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Om enigsins reg te laat geskied aan die tema van hierdie artikel, vereis 'n baie 
Ianger betoog as die huidige. Trouens 'n heellywige hoek sal met moeite aldie 
wydlopende fasette kan dek. Daarom is dit nodig om voorafte se dat dit hier 
net om enkele sake gaan, slegs met Griekse voorbeelde toegelig, wat meer ten 
doel het om die kern van die probleem aan te stip, en sodoende aan die orde te 
stel, as om Eelfs maar 'n oorsig te gee. 

Gedurende die eerste helfte van ons eeu het die semantiek eerder 'n terug
gang as 'n vordering beleef. Dit was tot dan selde buite die praktyk, met name 
die terrein van die woordeboek, beoefen; en in hierdie tyd het die invloed van 
Bloomfield so sterk deurgewerk dat die semantiek feitlik geheel en al uit die 
taalkunde geweer is omdat hy die eis van 'absolute kennis van sake' as onont
beerlik vir die definisie van betekenis gestel het. Dit is vervolgens aan die 
filosofie oorgelaat om te bepaal wat betekenis is en hoe dit funksioneer. Binne 
die filosofie is dit onder die logika gehuisves en so het dit al meer 'n kwessie 
geword van die geldigheid van segginge, m.a.w. die vraag of 'n bepaalde 
taaluiting waar is al dan nie. 

Toe die taalkunde in die vyftiger jare van ons eeu stadig weer die semantiek 
begin beoefen het, was die eerste studies baie sterk op die geldigheid van 
stellinge ingestel. R. Wells se artikel 'Meaning and Use' wat in die taalkunde
tydskrif, Word (10, 1954) verskyn het, is basies nie 'n taalkundige artikel nie. 
Dit kom uit filosofiese huis. F. G. Lounsbury 'The Varieties of Meaning' wat 
in 1955 in die Monograph Series on Language and Linguistics verskyn het, 
behandel die semantiek sonder om 'n enkele voorbeeld uit enige bestaande taal 
te gebruik. Nog 'n voorbeeld is die artikel van R. Carnap wat deur J. A. Fodor 
en J. J. Katz in hulle bekende boek The Structure of Language (1964) opgeneem 
is. Die subtitel klink taalkundig, naamlik 'Logical Analysis of Language: 
Semantics and Syntax' wat vir die hooftitel 'Foundations of Logic and Mathe
matics' diens doen. Dit is nie vreemd dat die taalkunde in so 'n klimaat op die 
duur nie veel erg aan die semantiek sou he nie. En 'n werk soos die van Y. Bar
Hillel en R. Carnap 'Semantic Information' wat in die British Journal for the 
Philosophy of Science (1953/54) verskyn het, het weinig vir die taalkunde te se 
- veral as hulle die sin 'there will be warm weather in London on the 23rd of 
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September 1953' formaliseer volgens die teoreem est (inf, H,e) = p~1 c (hp, e) 
x inf (hp/e) wat beteken 'the (c-mean) estimate of the measure of information 
conveyed by (the members of the exhaustive system) H on (the evidence) e' 
gee wat volg, en dit dan verder waardes toeken soos byvoorbeeld dat die c
waarde van die hipotese h 1 (=die sin hierbo) 'ntis, die c-waarde van h2 'there 
will be temperate weather' 'n t is, die c-waarde van h3 'there will be cold 
weather' ook 'n t is, en dan die teoreem gaan uitwerk as t X 1 + t X 2 + t X 2= 
1,5 en dit vervolgens as die 'semantic information' in die sin aanbied, dan 
besef die taalkundige dat hy nou baie ver van sy eie terrein is. In die logika is 
dit alles goed en wei maar vir die taalkundige se dit niks. Hierin le ook die rede 
waarom J. Lyons se boek Structural Semantics (1963) waarin 'n aantal terme 
uit Plato semanties ondersoek word, die klassikus koud laat. Alles word tot 
formules her lei, maar buite die formule om word mens geen duit wyser oor wat 
die terme nou juis anders in Plato beteken as wat die tradisionele woorde boeke 
aangee nie. 

