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0. INLEIDING
In die kom m unikasieproses van die poësie is dit nodig dat die leser kennis
d ra van die wyse w aarop die taal in die gedig ontgin word. In vergelyking
inel stan daardtaalg eb ruik is die taalaanw cnding binne die porsic dikwels
‘andt-rs’. Dit is ’ii dot-lbewusle anderslieid w aaid eiir tlie leser grdw ing word
oni kennis le iieeni van die laal sell, oniclal di(‘ wyse van scggiiig die aan d ag
o|) lioin Irck ol vooropgestel is, IJaar is verskeie niiddele w aaiop V(H)ro|)slelling
in poilicsc laalgcbriiik bcw crkslillig kan word. Die lulaii^riksles is
niclaiorii'sc konsli iiksic.s, sinlaklics-lipograricsf oigaiiisa.sic, kLuiknialige
rclasics
iiicli s-rilniicsc benadt ukking. In die poi'sit- is
dan die
sdiiifiveikinu^ Insscii die bogenoenule en ander niiddele waai van die digter
gcbniik kan niaak wal iVw \lrukluinle .unmhant!, binne al'sondi'rlike gciligte tol
stand bi iiiu;. ,\n ders as wat die geval is in slandaardtaalgc bniik, w aar die
boodskaj) (iinniiklellik bevallik en eendiiidig ntoet wees iiyvooibeeld
w eten sk aplik e geskrille, geskied koinniunikasie in die poesie o|j ’n
c m

it

d il

in

inflircktc tíiaiiicr via die cicsoorlif^e slru k lin flc orfraiiisasic van arsondcrlike
gcdigtc.' 'IVii ciiidf toercikend te kan bcgry]) wat die f^cdig wil sê, is dit
volgens die voorai'gaaiide betoog vir die leser iiodigoiii eers le ondersock/iwi’
die m cdedeiiiig in die gedig aangeljied word. A nders gestel: die struk luu r
van ’n gedig Ix-vat die sleutel tot die niededeliiig ol'boodskap w at dit wil
koninninikeer.
Slrukluuranali.se verskafdus toegang lot ’n gedig en beiioort?)amr'// te lei lot ’n
toereikende itilerpretasic van die sogenaam de m ededeling of ‘i)oodskap’
van die gedig. ’n A nalise van die stru k lu u r van ’n gedig veronderstel kennis
van die iunksie(s) van die afsonderlikeelcm ente, w at uiteindelik gesanu-ntlik
(in hul inleraksie) sorg vir strukturele sam eliang. Die alsonderlike struktiiurelem ente is terselfdertyd die m iddele w at die digter gebruik om vooropsteiiing
van die poëiie.se taalgebruik te bewerksteilig. V ooropsteiiing im pliseer nie
net die benadrukking van kleiner of grotcr taaleenhede nie, m aar behels
veral ook die ontdck van verra.ssende (dus vooropgeslelde) relasies tu.ssen
lettergrejje, w oorde, sinsnedes, sinne, versreeis en stroles in 'n geilig. U it die
vooral'gaande volg d al vooropgeslelde taalgebruik resulteer in senianliese
verryking.
D it is ’n seiuanliese veiryking w at voortkoin uit die wis.selwerking en
w edersydse beïnvloeding van taaleenhede op niekaar biiuie 'n slruklurele
geheel soos 'n gedig. I3ie genoem de m iddele van vooropsteiiing funksioneer
al’s onderlik en gesam entlik om sem antiese verryking in die poësie teweeg te
bring. Die builengew one saam groepeer van w oorde en /of sinsnedes in
m etaforiese konstruksies sorg vir ’n bevrugtende interaksie tus.sen die
taaleenhede binne.so ’n konstruksie. Ew eneens sorgsintaktie.se, tipografiese
ofklankm atige verbande tussen taaleenhede v ir’n wedersydse l>etekenisbeinvlocding van die taaleenhede op m ekaar. In so ’n sem antics verrykte
taalaanbod isoleer m etries-ritm iese benadrukking gewoonlik die hoogtepunte
van die hele sem antiese ‘betoog’ van die gedig.
D aar sal vervolgens ’n kort teoretiese uiteensettinggegee word van die aard
en funksie van die bogenoem de poëtiese m iddele. Die inl'orniatiew e w aarde
van hierdie tniddele sal ook geïllustreer w ord aan die hand van Leon
Strydom se ‘D roogte’.

‘ V i r iia d c rr t o c lÍR liiiK v a n liir id ic p iin l c n 'n k o r rc k lic l oi) clio s la n d p iiiil v a n d ie I ’la a K sc
S im k liir a lis K - k y k ( ú a Í H - (1979:IH;i-ift.'')).

1. M etaforiese taalgebruik
/./

Algemme Terminologie

’n M ctaloriese, cl.w.s. ’n iiie-letterlike, uitdrukking is gewoonlik hcrkenljaar
weens ’n sem antiese teenstrydiglieid tussen saam gegroepcerdc leksikale
items oCwoorde in ’n sinsnede of sin. In Black (1962) se veel aangehaalde
(1) T he chairm an plowed through the discussion
is dit byvoorbceld onm iddelhk duideiik d at d aar sem antiese inkongruensie
voorkom tussen enersyds ’n letterlike ploegaksiesoosdié van ’n trck kero p ’n
land byvoorbceld en andersyds die aksie wat ’n voorsitter gcdurende ’n
bcspreking sal uitvoer. Black noem die woord w at verantw oordelik is
d aarvoor d at die leser (1) erv aar as letterlik absurd, naamlik/;/«!<W, ’n I'okus
(‘locus’) en die res van die sin die raam w erk (‘fram e’). Black redcneer voorts
dat w anneer (1) geinterpreteer m oet word die leser sy assosiasies van ’n
letterlike ploegaksie sal gebruik om eienskappe van sowel die voorsitter as
van sy bantering van die bespreking af te lei. Indien die leser hardhandigheid
met ’n ploegaksie assosieer, sal die voorsitter miskien gesien word as ’n
outok ratieselig uu rw atalle teenvoorstellesum m ieronderdruk. Interprctasie
van die m etaforiese uitdrukking hang dus af van die leser se letterlike
assosiasies m et ’n ploegaksie — Black (1962) praat van die leser se “ system of
associated com m onplaces” .
In ’n tweede tipe m etaforiese uitdrukking soos Black (1962) se
(2) M an is a wolf
word twee ondcrwerpe, naam lik die hoofonderwerpwan en die Ibkusonderwerp
w olf (onderskeidelik ‘principal’ en ‘subsidiary’ by Black) m et m ekaar
geHlentifiseer. Die gevolg is dat die algem een geldige letterlike assosiasies
van die hoolbnderw erp (sy ‘system of associated com m onplaces’ m et ander
woorde) vervang word m et toepaslike eienskappe van die Ibkusonderw erp
wat dan d aaro p oorgedra word. O m te se d at ’n m an ’n w olf is, is dus om
eienskappe soos eerlikheid, getrouheid en bedagsaam heid te vervang met
die eienskappe van ’n w olf w at o o rd raag b aar is op ’n mens. In hierdie geval
sal die m an gesien word as wreed, jaglustig, slu en aanvallend (sell's miskien
m oorddadig).
Black (1962) se ‘principal subject’ stem ooreen met Ri( hards (19‘56) se
‘ten or’ en sy ‘subsidiary subject’ heet by R ichards (1936) die ‘vehicle’ van ’n
m etaforiese uitdrukking. Die tenor is d an d ieeintlike saak w aaiom dit gaan,
terw yl die vehicle funksioneer om die tenor m etafories te karakteriseer. ’n
'renor-vehicle-verbinding veronderstel identifikasie d eur m iddel van ’n
eksplisiete of im])lisiete ‘om te wees’-konstruksiesoos in (2) hierbo. ’n T enor

cii vcliirlc lx‘lioort verclcr tot diesclftle gram niatikalc klas ofw oordsoort t-n
vervtil gclykc gram m atikalc I'linksies. In {2) kan man cii wolf us ’n Icnoivehiclc-vcrhiiuliiiggesicii woi d om dal albei N F ’s is (dicselldc g ranim atikale
klas) cn albei 'n orulcrwcrpsl'unksic vrrrig. In (1) vorm chairman en di.smssinn
egter nie ’n tcnor-veliiclc-verbinding nie, om dat hullc wcl tot dicsclfdc
gram m aiikalc klas bchooi t (albri is N P ’s) m aar nic dicscll'dc gram m atikalc
funksic vcrrig nic (ecn is ’ii snbjek-N P cn die an d cr ’n objck-N P). Ewem in
kan daai Uisst'nchairman q\\plowed in (I) ’n tenor-vcliiclc-vcrbinding bcstaan
om dat hullc nog tot dicselldc g ram m atikalc klas bclioort (ccn is’n N P e n ecn
’n verbuin), nog dieselfde gram m atikalc funksic vcrrig (ecn noniinaal, die
an der vci baal).
1.2

I rrniinologie vir die analise van melaforiese konstruksies in poeliese laalgebruik

’n A lgcm cne Ickortkom ing in die m cesle m etafoorleoricë (kyk G riibc, 1981)
is dat m etaforicsc konstruksies beperk word tot gcisolccrde (en dikwcis
geyktc) sintaktiese uitdrukkings soos die in (1) en (2) in 1.1 liicrbo. Sowcl
lokale (sintakties-m ikroskopicsc) as globale (slrukturecl-m akri)skopiesc)
aspcktc m o d cglcr in bcrekcning gcbring word by die lierkenning cn
iritcipii'lasic van die mctal'oriese konstruksies in ’n gedig.
In ’n lokale m etaforicsc uitdrukking word ’n sclfstandigc naam w oord (wat
ÓI die o nderw erp of die (lydcndc) voorw crp, d.w.s. die subjek-N P of die
obJek-N P kan wees) in die raam w erk gewoonlik gckw aliliscer d cur ’n fokalc
w oord, frasc of sin, Enigc m elaforiese uitdrukking bestaan dan uil ten
m insic ecn arg um ent (’n subjek- of objek-N P) en ccn fokuscks|}ressic (’n
fokalc woord, frasc of sin).
In (I) liierbo sal chairman en discussion arg um ente in tlie raam w erk wees,
tcrw yl plowed die kw aliiisercndc fokalc ckspressic is. In (2) is man ’n
argum ent in die raam w erk, tcrwyl w olf ’n tweede argum ent binne die
fokusekspressie is. In die geval van (2) is die ‘om tc wees’-verbinding
tusscn die twee argum ente gcgec, sodat dit m oontlik is om iccds binne die
lokale ecnheid van (2) die m elaforiese status van die twee argum ente tc
bcpaal (dieecrstc is’n tenor, die tw eed e’n vehiclc). In (1) word geen ‘om te
wces’-vcrbinding bew crkstellig tussen chairman (tenor) en geim pliseerde
ploughman (vcliiclc) of tussen discussion {tenor) cn geim pliseerde ploughland
(vehicle) nic. O p grond van die Ictterlike a.ssosiasies van die kw aliiisercndc
foku.sckspressie plowed is dit egter m oontlik om die versweë vehicles tc
rekonstrueer (kyk R einhart, 1976).
I

In die gcvallc hierbo was dit m oontlik om ’n eksplisiete {man/woljin (2) ) of

iniplisiete {chairman/ploughman e.n discussion/fdoughland) tenor-veliiclf-verbinding volgens die lokale metaf'oriese uitdrukking te bepaal. In die volgende
iokale m etaforiese uitdrukking uit Strydom se ‘D roogte’
(3)
liet die woike melkwit gaan w andel
is dit moontlik om te bepaal dat die argum ent wolke. deur twee fokusekspressies,
naamiikmi/^i^ii/ tngaan wandel m etaforiesgespesifiseerw ord. Die status van
wulke as ’n veliicle vir die versweë tenor G od (soos al'gelei uit die Goddelike
teenw oordiglieid in die hem else vlak) kan egter eers globaal bepaal word
w anneer die gedig in sy geheel bekyk is en al die onderlinge verwysings
tussen lokale inetalbriese konstruksies in die gedig nagegaan is. ’n A rgum ent
in ’n lokale metal'oriese konstruksie kan dus of as vehicle (Mas tenor binne die
globale gedigeenheid I'unksioneer, en hierdie m etatoriese status van die
argum ent is alleen globaal vas te stel.
V ir die interprelasie van m etaforiese konstruksies in poëtiese taalgebruik het
die bostaande opm erkings bepaalde konsekwensies. Aangesien sowel lokale
as globale aspekte ’n rol speel in die interaksie tussen die letterlik en llguurlik
verw ysende kom ponente van m etaforiese uildrukkings, volg dit dat elke
m etalbriese konstruksie in ’n gedig eers afsonderlik geanaliseer moet word
voordat die globale verbande tussen m etaforiese konstruksies bekyk word.
Dit beteken dat die wedersydse betekenisbeïnvloeding van argum ent(e) en
fokusekspressie(s) in elke m etaforiese uitdrukking eerstens nagegaan moet
word. So ’n lokale analise sal die leser ’n aan d uidin g gee van die m etaforiese
inhoud van die argum ent(e) in ’n m etaforiese uitdrukking. D aarna m oet die
sem antiese im plikasies van rnoontlike tenor-vchicle-verbindings tussen die
m etafories gespesiliseerde argum ente ondersoek word. Dit is ook m oontlik
d at die fokusekspressies van afsonderlike m etaforiese uitdrukkings onderling
na m ekaar verwys, in welke geval nie net die globale interaksie tussen
argum ente nie m aar ook die globale interaksie tussen fokusekspressies
geanaliseer moel word. Die globale interaksie tussen lokale m etalbriese
uildrukkings het lot gevolg dat die m etaforiese argum entasie van ’n gedig
dinam ies is: geen m etaforiese uitdrukking is volledig v erklaarh aar voor die
laasle w ooid in die gedig nie. 'I’rouens, die beginsel van retrospektiew e
lierinter|)ieiasie geld dikwels ten opsigte van die m etalbriese laaigebruik in
'n gedig. O tngekeerd geld die beginsel van flelerm inasie van die eerste
m elaforiese gegewens ook: na rlie m etalbriese spesillsering van aanvanklike
argiunenle d eur Ibkusekspressies word sodanige inligting Ixkend veronderslel
vir daaropvolgentle m etaforiese uitdrukkings.
Die onderlinge lokale en globale spesifisering van m etaforiese uitdrukkings
in ’n gedig m aak die interpretasie van m etaforiese inligling veel |)i esieser as
die intei pretasie van g(;'isoleerde m etaforiese uitdrukkings w aar die leser se
geassosieerde gem eenplasigliede (Black, 1902) deurslaggew end is. A nders as

