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OPSOMMING

Die doelwit van hierdie dissertasie was om deur middei van bronverkenning 'n oorsig te

bied van werk wat in Afrikaans gedoen is oor tydsvergestalting, en om aan te dui dat die

Kognitiewe Retoriek, as opkomende studiegebied, ontiedingsmeganismes bied vir

probleme met tydsmarkering wat nie deur tradisionele metodes van ontieding en

beskrywing opgeloskan word nie.

'n Ontiedingsraamwerk gebaseer op die kognitiewe dinkruimbenadering is

ontwikkel wat voorsiening maak vir die beginsel dat die semantiese struktuur van 'n taal

'n mens se bewussyn van 'n fisiese, sosiale en taalkundige wereld reflekteer, sodat tyd

metafories as ruimte herbedink word. Hiervolgens word tyd as 'n houer gesien

waarbinne tydskonsepte soos hede, veriede en toekoms as kleiner houers opgesluit Ie.

Hierdie houers funksioneer as dinkruime, wat gedeeltelike weergawes is van logiese,

samehangende situasies of potensiele werklikhede waarbinne tyd as 'n beweger en 'n

manipuleerderoptree.

'n Basiese vertrekpunt van die ontiedingsraamwerk wat ontwikkel is, behels dat

'n dinkruim vir die teenwoordigetyd as die primere belewingsruim van die mens beskou

word, en as die kognitiewe vertrekpunt vanwaar hy metafories projekteer na 'n

verledetyddinkruim of 'n toekornstigetyddinkruim. Binne 'n bepaalde dinkruim is daar

'n sekwensie van gebeurerame wat vir dieselfde tyd gemerk is; sodra 'n tydskuif

plaasvind, word 'n nuwe dinkruim oopgemaak vir die nuwe tydraam.

Die dinkruimbenadering is benut om aan te toon hoe tyd as agtergrond

organiserende meganisme gebruik word om tyd in alledaagse diskoers asook in

narratiewetekste te ontieed.
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SUMMARY

The aim of this dissertation was to give an overview of work done on the grammatical

expression of time in Afrikaans, and to show that the Cognitive Rhetoric, as a relatively

new field of study, offers analytical tools that can account for problems being

encountered with time expression which cannot be successfutly dealt with through

traditional methods ofanalysis and description.

A descriptive framework was developed based on the cognitive approach of

mental spaces, which has as basic principle the view that the semantic structure of a

language is a reflection of a person's conscious experience of a physical, social and

linguistic world, which allows for time to be metaphorically viewed as space. Thus time

can be viewed as a container in which past, present and future are locked up in still

smaller containers. These containers function as mental spaces, which are partial

renderings of logical, coherent situations or potential realities in which time moves as a

mover or a manipulator.

An important tenet of the analytical framework which has been developed, is that

a mental space for the present tense is regarded as man's primary field ofexperience, and

as the cognitive point of departure from where he metaphorically projects to a past tense

mental space or a future tense mental space. Within a particular mental space there is

contained a sequence ofevents which are marked for the same tense; when a shift in time

occurs, a new mental space is opened for the new time frame.

The mental spaces approach has been utilised to show how time is used as a

background-organising mechanism for the analysis and description of tense in everyday

discourse as well as a fictional narrative text.
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Hoofstuk 1:
'N ONDERSOEKNA TYDSVERGESTALTING IN
AFRIKAANS

"What then is time? Ifno one asks me, I know what it is,
IfI wish to explain to him who asks me, I do not know."

St Augustine, Confessions

1.0 INLEIDING

Hoe beleef die mens tydsverloop? En hoe word dit in die grammatika van 'n taaI

vergestalt?

Robert Binnick se ensiklopediese werk in 1991, Time and the Verb, begin met die

stelling "It is no contradiction to~ that we know a very great deal about tense, but

understand it little...It has been difficult even to know how much we do understand it, for

confusing as discussions of the tenses of various languages may be, the scholarly

literature concerning tense in general is, if anything, even more confusing". Turner

(1996:148) onderskryf hierdie stelling en se dat a1hoewel tyd eksplisiet, intensief en

intelligent vir die afgelope twee en half duisend jaar bestudeer word, en alboewel daar

Iywige tegniese Iiteratuur oor tyd as 'n faset van verskillende tale bestaan, kundiges nog

nie ooreen kon kom oor tyd as 'n grammatikale fenomeen nie. In 'n omvattende

ondersoek na grammatikale tydsvergestalting in Afrikaans vra Wybenga (1983) of die

ondersoek na die grammatikale uitdrukking van tyd dan nog nie voltooi is nie - by kom

tot die slotsom dat, a1boewel daar reeds 'n deeglike verkenning deur taalkundiges gedoen

is, ook in die geval van Afrikaans die saak nog nie uitgepluis is nie.

Die ouer Indo-Europese tale dui tydsonderskeid (tyd en aspek) deur middel van

werkwoordelike fleksie aan - die tradisionele siening is derbalwe dat tyd noodwendig 'n
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flektiewe kategorie van die werkwoord is (vgl. De Villiers 1948, 1951; Van der Merwe

1982). In die jonger Indo-Europese tale is hierdie uitgebreide fleksiesisteem tot 'n groot

mate vervang deur ander grammatikale sisterne, soos die gebruik van hulpwerkwoorde en

die toenemende gebruik van setselkonstruksies. Hierdie proses van deflektering het sover

gevorder dat daar in moderne tale soos Duits, Frans, Engels, Nederlands en Afrikaans

min van die eertydse uitgebreide fleksiesisteem oorgebly het. In Afrikaans word

tydsaanduiding tradisioneel gesien as die funksie van die werkwoord of minstens in die

modifisering van die werkwoord deur ander woorde. Hierdie benadering is hoogs

gestruktureerd en daarom ontoereikend en problematies omdat dit, soos deur Wybenga

(1983:246) aangedui, nie rekening hou met die jonger insigte oor grammatikale

tydsvergestalting in die wereld nie - dit is immers nie die struktuur van taal wat

kommunikeer nie, maar die gebruikers van die struktuur.

Na aanleiding van hierdie belangrike insig maak Wybenga (1983:205-244) die

volgende stellings wat vir die doeleindes van hierdie dissertasie van belang is:

tydsuitdrukking is nie 'n verskynsel wat in die taallos van ander verskynsels staan nie en

daar sal derhalwe vasgestel moet word hoe tyd deur die taalgebruikende mens ervaar

word Hy maak 'n onderskeid tussen gewete en waargenome werelde - eersgenoemde

hou in dat 'n mens hom in sy taal uitspreek oor dit wat hy weet van die wereld, en

laasgenoemde verwys na mededelings wat hy maak slegs ten opsigte van dit wat hy

waarneem.

Hierdie insigte kom grootliks ooreen met die van die kognitiewe benadering tot

taalondersoek en staan in kontras tot die sogenaamde Objektivisme (vgl. Rosch 1973;

Johnson 1987; Taylor 1989; Langacker 1990), wat die realiteit ('real world') beskou as

gegrondves op 'n rasionele struktuur, onafhanklik van die geloof van enige persoon. Die

korrekte, objektiewe rede weerspieel hierdie rasionele struktuur en staan los van menslike

ervaring en kognisie, Hierdie siening word deur kognitiewe taalkundiges bevraagteken.

Jackendoff (1983:24,25) ontken nie die realiteit van die wereld nie, maar se dat 'n mens

nie die "werklike wereld" kan waarneem soos wat dit is nie - wat ons sien, is die
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geprojekteerde wereld, die enigste een waartoe ons bewustelik toegang het en wat

onbewustelik deur die menslike gees georganiseer word. Menslike ervaring en kognisie

sal dus in die struktuur van taal en die funksionering van taal weerspieel word.

Uit die voorgaande is dit moontlik om die vraag wat fer aanvang gestel is,

gedeeltelik aan die hand van Turner (1996) te beantwoord: daar is 'n werklike wereld wat

in tyd en ruimte bestaan; ons is in daardie wereld; daar is waarhede oor daardie wereld

wat in ons denke gereflekteer word; ons taallaat ons toe om oor daardie wereld en ons rol

daarin te pram, en daar is 'n direkte verwantskap tussen ons taal en die werklike wereld,

Ons waarneming van tyd, soos enige ander konsep wat deur die menslike gees

georganiseer word, sal dus 'n subjektiewe basis he, afbanklik van die konseptualiseerder

se subjektiewe ervaring van 'n gegewe situasie.

Dit bring ons by die volgende vraag: hoe word hierdie waargenome, subjektiewe

ervaring van tyd in die grammatika van 'n taal vergestalt? Turner (1996:120-150) se dar

enige algemene verduideliking van tyd wat uiteindelik aanvaarbaar sal wees, heelwat

anders sal Iyk as dit wat ons tans daaroor te se het. Hy vergelyk tydsbelewing met 'n

storie wat in tyd en ruimte geprojekteer word, sodat die ervaarder deur middel van hierdie

projeksie 'n spesifieke temporele fokus en 'n spesifieke temporele gesigspunt sal he. 'n

Mens fokus normaalweg op die temporele ruimte "gister" vanaf die gesigspunt

"vandag": "ek het dit gister gedoen". Ons fokus ook op die temporele ruimte van more

of oormore vanafdie gesigspunt van "vandag": "hy sal more huis toe kom en ons sal hom

die volgende dag vra ofby die geed gekry het. .. ". Ons fokus egter ook op die temporele

ruimte 1652 vanaf'n verplaasde gesigspunt in 1652: "Dit is 1652. Jan van Riebeeck se

drie seilskepe Ie in die baai".

Die terme "gesigspunt" en "fokus" word in hierdie dissertasie as kognitiewe

primitiewes beskou wat 'n bepalende rol speel by betekenisgewing aan tydsdimensies en

tydsdure en die grammatikalisasie daarvan in taal, en word in die volgende hoofstukke

breedvoerig bespreek
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Deur middel van die kognitiewe prosesse van metaforiek, vergelyking en

projeksie orden die mens sy wereld, Hierdie aspekte is volgens die neurowetenskaplike

William H. Calvin (1996) die wesenskenmerk van menslike intelligensie: "..closer to

intelligence are the power(s) of analogies, metaphors, similes, parables, and mental

models". Die proses vonn die basis van die teorie van konseptuele vermenging

(Fauconnier & Turner 1994; Turner & Fauconnier 1995) en word gebruik vir die

persepsie van alle soorte simboliese interrelasies wat verband hou met die vergelyking

van een ding met 'n ander, soos hipoteseformulerings, uitvindings, ontdekkings,

konseptuele projeksie tydens matematiese berekenings asook die persepsie van

metaforiese en grammatiese interrelasies. Edelman, soos gerapporteer in Turner

(1996:160), se dat grammatikale struktuur vanuit konseptuele strukture voortspruit en

sintaksis vanuit die projeksie van semantiek op fonologie. Turner beskryf die

konseptuele struktuur onderliggend aan grammatikale struktuur as klein verhaaltjies:

sinne is klein verhaa1tjies wat deel vonn van groter verhale wat ons oor gebeurtenisse

verte!. 'n Werkwoord is 'n gebeurtenis, 'n adjunk modifiseer die gebeurtenis en tempus

dui die temporale gesigspunt en fokus in die storie aan.

Tydsdifferensiasie in 'n teks kan derhalwe nie beskryf word as 'n verskynsel wat

in die taal los van ander verskynsels staan nie - ons waameming van tyd, soos enige

ander konsep wat deur die menslike gees georganiseer word, het 'n subjektiewe basis, is

afhanklik van die konseptua1iseerder se subjektiewe ervaring van 'n gegewe situasie en

word as sodanig in die taal gereflekteer.

1.1 PROBLEEMONTLEDING

Cutrer (1994) verwys na die tradisionele siening van tyd (1994:3-17) as die temporele

plasing van 'n gebeure, die gebeuretyd, in verhouding tot uitingstyd - die

teenwoordigetyd dui aan dat die gebeuretyd ooreenkom met uitingstyd, die verledetyd dui

aan dat die gebeuretyd die uitingstyd voorafgaan en die toekomendetyd dui aan dat die

gebeuretyd nil spreektyd voorkom, Tyd is deikties, aan die gespreksituasie veranker, met

die uitingstyd as deiktiese sentrum.
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Temporele interpretasie is egter dikwels verskillend van sy temporele waarde 

die teenwoordigetyd kan verwys na 'n gebeurtenis wat nie ooreenstem met die uitingstyd

nie. So, byvoorbeeld, kan die teenwoordigetyd verwys na gebeure wat in die werklike

wereld toekomsverwysend is:

(1) a. Ek vertrek more.

b. Ek vertrek vanaand om sesuur.

c. As hy vanaand korn, sal ek hom daaroor inlig.

d. As ek hom volgende week sien, sal ek hom vra om jou te skakel.

e. Wanneer hy uitvind hoeveel werk ons gedoen het, sal hy bly wees.

In voorbeelde (Ia) en (Ib) word die teenwoordigetyd gebruik om na gebeure te verwys

wat nil uitingstyd voorkom. In klouse wat begin met "as" is die teenwoordigetyd

toekomsverwysend soos in (Id). In klouse wat begin met "wanneer" is die

teenwoordigetyd ook verpligtend vir gebeure wat nil uitingstyd voorkom (Ie). Die

teenwoordigetyd kan verwys na verledetydsgebeure, dit wil se gebeure wat v66r

uitingstyd plaasvind:

(2) a. Ek loop eendag in die straat en skielik loop hierdie ou my by.

b. Dit is die jaar 1652. Jan van Riebeeck land aan die Kaap.

c. Hy yang die bal. Hy hardloop pale toe. Hy druk sy drier

Die gebruik van die teenwoordigetyd om te verwys na verledetydsgebeure is 'n algemene

kenmerk in beide mondelinge en geskrewe diskoers of narratiewe (2a en b). Tydens

lewendige sportuitsendings word die teenwoordigetyd gebruik om na "net voor" gebeure

te verwys (2c).

Die verledetyd kan ook 'n temporele interpretasie he wat verskil van sy kanonieke

temporele waarde. Die teenwoordigetyd kan byvoorbeeld verwys na 'n gebeure wat nie
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uitingstyd voorafgaan nie, en die verledetyd kan gebruik word vir 'n teenwoordigetyd

interpretasie:

(3) a. Het jy 'n bietjie tyd? Ek wou jy iets gevra het.

b. Ek het gedink jy mag dalk iets wou bydra.

c. Ek wens ek het nader aan jou gebly.

d. As ek nou tyd gehad het, het ek jou met graagte gehelp.

In (3a) en (3b) word die verledetydsmerkers ("wou gevra het" of "het gedink") met

teenwoordigetydsbetekenis om beleefdheidsredes gebruik; in (3c) word die verledetyd

("het gebly") gebruik: om 'n wens of versugting in 'n teenfeitelike situasie uit te druk en

in (3d) word die verledetyd ("het gehad" en "het gehelp") in 'n voorwaardelike

konstruksie gebruik: om 'n teenfeitelike situasie uit te druk.

Die verledetyd kan ook gebruik: word vir toekomstige gebeure wat nei uitingstyd

plaasvind:

(4) a. As ek vanaand tyd gehad het, het ek jou partytjie bygewoon.

b. As ek jy was, het ek vinniger gewerk.

c. Ek moet nou klaarmaak, anders sal hy vra wat ek gedoen het.

d. Ek kan nie vanaand gaan nie. Verte! my more wat gebeur het.

In (4a) is die verledetyd toekomsverwysend. In (4b) word die verledetyd gebruik om 'n

toekomstige voltooiingstyd aan te dui. In (4c) is twee interpretasies moontlik: dit kan as

net voor uitingstyd getnterpreteer word of as toekomsverwysend in verhouding tot

eksteme uitingstyd, dit is die tyd waartydens die uiting as geheel gemaak word, voor die

gerapporteerde spraakgebeure ("sal hy vra"). In (4d) kan die ingebedde verledetyd

("gebeur het") nie gemterpreteer word as net voor die eksteme uitingstyd nie, maar slegs

as voor "more" en die gebeure "vertel",
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Die toekomstigetyd kan ook 'n nie-kanonieke temporele interpretasie he, waar die

gebeure nie geYnterpreteer word as voor uitingstyd nie. Die toekomstige "sal" kan as

teenswoordig geinterpreteer word:

(5) a. Sal dit al wees?

b. Ja, dit sal al wees, dankie.

c. Kyk in my beursie, my sleutels sal daar erens wees.

Die uitdrukkings in (Sa) en (5b) word algemeen deur verkoopspersoneel en kopers

gebruik tydens 'n kooptransaksie. In (Sc) word die toekomsverwysende "sal» gebruik om

te gis oor die huidige lokaliteit van die sleutels.

Die toekomstige "sal" kan ook gebruik word vir verledetydsgebeure:

(6) Prof. Henderson het in 1967 by Ikeys afstudeer. In 1988 het hy 'n professoraat by

Wits aanvaar. Hy besluit dat hy by die WNNR sal aansluit vir die geleenthede

wat sa 'n stap bied en sit so 'n briljante loopbaan in navorsing voort.

Soos uiteengesit, kan die teenwoordigetyd, verledetyd en toekomstigetyd in 'n toepaslike

konteks na 'n werklike huidige, verlede of toekoms verwys. Saamgestelde tydsvorme

kan egter ook nie-kanonieke interpretasies he wat nie 'n anomalie eie aan literere styl is

nie, maar algemeen en patroonmatig binne 'n taal verspreid is. Interpretasies soos hierdie

laat ons met die vraag oor hoe dit vir die leser duidelik is met watter tydskategorie hy te

doen het aangesien tydskategoriee oorvleuel. Verdere probleme word ook ondervind met

tydsverrekening in konstruksies soos die indirekte rede, waar tyd in die ingebedde klous

aan 'n ander verwysingspunt as die eksterne uitingstyd kan veranker:

(7) a. Jansal teen middemag aankondig [dat hy die dokument verbrand het]'.

1 Vierlcanlige hakies wordgebruik om die leserse aandag op spesifiekelekseme,frases ofIdouse binne 'n
gratertaa1aanbod te fokus.
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b. Die minister sal die dokument om tienuur verbrand. Teen middemag sal hy

aankondig [dat hy die dokument reeds twee ure gelede verbrand het].

Die interpretasie van die ingebedde verledetyd in (7a) en (7b) word nie in die standaard

benadering verreken nie, waar die verledetyd aandui dat 'n gebeure voor die uitingstyd

plaasgevind het en die toekomstige "sal" dat die gebeure mt die uitingstyd gaan

plaasvind.

Geskrewe diskoers en narratiewe het eiesoortige probleme vir 'n

sprekergebaseerde tydsisteem. In die eerste plek kan die outeur en leser in tyd, ruimte en

persoonlike kennis geskei wees. In fiksie het die leser tipies nie toegang tot die outeur se

uitingstyd nie en tyd moet dus in verhouding tot 'n sprekerstyd, wat ongedefinieer is,

gelnterpreteer word. Tweedens kan die verlede-, teenwoordige- en toekomstigetyd aan 'n

punt binne die verledetyd storiewereld veranker:

(8) Wanneer jy die plaas nader, ofdit nou die Karoo is met die ou pad langs

Vloksbergpas afofdie pad van die dorp, is dit die nuwe huis wat jy die eerste sien

waar sy blink dak uit die verte die lig weerkaats.....Dit was die wereld van my

jeug en die ornliggende plase het die grense daarvan uitgemaak, behalwe wanneer

ons in die winter aftrek na die Karoo (Karel Schoeman: Hierdie lewe, hoofstuk 2).

Hierdie soort tydskuiwe wat in die historiese (narratiewe) presens voorkom, is nie beperk

tot die teenwoordigetyd nie, maar kan ook in die toekomstigetyd of verledetyd voorkom.

Die toekomstige- en verledetyd kan aan die storie se nou veranker, net soos die

teenwoordigetyd. In (8) word die historiese presens gebruik om na die verledetyd van die

storiewereld te verwys. Die verledetyd word gebruik om na 'n gebeure v66r die nou van

die storiewereld te verwys, sodat tyd nie aan die uitingstyd veranker is me.

Derdens is dit in die narratief moontlik dat tyd glad me aan die uitingstyd van die

spreker veranker is me, maar weI aan die leser se tyd:
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(9) a. Ek slayfvir jou vanuit Australie,

b. Jy lees nou my laaste brief.

Soos Fillmore (1977) uitwys, kan tyd verwys na die kodeerder of dekodeerder se tyd. In

(9a) word die teenwoordigetyd geinterpreteer as die tyd van skryf. In (9b) word die

teenwoordigetyd getnterpreteer as die tyd van lees. Die teenwoordigetyd dui nie aan dat

die gebeure ooreenkom met uitingstyd nie, maar eerder dat die gebeure ooreenkom met

die leser se tyd. Geskrewe diskoers en narratiewe het duidelik eiesoortige probleme vir

'n sprekergebaseerde tydsisteem: die outeur en leser kan in tyd, ruimte en persoonlike

kennis geskei wees. In fiksie het die leser tipies nie toegang tot die outeur se uitingstyd

nie en tyd moet dus in verhouding tot 'n sprekerstyd, wat ongedefinieer is, geinterpreteer

word.

In die voorafgaande bespreking is gefokus op die verskillende nie-kanonieke,

kontekstue1e interpretasies vir tyd, asook die probleme vir die formulering van 'n

omvattende teorie oor tydsvergestalting. Comrie (1985) se benadering tot kontekstuele

vs. nie-kontekstuele betekenis, wat as die standaardbenadering beskou word, behels 'n

model van taalkundige organisasie waar prosessering en produksie verdeel word in

verskeie komponente: 'n sintaktiese komponent vir grammatikale reels, strukture en

funksies, 'n semantiese komponent watreferensiele betekenisse insluit en 'n pragmatiese

of diskoers-pragmatiese komponent wat die interpretasie vervat in die semantiese

komponent ondervang op grond van kontekstuele en pragmatiese voorwaardes.

In bierdie komponentmodel word tempusmerkers onderskei in terme van hulle

konteks-onafhanklike betekenisse. Betekenisse wat met 'n bepaalde tydsmorfeem in

pragmatiese konteks geassosieer word, word aan 'n aparte pragmatiese komponent

toegewys. Comrie (1985:26) maak 'n onderskeid tussen basiese, semantiese betekenis en

geassosieerde pragmatiese betekenis en se dat tempus-aspek morfeme in terme van hulle

semantiese (konteks-onafhanklike) betekenis gesien moet word; vir tempus, die

grammatikalisasie van plek in tyd. Waar tyd ander interpretasies in spesifieke kontekste

9



het kan dit verklaar word in tenne van die interaksie van konteks-onafhank1ike betekenis

en konteks en vorm dit derhalwe nie deel van die betekenis van die betrokke

tempuskategorie nie.

Cutrer (1994:17) se vernaamste beswaar teen hierdie modelis dat die vraag oor

hoe kontekstuele betekenis vanuit die kombinasie van basiese betekenisse en

geassosieerde implikature voortspruit, nie aangespreek word nie sodat 'n groat klomp

data nie verreken word nie. Hierdie benadering van Comrie (1985) reflekteer volgens

Cutrer die onewewigtigheid in moderne linguistiek waarvolgens kontekstuele en diskoers

data uitgesluit word van die taalkundige se domein van ondersoek - betekenis wat

geassosieer word met kontekstuele en narratiewe gebruike van tyd, word eenvoudig aan

die pragmatiese komponent toegese. Cutrer verwys ook na Fauconnier (1990) se besware

teen hierdie benadering wat taaI in aparte komponente verdeel; sy wys daarop dat so 'n

benadering nie slegs 'n hele reeks linguistiese data buite rekening laat nie, maar dat dit

ook nie daarin slaag om bevredigende 'pragmatiese beginsels of eenvormige

eksplanatoriese beginsels te ontwikkel nie.

1.2 PROBLEEMSTELLING

Soos deur Wybenga (1983) en Cutrer (1994) uitgewys, is daar weinig eenstemmigheid by

hoogaangeskrewe taalkundiges oor die wyse waarop tyd in taaI, insluitende Afrikaans,

vergestalt word. Wybenga (1983) wys daarop dat handboeke grammatika saniteer en

veilige of tipiese eksemplare van taalgebruik voorhou. Hy wys verder op die

diskrepansie tussen tradisionele grammatikahandboeke soos Meyer de Villiers se

Woordsoorte, werkwoorde en tye (1948) se tipiese benadering tot tydsmarkering en

Ponelis se Afrikaanse Sintaksis (1979), wat 'n minder tipiese benadering het. 'n

Simplistiese en preskriptiewe benadering word volgens Wybenga vir Afrikaans

voorgehou waarvolgens tydsuitdrukking uitsluitlik gesien word as 'n funksie van die

werkwoord: verledetydsaanduiding deur het ge+, toekomendetyd deur sal/gaan, aspek

deur middel van modale hulpwerkwoorde wat houdings uitdruk (sallwi/lsau/wOll), en die

verloop van handeling deur middel van die aspektuele onderskeidings inchoatiefl
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duratief7 iteratief7 perfektief7 momenteel (vgl. De Villiers 1951, 1971; Bowmer 1978;

Ponelis 1979).

Die gevestigde sienings het die predikaatlogika as grondslag en betrek oor die

algemeen a1mal semantiese rolle, wat verskilvan outeur tot outeur. Die struktuur van taal

word geobjektiveer en die aanname word gemaak dat 'n taalsisteem 'n selfstandige

bestaansreg het los van die bewussynswerklikheid, terwyl taal daarenteen 'n vemame

geesteskenmerk is wat die mens as spesie onderskei - dit impliseer dat grammatikale

verskynsels met kognitiewe vertrekpunte ondersoek moet word. 'n Betekenisvolle

verskuiwing in die navorsingsdomein van die Iinguistiek en meer spesifiek in die wyse

waarop tyd vergestalt word, word in die werk van sekere kontemporere navorsers

gereflekteer met sienings oor hoe linguistiese kennis kognitiefgerepresenteer word en die

analitiese en deskriptiewe meganismes wat deur hierdie verskuiwing genoodsaak word.

Die standaardbenaderings gee nie 'n bevredigende pragmatiese ofeksplanatoriese

oplossing vir tydsuitdrukking nie. In hierdie dissertasie word die kognitiewe taalkunde

aangebied as 'n a1ternatief vir hierdie beskouing, weens die benadering dat

konsepvorming op sintuiglike waarneming (persepsie) gegrond is, dat die mens die

werklikheid konseptualiseer deur sy innerlike vergestaltings daarvan op die werklikheid

te superponeer en dat leksikale sowel as sintagmatiese aspekte van 'n grammatika

simbolies is. Metaforiek, as 'n proses waarmee onbekende of abstrakte informasie

verstaanbaar gemaak word deur bekende of meer konkrete informasie daarop te

superponeer, word herlei na die stelling dat tyd as ruimte herbedink moet word omdat tyd

as abstrakte, nie-sintuiglike konsepsie verstaanbaar gemaak word deur meer konkrete

ruimtelike konsepsies daarop te projekteer.

1.3 DOELWITsrELLING

Hierdie dissertasie, soos deur die titel aangedui, ondersoek die wyse waarop taal gebruik

word vir die beskrywing van 'n mens se subjektiewe belewenis van tydsverloop. Tydens

die ondersoek word taalgebruik in aIledaagse kommunikasie asook die kreatiewe gebruik
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van taal, betrek. Die linguistiese data is afkomstig uit kanonieke bronne in Afrikaans en

kontemporere bronne oor die kognitiewe benadering tot taalondersoek. Voorbeelde van

sinskonstruksies is afkomstig uit Cutrer (1994), Goldberg (1995) en Mandelblit (1997),

vrylik vertaal, en vanuit my eie intuisies as 'n Afrikaanse moedertaalspreker.

Die taalkundige ontledings is in die eerste plek 'n ontleding van werklike

taalgebruik (die generering en interpretasie van sinskonstruksies) ten einde aan te toon

watter komplekse kognitiewe bewerkings in die brein plaasvind wanneer 'n mens 'n

taaluiting prosesseer. Tydens die ontledings word aangetoon hoe 'n benadering van

konseptuele dinkruime tydens kognisie probleme met tydvergestalting oplos wat nie deur

die tradisionele benadering opgelos kan word nie. Daar sal aangetoon word dat

kognitiewe kartering behels dat konsepte vanuit 'n bronruim geprojekteer word op.
konsepte in 'n teikenruim om tot nuwe gevolgtrekkings te kom in 'n vermengde

dinkruim. Daar sal verder aangetoon word dat konseptuele kartering behels dat kleiner

versamelings konsepte op mekaar betrek word om afleidings te maak binne 'n

omvattender dinkruim, en dat gekarteerde konsepte binne dinkruime as gebeurerame

gekonstmeer word.

'n Belangrike ' deel van die ondersoek berus op die teorie van kognitiewe

vermenging en die aanname dat kognitiewe kartering ('mapping') oor kognitiewe

domeine heen 'n sentrale rol speel by taal en denke. Die proses van vermenging, waar

twee aspekte van 'n objek konseptueel en linguisties op mekaar betrek word, word

noukeurig beskryf en toegepas op 'n Afrikaanse fiksionele narratiewe teks ten einde aan

te toon dat dieseIfde beskrywingsmeganismes vir alledaagse sowel as kreatiewe

taalgebmik geld wanneer tydsverloop grammatikaal vergestalt word.

1.4 PRlNSlPltLE BENADERlNGVANDIE ONDERSOEK

Die kern van die dissertasie berus op die algemene beginsels van die Kognitiewe

Retoriek, 'n dekterm wat toenemend onder kognitiwiste gebruik word vir die Kognitiewe

Letterkunde, Kognitiewe Semantiek en Kognitiewe Literere Teorie (Lakoff & Johnson
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1980; Lakoff 1987; Langacker 1987, 1990, 1991; Fauconnier 1985; Fauconnier & Turner

1994). Die Kognitiewe Retoriek kom kortliks daarop neer dat die mens se taalbeheersing

berus op sy algemene simboliseringsvermoe, dat hierdie taal- en simboliseringsvermoe

nie beperk word tot en beheer word deur toegewyde neurologiese modules in die brein

nie, maar deur die brein as geheel en dat aile aspekte van 'n taalsisteem direk

betekenisdraend is. Tydsdifferensiasie in 'n teks word beskryfas 'n verskynsel wat in die

taal athanklik is van die konseptualiseerder se subjektiewe ervaring van 'n gegewe

situasie, wat in die menslike gees georganiseer en in die taal gereflekteer word.

'n Metode word gevolg waarbinne tydvergestalting in diskoers-narratief, in hoof

en bysinne en in nie-kontekstuele sinne ondersoek word, en 'n model word ontwikkel vir

die ontleding van prototipiese, minder tipiese en atipiese gebroike van tyd in Afrikaans.

Hierdie ontleding word gedoen teen die agtergrond van drie aannames van die

Kognitiewe Retoriek soos volg deur Klepper (1998) geformuleer:

1. Die nie-diskreetheid van taalelemente: (a) Daar is geen konseptuele onderskeid

tussen 'n mens se leksikale kennis en jou wereldkennis nie. (b) 'n Lekseem se

betekenis is 'n neksus konsepte in 'n netwerk lekseme wat deur individuele konsepte

aan mekaar verbind word. (c) Lekseme, sinsdele en konteks vervat die konsepte

saambegryp wanneer 'n mens die betekenis van 'n uiting konstrueer.

2. Prototipiesheid: (a) Leksikale kategoriee het prototipiese, minder tipiese en atipiese

IOOe. (b) Sinselemente kan op prototipiese, minder tipiese en atipiese maniere

gebruik word.

3. Metaforiese verbande tussen taaldomeine: (a) 'n Mens se kennis is assosiatief in

betekenisdomeine, subdomeine en subsubdomeine georden. (b) 'n Mens kan 'n

konkrete betekenisdomein as geheel metafories met 'n abstrakte domein assosieer om

die abstrakte domein meer verstaanbaar te maak.

In die terminologie van die Kognitiewe Retoriek gestel, projekteer 'n mens

konkrete konsepte nit 'n bronruim op meer abstrakte konsepte in 'n teikenruim om
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sodoende '0 sintese van die konsepte in 'n vermengde ruim te rnaak. Die konseptuele

inhoud van die vennengde ruim verteenwoordig dan die nuwe insigte wat 'n mens bereik

oor die abstrakte konsepte van die teikenruim. Volgens Klepper (1998:6) kan tyd as

abstrakte, nie-sintuiglike konsepsie verstaanbaar gemaak word deur meer konkrete

ruimtelike konsepsies daarop te projekteer. Die insig vorm 'n belangrike fokuspunt vir

die besprekings wat volg.

1.5 VERDEREVERLOOPVANDIESTUDIE

Die dissertasie bevat sewe hoofstukke wat soos volg ingedeel is:

HOOFSTIJK 1 is 'n inleidingsorientering van die leser ten opsigte van

probleemstelling en doelwitstelling.

In HOOFSTIJK 2 word aangedui dat daar in Afrikaans tot dusver geen sistematiese

en integrerende verduideliking van tydsuitdrukking gegee is nie. Die gangbare opvatting

in die meeste voorskrywende grammatikas vir Afrikaans is dat tydsuitdrukking 'n

werkwoordelike kategorie is wat vereis dat die basiese vorme van die werkwoord vir die

ses vemaamste tye (verlede, teenwoordigetyd, toekomendetyd en voltooid, onvoltooid,

voortdurend) onderskei moet kan word. Daar word verwys na die werk van Wybenga

(1983) wat die rol van die werkwoordpatrone weer as gering beskou, met 'n primere

funksie om kontras en aspek weer te gee. Hierdie kwessies word verder in sowel

kanonieke as meer kontemporere bronne ondersoek. Laastens word daar kortIiks na die

beginsels van die kognitiewe grammatika verwys as 'n altematief vir die tradisionele

beskrywing van tydsmarkering.

In HOOFSTUK 3 word aan die hand van kontemporere kognitiewe bronne

aangetoon dat taal volgens die benadering as 'n konseptuele struktuur beskryf word wat

in 'n mensgerigte wereld funksioneer en wat as sodanig in die taalsisteem gereflekteer

word 'n Sentra1ebeginsel van die kognitiewe grammatika, dat betekenis gereduseer moet

word tot konseptua1isasie, word benut om aan te dui dat die semantiese struktuur van 'n
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taal ons bewussyn van 'n fisiese, sosiale en taalkundige wereld reflekteer. Hiervolgens

word tyd metafories as ruimte herbedink. Cutrer (1994) se dinkruimmodel vir die

ontleding van tydsverloop in diskoers word ook bespreek inleidend tot die besprekings en

ontledings in verdere hoofstukke.

In HOOFSTUK 4 word 'n oorsig gegee van die teorie van dinkruime soos deur

Fauconnier (1985) en Fauconnier en Turner (1994,1996) ontwikkel as 'n verklaring vir

hoe 'n mens konsepte assosiatief integreer. Daar word aan die hand van Langacker

(1987a, 1987b, 1991) gewys op die rol wat konstruering en profilering speel by die

proses van interpretasie. Daar word ook aangetoon hoe Mandelblit (1997) die teoriee in

samehang met die veroorsaakte bewegingkonstruksie van Goldberg (1995) toepas om te

verklaar hoe 'n mens tydsbelewing konsipieer deur die opstel van konseptuele dinkruime

tydens die interpretasieproses.

In HOOFSTUK 5 word 'n ontledingsraamwerk ontwikkel vir die beskrywing van

tydsbelewing in alledaagse taalgebruik, asook in narratiewe tekste, gebaseer op die

kognitiewe beginsels wat in die vorige hoofstukke uiteengesit is. Taal word as 'n

kommunikasieraamwerk beskryf waarbinne 'n spreker en 'n aangesprokene 'n

gemeenskaplike tema moet he sodat diskoers sonder misverstand kan plaasvind, Die

diskoers tussen gespreksgenote word beskryf as 'n spektrum van taalhandelinge waarln

versamelings kennis binne drie kennisrame vervat is: 'n taalhandelingsraam, 'n staatraam,

en 'n gebeureraam, wat byeengedink en deur middel van 'n vennengingsproses as 'n

taaluiting gekonstrueer word.

