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SINTAKTIESE ONTLEDING VAN POËSIE
Die afgrlopc dckaiJc hct (iicsintakticsc otUlccling van prosa cn pocsic al hoc
inecT aan d ag begin kry in die ()u-Testanicnliese wetenskap in Siiid-Alrika.
Die vernaarnslc stimulus hiertoc was die poging van Wolfgang RiclUcr oni
’n cksfgetiesc niodcl tc ontw erp wat ten noustc aansluit by jongeir
onl wikkelinge in die literatuurwctcnskai>, m a ar met sterk beinvlocding van
die kant van die 'I’aalwetcnskap, en veral die transf'ormasionelc gram niatika
(Richter 1971). Veral sedcrt 1976 hct talle bydraes in die publikasies van die
O u-Tcstanientiese werkgeinecnskap in Suider-AIVika vcrskyn wat van
hierdie model gcbruik. V erdere vcrfy nings is aangebring aan die model wat
aanvanklik vir prosa ontw erp is om dit ook bru ikb aar te niaak vir [)0(’sie,
veral die gcbruik van versreëls in pocsic as die basiese gedagte-eenheid,
teenoor sinne in j)rosa (L oader 1979:22-25). In liierdie artikel word eers ’n
kort uiteensctting van die m ctodc gcgcc, aan die hand van die uiteenscttings
van R ichter en Loader, d aarn a ’n voorbeeld van hoc dit op ’n Hebrceusc
gcdig tocgepas kan w ord cn laastens ’n poging om die model toe te pas op ’n
Afrikaanse gcdig.
’n Bclangrike bcklem toning wat in hierdie m etode raakgesien moet word, is
d at diestruk tu uro ntled ing so vcr nioontlik op slegs sintakticse I'aktore gebou
inoet word, sondcr om die semantiese faset ’n rol tc laat sp ed (Richter
1971:H8 L oader 1979:9). Hierin is d a a r ’n direkle aansluiting by die
transfonnasionelegram rnatika, met die voorrang van sintaksis bo.semantiek.
Hiervolgens is dit nioontlik otn die sintaktiese struktuur van ’n taal tc
bcskryf sondcr om na semantiese oorwcgings te kyk (Lyons 1981:235). Ook
die gedagtc van oppervlaktc en dicptc-struktuur, wat in die 'rransl'orniasionelc gram tnatika sterk op die sin van toepassing gem aak word, word
liier g c b ru ik o p d ic vlak van die pcrikoop in prosa, oi ’n gedigas gehecl (soos
m ecrm alc by Joubcrt 1977:8). R ich ter self, gcbruik die term c “ Inncrc” cn
“ Au.ssere S truk tu r” . (1971:82,92). O m begripsverw arring tc vcrmy, kan dit
liefs sintaktiese cn gcdagtc-struktuur genocm word.
In die bcpaling van die sintaktiese struktuur word d aar gclct op sintaktiese
sake wat die cenhede (sinnc of vcrsrccls) vcrbind. Vir die alhakcning van
sirmc, word in Hebreeuse prosa veral gcbruik gem aak van die tipics
Hcbrccusc konstruksie wat bekend staan as die waw-konsekuticf. H ierdcur
word vcrbale sinnc afgebaken bestaande uit ’n naam w oordstuk en
werkwoordstuk — wat in H cbreeus bloot cen woord kan wees. D aarby moet
noniinale sinnc en om gekeerde verbale sinne (waarin die werkwoord nic

48

cerstc in die sin staan nie) afgel>akcn word. N adat die sinne so afgt'baken is,
moet op sintakticse gronde die verband tussen die sinne bepaal word. In
pocsie word die versreëls afgebaken en daarna die verband bcpaal. Dit
geskied aileenlik op grond van sintakticse oorwegings. Hierdie sake moet
aandiii waller ecnhede verbind word en w aar d aar wenlel- of skeidingspunte
in ’n gedeelte is. Die aanwesigheid of afwesigheid van drie soorle markers
spec! hier die l>eslissende rol. Die markers is of sake wat terugverwys van een
ecnheid na ’n vorige, of sake wal vorenloe wys van een eenheid tot ’n
volgende, of sake wat gemeenskaplik is aan twee eenhede. Teriigwysers is
die p ronom inale suillkse (voornaam w oordelike agtervoegsels) w at in
Hebreeus verbind kan word aan naam w oorde, werkwoorde, voorsetsels en
partikels. As vooruitwysers geld imperaticwe, vrae en doelsinne. Gemeenskaplike elemenle isonderwerpe, voorwerpe of indirekte voorwerpe gemeen
skaplik aan twee eenhede, die onderw erp van een ecnheid wat in die
volgende opgcneem word as voorwerp en die voorwerp van een eenheid wat
in die volgende opgcneem word as onderw erp of indirekte voorwerp.