by dic' inlcrpicuisic van gcïsok’crclc m ctaloricsc ^lit(lnlkkin^s soos (1) rii (2)
liicrljo ill 1.1 vvokI die argiinicntc vati m ctalbrifse koiistrnksirs licci |)rrsics
gckwaliliscci (Icui lokiisckspicssifs voordal liiillcm ckaar wcdcrsyds m ctalbrics
invul.
1.3 AiuiH.se I’/in die metaforiese laali>ehruik in I m ii Shydom \e ‘I)mii>le’
Die ecrsie iiielalbriese koiistruksie kom voor in die tweedc vers van die gedig,
m aar die ecrste vers vorm deel van die raam w erk, aangesien die eersle twee
versreëls van die gedig ’n sintaktiese eenheid vorm , wat herskrylbaar is as
(4) 1) ie wolke liet m clkw it gaan w andel in die geruis van die aandw ind.
Die argnnient en Ibkuseksprcssies in die m etaforiese konstruksie kan soos
volg aangedni word:
(5) 1 in die geruis van die aandw ind
2 liet die wolke m elkwit gaan wandel
A
FH
I’E
A = argum ent
FE = (okusekspressie
Die argum ent ico/A:»; word dusgekw alifiseerdeurdieadjektiw ieselbkusekspresúcmelkwil en die verbale Ibkusekspressie.^aan wandel, w aardeur onderskeidelik
die eietiskappe (besondere wit kleur), (reinheid) en (beweging) met wolke
geassosieer word. A angesien die verbale Ibkus gaan wandel sell nader
gespesil'iseer w ord d eur die preposisioncle frase ‘in die geruis van die
aan d w ind ’, w at Bybelse konnotasies oproep van G oddelike kom m unikasie
m et die eerste m ensepaar in die paradys, word die wolke in (5) egter ook
geassosieer met G oddelike teenw oordigheid en gespesiiiseer as verteenw oordiger van die hem else vlak. Die konstruksie ‘wolke m elkw it’ vir ‘melkwit
wolke’ bet die onderliggende struk tuu r
(6) Die wolke is so wit soos melk
A(T)
A(V)
A (T) — argum ent m et die m etaforiese status van tenoi
A(V) = argum ent met die m etaforiese status van vehicle
Die vehicle melk voeg die eienskappe (vloeistol) en (voedsaam ) aan die
m etaibriese inhnud van wolke toe. D ieargim ient wolke in (5) — die status van
tenor in (6) is ingebed in die Ibkusekspressie en nie globaal geldig vir die
gedig of die m etaforiese uitdi ukking in (5) nie — word diis m etafories
gespesil'iseer as besonder wit, rein, vloeibaarofvloeistofhoiidend, geassosieer
m et ’n (Joddelike teenw oordigheid in ’n gepersonilieerde bew eging en

vocdsaam.
Die volf>cncle tnelaloriese konstruksie in die gedig beslaan eweiiecns twee
verse eii ecn siniaktiese eenheid herskrylhaar as
(7) IJie arlam svy liel ver onder in die haai grint gekraak soos am andel
Die argunienie en I'okusekspressie in (7) kan soos volg aangedui word:
(8) Í5 en ver onder in die haai grint
4 liel die adarnsvy gekraak soos am andel
A (T) FE
A(V)
O ënskynlik word die tenor adarnsvy m etalbries gespesiliseer deur die
fokiist'ks[)ressie í/fATíïflA' (met (Jie byw oordelike kwalifikasie ‘ver oiulcr in die
haai g rim ’) en die vehicle amandel. V^oordat hieidie nu-ialorii'se relasies
nagegaari kan w ord, m oet liie saam gesteide NV adarnsvy eers hekyk word.
Hierche ai gnm ent het die volgende onderhggende struktnrc:
(9)i Die vy is (soos) A dam
A(T)
A(V)
H ierdie onderhggende konstruksie weerspieël die uitw erking van die
saam gesteide NP Adarnsvy, w aarin die eerste gedeelte soos ’n adjektiwiese
Ibkus Cunksioneer sodat die vy gepersonifieer w ord en geassosieer word m et
die eerste mens. Die saam gesteide NVadarnsvy bevat egterook ’n weggesteekte
genitielkonstriiksie ‘die vy van A dam ’ o f‘Adam sc vy’ m et die onderhggende
struktuur
(9)ii A dam is (soos) ’n vy
A(T)
A(V)
w aarin die eerste m ens gekarakteriseer word as potensieel v rn gb aar deurdat
hy geulentifiseer word m et ’n vriig. D ieeksplisiete verwysing na A dam m aak
dit duidelik d at die argum ent
in (8) in die globale eenheid van die
gedig ’n vehicle is vir die tenor eerste mens. H ierdie alleiding versterk die
assosiasies van die argum ent wolke met G od ett im pliseer dat walke inderdaad
in die globale eenheid van die gedig Cimksioneer as ’n vehicle vir ilie versweë
tenor (lud.
Die argum ent adarnsvy w ord ook m etafories gespesifisecr detu’ die fokusekspre.ssie 4'íAt«(ï^, wat im pliseer dat hierdie handeling van d'w adarnsvy die
dorh(-id en/oC hardheid van die vrug redekteer. W anneer die titel van die
gedig in aaim ierking geneem w ord, is dit duidelik ’n handeling wat
onderhew ig is aan ’n droogtetoestand. Dit is ook ’n handeling in ’n
onherbergsam e om gew ing (‘haai g rint’) ver verw yderd van die hemelse vlak
(‘ver onder ...’).

T en sloiti' word die arg um ent adamsvy ook nog in ’n tenor-vehirlcverbinding gcspi'sifiseer d cur die argumcniamandel in (8). Ocnsicynlik word
die dublx'le vrugdraende karakler van die adamsvy bevesiig deur die
idcntillkasie d aarvan nu ( amandel — ’n vrug m et Bybeise konnotasies van
nuw e lewe en geesteiike vcrryking.^ Die sintaktiese konstruksie ‘ ... gekraak
soos am and el’ bevat egtei- ook die onderliggende idiom atiese iiitdrnkking
(10) Joii am andel sal kraak
W at beteken ‘jy sal sw aarkry’. D it is duidelik dat die elem ent van .swaarkry
hierdeur onlierroeplik deel w ord van die vrugdraende |)olensiaal van
adamsvy en amandel. S am evattend kan die m etaforiese inligting van (8) .soos
volg gestel word; d\c adamsvy is ’n veliic.le vir die eersle, potensieel vrugbare
mens; die handelitig van ‘v ru gb aar wees’ is egter onderhew ig aan
droogtetoestande, gaan gepaard m et swaarkry en geskied iti ’n onherbergsam e
gebied ver verw yilerd van die liemeisc vlak. Die potensiele vrugbaarheid
word w aarskynlik omgesit in onvrugbaarlieid.
W anneer die m etaloriese uitdrukkings in (5) en (8) liierbo gesam entlik
bekyk w ord, lyk dit asof die handeling op die liemelse vlak die belol'te van
verligting van die droogtetoestand op die aardse vlak inhou. T rouens, dit
lyk asof die ‘gekraak’ van die adamsvy ’n antw oord is op die ‘gaan w andel’
van die tvolke. O ënskynlik sou die afstand tussen die liemelse en aardse
vlakke o orbrug kon w ord, d eu rd at die belofte van ’n voedende vlocislof’in
die wolke die gebrek aan vloeistof van die droogtegetcisterde adamsvy sou
kon hersli-1.
Die volgende sintaktiese eenlieid in die gedig strek oor vers 5 tot 7 en kan
herskryf word as
(11) Die d or takke liel skor cn vrugteloos gegry|) na die wolwitwoike
soos na vyeblaarskorte
In hierdie sinseenheid is d a a r twee afsonderlike m etaforiese konstrnksies:
(12) b liel die dor takke skor en vrugteloos
A FE
0 gegryp na die wolwitwoike
FIA(T)
7 soos na vyeblaarskorte
A(V)
* H icrdic insÍK <lank ck aan prof. F.N . I,ion-Ca< hct w at in die sim posiiini oor inclodologic
g cdurrndc l!)82 my d aaro p gcwys hct.
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In die eerste van die m etaforiese konstruksies in (12) verkry die argum ent
lakke onder die invioed van sy kwalifiserende fokusekspressies íAor cngegryp
die m enslike eienskappe (m oontlikheid om te kan praat), (hees) en
(m oontlikheid om te kan vat), w at natuu rlik sorg vir die personifikasie van
takke. G elees saam m et die A rgum ent adamsvy in vers 4 w ord d it duidelik dat
die takke sinekdogei'es saam m et adamsvy verwys na die versweë tenor mens.
V oordat die tenor-vehicle-verbinding binne die preposisionele frase ‘na die
w olw itwolke soos na vyeblaarskorte’ bekyk w ord, is dit eers nodig om die
onderliggende stru k tu u r van die twee saam gestelde N P ’s in berekening te
bring. Soos dit die geval was m et die konstruksie ‘wolke m elkw it’ in die
eerste vers van die gedig bevat die saam gestelde N P wolwitwolke ’n
vergelyking:
(13) Die wolke is so wit soos wol
A(T)
A(V)
D it is onm iddellik duidelik d at die m etaforiese spesiiikasie van die tenor
wolke gewysig word: die eienskappe (vloeistofhoudend) en (voedsaam ), wat
d eur die vehicle melk op wolke oorgedra is in die konstruksie ‘wolke m elkw it’
(vers 2), word vervang m et die assosiasie (Lam van G od) weens die Bybelse
konnotasies w at reeds vir wolke vasgestel is, asook die eienskap (m oontlikheid
van k led in g en /o fb ed ek k in g ) d eur die vehicle z<;o/ in (13). Ofinskynlik word
die inherente verm oë van die ‘wolke m elkw it’ om ’n verligting van ’n fisieke
droogtetoestand tew eeg te bring, uitgebrei tot ’n reddende verm oë om ’n
geestelike ‘droogte’ op te hef.
Die saam gestelde N P vyeblaarskorte bevat ’n interessante m etaforiese
konstruksie:
(14) vye + b laar + skorte
A
F E -----^
D eurdat vyeblaarskorte saam gestel is uit drie N P ’s w ord die argum ent skorte
d eur ’n saam gestelde fokusekspressie ‘vye + b laar’ m etafories gespesifiseer.
Die eerste fokusekspressie vye verwys natuu rlik teri^g na die ‘adanis^v’ van
vers 4, sodat die konnotasies van v rugbaarheid en m enslikheid opgeroep
w ord. H ierdie i^yeword egter verbind aan blaar, sodat dit duidelik w ord dat
dit nie die v rugbaarheidspotensiaal van ’n ‘adam svy(eboom )’ is w at hier ter
sake is nie. Saam gelees m et skorte w ord dit d an uiteindelik duidelik d at dit
hiergaan o m die kicdings- en/ofbedekkingspotensiaal van d ie ‘vyeA/aar’. Die
‘skorie van vyeblaar’ in die konstruksie vyeblaarskorte is verder natuurlik ’n
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direkte vcrwysing na die sondeval van die eerste m ensepaar in die paradys.
M et al die bogenoem de inligling in gcdagtc kan die tenor-vchicleverbinding in die vergelyking
(15) gegryp na die wolwitwolke soos na vyeblaarskortc
A (T)
A(V)
van n ader ijckyk w ord. D eu rdat na die wolwitwolke ‘gegryp’ word a,fo/'liulle
vyeblaarskorte was, w ord dit duidelik d at d it nie die m oontlike reddende
verm oe van die ‘wolwi/wolke’ en die assosiasie (L am van G od) is w at tersake
is nie, m aar wel die kledings en/ofbedekkingspotcnsiaal van die ‘wo/wilwolke’.
Die ‘gegryp’ in (15) is natuu rlik ’n voorlsetling van die ‘gekraak’ in (8).
A nders as w at vasgestel kon word uit die gesam entlike m etaforiese inligting
van (5) en (8) hierbo is die.^i^r^^ egter duidelik nie ’n reaksie op die belofte
van ’n voedende vloeistof in die ivolke ten einde die gcbrek aan vloeistol'van
die droogtegeteisterde adamsvy te herstel nie. D it is ook nie ’n iiitreik na die
potensieel reddende verm oe van die ‘wol«;í/wolke’ (vergelyk die assosiasie
(Lam van G od) hierbo in (13) ) om ’n geesteiik e'dro og te’ o p te h c fn ie . D it is
slegs ’n pogingom bedekkingof beskutting vird iedro og tegeteisterde aardse
vlak te verkry. Die im plikasie is d at die gevalle m ens nic uitreik na die
hem elsc vlak o m dat hy redding van sy sonde v erlang nie, m aar slegs belang
stel in die beskuttingsm oontlikheid van die hem else vlak ter kontinuering
van sy sondige toestand.
A an die einde van die eerste strofe van die gedig w ord dit duidelik d at die
vergelyking in (15) hierbo, w aarin die tenor wolwitwolke die Tunksie van die
vehicle vyeblaarskorte m oet vcrrig, die verklaring bevat vir die m etaforiese
inligting w at in die uitgebreide m etaforiese konstruksie van die tweede strofe
van die gedig aangebied word:
(16) 8 en (iorinqs en dislels het verlep bly hang
A(T)
9 onder in 'n knoesterigc mik
10 soos meni^e ou slan^
' a (V)
11 in i)>«melk verslik
I'E
FE
V oordat die tenor-vehicle-verbinding tusscn ‘doringsen distels’ en (‘m enigc
ou) slang’ nagegaan w ord, m oet die kw ahlikasie van die arg um ent slani’
d eu r die Ibkiisckspressies binne die preposisionele frase ‘in vycrnelk verstik’
eers geanahseer word. Die adjektiw ies funksionerende vye binne ‘yyfmelk’
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w ord flciir die vcrwysiiig na ‘adamsí))i’ (vers 4) en V eb laarsk orte’ (vers 7)
geassositxT m et eienskappe soos mensliklieicl, potensiele vruf>;l)aarlieid en die
inooiitliklieid van kleding en/of’ljedekking. H ierdeur word dit diiidelik dal
iWe.inelk in ’vyc.rnelk’ nie belioort tot die hemelse vlak soos in ‘w o l k e w i t ’
(vers 2) nie, m aar ind erd aad (slegs) ’n produk is van die aardse vlak. Die
verhale fokiis ventik is dan ’n aanduiding dat ’n innanie van liierdie
aardgebonde vloeistol'eindig in die dood. H ierm ee word die argum ent
wat ()]) sigself beskou Bybelse konnotasies van booslieid en die S atan oproep,
verbind m et ’n innam e van ’n vioeistoi'w at aCkomstig is nit die aardse en nie
die liernelse vlak nie — ’n iim am e wal dan eindig in die dood.
M et die bostaande m etaforiese iniigting in gedagte kan die tenor-veliic le-verbinding in (16) van nader bekyk word:
(17) en dorings en distels ... soos m enige on slang ...
A(T)
A(V)
’n V ergelyking m et die vorige verwysings na plantegroei, naam lik adam.wy
(vers 4) cnilortakke (vers 5), m aak dit onm iddellik duidelik dat d'\cdorings en
disleb in (17) liierbo — as die verteenw oordigers van onkruidagtige plante
— o]) liierdie stadium in die gedig ’n kenm erk van ongew enstlieid ten
opsigte van die aardse plantegroei introduseer, w at nog nie voorlieen d eur
die algem ene droogteloestand iiitgelig is nie. D al hierdie ongew enstlieid te
m ake liet met ’n sonclige toestand word dan duidelik w anneer die
vergelyking lussen die tenor dorings en distels en die vehicle slanii in (17) in
berekening gt:bring word. Dit is ook belangrik om in die hele tweede strol'e
— vergelyk (16) liierbo — die verleptheid van dicdnrini^s en distels, as gevolg
van ’n v oortdurende droogte, te vergelyk m et die verstikking van die (on)
slang as gevolg van ’n innam e vauvyemelk, dit wil sc ’n vloeistol'voortkom ende
uit die aardse vlak. Dit is ironies dat die plantegroei op die aardse vlak
dw arsdeur die gedig onderliew ig is aan ’n droogtetoestand weens 'n gebrek
aan vioeistoi', en dat die dood dan leen die einde intree weens ’n teveel aan
vloeistol. Die seksuele konnotasies, soos dit veral in die laaste strole van die
gedig opvallend w ord, g e e ’n spesifieke inlioud aan diesondige toestand van
die m ens wat geen verligting verlang van ’n ‘geestelike’ droogte nie, m aar
slegs beskut wil wees in ’n voortdurende aardse (en vleeslike) genieting.
Dit is duidelik dat ’n k)kale sowel as ’n globale spesidsering van metaforiese
konstruksies geld in die bostaande gedig. (Jlobaal humlke (vers 2) ’n vehicle
vir dii‘ geim pHseerde tenor C od, terwyl ilie eweneens gei'mpliseerde tenoi'
wens agtereenvolgens gekw aliliseer w oid d eur die vehicles «(-/«w.h;)' (vers 4),
dor lakke (vei s b) en dorings en distels (vers H). Die steeds vcrslegtende toestand
van die mens word d eur hierdie drie veiiieles uitgelig: van potensiele
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vrugbaarlicid iia onvrugbaarlicid na ’n ongi^wcnstc vnighaarhricl; van
gevalle na verlorc mens. Uic verklaring vir die verdoem ing van die gcvailc
mens tot ’n veriore mens, ten spy te van die bcloi'le van redding wfat opgesinit
le in die nadci ing van ’n G oddelike tecnvv'oordiglieid soos voorgeslel in die
‘w'olwitwolke’, le in die verkeerde toenadering wat vanuit die aardse vlak
begeer word. D eu rdat uilgereik word na die ‘w olw itw olke’ asqf luilie
‘vyebiaarskorte’ was, w ord die m isbruik en m inagting van die aardse viak in
die verw erping van die w erklike bclofte van die hcmel.se vlak duideiik gestel.
H ierdie globale interpretasie van die m ctaforiese inligting in die gedig word
egter slegs m oontlik n ad at die lokalespesifisering van argum ente d eur hulle
onderskeie foknsekspressies in berekening gebring is. Dit is ook duideiik dat
die m etaforisering in hierdie gedig ’n dinam iese proses is en d at albei die
prosesse w at in 1.2 hierbo genoem is, naam lik d eterm inering van volgcnde
en retrospektiew e herinterpretasie van vorige gegewens, duideiik w erksaam
is in die globale kruisverw ysings tussen argum ente en fokusekspressies bitm e
lokale m etaforiese uitdrukkings. So byvoorbeeld bepaal die konstruksie
adamsDy d eur personifieringas’t w are by voorbaat die m etafori.sering van alle
latere verwysings na die aardse plantegroei. So byvoorbeeld sorg ook die
vervanging van ’n ‘norm ale’ plantegroei m et onkruid (die ‘dorings en
distels’ van vers 8) vir ’n byvoeging van ’n sondige elem ent tot alle vorige
verwysings na plantegroei, sodat die mctai'oriese inhoud van adainsvy
noodw endig ’n retrospektiew e herinterpretasie ondergaan.
D it laat geen twyl'el d at die m etaforiese inhoud van argum ente w at in lokale
of globale tenor-vehicle-verbindinge betrek word heel presies gespesiilseer
w ord binne die g edigstruktuur nie. T og is die sem antiese aanbod en die
kom m unikasienioontlikhedc van die gedig nog nie uitgeput d eur ’n anali.se
van m etaforiese relasies nie. Die sintaktiese en tipograliese stru k tu u r van die
gedig is m edebepalend vir die m etaforiese aan b od van die gedig, soos
aangetoon sal word in die uiteensetting onm iddellik hierna.