In HOOFSTIJK 6 word die ontledingsraamwerk wat in die vorige hoofstuk

ontwikkel is, toegepas op 'n narratiewe poesieteks, Dennebolvan D.]. Opperman, om aan

te toon hoe tydsverloop in die vorm van gebeurerame gekonstrueer word.

In HOOFSTUK 7 word die vemaamste uitgangspunte wat in hierdie dissertasie

vervat is, kortliks saamgevat. 'n Samehangende grammatikale raamwerk word voorgestel
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wat 'n oplossing bied vir die onewewigtigheid in moderne Iinguistiek wat kontekstuele en

diskoers data uitsluit van die taalkundige se domein van ondersoek, sodat betekenis wat

geassosieer word met kontekstuele en narratiewe gebruike van tyd aan die pragmatiese

komponent toegese word.
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Hoofstuk2:
BRONVERKENNING: KANONIEKE BRONNE

2.0 INLEIDING

In die eerste hoofstuk is verwys na die probleme wat ondervind word met die

onderskeiding van tydskategoriee wat vormlik oorvleuel. Dit is in die vooruitsig gestel

dat daar kennis geneem sal word van benaderings wat in gevestigde Afrikaanse en

kontemporere bronne gevolg word met betrekking tot grammatikale tydsdifferensiasie, en

dat die kognitiewe benadering aangebied sal word as 'n metode om die probleme wat

geidentifiseer is, op te los.

In hierdie hoofstuk word daar ingegaan op die werk van taalkundiges oor die

hantering van tydsuitdrukking in kanonieke bronne en die probleme wat daarrnee,

ondervind word. Daarna word 'n oorsig gegee van die werk wat deur kognitiewe

taaikundiges soos Langacker (1987a,1987b,1991), Fauconnier (1985) en Dinsmore

(1991) gedoen is. Laastens word die model wat deur Cutrer (1994) ontwikkel is vir die

beskrywing van tydsuitdrukking in oenskou geneem ten einde 'n basis te Ievir die model

van tydsbeskrywing wat in hierdie dissertasie ontwikkeJ word.

2.1 BANTERING VANTID IN KANONIEKE BRONNE

Die belangrikste werk wat tot datum gedoen is oor die grammatikale vergestalting van

tyd in Afrikaans, is die van Wybenga (1983). Hy doen breedvoerig verslag oor die werk

van onder andere De Villiers (1948, 1951, 1962, 1971), Loubser (1961), Labuschagne

(1972), Van der Merwe (1963, 1972) en Ponelis (1979). Hy wys daarop dat hierdie

taaikundiges hoofsaaklik twee standpunte huldig wanneer grarnmatikale tydsuitdrukking

ter sprake is - 'n morfologiese benadering wat fokus op vorrnlike verskille van die

werkwoord, en 'n sintaktiese benadering, waar gekyk word na die werkwoord in

samehang met bywoorde en voegwoorde.

17



De Villiers (1948:137-157) se werk oor die sintaksis van die werkwoord is vir die

doeleindes van hierdie dissertasie belangrik omdat dit die eerste volledige uiteensetting

gee van die aspektiese funksie van skakelwerkwoorde. Hy stel dit ook duidelik dat tyd 'n

deiktiese kategorie is; dat die drie tye hede, verJede en toekoms geen vaste grense het nie

en dat die interpretasie van tyd afhang van die spreker se blik daarop. Hy kom tot die

slotsom dat tydsuitdrukking in Afrikaans berus op die aspek van handeling. Hierdie'.
beskouings word as belangrik vir tydsondersoek gesien en word verderaan meer

breedvoerig bespreek.

Loubser (1961) se studie van die ontwikkeling van die saamgestelde verbale vorm

van Nederlands tot Afrikaans het ook waarde vir 'n ondersoek na tydsuitdrukking. Hy

bepaal hom vera! by aspektiese funksies van die saarngestelde werkwoordpatroon en

maak sekere gevolgtrekkings oor die funksie van die patroon by tydsuitdrukking.

Labuschagne (1972) stel dit dat daar geen tempusstelsel vir die uitdrukking van

tyd in Afrikaans bestaan nie en dat wat as sodanig geklassifiseer is, in der waarheid 'n

"markante aspekstelsel" is.

Ponelis (1979) ignoreer aspek en konsentreer op tyd as 'n deiktiese verskynsel

waaIby tekstuele tyd ook ter sprake kom. Hy brei uit op werkwoordelike patrone wat vir

tydsuitdrukking bloot toevaIlig is, soos in sy voorbeeld (vgl. Wybenga 1983:54):

ek draai nou-nou virjou 'nplaat

Oit is nie die werkwoordpatroon wat tyd aandui nie, maar wei die bepaIings wat

deel van die sin vorm. Hierdie insigte oor die rol van tydsadjunkte as die basis van

tekstuele tydsuitdrukking in Afrikaans word ook as belangrik beskou en word verderaan

breedvoerig bespreek.

Na aanleiding van die verwarrende uitsprake van taalkundiges wanneer begrippe

soos aksionsart, aspek, tempus en tyd ter sprake korn, se Wybenga (1983:19) dat
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tydsuitdrukking 'n komplekse en multifasettige kategorie is wat nie sIegs in terme van die

werkwoord, adjunkte, semantiek, deiksis of sintaktiese ontIedings verduidelik kan word

nie. In teenstelling met die tradisionele siening dat tydsuitdrukking 'n werkwoordelike

kategorie moet wees, kom hy tot die sIotsom dat tyd nie soseer uitgedruk nie maar

veronderstel word - dit hang afvan die konteks en daarom van die deelnemers, die tyd

ruimteIike plasing, aard van die teks en voorveronderstellings wat by deelnemers bestaan., .
Hierdie bevinding bring nuwe insigte oor die wyse waarop tyd in taal vergestalt word. In

die bespreking wat voIg, sal na sekere aspekte van Wybenga (1983) asook ander

gevestigde bronne gekyk word ten einde te bepaal in watter mate dit aansluiting vind by

die kognitiewe benadering en watter nut dit kan he vir die onderhawige ondersoek na

tydsdifferensiasie in Afrikaans.

2.1.1 DIEROLVANDIEDEIKTIESE SEN1RUM BYTYDSUTIDRUKKING

Wybenga beskou die deiktiese sentrum as "n baie belangrike saak vir tydsuitdrukking"

(1983:25,72-74). Dit is die punt waarop en waartydens die spreker hom bevind by die

maak van 'n uiting teenoor 'n hoorder en sy ruimtelike plasing is dus die fokuspunt

waarom al die elemente in die konteks gerangskik is.' Vanuit die deiktiese sentrum word

daar na ander tydsorienteringspunte verwys; dit is nie 'n verwysingspunt in die sin dat 'n

mens daarna kan verwys nie, maar is 'n implisiete gegewe van enige konteks. Die

deiktiese sentrum is nooit objektiveerbaar nie - indien dit geobjektiveer sou word, word

dit 'n verwysingspunt (1983 :21).

Hierdie siening word in die kognitiewe benadering verder verfyn waar dit in

verband gebring word met die perspektiefwaaruit 'n situasie beskryfword, met fokus en

gesigspunt as belangrike kognitiewe meganismes waarvoIgens sprekers kategoriee

kognitiefkonstrueer, in stand hou en verander na analogie van die wyse waarop hulle hul

eie posisie ruimtelik ervaar en verstaan (vgl. MacLaury (1991:62) vantage point theory,

Cutrer (1994)focus en vantage point; Turner (1996) focus en viewpoint).

1 VgI.Ponelis(1979:55) se uiteensetting van binnelekstuele en buitetekstueledeiktieseverwysingin die
gesprekskonteks.
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Wybenga onderskei benewens 'n enkele deiktiese sentrum vir elke diskoers ook

'n fiktiewe deiktiese sentrum vir literere tekste (1983:24,123-124), waar die leser en

verteller toeskouers word van 'n gesprek tussen die fiktiewe deelnemers in die vertelling.

Die persoon deur wie se 01: en gees verskillende hoeke in die gebeure belig word, is 'n

fokalisator wat bepalend kan wees vir die fiktiewe deiktiese sentrum.

. .
Teenoor hierdie sentrum is daar volgens Wybenga 'n nie-deiktiese

orienteringspunt wat dien as orientering vir ander sake waarna verwys word; tyd en

ruimte kan hiermee saamval, maar is dan nie die deiktiese sentrum niemaar slegs 'n

orienteringspunt wat door die fokalisator gekies word. Hierdie siening kom grootliks

ooreen met Cutrer (1994:39) waarvolgens die spreker/verteller se herlewing van gebeure

moontlik gemaak word deur 'n skuif in die sentrum van orientasie; die enkodeerder laat

vaar die werklike sentrum van orientasie en sien homself in 'n verbeelde gedagteruimte

wat spesifiek geidentifiseer word met die tyd en plek van die gerapporteerde gebeure

(vgl. Langacker 1991).

2.1.2 KON1EKS

Na aanleiding van sy siening dat "'n diskoers uit 'n teks en 'n konteks bestaan waarbinne

die teks tot stand kom", maakWybenga (1983:67) die afleiding dat elke sin in 'n situasie

ingebed is waar spreker en hoorder tot onderlinge begrip of wanbegrip kom - daar is

derhalwe geen "kontekslose" sinne nie, 'n siening wat oak deur Cutrer (1994) onderskryf

word. Wybenga gebruik as voorbeeld 'n lesing waarin bekende en onbekende

tydselemente aan die gehoor opgedra word - wat bekend is, word deur die gehoor as

teenwoordig en aktueel ervaar: "Daar is 'n ontsettende droogte.." Die daaropvolgende

teksgedeelte plaas die voorafgaande egter in 'n ander perspektief "Vandag staan ons

weer voor 'n soortgelyke toestand...as in 1933..." Die tydsmerkers verplaas die

opmerking vanuit die hede na die verledetyd, maar die konteks het die eerste interpretasie

moontlik gemaak. Elke lid van die gehoor het syparallelle teks gebou, en toe hierdie teks

nie meer met die van die spreker ooreenstem nie, was 'n nuwe teks noodsaaklik wat op

grond van die teks en konteks gekonstrueer kon word. Wybenga maak die belangrike
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afleiding dat 50 'n konstruering nie op die basis van die interpretasie van 'n geisoleerde

sin of'n aantal kontekslose sinne moontlik sou gewees het nie.

Volgens die kognitiewe benadering sal hierdie uiteensetting beskryfword as die

kern van dinkruimkonstruksies: 'n dinkruim is 'n relatiewe klein konseptuele pakket wat

vir die doeleindes van plaaslike begrip en aksie, terwyl ons dink en praat (en luister),
, .

gekonstrueer word - namate die diskoers vorder, word dit aangepas deur middel van

pragmatiese prosedures of projeksie vanuit een dinkruim op 'n ander. Die interpretasie

van diskoers berus dus op die konsttuksie van 'n komplekse konfigurasie van hierargies

verwante mime wat pragmaties uitgebrei word vanuit agtergrondkennis vervat in die

vorm van beeldskemas binne gebeurerame. Hierdie aspekte word later meer volledig

bespreek.

2.1.3 WERKWOORDPA1RONE: TEMPUS, ASPEr<, AKSIONART

Wat tydsuitdrukking betre( kom Wybenga (1983:28-38) tot die belangrike slotsom dat

teenstlydig met tradisionele sienings oar die werkwoord, die Afrikaanse

werkwoordpatrone tydsvry is. Hy onderskei gemerkte en ongemerkte patrone.

Ongemerkte patrone omvat die stamvorm en gemerkte patrone die verledetydsvorm het

ge+ asook sekondere vorme van die hulpwerkwoord, die koppelwerkwoord en

omskIywingswerkwoorde soos kon, moos, was. Hierdie patrone het volgens Wybenga

niks met tydverskille te doen nie, en ander elemente in die sin soos tydsadjunkte word

gebruik om tydorienteringspunte aan te dui. Tempus, aldus Wybenga, "berus in Afrikaans

op die samehang wat uit die teks spreek en die verhouding van die teks tot die konteks

waarin die deiktiese sentrum gevind kan word" (1983:231). Aangesien daar allerlei

variasies in die verhouding en getal deiktiese sentrums bestaan, kan die outeur die

gemerlrte werkwoordpatroon vir die verteller gebruik en die ongemerkte patroon vir

persone in die vertelling. Die twee werkwoordpatrone is dus 'n struktuur- of

organisatoriese middel asook 'n kreatiewe stylmiddel wat hulle besondere funksie in die

tekssamehang verkry.
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Wybenga (1983:30-35,235) vind dit nodig om tussen tempus, aspek en aksionart

te onderskei, Dit is nie tyd wat deur aspek en aksionart uitgedruk word nie, maar weI die

verhouding wat met behulp van hierdie twee verskynsels in die opeenvolging van

handelinge, toestande en gebeure ten opsigte van 'n besondere tydsorientering weergegee

word.

Aspek verwys volgens Wybenga na kenmerke van 'n werkwoord wat deel is van

sy betekeniskomponente (wat hy onderskei as ingressiewe, inchoatiewe, imperfektiewe,

okklusiewe en perfektiewe aspek); dit is die wyse waarop 'n handeling oftoestand in die

tyd ofdaarbuite voltrek word ten opsigte van 'n spesifieke tydsorienteringspunt wat ook

die deiktiese sentrum kan wees. Aksionart word gesien as die argumente wat vir die

werkwoord geld en verwys na daardie kenmerke van werkwoorde wat betrekking het op

bulle verbindbaarheid met ander leksikale items en hulle aktiveerbare potensialiteite in

sinne, soos hulle "intensiverende aard, kousativerende aard, statiwiteit, momentaniteit en

aardIike duratiwiteit" (1983:30-31). Wybenga verduidelik sy stelling aan die hand van

voorbeelde soos die werkwoorde wees, was en is binne 'n vertelkonteks: wees se funksie

is om die bestaan van sake uit te druk; die werkwoord is nie duratief nie en gee eerder die

resultaat van die bestaan van 'n saak of toestand weer. Was dui aan dat die bestaan

opgehef is en is op die bestaan op die tydspunt wat as orientering vir die toestand gegee

word.

In sy bespreking oor die wyse waarop aspek in Afrikaans uitgedruk word, beskryf

Wybenga (1983:240-245) aspek as waarde-oordele wat oor die verloop van gebeure

gemaak word en daarom, waar nodig, eksplisiet weergegee word in verbindings met

infinitiefsinne, adjunkte, voegwoorde, die gemerkte werkwoordpatroon en

skakelwerkwoorde en ander werkwoorde wat soos skakelwerkwoorde ingespan word.

Laasgenoemde beskou hy as "een van die belangrikste aspektiese rniddele in Afrikaans"

waarmee inchoatiewe, duratiewe en okklusiewe aspek uitgedruk word. Deur rniddel van

skakelwerkwoorde, adjektiewe en adjunkte word die werkwoorde se duratiwiteit gewysig

of versterk: by oorgankIike werkwoorde rig dit die beperkte duur van gebeure en by

onoorganklike werkwoorde die durendheid van gebeure; by onoorganklike
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deeItjiewerlcwoorde Ie die beperking op duur in die deeltjie opgesluit; met bebulp van

tyd- en wyseadjunkte word duur en voltooidheid uitgedruk, en aangesien dit voegwoorde

se funksie is om sinne te verbind, bet bulle terselfdertyd 'n aspek-wysigende funksie deur

een bandeling in verhouding tot 'n ander te stel. Voltooidheid ofperfektiewe aspek word

met hehulp van die gemerkte werkwoordpatroon uitgedruk

2.1.4 "GEWETE" EN WAARGENOME wERELDE

Wybenga (1?83:206) maak 'n onderskeid tussen gewete en waargenome ('known or

observed' in Wybenga 1993) werelde. Die mens spreek hom in sy taal op so 'n manier

oor die wereld uit dat dit op grond van dit wat by se, bIyk dat hy kennis of wetes het

aangaande dit wat hy meedeel. Hierteenoor kan hy in sy taal mededelings maak slegs ten

opsigte van dit wat hy waarneem. Volgens Wybenga kan aile uitings in taal onder een

van hierdie hoofde tuisgebring word, wat impliseer dat die mens hom objektief kan

uitspreek oor dit wat hy ken en waarneem. Wybenga (1993) bevestig dat hierdie

onderskeid gemaak moet word tussen dit wat bloot waargeneem en georienteer word deur

die deiktiese sentrum aan die een kant en dit wat geweet of veronderstel word aan die

ander kant, eerder as 'n blote onderskeid tussen verlede en nie-verlede.

Hierdie twee werelde word in die kognitiewe benadering as 'n reele en 'n

geprojekteerde wereld beskou: alhoewel ons in die werklike lewe funksioneer, is dit wat

ons sien die geprojekteerde wereld waartoe ons bewustelik toegang het en wat

onbewustelik deur die menslike gees georganiseer word (vgl. Jackendoff 1983). 'n

Uiting se betekenis kan nie gereduseer word tot 'n objektiewe weergawe van die situasie

wat heskryfword nie, aangesien dit afbanklik is van hoe die konseptualiseerder verkies

om die situasie te konstrueer en daaraan uiting te gee.

2.1.5 NUWE PERSPEKJlEWEOPGEVESTIGDEBRONNE

Uit bostaande hespreking is dit duidelik dat daar aansluitingspunte is tussen die werk van

Wybenga (1983) en die beginsels van die kognitiewe grammatika, wat by egter Dieverder

voer deur kognitiewe beginsels in te sluit nie: "Hoe die mens tyd beleef, vereis 'n

volledige psigologiese studie wat buite die bestek van hierdie ondersoek val" (1983:20).
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In teenstelling met hierdie uitspraak word die wyse waarop die mens tyd beleef vir die

doeleindes van die hierdie dissertasie gesien as 'n basiese uitgangspunt vir 'n studie oor

die sttuktuur en funksionering van taal. Daar word dus met nuwe perspektiewe na

Wybenga (1983) gekyk met die fokus op 'n werk\ike wereld wat in tyd en ruimte bestaan

en wat in ons denke en in ons taal gereflekteer word. Hiervolgens word gepostuleer dat

ons waameming van tyd, soos enige ander konsep wat deur die menslike gees
~ ..

georganiseer word, 'n subjektiewe basis her, afhanklik van die konseptualiseerder se

subjektiewe ervaring van 'n gegewe situasie, sodat menslike ervaring en kognisie in die

struktuur van taal en die funksionering van taal weerspieel sal word.

Die waarde van Wybenga (1983) se bydrae Ie grootliks in sy oorgangsrol tussen

tradisionele en latere kognitiewe insigte tot tydsvergestalting. Hy kom tot die belangrike

insig dat vasgestel sal moet word hoe tyd deur die taalgebruikende mens ervaar word

aangesien dit Die die struktuur van taal is wat kommunikeer Die, maar die gebruikers van

die struktuur. In sy ondersoek na tydsvergestalting in narratiewe tekste kom hy tot die

slotsom dat tyd Diemet behulp van werkwoordpatrone uitgedruk word nie, aangesien die

primere funksie van werkwoorde is om kontras en aspek, en soms tyd, weer te gee. Hy

beskryf tyd as 'n deiktiese kategorie wat slegs verduidelikbaar is deur middel van

tekssamehang en konteks. Tyd word Dieeksplisiet uitgedruk Die, maar word veronderstel

na aanleiding van die deelnemers, die konteks en die tydruimtelike plasing van die

entiteite.

De Villiers (1951) lewer in hierdie verband ook 'n belangrike bydrae omdat hy

tyd Die sien as 'n Iogiese, objektiewe onderskeiding Die maar eerder as 'n emosionele,

subjektiewe ervaring met insluiting van aspek en modaliteit wat versterkend of

modifiserend ten opsigte van die werkwoord funksioneer. Hierdie vroeere insigte is

eweneens 'n voorloper van die beginsels wat later deur die kognitiewe taalkundiges

ontwikkel is (vgl. Lakoff & Johnson 1980, Talmy 1985, Lakoff 1987, Langacker 1987a,

1987b, 1991).
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Ponelis (I979) se onderskeid tussen formele en nie-formele tydsvorme asook

gemerkte en ongemerkte tydspatrone kan insgelyks gesien word as 'n embrioniese vorm

van die latere kognitiewe grammatika se prototipeteorie. 'n Verdere aanduiding van sy

wegbeweeg van die tradisionele ontledingsmeganismes is sy onderskeid tussen die vorm

van 'n sintaktiese konstruksie en sy gebruik, of funksie, in 'n groter sintaktiese verband,

waarmee vormlike ooreenkomste en verskille asook betekenisrelasies tussen verwante

konstruksies aangedui word {I979:5-1 I).

Ponelis se siening ocr die proses van tematisering (1979:539-545) IS ook

belangrik vir hierdie dissertasie en word kortliks bespreek.

Tematisering, of vooropstelling, word deur Ponelis beskryf as 'n sinskonstruksie

waarin die subjek gewoonlik die tema van die sin vergestalt - dit waaroor die sin handel

en as sulks hoogs belangrike inligting, sodat die subjek in die eerste posisie

gegrammatikaliseer geraak het. Die begin van 'n sin is dus semanties sterk gemarkeer

sodat dit as 'n gefokusseerde of benadrukte element beskryf kan word. Die

fokuskonstruksie is nuwe informasie en vorm die kern van die taalaanbod, terwyl die

onbenadrukte gedeelte "ou nuus" is. Aan die hand van die volgende voorbeeld beskryf

Ponelis die benadrukte gedeelte as die voorgrond en die onbenadrukte gedeelte as die

agtergrond:

Oom Louis hetgister 'n nuwe Lamborghini gekoop.

Gister het oomLouis 'n nuweLamborghini gekoop.

Die benadrukte gedeelte as die voorgrond lewer die grootste bydrae tot die

kommunikasieproses terwyl die onbenadrukte gedeelte, die agtergrond, as't ware terloops

genoem word: die tema as argument vorm die fokuspunt vir beide spreker en hoorder,

gevolg deur die predikaat. Hierdie siening word aangepas in die kognitiewe benadering

tot tematisering deurdat die tema van die sin gevestig word as die voorgrond, gevolg deur

die predikaat - met nuwe informasie - as die agtergrond (vgl. besprekings in hoofstukke

3 en 4).
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Volgens Ponelis (1979:21-22) is daar by onbepaalde verskuiwing funksionele,

semantiese grond waarom 'n tematies prominente onbepaalde naamwoordstuk as subjek

gebrnik word, terwyl 'n tematies nie-prominente onbepaalde naarnwoordstuk onbepaalde

verskuiwing ondergaan. Hierdie proses laat toe dat die onbepaalde naamwoordstuk met

sy lae tematiese prominensie uit die subjekposisie weggehou word om as blote

naamwoordstuk in die werkwoordstuk op te tree:

Iemand het vir mygelag / Daar het iemand vir mygelag.

By setselskeiding word die voorsetselaanvulling van die voorsetsel losgemaak en

vooropgeplaas terwyl die voorsetsel sonder die aanvulling agterbly (ponelis 1979:179),

sodat 'n bepaalde tema vir die gespreksgenote gevestig word:

Daardie huise bly goeie mense in / In daardie huise bly goeie mense.

By leemtesplitsingskonstruksies met betreklike bysinne dien vooropstelIing as

meganisme om kontras aan te dui:

Hy is onbewus van die geldwaf betrokke is by die transaksie.

Waf hy onbewus van is, is die geld wat betrokke is by die transaksie.

Deur vooropstelling word die tema van die sin gevestig, terwyl sinselemente met 'n lae

tematiese prominensie na die onbenadrnkte posisie verskuif - as die tema verander,

verander die sinspatroon.

In hierdie dissertasie word tematisering as 'n belangrike aspek van die

kommunikasieproses beskou deurdat inligting neurologies gemhibeer of deurgelaat word

om 'n tema tydens gesprekvoering op die voorgrond te plaas. Sodoende word 'n

fokuspunt gevestig in die diskoers tussen spreker en hoorder ten einde beide

gespreksgenote in staat te stel om die diskoers te volg sonder misverstand. Hierdie aspek

word breedvoerig in die hoofstukke wat volg, bespreek.
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2.1.6 NUWE INSIGTE METBETREKKING TOTBETEKENIS EN TAAL

Na aanleiding van die werk wat deur kognitiewe taalkundiges gedoen is oor die

verwantskap tussen kognitiewe· grammatika en aanverwante benaderings soos

konseptuele semantiek (vgl. Jackendoff 1983, 1990), bring De Stadler (1989) nuwe

insigte met betrekking tot die studie van betekenis en taal in Afrikaans deur 'n onderskeid

te maak tussen proposisionele Iogika, predikaatlogika en semantiese logika:..
proposisionele logika bewys proposisies as waar of vals; die predikaatlogika onderskei

terme en argumente en die semantiese logika fokus op waarheidsvoorwaardes deur aan te

dui dat die grense tussen semantiese en ensiklopediese kennis vaag of wasig is, dat 'n

skaal van ensiklopedisiteit onderskei kan word waarvolgens sekere kennis meer

opvallend is as ander, dat kategoriee die kennis van die wereld retlekteer en struktureer,

dat die prototipeJstereotipebenadering verskillende sprekers en verskillende perspektiewe

onderskei, en dat prototipiesheid as nondiskrete entiteite nie volkome onderskeibaar is

nie.

Hierdie insigte volg De Stadler (1992a,1992b) op met sy ondersoek na die

verbouding tussen rolstruktuur (na aanleiding van Fillmore 1968 se rolgrammatika) en

werkwoordpolisemie binne 'n kognitiewe raamwerk en hy dui aan hoe verskynsels soos

metaforiek, betekenisspesialisering en betekenisverruiming die rolstrukture van

werkwoorde verander. De Stadler beskryf 'n semantiese struktuur as 'n konseptuele

struktuur met die idee van prototipering: wanneer 'n mens na die kwessie van

kategorisering kyk, word hy by die hersiening van taalkundige materiaal gedwing om

konseptuele kategoriee nie as net 'n logies gedefinieerde groepering te sien nie, maar

eerder as 'n groepering waarin die lede gedefinieer moet word in betrekking tot 'n

prototipe van daardie groepering. Die prototipe-teorie korn kortliks daarop neer dat

eksemplare van 'n kategorie op grond van fokale (of prototipiese) kenmerke as die mees

tipiese eksemplare van die kategorie besk:ou word. Wanneer taalgebruikers byvoorbeeld

gevra word om die lede van 'n kategorie te benoem, is hulle geneig om die meer

prototipiese lede eerste te noem (vgl. Taylor 1989:45). Hiervolgens sal vink as 'n beter

voorbeeld van die kategorie voa, beskou word as wat vo/struis is, en /emoen 'n beter

voorbeeld van die kategorie VRUGas wat waatlemoen is.
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De Stadler poog om antwoorde te vind op vrae soos wat die relevansie is van

semantiese rolIe in grammatikale beskrywing, watter semantiese rolIe onderskei word en

op watter gronde, die verhouding tussen semantiese rolIe soos agent, pasient en

instrument en die sintaktiese funksies soos subjek en objek, en wat veral vir hierdie

dissertasie van belang is, watter verhouding daar bestaan tussen semantiese rolIe en die

predikate (gewoonlik die werkwoorde) wat hulle bebeer.

Ten einde te kan differensieer tussen die deelnemers in 'n predikasie verwys De

Stadler (1992b) na 'n predikaat-argument-digotomie in Afrikaanse sinne wat in

verhouding staan tot Fillmore se siening van semantiese strukture. Semantiese rolIe moet

binne 'n kognitiewe raarnwerk beskryf word as semantiese konsepte en gesien word as

prototipiese kategoriee: konsepte soos handeling, proses en ervaring suggereer 'n

verskeidenheid semantiese rolIe - wie doen wat aan wie en waar, met behulp van wat,

wie ervaar wat, ens. Die werkwoord as predikaat speel 'n sentrale rol en kan beskryf

word in terme van die semantiese rol van die argument, sodat 'n ervaringswerkwoord 'n

ervaarder as een van die argumente sal he. Wat werkwoordpolisemie betref stel De

Stadler ondersoek in na hoe verskillende polisemiese waardes van dieselfde werkwoord

die rolstruktuur van daardie werkwoord sal bemvloed,

Hendrikse (1996:83) verwys na Fillmore & Atkins (1992:76) se raarnsemantiek

en beeldskemas as 'n kennisdomein gebaseer op ervaring, en konneksies as die

neurologiese interrelasies tussen verskeie kognitiewe domeine. Hiervolgens kan 'n woord

se betekenis slegs verstaan word teen 'n gestruktureerde agtergrond van ervaring, geloof

en gewoontes, in teenstelling met die tradisionele siening dat taaI uit aparte en diskrete

eenhede bestaan, elk met sy eie besondere faset van kennis. Die betekenis van

werkwoorde reflekteer aksies en state: 'n prototipiese werkwoord verwys na 'n

transitiewe aksie wat sekwensieel waargeneem word, met ten minste twee deelnemers in

die tbetarolIe van agent en pasient. 'n Staat daarenteen word deur atipiese werkwoorde

uitgedruk en is dus intransitief met die afwesigheid van 'n agent: 'n staat word as 'n

kontinue en onveranderende gebeurtenis waargeneem, sodat dit holisties geskandeer

word Die betekenis van 'n werkwoord sal derhalwe gebaseer word op sy valensie
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(verbindingspotensiaal), die toneel vir die deelnemers, die lokaliteit, tyd, doelwit,

ensomeer. In teenstelling met prototipiese entiteite wat deur middel van naamwoorde

uitgedruk en as diskrete gestalts waargeneem word, kan gebeurtenisse slegs via die

deelnemers teen die agtergrond van 'n konseptuele domein geprosesseer word.

In haar ondersoek na naamwoord- en werkwoordpolisemie beslayf Zawada..
(1996:Il2-Il3) 'n gebeurtenis as 'n gebeureraam met die konseptueJe struktuur

"voor","gedurende" en "na" as temporeJe aspekte wat direk verband hou met hoe ons die

wereld om ODS waameem. Hierdie gebeurerame is nie statiese kennis nie, maar word

voortdurend aangepas by 'n bepaalde gebeurtenis of situasie of nuwe ervaring (fisies of

mentaal) deur middel van verskeie kognitiewe prosesse soos skanderingsmeganismes,

metonimie en metafoor (vgl. Taylor 1989, Hendrikse & Poulos 1994). In hierdie

dissertasie word 'n gebeureraarn gesien as 'n onderdeel van 'n groter konseptuele

struktuur waarby onder andere die tipe gebeurtenis, die partye betrokke by die

gebeurtenis, kousaliteit en intensionaliteit betrek word, en word verder bespreek in

hoofstukke wat volg.

2.2 SAMEVATIING

Die beginsels van die kognitiewe grammatika waama kortliks in hierdie hoofstuk verwys

is, en wat as 'n alternatief vir die tradisionele beskrywing van tydsbelewing voorgehou

word, behels nie 'n revolusionere hemuwing van insigte nie alhoewel daar sekere aspekte

is wat nuut is. Taalkundiges soos De Villiers (1948, 1951, 1962, 1972), Loubser (1961)

en Labuschagne (1972) maak op 'n vroee stadium reeds 'n belangrike bydrae tot

tydsondersoek met bulle insigte oor deiksis, konteks en aspektuele onderskeid. Dit is

vera! hierdie insigte, asook die werk van Ponelis (1979), wat Wybenga (1983) benut vir

sy ondersoek na tydsdifferensiasie in Afrikaans. Die insigte vervat die hooftrekke van

die kognitiewe benadering wat later in die werk van taalkundiges soos De Stadler (1989,

1992a, 1992b) en Hendrikse (1996) gereflekteer word.

In die lig van die verskuiwing wat plaasgevind het met betrekking tot die

sistematiek van die reels wat taal onderle en die feit dat tradisionele verduidelikings oor
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tydsdifferensiasie as problematies en ontoereikend beskou word, word dit noodsaaklik

geag dat 'n samehangende grammatikale raamwerk, gebaseer op kognitiewe beginsels,

daargestel word ter verduideliking van temporale differensiasie in Afrikaans. In die

bespreking wat volg, word na die algemene kenmerke van kognitiewe domeine en die

kognitiewe konstruksieproses gekyk as basis vir die dinkruimbenadering tot tempus en

aspek wat in hierdie dissertasie gevolg word.
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Hoofstuk3:
BRONVERKENNING: DIE KOGNITIEWE GRAMMATIKA

3.0 INLEIDING

In hierdie hoofstuk word aangetoon dat, teenstrydig met die tradisionele beskouing dat

taal en betekenis ontleed kan word as entiteite wat in die objektiewe werklikheid bestaan,

taal gesien word as die instrument waardeur betekenis gedra word - hiervolgens staan die

konseptualiseerder van die werklikheid in die sentrum en is taal die refleksie van sy

subjektiewe ervaring van die werklikheid. Tydsdifferensiasie in diskoers kan derhalwe

nie beskryf word as 'n verskynsel wat in die taal los van ander verskynsels staan nie 

SODS in afdeling 2.1.5. aangedui, het ons waarneming van tyd 'n subjektiewe basis wat

afhankIik is van die konseptualiseerder se subjektiewe ervaring van 'n gegewe situasie,

en word dit as sodanig in die taal gereflekteer. Hierdie basiese uitgangspunt van die

kognitiewe grammatika oar die mens se ervaring van tyd word ontleed en die

dinkruimbenadering word aangebied as 'n oplossing vir probleme wat ondervind word

deur taalkundiges met gevalle waar 'n taaluiting se temporele interpretasie verskil van sy

temporele waarde.

3.1 DIE BANTERING VANTYD IN DIE KOGNITIEWE GRAMMATIKA

Die term "kognitief" word in die linguistiek gebruik am te verwys na die opvatting dat

aspekte van menslike ervaring en kognisie ingrypend deur die struktuur en funksionering

van taal weerspieel word. Langacker (1987a, 1987b, 1988) Ie die verband tussen

navorsing wat gedoen is sedert die werk van onder andere Fillmore (1968), Berlin & Kay

(1969), Rosch (1973, 1975, 1978), en latere eksponente SODS Johnson (1987), Lakoff

(1987), Fauconnier (1983, 1985) en Givan (1979, 1985) deur sy definiering van een van

die sentrale beginsels van die kognitiewe grammatika - betekenis moet gereduseer word

tot konseptualisasie, wat onder andere impliseer dat die semantiese struktuur van 'n taal

ons bewussyn van 'n fisiese, sosiale en taalkundige wereld reflekteer. Langacker

(1988:4) se dat alhoewel sekere aspekte van taaI diskreet en algebraies mag wees, 'n taal

31



oot die algemeen eerder vergelyk kan word met 'n biologiese organisme, 'n Semantiese

struktuur is dus 'n konseptuele struktuur wat rekening hou met die feit dat taal in 'n

mensgerigtewereld funksioneer, sodat 'n mens sal verwag om tekens hiervan te vind in

die taalsisteem wat hy bestudeer.

In sy studie van die neurologiese basis van konsepvorrnin~ gee Klopper (199Th)

die volgende beknopte beskrywing van die mens se vermoe tot konseptualisasie:

Wanneer een of meer van ons sintuie deur 'n bron of verskillende bronne buite die

liggaam gestimuleer word, word die gevolglike visuele, ouditiewe en somatosensoriese

impulse langs sinaptiese roetes na die serebrale korteks herlei, In hierdie omgewing is

die neurone in bepaalde sensoriese kaarte georganiseer (SODS visuotopiese en tonotopiese

kaarte) wat aan mekaar en ook met ander areas van die brein verbind is. Hier word

impulse vanaf individuele sintuie gemtegreer tot koherente intersensoriese

gewaarwordings wat gebergde geheue waarteen inkomende sensasies gemeet word,

aktiveer ten einde te bepaal of 'n mens met bekende ofonbekende inligting te make het.