Toe Noam Chomsky se epogmakende boek Syntatic Structures in 1957 
verskyn het met sy ontsaglike invloed op die taalkunde sedertdien, was dit 
ook geensins verbasend dat die semantiek geen plek gekry het nie. Maar 
gedurende die sestiger jare het sake baie verander. In Chomsky se opvolgwerk 
Aspects of the Theory of Syntax 1965 kom die semantiese komponent al hoe 
meer tot sy reg. Tans kan mens nouliks in die vaktydskrifte blaai of dit val op 
dat die semantiek nie net al meer aandag kry nie, maar dat dit geleidelik besig 
is om te ontwikkel tot wat W. L. Chafe in sy boek Meaning and the Structure of 
Language 1970 'the crucial component oflanguage' noem. H. S. Sorensen in sy 
bydrae 'meaning and reference' in Sign, Language and Culture, Janua Lingua
rum, Series Maior I, 1970 noem dit selfs 'the basic notion in linguistics'. In 
sy latere werk gee Chomsky heelwat aandag aan die semantiese komponent 
en is dit hedendaags binne die TG-grammatika en sy na-lope wat die dominante 
stroom in die taalkunde is, een van die belangrikste aspekte. Soseer, dat dit 
tereg besig is om te ontwikkel tot die basiese element, die fokuspunt van alle 
grammatikale arbeid. 

Die Klassieke tale het op hierdie gebied 'n groot agterstand. In ons gram
matikas kom die semantiek haas nie voor nie. By die afdelings wat oor die 
sintaksis handel, steek dit we1 hier en daar sy kop uit, maar by die stilistiek 
waar dit uiters noodsaaklik is, kom dit so goed as glad nie ter sprake nie. 
Trouens die stilistiek word ongelukkig ook maar dikwels net as 'n 'aanhangsel' 
beskou wat slegs in die groter grammatikas 'n beskeie plek kry; en tog is die 
stilistiek die sine qua non vir die retorika. 

In die afgelope dekade het die semantiek met rasse skrede gevorder en hom 
losgemaak van die bloot filosofiese sodat dit vandag binne die taalkunde 'n eie 
dissipline geword het. Al is daar baie raakpunte, is die benadering van die 
filosofie tot die semantiek heel anders as die van die taalkunde. Vir laasge
noemde gaan dit nie per slot van sake oor die sinvolheid van 'n taaluiting nie, 
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maar bloot oor wat dit kommunikeer. By ons bestudering van die antieke 
letterkunde het dit al reeds 'n baie belangrike rol gespeel, en gaan dit nog in 
die toekoms speel. Dit is van absoluut primere belang vir die literere waardering 
van enige stuk letterkunde. Semantiek en retorika moet immers hand aan hand 
gaan. 

Tog, aan die anderkant, is die klassikus nie 'n totale vreemdeling op hierdie 
terre in nie- geensins. Ons het nog altyd 'n oog gehad vir die presiese bedoeling 
van 'n antieke skrywer, maar: ons het dit nog nooit sistematies wetenskaplik 
ondersoek nie. Ons is eintlik nog net besig om aan die oppervlakte te krap- en 
hierinle ons agterstand. Wat die retorika betref, is dit net so waar as vir die 
semantiek. Ons beperk die retoriek te veel tot die redevoeringe van die groot 
redenaars aileen terwyl die retoriese ewe goed oor die hele linie heen gaan en 
byvoorbeeld in die poesie tot sy fynste ontplooiing kom. J.D. Denniston Greek 
Prose Style, se o.a. op sy heel eerste bladsy dat 'the Greeks tended to stylize 
everything'. En via die Grieke is dit oolc waar van die Romeinse letterlctmde. 

Styl - waaronder ook inderdaad woordvolgorde - is basics 'n semantiese 
faktor. En daarom ~s die retorika ook in sy wese 'n semantiese bedryf. Immers, 
die retorika het geheel en al te doen met die wyse waarop iets gese word en dit 
is niks anders as die proses van transformasies wat op sy beurt so 'n groot rol 
in die semantiek speel nie, want transformasies behels die verskeidenheid van 
oppervlakte-strukture wat vir dieselfde diepte-struktuur aangewend lean 
word. So is sinne soos 'sy sing mooi' en 'haar sang is mooi' twee oppervlalcte
strukture wat feitlik dieselfde betekenis het want die basiese gegewens van die 
segginge is dieselfde - hulle het dus dieselfde diepte-struktuur. 