2. Sintaktics-tipografícse organisasie
D ie ‘andersheid’ of ‘ongew oonheid’ van poetiese taalgebruik word nie net
tew eeggebring d eur opvallende m etaforiese konstruksies nie, m aar onder
an dere ook bew erkstellig d eu r ’n intensiew e en buitengew one eksploitasie
van potensiele sintaktiese m iddele in die taal.’ Sintaktiese vooropstelling
w ord in poetiese taalgebruik onder andere gem anifesteer in 1) die oortreding
van bepaalde reels w at in stan daardtaalg eb ruik geld vir die konstituering
’ Kyk G rSbc (1984) vir 'n vollcdif{cr ui(ccnsc(tinf; van die sinlaktics-lipoKraficsc kcnm crkc
van poetiese taalgebruik.
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van gram m alikale sinne, 2) die eksploitasie van vornie van lierlialiiig, wat
lei tot patroonvorniing en 3) die verhouding tussen sinlaktiese eenhede en
lipngrafiese albakenings.
2.1 Ourtreding van grammalikale reels
’n (Jram m alikaal w elgevorm de sin is ’n sin w at uit ten niinste ’n noniinale
gcvolg d eur ’n verbale I'rase bestaan, dit wil sê ’n sin met ’n onderw erp,
gesegde en (lydendc) voorw erp soos byvoorbeeld ‘J a n (NP) skiet die kat
(V P)’. D aar is veral di ie m aniere w aarop afwyking van so ’n graniniatikaal
w elgevorm de konstruksie die aan d ag kan trek op die sinlaksis van ’n gedig:
verskuiwing, delesie (weglating) en seleksionele afwyking.
O n d er verskuiw ing word verstaan die rangskikking van die fundam entele
konstituente van ’n sin in ongew one opeenvolgings. W eens ’n sodanige
ongew one w oordorde w ord nuw e v erbande tussen w oorde gelê, w at uitloop
op betekenisassosiasies w at nie m oontlik sou wees binne ’n norm ale lineêre
ordening van die w oorde in ’n g ram m atikaal w elgevorm de sin nie. ’n
A nalise van die lunksie van verskuiw ing vereis daarom in die eerste plek ’n
interpretasie van die betekenisas.sosiasies van die verhoudings tussen die
verskuilde konstituente. Dit veronderstel egter terselfdertyd ’n bewus wees
van die m ededeling van die ag lerhaalbare ‘norm ale’ opeenvolging van die
verskuilde sinskonstituente. M eesal is albei m ededelings, indien hulle
versoenbaar is m et die gcheciinterpretasie van die teks, (unksioneel binne
die gedig en is die m eerduidigheid ‘p ro du k tief. Soms lunksioneer die
norm ale sinskonstruksie egter bloot as die nodige relief vir die vooropgestelde
verskuiw ing, en moet die leser slegs rekening hou m et die mededelir^g wat
buite die rnoontlikliede van ’n gram m atikalc sinskonstruksie lê.
Soos by verskuiw ing kan ook die delesie van verw agte elem ente uit ’n
bepaalde sinskonstruksie nuw e verhoudings en gevolglik ook nuwe betekenis
assosiasies tussen die oorblyw ende konstituente in ’n sin bewerkstellig. Ook
by delesie m oet die leser dus bedag wees op sowel die betekenisassosiasies
van die nuw e verhouding tussen die oorblyw ende konstituente as die
‘norm ale’ m ededeling van die rekonstrueerbare volledige sinskonstruksie.
Deiu die w eglating van som m ige konstituente word tlie ‘aaiiw esige’ woorde
in ’n onvolledigf sinskonstruksie besonder beklemloc^n. Die belangrikheid
van so ’n eksira relevering van bepaalde w oorde m oet dan ten opsigte van
die gediggelieel geintei preteer word.
Naas verskuiw ing en delesie is die seleksie van ’n foutiewe vorni van ’n
bepaalde w oortlklas of ook van die w oordklas self ’n an der m anier om
sinlakliese vooropstelling te bew erkstellig d eur m iddel van ’n oortreding
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van graiiim atikale reels. W eer eens is ’n bewus wees van sowcl die
norm aalw eg tc verw agte as die afw ykcnd gegewe vv'oordkeiise belaiigrik.
Gew oonlik w ord die gram m atikale funksie van die verw agte konstituent
o orgedra op die afw ykende keuse, sodat ook hierdic tipe afwyking
noodw endig sem antiese iniplikasies sal hê.
2.2 Ekstra patronnvorming
By ’n o ortreding van gram m atikale reels in sintaktiese strukturc binne die
poësie word die beperkings van gram m atikale konstruksies doelbew us
deurbreek en die sintaktiese vooropslelling is herkenbaar as verskillendc
vorm e van sintaktiese afwyking. D it is asol’die dig ter die w etm atighede van
die taal ontoereikend vind en slegs eíTektief kan kom m unikeer as hy buite
hierdie w e(m atighede opereer. Sintaktiese vooropstelling in poetiese taalgebruik kan egter ook bewerkstellig word d eur ’n teenoorgcstelde prosedure —
in plaas van ’n d eurbreking van te beperkende gram m atikale w etm atighede
w ord juis ekstra beperkings geplaas op die onderliggende reelm aat van
gram m atikale konstruksies. Die sintaktiese vooropstelling is nie m eer
h erken baar as verskillende vorm e van sintaktiese afw yking nie, m aar word
gekenm erk d eur die eksploitasie van vorm e van herhaling w at lei tot ekstra
p atroonvorm ing en ’n buitengew one reelm aat in die sintaktiese strukture
binne poetiese taalgebruik.'*
By enige vorm van herhalin g m oet die leser bedag wees op tw ee aspekte:
enersyds word herhaalde elem ente noodw endig gereleveer en hulle
inform atiew e w aarde d aard eu r beklem toon; andersyds dui verandering of
variasie binne 'n herhaalde patroon op die ontw ikkeling w at intussen
plaasgevind het v anaf die bekendstelling van die patroon tot by die
herhaling daarvan. In poetiese taalgebruik w ord die h erhaling van dieselfde
sintaktiese posisies in dieselfde volgorde gebruik om sem anties ooreenstem m ende of uiteenlopende w oorde m et m ekaar tc assosieer. O p hierdie m anier
word ’n deurkruising van die sintagm atiese en paradigm atiese ordeningsprinsipes van w oorde in ’n taal verkry d eur m iddel van parallelism e (Jakobson,
I960) of koppeling (Levin, 1962). Die verskil tussen hierdie twee vorm e van
ekstra p atroonvorm ing is slegs ’n graduele: albei funksioneer om sem antiese
ekw ivalensie in sin takties o oreen stem m en d e posisies te releveer; by
koppeling is d a a r egter ’n strenger vorm van sintaktiese gelykheid as by
parallelism e. Dit beteken by voorbeeld d at frases m et dieselfde gram m atikale
* Kyk G rSbp (1984) vir ’n verduidcliking van die deurkruising van die slnlagm aticse cn
paraiiigm aticsc ordcningsprinsiprs van die w oorde in ’n laal — ’n deurkruising wat rcsulteer in
ckslra patroonvorm ing.
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status (nom inaal, verbaal, preposisioneel, ens.) parallel kan wees sonder dat
hulle op dieselfde m anier hoef te vertak, tet-wyl hulle slegs gekoppel kan wees
indien hulle ’n volledigooreenstem m ende gram m atikale struktuur vertoon.
Vergelyk in hierdie verband die volgende preposisionele frases;
(IH) i.