Ons neem dus nie net die huidige stand van sake waar nie - ons onthou dit ook deur

inkomende impulse met herinnerings van vorige ervarings te vergelyk. Gebeure en dinge

wat ons as verwant waameem, deel dieselfde konfigurasie van geaktiveerde en

gemhibeerde sinaptiese roetes vir die berg en opspoor van konsepte. Sodra neuronale

impulse geaktiveer en gekonseptualiseer is, vonn dit konsepte in die menslike bewussyn.

Hierdie menslike konsepte word verbind met die teorie van beeldskemas wat in die

Kognitiewe Retoriek ontwikkel is om -die simboliese aard van menslike denke te verreken

(vgl. Lakoff 1987; Johnson 1987; Langacker 1990; Turner 1991, 1996).

Die Kognitiewe Retoriek kan herlei word na die beginsels van die Klassieke

Retoriek wat reeds tweeduisend jaar gelede vasgele is en in die tagtigerjare herontgin is

deur taalkundiges en letterkundiges wat menslike taal as 'n algemene kognitiewe proses

beskou. Dit het daartoe gelei dat die vier interverwante dissiplines (vgl. hoofstuk 1.4)

Kogmtiewe Semamiek, Kognitiewe Grammatika; Konstruksie-grammattka en Literere

Teorie verenig is in die studie van semantiek, sintaksis, fonologie, prosodie, metafoor,

narratief figuurlike taal, letterkunde en oorreding as interverwante aspekte van kognisie
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(Klopper 1997b). In die besprekings wat volg, word kortliks gekyk na die vemaamste

teoriee en beginseIs wat as riglyne vir hierdie studie gebruik is en in die taaIkundige

ontledings gereflekteer word.

3.1.1 TIPIESE ENMINDER TIPIESE GEBRUlKSPAlRONE

Een van die essensiele aspekte van kognisie hou verband met die vermoe om te

kategoriseer, d.w.s, om te oordeel of 'n item 'n voorbeeld is van 'n besondere kategorie,

Die strukture van natuurlike kategoriee word beskou as graderings van kategorie

eksemplare op grond van prototipiese eksemplare van die kategorie: die prototipe van die

kategorie is dus die kategorielid wat as die mees tipiese eksemplaar van die kategorie

beskou word. Hieruit volg dit dat natuurlike kategcriee se grense wasig is en dat

kategorielede nie noodwendig konstante eksemplare van die kategorie is nie. Botha

(1996) na aanleiding van Labov (1973) en Lakoff (1987) gebruik die voorbeelde

aangenome moeder, stiejmoeder en surrogaatmoeder as besondere tipes of uitbreidings

van die huisvroumoeder wat binne 'n Westerse beskouing as die prototipe vir aile ander

soort moeders geld. Die prototipe dien as 'n soort kognitiewe verwysingspunt op grond

waarvan ander, minder tipiese voorbeelde van die kategorie gedefinieer word.

Ook leksikale kategoriee het prototipiese, minder tipiese en atipiese lede, sodat

sinselemente op prototipiese, minder tipiese en atipiese maniere gebruik word. Die

onbepaalde lidwoord 'n word byvoorbeeld prototipies gebruik om 'n nuwe referent

tydens gesprekvoering te identifiseer (vg}. Klopper 1998):

[NS 'n man] het na jou komsoek.

Die onbepaalde lidwoord kan egter ook na 'n tydstip of korterige tydperk in die verlede

oftoekoms verwys, waar dit 'n minder tipiese gebruiksvorm is:

op [~'S 'll oggendjkomhy toehieraan.

op [~'S '!l dog] sal sy sondeshom inhaal.
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Die onbepaalde lidwoord een is 'n atipiese variant van '11 in verwysings na onbepaalde

tydstippe of tydperke, met die betekenis dat iets opspraakwekkend gaan gebeur of reeds

gebeurhet:

[NSeen oggend] laas jaar kom klop hy my mos op:

[NSeen oggend] gaan hyjou nog kom opfoeter.
".

Volgens Klopper (1998) heros die patrone een+Tydaanduidende Soortnaamwoord

en op 'm-Tydaanduidende Soortnaamwoord op 'n metaforiese uitbreiding van die

algemene patroon: Onbepaalde Lidwoord+Soortnaamwoord. Hierdie verduideliking

word in die Kognitiewe Retoriek beskou as die projeksie van konkrete konsepte uit 'n

bronruim op meer abstrakte konsepte in 'n teikenruim, om sodoende 'n sintese van die

konsepte in 'n vermengde ruim te maak. Die konseptuele inhoud van die vermengde

ruim verteenwoordigdan die nuwe insigte wat 'n mens bereik oor die abstrakte konsepte

van die teikenruim. Die gebruikspatrone soos hierbo uiteengesit, kan uitruilbaar gebruik

word omdat 'n mens tyd as abstrakte, nie-sintuiglike konsepsie verstaanbaar maak deur

"meer konkrete ruimtelikekonsepsies daarop te projekteer.

In die afdelings wat volg word die wyse waarop tyd metafories as ruimte

herbedink word deur die konstruksie van konseptuele dinkruime, breedvoerig uiteengesit.

3.1.2 DIEKONSTRUKSIE VANKONSEPTUELE DINKRUIME

'n Basiese vertrekpunt is die teorie oor die konstruksie van dinkruime (Fauconnier 1985;

Lakoff 1987; Langacker 1987a, 1987b, 1991), wat ooreenkom met die verstaan van 'n

sin binne konteks. Hierdie ruime kan prente, gelowe, verwagtinge, stories,

proposisionele realiteite, tematiese of gekwantifiseerde domeine of situasies in tyd en

ruimte verteenwoordig. EIke ruim is 'n gedeeltelike weergawe van 'n logiese,

samehangende situasie of potensiele werklikheid, waarin aanvaar word dat verskeie

proposisies waar is, dat objekte bestaan en dat daar relasies tussen objekte bestaan (d.i.

tematiese rolle soos agent, pasient, mete, doelwit, ens.). Die interpretasie van diskoers

berus op die konstruksie van 'n komplekse konfigurasie van hierargies verwante ruime -
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soos wat e1ke sin in die diskoers geprosesseer word, word die konfigurasie van mime

aangepas, gebaseer op leksikale en grammatiese snellers wat in die sin voorkom. Hierdie

aangepaste konfigurasie van mime word pragmaties uitgebrei vanuit agtergrondkennis

vervat in die vorm van beeldskemas binne gebeurerame. Kortliks gestel - 'n mens

konstrueer konseptuele dinkruime oor die werklikheid of potensiele werklikheid; hierdie

dinkruime word uitgebrei deur middel van beeldskemas wat binne gebeurerame vervat is;
'"

binne die gebeurerame dee! die gespreksgenote dieselfde tema oor aspekte soos tyd, plek

ofgeleentheid, sodat effektiewe kommunikasie kan plaasvind.

Gcbcare:rame pa biaDcdiDbuimc:.. ·0 Gcbewu'aam. brevI! AI
diebc:tcb:l::Usdemcatc..at °0 JDCDS byrncbardiak om
'n .Jtkwc:mjcpbem'e_ 'n ckdt~ wh:mtnJeao.

3.1.3 DIEKOGNlTIEWERAAMIEORIE

Die grondslag vir die raamtenrie wat in hierdie dissertasie gevolg word en wat in die

hoofstukke wat volg, waar toepaslik, meer breedvoerig bespreek word, hou verband met

die soorte clemente en die sekwensie van hierdie elemente wat noodsaak1ik is vir

informasie-oordrag, Vir 'n algemene iIIustrasie van die raamteorie kan 'n mens dit

vergelyk met die tipes proteInes en die volgorde van hierdie proteines as boustene vir

gene op die DNA-heliks (Dawkins 1995). Indien van die proteines ontbreek, of indien

van die proteines in 'n verkeerde sekwensie voorkom, of indien ander genetiese flardes
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tussen die korrekte groeperings ingevoeg is, kan die protemes nie as draers van genetiese

informasie funksioneer nie en word bulle pseudogene genoem.

Die raamteorie maak voorsiening vir rame, soos byvoorbeeld 'n staatraam, 'n

gebeureraam en 'n diskoersraam, wat verband hou met kognisie. Die staatraam

verteenwoordig 'n mens se kennis van die intrinsieke aard van bepaalde entiteite en die-.
moontlike vorm- of staatveranderings wat hierdie entiteite kan ondergaan. 'n Mens se

kennis van water (H20), byvoorbeeld, behels dat dit teen kamertemperatuur 'n vloeistof

is, dat dit teen 100°Cas gas verdamp, en dat dit teen OOC tot vaste stofvries.

'n Gebeureraam (vgl. bespreking in die afdeling wat volg), binne die kognitiewe

teorie van rame, vervat die informasie wat verband hou met die elemente en interaksies

wat betrokke is by 'n gebeurtenis, soos byvoorbeeld dat 'n oorganklike gebeurtenis 'n

interaksie tussen 'n aktiewe party ('n agent) en 'n passiewe party ('n pasient) behels. Die

informasie wat in die verskillende kognitiewe rame vervat is, word tydens

konsepvorming op mekaar betrelc. Wanneer 'n mens byvoorbeeld 'n gebeurtenis

konsipieer as:

die kind breek die glas

word informasie in die glas-staatraam betrek oor die intrinsieke kenmerke van glas as

materiaal wat hol, deursigtig, glad, waterdig en bros is. Oorganklike werkwoorde se

betekenis word op dieselfde wyse deur die staatraaminformasie medebepaal: 'n mens

verstaan byvoorbeeld dat die glas VODr die gebeurtenis heel is, en na die gebeurtenis

stukkend is.

Die diskoersraam vervat elemente soos gespreksgenote, tema, tyd en plek, wat

nodig is vir die diskoers om plaas te vind.

3.1.4 GEBEURERAME

In die kognitiewe grammatika word die begrip gebeurerame gebruik om te verwys na die

konseptuele elemente wat bymekaar gedink word wanneer 'n mens na 'n gebeurtenis
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verwys. Binne so 'n gebeureraam figureer bepaalde konseptuele elemente op die

voorgrond, terwyl ander op die agtergrond teenwoordig is.

Die tematiese TOlle wat 'n mens toeken aan entiteite wanneer hy 'n gebeurtenis

konsipieer is prominente elemente in so 'n gebeureraam. Langacker (1987a) beskou die

tematiese rolle agent en pasient as die argetipiese, mees grondliggende of fundamentele..
lede van so 'n raam, Agtergrondelemente in 'n gebeureraam sou wees die lokus en tyd

van die gebeurtenis asook enige instrumente wat tydens die gebeurtenis gebruik word.

Die siening van gebeurerame berus op die figuur-en-grond-gestalt van die kognitiewe

sieIlrunde. Die voorgrondelemente van 'n gebeureraam is in sintaktiese terme gestel, die

onweglaatbare elemente van die sin soos subjek, oorgaoklike werkwoord en die direkte

objek. Algemene elemente is setselgroepe wat instrumente, plek, rigting en tyd aandui.

Tyd figureer op die agtergrond as 'n grondliggende manier om die verloop van

die gebeure in 'n tydraarn te orden, Omdat dit op die agtergrond teenwoordig is, is dit 'n

abstrakte en onbewuste proses om konsepte te orden. Basiese konsepte soos tyd, state,

verandering, gebeure, oorsaak, modaliteit, doelwit en metode word metafories as ruimte

vergestalt (Lakoff & Johnson 1980; Langacker 198780 Langacker 1987b; Turner 1996).

Soos in 'n vorige paragraaf bespreek, word tyd verstaan in terme van entiteitellokaliteit

en beweging sodat tyd as 'n kousale beweger en 'n manipuleerder beskryf kan word: ons

beweeg vorentoe en agtertoe in tyd, tyd kan jou inhaal, jou vriende wegneem, berusting

bring. Tyd as 'n houer waarbinne tydskonsepte soos verlede, hede en toekoms as kleiner

houers opgesluit Ie, hou dus in dat 'n mens denkmatig daarheen kan terugkeer ofwaarin

jy vooruit kan beweeg. Die beweging in tyd word beskryf deur middel van sintaktiese

patrone en morfologiese merkers wat in taal manifesteer. Volgens die kognitiewe

benadering kan tyd nie as gekompartementaliseerd beskou word waarin die verlede, hede

en toekorns as vaste begrippe beskryf word nie, omdat dit komplekse bewerkings oor 'n

verskeidenheid ruime heen impliseer. Elke bewerking word in die vorm van 'n

kognitiewe gebeureraam gekonsipieer wat 'n interne, kousale, en modale struktuur

insluit:
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• 'n interne struktuur - die vonn van 'n gebeurtenis wat die grammatikale aspek

daarvanuitdruk;

• 'n kousale struktuur wat volgens Goldberg (1995) verstaan kan word as konseptuele

skemas soos die beweging van 'n liggaam deur ruimte, manipulasie van objekte en

kragdinamiese sisteme, d.i. ons ervaring van kragte wat ons uitoefen, kragte wat op

ons uitgeoefen word en kragte wat in ons omgewing op mekaar inwerk (vgI. Sweetser
'.

1990en Talmy 1988 oor kragdinamika in taal en kognisie);

• 'n modale struktuur wat verband hou met taalhandelinge sodat kragte wat psigologies

en sosiaal op ons uitgeoefen word herlei kan word tot ons ervaring van werkIikbeid,

moontlikbeid en noodwendigbeid (vgI. Sweetser 1990). Hiervolgens skakel die

verskillende betekenisse van modale werkwoorde metafories met mekaar sodat die

fisiese 'n metafoor word vir die nie-fisiese (d.i. die verstandelike, rasionele en sosiale

dimensies van ervaring).

Beweging en manipulasie in tyd en ruimte word deur middel van veraI

werkwoorde aangedui wat beide die aard van die handeling sowel as die aspektuele

verloop daarvan uitdruk, en word deur sintaktiese middele soos tydsadjunkte, adjektiewe,

naamwoordstukke of setselgroepe gemodifiseer. In die voIgende voorbeelde word die

konsepte van fisiese beweging, kraggestalt-interaksies, modaliteit, 'n verandering van

lokaliteit, die manipulasie van 'n objek en die bereiking van 'n doelwit gebruik om

beweging vanaf een kognitiewe staat na 'n ander, ter verkryging van 'n sekere insig, te

konsipieer:

Syargument moet begin vanof 'n sekere aanname

Inchoaliewe aspekIkragvoortstuwing/ve1pligting

By sal fG in die rigting van] 'n oplossing beweeg

duratiewe aspekIkragvoortstuwing/kompuIsie

By kan struikelblokke verwag

duratic:we aspekIkragbemagliginglmoont1ikheid

By beweegF met rye] tdj vinniger] of[stadiger]

duratiewe aspek/ nrodifisering deur 'n setselgroep en adjektiewe

By verlrTV t" 'n rmgedeeltelike oplossing]
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duratiewe aspeklmodifisering deur adjWJk

By Y1!!J!1 '11idee waar fNF om te soekl

duratiewe aspek/modifisering deur infinitiewevonn

By mag sekere nuwe denkrigtings opvolg

dwatiewe aspek!kragopheffingltoestemming

[ADJ Uiteindelik] wnd by die oplossing:

Perfektiewe aspek!versterk deuradjWJk

3.1.5 BEEIDSKEMAS,TYDENRUIMTE

Die teorie van beeldskemas word binne die kognitiewe taalkunde vir die eerste keer deur

Johnson (1987) geformuleer, As neuroloog verwys Edelman (1989:109-148) na Johnson

se werk as verklaring vir hoe 'n mens neurologies sinnebeelde konstrueer, deur die

gebruik van beeldskemas wat verwant is aan Iiggaamshouding in die organisasie van

denke en taal en wat gereflekteer word as metafore in menslike taal. As bewys dat

beeldskemas belangrik is by taalgebmik, verwys hy na Johnson (1987) se ondersoek na

proposisionele strukture wat slegs na vore kan kom as 'n komplekse web nie

proposisionele skematiese strukture wat gebaseer is op liggaamlike ervaring. Ons sal dus

objekte, gebeurtenisse en stories herken omdat ons in beeldskemas dink, wat op

sensoriese en motoriese ervaring gebaseer is (Lakoff 1987; Johnson 1987; Talmy 1988;

Turner 1991,1996). Die houer-beeldskema laat ons byvoorbeeld toe om talle voorwerpe

as houers te herken - nie slegs sakke, pakkies, koppies, bottels, 'n vallei, 'n laai, kamers

ofhuise nie, maar ook ons koppe en Iiggame. 'n Mens kan 'n gebeurtenis op verskiJlende

maniere konsipieer deur verskiJlende kombinasies van beeldskemas as konseptuele

grondslag te gebruik, So kan beweging byvoorbeeld in terme van 'n oorsprong-roete

doelwit-skema beskou word met linguistiese eenhede soos [kom iewersJ. [gaan langs

steiltes]. of as 'n nabyheid-verwyderdheid-skema met eenhede soos rver in die verlede],

[naJv! ineenstortingi.

Die houer-skema met konsepte soos inluitloorlbinnefbuite behels Iinguistiese

eenhede soos [uit die gesprekJ. of emosionele toestande [ill trane]. Ingevolge hierdie

skema kan Tyd as 'n houer beskou word met drie verskillende kompartemente vir dit wat

ons in die hede beleef wat ons uit die verlede onthou en wat ons oar die toekoms

antisipeer (Turner 1996:16-20). Insgelyks kan die beeldskematiese struktuur 'N MENS
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BEWEEG LANGS 'N ROEIE NA 'N OOELwrr anafories as grondslag dien om tydskonsepte

meer verstaanbaar te maak - daarom dink 'n mens terug oar die verlede of sien jy vooruit

na een of ander gebeurtenis in die toekoms. Turner (1996:150) vergelyk tydsbelewing

met 'n storie wat in tyd en ruimte geprojekteer word, sodat die ervaarder deur middel van

hierdie projeksie 'n spesifieke temporele fokus en 'n spesifieke temporele gesigspunt sal

he. Omdat ruimte 'n visuele grondslag het en as konkreet deur die mens ervaar word,
-,

word dit algemeen as grondslag gebruik om tyd, wat meer abstrak is, verstaanbaar te

maak. Wanneer 'n mens byvoorbeeld se dat tydsiklusse hulleself herhaal, word die sirkel

se visuele beeldskema as grondslag gebruik vir 'n mens se belewenis van tyd. Ons dink

maklik aan tydgebonde gebeure deur middel van intrinsieke ruimtelike beeldskemas soos

kontinuiteit, ekstensie, diskreetheid, voltooidheid, siklisiteit of geheel-en-deel

verhoudings.

3.1.6 GEBEUREENOBJEKlEINTYD

Ons verstaan 'n gebeurtenis asof dit sy eie interne struktuur het: dit kan punktueel of

gerek, enkel of repeterend, toe of oop, siklies of nie-siklies wees, en so aan. Hierdie

beeldskemas vonn 'n intrinsieke kenmerk van aile (hoof)werkwoorde in 'n taal en word

in die grammatika fonneel as aspek beskryf. Meer algemeen gestel - ODS dink aan

seisoene wat kom en gaan, tyd wat langs 'n Iyn beweeg, 'n oogwink wat as punktuee] of

momenteel waargene:m word, en 'n soektog as iets wat onbepaald voortduur. Omdat

geeneen van hierdie gebeurtenisse die letterlike ruimtelike of liggaamlike vorm het wat

ODS daannee assosieer nie, gebruik ons beeldskemas om die tydverloop van gebeure te

struktureer en meer verstaanbaar te maak. Daar is reeds verwys na Turner (1996) se

beskrywing van 'n enige gebeurtenis waarin gebeure van objekte onderskei kan word en

een gebeurtenis van 'n ander, as klein verhaaltjies. 'n Fundamentele faset van klein

verhaaltjies is dat aI die kognitiewe prosesse daarby betrokke is: sig, gehoor, gevoel,

reuk, smaak, asook perseptuele en konseptuele kategorisering.

Benewens die ruimtelike korrelate wat reeds bespreek is, kan 'n mens 'n kousale

struktuur deur middel van kragdinamiese beeldskemas verstaanbaarder maak. So kan 'n

mens byvoorbeeld 'n beeldskema van 'n krag wat inwerk op 'n entiteit wat weerstand
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bied, en meegee, as grondslag gebruik vir die stelling: "die seun wou nie rook nie maar

het voor sy maats se druk geswig". 'n Fisiese gebeurtenis behels dikwels 'n verskuiwing

in lokaliteit wat geprojekteer kan word op 'n nie-fisiese kousaliteit, soos wanneer ons se
"die Rand is op 'n nuwe !aagtepunt". 'n Aksiestorie, wat fisies is, word op 'n

gebeurestorie geprojekteer, wat 'n andersoortige, nie-fisiese, konseptue1e handeling

behels.
'.

Selfgedrewe beweging behels dikwels die willekeurige manipulasie van fisiese

objekte:

die soldate marsieer

willekeurige manipulasie vanliggame

die man !sf!u. hout

wiUekeurige manipulasie \'lID 'n Iiggaamsdeel as instnunenl

Deur die fisiese aksie te projekteer op 'n kognitiewe proses word beweging en

manipulasie gekombineer in ons konseptuele kategorisering van onsself met ander

deelnemers,

Volgens Sweetser (1990) berus die mens se kognitiewe projeksie van fisiese

beweging en manipulasie van objekte op die konseptuele metafoor DIE BREIN IS 'N

LIGGAAMWATDEURRUIMTEBEWEEG. Hierdie konsep, wat Turner (1996:88) 'n generiese

ruim noem, word dikwels gebruik om kognitiewe gebeurtenisse parabolies voor te stel,

soos Bunyan se The Pilgrim s Progress wat "die siel se reis na die ewigheid" met 'n

fisiese reis vergelyk. Die geestelike staat is 'n lokaliteit, en 'n verandering van een staat

na 'n ander een is 'n verandering in ruirntelikelokaliteit.

Manipulasie van objekte impliseer dat daar 'n akteur moet wees om die aksies uit

te voer, sodat rnodaliteit ter sprake korn: die moontiikheid, noodwendigheid of

verpligting om 'n sekere beweging uit te voer. Die akteur kan as agent optree deur 'n

sekere aksie uit te voer wat 'n tweede party, die pasient, op een of ander manier

belnvloed: "hy breek dear 'n grens" kan vertolk word as 'n fisiese skeiding wat afgebreek
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word of as 'n dinkproses waartydens 'n nuwe insig verkry word. Beweging en

manipulasie is dus 'n natuurlike kombinasie waarmee ons 'n situasie ofstaat konsipieer.

3.1.7 STORIESINTYD: ANALOGIEENMETAFORIEK

Turner (1996:153-158) verwys na narratiewe struktuur, ofverhale, as 'n dinkproses wat

'n groot klomp grammatikale strukture op 'n klomp vlakke koOrdineer - verhale en

grarnmatika het dieselfde struktuur omdat grammatika uit verhaaI ontwikkel deur middel

van ana1ogie. Tyd as 'n grammatikale sisteem ontstaan deur projeksie vanuit narratiewe

struktuur: in 'n sin soos sy bale elke flag 'n koek is die grammatikale konstruksies

Werkwoordstuk, Teenwoordigetyd, Oorganklikheid en Iteratiewe Aspek, elemente wat

voortspruit uit die projeksie van basiese kategoriee vir stories, naamlik "gebeurtenis" en

"handeling". Analogie, en nie grammatika nie, is volgens Turner (1996) die beginpunt

vantaal,

Dat daar 'n inherente verband tussen die taal, metafoor en beeldskemas bestaan,

word deur Lakoff (1990:39) onderslayfas hy se dat omdat beeldskematiese denkpatrone

deur metafuriese kartering op abstrakte denkpatrone oorgedra word, sekere abstrakte

denkpatrone metaforiese weergawes van beeldskematiese denke is wat in taal uitgedruk

word.

,

Metaforiek is nie slegs 'n literere stylfiguur nie, maar kom aIgemeen in aIle vorme

van taa1gebruik voor - in gesproke sowel as geskrewe taal, in aIle genres hetsy fiksie,

historiografie, wetenskaplike formulering of wetlike diskoers (Klopper 1997d). Die

woord "metafoor" word herlei na die Griekse werkwoord meta-ferein, wat beteken "om

oor te dra"; in wese skakel die metafoor dus twee ervaringsdomeine met mekaar, of twee

subdomeine van dieselfde ervaringsdomein (Botha 1996). Die verspreiding van metafoor

in alledaagse taa1gebruik is vir die eerste keer in 1980 deur Lakoff & Johnson in

Metaphors we live by uitgewys, en sedertdien het navorsing op die gebied van menslike

kognisie in toenemende mate die sentra1e rol van metafoor in ons konseptuele sisteme

bevestig - ons persepsie van dinge om ons, hoe ons die fisiese wereld hanteer en vera!
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ons interaksie met mense oor die algemeen. Hierdie basiese, konseptueelstrukturerende

metafore het bekend geword as konseptuele metafore.

Metaforiek Ie verbande tussen taaldomeine: 'n mens se kennis is assosiatief in

betekenisdomeine, subdomeine en subsubdomeine georden. 'n Mens kan 'n konkrete

betekenisdomein as geheel metafories met 'n abstrakte domein asossieer om die abstrakte

domein meer verstaanbaar te maak. So beskryf Turner (1991:76) tyd metafories as

beweging langs 'n mete: die teenwoordigetyd word metafories ervaar as 'n punt op die

mete waar "ons" gelokaliseer is, die verlede is metafories die gedeelte van die roete wat

agter ons Ie en die toekoms metafories die gedeelte wat voor ons Ie. Die punt wat

ooreenkom met die teenwoordigetyd beweeg lineer vorentoe - lineariteit is dus intrinsiek

'n deel van tyd, en 'n tydsperiode 'n metaforiese Iynsegment.

Verandering in tyd word verstaan dear die projeksie van fisiese aksie op 'n nie

fisiese staat ofsituasie sodat ons tyd kan waarneem as 'n beweger of 'n bewegende objek.

Tyd kan as heler 'n aksie uitvoer wat 'n seerplek gesondmaak, dit kan vorentoe beweeg

na die toekoms of terug beweeg in die verlede. 'n Verhaal, wat verandering in tyd

impliseer, dra betekenis dear die integrering van ten minste twee dinkruime, 'n bronruim

en 'n teikenruim, wat geillustreer kan word dear 'n geestelike reis aan 'n fisiese reis

gelyk te stel.

Die bron- en teikenruime vertel elkeen hulle eie verhaaltjies op grond van die

gebeureraaminformasie wat in hulle vervat is. Die verhaaltjie van die bronruim is 'n

reisiger reis na 'n bestemming. Die verhaaltjie van die teikenruim is 'n mens word ouer

en gaan naderhanddood: In 'n derde ruim, die generiese ruim, deel die verhaaltjies van

die bron- en teikenruime die skematiese konsepte 'n beweger beweeg langs 'n roete tot

by 'n bestemming. Die gedeelde konsepte in die generiese ruim maak dit moontlik om

die gebeureraamelemente van die bronruim op die gebeureraamelemente van die

teikenruim te projekteer en om deur middel van die assosiasie 'n nuwe afleiding te maak.

Deur 'n reisiger reis in die bronruim te projekteer op iemand word Oller in die

teikenruim, en dear iemand kom by 'n bestemming aan van die bronruim te projekteer op
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iemandgaan dood in die teikenruim, kom 'n mens tot die metaforiese gevolgtrekking die

lewe is '11 reis in die vermengingsruim.

Uit 'n topografiese oogpunt beskou, struktureer die bronruimgegewens die

gegewens van die teikenruim in die metafoor "die lewe is 'n reis". In die geval van

hierdie metafoor blokkeer of inhibeer die sterftesgegewens van die teikenruim die

konseptuele projeksie in die vermengingsruim, waar daar geen sprake is van 'n

bestemming wat bereik word, ofiemand wat sterfnie.

Samevattend kan 'n mens dus se dat die gedeelde informasie van die bron- en

teikenruime tydens konseptuele vermenging die twee rame generies integreer op grand

van gedeelde semantiese informasie en dat die gegewens van die bronruim die gegewens

van die teikenruim topografies struktureer, soos in die diagram uiteengesit:

Generiese ruim

Iemand reis na n
bestemming

Teikenruirn Bronruirn

Iemandwordouer
ell gaan dood

"Die lewe is 'n reis"

'J! reisiger reis

Vermengingsruim

Figuur1:Diebron-,teiken-, generiese en mengruime van 'n konseptuele
vermenging
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Deur middel van konseptuele vermenging word tyd as abstrakte, nie-sintuiglike

konsepsie verstaanbaar gemaak deur meer konkrete ruimte1ike konsepsies daarop te

projekteer. Die bouer-beeldskema (vgl. 3.1.2) vorm die generiese grondslag vir die

konseptuele metafoor TYD IS 'N GEBONDE RUlMTE en baar twee dogtermetafore 'N KORT

TYDPERK IS DIE BUITE-QPPERVLAK VAN 'N KLEIN GEBONDE RUlMTE en 'N TYDPERK IS 'N

TYDGEVUIDE BINNERUIMTE, wat Klopper (1998) iIIustreer deur te verwys na 'n korterige
".

tydperk soos 'n oggend of 'n dag wat metafories as die buiteoppervlak van 'n klein

gebonde ruimte gekonstrueer kan word, sodat 'n mens WE 'n dag] of WE 'n oggend]

iewers opdaag. Indien 'n mens 'n dag egter metafories as 'n tydgewlde binneruimte

konstrueer, kan jy £m 'n dag] of £m ." oggendj van Durban af na Johannesburg toe ry.

Op grond van dieselfde metafoor kan 'n goeie atleet die bonderd meter £m 'n oogwink] of

[binne lien sekondes] afle, ofkan 'n spekulant £m drie maande} of [binne drie maande]

'n miljoener word op die aandelebeurs.

3.1.8 TYDAS 'NDEIKTIESEKATEGORIE

Tyd as 'n deiktiese kategorie en tydsverwysingspunt is veranker aan 'n deiktiese sentrum,

wat die hier-en-nou van die werklike spraakgebeure verteenwoordig - bierdie deiktiese

sentrum is a1tyd teenwoordig, soms in 'n hoogs abstrakte hoedanigheid, en funksioneer as

'n basisruim vanwaar toegang tot tempus verkry word. Omdat daar geen sogenaamde

"sprekerlose" sinne bestaan nie (vgl. Wybenga 1983, Langacker 1991, Cutrer 1994), bet

elke sin 'n konseptualiseerder wat a1tyd teenwoordig is in diskoers, maar wat nie altyd

grammaties of leksikaal gemerk is nie. In geskrewe diskoers kan basisruime byvoorbeeld

opgestel word vir 'n spreker, hoorder, outeur, fJktiewe karakter of verteIler, sodat die

gekonseptualiseerde perspektief die inisiele ankerpunt sal wees vir toegang tot of

interpretasie van tyd. Die spreker ontkoppel die deiktiese sentrum van die hier-en-nou

en skuif na 'n ander lokaliteit wat spesifiek geidentifiseer word met die tyd en plek van

die gerapporteerde gebeure:

Dit is 1652. Jan van Riebeeck kom in die Kaap aan.
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In 'n werklike wereld-situasie dui die teenwoordigetyd aan dat die gebeure presies

ooreenkom met die tyd van uiting. Met die historiese presens kan elke gebeurtenis

gemterpreteer word asof dit met die spraakgebeure ooreenkom sodat dit 'n soort

denkbeeldige "oorspeel" van afgelope gebeure behels (Langacker 1991). Dit kan

derhalwe gesien word as 'n soort ooggetuie weergawe - deur die teenwoordigetyd te

gebruik, bes\cryf die spreker/skrywer die gebeure asof hy dit "sien" gebeur (Turner
.., .

1996:120-122). Die bewussyn "sien" idees of konsepte of neem dit waar vanuit 'n

bepaalde lokaliteit en met 'n bepaalde houding. Die bewussyn kan dan "naderkom' aan

die konsep ofdaarvan af"wegbeweeg", dit kan die idee "kry" of"laat vaar", ensomeer.

Deiktiese woorde is taa\meganismes wat besonderhede van die spreker en hoorder

se gedeelde kognitiewe ervaring in die taaluiting uitbou en is die skakel tussen taa\ en

werklikheid. Tydverwysende woorde SODS nou, dan, toe en gister gee aan tyddeiksis sy

beslag, terwyl plekverwysende woorde SODS hier, dam, hierdie en daardie plekdeiksis

onderle, In albei kategoriee tree die spreker as die identifiserende, tydverwysende en

ruimtelike kognitiewe verwysingspunt op: die vertellerstandpunt, of SODS Turner (1996:

117) dit beskryf, die verteller se eensydige, plaaslike siening van 'n gebeurtenis.

Deiktiese verankering verwys na die kodeerder, verteller of spreker se sentrum van

onentasie, die beheersendepunt wat gebruik word vir die interpretasie van uitdrukkings,

insluitendetydsverwysings (vgl. Langacker 1991, Talmy 1985, Cutrer 1994:39).

Verskillende ruimtelike en temporele gesigspunte gee verskillende perspektiewe

op 'n gebeurtenis, insluitende skuiwe in temporele fokus. Enige uitdrukking se betekenis

word derhalwe bepaal deur die mate waarin die konseptualiseerder verkies om die

taa\gebeure kognitief te konstrueer deur rniddel van meganismes soos die graad van

bepaaldheid waarmee die situasie bes\cryfword, die agtergrondaannames- en verwagtings

van die deelnemers, die relatiewe prorninensie van die onderwerp (figuur) in verhouding

tot ander entiteite (grond) en die perspektief waaruit die situasie beskryf word - hierdie

aspekte onderle die deiktiese verankering in die gesprekskonteks (Langacker 1990:6) en

staan bekend as die figuur-en-grond-gestalt.
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3.1.9 DIE FlGUUR-EN-GROND-GESTALT

Langacker (1987a:1S) beskou die figuur-en-grond-gestalt as die grondslag vir die

struktuur van tyd as agtergrondelement: "It is a claim of cognitive grammar...that

relational predications consistently single out some participant for special prominence;

specifically it is suggested that this element (the trajector) can be characterized as the

figure within the relational profile. Since a finite clause is on~ type of relational

predication, we expect as a special case that some participant will always be selected as

figure/trajector at the clause lever. Terwyl 'n mens se aandag op die trajektor en

primere landmerk gevestig is as die mees prominente party in die gebeurtenis, is tyd

binne die figuur-en-grond-gestalt deel van grond, en Diedeel van die figuur Die.

Die figuur-en-grond-gestalt is volgens Langacker (1987a, 1991) 'n fundamentele

kenmerk van kognitiewe funksionering: "By the assumptions ofcognitive grammar, the

prevalence offigure/ground organization in conceptual structure entails its importance

for semantic and grammatical structure as well... The profilelbase, subject/object, and

head/modifier distinctions are among those to he analyzed wholly or partially in these

terms. ..

Klepper (1998) verwys na Langacker (1987a:1S) se figuur-en-grond-gestalt as die

profilering van entiteite in verhouding tot ander entiteite. Hy onderskei twee belangrike

en verwante aspekte van konsepvorming: die mens se vermoe om relasies tussen entiteite

te sien, en om 'n bepaalde onderdeel los te dink van die geheel waarvan dit deel uitmaak.