Skeiding lu.s.sen eenhede word bcwcrkstelligdeur vcrwisseling van onderwerp
verbind aan die opskorting van terugwy.sers. D eur aanw ending van hierdie
krietria kan die volgende analise van Psalm 128gem aak word. T er wille van
verstaanbaarheid word die analise van die H cbrccusc Psalm verbind aan ’n
verlaalde teks (1933-vcrtaling, aangepas).
1. ’n Bedevaartslied
2. Welgeluksalig is clkeen wat die H E R E vrees,
wat in sy wee wandel!
3. Die opbrings van jou hande sal jy sekerlik ec t;.
gelukkig is jy en dit gaan met jou goed.
4. Jou vrou is .soos ’n vrugbare wingcrdslok
binne-in jou huis;
5. Jo u kiiidcrs soos olyilwompies
rondom jou tafel.
6. Kyk, so sal sekerlik
---------geseen word ’n m an
wat die Here vrees
7. M ag die H E R li jou seen uit Sion,
—
8. Dal jy die voorspoed van Jerusalem m ag sien
al die dae van jou lewe!
9. En d al jy Jou kindskinders m ag aanskou! Vrede vir Israel.

49

Die iioinmers dui nie op die versindcling in die Bybcl nic, m aar op die
vcrsreëis in die Fsalin. Die uitstaande kenm crk in die Hebreeuse poesie is die
vrrskyiisel van parallellisiiie, waarin ’n veisreel in twee parallelle bene
verdcel word. Versreëi 1 en 7 is korl verse, w aarin d aar nie parallellisme is
nic. In fiie an d e r vcrsreels is die Ivveede been telkcns in ’n tweede reel
gcplaas. In reel 6 word drie bene aaiigetref. Die inctrum in Hebreeuse poesie
word vcrbind aan die aantal beklem toonde lettergrepe per been. In reel 1
word twee en in reel 7 drie beklem toonde lettergrepe aangetref. V erder is
d a a r ’n 3:2 m etru m in reels 2, 4, 5, 7 en 8, ’n 4:3 in reel 3 en 'n 2:2:2 in reel 6.
Reel 1 I'unksioneer a s ’n opskrifvir die hele Psalm. Reel 2 en 6 word verbind
deur die gemeenskaplike onderw erp “ elkeen wat die H E R E vrees” en “ ’n
m an wat die H E R E vrees” . Reel 4 en 5 word aan 3 verbind deur die
terugwysende pronom inale suilikse by vrou en kinders, in Afrikaans vertaal
deur die besitlike voornaam w oord jou. 'I’ussen reel 2 en 3 en ook 5 en 6 is
d aar belangrike skeidingspunte, veral die verandering in onderw erp sonder
enige terugverwysings. Reel 2-6 vertoon dus ’n ringskomposisie, w aar die
eerste en laaste gedeelte verbind word om die middelste gedeelte. Tussen
vers 6 en 7 is d aar weer ’n skeiding, d eur die wisseling in onderw erp, m aar
tog wel ’n terugverwysing deur die pronom inale suffiks aan die werkwoord,
in Afrikaans vertaal m et die selfstandige persoonlike voornaam w oord “jo u ”
as voorw erp van die werkwoord. Reel 8 en 9 word vcrbind d eur die
gemeenskaplike onderw erp en saam verbind aan 7 d eur die opneem van die
voorw erp van 7 as onderw erp van 8 en 9. O p grond van hierdie gegewens, is
die grallese voorstelling van die sintaktiese struktuur gemaak.