Prep.
Aan

’n

N

lakkic

D ie P P ’s in (18)i. is gekoppel, w ant hulle vertak op dieselfde m anier, dit wil
se hulle vertoon dieselfde woordklasse in ’n identiese volgorde. D aarenteen
is die P P ’s in (18)ii. slegs parallel, om dat hulle verskillend vertak en dus nie
’n volledig ooreenstem m ende sintaktiese struk tuu r vertoon nie.
2.3 Uitbreiding
U itbreid ing kom voor w anneer m eer as die ‘norm ale’ of redelikerw ys te
verw agte aan tal w oorde e n /o f sinskonstituente saam gegroepeer w ord binne
een sintaktiese eenheid (of w at in die gedig as een sintaktiese eenheid
aangebied word). D aar is byvoorbeeld geen b eperk ing op die aan tal bysinne
w at ingebed kan word onder ’n nom inale frase nie, en die m oontlikheid om
’n oneindige aan tal bysinne in so ’n geval te genereer, illustreer die
rekursiew e eienskappe van ’n gram m atika. Vergelyk die volgende voorbeeld
uit Dickens:
(19) A m an who had been soaked in w ater
and sm othered in m ud,
and lam ed by stones,
and cut by Hints,
and stung by nettles,
and torn by briars ...
Rekursiew e reels van hierdie aard kom bineer in ’n sintagm atiese reeks
elem ente w at ’n paradigm atiese verw antskap vertoon en wat norm aalw eg
alternatiew e keuses verteenw oordig vir ’n bepaalde posisie in die sintaktiese
struk tuu r. Die gevolg liiervan is natuu rlik ’n deurkruising van die sintag
m atiese en die paradigm atiese vlakke soos hierbo in 2.2 geillustrcer aan die
hand van parallelism e en koppeling. Een uitvloeisel van ’n uitgebreide
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sintaktiese stru k tu u r is dus d at d it vanself lei tot parallelism e of koppeling en
so vcrband hou m et ekstra patroonvorm ing.
U itbreiding hoef egter nie noodw endig die rekursiew e eienskappe van ’n
g ram m atika te illustreer nie, m aar kan gewoon ’n aanduiding wees van die
saam groepeer van ’n buitengew one aan tal sinskonstituente in ’n strukturele
eenheid. D it gebeur byvoorbceld dikwels d at ’n hele gedig aangebied word
as bestaande uit een lang sin. W anneer andersins selfstandige sinseenhede
ingebed w ord onder een sin, ontstaan ’n andersoortige hiërargiese verhouding
tussen die betrokke sinsdele. G ew oonlik word die eerste selfstandige
sinseenheid d an uitgesonder as ’n oorkoepelend belangrike m ededeling in
die gedig, m et die daaropvolgende sinseenhede in ondergeskikte verband
d aarm ee geassosieer.
Die opeenstapeling van ’n hele aan tal w oorde e n /o f sinskonstituente in ’n
uitgebreide konstruksie kan n atuu rlik ook funksioneer om ’n bcpaalde
m ededeling of kwalifikasie van ’n m ededeling te releveer.
D ie sem antiese im plikasies van ’n dergelike relevering m oet dan binne ’n
bepaalde strukturele (gedig)eenheid vasgestel word.
2.4 Sintaktiese eenhede en lipografme afbakenings
U it die bespreking in 2.1 tot 2.3 hierbo blyk d at d a a r verskeie m aniere is
w aarop woorde in poëtiese taalgebruik op ’n opvallende m anier gekom bineer
kan w ord in sintaktiese eenhede w at op een of an d e r m anier onderskei kan
w ord van die algem een geldige norm van standaardtaalgcbruik. Die
groepering van w oorde in g roter eenhede w ord in poëtiese taalgebruik egter
nie slegs b epaal d eu r die eiesoortigheid van sintaktiese afwykinge of ekstra
patroonvorm ing nie. ’n D istinktiew e kenm erk van poëtiese taalgebruik is
juis die eksploitasie van tipografies w aarneem bare eenhede w at sorg vir
addisionele kom binasiem oontlikhede van w oorde. Die individuele woorde
in enige gedig word daarom opgeneem in ten m inste twee groter groeperinge:
dié van die sintaktiese snit en dié van die versreël. In som m ige gcdigte word
die afsonderlike versreël w eer opgeneem in die g roter eenheid van die strofe,
sodat in dié tipe gedigte d a a r d rie eenhede is w aarbinnc w oorde opgeneem
word; sintaktiese snitte (frases of volledige sinne), versreëls en strofes. D aar
kan dus aangencem word dat, heeltemal afgesien van sintaktiese opvallendheid
soos afw yking en ekstra patroonvorm ing, d a a r in ’n bestudering van
poeticse taalgebruik ook rekening gehou sal m oet word met die verhouding
tussen aan die een kant die sinseenheid en aan die an der kant die tipografiese
afliakenings van die versreël e n /o f die strofe.
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In hierdie verhouding tussen sins- en tipografiese eenhede kan d it gebeur dat
die versrcël/sirole-cinde en die sintaktiese snit niekaar nie dck nie. Heel
dikwels slel die tipografiese afbakening in so ’n geval ’n voorlopige
m cdedeling w at binne die sinseenheid gewysig m aar nie noodw endig
opgehef word nie, sodat ’n produktiew e m eerduidigheid op dié m anier
verkry kan word.
W anneer die tipografiese eenheid — soos die kleiner versreël — en die
sinseenheid wel saanival, funksioneer die versreëleenheid dikwels releverend
ten opsigte van ’n bepaalde m ededeling.
3.5 Analise van die sintakties-tipografiese organisasie in Leon Slrydom se
‘D R O O G T E ’
D ie afwesigheid van punktuasie in die gedig im pliseer die m oontlikheid van
een lan gu itg cb reide konstruksie w at tipografies verdeel word in tw eestrofes
van onderskeidelik sewe en vier verse elk. In w erklikheid is d a a r vier
selfstandige sinne in die gedig w at op die volgende m anier — ten opsigte van
die eerste drie in die eerste strofe — herskryf kan word om ’n ‘norm aler’
w oordorde te verkry;^
(20) i.

t)ie wolke liet in die geruis van die aandw ind m elkw it gaan
w andel
ii. Die adam svy het ver o nd er in die haai grint gekraak soos
am andel
iii. Die dor takke het skor en vnigteloos gegryp na die wolwitwolke
soos na vyeblaarskorte
iv. D o rin g sen d istelsh etv erle p b ly hang onder i n ’n knoesterige
mik soos m enige ou slang in vyem elk verstik

T en opsigte van die volgorde van sintaktiese frases in die eerste twee sinne
van die gedig is dit onm iddellik opmerklik dat plekaanduidende preposisionele
frases vo<iropgcstel word deui' verskuiwing. Binne die uitgebreide sinskonstruksie van hierdie gedig w ord die eerste preposisionele frase, naainlik ‘in die
geruis van die aan d w ind ’, d aard eu r tipografies gereleveer as die eerste
versreël, sodat dit ’n hiërargies belangrike posisie beklee in die eerste strol'e.
In 1.3 hierbo is reeds d aaro p gewys d at die eerste vers van die gedig Bybelse
konnotasies oproep en verwys na ’n tyd en plek w aarop d aar kom inunikasie
' Vergelyk d ir siiilaktiese analise van liierclie g c d i^ d c u r E duan Sw anepot l in G iab e (1984),
w aarop 3.1) grolcndccis gfbasecr is.
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was tussen G od en die ecrste m ensepaar: “ En hulle liet die stem van die H ere
G od gehoor terw yl H y w andel in die tuin in d ieaan d w in d jie” (Gen. 3:7, 8).
Die hiërargiese ordening van hierdie inligting im pliseer non dat die
aandw ind op die hem else vlak voorw aardelik is vir die m etaforiese
hand eling van vers 2, w aarin “ die wolke m elkw it gaan w andel” . Binne vers
2 het die verskuifde item ‘m elkw it’ ’n produktiew e m ededeling tot gevolg:
(21) i. het die m elkw it wolke gaan w andel — norm ale rekonstruksie
Adj. ’’
ii. liet die wolke m elkwit gaan w andel — gegewe w oordorde in die
Adv.
gedig
D eur die verskuiw ing van melkwit in (2I)ii hierbo funksioneer dit soos ’n
ad verbiale kw alillkasie vir ‘g aan w andel’; uit die rekonstruksie in (21)i blyk
d at d it e in tlik ’nadjektiw iese kwalifikasie vir die nom en wo/^e is. Dit beteken
d at die gunstige m etaforiese inligting van melkwit, naam lik d at dit ’n
voedsam e vloeistof im pliseer, van toepassing gem aak w ord op sowel die
wolke (globale vehicle vir G od) as die^^aan wandel (kwalifiserende fokusekspressie vir die arg um ent M'o/Ae), w at dan inhou d at nie net á\cvermoë tot verligting
van d iedro og te nie, m aar ind erd aad ook áicdaad w at d aardie verligting kan
laat realiseer in die vooruitsig gestel w ord d eur die sintakties-m etaforiese
inligting van die tw eede vers van die gedig. S am evattend kan gestel word
d a t verskuiw ing in die eerste sin van die gedig (terseldertyd die ecrste tw ee
verse daarvan) die m etaforiese inligting uitbrei en verder kwalifiseer.
Die verskuifde preposisionele plekbepaling “ (en ver) onder in die haai
g rin t” d cterm ineer die m etaforiese inligting van die tw eede sin ((20))ii
hierbo) soos “ in die geruis van die aan d w in d ” die m etaforiese inligting van
die eerste sin ((20)i hierbo) bepaal. A angesien by die derdc sin ((20)iii
hierbo) ’n plekaanduidende preposisionele frase ontbreck en ook aangesien
die hoofsinne van die tw eede en d erde sinne as gevolg van die verskuiw ing
binne die uitgebreide konstruksie in agtereenvolgende verse (vers 4-6) as’t
w are naas m ekaar te staan kom, kan aangeneem word d at die verskuifde “en
ver ond er in die haai g rin t” bepalend is vir die m etaforiese inligting van die
res van strofc I , d. w.s vir die a ard van die reaksie van die aardse vlak op die
below ende aksie van die hemelse vlak.
Die belangrikheifi van die tw ee verskuifde preposisionele frases w ord verder
om lyn d eur hulle parallelle relasie:
(22)

in die geruis van die aandw ind
ver onder in die haai grint
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D ie kontrastcrende verw antskap tussen die hem else en aardse vlakke word
binne hierdie parallelism e gereleveer: geruis en grint roep assosiasies van
onderskeidelik ’n strelende en ’n skerp of steurende aard op. H ulle
onderskeie kwalillkasies “ van die aandw ind” en “ h aai” versterk hierdie
kontrastcrende verw antskap binne die parallelle struktuur: die eerste roep
saam melgeruis die Bybelse konnotasies op van ’n Goddelike teenwoordigheid;
die tw eede stel daarteen oo r die kaalheid en onherbergsaam heid van die
aardse iandskap. Die interne uitbreiding “ver ond er” stel dan hierdie
kontras tussen die aardse en hemelse vlakke eksplisiet as ’n byna onoorsienbare
verw ydering.
By die parallelle preposisionele frases in (22) hoort egter ook nog die derde
preposisionele frase in die tweede strofe van die gedig:
(23)

in die geruis van die aandw ind
ver onder in die haai grint
onder in ’n knoesterige mik