Waar die taallcunde tot onlangs die semantiese hoofsaaklik tot die diepte
struktuur aileen beperk het, word daar sporadies stemme gehoor wat dit ook 
in die oppervlakte-strukture willaat geld. Dit het meegebring dat semantiek en 
retoriek melcaar des te meer die hand reil~. Die verslcillende oppervlakte
strukture dra supplementere semantiese gegewens, byvoorbeeld: 6 u16~ ypa<pEt 
>tilv emcHoA.Tjv en fJ B7ncrwA.il\.m:6 wu uiou ypacpcwt het wel basies dieselfde 
semantiese komponente in soverre u16~ in albei die agens, die dader, is en 
emcrwA.Tj die resultaat van die aksie 'skryf'. D1e twee oppervlakte-strukture is 
dus albei transformasies van dieselfde diepte-struktuur: dader - aksie -
resultaat. 'n Skrywer of sprelcer het dus 'n keuse en in die maak van sy keuse 
word hy gelei deur 'n element wat 'fokus' genoem word. In die aktiewe kon
struksie is die fokus op u16~, in die passiewe op ihttcrtoA.i]. En hicrdie fokus
element is 'n supplementere semantiese komponent. Dit beteken dat dit streng 
genome nie heeltemal korrek is om die aktief as kernsin aan te merle en die 
passief as transformasie daarvan nie. Nee, beide is transformasies van mekaar. 
En hierdie feit is vir die retoriek van baie groot belang. As ons dit in literatuur 
benut lean die resultaat soms verrassend wees. So byvoorbeeld lean dit in 
sommige kontelcste beteken dat 'n passiewe konstruksie in Grieks juis nie 
met 'n passiewe in 'n ander taal vertaal moet word nie omdat daar retoriese 
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elemente op die spel is. In religieuse literatuur met 'n semitiese agtergrond is dit 
dikwels die geval, waarvan verskeie voorbeelde uit die Nuwe Testamentiese 
Grieks te noem is. In die saligsprekinge van die bergpredikasie in Mt 5 het 
ons 'n sprekende voorbeeld. Die passiewe konstruksie dien hier om die fokus 
van die a gens na die patiens te verskuif ter wille van heilige eerbied en om so 
retories die agens prominensie te verleen. As ons die sin in Mt 5.9 JlUKaptot 
o{ Etpt)V01t0tot, on UU"tOl u{o{ 9EOU JCA.tj9ijcrOV'tat OOk met 'n passief VertaaJ 
as 'gelukkig is die vredemakers want hulle sal kinders van God genoem word', 
dan het dit semanties die effek dat ons dit interpreteer as 'mense sal se dat hulle 
kinders van God is'. Tog is die bedoeling anders: God is die agens. Dit is 'n 
retoriese wending in hierdie tipe literatuur om die Godsnaam uit eerbied te 
verswyg en dit so op skugtere wyse as't ware te beklemtoon. Daarom moet ons 
dit eerder met 'n aktiewe konstruksie vertaal: 'gelukkig is die vredemakers, 
God sal hulle sy kinders noem'. 

Die voorgaande dui dus daarop dat hoewel die semantiese komponent wei 
basies in die diepte-struktuur le, die betrokke oppervlakte-struktuur wat 
gekies word om dit te realiseer, meteen die fokus-element na vore bring wat aan 
elke transf ormasie sy eie nuanse gee en dit is hierdie nuanse wat in die retoriese 
'n semantiese funksie het. Selfs al kies 'n outeur 'n spesifieke oppervlakte
struktuur eintlik net ter wille van die estetiese, het dit juis daarom nietemin 'n 
semantiese funksie want dit skep stemming en deurdat dit die ontvanger by
voorbeeld streel, maak dit hom meer genee om die inhoud te aanvaar en die 
regte klem daaraan te gee. Die goeie outeur kies immers altyd daardie beson
dere transformasie wat sy doel die beste dien. Hierdie doel is altyd slegs twee
ledig: esteties en semanties. In 'n bepaalde situasie kan hulle relevansie egter 
wissel maar albei is altyd tesame teenwoordig. 