Hiervolgens sal die mens die entiteite wat by 'n bepaalde gebeurtenis betrokke is, telkens

as 'n enkele figuur-en-grond-gestalt interpreteer, Entiteite wat deel vonn van nuwe

gebeure word tydens konsepvorming met verskerpte konsentrasie waargeneem sodat die

waarnemer van allerlei detail bewus word. Alledaagse gebeure word egter met

verminderde konsentrasie as 'n ongedetailleerde geheelbeeld of gestalt waargeneem

totdat die een of ander faktor die waarnemer noop om die gebeure met verskerpte

konsentrasie, bewus van allerlei details, waar te neem en te beslcryf; sodat 'n bepaalde

aspek van die basis vooropgestel of geprofileer word.
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Langacker (1987a, 1987b) verwys na 'entrenchment' as die verskil tusen nuwe

informasie en gevestigde neurologiese patrone. Nuwe informasie word deur middel van

ryk leksikale elemente aangebied, terwyl gevestigde informasie deur middel van

veralgemenendetaalvorme aangebied word:

ek eet ontbyt.

ek smulaan $J!ek. eiers en roosterbrood.

Hoe meer nuwe informasie by die konstruksie gevoeg word, hoe meer

gedetailleerd moet dit beskryf word. By getemporaliseerde sinne figureer tyd op die

agtergrondvan die sinskonstruksie terwyl gebeure op die voorgrond figureer:

[FIaUURdie mall het ['*"'ND verlede jaar] FIOUL'Rhuise verkoop]

Die figuur-en-grond-gestalt is nuttig om kompakte, beweeglike en aktiewe

entiteite konseptueel te onderskei van entiteite wat as bree agtergrond waargeneem word.

Temarolle tydens diskoers word bepaal deur wie of wat die aktiewe entiteit (die figuur

van die gebeure-opset) is en waar (teen watter (agter)-grond) die gebeurtenis plaasvind.

Die rolle agent, pasient, instrument, doener en missiel hou verband met die figuur terwyl

rolle soos lokus, doelwit, roeteltrajek met die grond verband hou.

3.1.10 SEKWENSIES INTYD

Die mens se vermoe om komplekse bewegingsekwensies te konstrueer en uit te voer kan

gesien word as 'n sentrale aspek van sy intelligensie. Hy kan motoriese sekwensies

uitvoer deur te loop en te hardloop. Kognitiewe sekwensies word gekonstrueer wanneer

ons 'n sekere musiekstuk herken, na 'n sin luister en 'n storie vertel en verstaan,

Sekwensiesword berken en uitgevoer as dele van 'n groter geheel. Die beeldskema van

'n bal wat nader aan die rand van 'n afgrond beweeg en afval, behels 'n temporele

sekwensiewat deur middel van beeldskemas gekonstrueer word sodat die eindresultaat as

'n skematies (uiters algemene) klein verhaaltjie waargeneem word'. 'n Mens kan die

I Vgl bespn:kiags inparagrawe 3.1.6 en 3.1.7'"311 Turner (1996:13-14,153-158) seldein verbaaltjies
("small spatial stories").
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logiese verloop van 'n gebeurtenis in sy verbeelding rekonstrueer omdat ons sekwensies

in tyd en ruimte kan onderskei. Narratiewe verbeelding, ons onderskeidings van klein

verhaaltjies waarin ons tyd met ruimte kombineer, is 'n fundamentele kognitiewe

instrument waarmee ons dinge rondom ons orden en die wereld verstaan.

Langacker (1987a) beskryf 'n sekwensie as 'n relasion~le predikasie wat

interkonneksies tussen entiteite profileer: die traiektor as die figuur in profiel en die ander

deelnemers as die landmerk. Hierdie predikasies is eenvoudig of kompleks:

eersgenoemde as 'n enkele, konsistente konfigurasie wat 'n staatlstatief aandui en

laasgenoemde as 'n sekwensie. 'n Sekwensie kan 6f atemporele relasies aandui wat die

tradisionele kategoriee soos adjektief, selsel, adjunk, omvat, of 'n proses wat die

werkwoorde omvat.

Sekwensie, skandering en summiere skandering

Volgens Langacker (1987a, 1987c; 1990) maak summiere- en sekwensieskandering 'n

onderskeid tussen perfektiewe en imperfektiewe prosesse. perfektiewe prosesse verwys

na 'n situasie wat verander met verloop van tyd met werkwoorde soos loop, spring, leer,

kook. Imperfektiewe prosesse dui op stabie1e situasies wat voortduur in tyd, met

werkwoorde soos lyk, weet, gemet. Repetisie (aspek) is moontlik wanneer duidelike

begin- en eindpunte teenwoordig is en word aangedui deur adjunkte, soos in [die kind

Inti! [eflre lreerlas by moet goon slaap]. By performatiewe werkwoorde is die perfektief

van toepassing, met werkwoorde soos slaap, loop, sweet, droom, swem, wat op gebonde

episodes dui.

Sekwensieskandering as 'n kognitiewe proses behels dat 'n mens die progressie

van opeenvolgende fases van 'n gebeurtenis waameem soos wat dit verloop, soos in:

by drinkdie bier op.

Die sekwensieverloop begin by Staat 1, waar die g1as vol bier is en eindig in Staat

2, wanneer die gIas leeg is. Summiere skandering behels dat 'n mens 'n gebeurtenis
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konstrueer as 'n tydsverloop-ongedifferensieerde gebeel. 'n Voorbeeld hiervan IS

wanneer 'n gewoontehandeling beskryfword:

hy drink

ofwanneer tydlose gebeure beskryfword:

die aarde draai om die son

ofwanneer potensiele gebeure infinitiefgewyse beskryfword:

swemis gesond:

Sekwensieskandering en summiere skandering binne die deiktiese konteks

Sekwensieskandering in die teenwoordigetyd gee vir 'n mens die prototipiese geval van

die teenwoordigetyd omdat dit 'n gebeurtenis behels wat in die bier-en-nou binne die

deiktiese konteks voltrek word, waar die spreker teenoor die aangesprokene rapporteer

wat besig is om te gebeur:

hy drinktweebiere.

die bierewordbier-en-nou al hoe mindermet verloopvan tyd

Wanneer die spreker 'n gewoonte deur middel van die teenwoordigetyd binne die

deiktiese konteks rapporteer, bet 'n mens te make met 'n minder tipiese gebruik van die

teenwoordigetyd:

hy drinkelke oggend:

hy drink[elke oggend]twee biere vir ombyt.

Die gebruik van die historiese presens om afgelope gebeure te rapporteer asof

bulle hier-en-nou binne die deiktiese konteks voltrek word, verteenwoordig 'n nog

minder tipiese gebruik van die teenwoordigetyd. Dieselfde geld vir sportuitsendings,

waarkommentaar onmiddeJlik volg op gebeure:

Hy hardloop en druk sy drie onderdiepale.
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3.l.I 1 DIE ROLVANGEHEUE BYTYDSONDERSKEID

Om te verstaan hoe 'n mens vanuit die teenwoordigetyd oor die verledetyd kan dink, kan

'n mens Edelman (1989:109-139) se uiteensetting van die verwantskap tussen

korttermyn- en langtermyngeheue gebruik. Wanneer 'n mens 'n gebeurtenis waameem,

word die elemente van daardie gebeurtenis sintuiglik in 'n mens se korttermyngeheue

ingevoer waar dit vergelyk word met bestaande konsepte wat. uit 'n mens se

langtermyngeheue onttrek word. om in die korttermyngeheue met die inkomende

sintuiglikewaarnemings vergelyk te word. Indien inkomende persepsies ooreenkom met

'n mens se herinneringe van 'n entiteit, beleef 'n mens dit in die teenwoordigetyd, soos

m:

die glas staan op die tofel.

Indien inkomende sintuiglike persepsies egter verskil van 'n mens se herinneringe

oor die entiteit, soos in:

die glas Ie in skerwe op die tofel

probeer 'n mens 'n verklaring vir die diskrepansie vind en dink 'n mens vanuit die

deiktiese konteks in die verledetyd oor die entiteit, soos in:

iets het met die g/as gebeur;

iemandhet die glas gebreek.

Calvin (1998:389) vergelyk hierdie proses met 'n televisiekyker wat tussen kanale

heen en weer skakel. Elke gedagtegang waarop 'n mens sy aandag fokus, is soos 'n

televisiekanaalwaarheen 'n mens oorskake1. Die sterkste gedagtegang behou 'n mens se

aandag soos 'n interessante televisiekanaal, sodat 'n mens daarop bly konsentreer. Daar

is 'n rotasie van komplekse objekte, idees, ofalternatiewes, met die potensiaal om telkens

nuwe patrone te vorm, Alles wat ons doen, hoef egter nie deur die bewussyn

geprosesseer te word nie - geroetineerde probleme of beweging of aksies verg nie

bewustelike insette nie, terwyl kreatiewe of dubbelsinnige konstruksies, die soeke na

oplossings of presisiebewegings wei staatmaak op die bewussyn (of a1lokasies uit die

neokorteks). 'n Roetine-aksie word outomaties uitgevoer sonder dat ons daaroor dink 

herinneringe wat in die langtermyngeheue vasgele is, word "vergeet", sodat daar 'n
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kousale ontkoppeling plaasvind deur geringe (geroetineerde) elemente van belangrike

(kreatiewe) insette te onderskei. Een van die aspekte wat geaktiveer word wanneer nuwe

informasie teen bestaande informasie gemeet word, is die mens se taalvermoe. Sintaksis

is gevestigde patrone in die langtermyngeheue, en ons is nie bewus van sintaktiese

algoritmes wat ons gebruik om lekseme, wat binne die sintaktiese struktuur aangebied

word, te enkodeer en te interpreteer nie.

Hierdie proses word deur Langacker (1987a,1987b,1991) se figuur-en-grond

gestalt-verhoudings in taal besIcryf, en hou verband met die mens se vermoe om met

uitsluiting van 'n geimpliseerde geheel op 'n onderdeel daarvan te fokus sodat 'n

bepaalde aspek vooropgestel of geprofileer word. Entiteite wat deel vorm van nuwe

gebeure word tydens konsepvorrning met verskerpte konsentrasie waargeneem terwyl

alledaagse gebeure met verminderde konsentrasie as 'n gestalt waargeneem word.

Assosiatiewe geheue wat werk op die herkombinasiebeginsel bied 'n verklaring van hoe

die aandag gefokus word deur middel van variasie en kompetisie, en dit verklaar hoe 'n

mens met eindige toerusting oneindige kombinasies van konsepte kan kry.

Samevattend kan dus gese word dat die figuur-en-grond-gestalt ons toelaat am te

onderskei tussen sintaktiese struktuur en semantiese verwysing en tussen hede en verlede,

terwyl geheue verband hou met kategorisering wat dit moontlik maak om 'n

opeenvolging van gebeuresekwense in werklike tyd te onderskei. Dit is 'n proses van

kategorisering en herkategorisering waartydens nuwe informasie teen bestaande

informasie gemeet word wat in die langtermyngeheue geberg is. Die semantiese inhoud

van kategoriee berus op beeldskemas wat met mekaar gekombineer word om konsepte te

vonn, en konsepte wat assosiatiefsaambegryp word om lekseme en sintagmas te vorm.

2 VgI. paragraaf3.1.9 oor die figuur-en-grond-gestalt as grondslag vir die struknmrvaa tyd as
agtergroudelemeut.
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3.2 CUTRER (1994) SE MODEL VIR DIE ONTLEDING VAN TYDSVERLOOP IN DlSKOERS

Die konstruksie van dinkruime tydens diskoen

Daar is reeds in die vorige twee hoofstukke verwys na Cutrer (1994) se ondersoek na

tydsvergestalting gebaseer op die werk en idees van Fauconnier (1985) en Dinsmore

(1991) oor die konstruering van dinkruime tydens die diskoers. Volgens Cutrer se

diskoersmodel vir 'n ontleding van tydsmarkering is taa! afhanklik.van koppelings aan

kognitiefgemotiveerde dinlauime wat onafhanklik is van die linguistiese struktuur, maar

wat onontbeerlik is vir die konstruksie van betekenis en die interpretasie van taa!. Na

aanleiding van 'n sentrale aanspraak van haar studie, naamlik dat tempus 'n fundamentele

rei speel in die kognitiewe konstrueringsproses, ondersoek Cutrer die rei van tempus op

twee vlakke (alhoewel dit nie eksplisiet in haar studie uitgespel word nie): eerstens as 'n

meganisme vir die organisasie en bestuur van diskoers deur middel van 'n teorie van

taalhandelinge, en tweedens as teorie ocr hoe diskoers in die brein gekonstrueer word.

In hierdie afdeling word nie 'n uiteensetting gegee van Cutrer se omvattende

studie oor tempus en aspek binne die dinlauimmodel nie, maar word daar aan die hand

van enkele voorbeelde geillustreer hoe die dinlauimbenadering in die kognitiewe

grammatika aangewend word om tempusmarkering te verklaar. Daar word spesifiek

aangedui dat Cutrer se teorie oor epistemiese dinkruime 'n rasionaal bied vir die feit dat

gerapporteerde spraak as direkte spraak vertolk word, dat teenwoordigetydsinne soms as

verledetydsinne verstaan word en dat verledetydsinne soms as teenwoordigetydsinne

verstaan word, ens. Wanneer tempus ontleed word in terme van die rei wat dit speel as

'n diskoersorganiseerder, en wanneer hierdie rol noukeurig beskryf word, vind ons dat

data wat gewoon\ik probleme veroorsaak vir taalkundiges, nie meer problematies is nie.

Cutrer se model berus op vier beginsels wat sy diskoersprimitiewes noem: Fokus,

Gebenre, Gesigspunt en Basis. Hierdie teoretiese primitiewes opereer op die vlak van

kognitiewe konstruering wat onafbanklik is van taal en die werklike wereld, omdat dit

berus op die informele intuisies ofidees wat ons huldig oor diskoers (Cutrer 1994:71-75):
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• Vir die interpretasie van diskoers moet situasies en gebeure binne 'n bepaalde domein

geplaas word, die nosie van Gebeure; dit is die temporele dinkruim wat ontstaan

wanneer 'n mens 'n bepaalde werkwoord interpreteer,

• Omdat 'n mens nie alles op een slag kan waameem nie, moo hy op 'n bepaalde

toneel Fokus; hierdie ruim is die mees aktiewe en omvat dit waaroor die uiting gaan.

• Vanuit die Gesigspunt van die spreker of hoorder word dinge, vanuit verskillende

hoeke waargeneem, tradisioneel die narratiewe gesigspunt; dit is die sentrum van

konseptualisasie en die bewussyn van die self en word saamgestel uit 'n bundel

deiktiese dimensies.

• 'n Mens kan van die komplekse werklikheid nie alle fasette gelyktydig waameem of

beskryf nie, en moo derhalwe sy aandag op 'n bepaalde toneel of 'n faset van die

toneel fokus. Hierdie grondliggende dinkruim noem Cutrer die Basis-ruim. Dit is

volgens haar die mees aktiewe dinkruim en vervat die deiktiese elemente wat

betrokke is by waarneming, interpretasie en kommunikasie, asook die onderskeie

gesigspunte van die spreker en hoorder,

Namate die diskoers vorder, word die organisasie en distribusie van hierdie

dinkruimprimitiewes in konfigurasies van hierargies verwante ruime ontplooi en begrens

deur grammatiese inligting soos tempus, aspek, leksikale, pragmatiese en kontekstuele

informasie, asook deur die diskoersorganisasiebeginsels wat vir elke gesprek geld.

Cutrer se diskoersprimitiewes word in hierdie dissertasie toegepas, of waar nodig

aangepas, in die besprekings wat volg.

Volgens Cutrer (1994:67,428) vervat die tempuskategoriee [Presens, Verlede,

Toekoms] en aspekkategoriee [Progressief, Imperfektief Perfektief] gedeeltelike

interpretasie-instruksies wat gespreksgenote aanwend om interverwante kognitiewe

domeine te konstrueer en te herkonstrueer. Hierdie instruksies behels -

• die konstruksie en organisasie van dinkruime

• die organisasie en spreiding van die diskoersprimitiewes Basis, Fokus, Gebeure,

Gesigspunt
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• die indeling en spreiding van inligting oor 'n konfigurasie van ruime

• die plaaslike tydskonneksies en hierargiese relasies tussen ruime

• die toegangsroete na 'n bepaalde ruim vanaf 'n gesigspunt

• die toeganklikheid van inligting binne 'n gegewe ruim

• 'n ruim se FeitlPrediksie-status.

Cutrer beskryf elke tempuskategorie as 'n sekere stel instruksies oor

ruimkonfigurasies wat gebou moet word en oor die ordening van die Basis, Fokus,

Gebeure en Gesigspunt wat geld oor 'n stel ruime heen. Dit kom daarop neer dat die

kombinering en herkombinering van dinkruimverdelings tot 'n diskoersgeheel die spreker

toelaat om inligting, entiteite, situasies, gebeure in tyd, die epistemiese afstand tussen

handeling en prosesse, ens. te onderskei as fokuspunte en nie-fokuspunte binne die

gesprek. Die tempuskategoriee bepaal die plaaslike tydsverbintenisse tussen ruime.

Tempusrelasies by matrikssinne en ingebedde sinne

Cutrer (1994:428) voer aan dat dear die toepassing van wat sy die Feit-Prediksie-beginsel

noem, 'n onderskeid getref word tussen hipotetiese en feiteJike epistemiese domeine

sodat pmbleme wat taalkundiges gewoonJik ondervind met die temporele markering van

feitelike, hipotetiese en teenfeitelike stellings in matrikssinne en ingebedde sinne, opgelos

word Cutrer se ondersoek fokus op voorwaardelike konstruksies, soos in:

as dieson skyn, dan sal ek 'n hoeddra

en konstruksies waar gerapporteerde spraak in die indirekte rede as direkte rede verstaan

word. Sy wys ten spyte van laasgenoemde verskynsel daarop dat taalhandelings

werkwoorde soos se, aankondig, noem, vra, ens. asook werkwoorde van gedagte, geloof

ofpersepsie, soosglo, hoop, aanvaar, ens. binne die deiktiese konteks as snellers dien vir

konstruering van spraakruime. In 'n sin soos:

Jan helgistergesedat by siek is

dien die taalhandelingswerkwoord se as sneller wat 'n spraakdinkruim aktiveer

waarbinne 'n gerapporteerde spraakvorm, soos "dat hy siek is", as direkte spraak vertolk

word "hy is siek".
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Omdat die spraakdinkroim dit moontlik maak vir 'n mens om indirekte

gerapporteerde spraak as direkte spraak te konstrueer, dien die dinkruim as potensiele

ankerpunt vir tempus en die gesigspunt van die spreker. Dit behels dat die spreker "Jan"

wat in die matrikssin benoem word, en die verledetydtempus van die matrikssin "het

gister gese", dinkroimmatig op die ingebedde sin geprojekteer word sodat die

sogenaamde teenwoordigetyd "dat hy siek is" onder invloed,.van die verledetyd

tempusmarkering van die hoofsin, as verledetyd verstaan word

Die verwantskap tussen teenwoonligetydmarkering en die konstmering van
prediksies as feitelike stellings

Volgens Cutrer stel voorwaardelike konstruksies soos:

as dit reen, dan sal ek 'n sambreelkoop

'n hipotetiese domein op wat bestaan uit twee dinkruirne, die protasis en die apodose:

["ROTASISAs sy my vanaandskakel] [Al'OOOSEclan is sy vefW'eld].

Die protasis-dinkruim vervat die toepaslike voorwaardes vir die optimale

realisering van die hipotetiese gebeurtenis "as sy my vanaand skakel" wat in die apodose

dinkroim gestel word, "is sy verveeld", Hoewel die gebeurtenis in die protasis-dinkroim

in die toekoms Ie, word dit volgens Cutrer as teenwoordigetyd geenkodeer omdat dit die

konseptualiseerder toelaat om die protasis-gebeurtenis as feit, eerder as prediksie, te

konstrueer. Hierdeur word deur middel van 'n dinkroimbenadering 'n semantiese

rasionaal gebied vir 'n hipotetiese gebeurtenis wat deur middel van teenwoordigetyd

markering as stelling verstaan word.

Die verwantskap tussen verJedetydmarkering en die konstmering van
ongerealiseenle gebeure as teeufeiteJike stellings

Indien die protasis-dinkruim egter vir die verledetyd getemporaliseer is, word dit as

hipotetiese stelling gekonstrueer, en die apodose-dinkruirn as teenfeitelike stelling:

As ek gister tyd gehad het, dan sou ekjou gehelphet.
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(ek het gister nie tydgehadnie, daarom het ekjou niegehelp nie).

Teenfeitelike stellings het spesiaIe kenmerke wat beperk watter struktuur deel van

die konstruksie kan vorm. In die onderstaande voorbeelde is die teenfeitelike ingebedde

sin telkens in die verledetyd, ongeag die temporele markering van die matrikssin:

Ek hetgewens ekhet nader aanjou geb/y.

Ek wens ek het nuder aanjou geb/y.

Ek wens altyd ek het nuder aanjou geb/y.

Teen mare sal ek wens dat ek nuder aanjou geb/y het.

Uit die voorgaande bespreking blyk dit dat Cutrer se dinkruimbenadering 'n

rasionaal bied vir die oenskynlik problematiese gebruik van sinne wat op een manier

getemporaIiseer is en as 'n ander kategorie vertolk word, of vir indirekte gerapporteerde

spraak wat as direkte spraak gekonstrueer word.

Die voorwaarde-en-gevolg-hipotetiese-konstruksie in diskoers

Cutrer beskryf tyd as 'n deiktiese kategorie en tydsverwysingspunt wat aItyd aan 'n

deiktiese sentrum veranker is en as 'n Basisruim funksioneer. Hieruit volg dit dat daar

geen sogenaarnde "sprekerlose" smne is nie: taalgebruikers konstrueer 'n

kommunikatiewe konteks vir aIle sinne sodat dieselfde deiktiese beperkinge en

voorwaardes vir narratiewe en nie-narratiewe sinne geld.

Soos in die vorige afdeling uiteengesit, gebruik Cutrer die Feit-Prediksiebeginsel

om 'n onderskeid te maak tussen hipotetiese en feitelike domeine sodat probleme wat

gewoonlik ondervind word met die interpretasie van tydrame by voorwaardelike

konstruksies opgelos word:

[PROTASISAs dit reell,] [APoDOSE dan sal ek 'n sambreel koop].

[PROTASISAs dit reen,] [APoDOSE koop ek 'n sambreeI].
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'n Ruim word geopen vir hipotetiese gebeure waarin die "As..."-ruim (protasis)

die toepaslike voorwaardes vervat waaronder die konsekwensies wat in die " ..dan.."-ruim

(apodose) vervat is, kan optimiseer en op die sprekersrealiteit gekarteer kan word. Die

teenwoordigetyd is toepaslik by 'n toekomendetyd-interpretasie omdat die

teenwoordigetyd toelaat dat die toekomstige gebeure as 'n feit eerder as 'n prediksie

gekonstrueer word.

Na aanleiding van Deane (1992)3 se "aandaggee"-model wat handel oor deiksis

en tematisering, word die Feit-Prediksie-status van mime in hierdie dissertasie wyer

toegepas as in Cutrer se werk. Binne 'n taalhandelingsraamwerk, SODS in 'n volgende

hoofstuk beskryf, word die "As..."-ruim (protasis) in die temaposisie geplaas as 'n

gesprekstrategie om die fokus in diskoers met die kognitiewe basis van diskoers te

koppel. Die tydmerkers wat gebruik word, speel 'n belangrike rol by die koppeling van

die protasis as tematiese fokuspunt met sy kognitiewe basis, wat die voorwaardes vervat

vir optimisasie in die apodose as die draer van nuwe informasie in die uiting:

HIPolETIESE VOORWAARDELIKE KONSTRUKSIE
BASIS: 'n HipotetiesereaIiteit met sy eie voorwaardes en gevolge

'n InIigtingsraammet dieselfde temporelekwaliteiteas reaIiteit

lEMA/FOKUSPUNT

Protam

Tydmerker

As/Indien...
Sadra...
Wanneer...

VOORWAARDESINTEMA VERVAT

ApodO!e

vorrndiekognitiewe basis met passende
kondisiesviroptimisasie in A

voorwaardelik
tyd, voorwaarde
tyd, voorwaarde

Die tipe werkwoord plus struktuunnerkers speer 'n rol by die optirnisasieproses in die

apodose van die voorwaardes in die protasis vervat:

3 Die slmktmrn-an taaIwonl metaforiesbedink deur middel van 'n skakel-deel-geheel-skema waarvolgeas
die nmve infonnasie in 'n uiting met die tema geassosieer word; vgl. oak Ponelis (1979:526) se Nuk-Sat
volgorde.
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Protasis Apodose Drejgement, teJkens
sterker eelaai

As tvstout is, dan sloan ek iou HoofwerkwooId
As if stout is, dan f!aan ek iou sloan SkakelwerkwooId+ HW

As if stout is, dan sal ek iou sloan Modale Hlpw + HW

Asjy stout is, dan sal ekjou verdomo sloan Modale Hlpw +
kIal!WOOId + HW

,Ir
As jy stout is, dan neuk ekjou nou Sterk HW+Tydsadjunk

Beide die apodose en protasis word in die teenwoordigetyd gekonstrueer. Deur die

apodose van toekomstigetyd te stroop, word groter onmiddellikheid en trefkrag aan die

dreigement verleen:

Asjy stout is, dan sal ek jou sloan.

Asjy stout is, sal ek jou sloan.

Asjy stout is, slam' ek jou.

By die hipotetiese voorwaardelike konstruksie is daar 'n oorsaaklike verwantskap

tussen die protasis-k1ous en die apodose-klous, Die protasis vervat die oorsaaklike

voorwaarde vir die implementering van die dreigement wat in die apodose vervat is:

Asjy weer lieg, dan verkla ekjou.

By taalhandelinge soos bevele, dreigemente of versoeke kan handelinge

onmiddellik van krag wees ofna die toekoms geprojekteer word:

Omniddellike konsekwensie

Asjy stout is, sloan ek jou nou.

Langtermyn konsekwensie

Asjy die spoedgrens oorskry, saljy beboet word

As 'n taalhandeling verwys die voorwaardelike konstruksie egter ook na letterlike

gebeure waar die agtergrond vir beide spreker en hoorder bekend is uit konseptuele
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informasie waartoe beide toegang het. Die taalhandelingsruim is die default4 Basisruim

met 'n kanonieke deiktiese ruim waarin die gespreksgenote van aangesig tot aangesig met

mekaar verkeer sodat bulle dieselfde tydsraam deel - daar is geen potensiaal vir

misverstand nie en die boodskap word suksesvol oorgedra

Die nie-kanonieke deiktiese diskoersraam verwys na situasies waar spreker en

hoorder ruimtelik van mekaar geskei is maar steeds dieselfde tydsraam deeI. Na gelang

van modus van kommunikasie is daar toenemend verskille in lokus en tydsraam, sodat

die potensiaal vir misvetstand grater word:

Kontinuum:
Modus van kommunikasie

'n telefoon

internet gespreksforums

'n antwoordmasjien

"n brief,vir korrespondensie

k1ankbrief ('voice mail')

E-pos

Lokusftydsraam

Jokus verskil, tydsraam dieselfde

lokus verskil, tydsraam dieselfde

tydsraam en lokus verskil

tydsraam en lokus verskil

taalhandclingsmoontlikheid word geskep a.g.v.
boodskap ("bel my asseblief')

Jokus verskil, tyd gekompakteer

In 'n kanonieke aangesig-tot-aangesig deiktiese situasie word die boodskap

onmiddellik oorgedra, Dieselfde geld vir telefoniese gesprekke en videokonferensies,

wat gekenmerk word deur aaneenlopende spreekbeurte. By die ander vorme van

kommunikasie is tydsverloop groter, byvoorbeeld 'n antwoordmasjien, E-pos of 'n brief,

waar staatgemaak word op 'n verwagte reaksie, Hoe grater die verskille in lokus en tyd,

hoe groter word die moontlikheid van rnisverstand.

In 'n aangesig-tot-aangesig kanonieke deiktiese diskoersraam waar die spreker

aanvaar dat daar geen rnisverstand is nie, sal hy minimale snellers gebruik. Hy gebruik

ook kontekstuele snellers soos lyftaal, gesiguitdrukking en intonasie om sy boodskap

4 '0 Rekenaartezm vir '0 konfigurasie van sleJlings wat aktiefis GIodal dilaangeskakelis. In hierdie
dissertasie word dil gebru:ik om Ie verwysna '0 soort grondliggende konfigurasie van keonisdomeioe.
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sinvol oor te dra en misverstande te vermy. Vir verdere spesifisering gebruik hy

maksimale snellers soos tydsadjunkte ofaddisionele werkwoorde.

Bo en behalwe letterlike gebeure kan taalhandelinge ook 'n ruim open vir fiksie,

soos 'n grap, raaisels oflimerieke, deur middel van snellers soos ..Eendag ....", "Kom ek

vertel jou.. .", "Het jy al die een gehoor?" Die snellers kom in skematiese vorm voor wat

aandui dat daar van die diskoersmodus oorgegaan word na 'n fiksionele vertelling. Daar

word weg beweeg van die prototipiese deiktiese konteks en 'n scenario word opgestel vir

een spreker. 'n Monoloog impliseer kontinuiteit in vertelling, met die hoorder se

deelname beperk tot kontinuYleitstimuleerders soos "en toe?" "wat vertel jy my!", of

emotiewe uitings soos "mm", ens.

In letterkundige vorme, soos prosa, wat prototipies 'n begin, middel en einde het,

of poesie en drama met hul eiesoortige struktuurkenmerke, kan die chronologie van

vertelling assosiatief herskik word, wat dikwels deur die outeur vir effek uitgebuit word.

Wanneer die leser of luisteraar die verloop van 'n storie bewussynmatig konstrueer,

beskik hy oor 'n ingeboude meganisme om die chronologie te herstel.

Die gebeureraam vir fiksie bestaan uit generiese/skematiese elemente wat

gernvokeer word waarin die hooffiguur 'n stereotipe, 'n rolmodel of 'n atipe is met

goedgedefinieerde kenmerke. Indien die hooffiguur aan verwagtinge voldoen, is dit 'n

heldesaga en indien nie, is dit 'n tragedie wat die empatie van die leser moet wek. Die

generiese/skematiese ruim werk met waardesisteme:

• wanneer die gemeenskapwaardes bevestig word, is dit 'n geslote teks; deur die

dominante waardes te bevestig word 'n salwingseffek verkry wat doelbewus so

gemanipuleer word deur die outeur (vgl. John Bunyan se The Pilgrim's Progress);

• wanneer die gemeenskapswaardes bevraagteken word, is dit 'n oop teks (vgl. J.D.

Salinger se The Catcher in the Rye).
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Die leesproses word 'n soort dialektiek tussen die waardes wat in die teks vervat

is en die waardes wat in die leser se bewussyn bestaan. Tydens hierdie proses word 'n

soort verbeeldingswerklikheid opgeroep, wat die leser se skeptisisme ophef (die sg.

'suspensionofdisbelief').

Die storie wat die leser of luisteraar tydens die interpretasie uit die teks

abstraheer, behels (soos reeds aangedui is), 'n chronologiese skematisering of

opsommingvan die verloop van die gebeure in die verhaal wat die leser of luisteraar se

eie waardebepalingsweerspieel, met ander woorde dit bevat 'n herstelde chronologie, dit

behels 'n opsommingen dit weerspieel die waardesisteem van die leser ofluisteraar.

Die waarde van Cutrer (1994) se werk oor tydsverloop in diskoers

Cutrer (1994) se ondersoek is 'n belangrike deurbraak vir die beskrywing van

tydsdifferensiasie aan die hand van kognitiewe beginsels. Haar werk is egter dig

geformuleer en daarom nie geredelik toeganklik nie, in teenstelling met die werk van

latere navorsers soos Goldberg (1995) en Mandelblit (1997). Die volgende proposisies

wat in Cutrer se model opgeneem is, word van belang geag vir die verdere verloop van

hierdie studie:

1. Tempus speel 'n fundarnentele rol in die kognitiewe konstruksieproses as 'n

meganisme vir die organisasie en bestuur van diskoers deur middel van 'n teorie van

taa1handelinge.

2. Tyd as 'n deiktiese kategorie en tydsverwysingspunt is altyd aan 'n deiktiese sentrum

veranker - hierdie deiktiese sentrum funksioneer as 'n Basisruim en is altyd

teenwoordig, soms in 'n hoogs abstrakte hoedanigheid.

3. Daar is geen sogenaamde "sprekerlose" sinne nie: aile sinne bet konteks en die

beperking wat deur 'n bepaalde tydraam op die proses van betekeniskonstruksie

geplaas word is dieselfde in narratiewe en nie-narratiewe kontekste.

4. Die Feit-Prediksie-beginsel maak 'n onderskeid tussen hipotetiese en feitelike

domeine sodat probleme wat gewoonlik ondervind word met die interpretasie van

tydrarneopgelos word.
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5. Tydens die proses van interpretasie word mime en plaaslike konneksies tussen mime

gebou, en word inligting binne hierdie mime versprei en versamel deur middel van

linguistiese snellers. Bo en behalwe die tydraam deur die werkwoord aangedui kan

ander sintaktiese middele soos adjunkte, setselgroepe, voegwoorde en lidwoorde ook

optree as snellers vir tydsbepaling.

6. Benewens die rol van linguistiese elemente en uitdrukkings vi~ die konstruksie van

dinkruime, word mime ook gebou op grand van pragmatiese informasie, kartering uit

ander domeine of deur middel van inferensie of 'n proses van beredenering. Die

taalinset mag die ruimkonstruksieproses onderspesifiseer sodat die betekenis van 'n

uiting op verskillende maniere gekonstrueer ofgemterpreteer kan word.

7. Binne 'n bepaalde dinkruim is daar 'n sekwensie gebeurerame wat vir dieselfde tyd

gemerk is; sodra 'n tydskuifplaasvind sal 'n mens 'n nuwe dinkruim oopmaak vir die

nuwe tydraam.

3.3 SAMEVATTING

Die besprekings in hierdie hoofstuk kan saamgevat word teen die agtergrond van drie

aannames van die Kognitiewe Retoriek (vgl. afdeling 1.4):

1. Dill NIE-DISKREElHEID VAN TAALELEMENTE: (a) Daar is geen konseptuele

onderskeid tussen 'n mens se leksikale kennis en sy wereldkennis nie. (b) 'n

Lekseem se betekenis is 'n neksus konsepte in 'n netwerk lekseme wat deur

individuele konsepte aan mekaar verbind word. (c) Lekseme, sinsdele en konteks

vervat die konsepte wat 'n mens saambegryp wanneer hy die betekenis van 'n

uiting konstrueer.

2. PROTOTIPillSHEID: (a) Leksikale kategoriee het prototipiese, minder tipiese en

atipiese lede. (b) Sinselemente kan op prototipiese, minder tipiese en atipiese

maniere gebruik word.

3. METAFORIESE VERBANDE TUSSEN TAALDOMElNE: (a) 'n Mens se kennis is

assosiatief in betekenisdomeine, subdomeine en subsubdomeine georden. (b) 'n

Mens kan 'n konkrete betekenisdomein as geheel metafories met 'n abstrakte

domein assosieer om die abstrakte domein meer verstaanbaar te maak.
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'n Sentrale beginsel van die kognitiewe gramrnatika, dat betekenis gereduseer

moet word tot konseptualisasie, is benut om aan te dui dat die semantiese struktuur van 'n

taal ons bewussyn van 'n fisiese, sosiale en taalkundige wereld reflekteer. Hiervolgens

word tyd metafories as ruimte herbedink.