Dit is onm iddellik duidelik d at die tw eede en derde konstruksies in (23) ’n
strenger vorm van parallelism e, naam lik koppeling, vertoon. In die konteks
van die gedig dui hierdie sintaktiese ooreenstem m ing op ’n sinonim iese
sem antiese verw antskap. Die “ knoesterige m ik” is naam lik net so onherbergsaam as die “ haai g rin t” , aangesien die steeds verlepte “ dorings en distels”
geen beskutting teen die droogtetoestande d aarin vind nie. Binne die
konteks van die tw eede strofe het “ onder in ’n knoesterige m ik” egter ook
duidclike seksuele konnotasies. D it beteken dan d at die seksuele geassosieer
word m et ’n onverm oë om te beskut. D it sou dalk ook kon beteken d at ’n
onverm oë om te beskut seksuele konnotasies het — w at die onherbergsaam heid
van die (kaal) aardse vlak “ in die haai g rin t” dan natuurlik retrospektief in
’n nuw e lig stel.
Die parallelism e en koppeling binne die hoofsinne in (20) hierbo kan
vervolgens stapsgewys nagegaan word:
(24) i. het die wolke melkwit gaan w andel
het die adam svy gekraak (soos am andel)
Die parallelle struk tuu r van hierdie twee sinne betrek die volgende
sinskonstituente op m ekaar: die nom ina wolke en adamsvy as die onderw erpe
van hulle onderskeie sinne; die kwalifikasies vir hierdie onderw erpe,
naam lik vielkwil en soos amandel; die aksies w at uitgevoer word d eur die
onderw erpe, naam lik
wandel en gekraak. Die sem antiese verw antskap
tussen ivolke, verteenw oordiger van die hemelse vlak en globale vehicle vir die
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verswygde tenor G od, en adarnsvy, vcrteenw oordigcr van die aardsc vlak en
globale vehicle vir die versw ygde ten or (potensieel vrugbare) eerste mens, is
natuu rlik ’n kontrasterende. O ënskynlik het die kwalifikasies vir hierdie
twee vehicles egter ’n gem eenskaplike eienskap: die wil van die wolke sou
geeggo kon word in die wit bloeisel van ’n potensieel vrugbare amandel.
O ënskynlik is die aksie van á'ie. adarnsvy, d'\egekraak, verder ’n antw oord op
die aksie van die wolke scgaan wandel. D ie reaksie van die aardse vlak op die
belofte w at die liemelse vlak inhou, kan dus op hierdie stadium klaarblyklik
geinterpreteer word as ’n positiewe poging om die afstand tussen die aardse
en hemelse vlakke te oorbrug, om m etafories gesproke “ gevoed” te word
d eur die wolke, om die verbreekte kom m unikasie m et die hemelse vlak te
herstel.
So ’n m oontlikheid word nog eksplisieter gestel in die volgende hoofsin w at
parallel is aan die konstruksies in (24)i. hierbo:
(24) ii. het die wolke m elkwit gaan w andel
het die adam svy gekraak soos am andel
het die dor takke skor en vrugteloos
gegryp na die wolwitwolkc
(soos n a vyeblaarskorte)
’n V ergelyking van die tw eede en derde sinne in (24)ii. hierbo onthul
onm iddellik ’n intensivering van sowel die droogtetoesland as die poging om
kom m unikasie m et die hem else vlak te herstel. Die “ adam sty” word
vervang m et "dor takke” , sodat die voortsetting van die vehicle vir gevalle
m ens dui op ’n verslegting in die droogtetoesland. ’n V erslegting w at verder
geïntensiveer w ord d eur die verskuifde adjektief xkor, w at m etafories
im pliseer d at die “ geroep” van die aard e a f ’n langdurigc en w aarskynlik
luide poging was w at al op ’n “ heesheid” uitgeloop het. D eur die
versreëlindeling en d eu r die verbindingspartikel en w ord verder geïm pliseer
dat die vrugteloos in “ skor en vrugteloos” ’n v erdere adjektiw iese kwaliilkasie
vir “ (dor) takke” is, m et an d er w oorde d at die onvrughaarheid daarvan
beklem toon word. H ierm ee word die potensiële vrugbaarheid van die
“ adamsy;/ ... soos amandel" n atuu rlik opgehef. V an d aar w aarskynlik die
intensivering in die pogings om die afstand tussen die aardsc en hemelse
vlakke te oorbrug: die gekraak w ord 'ngegryp, w at ’n byna desperate uitreik
na die hem else vlak im pliseer. D ie tw eeledige g ram m atikale funksioncring
van “ skor en vrugteloos” — w at binne die groter sintaktiese gchcel in
w erklikheid adverbiale kwalifikasies vir gegryp en nie (net) adjektiwiese
spesifiserings vir “ (dor) takke” blyk te wees nie — stel egter duidelik die
sem antiese verskil tussen d\c gekraak van die adamsvy en die
van die
takke. W aar die gekraak naam lik slegs geassosieer is m et droogte, word die
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Searyp gckwalillseer as “ skor en vm gteloos” , dit wil sê ook metafories
gesproke droog (soos van heeslieid) m aar terselfdertyd ook tevergecCs en dus
sonder enige resullaat. ’n T oenam e in die droogletoesiand gaan dus
gepaard met ’n toenem ende onverm oë om die hemelse vlak te bereik.
Die parallelle konstruksies in (24)ii. hierbo is onvolledig sonder die
toevoeging van die laaste hoofsin in die gedig;
(24) iiL het die wolke m elkwit gaan w andel
hel die adam svy gekraak soos atnandel
het die dor takke skor en vrugteloos
gegryp na die wolwitwolke
(soos na vyeblaarskorte)
(en) dorings en distels het verlep bly hang
... (soos m enige ou slang in vyem elk verstik)
In vergelyking m et die vorige drie konstruksies is die vierdesin ’n voorbeeld
van interne afwyking in die gedig, deurd at die norm ale w oordorde
g eh an d h aaf w ord en verskuiw ing dus nie toegepas w ord nie. Die feit d at die
toestand van die “ dorings en distels” gestel w ord v óó rd ie p lekaanduidende
preposisionele frase, sorg daarvoor dat die verwysing na vyeblaarskorte, m et sy
eksplisiete vingerw ysing na die sondeval in die paradys, direk van toepassing
gem aak w ord op die verleptheid van die “ dorings en distels” , wat
veelseggend genoeg ’n vehicle is vir die verswygde tenor gevalle en verlore
mens.
W anneer die verskillende parallelle vergelykingskonstruksies binne (24)iii.
bekyk w ord, word die verwysings na sonde (met seksuele konnotasies) nog
duideliker:
(24) iv. soos am andel
soos na vyeblaarskorte
soos m enige ou slang in vyem elk verstik
H ierbo (by die bespreking van (24)i. is d aaro p gewys dat die amandel deur
m iddel van die gem eenskaplike kleur wit m et wolke geassosieer kan word.
H ierdie vergelyking m oet egter naluu rlik ook saam m et sy verbum gekraak
gelees word om die aspek van sw aarkry in die idiom atiese uitdruklcing “jou
am andel sal k raak ” te belig. Die m oeisaam heid van vrug d ra, en d an veral
in ’n toestand van droogte, word dus beklem toon. In die tw eede vergelyking
is die verw ysing na vrug slegs aan d uidend van w atter soort boom se blare
gcbniik is om die n aaktheid van die m ens te bedek — dit wil sê om die
gevolge van die kennis w at d eur sonde ontstaan het, te probeer verdoesel.
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D ie im plikasie is d at hierdie bew usw ording van ’n naaktheid w at bcdek
m oet w ord, spruit uit die opdoen van ’n (verbode?) seksuele kcnnis. Die
m oontlikhcid van vrug d ra w ord hier dusduidelik geassosieer m et ’n sondige
toestand d eur die konnotasies m et die sondeval van die eerste potensieei
vrugbare m enscpaar. In die laaste vergelyking w ord die assosiasies van ’n
sondige seksualiteit nog verder gevoer d eu rd at áie.slang sowcl na seksualiteit
as na die bose verwys. O ok die kw aiillkasie “ in vyemelk verstik” het sterk
seksuele konnotasies, m aar d an sonder die verm oë om vrug te kan d ra, w ant
die oordaad aan seksuele genieting eindig in die dood.
T en slotte: soos blyk uit die voorafgaande bespreking is die sintaktiese
organisasie van die m etaforiese inform asie onontbeerlik vir ’n tocreikende
begrip van die sem antiese implikasies van die gedig, A l die stellinge in die
gedig, dit wil sê m etaforiese en an d er inform asie, is ingedeel in parallelle en
gekoppelde strukture. H ierdeur w ord die preposisionele frases, die hoofsinne
en uiteindeiik ook die vergelykingskonstruksies m et m ekaar in verband
gebring. ’n A nalise van hierdie parallelle konstruksies lei tot ’n begrip van
die m anier w aarop die argum entasie in die gedig ontwikkel. Die ordening
van die verskillende frases in die gedig is ook belangrik. Binne die
uitgebreide sintaktiese konstruksie het die hiërargiese ordening w at d eur die
verskuifde preposisionele frases tot stand gekom het naam lik die funksiedat
die p lekaanduidende preposisionele frases in die eerste strofe van die gedig
die selfstandige sinne d eterm ineer en nie andersom nie. D ie plek — hem else
o faardse vlak — w ord d aarom deurslaggew end vir die aksies w at uitgevoer
w ord in die gedig; terselfdertyd w ord die absolute skeiding tussen hierdie
tw ee vlakke beklem toon. In die tw eede strofe w ord die plekbepaling nie
m eer vooropgestel nie, om dat die gevolgc van die skeiding voorkeur geniet.
Die m etaforiese inform asie in die gedig w ord egter nie net verhelder d eur die
sintaktiese organisasie nie, m aar ook beduidend verryk d eur die produktiew e
m eerduidigheid w at d eur verskuiw ing en enjam bem ent bewerkstellig is.
D ie leser m oet dus klaarblyklik bedag wees op die sem antiese im plikasies
van w oorde e n /o f sinsnedes w at d eur sintakties-tipografiese groeperings op
m ekaar betrek w ord. D at ook die klankmatige relasies tussen w oorde e n /o f
sinsnedes belangrike sem antiese im plikasies kan hê, w ord onm iddcllik
hierna geillustreer.

3. Sem antiese im p lik a sies van die klankm atige struktu ering in
die gedig
Poëtiese taalgebruik w ord — in vergelyking m et stan daardtaalg eb ruik —
ook nog opvallend gem aak d eu r sy klankstruktuur. A nders as by die
m etaforiese en sintaktiese aspekte van poëtiese taalgebruik, speel afw yking
van die norm ale, in die sin van ’n verbreking van die reels van ’n g ram m at ika
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vir ’n spesifieke taal, ’n o nbeduidende rol in die vooropstelling van die
klanke in ’n gedig. Veel eerder w ord h erhaling van ’n klank oi klanke in
vcrskeie kom binasies m aksim aal uitgebuit om die aandag te trek op die
eksploitasie van die klankaspek in poetiese taalgebruik. Soms word die
kw aliteite van ’n bepaalde klank ook uitgebuit om klanknabootsing, dit wil
sê die nabootsing van ’n geluid d eur m iddel van ’n klank of kom binasie van
klanke, te bewerkstellig.
D it is m oontlik d at ’n prom inente patroon van klankherhaling die aandag
kan vestig op die betekenis van w oorde en w oordkom binasies, sodat ’n
eksploitasie van die klank in die poesie sem anties betekenisvol kan wees.®
V erskillende klankherhalingspatrone soos byvoorbeeld alliterasie, assonans,
konsonans, pararym , om gekeerde rym en volrym , kan op verskillende wyses
sem antiese alfiniteite tussen w oorde e n /o f sinsnedes in ’n gedig belig. So
byvoorbeeld kan ’n bepaalde klank of die klanke van ’n bepaalde woord
verspreid (dilTuus) herhaal w ord, sodat die effek van die klank of die im pak
van die w oord w yer gekontinueer w ord as w at andersins die geval sou wees,
’n W oord e n /o f sinsnede kan ook buite sinsverband klankm atig m et ander
woorde/sinsnedes verbind word, m aar soms word juis sintaktiese verwantskappe ook klankm atig bevestig deur klankherhalingspatrone. Betekenisassosiasies
kan dus diffuus (verspreid oor gedeeltes van ’n gedig), vertikaal (buite
sinsverband) of horisontaal (binne vers- of sinsverband) d eur m iddel van
klankherhalingspatrone gereleveer word.
3 .1 Klanknabootsing
A an die eincle van B reytenbach se Die tweegeveg — ’n gedig w aar in die
bekende dcrde strofe ’n verabsolutering van klanknabootsende “ w oorde”
aangetref w ord — kom die volgende reels voor:
(25) A aa aaaa aaaa aaaa aaaa aaaaa aaaa aaaa aaaa aaaa aaaa aaaa aaaaa a
(ek voel sy sw aard soos ’n graat in my gorrel)
In die konteks van die gedig, en veral m et behulp van die ekspliserende titel,
kan die lang uitgerekte aaa geïnterpreteer w ord as ’n doodsroggel w at
klanknabootsend die einde van die geveg aankondig. Terselfdertyd figureer
die [a]-klank ook sentraal in die verduidelikende gedeelte w aarm ee die
gedig sluit, en verbind trouens die tenor (“ swaard) klankm atig aan sy
kw alifiserende vehicle (“ graa t” ). Die opvallende k lankkontinuering van die
^ V ir ’n vollecligc uitccnseilinK van klankpatronc en die sem antiese (en ander) I'linksies van
die klankm alige eksploilering in poëliese taalgebruik kyk G rábe (1979:307-481).
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[a] funksioncer egtcr nie slegs sem anties intensiverend ten opsigte van die
nom ina “ sw aard/g raat” nie, m aar m aak die leser ook bedag op enige vorm
van klankherhaling in hierdie vers. O m hierdie rede sal “^ ra at/^ o rre l” , ’n
h erhaling van konsonante m et ’n potensieel klanknabootsende kw aliteit,
ook sterker opvai. T rouens, die kvvfalitatiewe eienskappe van die kom binasie
van [x] en [r] w ord w aarskynlik hier benut om ’n roggelgeluid te suggereer
— dit n atu u rlik in sam ew erking m et die klanknabootsende [a] van die
vorige vers. D it is duidelik d at ’n oënskynlik “ suiw er” klankverskynsel soos
klanknabootsing nie sonder sem antiese implikasies hoef te vk'ees nie: dit kan
sowel sem anties intensiverend (die klankm atige om lyning van die
tenor-vehicle-verbinding in die laaste vers van die gcdig) as sem anties
uitbreidend (die geïm pliseerde roggelgeluid in w oorde w at d it nie sem anties
stel nie — graal/gorrel) funksioneer.
K lanknabootsende eflekte w ord verder gew oonlik g eïnterpreteer as of
eufonies (aangenaam , strelend) of kakofonies (onaangenaam , steurend). By
die beoordeling van sodanige effekte m oet volgens die voorafgaande
redenering egter noodw endig ook rekening gehou w ord m et die gunstige of
ongunstige betekenisassosiasies van die w oord of w oorde w aarvan die
klankeksploitering getipeer word as eufonies of kakofonies.
’n Sam ew erking tussen klanke en betekenis, oftewel die sem antiese funksie(s)
van klankeksploitasie in die poësie, w ord d an vcral in die volgende gevalle
van k la n k h erh alen d e k o n tin u e rin g e n /o f verbin ding (s) ’n d uideiike
struktureringsfaktor in die gedig.
3.2 Betekenisassosiasies op die diffuse vlak
H erh aling van klanke en klankkom binasies kan ’n reeds vasgelegde
betekenisassosiasie van ’n w oord of w oorde klankm atig versprei oor
gedeeltes van die teks w aar die betrokke w oord nie weer h crhaal w ord nie.
Die invloedsfeer van sleutelw oorde in ’n gedig kan op dié m anier uitgcbrei
w ord, in O p p erm an se Kontrak w ord die sentrale verbale fokus oopgeskiel
byvoorbeeld d eu r verskillende h erhalingspatrone van al die klanke in die
woord klankm atig gekontinueer in die res van die gedig, sodat dit ook uit die
k lank struk tu u r duidelik w ord d a t hierdie w oord die slcutel tot die
verklaring van die gedig b evat.’
’ Kyk G ral)c (1979:165-182; 273-306; 433-482; 652-681) vir ’n vollcdigc siriiklum analise cn
interprclasie van hierdif gedig.