Om die voorgaande te illustreer kan ons 'n passasie neem waarvan ons by 
voorbaat rede het om te vermoed dat die outeur dit doelbewus gestileer het, 
naamlik die aanvang van die openingsin in Plato se Republiek. Diogenes 
Laertius (3,25,37) en Dionysius van Halikamassus in sy De Compositione 
Verborum (vol. V, p. 209 Reiske) vertel dat na Plato se dood tablette gevind is 
waarop hierdie openingswoorde telkens oor en oor geskryf is, klaarblyklik om 
die sin mooi en netjies weer te gee. Ook Quintilianus noem dit in sy Institutio 
Oratoria (7,6,64). Die sinsdeel lui soos volg KU'tE~t)V x9f:t; Elt; Tistpata JlWl 
rA.a6Krovor; 'tOU Apicr'trovor;. Kommentare noem dikwels wei iets van die 
anekdote in verband met Plato se notas, maar laat dit dan net daar. Blykbaar 
beskou hulle dit bloot net as 'n estetlese kwessie. Gevolglik word geen seman
tiese effek hieruit afgelei nie. Dat dit primer esteties is, ly geen twyfel nie, maar 
dit is nie nodig om dit slegs as voorbeeld aan boeke oor Griekse prosastyl oor 
te Iaat nie. Die bepaalde struktuur wat Plato hier gekies het, dien ook 'n 
semantiese doel. Maar laat ons voor begin: Die 2anvangswoorde verdeel in 
twee kommata KU'tE~T]V x9st; stt; Tistpatii en JlE'tll rA.aUKffiVOt; 'tOU 'Apicr'tffiVOt;. 
Hulle is feitlik van gelyke omvang, 8 en 9lettergrepe as ons 'tOU 'Ap ineen laat 
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vloei. Gelyke lengtes is 'n belangrike eis van die retoriek en is dikwels, soos 
o.a. deur Gorgias van Leontini, bepleit. Hiermee word 'n effek van balans 
bereik wat in hierdie sin estetiese funksie bet. Ritmies word dit verhoog deurdat 
die eerste komma uit 3 + 1 + 1 + 3 lettergrepe, oor die woorde versprei, 
bestaan. Nog eens gee dit balans, maar ook poetiese effek, naamlik- uu -, 
'n maat wat populer is. Poetiese effek is ook 'n eis wat die antieke retorici vir 
goeie prosa gestel het. Die tweede komma gee met gelyke uitgange in die 
eiename (nog 'n eis van die retorika) en met lang vokale daarin, 'n stadiger 
ritme wat 'n rustige a:floop suggereer. Die sin vloei dus grasieus, en die melo
diese patroon vergestalt Sokrates se afgaan na die Piraeus wat beldemtoon 
word deur Ka'tE~TJV voorop te stel. Die retoriese verloop van die segging 
simboliseer dus die gedagte wat reeds in die eerste woord gegee is. Hiermee 
word die afgaan na die Piraeus as lokaliteit vir die gesprek wat gaan volg in die 
hele boek, in relief geplaas. Semanties dien dit tot presisering van die dramatis 
locus. Die semantiese komponent le weliswaar in die finesse, maar by die lees 
van die sin voel ons dit onteenseglik aan. Maar dit is meal nie. 'n Entjie verder 
speel dit weer in die gedagte as die gryse Kephalos vir Sokrates verwelkcm en 
o.a. se dat hy wat Kephalos is eintlik na Athene moes opgegaan het om Sokrates 
te spreek maar sy ouderdom weerhou hom en daarom is hy des te meer bly dat 
Sokrates na hom toe afgekom het. Hierdie dinge gee kleur aan 'n vertelling en 
semanties dien dit om sekere aspekte uit 'n vertelling as't ware te onderstreep. 
Dit is per slot van sake niks anders as fokus nie. Sonder sy fokus-elemente is 
eillge taal net soos 'n foto sonder fokus. Semanties is dit onontbeerlik vir die 
korrekte oordra van 'n outeur se bedoeling. 