Die houer-beeldskema is aangebied as die generiese grondslag vir die konseptuele

metafoor TID IS 'N GEBONDE RUIMTE en haar twee dogtermetafore 'N KORT TYDPERK IS

DIE BUITE-oPPERVLAK. VAN 'N KLEIN GEBONDE RUIMfE en 'N TYDPERK IS 'N TYDGEVUWE

BINNERUIMTE.

Die proses van tematisering is kortliks beskryf as 'n belangrike bydrae tot die

kommunikasieproses deurdat inligting neurologies gelnhibeer of deurgelaat word om 'n

tema op die voorgrond te plaas en 'n fokuspunt te vestig in die diskoers tussen spreker en

hoorder sodatbeide gespreksgenote die diskoers kan volg sonder misverstand.

Laastens is Cutrer (1994) se model vir die ontleding van tydsverJoop in diskoers

bespreek inleidend tot die besprekings en ontledings in verdere hoofstukke. Die

dinkruimbenadering is aangebied as 'n oplossing vir probleme wat ondervind word met

die interpretasie en beskrywing van tydsbelewing in diskoers.
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Hoofstuk4:
TEORIEe EN BEGINSELS ONDERLIGGEND AAN 'N
DESKRIPTIEWE RAAMWERK VIR TYDSBELEWING

4.0 INLEIDING

In hierdie hoofstuk word 'n oorsig gegee van die vemaamste teoriee en beginsels wat die

deskriptiewe raamwerk onderle wat in die volgende hoofstuk ontwikkel word. Daar

word kortliks gekyk na insigte van onder andere Fauconnier (1985, 1994) en Fauconnier

& Turner (1994) oor die konstruksie van dinkruime en konseptuele kartering, en

Langacker (198730 1987b, 1991) oar konstruering en profilering. Dit dien as inleiding tot

'n bespreking aan die hand van Goldberg (1995) en Mandelblit (1997) van hoe die

konstruksiegrammatika betrekking het op die ontleding van tyd.

4.1 KONSfRUERING EN PROFILERING

Die uitgangspunt wat in merdie dissertasie gevolg word met betrekking tot sernantiek

inkorporeer Langacker (1987a) se fundamentele insig dat Iinguistiese kodering bepaal

word deur die spreker se konstruering van die objektiewe situasie in die wereld. 'n

Semantiese struktuur sal nie net die inhoud van 'n waargenome situasie reflekteer nie,

maar ook hoe dit deur die spreker gestruktureer en gekonstrueer word. Hiervolgens word

'n gebeurtenis beskou as bestaande uit talle subgebeure met interaksies tussen deelnemers

waarvan slegs 'n paar eksplisiet in 'n sin uitgedruk word, sodat 'n spreker 'n bepaalde

struktuur sal kies vir 'n gegewe situasie na gelang van aspekte soos gesigspunt,

aandagspan, figuur-en-grond-organisasie, asook die graad van skematisering van

gedetai/leerdheid waarteen 'n gebeurtenis gekonstrueer word.

Profilering verwys na die kognitiewe gesigspunt as dit wat in werklikheid deur die

semantiese struktuur van 'n uiting toegelig word. Die gedeelte wat geprofileer word, is

gewoonlik 'n substruktuur binne 'n meer algemene konseptuele struktuur sodat die
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geprofileerde entiteit 'n spesiale graad van prominensie verkry. Verskille in profilering

kom ooreen met die graad van aandag wat aan 'n bepaalde objek gegee word.

Afhangende van hoe 'n mens 'n gebeurtenis konstrueer, kan 'n pen byvoorbeeld as

doener gekonstrueer word, soos in:

die pen rol

ofas pasient, soos in:

die man rol die pen.

Indien 'n mens daarbenewens agtergrondelemente van die gebeurtenis as deel van

die gebeurtenis konstrueer, kan tyd en plek as deel van die gebeurtenis gekonstrueer

word, soos in:

die man rol die pen daardie aand in die studeerkamer oor die tafel.

4.2 DINKRUIME EN KONSEPI'UELE KARTERING

Daar is in die vorige hoofstukke reeds aangedui dat die teorie van dinkruime soos deur

Fauconnier (1985) en Fauconnier (1991), Cutrer (1994) en Turner (1994, 1996)

ontwikkel, 'n verldaring gee vir hoe 'n mens konsepte assosiatief integreer, en dat

Mandelblit (1997) die teorie toepas om te verldaar hoe 'n mens tyd konsipieer tydens die

interpretasieproses. Die konsep van dinkruime kan soos volg beskryf word: ons stel

dinkruime op wanneer ons oor enigiets dink en ons struktureer en verbind dit na

aanleiding van grammatika, konteks, en kultuur. Elke ruim verteenwoordig 'n

konseptuele domein ('n gebeure in tyd, 'n lokaliteit, ensomeer) wat sy struktuur err

vanuit die konteks en bestaande kognitiewe modelle (wat prototipiese wereldkennis

verteenwoordig). Deur middel van 'n konseptuele vermenging van ruime Cn aspek wat

verderaan meer volledig bespreek word) word metaforiese kartering oor verskillende

domeine van ervaring heen bewerkstellig. Hierdie vermenging is onderJiggend aan

Iinguistiese metaforiese uitdrukkings en fenomene soos polisemie en leksikale

betekenisuitbreidings, asook studies oor metonimie waar twee aspekte van 'n objek

konseptueel en taalkundig op mekaar gekarteer word (Lakoff& Johnson 1980; Lakoff &

Turner 1989; Sweetser 1990).
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Die rol wat grammatika speel in die konstruksie van uitgebreide ruime en die

konseptuele kartering oor mime heen is belangrik (vg!. Goldberg 1995). Grammatikale

konstrukte tree op as minimale snellers vir die opstel van konseptuele strukture en

uiteindelik vir die interpretasie van 'n uiting. Dit laat toe dat verskillende projeksies,

kategorietoewysings en ruimkonfigurasies in gegewe situasies lokaal geaktiveer word.

In hierdie dissertasie word die kognitiewe bewerkings wat plaasvind by

taalprosessering, gerig deur grammatikale konstruksies, as 'n sentrale komponent vir die

interpretasie van diskoers beskou. Daar sal aangetoon word dat a11edaagse leksikale

items as snellers optree vir komplekse mentale bewerkings in sinne waar betekenis op die

oog af eenvoudig Iyk. 'n Vername aspek van die dinkruimbenadering is dat

konseptualisasie nie staties of permanent is nie. Die vermoe om analogiese kartering te

projekteer en uit te voer word gesien as 'n sentrale komponent van die vermoe om taal te

konsipieer en te prosesseer.

4.3 SINSKONSTRUKSIES AS DRAmS VAN SKEMATIESE SEMANTIESE INFORMASIE

Die standaardbenadering oor die verwantskap tussen vorm en betekenis kan kortweg soos

volg gestel word: die stmktuur van 'n sin is op sigself betekenisvry en berus op leksikale

kategoriee wat hierargies in bepaalde sintagmas georden is. Die betekenis wat 'n sin

oordra, is gesetel in die spesifieke lekseme wat gebruik word. Volgens die benadering

kan sinstrukture dus gesien word as 'n betekenisvrye algoritme wat betekenisvolle

lekseme dra. Omdat strukture a1goritmes is, vorm sinspatrone soos [NSSUBJ

+wOClR+ObllR] die grondslag vir 'n verskeidenheid stellings soos:

die manskietdie bok:

die seunskryf 'n opstel.

die orkaanverwoes die dorp.

In teenstelling met hierdie benadering wat 'n indirekte verwantskap veronderstel

tussen struktuur en betekenis, poneer eksponente van die kognitiewe grammatika (en

konstruksiegrammatika as onderdeel daarvan), 'n veel hegter verwantskap tussen
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struktuur en betekenis. Hulle benadering behels dat elke sinspatroon uiters skematiese

(algemene) betekenis dra, wat daaraan die valensiepotensiaal verleen om spesifieke

betekenisvolle lekseme te akkommodeer.

Die skematiese betekenis wat in die sintagma [NSSUBl] vervat is, is dat dit 'n
"

kompakte, begrensde entiteit moet wees met die potensiaal om aktief op te tree. Die

skematiese betekenis wat in [W""R] vervat is, is dat dit interaksie tussen twee partye

uitdruk waarvan die een party die ander een kousaal domineer. Die skematiese betekenis

van [OblIR
] is dat dit 'n party moet wees wat passieftydens die interaksie domineerbaar

is. Sintaksis gooi dus die semantiese skaduwee van die entiteite wat deur die sin se

lekseme uitgedruk word.

4.4 DIE METAFORIES-INNOVERENDE GEBRUJK VANSINSKONSTRUKSIES

'n Verdere insig van die kognitiewe grammatika, met die konstruksiegrammatika soos

deur Goldberg (1995) ontwikkel as onderdeel, is dat bepaalde sinspatrone deur middel

van metaforiese verbreiding innoverend gebruik kan word om insigte oor te dra. So word

die oorganklike patroon vir eiendom wat van eienaar verwissel -

[NSSUBlJAGENT. ElENAAR + WBEWEG1NG+ NSOBI. DJR.IBEVOORDEELDE PASI£Nr]

gebruik om te se: "die man gee die seun 'n boek" en metafories verbreid om te se: "die

seun gee die meisie 'n soen", waar die soen as geskenk gesien word.

Goldberg sien die metafories-innoverende gebruik van die oorganklike

konstruksie as grondslag vir 'n sinspatroon wat sy die veroorsaakte beweging-konstruksie

('Caused Motion Construction'I) noem, Oorganklike handelinge is oorganklik omdat

daar 'n oorsaaklike (kousale) verwantskap bestaan tussen die doen en late van 'n aktiewe

party, die agent, en die effek wat die handeling het op 'n passiewe party, die pasient, 'n

Sin soos:
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die perd trippel in die stal in

is onoorganklik omdat die handeling nie-kousaal is. 'n Sin soos:

die ofrigterlei die perd die stal in

is oorganklik omdat die afrigter 'n oorsaaklike handeling uitvoer. Deur middel van

konseptuelevermenging, waar-

die ofrigterlei die perddie stal in

as bronruim, geprojekteer word op -

die perdtrippel in die stal in

as teikenruim, word die vermengingsruim verstaan as 

die afrigter trippel die perddie stal in.

Die metafories-innoverende gebruik van die veroorsaakte beweging-konstruksie

bemvloed die temporaliseringspotensiaal van werkwoorde. Die onoorganklike

werkwoord trippel word as iteratief verstaan, want dit slaan op voortdurende beweging

wat in herhalende kleiner sekwensies of fases waargeneem word. Wanneer die

setselgroep in die stal in egter saam met trippel gebruik word, word die gebeurtenis

gelykertyd ruimtelik en temporeel begrens omdat 'n mens verstaan dat die iteratiewe

prosesse eindig wanneer die perd in die stal is.

Die deeltjies van sommige deeltjiewerkwoorde begrens eweneens hoe ons die

duur van handelinge verstaan, Die onoorganklike werkwoord drink, soos in:

hy drink heel aandal bier

word as duratiefverstaan. Wanneer die setselagtige deeltjie uit saam met die werkwoord

drink gebruik word, soos in:

hy drink die glas bier uit

word die totstandkomende deeltjiewerkwoord ui/drink as 'n gebeurtenis van kortstondige

duur verstaan.

I Goldberg (1995) se veroorsaakte beweging-lcOll5llnksie kom ooreen melaspekte van Ponelis (1979)se
komplementkollSlnJksies, boewellaasgenoemdeop vee! meersIaanas net veroorsaaktebeweging.
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'n Mens sal die beginsels van konseptuele vermenging eweveel kan toepas as

verklaring vir hoe 'n mens sulke bestekbegrensende werkwoorde verstaan. Die

gebeurerame van hy drink die bier en die bier is /lit die glas /lit word gemtegreer na die

vermengde ruim hy drink die bier uit.

4.5 WERKWOORDKLASSE

Goldberg (1995:126-135) verwys na Pinker (1989) se klassifisering van werkwoorde in

die volgende semantiese klasse, wat gebaseer is op prototipiese oorganklike konstruksies

waar die objek 'n ontvanger ofvoomemende besitter is:

Werkwoorde van oorhandiging: gee, verkoop, leen, dien, voed

Werkwoorde met oombliklike oorsaak van ballistiese beweging: gooi, klap, steek, skiet

Werkwoorde van versending: stuur, verskeep, pas

Werkwoorde van voortgesette kousaliteit of gepaardgaande beweging in 'n deiktiese

gespesifiseerde rigting: gee, neem

Werkwoorde van toekomstige besit: belowe, allokeer, toeken, reserveer

Werkwoorde van gekommunikeerde boodskap: vertel, JryS, vra; leer, skryf

Werkwoorde van instrument tot kommunikasie: E-pos, telegrofeer, telefoneer.faks

Skeppingswerkwoorde: maak; bale, bou, kook, brei

Werkwoorde van verlayging: kry, koop, vind; steel, bestel, wen

Die Afrikaanse werkwoorde van beweging (Zulu 1996, Klopper 1998) gebaseer

op Talmy (1985) se skema vir Indo-Europese tale [BEWEEG + ooRSAAKIWYSE VAN

BEWEGINGJ val in twaalf subpatrone uiteen waarin die agent, as die primere figuur, die

aktiewe, energiegewende en gebeurebeherende entiteit is en die pasient, as die sekondere

figuur, 'n passiewe, energie-absoIberende entiteit.

Goldberg wys daarop dat dit nie altyd duidelik is om te bepaal in watter klas 'n

werkwoord val nie, aangesien daar sekere subklasse is wat nie produktief ingedeel kan

word nie, en verder dat daar uitsonderings is waarvoor nie in 'n eng gedefinieerde

klassifikasie, soos die hierbo, voorsiening gemaak is nie. Hierdie dilemma kan opgelos
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word indien werkwoordkIasse gesien word as vera!gemenings deur die spreker na

aanleiding van interne kIassifikasies wat reeds neurologies gemaak is. Aangesien geheue

assosiatiefwerk, kan verwante werkwoorde wat gereeld in dieselfde konstruksies gebruik

word, saam geklassifiseer word deur middel van 'n algemene proses van kategorisering.

Ooreenstemmende werkwoorde word in semanties verwante kIusters, wat gereeld in

sekere konstruksies gebruik word, in die mens se assosiatiewe geheue gegroepeer. Nuwe

of voorheen ongeklassifiseerde werkwoorde word deur bestaande kIusters aangetrek op

die basis van ooreenkorns met reeds bestaande gevalle. Hierdie kIassifikasies berus op

die mens se agtergrondkennis en sy vermoe om 'n versoening te bewerkstellig tussen

betekenisryke nuwe informasie en gevestigde informasie. Sintaktiese patrone is

instansies van die versoening wat op die agtergrond as figuur-en-grond-gestalt

gegroepeer IS.

4.6 DIE INfEGRERING VAN SINTAKTIESE EN SEMANTlESE INFORMASIE

DEURMIDDEL VANDINKRUIME

Mandelblit (1997) ondersoek die kreatiewe en skematiese aspekte van werkwoordelike

patrone en sin-generering in Engels en Hebreeus as 'n proses van grammatikale

vermenging. Na aanleiding van Fauconnier & Turner (1994) se werk oor konseptuele

vermenging gaan sy van die standpunt uit dat enige sisteem wat selfs die mees

eenvoudige kognitiewe bewerkings vereis, geweldige hoeveelhede agtergrondkennis

verg. Die interpretasie van taalitems en die generering van nuwe sinskonstruksies word

gemotiveer deur 'n proses van konseptuele integrasie van dinkstrukture, waartydens

agtergrondskennis die vorming en integrasie van konsepte fasiliteer wat kombinasies van

linguIstiekevorme as morfologiese en sintaktiese strukture moontlik maak.

In haar ondersoek na werkwoordelike patrone in Hebreeus beklemtoon

Mandelblit vera! die konseptuele prosesse wat die generering en interpretasie van klouse

onderle en die pragmatiese rol van morfologiese en sintaktiese merkers in sinvorming.

Sy beskou Goldberg (1995) se veroorsaakte beweging-konstruksie as die enkele sentrale

konseptuele skema van oorsaakIikheidlkousaliteit wat die semantiek en gebruik van

werkwoorde beheers. Verskillende aspekte van die generiese kousatiewe skema word
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vermeng met sintaktiese konstruksies, en die rol van die onderskeie werkwoorde is om

die formele markering van die vermengingsproses te registreer:

Generiese kousaliteit = Veroorsaakte beweging
Mgelei van die argumentstruktuur van werkwoorde van beweging..

Iemand doen iets aanlvir iemand anders, soos skop, stoot, gooi
vermengmet

die sintaktiese konstruksie [Subjek Werkwoord Objek1 Objek2J

Werkwoordpatrone is die formele markering van die vermengde bewerking

Volgens Mandelblit (1997) kom Goldberg (1995) se veroorsaakte beweging

konstruksie daarop neer dat sintaktiese patrone geassosieer word met semantiese skemas

wat basiese gebeuretipes definieer. Deur middel van die proses van konseptuele

vermenging word eerstens semantiese inhoud gegee aan 'n sinskonstruksie bo en behalwe

en onafhank1ik van die semantiese inhoud van die konstruksie se leksikale items, en

tweedens gee dit aanleiding tot nuwe komplekse gebeuresekwensies wat as 'n enkele

basiese gebeurestruktuur gekonsipieer word. Mandelblit beskryf die proses van

grammatikale vermenging aan die band van Goldberg (1995) se voorbeeldsin Jan nies die

serve! van die tafel af, wat 'n kousale gebeuresekwensie voorstel:
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Sintakties: NS W NS SO Gebeuresekwensie
Insetruim2 Insetruim 1

Konseptuele stroktuur Ling. Konseptuele stroktuur Ling.
Agent N~ - Agent' Jan
lira handeling cor \'4.. .
en ~ doen iets nies
veroorsaak beweging Oorsaaldike ~beure

Pasient

~~"
OORSAAK

Rigting
.... Agent2 die servet-,
r-, beweeg

Rigting van die tofel of
I Beiovloede ~beure

I
NS Jan

W nies

NS die servet

SO van die tafelaf

Figuue 2: Koaseptuele vcnncnging van Jan nies die servet vandie taftlaf

Die gebeuresekwensie in Insetruim 1 is saamgestel uit twee subgebeure: die kousale

subgebeurtenis (Jan nies), en die geaffekteerde subgebeurtenis (die servet val van die

tafel af). Die twee subgebeure word gekoppel deur 'n kousale predikaat, wat beskryf kan

word as 'n generiese kousaie skema waar die deelnemers in die tematiese rolle van agent

en pasient geplaas kan word, ofpredikaatkategoriee soos handeling en beweging."

2 '0 VenIm: perspektiefopkousaiiteit is die van Swanepoel (1998). By slel "'0 geidea1iseerde kognitiewe
model van kousatilliteit(GKMK)" voorvir die ontleding van kousaliteitopdie semanties-konsepmele
vlak, die vlak van raamspesifieke interpretasie.die pragmatiesevlak en die sintaktiese "/ak.
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Insetruim 2 is 'n skematiese uiteensetting van die veroorsaakte beweging

konstruksie met die sintaktiese vorm [NS W NS SG]. Die generiese konseptuele

semantiese struktuur wat daarmee geassosieer word (n.a.v. Goldberg 1995) is "'n agent

doen iets wat die beweging van 'n pasient veroorsaak of bemvloed", 'n konstruksie wat

uit die argumentstruktuur van prototipiese leksikale werkwoorde van beweging, soos..
goo; of stoot, ontwikkel het. Die semantiese inhoud gekoppel aan die verbale

grammatikale rol integreer 'n kousale gebeuresekwensie deur 'n agent se handeling, 'n

betnvloede beweging, en kragdinamiese oorsaaklikheid te denoteer. Die spreker voeg

die twee strukture saam sodat die heJe waargenome veroorsaakte beweging-sekwensie

deur middel van 'n enkele sintaktiese konstruksie (die veroorsaakte beweging

konstruksie) uitgedruk word. In die vermengde ruim (ruim 3) word die werklike sin,

soos wat dit in taaIvoorkom, vervat.

Die volgende beginsels geld by die proses van konseptuele vermenging:

Beginsel 1: Slegs rolle wat semanties versoenbaar is, kan op mekaar gekarteer word.

Beginsel2: Wanneer twee deelnemers in die gekonsipieerde gebeure (1nsetruim 1)

dieselfde semantiese rol instansieer, en daar is slegs een ooreenstemmende g1euf in die

integrerende konstruksie (Insetruim 2), dan sal die mees tipiese instansie van die rol (van

die twee deelnemers) op die integrerende konstruksie karteer. In die diagram,

byvoorbeeld, is daar twee deeJnemers met die rol van agent in die gebeure (die agent wat

die gebeure beinvloed en die agent wat die gebeure veroorsaak), en slegs een agentrol in

die integrerende konstruksie. Aangesien 'n prototipiese agent iemand is wat die inset

energie verskaf vir 'n gebeure (Langacker 1991b), word die agent wat die gebeure

veroorsaak (en wat ook die inset-energie voorsien vir die hele komplekse kousale

sekwens) op die agentrol van die integrerende konstruksie gekarteer, eerder as op die

agent van die beinvloede gebeure.

Beginsel3: Geen deelnemer in die gekonsipieerde gebeuresekwens kan op meer as

een semantiese rol in die integrerende konstruksie karteer me.
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Die proses van vermenging in die veroorsaakte beweging-konstruksie behels twee

gesigspunte: die van die spreker en die van die hoorder. Die spreker neem 'n werklike

gebeurtenis of 'n gebeurtenis waar wat uit sy herinneringe herroep word, en formuleer op

grand daarvan dit wat hy aan die hoorder wil kommunikeer. Die waargenome

gebeurtenis het 'n sekere organisasiestruktuur wat nie noodwendig 'n refleksie is van 'n
'.

objektiewe werklikheid nie, maar eerder 'n refleksie is van die spreker se subjektiewe

konsepsie van die gebeurtenis. Die spreker beskik ook oor onafhanklike kennis van

grammatikale konstruksies wat elk 'n basiese sintipe verteenwoordig (Chomsky 1957 se

kemsinne; Lakoff 1981 se basiese sinne), wat geassosieer word met 'n generiese

gebeurtenis (Goldberg 1995). Die spreker kies 'n sintaktiese patroon (die basiese

klousstruktuur) met 'n geassosieerde semantiese skema wat korreleer met die generiese

struktuur van die waargenome gebeure. Wanneer korrelasie suksesvol is, vermeng die

spreker die twee konseptuele strukture (en die geassosieerde linguistiese strukture) om

die werklike sin wat gekommunikeer moet word (die vermenging) te genereer (die term

genereer verwys in die kognitiewe grammatika na die vorming van 'n sin vanuit 'n

onderliggende konseptuele struktuur).

Die hoorder interpreteer die uiting/vermenging deur middel van 'n proses wat

Mandelblit terugwerkende vermenging noem. Oil' hoorder moet die waargenome

gebeurtenis rekonstrueer deur 'n moontlike gebeuresekwensie en 'n moontlike

grammatikale kartering te vind wat sal lei tot die sin wat deur die spreker gegenereer is.

Die werklike konseptuele prosessering van 'n gebeurtenis is veel komplekser as wat in

die diagram vervat is. Sprekers konstrueer outomaties 'n gebeuresekwensie deur middel

van bykomende informasie uit agtergrondkennis van kognitiewe modelle en scenario's

uit die verlede wat in die langtermyngeheue geberg is (sien hoofstuk 3 oor die rol van

geheue by konsepvorming). In die voorbeeldsinne word 'n spesifieke wyse van

beweging arnper outomaties afgelei alhoewel niks in die uiting, die leksikale items of die

argumentstruktuur hierdie inforrnasie verskafnie:

Jan nies die servetvan die tafel af.
Die gehoor lag die arme man uit die vertrekuit.
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· Die hoofwerkwoord in elke sin gee infonnasie oor die kousale gebeurtenis,

waaruit die hoorder outomaties 'n bepaalde tipe bewegingaflei - die werkwoord nies het

die basiese betekenis van "krampagtig lug uit die neus stoot"; omdat dit kousaal bygedink

word, kry dit 'n oorganklike betekenis met die implikasie iets val van iets af Die

werkwoord~ het die basiese betekenis "om vrolike geluide te maak", en word kousaal
-.

bygedink met die implikasie iets goon weg van iets anders af 'n Bepaalde kousale relasie

word op elke interpretasie van toepassing gemaak. Die oorsaaklike gebeuresekwensie

deur die werkwoord nies aangedui, bet prototipies lug as oorsaak, en by li!g prototipies 'n

komplekse kousa1e koppeling van sosiale en emosionele kragte.

Die samevoeging van konstruksies en leksikale items word beskryf as 'n proses

van fusie: vir Goldberg (1995) vind fusie plaas tussen 'n werkwoord met 'n

argumentstruktuur en 'n sintaktiese konstruksie, vir Mandelblit (1997) tussen die

waargenome gebeurtenis as 'n gebeel en 'n integrerende sintaktiese konstruksie.

Leksikale items verteenwoordig verskillende aspekte van die waargenome gebeurtenis,

maar is nog geensins 'n finitiewe linguistiese konstruksie nie. Die uiting word slegs deur

middel van die vermengingsproses gegenereer.

In hierdie dissertasie word 'n sinskonstruksie ontleed as 'n proses van fusie - die

sintaktiese struktuur gee die skematiese patroon waarbinne betekenisvolle lekseme deur

middel van 'n proses van konseptuele integrering gekombineer word. In boofstuk 6 kom

die proses van konseptuele vennenging weer ter sprake by die ontleding van die

poesieteks Dennebolin hoofstuk 6.

4.7 SAMEVAlTlNG

In hierdie boofstuk is 'n oorsig gegee van die teorie van dinkruime soos deur Fauconnier

(1985) en Fauconnier en Turner (1994,1996) ontwikkel as 'n verklaring vir hoe 'n mens

konsepte assosiatief integreer en daar is aan die hand van Langacker (1987a, 1987b,

1991) gewys op die rol wat konstruering en profilering speel by die proses van

interpretasie. Daar is aangetoon dat Mandelblit (1997) die teoriee toepas om te verklaar

hoe 'n mens tyd konsipieer tydens die interpretasieproses deur die opstel van konseptuele
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dinkruime, wat elk 'n konseptuele domein verteenwoordig. Deur middel van 'n

konseptuele vermenging van mime word metaforiese kartering oor verskillende domeine

van ervaring heen bewerkstel1ig wat ons koppel en struktureer na aanleiding van konteks

en kultuur, Die belangrike rol wat grammatika speei in die konstruksie van uitgebreide

mime en die konseptuele kartering oor mime heen is aangetoon deur te verwys na
'.

Goldberg (1995) se teorie oor veroorsaakte beweging, waarvolgens grammatikale

konstrukte optree as minimale snellers vir die opstel van konseptuele strukture en

uiteindelik vir die interpretasie van 'n uiting.

In die volgende hoofstuk word hierdie beginsels gebruik vir die ontwikkeling van

'n ontledingsraamwerk wat nie net vir alledaagse taaigebruik geld nie, maar ook op 'n

fiksionele narratiewe teks toegepas kan word.

77



Hoofstuk5:
'N ONTLEDINGSRAAMWERK VIR DIE BESKRYWING
VAN TYDSBELEWING IN DISKOERS

5.0 INLEIDING

In hierdie hoofstuk word 'n ontledingsraamwerk ontwikkel vir die beskrywing van

tydsbelewing in diskoers aan die hand van die beginsels wat in die vorige hoofstuk

uiteengesit is. Taal word as 'n kommunikasieraam beskryf waarbinne 'n spreker en 'n

aangesprokene hulle aandag op 'n gemeenskaplike tema moet fokus sodat diskoers

sonder misverstand kan plaasvind. Die diskoers tussen gespreksgenote word beskryf as

'n spektrum van taalhandelinge waarin die gespreksgenote versamelings kennis deel oor

aspekte soos plek, tyd, okkasie, die intrinsieke kenmerke van dinge en prosesse, die tipe

gebeurtenis waaroor gepraat word en die semantiese kenmerke betrokke by

oorsaaklikheid en intensionaliteit. Hierdie kennis word in die vorm van epistieme rame

deur die brein beskikbaar gestel as 'n taalhandelingsraam, 'n staatraam en 'n

gebeureraam, wat deur middel van 'n vermengingproses as 'n taaluiting gekonstrueer

word.

5.1 KOMMUNIKASIE AS 'NRAAMWERKWAARBINNE DISKOERS PLAASVIND

Die basiese vorm van kommunikasie word beskou as 'n gesprek tussen twee partye. 'n

Sentrale aanname van die deskriptiewe raamwerk wat ontwikkel word, is dat die

vestiging van 'n fokuspunt in die diskoers tussen spreker en hoorder die grondslag vorm

van enige taalhandeling - deur middel van fokussering word 'n taalhandeling in werklike

diskoers met die kognitiewe basis van diskoers gekoppel sodat beide gespreksgenote die

diskoers kan volg sander misverstand.

Hieruit volg dit dat taal binne die kommunikasiegrondslag in sy mees basiese

vorm as 'n taalhandelingsraamwerk geinstansieer word. In teenstelling met die
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tradisionele beskouing word betekenis nie gelykgestel aan waarheidsvoorwaardes nie,

maar aan die inhoud van die taalhandeling tussen 'n spreker en hoorder. Beeldskemas

word beskou as die grondslag vir konsepte wat met mekaar geassosieer word; hierdie

konsepte word dan weer met 'n bepaalde klanksekwensie geassosieer om as 'n lekseem

die simboliese inhoud te vorm. Hierdie proses is dikwels nie logies nie. Sekere aspekte

van 'n komplekse gebeurtenis word konseptueel geintegreer en in taal uitgedruk deur

middel van taalkonvensies wat op sigselftaamlik gevestig is, maar steeds genoeg vryheid

aan die spreker laat om te besluit op watter aspek van 'n gebeurtenis hy wil fokus en hoe

hy die gebeurtenis wil struktureer as 'n uiting. Prototipiese scenario's is belangrik omdat

die interpretasie van 'n sin dikwels groter is as die semantiese inhoud van sy dele - binne

'n gestalt-raamwerk behels interpretasie die imposisie van denkstrukture op insetpatrone

uit die teks- of spraakomgewing wat reeds deur vorige interaksie met hierdie omgewings

vasgele is.

Ten einde te bepaal wat in die brein aan die gang is, moet werklike taalgebruik in

plaas van abstrakte entiteite van grammatika en betekenis ontleed word, aangesien

dieselfde onderliggende bewerkings sowel hoogsgestruktureerde as kreatiewe aspekte

van taal onderle, Vasgelegde en kreatiewe vorme van linguistiese vermenging Ie op 'n

kontinuum, waar nuwe vermengings met gereelde gebruik as konvensioneel gevestig kan

raak. Hierdie proses kan vergelyk word met die sogenaamde "dooie" en "kreatiewe"

metafore in Lakoff (1987a, 1987b) (vgl. ook Lakoff & Johnson 1990; Lakoff 1993;

Mandelblit 1997) se teorie oor metaforiek: metafore behels 'n konseptuele begrip van een

domein van ervaring in terme van 'n ander, baie verskillende domein van ervaring.

Alhoewel konvensionele of dooie metafore statiese ooreenkomste toon met ons

konseptuele sisteme, beteken dit nie dat hierdie statiese ooreenkomste nie gebruik kan

word vir die uitbreiding van dooie metafore tot kreatiewe metafore nie.

By taalhandelinge is die vertrekpunt dat daar drie tipes entiteite moet wees: 'n

spreker, 'n aangesprokene en 'n gemeenskaplike terna wat pragmatiese elemente soos

tyd, plek, ens. onderie, 'n Sin bestaan uit 'n tema en nuwe informasie, met die tema-
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infonnasie altyd eerste in die sin sodat die gespreksgenote dadelik kan bepaal waaroor

hulle kommunikeer en dat die tema van die gesprek nog nie verander het Die.

Die verskillende sprekers neem spreekbeurte om nuwe informasie oor dieselfde

tema uit te roil, sodat almal op dieselfde referent fokus en deiktiese verankering

plaasvind. Deiksis vereis konsentrasie van die gespreksgenote (vgl. Deane 1992), en is 'n

belangrike element vir die vestiging van 'n tema:

• deiksis is intak wanneer aanpassing of oorskakeling na 'n nuwe tema moontlik is

namate nuwe informasie opbou,

• deiksis breek wanneer spreekbeurte ontbreek,

• die prioriteit is om een gepaste tydskaal met 'n ander gepaste tydskaal te koppel.

Waar deiktiese elemente intak is, word sekere inligting geko-aktiveer; dit word

neurologies beskikbaar gestel en sodoende toeganklik gemaak. Waar deiksis breek, word

inligting Die neurologies geaktiveer Die. Gesprekstrategiee is nodig om aan te dui dat die

gespreksgenote oor dieselfde tema praat, en die aandag bly gefokus deur bevestiging.

Verdere gesprekstrategiee is nodig om nie alleen die fokus te verskuif na 'n nuwe tema

Die, maar ook om die fokus in die werklike diskoers met die kognitiewe basis van die

diskoers te koppel.

Taal kan dus eerstens beskryf word as 'n kommunikasieraam met vonne van

kognisie wat as versamelings kennis enkel en geintegreerd deur die brein beskikbaar

gestel word, en tweedens as die primere vonn van kommunikasie tussen 'n spreker en 'n

hoorder/aangesprokene. Voordat die gespreksgenote 'n sinvolle gesprek kan voer, moet

hulle 'n versameling kennis deel oor die onderwerp, die 500rt diskoers SODS 'n toespraak,

'n lesing, 'n afspraak wat nagekom word of 'n intieme geselsie, en onderlinge rolle en

status van die gespreksgenote SODS kollegas, gereeldeltoevallige kennisse of

vreemdelinge. So 'n diskoers omvar die volledige spektrum van taalhandelinge soos

begroetings, vrae, bevele, versoeke en uitroepe, asook stellings met betekeniswaardes
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soos beloftes, voorspelIings, teregwysings, skimpe, beskrywings en komplimente. Binne

die kommunikasieraam geskied fatiese kommunikasie in fases:

Fase 1: begroetings met die boodskap "ek is bewus vanjou";

Fase 2: 'n samehangende gesprek met die vestiging van 'n tema, waartydens beide..
gespreksgenote fokus op die begin van die uiting. Na aanleiding van snellers in die

diskoers verskuif die tema na die einde van die uiting sodat 'n nuwe tema gevestig word.

Die deelnemers se agtergrondkennis vorm deel van die kommunikasieraam.