26

3.3 Betekenisassosiasies op die vertikale vlak
By ’n studie van die sem antiese funksie van klankherhalingspatrone op die
vertikale vlak gaan d it veral om die vooropstelling van bepaalde sem antiese
relasies tussen w oorde ofw oordgroeperings w at klankm atige ooieenkom ste
vertoon. D eur die konvensie van (vol)rym aan die einde van die versreël
kan sem antics ekw ivalente w oorde (wat ofooreenstem m end of kontrasterend
in betekenis kan wees) georden word in klankm atig ekwivalente (eind)posisies
in die versreël. K ontrasterende sem antiese verw antskappe is d an gewoonlik
antiteties (die betekenis van die klankm atig verw ante w oorde is wyd
uiteenlopend) of ironies (die een w oord kwalifiseer ’n an der klankm atig
verw ante w oord op ’n ironiese wyse). D it is belangrik om daarm ee rekening
te hou dat klankm atig verw ante w oorde of ’n bestaande kontrasterende
betekenis kan belig of anders w oorde in ’n nuw e of verrassende betekenis kan
dwing.
Sem antics ooreenstem m ende klankverbande behels veral simboliese of
m etaforiese, kousale en sinoniem e groeperings van w oorde. In ’n simboliese
e n / of m etaforiese verw antskap is die een w oord die simboliese of metaforiese
ekw ivalent van die an der — tenor-vehicle-verbindings sou byvoorbeeld ook
klankm atig op m ekaar betrek kon word. By ’n kousale verw antskap is die
een w oord die resultaat van die ander, terw yl in ’n sinoniem e groepering die
betekenis van die w oorde sterk ooreenstem m end is. Soos by kontrasterende
klankm atig verw ante w oorde is dit ook by ooreenstem m ende klankm atig
verw ante groeperings belangrik om in gedagte te hou d at dergelike relasies
óf reeds bestaande of n uu t ontdekte betekenisse kan om lyn.
Behalwe kontrasterende of ooreenstem m ende sem antiese verw antskappe
kan gram m atikale verbande (buite die gegewe sinsverband) ook in ’n
vertikale klankm atige groepering belig w ord. O p dié m anier kan die
gram m atikale toepassingsbereik van w oorde uitgebrei w ord, m its dergelike
ekstra gram m atikale verbande en hulle gevolglike sem antiese assosiasies
integreerbaar is binne die geheelinterpretasie van die gedig.
3.4 Betekenisassosiasies op die horisonlale vlak
By ’n studie van die sem antiese funksie van klankherhalingspatrone op die
horisontale vlak gaan dit veral om die ekstra beklem toning van gegewe
sintaktiese relasies, asook om die om lyning van tipografiese groeperings
binne versverband. Die spel tussen sintaksis en tipogralie kan ook klankm atig
gereleveer word w anneer enjam berende w ooide aan die einde van die
versreei klankm atig om lyn word. W anneer klankm atige v erbande voorkom
in parallclle of gekoppelde strukture sou dergelike verbande sowel binne as
buite sintaktiese e n /o f versm atige grense aangetref kon word. Parallelism es
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en koppelinge betrek im m ers cJikwelsjuis sinsnedes uit vcrskillende sinne op
m ekaar, sodat die ekstra patroonvorm ing dan bow e-sinm atige verbande tot
gevolg het.
3.5 Analise van die klankslrukluur van Leon Slrydom se "D R O O G TE ”
Die parallelism e tussen die twee verskuifde preposisionele frases in die eerste
strofe van die gedig w ord ook klankniatig om lyn:
(26) 1 in die j^o uis van die aandwtnrf
3 en ver onder in die haai grinl
Die kontrasterende verw antskap van die hem else en aardse vlakke b inne die
parallelism e w ord ook klankm atig uitgelig: die rym w oord “ grini” is via die
rym verbind aan “ aandwz'nrf” en via ’n h erhaling van die konsonante [x] en
[r] geassosieer m et “^eruis” . D ie herhaling van [x], [r] d ra die verskuilde
klanknabootsende efTek van geruis oor op grint : in eersgenoem de is dit ’n
aangenam e cn “ sagte” geluid; in laasgenoem de w ord dit ’n onaangenam e
krassende geluid w at geassosieer is m et gruis of klippertjies. D it is dan veral
hierdie v erandering v anaf aangenaam en strelend na onaangenaam en
krassend of irriterend w at die teenstelling tussen “ aandw ini/” en “grint" as’t
w are “ invul” . D ie teenw oordigheid en trouens ook die toeganklikheid van
die G oddclike w ord aangekondig in die geluid van die aandwind-, die afstand
en kontras tussen die hem else en aardse w ord geim pliseer in die geluid van
die grint. D at so ’n verw ydering en kontras ongunstig is, w ord dan
gesuggereer d eur die eufoniese van die hem else “ geruis” teenoor die
kakofoniese van die aardse “ g rin t” .
O ok die parallelle hoofsinne van vers 2 en 4 is klankm atig verw ant;
(27) i 2 het die wolke m elkw it gaan wandel
4 het die adam svy gekraak soos anvindel
D ie verhouding tussen die rym w oorde is kousaal, aangesien die aksie in vers
4 geïnstigeer is d eur die aksie in vers 2. Die sinoniem e verw antskap tussen
hierdie rym w oorde versterk die aanvanklike indruk d at die h andeling van
die hem else vlak gunstig sou wees vir die aardse vlak: trouens, die
rym verbinding tussen die verbum (gaan) wandel en die nom en amandel
beklem toon oënskynlik die v ru gd raen de potensiaal van die aardse vlak.
Behalw e die vertikale rym verbinding tussen die tw ee verse, is die horisontale
klankherhalingspatrone binne dié verse ook van belang:
(27) ii het die a^olke melku;it gaan w andel
het die adam svy gekraak soos am andel
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D ie [v]-herhaling onderstreep die dubbele sintaktiese verband tussen
enersyds “wolke” en “ melkitiit” en andersyds “w andel” en “ meik/i)it” , sodat
die dubbele metaforiese m ededeling en die gevolglike semantiese m eerduidigheid klankm atig gereleveer word. Die [a]-herhaling sorg daarvoor dat die
dubbele verbintenis van “ gekraak” aan enersyds die tenor “adam svy” en
andersyds die vehicle “am andel” duidelik om lyn word. Gekraak verkry
ekstra aandag weens hierdie dubbele funksie, en die onom atopeïese kwaliteite
d aarvan word h ierdeu r duideliker gerealiseer. Soos hy grinl is die assosiasie
van die geluid ook hier h ard en o naangenaam , veral as die betekenis van die
idiom atiese uitdrukking “ jou am andel sal kraak” ook in gedagte gehou
word.
D ie laaste drie verse van die eerste strofe van die gedig kan gesam entlik
bekyk word:
(28) i 5 het die dor takke skor en vrugteloos
6 gegryp na die wolwitwolke
7 soos na vyeblaarskorte
’n D uidelike onom alopeiese (klanknabootsende) woord in die eerste vers van
(28)i \%skvr. Soos d it diegeval was m et die klanknabootsende^^n'n/ cngekraak
is die efl'ek ook hier ’n onaangenaine. Bowendien rym hierdie woord intern
m et "dor", sodat via dié “dorheid” ’n assosiasie van heesheid of krapperigheid
oorgedra word op skor. Die interne rym sorg verder daarvoor d at skor, naas
sy sintaktiese funksie as adverbiale m odifieerder van gegryp, ook saam m et
dor ’n adjektiw iese kwalifikasie \\rlakke word. Die interne rym onderstreep
egter nie net die sintaktiese nie m aar veral ook die m etaforiese ekwivalensie
tussen dor en skor: die personifiërende kw aliteit van die tw eede rym w oord
w ord oorgedra op die eerste, sodat dor d eur m iddel van die klankverband
ook die status van fokusekspressie verkry. O ok vrugteloos verkry by im plikasie
(om dat dit deure« verbind word aan skor) die status van ’n fokusekspressie.
Die k lankm atige kontinuering van die kw alifiserende fokale w oorde vir lakke
en gegryp kan vervolgens nagegaan word binne (28)i:
(28) ii 5 het die i/or takke iA-or en vrugitloos
6 ge^gryp na die wo/witwo/ke
7 soos na wyeblaanArorte
Verskeie klankpatrone sorg d aarvo or d at die kw aliliserende hoedanighede
van die adjektiw ies en ad verbiaal fungerende fokale w oorde in vers 5
oorgedra word oy>gegryp, wolwitwolke en vyeblaarskorte in vers 6 en 7. O m d at
dor, skor en vrugteloos dieselfde (dubbele) gram m atikale funksies v errig en dus
sintakties ekw ivalent is, word die kum ulatiew e efiek van hulle gesam entlike
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m etaforicse bydrae (droog, hees, nic-vrugdracndc en tcvcrgcefs) tclkens
k la n k m a tig o o rg e d ra o p ’n w oord ofw oorde in vers Gen 7 sell's al isslegseen
van die kw alifiserende w oorde in vers 5 deel van ’n klankm atige verbinding.
Die gcsam entlike kw alifisering van takke d eur </or, skor en vrugteloos word op
liierdic m anier uitgebrei na o nd er anderc die tenor-vehicle-verbinding
woUvilwotke (soos) vyehlaarskorte in vers 6 en 7. D it word ook uitgebrei na die
desperate poging orn kontak m et die licmelse vlak te bew erkstellig — die
gegryp van vers 6. O in d at hiKrdiegegryp onder andere uitgevoer word deur
verdroogde takke, en gesien die voorbereidende klanknabootsende grint,
gekraak en skor w at tekenend is van ’n d o n e aardse vlak, word die latente
klanknabootsende kw aliteite van die [x] en [r] geaktiveer, í,oáaiX.gegryp deel
w ord van die groep kakofoniese w oorde w at die aardse vlak ongunstig
kwalifiseer. Dit is duidelik dat klankherhalingspatrone, soms in sam ew erking
m et die sintaktiese organisasie, ’n beduidende uitbreiding van m etaforiese
assosiasies tot gevolg het. Let in hierdie verband terloops ook nog op die
klankm atige verband (veral d eur h erhaling van die [D ]-vokaal) tussen die
tenor “ wolwitwolke” en die vehicle “ vyehlaarskorte” aan d ieein d e van vers
6 en 7 — ’n m etaforiese relasie w ord klankm atig versterk.
M etaforiese relasies w ord ook klankm atig versterk d eur verskeie patrone
van klankherhaling in die laaste strofe van die gedig:
(29) 8
9
10
11

en rforings en rfistels het yerlep bly Iwnj»
onder in ’n knoesterige m ik
soos inenige ou sk«^
in ijyemelk versúk

In vers 8 versterk die [d]-allitcrasie die sinoniem e verban d tussen “</orings en
rfistels” , en vestig so die aan d ag d aaro p d at die verwysings na vrugte en
takke, oftewel norm ale plantegroei, vervang w ord m et ’n beklem toning van
onkruid, oftewel ongew enste plantegroei. Die sintaktiese kwalifikasie van
die tenor darings en distels, naam lik “ (verlep bly) hang”, w ord d eur die rym
ook van toepassinggem aak op die vehicle “ m enige ou slaw?” — ’n geval dus
w aar die verbale rym w oord hang sintakties verwys na darings en distels m aar
klankm atig ook verbind word aan slang. "Verlep” w ord egterook klankm atig
verbind aan “i/yemelk w rstik” in die laaste vers van die gedig. Die verband
tussen vertep en verstik om lyn die ontw ikkeling v a n a f’n toestand te wyte aan
droogte tot ’n toestand w at weens ’n oorm aat van ’n vloeistof desondanks
eindig in die dood. T en eindc die funksie van die klankverband ‘V yem elk/
t^erstik” belioorlik te begryp, is dit ook nodig om die rym verband
“ verstíA:/míA:” , en d aarm ee die parallelism e tussen vers 9 en 11 in
berekening te bring: soos á\r. darings /distels verlep in ’n oenskynlik beskutte
plek soos die mik van 'n boom , so verstik die slang(e)it\ ’n oenskynlik
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lewegcwende vloeistof soos die melk van vye^ w at m etafories egter alreeds
getipeer is as die “ m elk van ’n sondige seksuele o ordaad ” .
Dit isd u id elik d at talle klankverbande in h ierdiegedigdeel uitm aak van die
totale sintaktiese, sem antiese en m etaforiese struk tuu r daarvan. Trouens,
die sem antiese m ededeling van die gedig is nie volledig sonder ’n
bestekopnam e van die bydrae van die klankstrukturering in die gedig nie.