As ons nou op hierdie stadium wil teespreek en se dat daar tog gewoonlik 
deur klassici aan hierdie dinge aandag gegee word, dan is dit miskien waar van 
besondere individuele dosente, maar oor die algemeen- en veral wat ons teks
boeke en kommentare betref- kom daar baie min hiervan tereg. Ek het nog 
in geen kommentaar oor Plato se Republiek. iets van hierdie semantiese aspekte 
van sy styl verneem nie. Die normale patroon is dat sommige kommentare by 
hulle 'inleiding' 'n afdeling oor 'styl' sal gee waarin 'n aantal kenmerke in die 
algemeen behandel word, byvoorbeeld die vermelding van enkele stylfigure 
soos o.a. chiasme, asyndeton, anakolouthon, of 'n voorliefde vir kort bondige 
sinne, of aan die anderkant baie lang peri odes, met 'n voorbeeld ofwat van elk, 
maar sonder om enigsins op die semantiese relevansie daarvan te wys. Verder 
vind ons gegewens oor poetiese woorde, ofloniese vorme in 'n Attiese skrywer, 
of sigmatiese aoristi vir sterk vorme ens. Vir Plato is J. Riddel se boek A Digest 
o.fPlatonic Idioms van1867 wat in 1967, 'n eeu later dus, net so herdruk is, 'n 
tipiese voorbeeld. Wat veral opval - en dit geld by uitnemendheid ook vir 
kommentare -is die knaende lief de vir die aanwys van parallelle. Maar om te 
weet dat 'n skrywer 'n sekere wending ook elders ge bruik sonder om te weet wat 
dit beteken, is van weinig nut. Tog is daar in die jongste tyd 'n verbetering te 
bespeur. Om slegs een voorbeeld te noem, wil ek verwys na H. R. Immerwahr 
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se hoek Form and Thought in Herodotus wat in 1966 verskyn het. In sy tweede 
hoofstuk behandel hy Herodotus se 'style and structure' en gee wei hier en 
daar aandag aan die semantiese aspekte. Maar tot op datum het ons nog geen 
werklike semantiese benaderinge tot die retoriek nie en die rede le hoofsaaklik 
in die feit dat dit baie sterk 'n ad hoc-kwessie is wat moeilik onder algemene 
reels tuis te bring is. In die vorige voorbeeld het die lang klanke in die eiename 
bygedra tot uitbeelding van die dalende gang, in ander passasies kan dit o.a. 
droefheid en somberheid suggereer, soos byvoorbeeld in Hdt I, 45, 3: 

~ AopllO"'tOt; oe 6 ropoisco 'tOU Miosco, ou-roc; oil 6 <povsuc; JlBV 'tOU ~0)\)'tOU 

UOEA<pEOU 'YEVOJ.LEVOt;, <poveuc; oe 'tOU Katli]pavwc;, E7tEhE l'Jcroxill 'tWV uve
pomcov E'YEVE'tO 7tEpi 'tO crflJ.LU, croyytVCOcrKOJ.lEVOt; uvflpomcov dvat 'tWV au-roc; 
ijoss papocroJ.L<popona-roc;, smKa-racr<passt -r4'> ruJ.LPQl Ecoo-r6v. 