H iervandaan word verder beweeg na die gedagte-struktuur van die Psalm.
H iervoor word gelet op die aard van die verskillende eenhede, soos of dil
gebeure beskryfofdirekte of indirekte rede weergee, op die persone betrokke
by die saak en die wisseling tussen handeling en rede, op die voorkoms van
persoons-, plek- en G odsnam e en begrippe wat in m eer as een eenheid
voorkom (sonder om werklik in te g aan op die betekenis van die begrippe).
In Psalm 128 is d a a r ’n aantal van dieelem ente wat aangedui kan word. Die
persone vermeld, sluit die H E R E in, ’n o nb epaalde m a n (ofelkeen) w at die
H E R E vrees en die “j y ” wat aangespreek word. In reel 2 en 6 word
algem ene stellings gem aak, in 3-5 stellings van toepassing op die “ jy” en in
7-9 'n wens uitgespreek, w aarin die H E R E en die “ jy” verbind word.
Begrippe w at ’n belangrike rol speel, is “ vrees” (2 en 6), “seen” (6 en 7) en
“ welgeluksalig” en “ gelukkig” (beide vertaling van dieselfde woord in 2 en
3). O p grond van hierdie faktore kan die gedagte-struktuur van die gedeelte
soos volg aangedui word:
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Die vrccs van die H E R E en seen in die lewe
1. Die verband tussen vrees en seen (2-6)
1.1 Algemene reel: vrees het seen tot gevolg (2)
1.2 Besondere geval: seen vir individu (3-5)
1.3 Algemene reel bevcstig (6)
2. Bede vir seen (7-9).
Die Fsalm val uiteen in twee dele, w aarvan die eerste die verband aandui
lussen die vrees vir die Here en seen in die lewe en die twcede ’n gebed om
seen is. In die eerste gedeelte word ’n algemene reel gestel, wat die toepassing
daarvan in ’n besondere geval om raam . In die tweede gedeelte word gebid
dat die Here sy .seen m ag gee aan die besondere persoon wat in die eerste
gedeelte ter sprake kom.
IJitgaande van hierdie twee analises, kan die Psalm dan in detail ondersoek
word, w aarin sake aan d ag sal kry soos die feit d at die seen in die eerste
gedeelte beperk word tot die arbeid en gesin van die persoon en in die
twcede gedeelte op die voorspoed van die volk (uitgebeeld deur die
hoofstad) en op die verkryging van ’n nageslag. So bied die analise van
sintaktiese en gedagtestruktuur ’n basiese verwysingsraamwerk vir die
verdere analise van die betckenis en boodskap van die Psalm.
K an hierdie model ook op Afrikaanse poësie van toepassing gem aak word?
As eksperiment word ’n analise volgens die model gem aak van die gedig “ In
die Hoeveld” van T oon van den Heever.
I I. In die Hoeveld, w aar dit oop is en die hemel wyd daarbo,
2.
W aar kuddes waaigras huppel oor die veld,
3. W a a r'n mens nog vry kan asemhaal en aan ’n God kan gl o j
4.
Staan my hiiisie, wat ek nioes verlaat vir geld.
5. En as ek in die gange van die m yn hier sit en droom — __
6.
V an die winde op die Hoeveld, ruim en vry, __
7. Dan hoor ek die geklinkel van my spore, saal en toom ,—
8.
Sawens as ek bees of skaap toe ry.
—
II I. O p die Hoeveld, w aar dit wyd is, w aar jy baiever kan sien,—
2.