5.2 HOE DINKRUIME GEBRUIKWORD OM BETEKENIS EN STRUIcrUUR TE Il'.'TEGREER

'n Uiting word geprosesseer deur middel van 'n tema plus nuwe informasie, en elke tipe

diskoers het sy eie voorwaardes met diskoersrolle en status wat uitgeruil word

afhangende van die gespreksgenote. Informasie word in die brein beskikbaar gestel

tydens interaksie tussen die spreker/aangesprokene in die vorm van 'n taal

handelingsraam, 'n staatraam en 'n gebeureraam. Hierdie rame is kennisramel

epistemiese rame waarbinne die tema plus nuwe informasie gevestig word, 'n

verandering in gesprekstema beslcryf word in terme van 'n staat of toestand, en die aard

van die staatverandering aangedui word. Elke raam verteenwoordig 'n soort kennis wat

byeengedink word as 'n gekonsipieerde sekwens van gebeure met prototipiese kenmerke,

soos die prototipiese oorsaaklike struktuur "X doen iets aanlbeinvloed Y". Deur middel

van 'n vermengingsproses word die gebeuresekwensie as 'n werklike (fonologiese)

taaluiting in 'n vierde ruim gekonstrueer:
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KONSEPTUELE STRUKTUUR L1NGUISTIESE

STRUKTUUR
Taalhandelin!!S!'33!!C
Kommunikasielgesprek met NS/Subjek
spreker/aangesprokene behels Jan
elementewat nodig is vir ,.
effektiewe kommunikasie soos
tenia, plek, tyd, okkasie W

+
skiet

Staat/toestandsrnam: NSlObjek'
Behelsintrinsiekekenmerl<e van 'n bok
dinge en prosesse; onsbegripvan
state gebaseerop beeldskemas en
die potensieIe vernnderings wat NSlObjek'llnstrument
hullekan ondergaan met die Mauser

~ Adj TYD / Frekwensie
Gebeureraam: elke jaar
Grammatikale relasies met tempus
(skema vir minimale vestigingvan
algoritmes) en tematiesemile: SGPLEK
• tipegebeurtenis, ~ op die plaas

~

• oorsaaklikheid,
• intensiomliteit en
• pattye betrokkeby gebeure Adj TYD I Frekwensie

tydens die jagseisoen

Figuur3: Integrasie van konseptuele dinkruime, as kennisrame, met 'n
taaluiting

5.2.1 DIETAALHANDELlNGSRAAM

'n Uiting, as 'n taaIhandeling, bestaan uit die volgende basiese informasie-eenhede:

• 'n Temakomponent aan die begin van die uiting en 'n nuwe infonnasiekomponent

aan die einde van die uiting:

[UInNO[TEMA my vriend, Jan] ["'UWEINFORMASIE het kom k/lier]
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• Die spreker stel die tema bekend deur dit onbepaaJd as nuwe informasie te merk.

Nuwe informasie wat onbepaaJd gemerk is, vonn die fokus van aandag vir die

gespreksgenote:

door is iemand by die deur...

'II man het jou kom soek...

iets watmy irriteer, is ...

we mellse aanvaor cia!...

[UlTJNG [TEMA 'II vriend van my, Jan] [NllWEINFORMASIB het kom k7lier].

• Wanneer die spreker meen dat al die gespeksgenote se aandag op dieselfde tema

gevestig is, merk hy die tema as bepaaJd en sein sodoende aan die ander

gespreksgenote dat die fokus van aandag vanafdie tema aan die begin van die uiting

verskuifna die nuwe informasie aan die einde van die uiting.

• Die bepaalde markering van die terna dien dus as sneller vir die gespreksgenote om

hulle aandag op nuwe informasie te fokus.

• Elke gespreksgenoot wat nuwe informasie wil bydra tot die tema, Deem 'n

spreekbeurt.

• Indien die gespreksgenoot die tema wil verander, doen hy dit deur informasie aan die

begin van sy uiting onbepaaJd te merk.

Die tema as die Basisruim borg die scenario en tydraam eD plaas beide tempus en aspek

in die temaposisie deur middel van profilering. By verledetydskonstruksies word die

prototipiese patroon verwag: die patroon is reelmatig en infonnasie oor tempus en aspek

is geredelik beskikbaar vir die boorder/dekodeerder:

Ek het gister '1/ koppie koffie gg.drillk

Ihe! ge+] is dieprimere sneller, met die tydsadjunk gister as sekondere sneUer
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By 'n atipiese patroon moet daar egter 'n duidelike markeringstrategie wees sodat daar

geen misverstand sal wees oor die interpretasie van die tydraam nie:

Gister drink ek toe 'n koppie koffie.

. .
Vanuit 'n sintaktiese oogpunt funksioneer die temalpredikaat as meganisme om

die tema aan die begin van die sin te vestig. Gesprekstrategiee is nodig om aan te dui dat

die gespreksgenote oor dieselfde tema praat, en die aandag bly gefokus deur bevestiging.

Verdere gesprekstrategiee is nodig om nie aIleen die fokus te verskuif na 'n nuwe tema

nie, maar ook om die fokus in die werklike diskoers met die kognitiewe basis van die

diskoers te koppel':

fokus kan verskuifn.a.v. snellers
nuwe voorgestelde tema aanvaar

kognitiewe basis van diskoers

. verbandhoudende info beskikbaar

. deur neurologiese roetes geaktiveer

dm.v.
gesprek.

ctntt#'OW

Fokus in werklike diskoers

· tema geidentifiseer
· aandag word gevestig
· spreker konsentreer

gee bevestiging dat by weet
waaroor diskoers gaan
daar is 'n fokuspunt vir beide partye

· 'n nuwe tema word geintroduseer

Die man loop elke dag in die straat
Elke dag loop die man in die straat
In die straat loop daar elke dag 'n man

Door loop elke dog 'n man in die straat

bepaald 4 oDbepaald
Tema verskuihan onbepaald Da bepaald

Vanuit "n neurologiese oogpunt funksioneer die ternalpredikaat as meganisme om

die tema te behou, Ten einde die tema te verander word agtergrondinformasie

neurologies geaktiveer sodat 'n verskuiwing in fokus en gesigspunt plaasvind. Die

kenmerke van die inhoud bepaal walter tema op die voorgrond geplaas word, terwyl die

I Pone1is (1979:20) li! 'n vetband tussen onbepaalde vemuiwing en diegraad vanprominensie "711 'n lema
in 'n oiling vervul,
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figuur-en-grond-gestalt as 'n kognitiewe beginsel die onderlinge verbondenheid van die

elemente bevestig.

Die figuur-en-grond-gestalt as grondslag vir die konsipiering van nuwe en bekende
informasie

Entiteite wat deel vorm van nuwe gebeure word tydens konsepvorming met verskerpte

konsentrasie waargeneem sodat die waamemer van allerlei detail bewus word.

Alledaagse gebeure word egter met verminderde konsentrasie as 'n ongedetailleerde

geheelbeeld ofgestalt waargeneem totdat die een ofander faktor, soos die veranderende /

veranderde voorkoms ofgedrag van entiteite die waarnemer noop om sulke entiteite met

verskerpte konsentrasie, bewus van a1lerlei detail. waar te neem en te beskryf Die

gedetailleerde konseptualisering van entiteite het derhalwe telkens 'n gestalt as

grondslag. Klopper (1997c) verwys na die basiese gestalt vir die werkwoorde van

beweging met die figuur as 'n beweeglike entiteit op die voorgrond, wat klein en kompak

eerder as groot en verspreid is. soos in:

[FIOUlJR Die arendsweej) r"""-o oor die v/akte].

Die gedeelte wat geprofileer word, is normaalweg 'n substruktuur binne 'n meer

a1gemene konseptuele struktuur wat 'n spesiale graad van prominensie verkry. Verskille

in profilering kom ooreen met verskille in kognitiewe aandagspan (Langacker 1987a).

Tempus

'n Mens se persepsie van enige proses is dat dit aan die gang is, dat dit nog moet

plaasvind of dat dit reeds afgehandel is, sodat ons verlede, hede en toekoms kan

onderskei. Fyner tydsonderskeide laat ons toe om te onderskei tussen twee afgehandelde

gebeurtenisse, of waar die een gebeurtenis voor die ander een plaasgevind het, of twee

verwagte gebeurtenisse wat op mekaar gaan volg, Hierdie tydsonderskeide is in die

praktyk toetsbaar: 'n gebeurtenis is besig am te gebeur, dit is afgehandel, of gaan nog

ptaasvind. Tempus kan dus beskryf word as 'n spesifieke gebeurtenis wat op 'n
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spesifieke tydstip voltrek word. Informasie oor tempus word pragmaties beskikbaar

gestel binne die taalhandelingsraarn en word sintakties vergestalt -

• as die hoofwerkwoord,

• as 'n skakelwerkwoord plus hoofWerkwoord, of

• 'n tydadjunk plus skakelwerkwoord plus hoofwerkwoord,

Aspektuele onderskeide, wat die duur of frekwensie van handelinge aandui, vorm dee!

van die staatraam,

Modaliteit

Modaliteit verwys na 'n mens se persoonlike, subjektiewe intuisies oor bedoelinge soos

noodwendigheid, noodsaaklikheid, moontlikheid of afdwingbaarheid. Sweetser (1990:

51-75) beskryf modaliteit in terme van kragte en grense wat prototipies op die fisiese

omgewing inwerk, maar wat ook na die interne geestelike wereld oorgedra kan word,

.sodat ons 'n metaforiese begrip kan vorm van ons interne intellektuele en sielkundige

state in terme van ons eksteme leefwereki,

Die wortelbetekenis van modale hulpwerkwoorde omskryf vermoe (lam loop),

toelaatbaarheid (mag loop), en verpligting (moet loop), in 'n sosiofisiese wereld waar

natuurlike oorsake en kragte 'n rol speel. Die wortelbetekenis verwys ook na deontiese

modaliteit, waar sosiale en morele verpligting alleen 'n rol kan speel: 'n mens lam sake

doen, mag najilms kyk, moot die regering steun.

Epistemiese betekenis verwys na moontlikheid, sekerheid, beoordeling of

beredenering, 'n beweging vanuit die wortelbetekenis na epistemiese betekenis:

Jan mag gaan:

(by word nie deur my ofenigiemand anders verhoed om te gaan nie)

Jan mag door wees.
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(ek word nie deur my premisse verhoed om tot die slotsom te kom dat hy

daar salwees nie)

'n Basiese oorsaaklike gebeurestruktuur met kragte en grense word vanuit ons

begrip van sosiale en fisiese oorsaaklikheid gekarteer op ons begrip van

argumentvoering.

5.2.2 DIE STAA1RAAM

Die staatraam Ie op die viak van kognisie as informasie of kennis wat bymekaar getrek

word OOT die intrinsieke of inherente kenmerke van entiteite in die wereld, Ons

persepsies van byvoorbeeld vorm of inhoud, of iets wat in die werklikheid gebeur, word

as konsepte vervat in basiese beeldskemas wat heriei en gesegmenteer word as bestaans

oftoestandrame. VII' elke entiteit wat ons waameem, word verskillende beeldskemas

gekombineer - wanneer 'n entiteit geen verandering ondergaan nie, word dit as staties

waargeneem en wanneer dit wei verandering ondergaan, as 'n proses. Hierdie

waamemings is afhanklik van sekwensiele ofsummiere skandering.

Opeenvolgende state van waargenome gebeurtenisse word deur middel van

sekwensiele skandering gekonstrueer. Sekwensiele skandering is die fundamentele

verskil tussen prosesse en atemporele relasies en beheis die konsep van gebondenheid,

d.i, die aanwesigheid of afwesigheid van duidelike begin- en eindpunte. 'n Staat word

deur middel van summiere skandering gekonstrueer, d.i. komponentstate wat

opeenvolgend maar kumulatief geak:tiveer word as 'n geheel. 'n Staat word as 'n

kontinue en onveranderdegebeurtenis waargeneem.

'n Basiese beeldskema vir PAD is [BRON / ROETE /1EIKEN], wat deur middel van

sekwensiele skandering waargeneem word. 'n Basiese beeldskema vir GLAS is [ROND /

HOL / LANK / SlllNDRIES / VERSPERRING (bodem)]. wat deur middel van summiere

skandering waargeneem word. Die intrinsieke kenmerke van glas is dat dit hol,

deursigtig, reflektief:bard en fragiellbros is, sodat dit breekbaar is. Glas kan dus vanaf 'n

toestand van heel na 'n toestand van versplinter verander > Staat 1 na Staat 2. Water is
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vloeibaar (Staat 1) maar kan verys (Staat 2), of dit kan as gas verdamp (Staat 3), waama

dit weer kan terugkeer na 'n vloeibare vorm (Staat 1).

'n Staatraam bevat dus informasie oor 'n verandering in toestand, van staties na

aktief en van prosesse na state, d.i, informasie oar een of ander staatverandering wat

entiteite kan ondergaan.

Basiese beeldskemas soos OOP, TOE, BINNE, BUITE, of ROND, word gekombineer

tot dinamiese beeldskemas. Deur die basiese beeldskema vir ROND [SJRKEL /

MIDDELPUNr / ROL/ ROTEER] te kombineer met die intrinsieke kenmerke van 'n entiteit

soos BALword 'n verandering in toestand aangedui, dit wil se van 'n nie-dinamiese na 'n

dinamiese toestand:

die bal is rond, lig, veerkragtig en kan rol

basies ~ dinamies

ROND> 'n sentnnn > beweeg > RoIiROTEER

'n Metaforiese verbreiding van die basiese beeldskema is 'n konstruksie soos "Deur geld

in te samel vir droogtehulp sit hy die halaan die rol".

Die staatraam bevat ook beeldskemas vir aspek, d.i, die frekwensie van 'n

gebeurtenis of handeling wat deur die sintuie waargeneem word. Hierdie beeldskemas

word as multi-modaal beskryf omdat 'n gebeurtenis tegelykertyd visueel, ouditief,

smaak-, reuk- en tassintuiglik kan registreer, soos om in 'n konsertsaal na 'n orkes te

luister. lnformasie word tegelykertyd visueel en ouditief beskikbaar gestel, maar

wanneer 'n mens doelbewus een spesifieke instrument uitsonder bo die ander, word die

instrument sintuiglik op die voorgrond geplaas met die orkes op die agtergrond. Indien

die instrument 'n trom is, word die klank sintuiglik waargeneem as 'n herhalende klank,

wanneer dit 'n viool is, 'n meer gerekte klank. Wanneer ons dus 'n ouditiewe ervaring

visueeI beskryf; werk ons met beeldskemas - een entiteit word skematies door middeI van

'n ander entiteit voorgesteI:
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'n kortstondige ouditiewe ervaring

'n herhalende ouditiewe ervaring

'n meer gerekte ouditiewe ervaring

Die basiese kontras tussen voor- en agtergrond werk met al ons sintuie en is multi

modaal, sodat beeldskemas ook multi-modale realiserings moet he..

By prototipiese aspektuele vonne word duratiwiteit as default waargeneem.

Alhoewel die ervaring nie aaneenlopend is nie, word dit so waargeneem, soos by 'n

motorenjin wat luier, of die vlerkslag van 'n insek, waar diskrete klanke of bewegings

slegs deur middel van instrumente aangedui kan word. Wanneer 'n gebeurtenis

herhalend ofsiklies is, word dit as iteratiefwaargeneem, soos die drup-drup-drup van 'n

kraan, in kontras met water wat uit 'n kraan stroom en as duratiefwaargeneem word:

'n entiteit wat as momenteel waargeneem word:

'n entiteit wat as iteratiefwaargeneem word:

'n entiteit wat as duratiefwaargeneem word:

..........

Iteratiewe ritmes kan sirkadies, substans-spesifiek of neurologies van aard wees.

Sirkadiese ritmes verwys na outonome liggaamsritmes oor 'n 24-uur-tydperk bereel deur

die interaksie van die son, maan en aarde; substans-spesifieke ritmes verwys na die

struktuuren molekulere kenrnerke van buite-liggaarnlike interaktors soos water wat drup

drup-drup, en neuro-fisiologiese ritmes na die mens se sin vir balans en liggaamshouding,

soos in spiere se senuwee reseptore, ofdie balansorgaan wat in die cochlea gelee is, SODS

hartklop, hik, bewe, trippel, ens.

Ons konsepsies oor aspek word gekoppel aan ruirntelike beeldskemas van

begrensing, d.i. begin- en eindpunte, herhaling, en kortstondigheid teenoor gerektheid,

wat visueel soos volg voorgestel kan word:
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Eindpunt onbegrens Inchoatief I ...

Begin- en eindpunte onbegrens Duratief
., .,......

Begin- en eindpunte onbegrens Iteratief
., .,.............

Beginpunt onbegrens Perfektief .../
Begrens Momenteel

Hierdie vyf kategoriee is beeldskemas met baie algemene, skematiese infonnasie

oor voortdurendheid, begrensing, beeindiging, ens. wat afhang van summiere en

sekwensiele skandering. Iteratiwiteit dui byvoorbeeld op 'n proses wat oor 'n kort tydjie

ofoor langer tye herhaal word:

die protone wentelom atoomkerns

die maan wentel om die aarde

die aarde wentelom die son

die son wentelom die middeipunt van die melkweg.

Iteratiwiteit is dus 'n sikliese beeldskema wat op mikro- soweJ as makro-tydskale

toegepas word.

Samevattend kan gese word -

• dat 'n beeldskema 'n onderliggende minimale betekenisinhoud is waaruit ryker, meer

komplekse infonnasie gebou word;

• dat die basiese beeldskemas wat aspek onderskei multi-modaal is en dat hierdie

beeldskemas die grondslag vonn vir multi-modale aspektuele waamemings deur die

mens en derhalwe gevestig is in die staatlbestaansraam;

• dat 'n mens 'n kombinasie van sy sintuie gebruik om die duur van gebeure te bepaal

- vir hierdie doel kan meer as een sintuiglike waameming of a1 die sintuie gelyktydig

ingespan word Deur middel van figuur-en-grond relasies word sekere sintuie op die
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agtergrond gestoot terwyl ander sintuiglike waamemings vir groter sensonese

sekerheid saamval en mekaar versterk;

• as multi-modaal en inter-sensasie kan aile sintuie betrokke wees vir 'n korrelasie van

'n gebeurtenis: die default-patroon is dat 'n gebeurtenis gelyktydig op al die sintuie

registreer;

• indien 'n gebeurtenis op slegs een sintuig registreer, word die aandag verskerp sodat

meer sintuie ingespan word: eerstens ouditief (hoor), daama visueel (sien), gevolg

deur reuk-, smaak- of tas-sintuiglike waarnemings, of andersom, of in verskillende

kombinasies van die sintuie, ten einde die waarneming te bevestig.

Aspektuele onderskeid en die hoofwerkwoord

Aspek is in die hoofwerkwoord vervat ongeag of daardie hoofwerkwoord temporeel

gemerk is vir 'n spesifieke gebeurtenis. Die hoofwerkwoord se intrinsieke aspektuele

onderskeid kan deur skakelwerkwoorde en tydsadjunkte beinvloed word:

1. Modifisering ofversterking van aspek deur middel van skakelwerkwoorde:

hik iteratief

!lJy, hik steeds iteratief, maar versterk deur die skakelwerkwoord

begin hik inchoatief

oDhOll hik perfektief

sterf

beginsterf

perfektief- 'n finale staat

duratief - 'n proses; die staat word deur die
skakelwerkwoord gemodifiseer

*ophou sterf steeds perfektief - die skakelwerkwoorde het geen invloed
op die aspektuele onderskeid nie

*semanties onversoenbaar I toutologies

ontp/oj momenteel; 'n eenmalige gebeurtenis
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Waar aspektuele onderskeid afhang van kontekstuele samehang soos in:

die klappers berrinontplof

die klappers blv ontplof

die klappers hon op ontplof

word dit dinkruimmatig verstaan as 'n reeks momentele gebeurtenisse wat iteratief

herhaaI word.

2. 'n Kombinasie van beeldskemas kan gebruik word om aspek uit te druk:

die son verdwvn

die son begin verdwyn

die son han op verdwyn

die SOli verskvn

die son begin verskyn }

die son han op verskyn

perfektief

proses word gerek met duidelike eindpunt

proses voltooi I perfektief

inchoatief

'n spesifieke gebeurtenis op 'n

spesifieke tydstip

3. 'n Modifisering ofversterking van aspek deur middel van tydsadjunkte:

Elke dog verskyn / verdwyn die son

'n sikIus wat dui op 'n gewoontehandeling - nie 'n spesifieke gebeurtenis
op 'n spesifieke tyd Die.

Skielik verskyn / verdwyn die son

'n spesifieke gebeurtenis op 'n spesifieke tyd

By die gebruik van tydsadjunkte soos elke oggend of elke dag het 'n mens 'n sekere

antisipasie oor gewoontehandelinge. 'n Sin soos:

die son verskyn [illdie middel van die nag]
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dui op 'n buitengewone gebeurtenis wat as letterlik of figuurlik vertolk kan word, in

welke geval 'n mens 'n semantiese anomalie het, wat nie 'n momentele of 'n duratiewe

gebeurtenis stipuleer nie.

Die tydsadjunk se normale posisie volgens die figuur-en-grond-gestalt is aan die

einde van die sin en deel van nuwe informasie, wat deur middel van fokussering na die

begin van die sin kan verskuif

4. Werkwoorde is tydsgemerk vir 'n spesifieke gebeurtenis op 'n spesifieke tyd. In 'n

sin SODS:

by werk vir die regering

is die gebeurtenis egter nie net vir die teenwoordigetyd gemerk nie, maar ook vir 'n

gewoontehandeling, sodat dit as herhaIendliteratiefbeskryfkan word.

Ten einde duratiwiteit of siklisiteit te onderskei, moet ons die onderliggende

beeldskema wat as die grondslag dien, raaksien om te bepaal of dit 'n spesifieke

kortstondige herhaIende gebeurtenis is wat NOD voltrek word; of 'n herhaIing wat op

gewoontelikheid kan dui. Deur middel van beeldskemas oor die aard van beweging door

natuurlike liggame kan die werkwoord onderskei tussen handelinge soos huppel, loop en

strompel. Hierdie basiese aspektuele onderskeide is deel van die staatraam. Omdat die

onderskeide berus op die intrinsieke toestande van dinge, word hulle vanuit die staatraam

op die gebeurerame geprojekteer en taaImatig as deel van die hoofwerkwoord se

betekenis gekonsipieer. Wanneer konsepte egter gebruik word om aan te dui dat 'n

gebeurtenis in die verlede, hede of toekoms plaasvind, sodat tempus ter sprake is, word

hulle vanafdie staatraam uitgebrei na die taalhandelingsraam, waar deiktiese verankering

plaasvind.

Dit is uit voorgaande duidelik dat tempus en aspek binne 'n k1ien werksaarn is:
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• die hoofwerkwoord is die domineerder van die tydraam met aspek as 'n inherente

kenmerk;

• 'n skakelwerkwoord wat saam met die hoofwerkwoord gebruik word, versterk of

modifiseer aspek;

• duratiewe aspek is die default, met inchoatiewe aspek wat die begin en perfektiewe

aspek wat die einde van 'n handeling aandui;

• 'n tydadjunk domineer die tydraam wanneer dit die hoofwerkwoord/

skakelwerkwoord ketting versterk ofaanpas.

Na aanleiding van bogenoemde kan 'n klienreel vir tydkonsipiering geformuleer word:

KLIENREtL VIR TYDKONSIPIfiUNG

As 'n skakelwerkwoord saam met 'n hoofWerkwoord gebruik word, domineer die

skakelwerkwoord die aspek van die hoofwerkwoord deur dit te versterk ofte modifiseer;

as daar 'n tydsadjunk saarn met die hoofWerkwoord gebruik word, domineer die

tydsadjunk die hoofwerkwoord deur dit te versterk en te modifiseer; as aldrie gebruik

word, domineer die tydsadjunk die skakelwerkwoord sowel as die hoofWerkwoord se

aspek.

Samevattend kan gese word dat die staatraam kenmerke oor sake in die

werklikheid, oor deelnemers en wat hulle aard is in die vorm van beeldskemas verwerk as

agtergrond vir die prosessering van taalkundige informasie.

5.2.3 DIEGEBEURERAAM

'n Gebeureraam is 'n konseptuele konstruksie wat die konseptualiseerder se konsepte

bymekaartrek oor die interaksie tussen partye tydens 'n gebeurtenis. Elke werkwoord
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wat gebruik word, dien as sneller om 'n skematiese gebeurepatroon te aktiveer ten

opsigte van 'n bepaalde tipe gebeurtenis:

doener doen die kind slaap.

agent domineer pasient die hondjaag die kat.
'.

ervaarder ervaar stimulus die kinders bewonder vir Jonty.

stimulus stimuleer ervaarder die medisyne walg die kind.

Beeldskematiese informasie uit die staatraam word op 'n skematiese

gebeurepatroon geprojekteer om ryk leksikale inboud aan die skematiese gebeurtenis te

verskaf. 'n Verandering van toestand ofbeweging vanaf een punt na 'n ander word binne

'n gebeureraam as 'n gebeurtenis waargeneem en taaImatig binne 'n taalhandelingsraam

as een van die volgende tipes uitings uitgedruk:

, 'nvraag

'n bevel

'n stelling

'n direktief

'n rekriminasie

'n vervloeking

Waarom ...?

Ek beveeljou ...

Die kind is siek

draai links en ry dan reguit aan

jy is gedurig laat

die duiwel haaljou

'n Gebeureraam bevat dus die grammatikale relasies vir die interaksie tussen

entiteite asook die informasie oor die intrinsieke kenmerke van entiteite, soos (lank I glad

I kort I bros], en die intrinsieke kenmerke van gebeurtenisse (aspek en tempus,

oorsaaklikheid, intensionaliteit) wat uit die staatraam geprojekteer word.

'n Gebeureraam kan derhalwe beskryf word as 'n versoening van betekenisryke

nuwe informasie met gevestigde ('entrenched') informasie. Sintaktiese patrone is

instansies van die versoening wat op die agtergrond as figuur-en-grond-gestalt werksaam

is.
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Die tipe gebeurtenis

'n Gebeurtenis begin konseptueel met die werkwoord as die predikaat. Die betekenis van

die werkwoord word tipies gedefinieer met betrekking tot 'n bepaalde raamlscenario wat

op sigself hoogs gestruktureerd kan wees. 'n Gebeurtenis dui by werkwoorde van

staatverandering op 'n oorgang vanaf een intrinsieke staat na 'n ander staat:

die man breekdie glas

die glas breek}
die bom ontolof

oorsaaklikheid

'n toestandsverandering

'n Gebeurtenis dui by werkwoorde van beweging op 'n lokusverandering, d.w.s. die

prosesse tusen state:

die pen rol

die voidvlier;:.

Werkwoorde van beweging kan fokus op die proses van beweging tussen Staat 1

en Staat 2:

die vrou~ 'n brief

terwyl ander fokus op Staat 2:

die bom ontplot

Hoe 'n mens fokus op 'n gebeurtenis, is belangrik binne die gesprekskonteks. By

oorganklikheid is daar 'n prototipiese agent en pasient betrokke, waarvan een aktief en

een passief is omdat daar 'n oordrag van die een entiteit na die ander plaasvind (iemand

doen iets aan iemand anders), met die prototipiese sintaktiese struktuur [Subj W Obj SG]

I [NS W NS SG] :

["""""TDie man] slaan [PASlENTdie hal] [1,,,,,,,mlENTmet 'n stok].
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Nuwe informasie aan die einde van die sin kan gepromoveer word na die begin

van die uiting, soda! die doener van die einde na die begin van die sin verskuif en 'n

minder tipiese sintaktiese struktuur tot stand kom [SG W Subj Obj]:

[INSTRIJME>,'T/SGMet hierdie stok] slaan die man die bal

[ Met die stok ] ...

'n Kopulakonstruksie is volgens Langacker (I 987a:34) 'n statiese situasie waarin

daar geen tematiese rolle vir gebeurtenisse voorkom nie, soda! die partye as zero-rolle

gekonstrueer word. Die kopulakonstruksie is dus die mees atipiese "gebeurtenis" wat

deur middel van gebeurerame gekonsipieer word. Turner (1996:137) dui aan dat die

kopulakonstruksie wesentlik as k1assifiseringsmeganisme beskou kan word op wat hy die

"great chain of being"-klassifiseringsmodel noem. Die kopuIakonstruksie word naamlik

gebruik om entiteite wat aan verskillende subkategoriee behoort, met mekaar in verband

te bring op grand van ooreenstemmende attribute, SODS in -

die man is 'n skrynwerker

waar die man aan 'n superordinaat-domein behoort, en skrynwerker aan 'n subordinaat

domein. Volgens die dinkruimbenadering word skrynwerker as bronruim gebruik en op

man as teikenruim geprojekteer om dit verstaanbaar te maak. Die kopulakonstruksie is

dus wesentlik die grammatikaaI gevestigde ekwivaIent van die soort konseptuele

projektering wat tydens metaforiek gebruik word.

Werkwoorde dui die begin, middel en uitkoms van state aan. As'n kognitiewe

proses word inligting beskikbaar gestel oar die aard van die verandering vanaf Staat 1 na

Staat 2, sodat die frekwensielaspek van die verandering verreken word. Aspektuele

onderskeid het aItyd 'n dubbele interpretasie by tempus:

as teenwoordigetyd

die pen~lekker.
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~pm~ime~woom~mdclmg

die pen~(altyd) Iekker.

Oorsaaklikheid en intensionaliteit

Die betekenis van die werkwoord en die betekenis van die sintaktiese konstruksie as 'n

geheel moet deur middel van 'n oorsaaklike verwantskap gemtegreer word (Goldberg

1995:62), sodat die resultaat sowel as intensionaliteit daaruit afgelei kan word. In

prototipiese gevalle dui die werkwoord die beoogde resultaat van die handeling am:

Jan sldet die bok.

Die werkwoorde wat klank aandui, kan gebruik word wanneer die klank die

resultaat is van die agent se beweging, wat simultaan plaasvind:

Die by~ by die venster uit.

"die hond!lJg[by die vertrek uit.

In sekere gevalle, waar oorsaaklikheid nie normaalweg verstaan word nie omdat

die gebeurtenis en werkwoord nie kousaal verwant is nie, kan die betekenis uit die

konteks afgelei word. Die werkwoorde knik en giggel lay 'n oorsaaklike en intensionele

betekenis met die implikasie sy gebmikdie aksie van knik ell giggeJ as strategie om uit

die kamer uit te kom:

Sy Imik ell giggeJ hoarpadnit die kamer nit.

By 'n neutrale werkwoord soos breek moet intensionaliteit uit

agtergrondinformasiebepaal word:

Jan breek die glas aspris.

Jan breek die glasper OIlgeluk.

intensioneel

nie-intensioneel

98



Intensionaliteit is 'n inherente kenmerk van 'n groot aantal werkwoorde waarvan

vermorsel en vermoor voorbeelde is. By intensioneel-neutrale werkwoorde soos

doodmaak moet intensionaliteit deur verdere spesifisering aangedui word:

Hy vermorsel die slang omdat hy vir hom bang is.

Diepsigopaat vermoor omdat hy daartoe gedrewe is.

Hy het met opset doodgemaak. en is derhalwe skuldig aan moord

Hy bet die manper ongeluk doodgemaak en word van manslag aangekla.

Hy was oorsee toe die man doodgemaak is en is onskuldig.

Werkwoorde word geassosieer met een (of 'n paar) basiese betekenisse wat by die

betekenis van die konstruksie getntegreer moet word sodat die interpretasie van

werkwoorde 'n agtergrondsraarn insluit met wereld- en kultuurkennis inbegrepe, d.i.

bruikbare brokke inligting van ensiklopediese kennis (geidealiseerde modelle). Hierdie

betekenisse enkodeer gebeuretipes soos:

• iemand doen iets aan iemand anders,

• iemand veroorsaak dat die staat oftoestand van iets verander,

• iemand ervaar iets,

• iemand besit iets, ens.

Die partyelentiteite betrokke by '0 gebeurtenis

Hoe 'n gebeurtenis in die gebeureraarn gekonstrueer word, bepaal watter tematiese rolle

aan die betrokke partye toegeken word. :

(AGENT Jan] hreek (PASl!'J'-'T die pen].

(DOENERdie pen] breek.

Hierdie semantiese rolle het protoupres agent/pasient-kenmerke en word

geassosieer met die werkwoord wat verpligtend is en as fokuspunt optree binne die
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toneel Indien 'n mens dus 'n gebeurtenis as 'n oorganklike prototipiese konstruksie

waameem, koppel hy die toepaslike rolle daaraan.

Die prototipiese sinspatroon met 'n subjek in die temaposisie [Subj W Obj]

konstrueer 'n stelling. 'n Atipiese sinspatroon kan 'n vraagwoord in die temaposisie he,

of 'n objek, sodat die sinskonstruksie 'n vraag is of in die passiewe vorm is, of 'n adjunk

wat plek of rigting aandui. Die verwantskap tussen die tema en nuwe informasie as

taalhandelingsmomente, die sintaktiese funksies van entiteite en hulle temarolle, word in

die diagram uiteengesit:

KUE.."IJvm PROTOTIPIESE :ENAl'IPlESE 1DIAS

Prototipies Mendike Gespreksgenore Ekljy/onsgaandorptoe

Figuuras Agente Derd.eparty mense Hylsyldie manis weg

del3uIl Nie-menslike Ander ;nrell;gente3 Die hond komsockkos

lema Subjek Agente Nie-sinlUigUku Die plantevlekjon kIere

1
Tye Maandagpasmy beter as Vrydag

Enmeue Musieknote Middel-C kIink so ....

opskale TemperaJure 3S'C is W3ml vir Kaapstad

Deverbiale nominale Oefen is gesond vir 'n mens
A1ipies

Word gebruik Nominale Deadjekbwiese nominale Die stadiges het agrergernak

tydens lema- Deadverbiale nt:;mina!e

Hierdies is beteras daardies

verandering Werlcwoord in vrae Slaapdie kinders 31?

om groad- Adjunk Gisterwasby bier

entiteite In Kaapstad rem dit heel winter

As 1i!i""T- Direkte Objek Hierdiebale hethy gebreck

entiteitc IndirekJ.e Obje1c Vir Jan geePiel die geld

tevestig Instru.ment Mel die messoy by die brood

Figuur 4: K1ien vir prototipiese en atipiese temas

Inligting vir gebeurerame word vanuit die teks of konteks geabstraheer. Indien 'n

brokkie inligting konteksloos voorkom, word 'n raam vir die uiting byverbeel. Dit dien
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as 'n soort default-gebeureraam, aangesien geen informasie kognitief as konteksloos

beskou kan word nie. Die lekseem hop, byvoorbeeld, impliseer prototipies:

• 'n eiastiese, ronde entiteit, lig en beweeglik wanneer gemanipuleer, soos 'n bal;

• verskeie rolle betrokke by die gebeurtenis:

'n pasient:

'n instrument:

absoluutlzeropunt

gooidiebal

... met 'n hal

die bal trek deur die lug.

• kennis van fisiese, .kragdinamiese onderskeide tussen entiteite soos beweging,

versperring, teenreaksie, energie (vgl. Talmy 1985, Sweetser 1993), soos die

werkwoord val en 'n paraboliese trajek waarlangs dit beweeg, soos hop:

die hal val en hop die lug in

Die lekseem hop beskryf dus prototipies 'n bal wat in die lug gegooi word deur

ietsliemand en wat op die grond val, waarna dit weer in die lug in hop. 'n Spel

gebeureraam word geimpliseer wat prototipies oorganklik is met rolle vir 'n agent en

pasient wat aan die handeling gekoppel en derhalwe versoenbaar moet wees. lndien die

handeling en rolle nie versoenbaar is nie, breek interpretasie:

die man hop die bal I "die bal hop die man.

Metaforiese taalgebruik laat 'n oenskynlike irrasionele gebeureraam toe:

die tjek hop.

Die fokus word geplaas op die wyse waarop die entiteit beweeg: die tema is 'n

bal wat in die lug gegooi word deur ietsliemand en wat op die grond val waarna dit weer

101



die lug in hop. sodat die handeling oorganklikheid en die aanwesigheid van 'n

doener/agent betrek. Die sentraIe oorganklikheidspatroon het 'n agent/pasient

verhouding:

momenteel d,ef iteratief

Tydsadjunkte modifiseer dieHW Ihop]

Jan hop die bal

hoorwfOOrd

gemerkvir dwatiwiteit

eenmaal heeldag elkedag

Deur die handeling te markeer na gelang van summiere ofsekwensiele skandering

word die frekwensie bevestig en 'n konseptuele onderskeid gemaak tussen 'n

werklikeleenmaligelherhalende gebeurtenis en 'n gewoontehandeling. Deur middel van

'n tydsadjunk word die enkele hop bevestig as momenteel:

momenteel Jan hop die bal vir Piet [TYDSADJUNK een keerj.