Adrastos het sy broer per ongeluk gedood en is deur Kroisos skuiling gebied. 
Ook het Kroisos hom ritueel van die skuld bevry. Op 'njagtog dood hy- weer 
per ongeluk- Kroisos se eie seun, en by die grafword hy so oorweldig deur sy 
eie ellende dat hy homself om die lewe bring. Om die semantiese gegewens 
wat deur die retoriese komposisie van die sin aangebied word goed te verstaan, 
moet ons op die hele redevoering let waarin dit voorkom. Redevoeringsanalise 
het immers ten doel om die kern van die semantiese gegewens uit te lig. Met 
hierdie gegewens ter hand kan die semantiese aspekte van 'n bepaalde kolon 
redelik maklik bepaal word. Redevoeringsanalise is op die oomblik 'n tegniek 
wat al goed onderweg is en waaroor daar in die jongste tyd baie gepubliseer is. 
Wat nou as verdere ontwikkeling voor die deur le, is myns insiens die semantiese 
ontleding van die retoriese in die afsonderlike kola, hulle verhoudinge tot 
mekaar en tot die geheel van die perikoop waarin hulle optree. Maar om terug 
te keer tot die redevoeringsanalise van die genoemde gedeelte uit Herodotus: 
omdat dit 'n lang proses is, gee ek nie nou 'n analise nie, maar volstaan met die 
reslli:taat van so 'n analise wat aantoon dat die sin hierbo (Hdt I, 45, 3) voorkom 
as die laaste in die reeks kola waarvan die sentrale semantiese komponent 
gelee is in die feit dat die gode droefheid en ellende meebring vir die gene wat 
hulle wil straf. Die onderhawige sin kulmineer die hele voorafgaande verhaal 
en onderstreep die uitwoed van die gode se strafgerig. Die sin begin met 'n 
gewigtige frase om Adrastos aan die orde te stel: Adrastos, die seun van 
Gordias, kleinseun van Midas. Dit is 'n retoriese wending wat nie ten doel het 
soos van Groningen se kommentaar se dat dit die persoon van Adrastos weer 
duidelik voor die gees wil roep nie, maar dit fokus op die somberheid van die 
drukkende emosies wat in hi.erdie kolon sy toppunt bereik. En hiermee is dit 
nie klaar nie; dit gaan nog voort deur die anaforiese <povsuc; J.LBV ... <poveuc; 
oe en nogeens deur die frase E7tEhE - crflJ.La wat die plek en tyd aangee om 
sodoende die woord Adrastos te rek van sy gebeure-woord ijoes waarmee dit 
grammaties te verbind is. Hiermee word spanning opgebou en word vrees 
vir wat gaan kom gesuggereer. As die sin met snsi'ts begin het sou hierdie 
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effek geheel en al verlore gewees het. Die lang gerekte gang kulmineer nou in 
die beskrywing van Adrastos as ~apucrUJl<popclrta'toc;, 'n besondere lang woord 
wat die somberheid nog verder onderstreep tesame met cruyytvcomc6JlEVoc; en 
dan in ihnKaracr<p6.sst enduit gevoer word. Let ook op die baie lang o-klanke 
vanaf cruyyivcocrKOJlEVoc; tot die einde toe. Die retoriese styl van hierdie kolon 
dien semanties om die tragiese gebeure in felle lig te stel en in te hamer. Die 
struktuur van hierdie sin is uitmuntend gekies. Deur i:nshs- crfjJla nie aan die 
begin te stel waar dit chronologies meer natuurlik sou wees nie, maar midde in 
die sin om so rekkingspanning te verkry, bring ook verder mee dat f]cruxiTJ 
reliefverkry. Die stilte verskerp die somberheid van die tragiek. Ook is cpovsuc; 
leksikologies 'n fyn keuse: by a8sA.cpwu pas dit sonder moeite, maar nie by 
Ka9iJPavroc; nie, want Adrastos het nie vir Kroisos gedood nie, maar sy seun. 
Hierdie diskrepansie gee aan cpovsuc; besondere semantiese relief. Dit skreeu 
as't ware in ons ore en motiveer ook Adrastos se oorweldigende gemoedsaan
doening wat hom daartoe bring om sy eie Iewe te neem: hy kan dit net nie meer 
verduur het nie, want cpovsuc; teenoor Ka9ijpavroc; skreeu ten hemel. Uit 'n 
retoriese oogpunt is die sin meesterlik gekonstrueer, en uit 'n semantiese nog 
meer. Dit gee soveel data wat nie in woorde daar staan nie, en data wat juis die 
eintlike bedoeling aandui. Trouens, dit is ook een van die basiese leerstuklce van 
die semantiek dat betekenis baie meer is as net 'n somtotaal van die woorde van 
'n sin. 