(Die ylblou b rin g ’n knop dan in jou keel)
—
3. Staan my huisie nog en wag vir my, wag al ’n jaar of tien, —i
4.
W aar die bokkies op die lei-grafstene speel.
—I
5. M a a r as die tering kwaai word en ek hoor die laaste fluit,
6.
D an sweef ek na die Hoeveld op die wind
7. En soek dan in die maanlig al die mooiste plekkies uit —.
8.
W aar ek kleiosse gemaak het as ’n kind
—
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In strofc 1 word rct'l 2 cn 3 dciir “ w aar” Icrugvcrbincl aan reel 1 cn dicecrstc
dric reels geld saarn as ’n bywoordelike bepaliiig by reel 4. Tussen reel 4 en 5
is d a a r ’n skeidingspunt, deur die wisseiing in die onderw erp van die
liool'sinne (reel 1-4 en 5-8 is twee volledige sinne). D aa r word wei ’n
verbinding gelc d eurdat die onderw erp van die byvoeglike bysin in reel 4
opgeneem word as onderw erp van die lioofsin in reel 5-8. Reel 5 en 6 is ’n
lyd aan du idend e bysin vir die hoolsin in 7 en 8. Reel 6 word d eur “ v an ” aan
5 verljind en reel 8 is ’n tydsaandiiidende frase by 7. Die Iwce slrofes word
verbind deur die verwysing na die Hocveld aan die begin van beide. In
strole II is reel 2 'n parentese by reel 1 en 1 en 2 saam ’n plekaanduidende
Irase (met byvoeglike bysinne) by 3. Reel 4 is ’n byvoeglike bepaling by 3.
Reel 4 en 5 word op dieselfde wyse geskei as in die eerste strole, met ’n
verbinding deurd at die onderw erp van die nuwe lioofsin terugverwys na die
besitlikc voornaaniwoord “ m y” en die indirckte voorwerp in rei-l 3. Reel 5 is
weer ’n lydaanduidende bysin (wal net soos in die geval van reel 5 en 6 in die
eerste strofc dalk ook as die voorsin in ’n voorwaardclike sin beskou kan
word weens die dubbele verklaringsmoontlikheid van “ as” ). Reel 0 en 7
word verbind d eur die gemeenskaplike onderw erp cn reel 8 is ’n byvoeglike
bysin by 7.
Hierdie analise gee ’n beeld van die simmetricse bou van die gedig. Beidc
strofes kan in twee verdeel word, met die teenstelling tussen “ d a a r” en
“ hier” . O p grond van hierdie analise kan die volgende gedagte-struktuur
van die gedig geniaak word;
I 1-4 My huisie in die oopte
5-8 M y verlange na die oopte
II 1-4 M y huisie wat wag
5-8 M y verlange uit benoudheid.
In die lig hicrvan kan aan d ag gegee word aan inhoudclik elem ente in tlic
gedig. Hclangrik d aaron der is die verwysing aan die einde van die
beskrywitigin I 1-4 clat daardie mooi o m gew ingtogook ’n lelike kant gehad
het. Die digter kon d aar nie ’n bestaan m aak nie. Die “ goeieou d ae” was log
nicso goed nie. Uit II 1-4 word dit duidelik d at die digter die begeerte gehad
het om soontoc terug te kcer, m a ar dit hct nog nie moontlik geword nie. Die
verlange in I 5-8 word d eur II 5-8 verder gevoer dctir die verwysing na
“ tering” en “ die laaste fluit” . Die wcrklikheid van sy benoudheid wys die
digter dat die gras anderkant die d raad tog ook nie grocner was nie. O p die
ou end word dit nie alleen m a ar ’n verlange nie die “ d a a r” nie, m a ar ’n
ontvlugting na sy jeug “ d a a r” . A1 die beelde is natuurlik nie met hierdie
oprnerkings uitgepul nie, m a ar dit bicd wel ’n beeld van hoe die inhoud van
die gedig binne die raam w erk van die ontleding benader kan word.
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