4. M etries-ritm iese benadrukking in die gedigstruktuur
D ie meti'iese stru k tu u r van ’n gedig w ord gekenm erk d ear die reëlm atige
opeenvolging van sterker en swakker beklem toonde sillabes in bepaalde
m etriese p atrone soos die jam b e, die trogee, die anapes, die daktiel, cns. So
’n reëlm aat is ’n vorm van ekstra patroonm atigheid w at algedruk word op
die ritniiese p atrone van standaardtaalgebruik, en hierdie ekstra reëlm atige
ordening van die linguistiese gegewens sillabe en klem w ord d an ’n poetiese
norm w aaraan d a a r ól' gedeeltelik voldoen kan word of w aarvan d aar
m in der of m eer ingrypend afgewyk kan w ord. D it is dan nodig om by ’n
verkenning van die m etries-ritm iese stru k tu u r van poetiese taalgebruik te
onderskei tussen m etrum en ritm e; die m etrum word gewoonlik om skryf as
’n geabstraheerde norm en die ritm e g etipeer as die w erklike realisering van
dié verskynsels w at die m etries-ritm iese struk tuu r van die gedig bepaal.
T en einde die interpretatiew e bydrae te bepaal van die m etries-ritm iese
struktuur van ’n gedig, m oet ’n m etries-ritm iese analise d aarvan beantw oord
aan tw ee essensiële vereistes: i) dit m oet gegrond wees op ’n b etroubare en
noukeurige deskriptiew e skandering van die gedig; ii) dit m oet die funksie
bepaal van m etriese en ritm iese vooropstelling in die betrokke gedig.
4.1 Skantleringsbeginxels en interpretatiewe leidrade
’n B etroubare en noukeurige skandering van ’n gedig moet ’n beskrywing
gee van sowel die onderliggende m etriese patroon of reëlm aat as die
w erklike ritm iese realisering van die patroon of reelm aat in die betrokke
gedig. Dit beteken d at sowel die geabstraheerde m etrum as die ritm iese
realisering van hierdie abstraksieaangedui moet w ord in die skandering van
’n gedig. A nders gestel: in die w erklike realisering van die organisasie van
swakker en sterker beklem toonde sillabes in ’n gedig sal sowel ’nooreenslem m ing met die m etriese patroon as enige afwyking daarvan gerellekteer
w ord. S(5 ’n om lyning van die m etrum en die ritm e en die satnespel tussen
tlie twee sal dan ’n beskryw ing wees van die m etries-ritm iese struk tuu r van
’n gedig. Dit gaan dan veral om twee linguistiese gegewens wat geim plem enteer
(en soms ook gem anipuleer) w ord in die m etries-ritm iese struk tuu r van ’n
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sillabe cn klcm en hulle onderlingc vcrhouding tot mekaar.®
D ie ondcrliggcnclc m etriesc patroon of reclm aat, d.w.s. die rangskikking
van m ctrics prom incnte en m etries nie-prom inente sillabes in m elricse
patrone soos die jam b c, die trogee, die daktiel, die anapes, ens., word in die
skandering aangedui d eur groeperings van die sim bole S (vir m etries
prom inente sillabes), W (vir m etries nie-prom inente sillabes) en X (vir
ekstram etriese of m etries ‘oorlxjdige’ sillabes). ’n O orw egend jam biese
patroon, w at tradisioneel getipeer w ord as die reelm atige opeenvolging van
tw eesillabige voete elk bestaande nit ’n swakker beklem toonde gevolg d eur
’n sterk er b eklem too nd e sillabe, sal byvoorbeeld aan g ed u i w ord as
W S W S W S WS.
In die onderskeiding tussen m etries prom inente en m etries nie-prom inente
sillabes word voorsiening gem aak vir drie tipes sillabes: 1) did wat
voorspelbaar pro m in ent is, 2) die w at wisselend prom inent is en 3) die w at
nie-prom inent is. T en opsigte van die eerste groep kan aangeneem word dat
linguistics bepaalde prim êre klem voorspelbaar prom inente sillabes sal
aktualiseer in S- en VV-posisies van die m etrum . H oofkategoriew oorde het
linguisties bepaalde klem en sal d aaro m m etries signifikant wees. O n der
hierdie groep w oorde w ord die volgende kategorieë onderskei; eensillabige
nom ina, adjektiew e, selfstandige verba, die m eeste adverbia (gewoonlik dié
w at afgelei is van ad jek tiew e) en telw o ord e; die p rim êre klem in
m eersillabige hoofkategoriew oorde en alle dele van sam estellinge wat
bestaan uit hoofkategoriew oorde. H ierdie sillabes word in die skanderings
aangedui m et ’n /. Die tw eede groep bestaan uit sillabes w at linguistiese
sekondêre, tersiêre of swak klem het m aar w at d eur ekstra linguistiese
faktore geprom oveer word tot m etriese prom inensie. O n d er hierdie groep
ressorteer die sekondêre (soms ook die tersiere) klem in m eersillabige
hoofkategoriew oorde en v erd er eensillabige subkategoriew oordc soos
pronom ina, preposisies, konjunksies, artikelsen hulp-, m odaleen kopulaverba.
Indien die onderliggende m etriese patroon sterk gevestig is d eur voorspelbaar
prom inente sillabes oor ’n aan tal versreëls heen, kan die onderliggende
m etrum die bepalende ekstra linguistiese faktor wees in die signalering van
m etriese prom inensie in S-posisies van die m etrum . V ir ’n signalering van
m etriese prom inensie in W -posisies van die m etrum m oet sowel ekstra
linguistiese as ekstra m etriese k riteria gesoek w ord in die stru k tu u r van die
gedig: enige sillabe e n /o f woord w at m etafories, sintakties ol klankniatig
vooropgestel is volgens die uiteensetting in 1, 2 en .3 hierbo sal m etries
prom inent wees in S- en W -posisies van die m etrum . H ierdie sillabes w ord in
® Kyk (Jra b r {1979:488-632} vir 'n uilccnsetlitiK van tradisioiu'lc, sIniktiiralistirs-liiiRuistic'sc
rn g cn cralirw f oniskryw ings van liicrdir twoe linKuisUcsc geK^'vvrns in flic m clrirs-rilniirsc
stru k tiirrrin ^ van po^licsc taalgrbriiik.
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die skaiiclerings aangedui m et (/).* M elries nie-prom inente sillabes word nie
in die skanderings gem erk nie.
Die eerste stap in enige skanderingsprosedure is dan die bepaling van
m etriese prom inensie (voorspelbaaren/ofw isselend) volgens die bostaande
kriteria. Die volgende stap is die rangskikking van m etries prom inente en
metries nie-prom inente sillabes in S-, W - en X-posisies van die onderliggende
m etriese p atroon vir ’n bepaalde gedig.'® H ierdie patroon word meesal
êrens in ’n gedig ondubbelsinnig gerealiseer d eur ’n patroonm atige
rangskikking van m etries prom inente sillabes in een of m eer versreëls binne
die gedig. Sillabes m et ’n m aksim ale klem, d.w.s. enige m etries prom inente
sillabe w at voorkom tussen twee n ie-prom inente sillabes, m oet in die m eeste
gevalle in S-posisies van die m etrum gerangskik w ord. Een m anier om te
bepaal of die rangskikking van sillabes in m etriese posisies korrek uitgevoer
is, is om te kontroleer of m aksim aal beklem toonde sillabes wel voorkom in
S-posisies van die m etrum . Enige onbeklem toonde sillabe na ’n S-posisie
aan die einde van die versreël (in som m ige gevalle aan die einde van ’n
sintaktiese eenheid binne die versreël) word beskou as ’n ekstram etriese
sillabe en aangedui m et die simbool X. Soms w ord die eerste W -posisie in
byvoorbeeld ’n jam biese versreël nie gevul nie, sodat so ’n reël (of in
som m ige gevalle sintaktiese eenheid) m et ’n S-posisie begin. V ergelyk ter
illustrasie van die bostaande kriteria die volgende reels:

/ /

/

/

(30) i. O u m oeder m et h aar hoepelrokkie
w s w s w
s w s x
/
/
(/) . (/)
ii. vir sm orens, sm iddags en vir nou
w s w s w
s w s

( / ) / / /

/

(/)

/

iii. het die wolke melkwit gaan wandel
W S W S W S
W S X

/

/ /

iv. het die wolke melkwit gaan w andel
• S W S X W S W
s x
" V ir ’ii illiisliasic van die kriteria vir m clriese prom inensie in ’ii gedig wat oorw egend uil
siibkalcgoriew oordc bestaan kyk G rábe (1979:627-630).
Kyk C ia b e {1979:600-624) vir ’n volledige bespreking van algcm eiic beginscls en problem c
ten opsigle van hierdie slaj).
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Die eerste twee voorbeclde is onproblem aticse jam bicse vcrsreëls: (30)i. hel
’n ekstram etricse sillabe aan die einde van die versreel en (30)ii. bcvat
voorbeelde van wisselende kiem — nou is m etrics prom inent om dat dit soos
smorens cnsmiddags tyd aan du idend is;«n is m etries p rom inent o m dat aan d ag
vir die hede, in die vorm van nou, gereleveer m oet word. Die derde voorbeeld
w at op tw ee m aniere geskandeer is in (30)iii. en (30)iv. hierbo illustreer een
van die tendense in die m oderne poësie, naam lik d at nie altyd die versreel
nie, m aar kleiner sintaktiese snitte binne die versreël ritm iese eenhede vorm .
D at (30)iii. anders geskandeer m oet w ord, kan gesien w ord aan die
m aksim ale kiem op die eerste sillabe van ‘wo/ke’ w at in ’n W -posisie, i.p.v. ’n
S-posisie, tussen twee m etries nie-prom inente sillabes voorkom . Die enigste
an d er m anier w aarop hierdie versreel geskandeer kan w ord, is soos in
(30)iv., w aar die ekstram etricse sillabe in die m iddel van die versreel die
einde van ’n sintaktiese snit aan d ui. So ’n skandering vcstig die aan d ag op
die groepering van die verskuifde melkwit hy gaan wandel en nie wolke nie,
sodat die m etries-ritm iese stru k tu u r dan die sintaktiese vooropstelling
ondersteun.
Volgens die bostaande uitcensetting vereis ’n betrou bare deskriptiew e
skandering die noukeurige uitvocr van twee stappe: 1) ’n onderskeiding
tussen m etrics prom inente en m etries nie-prom inente sillabes en 2) ’n
rangskikking van hierdie sillabes in m etries sterk en swak posisies. ’n
Vergely king tussen die verhouding van enersyds m etries prom inente sillabes
en andersyds die rangskikking van sulke sillabes in m etrics sterk (in
ooreenstem m ing m et die eise van die m etrum ) of m etries swak (téén die
verw agtingspatroon van die m etrum in) posisies stel die lescr dan in staat om
onderskcidclik gevalle van m etricse en ritm iese vooropstelling te herken. V ir
die isolcring van intcrp retatiew e leidrade, en dus vir ’n ontsluiting van die
inform atiew c w aarde van die m etries-ritm iese stru k tu u r van ’n gedig, is só ’n
herkenning van m etriese en ritm iese vooropstelling n atuu rlik noodsaaklik.
M etricse vooropstelling behels die ekstra reëlm atigc rangskikking van die
linguistiesc gegewens sillabe en kiem in konvensionele m etriese p atronc soos
die jam b e, die trogee, die anapes, die daktiel, ens. R itm iese vooropstelling,
d aaren teen , behels juis die afwyking van konvensionele m etriese patrone in
die linguistiesc aktualisering van die m etries-ritm iese struk tuu r van ’n
gedig. N ie alle afwykings van die m etriese patroon is egter gereleveer nie
m aar som m iges funksioncer slegs afwissclend, sodat d it dan verder nodig is
om te onderskei tussen ritm iese vooropstelling en m etriese variasic.
V ergelyk die volgende alternatiew e skandcrings van die eerste versreel uit ’n
C um m ingsgcdig ter illustrasie van dié lx)gcnoem de begrippe:
(31) i. M e up at does
w

s w .s
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(/)

(/)

ii. M e up at does
w s w s
iii.

(/)

(!)

iU2 at does
vv s w s

In (31)i. verteenw oordig die enkel onderstrepings van die sillabes in Sposisies afwyitinge van diejam biese m etrum , om dat m etrics nie-prom inente
sillabes voorkom in sterk posisies van die m etrum . Aangesien die sillabes
upcn does in (31)i. nog volgens linguisliese reels, nog volgens die potensiele
‘sterk’ posisies van die m etrum geprom oveer word tot klem, kan liierdie tipe
afwykinge van die onderliggende m etriese patroon beskou word as m etriese
variasies. Dit beteken d at die leksikale item up en does nie in die metriesritm iese stn ik tu u r van die gedig gereleveer word nie, ten spyte van die I'eit
d a t luille afw ykinge registreer van die jam biese m etru m . Allioewel
ongerealiseerde .S-posisies in die m etrum nie funksioneer om die w oorde ol'
sillai)es in liierdie posisies te relevcer nie, kan dit soms ’n geskikte om gew ing
verskaf vir die relevering van an d er beklem toonde sillabes in S-posisies, soos
byvoorbeeld in die geval van die relevering v a n geruis in die eerste versreël
van Leon Strydom se ‘D roogte’:

/

/

/

(32) in d ie g e ru is v a n i l k a a n d w in d
w s

w s W s

vv

s

Die ongerealiseerde S-posisies aan w eerskante van die gerealiseerde Sposisie in ‘geruis' niaak liierdie woord baie opvallender as w at dit sou gewees
het in ’n jam biese versreël m et alle S-posisies gevul d eur m etries-prom inente
sillabes. M etriese variasie (die twee ‘die’s’ in S-posisies) funksioneer dus in
liierdie geval om m etriese vooropstelling (die ‘geruis’ in ’n kontrasterende
S-posisie) te bewerkstellig.
’n A nder geval van m etriese vooropstelling w ord aan g etref in (32)ii. hierbo,
waai' linguistics onbeklcm toonde subkategoriew oorde in sterk posisies van
die m etruin geprom oveer word tot klein. Up en does word dus gereleveer
deur die m etrum , aangesien liierdie woorde norm aalw eg linguistics onopvallend is. Alle eensillabige subkategoriew oorde met wisselende klem in Sposisics van die m etrum sal dus outom aties nietries vooropgestel wees.
Dieselfde geld vir m eersillabige subkategoriew oorde w aarvan een sillabe
wisselende klem d ra in ’n S-posisie van die m etrum . H oolkategoriew oorde
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sal slcgs iiictrics vooropgcslcl wees iiidicri rnccr aseen sillahc vooi spclbarc of
vvissclriulc kic’iii rira in S-posisies van die nielnini. Mool- en suhkategoricwoonlc
kan in ’n kontraslcrcndc onigew ing tnclries vooropgcslcl word soos
byvoorhccld die geval was mel ‘g(7(/ú ’ in (32) hierbo.
RiU niesc v()oi ()|)sLclling — ’n b e k le m lo o n d e ol iTietrics ])i onii]ienle siliai)c in
’n W -posisie van d ie m eti uni — w o rd gcillu slrcer d e u r die w issclendc klein
opine in (31)iii. hierbo. (In dieselfde voorbccld is up natuu rlik ’n geval van
nietricse variasic terw yl ihes niclries vooropgeslel is). Enige sillabc of woord
m et voorSpelbare of wisselende klcni in ’n W'-posisie van die nietrum sal diis
altyd — om dal dil ’n beduidendc afw yking van die m clruin vertcenw oordig
— rilm ies vooropgcslcl wees. H icrdic tipc afwyking word in die skandering
aangedui m et ’n dubbcle onderslreping.
Volgcns die boslaandc uitcensctting word d aar ondcrskci tusscn enersyds
m cti iese vai iasie, ’n afw yking van die rnetruin w at nic sem antics bcduidcnd
is nic, en andersyds m ctriese en ritiniese vooropslelling, w at sowcl t.o.v.
oorccnsternniing m et as afw yking van die m elrum , sem antics bcdiiidende
Icksikale item s d cur opvallcndc benadrukking releveer. Die fimksie van
benadrnkking is dus bepcrk tot m etrics prom inentc sillabcs, d.w.s. sillabes
m et wis.selendc of voorspell)arc klem. Ook die opecnhoping van klem tonc is
sem antics beduidcnd, soos gesien kan word in die volgende versrcël nit ’n
A udcnsotm ct;