'n Mens konstrueer dinkruimmatig dat die twee partye vir mekaar 'n bal been-en-weer

hop:

iteratief Jan !!!J'. die bal vir Piet hop.

Vir lang tydperke is die handeJing semanties onversoenbaar:

*Jan [bl!!] [TYDSADM.... elke tien jaar] die hal vir Piet hop.

Deur tydsadjunkIe word die handeling bevestig as duratiefofsiklies:

duratief

siklies

Jan hop die bal [TYDSADIU>.'K die hele oggend] vir Piet.

Jan hop die bal [n1>SAD1V1>'K elke oggend] vir Piet.
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Adjunkte soos plotseling, eensklaps, skielik, onverwags, mettertyd, naderhand,

met verloop Vall tyd, uiteindelik; finaal, wat verandering aandui, kan gebruik word om die

handeling te markeer.

Markering dear skakelwerkwoorde:

duratief Jan [!!.lyl die hal vir Piet hop.

inchoatiefliteratief Jan [INCHOA1"IE> begin] [IlERA1"IE> e1ke oggendj...

gewoontehandeling ... die bal vir Piet hop.

iteratiet7siklisiteit Jan [koml [IlERATIEFf""-'E" elke oggendj...

... die hal vir Piet hop.

Markering denr deverbiale adjektiewe:

duratief

duratief

Jan hop die hal Cal hardlopende] vir Piet.

Jan hop die hal [al geselsende] vir Piet.

vinnige beweging

stadiger beweging

Markering denr die koppelwerkwoord + predikaat:

duratiwiteit Jan [is] [ADJ besig] om die hal vir Piet te hop.

siklisiteit Jan [kom] [so in die oggendJ om die hal vir Piet te hop.

tydloosheid Jan [is] [NS die man] wat die bal vir Piet hop.

Markering denr die infinitiewe vorm:

Tydloosheid [n... Om die bal vir Piet te hop], is lekker.

Modaliteit verwys na kragte en grense wat prototipies op die fisiese omgewing

inwerk. Die modale hulpwerkwoorde kan 'n kraggestalt in die alledaagse lewe blootle

(vgl. bespreking oor modaliteit op bladsy 86):
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Moontlikheid

Noodwendigheid

Jan [wi/] die hal vir Piet hop.

Jan [hehoort] die hal vir Piet te hop.

Jan [moet] die hal vir Piet hop.

Deverbiale adjektiewe soos hardlopende, vemietigende, verwoestende, dui op

duratiewe aspek. 'n Gebeureraam vir "verwoestende" kan byvoorbeeld aspek wysig van

duratiefna perfektief.

Samevattend kan gese word -

• 'n spel-gebeureraam is prototipies oorganklik;

• semantiese rolle is gekoppel aan handelinge;

• semantiese rolle moet versoenbaar wees - indien dit Die versoenbaar is Die, breek

interpretasie;

• metaforiese taalgebruik kan 'n irrasionele of verwarrende boodskap modifiseer tot 'n

verstaanbare boodskap;

• tydsgrepe moet kongruentlversoenbaar wees, afhangende van valensie (die

semantiese verbindingspotensiaal).

5.2.4 KONSEP11JELE VERMENGING VAN DIE KONSEPI1JELE STRUKTIJUR EN DIE

LINGUISTIESE STRUKTIJUR

Uit ons wereldkennis beskik ons oor drie basiese tipes infonnasie: gesprekspragmatiese

informasie, informasie oor state en toestande wat instruksies gee oor die aard van dinge

deur middel van beeldskemas wat ons kornbineer, en infonnasie oor moontlike

toestandsveranderinge wat dinge kan ondergaan, soos 'n verwagting wat met dinge kan

gebeur: [mens + vlam = brand; kers + vlam = smelt]. Hierdie infonnasie word in die

vonn van kennisfepistemiese rame deur die brein beskikbaar gestel as 'n

taalhandelingsraam, 'n staatraam en 'n gebeureraam. Die kennis in die rame word

byeengedink as 'n gekonsipieerde sekwensie van gebeure met prototipiese kenrnerke,

soos die prototipiese oorsaaklike struktuur "X doen iets aanlbeinvloed Y" (vgl.
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Mandelblit 1997). Deur middel van 'n vermengingsproses word die gebeuresekwensie as

'n werklike (fonologiese) taaluiting gekonstrueer.

Die verwantskap tussen die rame kan beskryfword as 'n gevestigde hierargie wat

funksioneer op a1gemene geroetineerde handelinge wat prototipiese sintaktiese patrone

genereer. Die gebeureraam beskryf interaksie tussen entiteite en die werkwoord en gee

informasie oor staatoftoestande in die werkwoord vervat:

die kind~ uiteindelik:

slaap staat 1 staat 2 staat 3

wakker onbewustheid wakker

prototipies 'n onoorganklike konslJuksie
mel die fokus lydelik op staat 2

Die gebeurtenis word deur middel van sekwensiele skandering as duratief

waaigeneem (die kind sloop uiteindelik) en deur middel van summiere skandering as 'n

iteratiewe, gewoontelike sikIus wat homself herhaal (die kind sloop elke aand teen

hierdietyd).

Die werkwoorde van beweging behels die skerna [BEWEEG + OORSAAKlWYSE VAN

BEWEGING] waarin beweging vanafeen staat na 'n ander of'n verandering vanuit staat na

'n ander, inbegryp is (vgl. Zulu 1995 oor die aard van beweging):

die son smelt die sjokolade.

smelt staat I staat 2 staat 3

solied vloeistof oop

met potensiaa1 vir 'n terugbeweeg na staat 1

die glas breek
breek staat1 staat 2

heel gebreek
Perfektief: glas bly stukkend ag.v. die intrinsieke aard \'lID glas
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die brood W in die panne.

rys staat 1 staat 2

deeg:ongerys deeg:ungerys

sonder \'lISIe begin- en eindpunte
sondervaste tydperke van dnur

'n Geheel-en-deel-verhouding word uitgedruk waar staatverandering verband hou met

totstandkoming:

Sy mx die brood.

S1!Y staat I staat 2

'n brood

gebeel

snyebrood

deel

By deeltjiewerkwoorde word die predikaat plus predikasie saambegryp as 'n handeling,

soosfiets + ry. boom+ klim, ens. Die handeling word aangedui as duratief sonder vaste

begin- en eindpunte:

Hy hetgaan fietsry op die rugbyveld.

By deeltjiewerkwoorde met bywoorde soos cif, uit, op. in. uit, is saamgestelde predikate

van toepassing:

Sy smyt die goed by die deur uit > die goed is utt.

5.3 SAMEVATIlNG

In hierdie hoofstuk word die teenwoordigetyd beskryf as die default-tydraarn omdat dit

pragmaties aan die gesprekskonteks veranker is. Dit is die primere belewingsruim van

die mens, en die kognitiewe vertrekpunt vir projeksie na die verlede ofdie toekoms. Elke

spreker binne die gesprekskonteks vestig vir homself die teenwoordigetyd as basisruim

binne die hier-en-nou, sodat deiktiese verankering plaasvind. Die gespreksgenote

projekteer vanuit hierdie ruim na 'n verledetyddinkruim of na '0 toekomstigetyd-
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dinkruim, athangende van die tipe gebeurtenis. Die gebeurtenis kan in die verledetyd

('n afgehandelde gebeurtenis), toekomstigetyd ('n verwagte gebeurtenis), as

voorwaardelikheid ('n hipotetiese realiteit met sy eie kondisies en gevolge) of as

historieselnarratiewepresens gekonstrueer word. Tydens projeksie na 'n ander dinkruim

verskuif die deiktiese sentrum na die tyd en lokaliteit wat in die gebeureraam binne die

dinkruim vervat, geidentifiseerword.

Die teenwoordigetyd word met behulp van prototipiese of minder prototipiese

patrone gekonstrueer: prototipies deel die spreker en hoorder dieselfde tyd en ruimte,

sodat die tema binne die onmiddellike veld van waarneming is. 'n Gebeureraam vir die

teenwoordigetyd en konteks word gekonstrueer waarin die gebeurtenis op die voorgrond

en tyd op die agtergrond figureer om die verloop van die gebeure te orden. In 'n minder

tipiese konstruksie word die teenwoordigetyd byvoorbeeld gebruik waar die

gespreksgenote in tyd en ruimte geskei is, of by sportuitsendings, waar kommentaar

onmiddellik op die handeling volg, of in fiksie, waar die leser aan die skrywer se

verbeelde werklikheid onderwerp word.

By hipotetiese voorwaardelike konstruksies kan getemporaliseerdheid in die

apodose progressief opgehef word om groter stelligheid en onmiddellikheid aan die

gebeurtenis te verleen.

Soos by sportuitsendings bestaan die veroorsaakte beweging-konstruksie uit twee

gebeurtenisse wat mekaar in onmiddellike sekwensies opvolg, met 'n sterk oorsaak1ike

verwantskap tussen die eerste gebeurtenis en die tweede een. By hierdie konstruksie is

die komplement sintagmaties baie sterk gemtegreer as deel van die matrikssin as gevolg

van die oorsaaklike verwantskap tussen die matrikssin se werkwoord en die

geImpliseerde gebeurtenisvan die komplement.

Daar is aangedui dat uitings oor die verledetyd toetsbare stellings is wat gemaak

word oor afgehandelde gebeure en dus onderworpe aan waarheidsvoorwaarde toetsings.
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Die mens se herinneringe werk egter selektief sodat sekere herinneringe oorversterk

onthou word ('exaggerated memory').

Daar is verder aangetoon dat modaliteit toekomsgerig is, met

teenwoordigetydspatrone. Dit het te make met kragte en grense wat prototipies op die

fisiese omgewing inwerk, maar wat ook na die interne geestelike wereld oorgedra kan

word, sodat ons 'n metaforiese begrip kan vorm van ons interne intellektuele en

sielkundige state in terme van ons eksterne leelWereld. Die wortelbetekenis van modale

hulpwerkwoorde is omskryf as vermoe, toelaatbaarheid en verpligting in 'n sosiofisiese

wereid waar natuurlike oorsake en kragte 'n rol speel, en deontiese modaliteit as slegs

sosiale en morele verpligting: jy moot jou werk doen (verpligting), jy moot kom kuier

(toenaderbaarheid). Daar is verwys na epistemiese betekenis as moontlikheid,

sekerheid, beoordeling of beredenering, 'n beweging vanuit die wortelbetekenis na

episterniese betekenis: Jan mag gaan (hy word nie deur my of enigiemand anders

verhoed om te gaan nie).

Aspektuele onderskeid is beskryf as 'n mens se persepsies oor ruimtelike

beeldskemas van begrensing, d.i. begin- en eindpunte, herhaling, kortstondigheid teenoor

gerektheid en momentele gebeurtenisse. Aspek is in die hoofwerkwoord vervat, ongeag

of die werkwoord temporeel gemerk is vir 'n spesifieke gebeurtenis. By prototipiese

aspektuele vorme word duratiwiteit as default waargeneem, met inchoatiewe aspek wat

die begin en perfektiewe aspek wat die einde van 'n handeling aandui. Hierdie

onderskeide kan versterk ofgemodifiseer word deur skakelwerkwoorde of tydsadjunkte.

Daar is aangetoon dat tempus en aspek binne 'n klien werksaam is, en 'n klienreel is

geformuleer wat hierdie stelling onderskryf.

Die infonnasie wat in hierdie hoofstuk aangebied is, in samehang met dit wat uit

die voorafgaande besprekings voortgevloei het, lei tot die gevolgtrekking dat die

teenwoordigetyd in narratiewe ontleding binne 'n veriedetyddinkruim gebruik word vir

die konstruering van 'n fiksionele tydraam. In 'n werklike wereld-situasie dui die

teenwoordigetyd am dat die gebeure presies ooreenkom met die tyd van uiting. Met die

108



historiese narratiewe presens kan elke gebeurtenis gemterpreteer word asof dit met die

spraakgebeure ooreenkom sodat dit 'n soort denkbeeldige "oorspeel" van afgelope

gebeure behels. In die volgende hoofstuk word hierdie insig toegepas by die beskrywing

van tydsbelewing in 'n fiktiewe narratiewe poesieteks, naamlik Dennebol, van D.J.

Opperman.
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Hoofstuk6:
'N KOGNITIEF-LINGUISTIESE ONDERSOEK
NA TYDSVERGESTALTING IN 'N NARRATIEWE
POeSIETEKS: DENNEBOL VAN D.J. OPPERMAN

6.0 INLEIDING

In hierdie hoofstuk word aangetoon hoe tyd tekstueel en kontekstueel in 'n narratiewe

teks vergestalt word deur 'n ontleding van D.J. Opperman se gedig Dennebol (sien

addendum op bladsy 130). Hierdie ontleding geskied aan die hand van die algemene

beginsels van die Kognitiewe Retoriek, soos in die vorige hoofstukke uiteengesit. Daar

word eerstens aangedui dat dinkruime gebruik word om betekenis te konstrueer dear

middel van 'n storie waaruit 'n tema gekonstrueer word. Omdat dit in die tema oor

ewige, tydlose waarhede gaan, word die tema in die menslike bewussyn in die

teenwoordigetyd gekonstrueer. Tweedens word aangetoon dat die storie ook die

chronologiese verloop van die gebeure in die vorm van tydrame vervat, vanwaar vanuit

die teenwoordigetyd na ander tydrame geprojekteer word. Binne hierdie verskillende

tydrame word die chronologiese verloop van 'n reeks kousale verwante gebeure in die

vorm van gebeurerameaangebied.

6.1 HOE DINKRUIME GEBRUIK WORD OM BETEKENIS TE KONSTRUEER

Die uitdrukking"die lewe is 'n reis" is 'n grondliggende metafoor wat in die Kognitiewe

Retoriek as 'n konseptuele metafoor bekend staan (vgl. Turner 1996). In hierdie

konseptuele metafoor word tyd voorgestel as 'n eenrigting-projeksie met vaste elemente.

Die konsep "reisiger" kan geprojekteer word op 'n persoon wat lewe. Dieselfde

rnetafoor kan ook geprojekteer word op geboorte as die begin van die reis, die dood as

die einde van die reis en die lewe selfas die roete waar1angs gereis word.

Fiksie is 'n storie, 'n denkbeeldige voorstelling of verdigsel, wat die leser se

waardesisteme betrek tydens die Jeesproses. Die leser konstrueer die storie en maak

daaruit afleidingsoor ewige, tydlose waardes. Opdie agtergrond word 'n tema, gebaseer
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op hierdie algemene waarhede, gekonstrueer in die vorm van dinkruime wat afleidings

vervat oor wat in die lewe aan die gang is. Hierdie tema is altyd in die teenwoordigetyd,

nie net as belewenisraam nie, maar as die tydraam waarbinne die leser sy lewenswaardes

herinterpreteer.

Die storie vervat die chronologiese verloop van die gebeure. Die leser konstrueer

die chronologie van gebeure as hede, verlede of toekoms deur telkens 'n nuwe tyd

dinkruim te open wanneer 'n bepaalde tydsvorm as sneller dien om van een tydvorm na

'n ander oor te gaan. 'n Reeks opeenvolgende gebeure wat op dieselfde manier

getemporaliseer is,ontluik in dieselfde dinkruim, totdat 'n nuwe vorm van tydsmarkering

'n mens lei tot die oopmaak van 'n nuwe tyd-dinkruim (daar is reeds aangedui dat

metaforiek op die vermenging van dinkruime berus). Soos wat die storie verloop, word

nuwe dinkruime voortdurendassosiatiefoopgemaak.

Die chronologiese opeenvolging van gebeure kan deur middel van een van twee

meganismesonderbreekword:

• deur 'n bewussynsverplasing na 'n ander lokus ('meanwhile back at the ranch' - 'n

maneuver van cowboy-verhale). of

• 'n tydsverplasing na die verledetyd of na die toekomendetyd, sodat die tydsrame

herskik word.

In Dennebol konstrueer Opperman 'n groottydraam as 'n verkenning met 'n

chronologiese verloop wat sy onmiddellike belewenis behels. Hierdie belewenis word

plek-plek onderbreek, hoofsaaklik as verplasings na die verledetyd. Dit behels sy

dinkruimprojeksies na die verlede: eerstens as jeugherinneringe, en tweedens as

verbeeldingsvlugte. Na aanleiding van wat hy uit sy herinneringe en verbeelding

konstrueer, maak hy ook toekomsprojeksies. AI hierdie tydverplasings geskied vanuit die

teenwoordigetyd

In die letterkunde is die teks 'n taalhandeling waarin die outeur 'n vertelling

gebruik om die leser sy waardesisteem te laat verander. Indien die outeur net op
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lewenswaardes konsentreer, is die teks 'n traktaat, sodat die leser maklik sy

belangstelling verloor, Ten einde die leser se aandag te hou, word die dialektiek tussen

hom en die leser verdoesel deur die storie as vermaaklik aan te bied.

Hoe kan 'n outeur onheilspellendheid verleen aan 'n verhaal? Deur

dramatisering, waardeur 'n bewussynstaat van antisipasie geskep word - hoe meer

onvoorspelbaar die gebeure, hoe meer dramaties, Onvoorspelbaarheid lei dus tot

dramatisering. Om onheil te verleen aan die storie wat vertel word, moet die outeur tyd

simbolies as versperring of blokkasie gebruik, sodat 'n spertyd (vgl. Sweetser 1990 oor

kragdinamika) opgestel word.

In Dennebol word aanvanklik 'n rustige gebeurtenis aangebied waarin daar

oenskynlik geen onheil versteek Ie me. Die verwysing na Vesuvius en ander informasie

oor die ramp stel egter 'n informasiestruktuur op sodat ironie die gevolg is - die leser

weet wat die gevolge van die ontploffing was, maar die karakters in die storie weet me

dat die ewige dood op hulle wag me: "nou sal die oe...vir ewig staar", 'n Versperring

word egter ook vir die leser opgestel: die dag wanneer '''n aar bars, atome stoe! uit die

atol", Dieselfde ironiese afleiding word derhalwe ook vir die leser gemaak.

6.2 AGTERGRONDTOfDIE GEnIG

Die agtergrond tot die gedig, 500S deur Kannemeyer (1989) uiteengesit, kan kortliks

opgesom word as 'n ontploffing in 'n steenkoolmyn naby Dannhauser in Natal wat deur

Opperman se vader beleefen in 'n skildery vasgele is; 'n gebeurtenis wat hy jare later vir

sy seun beskryf en in verband bring met die uitbarsting van Vesuvius. Hy het die motief

in 'n houtskooltekening voortgesit met die woorde "Plinius studeer" onderaan en regs

voor 'n figuur geteken wat as 'n 500rt medium met afgestorwenes in aanraking probeer

kom. Die vader en seun het 'n meningsverskil oor die vader se interpretasie van die

gebeurtenis wat hy gelykstel aan 'n fontein, of 'n verkoolde kiepersol. Die seun beskou

hierdie interpretasie as "gesog", dit wil se as hoogs onwaarskynlik, waarop die vader

kripties antwoord: "Skepper en skepping. Mooi!" Hulle stry, die seun word me oortuig

me en uiteindelik gebruik die vader die twee briewe van Plinius aan Tacitus as

objektiewe getuienis vir die geldigheid van sy siening, Die seun is later as volwassene 'n
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toeris wat die oorblyfsels van Pompeii besoek waar hy deur assosiasie met Vesuvius weer

die jeugherinnering oproep. Die reiservaring word gekombineer met die jeugherinnering

wat uitloop op die slotkoeplet waarin die seun, na al die jare, vir sy vader "wat die

kiepersol better', gelykgee. Hierdie teenoormekaarstelling van die fisiese reis en die

jeugherinnering vorm die kern van die ontleding, met die fokus op vera! die volgende

aspekte:

• die fisiese reis van die toeris wat as metafoor gesien word vir sy denkbeeldige

belewenis tydens die besoek aan Pompeii;

• die aard van pa en seun se twis, met spesifieke verwysing na 

die skildery wat aan die seun voorgehou word, en

die briewe wat bygehaal word as bewysvoering;

• die seun-as-volwassene se finale gevolgtrekking nil die integrasie van sy fisiese en

nie-fisiese belewenisse.

In die volgende afdeling word aangetoon -

• hoe dinkruime die fisiese en denkbeeldige reise orden en struktureer deur middel van

generiese, bron-, teiken- en mengruime;

• hoe die tema van die gedig bepaal word deur 'n byeendink van die konsepte wat in

die dinkruime vervat is.

6.3 OPSI'EL VANDINKRUIME INDENNEBOL

6.3.1 GENERIEsE, BRON-, lHKEN- ENMENGRUIME

Die bronruim in die gedig omvat die gebeure tydens die middag waarop die digter as

toeris 'n besoekbring aan die oorblyfsels van die stad Pompeii. Uit ons agtergrondkennis

van Opperman se persoonlike omstandighede weet ons dat hy in die jaar 1957 'n besoek

gebring het aan Pompeii en dat die gedig 'n uitvloeisel is van hierdie besoek' (Nienaber

1974, Kannemeyer 1989). In die teikenruim beleef die toeris as digter sekere innerlike

gewaarwordinge, na aanleiding van dit wat hy tydens sy besigtigingstoer waarneem. In

'n generiese ruim word die informasie wat in die bron- en teikenruime vervat is, gedeel as

1 Em''lID die beginseIs ''3Jl die kognitiewe bc:nadering is dat alle kennis Y3IIdie mens geInlc:greenl is en dat
sy we.eIdkennis bydra tot die intexpretasie ''lID die teks,
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die konsep "iemand wat wat vanaf een punt na 'n ander beweeg", Door die uiterlike

belewenisse van die bronruim te projekteer op die innerlike belewenisse van die

teikenruim, maak die digter sekere afleidings wat hom lei tot 'n nuwe interpretasie van 'n

bestaande lewensbeskouing, wat in 'n vermengde ruim saamgevat word:

Generiese ruim

Teikenruimn----r-~

lemand beweeg
vanafeen punt na
'nander

Die digter-as-toeris
verkry nuwe insigte

Mengruim

--~---Bronruim

Figuur 5:'
Diegeneriese, bron-, teiken- en mengruime inkonseptuele verbinding

In die bronruim verloop die handelinge chronologies: daar word dus in die

teenwoordigetyd 'n opeenvolgende reeks gebeurerame geopen. Die toerbus kom by die

hotel aan, die toeriste stap na die hotel, bulle stap Yerby die staatverkcpers en luister na

die toergids se beskrywing van die verskillende besienswaardighede. Hy wys na

Vesuvius, en hierdie uitwys van die wlkaan is 'n sneller wat 'n dinkruim open vir die

digter se jeugherionerlnge. In hierdie dinkruim het hy 'n woardewisseling met sy pa oar

'n skildery, waarop sy pa die briewe van Tacitus voorle, sodat 'n nuwe dinkruim geopen

word na 'n datum iewers in die eerste eeu na Christus. In die dinkruim word Plinius se

ervarings wat tydens die ramp op skrif gestel is, beskryf, naamlik die middag van die

uitbarsting in 79 n.C. 'n Verdere dinkruim word geopen vir die digter se verbeelding oar
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die vemietiging van die stede Sodom en Gomorra, in 2100 v.C. Die eerste dinkruim, die

bronruim, is 'n fisiese reis waarin die tydsbelewing oor 'n paar uur heen strek en die

tydsordening eenvoudig verloop. In teenstelling hiermee word die tweede en derde

dinkruime, as teikenruim, beleefas 'n reis in die bewussyn wat vanaf 'n tydperk sowat 20

jaar vroeer (die jeugherinneringe) na 'n tydperk van 'n paar eeue vroeer heen strek, sodat

die tydsordening kompleks en assosiatiefverloop. Die digter is steeds in Pompeii, sodat

geen lokusverandering plaasvind nie, terwyl die jeugherinneringe en historiese gebeure 'n

verplasing in tyd behels.

Die bronruim is die basiese gebeureruim; dit is die inisiele ankerpunt vir toegang

tot en interpretasie van tydsverloop en die ruim vanwaar deiktiese dimensies bepaal

word. Vanuit die ankerruim skakel 'n mens telkens na 'n ander dinkruim en die

gesigspunte van die dinkruim op verskiIlende tydstippe, nie net in die verlede nie maar

ook in die toekoms. Die snellers vir die verplasing van een dinkruim na 'n ander is

assosiatiewe gewaarwordinge.

Beide die bronruim en die teikenruim bestaan uit 'n aantal gebeurerarne wat

verplasing vanafeen tydraam na 'n ander fasiliteer sodat die beweger, in hierdie geval die

digter as toeris, heen en weer tussen die twee dinkruime kan beweeg. Elke dinkruim het

(I) sy eie interne struktuur wat tydsverloop insluit, (2) 'n kousale struktuur wat dikwels

'n verandering in lokaliteit insluit en (3) 'n fokuspunt waar die betekenis van die

gebeureraam gekonstrueer word. Die fokuspunt word deur middel van grammatiese en

pragmatiese snellers, soos tempus, modaliteit, tydsadjunkte en aspek geidentifiseer wat

weer ander dinkruime aktiveer narnate die diskoers vorder.

6.3.2 BEPALING VAN DIETEMA(SENTRALE INFERENSIE) VAN DIEGlIDlG

Wanneer die alledaagse konsep van 'n fisiese reis, geprojekteer op die konseptuele

metafoor die [ewe is 'n reis, gekombineer word met die konseptuele metafoor DIE BREIN

IS 'NLIGGAAM WAT DEURRUIMIE BEWEEG, key ons die standaard metaforiese konsep die

[ewe is '11 ontdekkingsreis, waarvan selfontdekking een bepaalde vorm is. Dit bring ons

uiteindelik by die metafoor die [ewe is 'n selfomdekkingsreis - die werklike reis in die
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gedig (waartydens "gekyk" word) en die metaforiese reis van seIfontdekking (waartydens

"gedink" word), word geintegreer as die tema ofsentrale inferensie in die gedig:

Gen . i .
enesejnnm,

Teikenruim

Generiese ruim

'n Mens \WI !ewe, is soos 'n
mens \\'81reisen besiens
waanlighede~:

"Die lewe is 'n reis",

Bronmim

·'nMetri.~hOiIiseirJeerken.is sOos 'n
. Icisigerwat beSienswaardigbede~
··.."Qielewe is'nselfonldekltingsreis'·. ..

'n Reisiger reisna 'n
Bestemming

'n Mens WlIl......., fcite leer
~ is soos 'n reisiger wat 'n
bestemming verl<en: "Om Ie
leer, is 'n ontdekkingsreis".

Teikenmim

MengruimenTeikenmim

Mengruim

Figuur6: 'n Skematiese voorstelling vandie dinkruime waarop die
metaforiese interpretasie van die lema in Dennebol van D.J. Opperman
berus
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6.4 DINKRUIME, GEBEURERAME ENTYDRAME IN DENNEBOL

Soos in afdeling 6.3.1. aangedui, omvat die bronruim die gebeure tydens 'n spesifieke

middag in die jaar 1957. Die gebeure word op die voorgrond geplaas deur die retoriese

vraag aan die begin van die gedig: daar word gesoek na 'n "bose" stad, "gekrap uit die

ashoop", Die vraag skep 'n sekere antisipasie by die leser, omdat die antwoord nie

geredelik beskikbaar is nie. Die versreel dui derhalwe die beginpunt van 'n soektog aan

wat in die res van die gedig voortgesit word, en wat in die verloop van die middag voltrek

behoort te word wanneer die "bose stad" gevind word. Hierdie soektog is 'n fisiese

handeling waarby die deelnemers 'n groep toeriste is met die verteller as een van die

toeriste, asook 'n toergids; die lokaliteit word uitgewys as die mines van 'n vemietigde

stad en die tyd is die hede. Hierdie tydruimtelike plasing is die deiktiese ankerpunt vir

die interpretasie van tydsverloop in die res van die gedig.

Die retoriese vraag stel egrer nie net die gebeure op die voorgrond nie, maar skep

terselftertyd 'n agtergrond waarteen die gebeure afspeel, naamlik die denkbeeldige

belewenisse van die digter wat oor verskillende tydspunte in die verlede heen strek. Die

deiktiese ankerpunt verskuif telkens na 'n nuwe dinkruim namate die digter sy ervarings

van een tydstip na 'n ander verplaas. Die fisiese ervaringe van die toeris is telkens die

sneller vir 'n tydskuif na die gedagtewereld van die digter, wat uiteindelik kulmineer in

'n konseptuele vermenging wat geprojekteer word op die toekoms en vandaar na 'n nuwe

ruim, waar tydsverloop heeltemal opgehefword. Die groottydraam kan beskryf word as

'n "kyk"-ruim, en die ingebedde tydraam as 'n "dink"-ruim,

In die besprekings wat volg word aangedui hoe die gedig ontleed word deur middel van

dinkruime en gebeurerame waarin tyd inbegryp is:

• elke strofe word ontleed deur die gebeure in afsonderlike rame te onderverdeel;

• elke gebeureraam kan gesien word as 'n klein verhaaltjie, met objekte en

gebeurtenisse, akteurs en bewegings, evaluering van sekere gesigspunte en spesifieke

aspekte waarop gefokus word:

• die verskillende vehaaltjies word georganiseer in 'n netwerk wat nie onafhanklik van

mekaar staan Die maar struktuurkenmerke deel;
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• beeldskemas van perseptuele en konseptuele kategorisering vonn deel van so 'n

gebeureraamwat deur middel van analogie ofmetaforiek gemterpreteer kan word;

• die temporele fokus van elke gebeureraam vonn 'n kousale verwantskap tussen die

onderskeie rame wat in narratiewe verhoudings tot mekaar staan en wat op

grammatika geprojekteer word sodat grammatiesekategoriee en relasies ontstaan;

• die netwerk van gebeurerame en grammatiese kategoriee en relasies vonn 'n

kombinasie wat uitloop op 'n hierargiese struktuur met '0 spesifieke

gesigspuntlstandpunt:

118



Figuur 7: Tyd- en gebeurerame in Dennebol

Retoriese vraag: "tydloos"

GROOTTYDRAAM: BRONRUIM (1957)
Besoek aan Pompeii

INGEBEDDETYDRAAM: TEIKENRUIM
IEUGTONEEL: SKILDERY

Datum na ramp: IE BRIEF

Middag van ramp: MlSENuM

Later die middag: SKIP

Datum ml ramp: 2EBRIEF

Middag van ramp: POMPEII L::;:.J------'

Uitbarsting van vulkaan

Na die uitbarsting

Kyk Dink

'-----------1 81957:
"kyk"-en-"dink"-ruime
Kognitiewe bewerking van beeldskemas tot konsepte 9.1

9.2

Sodom, Gomorra 2100 v.C. 10

11.1

MENGRUIM

Gister, vandag, more
"ons": die gause mensdom

TYD EN RUIMTE GETRANSENDEER 14 Vraag beantwoord
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6.4.1. VESTIGINGVANDEIKTIESEANKERPUNTINDIEGROOITYDRAAM:

'N VRAAG WORD GES1EL

Strofe 1

Gebeureraam 1.1: 'n Vraag word in die eerste versreel gestel - "Waar is die bose stad

gekrap uit die ashoop?" Geen akteur word benoem nie. Die koppelwerkwoord is dui op

'n staat sodat die bestaan van die stad nie bevraagteken word nie. "n Aanduiding word

gegee van die aard en toestand van die stad - dit is "boos" en is "uit die ashoop" gekrap.

Die vraagwoord bevraagteken die lokaliteit van die stad, sodat 'n soektog geimpliseer

word. Die adjektief en setselgroep dui aan dat daar twee dimensies aan die soektog

gekoppel is: dat dit 'n fisiese realiteit is Cn vemietigde stad), maar dat daar ook 'n nie

fisiese, denkbeeldige element ter sprake is (die vemietiging hou verband met menslike

sondigheid). Wat die tydsaspek betref is dit duidelik dat vanuit die hede, die hier-en-nou

van die vertelling, na die verlede (die stad is iewers in die verlede gebou), en na die

toekoms (die oorblyfsels van die stad moet gesoek word), geprojekteer word. Hiermee

word die deiktiese ankerpunt gevestig en die basis gele vir tydsverloop in die res van die

gedig.

6.4.2. DEIKTIESEANKERPUNf IN DIE BRONRUIM : 'N FlSIESE RElS

Gebeureraam 1.2: aankoms by Pompeii. 'n datum in die 20ste eeu

In hierdie gebeureraam word die twee dimensies wat by tydsdifferensiasie in die gedig

teenwoordig is, gevestig. 'n Toergroep, waarby die digter as toeris ingesluit is, kom by 'n

hotel aan waar bulle onderwerp word aan die tipiese ervarings van toeris-wees. Dat dit

bier is waar die fisiese besigtigingstoer begin, word deur die tweede versreel aangedui:

"Ons glasdakbus g1ip toetelend na die hotel." Die werkwoord J:!i/l suggereer gladde

beweging; met die adjunk toetelend saamgelees word gelmpliseer dat die toeris allermins

verwag dat die reis iets meer sal wees as 'n aangename tydverdryf. Die inchoatiewe

skakelwerkwoord begin en duratiewe hoofwerkwoord vertel dui 'n tydskuif aan; die

uitwys van "Vesuvius", ondersteun deur die tydsadjunk Toe en die werkwoord plus

naamwoordstuk r stuir['" 'nfeugtoneel] is die snellers wat ook 'n nuwe lokaliteit aandui.

Die jeugtoneel is 'n herinnering en derhalwe 'n denkbeeldige lokaliteit, sodat die deel van

die reis wat as 'n soektog in die bewussyn van die digter beskou word, gevestig word.
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6.4.3 VERPIASING VAN DIE DEIKTIESE SENlRUM NA DIE INGEBEDDETYDRAAM AS
TEJKENRUIM:'N REIS IN DIE BEWUSSYN

Strofe2

Gebeureraam 2:'n jeugtoneel. ongeveer 20 jaar vroeer

Die verledetydsvorm en perfektiewe hoofWerkwoord [",.PERF hetr 'n skildery] volto0l1 in

die eerste versreel verplaas die leser na 'n toneel ongeveer 20 jaar voor die besoek aan

Pompeii. Daarna word oorgeskakel na die teenwoordigetyd, sodat 'n nuwe deiktiese punt

gevestig word waarvandaan tydskuiwe kan plaasvind. In die toneel maak die pa 'n

beslissing oor die betekenis van die skildery: "n fontein" of"n verkoolde kiepersol". Die

seun betwis die interpretasie en pa antwoord met "Skepper en skepping, Mooi!", Hy

gebruik dan die briewe van Plinius as bewysvoering vir sy argument wat 'n volgende

tydskuif aandui, ondersteun deur die tydsadjunk Toe en die werkwoord voorlees; die

deeltjie voorkwalifiseer die duratiwiteit van die leesaksie as 'n handeling wat net vir 'n

bepaalde tyd sal duur. Die leser verwag dus dat die briewe sekere insigte betreffende die

twis tussen pa en seun sal verskaf.

Strofe3

Gebeureraam 3.1: eerste brief van Plinius die jongere. 'n datum m! 79 v.C.

Die nuwe tydraam is 'n onbekende datum nil afloop van die ramp wat in 79 n.C.

plaasgevind het en waarin Plinius sy oom se deelname aan die ramp verwoord. Die

werkwoord onthou wat met die geheue verband hou, met die tydsaanduiding die middag

saamgelees, dui 'n tyd- en lokaliteitskuifaan; aangesien dit 'n herinnering is wat op skrif

"herleef' word, word geimpliseer dat die gebeure hiervandaan chronologies sal verloop.

Gebeureraam 3.2: 'n woonhuis in Misenum. die middag voor die ramp. 79 n.C.