Herodotus is besonder lief vir die aaneenryging van kort sinstukke. Sedert 
1924, toe Hermann Frankel sy artilcel 'Eine Stileigenheit der friihriechischen 
Literatur' in die Gottingische gelehrte Nachrichten gepubliseer het, is hierdie 
parataktiese wending gesien as illustrasie van die destydse populere beskouing 
dat Herodotus se werk 'n !compendium is van los stukke oor 'n tyd heen. 
Immerwahr, na wie hierbo verwys is, spreelc die oortuiging uit dat dislconti
nulteit in styl baie lceer 'n retoriese wending is om semantiese effek te verlcry. 
Hy noem Hdt VII, 176, 3 as voorbeeld: 

san 8£: i:v 1:fj i:cr68<]) 1:au•u 9sp!la A.ou1:pa, 1:a Xutpouc; KaA.soucrt oi i:rctxropwt, 
Kai ~CO!loc; i8putat 'HpmcA.soc; i:n' afnoi:crt. i:888!lTJ1:0 8£: 1:Et;(Oc; Katu mutac; 
1:ac; i:cr~oA.a.c;, Kai 1:6 ys naA.atov nuA.at i:nfjcrav. 

Semanties het hierdie skryfwyse die effek, se hy, dat dit die outonomie van die 
individuele items waarborg en so aan hulle relief gee. Dit wil die leser ellce 
item in die beslcrywing afsonderlik laat sien en sy aandag daarop vestig. 

Ten slotte nog net een voorbeeld. In Plato Rep. 600E het ons 'n eienaardige 
stelling as ons bloot op die woorde afgaan. In 'n sin met' n moeilike bouvorm 
lees ons die vo1gende: 

OuKouv ne&Jlsv ana 'O!lfiPou ap~a.11svouc; nav1:ac; 1:ouc; nmTJnKouc; !lLJlTJ'tac; 
Et8ffiA.cov apstfjc; ElVat Ka.i 'tCOV aA.A.cov 7tEpi <bv 7tOtOUO'l, 'tfjc; 88 UATJ9da; oux 
cirttscr9a.t. 
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As ons op die woorde af vertaal, kry ons die volgende: 

'Ons moet dus tot die gevolgtrekking kom, nie waar nie, datal die digters vanaf 
Homeros nabootsers is van beeltenisse van deug en ook van aile ander dinge 
waarmee hulle hul besig hou, maar dat hulle nie by die egte uitkom nie ?' 
Die eintlike probleem le in die middeldeel. Jowett vertaal: 'they copy images 
of virtue and the like'. Dit lyk of hy wil se dat die digters afbeeldinge van deug 
en van dinge wat soortgelyk aan deug is naboots. Lindsay vertaal: 'the poets 
are imitators of images of virtue and of all the other subjects on which they 
write' . So ook Taylor. Dit beteken dat die digters nabootsers van beeltenissc is
en dit geld deug wat hulle normaalweg naboots, maar ook aile ander dinge. 
Dit is blykbaar ook Chambry se bedoeling in die Bude-reeks as hy se: die 
digters het 'pour objet la vertu ou toute autre chose'. So ook Rufener wat se dat 
die digters 'Nachahmer von Abbildern der menschlichen Tlichtigkeit sind und 
der anderen Dinge von denen sie dichten'. . 

Die probleem wat met die vorige ontstaan, is dat Plato die digkuns allermins 
as iets deugdeliks beskou. Vol gens hom mislei dit die mense. Daarom wil hy 
dit ook in die ban doen. Om hier dan meteen- en sonder enige parallel uit sy 
werk- te moet aanhoor dat die digkuns hom by uitnemendheid met die deug 
bemoei (sy dit dan slegs by wyse van nabootsing, maar darem tog) dit doen 
vreemd a an; en waar hierdie uitspraak in die eerste gedeelte van boek X van die 
Republiek voorkom - 'n gedeelte wat dikwels al as losstaande van die res van 
die werk beskou is, met sporadiese tekens van die werk van teksversorgers -
kan 'n mens maklik geneig wees om dan juis hierom ook in hierdie geval 'n 
onoorspronklikheid te vermoed. Maar so 'n beskouing het by verre nie genoeg
same grond nie. Tog bly die stelling vreemd, want in die konteks waarin dit 
voorkom, is daar geen direkte aanleiding daartoe nie. 