/

/

/

/

(33) A boy brings milk in bowls
w s ~w
.s w s
In hicrdic geval sal die heic gcdeclte ‘boy brings m ilk’ gcrclcvccr wees en nic
slcgs die ritm ies vooropgcstclde brings nic. ’n O ix-cnhoping van klem tonc
registrccr gcwoonlik ’n ritm icse vcrlraging w at im pliseer d at die betrokkc
gcdceltc w aar die ritm iesc vcrtraging voorkom , sem antics belangrik is.
D it is dnidelik riat m ctrics-ritm icsc benadrukking sem antics belangrikc
w oorde ol'frascs rclcveer, sodat ’n analise van die m ctrics-ritm icsc strnk tnn r
van ’n gcdig belangrikc intcrprctaticw c Icidradc sou kon o n th u l.“
4.2 Mclrirs-rkmiese aiwlise nan Jj’on Strydom se 'I)R ()0(i'I'F .’
Leon Slrydoni sc ‘D ioo g tc’ is reeds in 1.3, 2.i> cn 3.5 hierbo geintcr|)rctccr
"

K y k ( ; i al>r (l!)7i): 1)40-645) v ii 'n b rs k i y w iiiK v a n inctrir.sr v a i iasie, nicti icsc v o n ro p slclliriji

cn riltnicsr vooropstriliní' t.o.v. (!«• langskikkin^ van sillabrs in posisirs in vcrsrcrls wal inindrr
ol rnccr kouiplcksc aktualiscrin^;s van nculralc nictricsc vcrsrccls vcrlccnwíHndi^.
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vaiulit oiidcrskeidelik die m etaforicse, sinlakliest- en klaiiknialige vooropstcllitifi in (lie gcdig. D aar kan non ook gclet wui cl op die interprclalicw e l)ydrac
van die niclr icsc en i itniicse vooropstt:llinf>; in liicrtlit* g<'dÍK- V'lTgclyk
vci voiffciis liifi('t;rs’n dcskripticwcskandcrinfivandicgcdiginooiccn.sUimming
rncl d ir skandci int;sprosc(iiiir wal liifrbo uilccngi'sil is in 1.1:

(;h)

D R C ^ C J G 'rii
.

ill (Jjc g i ' I ' l l i s
vv s w s

v a n diil a :i|id vvind
vv s
\v
s

/ /
/
niclkwit gaan w andel

(/) , /
lift die wolke
(W) s

w

s

vv

X

(/)

(/) / (/)
cn v£i- onder
(VV) s v^' s X

vv

/

s

X

/

in <Jk h aai. gi int
vv s vv
s

(/) /
/
liel die adanisvy

/
gekraak

(/) / /
hot die dor takke

skor eii vrugteloos

(W) s vv s

vv s

/

6 gegryp
vv S

s

vv

/

S vv S X

7

s

(/)

/

soos aniandel

(W) s vv s X

/ (/)

(W) s

vv

(/)

/ / /

(W) s vv

S W S X

s vv s

na die yyolwilwolke

(/) ( / ) / / /

na vyel^laarskorle

vv

s w s \v

(/)

en doriiigs
w s X

(/)

onder

s X

(/) /

(/)

^ distels

vv s X

(VV) s vv s

/ (/) /
iti ’n knoesterige mik

(/)

(VV) S X (VV) s vv

/

/ /

liel verlep |)]y hang

s vv s vv s
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vv

s

(/) / (/)

/

(/) / /

/

10 SOPS nu'iiÍKr on slant;
~Tv' s vv s w s

11

in vycm elk vcrslik
vv SW H

vv S

’n O pvallciidc rilniicsc vcrskynscl in hicrdic gcdig is d at die vcrsrccl dikwcls
in klciner riltnicse gclcdingc uitccnval, w at dan kleiner sinlaklicsc gclcdinge
I)inn cd icvrrso nilyn . V an al die versrccls in die gcdig is dil slcgs vers 1, lOen
11 w al as onproblem aticsc jami)icse versrecls geskandecr kan word — vers 1
is in die skandering hierbo in (34) gespasieerom in ooreenstem m ing m et die
res van die gcdig klciner sintakliese snitte opm crklik te m aak. D il is ook
hoolsaaklik sinlaktiese vooroptelling wal die aandag trek opsubkategoriewoorde w at in liierdie gedig rnetries prom inent is. Die wisselcnde klcm op
subkategoi iewoordc, asook die wisselcnde klcm op sckondêr beklem toondc
sillabes van m ccrsillabigc hoolkategoriew oordc, kan vervolgens korlliks
gcm otiveer word.
Die preposisies onder en in word in die tw ecdc sirofe van die gedig (in vers 9 cn
I I) aan die begin van versrecls tipografiesgerclcvcer, sodal die bclangriklieid
van hicrdie plckaanduidcndc w oorde ook in die eerstc strol’e (in vers I en 3)
wisselcnde klcm rcgverdig. Ew eneens w ordfn en.rooj in die tw ecdc strofc (in
vers 8 cn 10) tipografies gerelcveercn d aaro m o o k in die eerstc strol'e (in vers
3, 4 cn 7) bcklem tnon. In ooreenstem m ing met die bcklem toning van die
beginsillabc c n /o f woord in elke ritm ics onderskeie sintakliese geieditig
binnc die vers word aan na in vers 6 en 7 ook wisselenilc klcm toegcken.
V crder sorg sinlaktiese afw yking d aarvo or d al die lipografics gereleveerde
en verskuiide/if/ in vers 2, 4 en 5 klcm verkry. W anncer hicrdic woord dan in
vers 8 herliaal w ord, is dit nog lipografics, nog sintaklics vooropgeslcl, m aar
kan noglans beklem toon word aan die begin van ’n ritm ies-sinlaklicse
gclcding binnc die vers, o m dal die bclangriklieid d aarvan so duidelik
bcveslig is in die cerste strol’e van die gedig. ’n Sam ew erking tusscn die
onderliggende m ctriese patroon en opvallende klanklicrlialing sorg vir die
beklem loning van ‘vrugtclow ’ (vers b), onidat dil rym m et ‘siíoj’ (vers 4 cn
7.); ‘knoester/gc’ (vers 9), wccns die assonans m el ‘m ik’ in dicscUdc vers; ten
slolte ook ‘meni^f ’ (vers 10), om dal dil in ’n m etrics sterk posisie voorkom in
’n gedecllc w at verrasscnd oorccnstem m el die onderliggende m ctriese
patroon (vergelyk die I'eillik reclm aligc rcalisering van die jam bicse m clrum
vanal’ vers 9 tot die ein de van die gcdig), m a ar ook o m d at die[x|-
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klank tlw arsdeur die gcdig in ondcr andere klanknabootscnde woorde soos
‘^ eruis’ (vers 1), ‘^ rin t’ (vers 3) en ‘^ekraak’ (vers 4) gereleveer is.
Soos afgelei kan word uit die voorafgaande opm erkings funksioneer metriesritm iese benadrukking in die eerstc plek in hierdie gedig prim er om
sintaktiese geledinge te om lyn, sodat sintaktiese vooropstelling in ‘D roogte’
dan d eur m elries-ritm iese vooropstelling ondersteiin word. Belangrik in
hierdie verband is die tnetries of ritm ies vooropgestelde in en onder in al die
parallelle piekaanduidende preposisionele frases in die gedig. O p hierdie
m anier w ord die kontrasterende toestande tussen die beginreëls (vers 1 en 2)
en die res van die gedig spesifiek ondergeskik gem aak aan hoedanighede van
die hem else o faardse vlakke. By vers 3 w ord die u itbreidende ‘en ver o nd er’
ook m etrics en ritm ies gereleveer om die afstand tussen die twee vlakke
ondubbelsinnig te beklem toon.
Die m etriese vooropstelling van die herhaaldeAe/ (vers 2, 4 en 8), tesam e m et
die m etrics en ritm ies vooropgestelde «n (vers 3 en 8), funksioneer orn die
verloop van die gebeure in die gcdig te om lyn: eers die belofteryke beweging
vanuit die hemelse vlak gevolg d eur ’n reaksic v anaf die aardse vlak wat
weens die aard d aarv an noodw endig uitloop op ’n futiele einde. H ierdie
futiele einde word veral ook verklaar vanuit die parallelle vergelykendc
frases: die m etrics of ritm ies vooropgestelde .looi (vers 4, 7 en 10) sorg vir
benadrukking van die inhoud van die vergclykcndc frases; binne hierdie
frases word d an veral die ritm ies vooropgtniddevYehlnarskorte (vers 7) ekstra
b enadruk om diescm antiese belangrikheid van hierdieslcutelw oord m et sy
prcgnante nietaforicsc inhoud verder te relevcer.
Die gevolge van die voorkeur van die aardse vlak vir ‘vyeblaarskorte’ word
onm iddellik aangegec in die ritm ies bcnadrukte gedeelte ‘... verlep bly
hang’ (vers 8) m et sy opeenhoping van klerntone om die onveranderde
toestand van die aardse vlak ondubbelsinnig te releveer.
Behalwe die ondersteuning van sintakties bclangrikc fases in die geilig,
word sleutelw oorde ook d eu r die m etries-ritm iese struk tuu r van die gedig
gereleveer. Interessant in hierdie verband is die b enadrukking van bepaalde
gedecltes binne ’n sam estelling: in ‘aoni/wind’ (vers 1) w ord die tyd van die
dag w at gunstig is vir die G oddelike tcenw oordigheid in die paradys
beklem toon; by ^melkwh' (vers 2) is dit die vocdendc potensialiteit van die
hem else vlak en by ‘woljw/wolke’ (vers 6) die m ctaforics verlosscnde inhoud
van die vehicle wolke w at ritm ies benadruk w ord; in direkte teenstelling
hicrm ee word die karaktcriserende sekondêre vehicle vir wolke, naam lik
Vve/i/rtrtrskorte’ sc negering van die verlosscnde bcloftes in die tenor wolke
ritm ies sterk benadruk. Dit isd u id elik d at die m etries-ritm iese struk tuu r van
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’n gedig verdere onderskeidings kan tref tussen sem anlics m in of m ecr gclyke
woorde. Let in die laaste instansie ook nog op die ritm iese vooropstelling van
die adjcktiew e haai (vers 3) en dor (vers 5) — albei w oorde kwalillseer sowel
die natuurlike droogte op ’n letterlike as die geestelike ‘droogle’ op ’n
figuurlike vlak. Die ritm iese vooropslelling van haai veslig nogm aals die
aan d ag ook op die m eerduidige assosiasies d aarv an — dit het sowel ’n
onherbergsam e natuurlike as ’n ‘ongeklede’ seksuele verwysing binne die
gedig.
D it is duidelik d at ook die m etries-ritm iese stru k tu u r van ’n gedig ’n
inform atiew e w aarde kan hê en trouens belangrike interpretatiew e leidrade
kan bevat.

5. Sam evatting
D at struktuuranalise lei lot begrip vir die ‘boodskap’ van ’n gedig en
noodw endigdieinterprctasiedaarvan vergem aklik, is indie viervooral'gaandc
uiteensettings van die funksie(s) van aspekte van poëtiese taaigebruik
geïllustreer. D at slruktuuranalise troiiens ’n sine qua non is vir ’n adekw ale
interpretasie van ’n gedig word verder duidelik uit die talle kruisverwysings
(bew erksteliig d eur metaf'oriese, sintaktiese en klankniatige relasies) tussen
w oorde en frases in ’n gedig, w aardeur hulle inhoud/?oé<i>.r gespesifiseer word.
SÓ ’n poëtiese spesifíkasie van die sem antiese inhoud van die leksikale items
in ’n gedig loon o ndubbeisinnig aan d al ’n blote kennis van hulle ‘norrnale’
verw ysing in stan d aard taalg eb ru ik lotaal onvoldoende is vir ’n begrip van
die werklike sem antiese inhoud van poetiese taaigebruik. Die im plikasie
hiervan is n atuu rlik d at geen gedig v erklaar kan w ord d eu r ’n blote kennis
van sy oënskynlike eksterne verw ysingsraam w erk nic, om dat hierdie
verw ysingsraam w erk binne die poëtiese stru k tu u r doelbew us v erand er en
herinterp reteer w ord. Bewys hiervan is die wyse w aarop S trydom in
‘D roogte’ m et die bekende Bybelse gegewens van die sondeval en die
gevolge d aarv an ook vir die hedendaagse m ens om gaan: die o nthulling van
’n seksuele genieting as ’n ‘o n v ru g b are’ (in die taal van die gedig
‘vrugtelose’) poging tot v ru g b aarh eid en aldus ’n sonde w at lei tot die
verw erping en verdoem enis van die sondige m ens, om dat dit sy verlossing
vanu it die hem else vlak v erhin der, plaas ’n unieke konstruksic op die
G oddelike gebod aan die m ens om ‘v ru g b aar’ te wees en die aard e te
bew oon. K ennis van die Bybelse gegewens, en trouens kennis van die
‘aangesig’ van ’n natuurlike droogte, funksioneer slegs as ’n soort aanvanklike
agtergrond, w aarna enige ekstern verw ysende gegewens egter vervolgens
intern binne die stru k tu u r van die gedig o p ’n idiosinkratiese wyse
gesjjesifiseer word.
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Alhoewel eksterne gegewens nie genegeer kati word nie, en alhoew el ’n
herkenning van die eksterne raam w erk — in die onderhaw ige geval die
bekend veronderstelde Bybelse gegewens — selfs noodsaaklik is vir ’n begrip
van die gedig, is d it duidelik d at struktuuranalise nietem in ’n voorw aarde is
vir die toereikende begrip van ’n gedig. D it is eweneens duidelik d at geen
eksterne benadering kan lei tot ’n werklike begrip van ’n gedig nie.
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