Aan die buitewyke van Pompeii word dit duidelik dat die vulkaan gaan uitbars, Plinius

se oom "rok..met die volle vloot f!/!." [sa na die smal lcus] - die werkwoord dui op 'n

doelgerigte besluit deur oom, 'n feit wat vir die verdere verloop van die gebeure

belangrik is. Saam met die setselgroep dui dit ook 'n tyd- en lokaliteitskuifaan.

Strofe4

Gebeureraam 4: die dek van 'n skip in die hawe van Pompeii. later dieselfde middag
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Die vulkaan stort 'n as- en klippereen neer. Oom bly dapper sy waarnemings

voortdikteer, totdat by van die swaeldampe dood neerslaan.

Gebeureraam 1.3.1: eerste briefvan Plinius 2

"..a true savant..what he began with a philosophical, he pursued with an heroical

tum ofmind. ",

Die perfektiewe werkwoord neerslaan met die substantief dood saamgelees dui op 'n

toestand waarin lewe ophou; dit dui ook die einde van die Plinius se eerste brief aan.

Strofe 5

Gebeureraam 5.]: tweede briefvan Plinius die jongere, 'n datum nil die ramp. 79 n.C.

Die voegwoord en met die tydsadjunk verder saamgelees vestig 'n nuwe tydraam en

lokaliteit waarvandaan Plinius sy beskrywing van sy wedervaringe voortsit:

Gebeureraam 5.1.1: tweetk briefvan Plinius

Though my shock 'd soulrecoils, my tongue shall tell".

Die modale hulpwerkwoord sal wat verpligting of noodwendigheid aandui word deur die

werkwoord beskrvfondersteun, sodat me net 'n skuifin tyd en lokaliteit getmpliseer word

me, maar ook modaliteit wat die dwingendheid beklemtoon vir die briefskrywer om sy

ervarings op skrifte stel.

Gebeureraam 5.2: die buitewyke van Pompeii, die middag van die ramp in 79 n.C.

Die seun en sy moeder vlug saam met die massas. Buiten die uitbarsting is daar ook

ander gevare: "die voete van die menigte salons nog doodtrap". Hy moet sy moeder

bemoedig en ondersteun om die vlugaksie voort te sit. Die noodwendigheid en die

verpligting om haar te red word deur die modale hulpwerkwoord plus duratiewe

hoofwerkwoord moos stap. versterk deur die tydsadjunk stadig, aangedui. Die implikasie

van die handeling is duidelik - sy bet ondersteuning nodig omdat sy nie net liggaamlik

swak is nie, maar ook geestelik me in staat is om die ramp te hanteer nie ("sy wou sit en

sterf'). Moeder is dus simbolies van die massa wat op leiding moet staatmaak:

Gebeureraam 5.2.1: tweetk briefvan Plinius

"i.the common people follow us in the utmost consternation, preferring the

judgment ofothers to their own., ..

2 Seggesties deuc die digtec lei die Da\'OlSeC na die briewe van Plinius (in Kannemeyer 1989) mwuit
aileidings gemaak word",at verlland hon met die tema.
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Strofe6

Gebeureraarn 6: buitewyke van Pompeii. later die middag: uitbarsting van die vulkaan

Mens en dier vlug voor die uitbarsting. Asreen stuif op alles neer: hulle moes dit kort

kort van hulle afskud om te voorkom dat hulle daardeur oorval word. Die modale

hulpwerkwoord beklemtoon die noodwendigheid van die aksie; dit is immers dieselfde

asreen wat talle burgers van die stad so onverhoeds oorval en lair sterf het. Die laaste

versreel is in die verledetyd: die substantief duister, die perfektiewe verledetydsvorm het

neergekom en die setselgroep [so oor alles], dui 'n voortydige beeindiging van die dag

aan. Dit is ook 'n sneller vir die gebeureraam in die volgende strofe.

Strofe7

Gebooreraam 7: buitewyke van Pompeii. later die middag: nagevolge van die ramp

Die "dreunende duister" van die vorige strofe herinner Plinius aan die verwagte

apokelipsis" wat die "ganse mensdom en die gode" tref, hy verwoord sy eie en die ander

vlugtendes se angs:

Gebeureraam 7.1: die tweede briefvan Plinius

....the greater part (of the people) imagining that there were no gods left

anywhere.."

Die adjunk Toe is 'n sneller wat 'n tydskuif sowel as 'n toneelverandering aandui. 'n Flou

Iig stoot deur die wolke - 'n moeisame aksie, ondersteun door die tydsadjunk eindelik,

sodat geImpliseer word dat die duister moeitevol plek maak vir lie. Die voomaamwoord

alles met die werkwoord staan saamgelees dui op 'n soort verstening of verstarring van

alle lewe, wat deur die setselgroepe versterk word: (sam die wit dons [sovan die dood].

Hiermee is die ramp voltrek en eindig Plinius se tweede brief. Hierdie feit dui vir die

leser aan dat Pa se bewysvoering deur midde1 van die briewe tot 'n einde gekom het en

impliseer dat'n tyd- en lokaliteitskuifmoet plaasvind.

6.4.4 "KYK"- EN "DINK"-RUIME: KOGNITlEWE BEWERKING VAN BEELDSKEMAS TOT

KONSEPTE

StrofeS

3Die apokaliptiesegodsdienssiening kan lerugge\'(lC:r word na ZoroasIrianisme (1400 v.c.) eo MilhraIsme
(300 v.c.) wat sy hoogtepunt in die tydperk 175 v.C.-135 D.C.bereik bet (Hinnels 1984).
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Gebeureraam 8: Pompeii, 'n datum in die 20ste eeu

Die digter as toeris bevind hom weer in die hede. Die gids se stem is "'n stoornis", 'n

tydelike hindemis wat die digter se "kyk-en-dink" onderbreek - die aanduidings is dat

waameming en refleksie voortgesit sal word. Die genomaliseerde werkwoorde wat as 'n

eenheid saamgelees word, is snellers vir tyd- en lokaliteitskuiwe: 'n skuif na 'n fisiese

lokaliteit - 'n middag in die 20ste eeu, die museum en murasies DY Pompeii, wat die

"kyk'-ruim verteenwoordig. Die gids beskryf van die objekte wat uitgestal word: brood,

dobbelstene, falIi, 'n swanger vrou, 'n hondo 'n Verdere skuif na 'n denkbeeldige

lokaliteit word deur die laaste twee versreels aangedui as 'n refleksie deur die digter en

verteenwoordig die "dink"-ruim: die "tor" is 'n kewer wat op verrotte oorblyfsels teer;

die "akkedis" se stert breek maklik af maar groei weer aan; saam met die "toeris" kruip

en vlug bulle deur die murasies. Hierdie simbolisering is belangrik vir interpretasie van

die gedig: dit impliseer (1) dat die geringste in die natuur tot die hoogtepunt van die

skepping onlosmaaklik verbonde is en die aarde se lotsbestemming dee!, (2) dat

herlewing en dus ook oorlewing moontlik is - indien mens en dier betyds kan ontkom.

Daar kan dus verwag word dat die gedig van bier af aan deur die digter se kyk-en-dink

beheers sal word - d.i. fisiese handeling as sneller vir denkbeeldige refleksie, sodat die

fisiese reis en die denkbeeldige reis in 'n vermenging van ruime voortgesit word.

Strofe9

Gebeureraam 9.1 "Was dit net so 'n middag?"

Die twee middae word met mekaar vergelyk: (I) 'n middag in die 20ste eeu - die hede;

(2) die middag net voor die ramp in 79 n.C. - die verlede.

Die digter reflekteer edink") oor sy waamemings ("kyk"). In die vorm van 'n vraag

vergelyk by die een middag met 'n ander een, sodat die tydsverioop tussen die twee

datums provisioneel opgehef word tot tyd en wyl 'n antwoord op die vraag gekry word.

Die vraag en tydsaanduiding "net so 'n middag" is 'n sneller vir 'n tydskuif van die een

middag in die 20ste eeu na 'n ander een in 79 n.C.

Gebeureraam 9.2: 'n verbeeldingryke "herlewing" van die middag veer die ramp, 79 n.C.

Die digter se "kyk" in strofe 8 word nou deur middel van "dink" in verband gebring met

die middag voor die ramp: skape ("skaapskCr"), matrose, mans ("dobbelstene", "falli"),

slawe in die kombuis ("brood"), 'n swanger vrou ("moeg van werk en wellus", "vrug"),
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'n waghond ("versmoor"). In die laaste versreel dui die skakelwerkwoord gaan met die

duratiewe werkwoord rus saamgelees op (l) 'n toestand van innerlike vrede, en (2)

vermoeienis na afIoop van "werk" en "wellus", sodat beide geinterpreteer kan word as

deel van die normale gang van sake. Die tydsaanduiding [NS'n roWe] in die

naamwoordstuk en die elliptiese ruspunte modifiseer egter hierdie gerustheid met die

implikasie dat die vredigheid moontlik nie lank kan duur nie.

Strofe 10

Gebeureraam ]0: Pompeii, 'n datum in die 20ste eeu

Die gids se stem is die sneller vir 'n tydskuif na die hede. Sy verduideliking van die rol

van Bacchus en Venus in die alledaagse lewe van die burgers van antieke Pompeii

bevestig vir die digter sy refleksie oar werk en wellus in die vorige strofe; sensuele genot

is 'n "spel" wat deur die gode gesanksioneer is en as "die hoogste waarde" beskou word.

Die werkwoord lees bevestig die feit dat die gelykstelling van die entiteite "manstaf" en

"maatstaf' met "fallus" en "goud" as 'n geskrewe "wet van ouds" beskou is. Die

verwysing na die fisiese lees(kyk)-aksie is 'n sneller vir die "dink"-aksie in die volgende

strofe.

Strofe 11

Gebeureraam ] I. ]: Pompeii 'n datum in 20 n.C.

Na aanleiding van 'n inskripsie "Sodoma, Gomora" op 'n muur ("kyk") en refleksie in

strofes 9 en 10 ("dink"), vra die digter wie vir die inskripsie verantwoardelik kon gewees

het - die vraag en die verwysing na die Bybelse stede is 'n sneller vir 'n tydskuif na 'n

tyd veer die ramp in 79 n.C.

Gebeureraam ] 1.2: Sodom en Gomorra. ongeveer 2100 v.C.

Die twee bose stede is volgens die Bybel door swawel en vuur vernietig as gevolg van die

mense se boosheid:

Genesis 19:5,24-26: ",die mans oral uit die stad uit..bet vir Lot geroep en vir

hom gevra: "Waar is die mans war vanaand na jou toe gekom het? Bring bulle

uit na ons toe. Om wil geslagsgemeenskap met bulle he ",

Die digter besin oar die skrywer van die inskripsie: was dit 'n wetsgetroue Jood vol afsku

vir die "roekelose kulti van kloot en skoot", of dalk 'n vroee Christen "wat die
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beidendiens verstoot"? Beide sou weens bulle godsdienstige oortuiginge premonisies

kon he van so 'n apokaliptiese uur, bulle bet immers albei kennis gedra van 'n vorige

vernietiging van sedelose stede deur Goddelike ingryping:

Vers 24-26: "Toe het die Here swael en vuur van Hom of; uit die hemel uit, laat

reenop Sodom en Gomorra. En God het die stede en die hele vlakte verwoes en

hulle inwoners om die lewe gebring; selfs die plume "in die omgewing is

uitgeroei...Lot se VTOU het omgekyk en sy het in 'n soutpilaar verander ",

Die refleksie oor Sodom en Gomorra is die sneller vir verdere besinning oor die

lotgevalle van so 'n ramp vir mens en dier, en vir 'n antwoord op die vraag wat die digter

gestel bet.

6.4.5 VERMENGDE RUlM: NUWE INSIGTE

In 'n vorige hoofstuk is aangedui dat die getemporaliseerde teenwoordigetyd betrekking

kan he op die hier-en-nou en dat dit gebruik kan word met 'n betekenis van

gewoontehandeling om ewige, tydlose waardes uit te druk. Die tydsadjunk "Nou" word

in gebeureraam 12 dus as sneller gebruik waar albei hierdie interpretasies van die

teenwoordigetyd geld.

Strofe 12

Gebeureraam 12: 'n Besinning oor die lotsbestemming van die mens. van gister tot

vandag

Die strofe begin met die tydsadjunk Nou wat gelnterpreteer kan word as geldig vir die

mens van gister en vandag, sodat dit nie net 'n besinning is oor die kyk-en-dink mime in

strofes 8, 9, 10 en II nie maar ook 'n antwoord is op die vraag wat deur die digter in

strofe 11 gestel is: soos die mens van gister dra die mens van vandag kennis van die

apokaliptiese uur. Die versteende oorblyfsels van mens en dier word die simbool van

onvervulde potensiaal as gevolg van 'n oorgawe aan sinlike genot wat lei tot die

afstomping van die gees en 'n verlies aan geestelike waardes en moraliteit, Die

tydsetselgroepe [&ideur die eeue heen] en [so vir ewig] onderskryf die tydsaspek in die

eerste versreel van die strofe, en is 'n sneller vir die vraag in die volgende strofe.
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Strofe13

Gebeureraam 13.1: 'n besinning oor die lotsbestemming van die mens, van vandag tot in

dietoekoms

Die digter reflekteer oor die aard van die "spel" in strofe 10 en vra die onafwendbare

vraag: wat van die mens van vandag en more? Hoe lank sal dit vir die moderne mens

voortduur voordat dit uitloop op vernietiging van die individu ("'n aarbars") en vir die
•

aarde ("atome steel uit die atol")? Die voornaamwoord "ons" is 'n sneller vir 'n tydskuif

en lokaliteitskuif na 'n fisiese realiteit:

Gebeureraam 13.2: Pompeii. 'n datum in die 20e eeu

Die lokaliteitskuif is noodsaaklik vir die verdere verloop van die gedig: die digter word

weer toeris, hy is een"van die groep toeriste ("ons"= gewone mense) wat diep onder die

indruk is van wat hulle by die murasies en museum waargeneem het. Die

synskoppelwerKwoord is dui 'n staat oftoestand aan waarin 'n mens bewus is, dit wil se
ken, weet en voel - 'n totale staat van kognisie oor "daardie wur", as (1) die een

apokaliptiese uur wat "meteens" totale vernietiging vir alle lewe kan meebring, en (2) die

wur van menslike passie, verslinger met "stuifmeel en dennebol", wat die potensiaal

inhou vir voortsetting of vernietiging van lewe. Hierdie insig lei dan tot die finale

gevolgtrekking wat die digter maak oor die vraag wat in die eerste versreel van die eerste

strofe gestel is.

6.4.6 TRANSENDASIEVANTYDENRUIMTE:DIEVRAAGWORDBEANfWOORD

Strofe 14

Gebeureraam 14: 'n Gevolgtrekking oor die lotsbestemming van die mens

Waar is die bose stad gekrap uit die ashoop? As toeris op 'n fisiese reis word die digter

gelei na die murasies en oorblyfsels van 'n verdorwe sarnelewing in Pompeii, 20ste eeu;

as digter lei die reis in die bewussyn hom tot die oorsake vir die vernietiging van die

"bose" stede Pompeii in 79 D.C. en Sodom en Gomorra in 2100 v.C. Dit het nou duidelik

geword dat dit nie die fisiese lokaliteit van die antieke ruines is wat bevraagteken word

nie omdat dit tog bekend is en deur enigeen besoek kan word; dit is 'n ander dimensie

van die stede, die "boosheid", wat gevind moet word. Die digter se waarneming van die

oorblyfsels van die stad, "gekrap uit die ashoop", en sy besinning oor sy vader se

interpretasie van die skildery, lei tot transendasie van tyd en ruimte sodat hy oplaas met
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sy vader se pessimistiese vertolking moet saamstem: die boosheid is in die mens self

Gegewe 'n keuse tussen lewe - "'n fontein", ofvemietiging - "'n verkoolde kieperso!",

kies die mens, ten spyte van kennis oor die apokaliptiese uur, steeds laasgenoemde en

bewerk so sy eie ondergang. Die ontploffende steenkoolmyn op die skildery is 'n

voorbeeld van die mens se verstandelike en tegnologiese vermoens, sodat hy as

"skepper" in staat is tot ingewikkelde nuwe tegnologiese onrwikkeling, sy "skepping";

weens misbruik lei dit egter tot totale uitwissing", Hy begryp nou waarom sy vader die

briewe van Plinius gebruik het as bewysvoering vir sy standpunt: Oom verteenwoordig

die filosooli'wetenskaplike wat die oorsake van natuurverskynsels en die betekenis van

lewe waameem en beskryf, selfs al is dit soms lewensgevaarlik; Plinius is die

skrywer/historikus wat die mens se lewe saam met ander mense vir die nageslag op skrif

stel sodat dit as rigtingwysers gebruik kan word. Hy besef ook nou dat sy vader as

skilderlkunstenaar die vermoe gehad het - en die verpligting gevoel het - om wat in die

gees lewe op so 'n wyse tot uitdrukking te bring dat dit indiwidueel en persoonlik is. As

reisiger/digter verkry hy selfook nuwe insigte en maak hy sy eie waameming, wat oop is

vir 'n pessimistiese of optimistiese vertolking. Pessimisties vertolk is daar 'n visie oor

die mens se ontwikke1endetegnologiese vermoens en sy gebrekkige geestesontwikkeling,

wat die potensiaal vir selfvemietiging inhou. Optimisties vertolk, verwys die titel van die

gedig (Dennebol) na die vrugdraende keel van die naaldboom wat juis in "as" en "vlam"

sy saad uitskiet sodat nuwe lewe na die konflagrasie moontlik is. Dit is dus nie 'n

uitgemaakte saak dat die mens tot niet sal gaan nie (vgl. Klopper 1989).

6.5 SAMEVATIING

In hierdie hoofstuk is aangedui hoe die dinkruimbenadering in die teenwoordigetyd

gebruik word om ewige, tydlose waarhede te konstrueer, en hoe dinkruime gebruik kan

word om die chronologie van 'n storie te agterhaal. Daar is aangedui:

• dat dinkruime gebruik word om betekenis te konstrueer deur middel van 'n storie

waaruit 'n tema, met 'n baie algemene, tydlose waarde, gekonstrueer word;

4 Die gedig is gesla}1"op 'n tydstip toe Frnnlayk kerntoetse op verskeie eilande in die Stille Oseaan
uitgevoer het.
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• dat die storie ook die chronologiese verloop van die gebeure in die vonn van tydrame

vervat, vanwaar vanuit die teenwoordigetyd na ander tydrame geprojekteer word;

• dat die chronologiese verloop van 'n reeks kousale verwante gebeure in die vorm van

gebeurerame binne hierdie verskillende tydrame vervat word;

• dat beeldskemas van perseptuele en konseptuele kategorisering deel vorm van so 'n

gebeureraam wat deur middel van analogie ofmetaforiek geinterpreteer kan word;

• dat die temporele fokus van elke gebeureraam 'n kousale verwantskap vorm tussen

die onderskeie rame wat in narratiewe verhoudings tot mekaar staan en wat op

grammatika geprojekteer word sodat grammatiese kategoriee en relasies ontstaan;

• dat die netwerk van gebeurerame en grammatiese kategoriee en relasies 'n

kombinasie vonn wat uitloop op 'n hierargiese struktuur met 'n spesifieke

gesigspuntlstandpunt.

129



ADDENDUM

DENNEBOL van D.J. Opperman

1.

Waar is die bose stad gekrap uit die ashoop?

Ons glasdakbus glip toetelend na die hotel,
en toe ons stram uitklim en na die hekke loop,
haak knapsekerels aan ons vas en steek en kwel:
Wil ons die kaart? die boek? die pomofoto's koop?
"Sie julie padgee!" baklei die gids... begin vertel:
"Dw is Vesuvius, die verknotte keel"...
- Toe, uit my jongmansjare, stuif 'n jeugtoneel:

2.
My vader het so pas 'n skildery voltooi:
'n Steenkoolmyn ontplof die mense vlug, die bol
swart as en vlam wat dit die lug instrooi,
is 'n fontein of'n verkoolde kiepersol!
Ek se: "Gesog!" Hy: "Skepper en skepping. Mooi!"
Ons stry, en soos 'n seun hou ek moedswillig vol,
toe hy met Dena die skildery soms skeet:
die briefvan Plinius oor Pompeii aan my voorlees:

3.
"Ja, ek onthou nog duidelik die dood van Oom.
Die middag, van die olie en die sonle k1am,
wek Moeder hom en wys beangs die rook en stoom
bokant Vesuvius wat uitspuit tot die stam
en skurwe takke van 'n platkopdenneboom
vol as en klippe in die kruin en stukke vlam.
Toe ruk hy van Misenum met die volle vloot
na die sma! kus waar mense wegvlug van die dood.

4.
Die denneboom se boonste takke sproei uiteen
Met groen vlammenaalde war die rook deurprik:
Toe sintel uit kerspitte van die kruin meteens
op dobberende dak en dek van e1ke skip
die skilferende stuifmeelpoeier van puimsteen
en geskubde dennebolle brandende k1ip.
Oom - asmaties - dikteer waarnemings op sy boot,
toe va! hy skielik van die swaweldampe dood"...
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5.
"En verder?" "Goed, Tacitus, ek sal die ramp beskryf
Die huise tril, die see krul in homself terug.
Ons hardloop, maar Moeder, oud en swaar van Iyf,
wou sit en sterf, sodat ek onbelas kon vlug.
'Nee, komI' Ek vat haar aan die dik boarm styf
Sy verwyt die ouderdomen vet, sy soak na lug.
'Die voete op die paaie sal ons nog doodtrap'.
Ek moes deur 'n lupineveld maar stadig met haar stap.

6.
'n Gehyg en hoes, gesoek na water...sluk en gorrel;
die perde en die wingerdeomheen word wit
onder die asreen wat vanuit die berg opborrel-
ons moes SODS hoenders die stofkort-kort van ons skud 
toe druis die warm eiers van lapilli-korrrels
oor kop en skouers. Party skreeu en ander bid.
Agter die klippereenen rook verdwyn die son

'n dreunendeduisterhet oor alles neergekom.

7.
Is dit die oopskeurvan die nag der nagte
wat nou die gansemensdom en die gode tref?
'n Geroep na kindersen bemindes, 'n sagte
gekerm en gesnik, en liedere word aangehef.
Maar, wil jy glo, dit troos my nogal die gedagte
dat ek tesaam met almalen die aarde sterf!
Toe 'n flou lig eindelikdeur die wolke stool,
Staan alles in die wit dons van die dood".

8.
Dis ofdie gids se stemjou kyk-en-dink verstoor,
Agter die glas: brood, dobbelstene, falli, vrug,
Skaapsker en beuel, 'n swanger vrou Ie krom vooroor
op elmboeen gesig, soos sy die dood ontvlug;
'n waghond met halsbandom sy nek versmoor,
happend na asem, pote rukkend in die lug...
Deur die murasieskruip die tor en die toeris
en vlug die bruingespikkelde akkedis.

9.
Was dit net so 'n middag? ..Onder die prampuntgranate
Ie 'n stuk ofses happeriggeskeerde skaap,
twee wit osse trek 'n waentjie deur klipstrate,
matrose drink en dobbel, die waghond krultong-gaap,
mans stry ocr die verkiesing en die kandidate,
terwyl die slawe in kombuise worte!s skraap.
Sy kyk hoe swaeltjiesvlieg, en moeg van werk en wellus
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Gaan die swangervrou 'n rukkie in haar kamer rus...

10.
"Dit was 'n hawestad" hoor ek die gids bedui.
"Venus en Bacchus bepaal die speelgoed en altaar.
Kyk die lantern: 'n fallus waaraan klokkies lui,
die sater op die bok, hoe dat die kunstenaar
telkens met vert: legwerkofmarmer, elke bui
van hartstog soek, soos die maniere om te paar.
Ill. manstaf is die maatstaf- dis die wet van ouds.
Lees hier:"Hy is meer werd as sy gewig in goud.."

II.
Het die een ofander wetsgetroue, swartbaard-Jood
vol afsku vir Bacchus,vol verontwaardiging
oor die roekelose kulti van die kloot en skoot...
Ofvan Christus 'n vroee Romeinse volgeling
(deur Paulus in Rome?)wat die heidendiensverstoot
en weet dat Hy verlossend 'n ander maatstafbring,
met voorgevoelens van die naderende uur
"Sodoma, Gomora" gekrap teen hierdie muur?

12.
Nou sal die oe van die waghond ewig staar,
grondwaarts, terwyl sy pote stuiptrek teen die lug,
die sater, bok, die mans en vrouens ewig paar,
die swanger vrou probeerom van die dood te vlug:
haar kind in sy groei nou ewig ongebaar.
Die werksman het gaan eet, keer van sy huis nooit terug,
en die seun sal deur die eeue heen almal wakker raas
soos hy ewig oefen om 'n beuel te blaas,

13.
Hoe lank sal hierdie spel vir ODS voortduur
Voordat 'n aar bars, atome stoel uit die atol?
Ons stap hotelwaarts, bewus van daardie vuur
Wat deurverslingerde stuifineel en dennebol
Meteens binne 'n apokaliptieseuur
'n waghond, swangervrou, 'n hele stad kan stol.

14.
Ek gee aan hom wat rus nou in die doderyk,
Volkomewat die kiepersol betref gelyk.
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Hoofstuk 7:
SAMEVATTING

Die doelwit van hierdie dissertasie was (1) om deur middel van bronverkenning 'n oorsig

te bied van werk wat in Afrikaans gedoen is oor tydvergestalting, (2) om aan te dui dat

die Kognitiewe Retoriek as opkomende studiegebied ontledingsmeganismes bied vir

probleme oor tydsmarkering wat nie deur tradisionele metodes van ontleding en

beskrywing opgelos kan word nie, en (3) om aan te toon hoe die dinkruimbenadering van

die Kognitiewe Retoriek aangewend kan word om tyd as agtergrond-organiserende

meganisme in narratiewe tekste te ontleed.

Daar is geargumenteer dat tradisionele verduidelikings oor tydsdifferensiasie as

problematies en ontoereikend beskou word omdat daar 'n verskuiwing plaasgevind het

met betrekking tot die sistematiek wat die reels van taal onderle. Teenstrydig met

trradisionele beskouings dat taal en betekenis ontleed kan word as entiteite wat in die

objektiewe werklikheid bestaan, word taal gesien as die instrument waardeur betekenis

oorgedra word - hiervolgens staan die konseptuaIiseerder van die werklikheid in die

sentrum en is taal die refleksie van sy subjektiewe ervaring van die werklikheid. Daar is

aangedui dat hierdie beginsel 'n sentrale aanname van die Kognitiewe Retoriek is.

Tydsbelewing in diskoers kan ingevolge hierdie nuwe benadering derhalwe nie as 'n

verskynsel beskryfword wat in die taallos van ander verskynsels staan nie.

Daar is egter oak aangedui dat die beginsels van die kognitiewe grammatika, soos

in hierdie dissertasie uiteengesit, nie 'n revolusionere hernuwing van insigte is nie,

a1hoewel daar sekere aspekte is wat nuut is. Deur met nuwe perspektiewe na gevestigde

bronne te kyk oor aspekte soos deiksis, konteks en aspektuele onderskeid, is aangetoon

dat die werk van taalkundiges soos De Villiers (1948, 1951, 1962, 1972), Loubser (1961)

en Labuschagne (1972) op '0 VTOee stadium reeds 'n belangrike bydrae maak tot

tydsondersoek. Daar is verder aangedui dat Wybenga (1983) hierdie insigte, sowel as die

van Ponelis (1979), benut vir sy ondersoek na tydsdifferensiasie in Afrikaans, wat die
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hooftrekke vervat van die kognitiewe benadering wat later in die werk van taalkundiges

soos De Stadler (1989, 1992a, 1992b), Hendrikse (1996), Botha (1996), Klopper (1997a,

1997b, 1997c, 1997d, 1998) en Swanepoel (1998) gereflekteer word.

'n Ontledingsraamwerk gebaseer op die kognitiewe dinkruimbenadering is

ontwikkel wat voorsiening maak vir die beginsel dat die semantiese struktuur van 'n taal

'n mens se bewussyn van 'n fisiese, sosiale en taalkundige wereld reflekteer, sodat tyd

metafories as ruimte herbedink word. Hiervolgens word tyd as 'n beweger en

manipuleerder beskou, wat op die agtergrond figureer om die verloop van gebeure te

orden - 'n mens beweeg vorentoe en agtertoe in tyd, tyd kan jou inhaal, ofjou vriende

wegneem. Tyd is ook beskryfas 'n houer waarbinne tydskonsepte soos hede, verlede en

toekoms as kleiner houers opgesluit Ie. Hierdie houers funksioneer as dinkruime, wat

gedeeltelike weergawes is van logiese, samehangende situasies of potensiele

werklikhede. Die interpretasie van diskoers berus op die konstruksie van 'n komplekse

konfigurasie van hierargies verwante dinkruime - soos wat e1ke sin in die diskoers

geprosesseer word, word die konfigurasie van mime aangepas, gebaseer op leksikale en

grammatiese snellers wat in die sin voorkom Hierdie aangepaste konfigurasie van ruime

word pragmaties uitgebrei vanuit agtergrondkennis vervat in die vorm van beeldskemas

binne gebeurerame.

Die diskoers tussen gespreksgenote is ingevolge die raamteorie beskryf as 'n

spektrum van taalhandelinge waaxbinne die gespreksgenote versamelings kennis deel oor

aspekte soos plek, tyd, okkasie, die intrinsieke kenmerke van dinge en prosesse, die tipe

gebeurtenis waaroor gepraat word en die semantiese kenmerke betrokke by

oorsaaklikheid en intensionaliteit. Daar is aangedui hoe hierdie kennis deur die brein

beskikbaar gestel word in die vorm van kennisrame as 'n taalhandelingsraam, 'n

staatraam en 'n gebeureraam. EIke raam verteenwoordig 'n soort kennis wat

byeengedink word as 'n gekonsipieerde sekwensie van gebeure met protonprese

kenmerke, soos die prototipiese kousale, oorganklike struktuur "X doen iets aanI

belnvloed Y", of 'n prototipiese onoorganklike struktuur "X verkeer in Staat I". Deur
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middel van 'n vermengingsproses word die gebeuresekwens as 'n werklike uiting

gekonstrueer.

'n Basiese vertrekpunt van die ontledingsraarnwerk wat ontwikkel is, behels dat

'n dinkruim vir die teenwoordigetyd as die primere belewingsruim van die mens beskou

moet word, en as die kognitiewe vertrekpunt vanwaar hy projekteer- na die verlede ofdie

toekoms. Die spreker vestig homself tydens diskoers in die hier-en-nou door 'n

kognitiewe dinkruim vir die teenwoordigetyd oop te maak, sodat deiktiese verankering

plaasvind. Vanuit hierdie dinkruim projekteer hy metafories na 'n verledetyddinkruim,

of na 'n toekomstigetyddinkruim. Binne 'n bepaalde dinkruim is daar 'n sekwensie

gebeurerame vervat wat vir dieselfde tyd gemerk is; sodra 'n tydskuif plaasvind, sal 'n

mens 'n nuwe dinkruim oopmaak vir die nuwe tydraarn. In die tydrame verloop die

gebeure chronologies as 'n reeks kousale verwante gebeure, en kan 'n gebeurtenis as

afgehandel, as 'n verwagting, as 'n voorwaardelikheid, of as historiese presens

gekonstrueer word. Tydens projeksie na 'n ander dinkruim verskuif die deiktiese

sentrum na die tyd en lokaliteit wat in die gebeureraam binne die dinkruim vervat,

geidentifiseer is.

Door dieselfde beginsels wat ontwikkel is vir werklike taalgebruik ook op 'n

fiksionele narratiewepoesie-teks toe te pas, is aangetoon dat dieselfde projeksies ook in

'n storie gemaak word. Die storie word vertel, door middel van assosiasies word

dinkruime oopgemaak, en binne die dinkruime word gebeurerame gekonstrueer wat

bestaan uit 'n sekwensie van gebeure, wat die chronologiese verloop van die kousale

verwante gebeure in die vorm van tydrame vervat. Soos in alledaagse taal, geskied al

hierdie projeksies vanuit die teenwoordigetyd. Die doel van die fiktiewe vertelling is om

die leser se waardesisteme te betrek by die leesproses - door die byeendink van die

informasie in die dinkruime vervat word afleidings gemaak oor wat in die lewe aan die

gang is. Deur middel van 'n proses van konseptuele vermenging word die leser

uiteindelikgelei tot 'n herinterpretasie van bestaande waardes.
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Daar is aangetoon dat verledetyd, teenwoordigetyd en toekomendetyd op

prototipiese en minder prototipiese maniere gebruik word. Die prototipiese

gebruikspatroon vir verledetyd is het ge+, soos in hy het -9'werk gedoen. In 'n minder

tipiese patroon word 'n tydsadjunk gebruik om verledetydsgebeure te aan te dui, sodat die

verledetydsmerkers redundant is: gister kom hy toe hier aan. Uitings in die verledetyd

maak toetsbare stellings oor afgehandelde gebeure, en is -dus onderworpe aan

waarheidsvoorwaardes.

In die teenwoordigetyd behels prototipiesheid dat 'n gebeurtenis in die hier-en

nou binne die deiktiese konteks voltrek word: hy drink twee biere. In 'n minder tipiese

gebruikspatroon is die gespreksgenote in tyd en ruimte geskei, soos waar

teenwoordigetyd gebruik word om 'n gewoonte te markeer: hy drink elke oggend twee

biere. 'n Nog minder tipiese gebruikspatroon is om afgelope gebeure te rapporteer asof

hulle in die hier-en-nou plaasvind, soos die gebruik van historiese (narratiewe) presens,

of soos by sportuitsendings: hy druk -9'drie! 'n Gebeureraam vir die teenwoordigetyd en

konteks word gekonstrueer waarin die gebeurtenis op die voorgrond en tyd op die

agtergrond figureer om die verloop van die gebeurtenis te orden.

By voorwaardelike konstruksies word die teenwoordigetyd prototipies met 'n

toekomendetyd interpretasie gebruik: As jy stout is, dan sal ek jou sloan. Deur die

apodose van toekomstigetyd te stroop, word groter onmiddelikheid en trefkrag aan 'n

uiting verleen: asjy stout is, sloan ekjou.

Met die historiese narratiewe presens word elke gebeurtenis geinterpreteer asof dit

met die spraakgebeure ooreenkom, sodat dit 'n denkbeeldige "oorspeel" van afgelope

gebeure behels.

Modaliteit is toekomsgerig, met teenwoordigetydspatrone wat prototipies te make

het met kragte en grense wat op die fisiese omgewing inwerk, maar wat ook na die

interne geestelike wereld oorgedra kan word: jy moet jou werk doen (verpligting), jy

moet kom kuier (toenaderbaarheid),
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Aspektuele onderskeid is beskryf as 'n mens se persepsies oor ruimtelike

beeldskemas van begrensing, d.i. begin- en eindpunte, herhaling, kortstondigheid teenoor

gerektheid en momentele gebeurtenisse. Aspek is in die hoofwerkwoord vervat, ongeag

of die werkwoord temporeel gemerk is vir 'n spesifieke gebeurtenis. By prototipiese

aspektuele vorme word duratiwiteit as default waargeneem, met inchoatiewe aspek wat

die begin en perfektiewe aspek wat die einde van 'n handeling aandui. Hierdie

onderskeide kan versterk ofgemodifiseer word deur skakelwerkwoorde of tydsadjunkte.

Daar is aangetoon dat tempus en aspek binne 'n klien werksaarn is, en 'n klienreel is

geformuleer wat hierdiestelling onderskry£

Daar is aangetoon dat wanneer tyd ingevolge die dinkruimbenadering ontIeed

word as 'n diskoersorganiseerder, data wat gewoonlik probleme veroorsaak vir

taa1kundiges, nie meer problematies is nie.
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