'n Moontlikheid is dat ons hier 'n besondere retoriese wending het, en 'n 
TG-model van die sinskonstruksie laat die vermoede sterker word: 
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Ecow>.a 

nO.v-rE:~ ot 
TtOI..T)Lt.HOl. 

,-------xa( -------, 

Wv not.oUat.v 

EOl:L "tW\J CiAAW\J 

aU-rot. !tOt.OOot. -raG -ra. 

Uit die boom-model hierbo gegee kan 84 aileen as twee gebonde kernsinne 
ontleed word anders sal ups-.fjr; Kai -.&v {j}.,'A.rov 'n leksikale eenheid moet wees 
wat semanties onmoontlik is. Gevolglik kan die betekenis soos volg by wyse 
van kernsinne gestel word : 

1. alle digters is nabootsers (van Homeros afregdeur) 
2. hulle boots beeltenisse na 
3. die beeltenisse is van deug 
4. die beeltenisse is van alie dinge (waarmee digters hulle besig hou). 
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Die vierde kernsin omvat die derde semanties. Trouens dit dra ook die 
verdere inbedding. En dit is hierdie feit wat vir ons uit die boom-model hierbo 
aantoon dat die semantiese lyn van die sin met -r&v {fA'Arov deurloop en dat 
ape-rfl~ as parentese, as't ware, voorop geplaas word in die liniere gang van die 
sin om dit sodoende reliefte gee. Saam se -r&v li'A-'Arov en ape-rfl~ dat die digters 
in alles wat hulle doen slegs by beeltenisse bly. Die spesi:fieke noem van deug 
dien dus om daaraan relief te gee binne die raamwerk van 'aile ander dinge'. 
Met ander woorde, in alles wat hulle doen bly die digters nabootsers van af
beeldinge en dit geld ook selfs al sou hulle deug pro beer naboots. In 'n baie ou 
vertaling van die Republiek, naamlik die van Davies and Vaughan van 1852, 
word dit waarskynlik so verstaan as hulle se: 'all writers of poetry copy 
unsubstantial images of every subject about which they write, including virtue'. 
Hierdie vertaling is egter nooit nagevolg nie, waarskynlik omdat dit nie by die 
letter van die sin aanpas nie- en tog is dit 'n vertaling wat, hoewel nie heeltemal 
duidelik nie, tog op die regte spoor was. 

Nietemin bly die semantiese relevansie van die noem van deug in hierdie 
konteks nog 'n vraag, want dit is nog glad nie duidelik waarom deug hier 
soveel prominensie moet geniet nie. Dit is opmerklik dat die kommentare 
hieroor geen woord rep nie. Die oplossing is egter nie ver te soek nie, maar dit 
kom eers as ons 'n groter snit ontleed. In 598E verwys Plato na die populere 
mening dat die digters alles weet, dat o\Swt micra~ 11ev -rexva~ sn:icr-rav-rat, 
n:uv-ra 8e 'tU av9pometa 'tU n:po~ ape-ri)v Kai KUKlO.V, Kai 'tU ye eeta. Wat die 
menslike betref, weet hulle dus kwansuis alles van deug en ondeug. En 'n 
entjie verder in 599D pols Plato vir Homeros skertsend as sou hy alles van 
deug weet. As hy dan nou in 600E hierdie retoriese wending gebruik om aan 
deug relief te gee wil hy dit ironies doen, wil hy se dat hy geen erg aan die 
populere mening het nie, want al sou dit ook waar wees, beteken dit niles nie 
aangesien deug ook maar net 'n beeltenis is en nie deug as sodanig nie. 

Dit is opmerklik dat kommentare, wanneer hulle wei iets oor die retoriese se, 
selde die betekenis daarvan sal probeer aantoon. Die rede le waarskynlik 
daarin dat retoriese elemente net as estetiese materiaal aangesien word. Die 
semantiek van die antieke retoriek is nog skaars ontgin. Vir die literere waar
dering van ons klassieke letterkunde het dit baie waarde. Taalkunde en l~tter
kunde word gans te veellos van mekaar beoefen. 
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