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Samenvatting g
Hoofdstukk 1 geeft een introductie op het probleem dat poëtische teksten
vormenn voor de semantiek. Eén van de oorzaken daarvan is dat poëtische
tekstenn een metaforische lezing toelaten, waarbij de tekst w o r d t
geinterpreteerdd als betrekking hebbend op een door de interpretator
g e c o n s t r u e e r dd
domein
van
verwijzing.
Een
systematische,
waarheidsconditionelee betekenistheorie voor poëtische tekst wordt daarmee
onmogelijk.. Vervolgens wordt onderzocht in hoeverre alternatieve semantische
enn cognitieve analyses van metaforische betekenis een dergelijke benadering
vann poëtische tekst kunnen beschrijven en verklaren. In dit opzicht is de
theoriee van Paul Ricoeur het meest veelbelovend. Ricoeur analyseert de rol van
verbeeldingg in metaforische interpretatie met behulp van Kant's begrip van
productievee verbeelding. Hij veronderstelt daarbij echter een criterium
waarmeee men metaforisch te interpreteren taalgebruik kan afbakenen van
anderr taalgebruik, hetgeen niet bruikbaar blijkt. Daarnaast gaat Ricoeur niet in
opp hoe niet-metaforische betekenis begrepen wordt, en met name wat daarbij
dee rol van verbeelding zou kunnen zijn.
Hoofdstukk 2 gaat in op Kant's analyse van de rol van verbeelding in de
totstandkomingg van conceptuele oordelen in het algemeen. Hij onderscheidt
eenn reproductieve en een productieve functie van de verbeelding binnen
empirischee oordelen. De problematische relatie tussen deze twee functies
binnenn de Kritische filosofie besproken, mede op basis van de interpretatie van
Gibbons,, die stelt dat de productieve, subjectieve verbeelding in alle
empirischee oordelen primair werkzaam moet zijn.
Vervolgenss wordt gespeculeerd op de mogelijkheid dat alle concepten, dus ook
betekenisrepresentaties,, op grond van productieve verbeelding tot stand
komen,, naar het model van hoe Kant beschrijft dat subjectieve universele
conceptenn gevormd worden.
Hoofdstukk 3 omvat een uitwerking van de eerdere speculaties over cognitie.
Daarbijj worden eerst twee theorieën besproken die het proces van
conceptformatiee beschrijven aan de hand van de cognitieve representatie van
dee waarneming. De theorie van Bartsch beschrijft hoe taal een rol speelt bij
begripsvorming,, en met name hoe het leren van conventioneel taalgebruik
binnenn een taalgemeenschap daarbij een structurerende rol heeft. Het
cognitievee proces van conceptformatie wordt daarbij geanalyseerd als het op
neuro-fysiologisch,, dwz. neuronaal, niveau verwerken van verschillende
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waarnemingen,, op basis van reële gelijkenissen tussen (uitings)situaties.
Bartschh gaat daarbij niet in op psychologische aspecten van cognitieve
representatiee van concepten, maar beperkt zich tot een extensionalistische
definitiee in termen van verzamelingen situaties onder een aspect van gelijkenis.
Dee theorie van Barsalou presenteert een model van conceptformatie op basis
vann perceptuele processen. Concepten zijn bij hem gestructureerde clusters van
'perceptuelee symbolen', namelijk functionele en selectieve representaties van
eerderee percepten die op neuronaal niveau gerepresenteerd zijn. Hij beschrijft
hoee een concept geactiveerd kan worden op grond van een waarneming.
Daarbijj neemt hij echter aan dat ook de betekenis van woorden, zelfs van
abstractee termen, in causaal geffectueerde perceptuele representaties gegrond
is. .
O pp basis van de kritische bespreking van deze beide modellen wordt de
eerderee speculatie over een cognitief model uitgewerkt, waarin de rol van
productievee verbeelding in zowel begripsvorming als in metaforische
interpretatiee centraal staat. In deze uitwerking worden concepten, ongeveer als
bijj Barsalou, gezien als clusters van in een specifieke context geactiveerde,
gerelateerdee representaties van eerdere waarnemingen, met inbegrip van de
waarnemingg van van talige uitdrukkingen zelf. Deze relaties komen tot stand
inn de ervaring, alsook bij het aanleren van correct taalgebruik binnen een
taalgemeenschap,, als Bartsch beschrijft. Linguïstische betekenis is daarmee niet
tee identificeren met een specifiek, stabiel cognitief gerepresenteerd concept,
maarr bestaat op een cognitief niveau uit een cluster van al dan niet talige
representatiess die door een uitdrukking binnen een specifieke context
geactiveerdd worden. Interpretatie en begrip bestaan aldus beide uit het vormen
vann een cluster van representaties waarbinnen het gebruik van een uitdrukking
binnenn een gegeven context herkend kan worden.
Inn de epiloog w o r d t teruggekeerd naar het onderwerp van poëtische
interpretatie.. Aangezien het proces dat Ricoeur specifiek acht voor poëtische
interpretatiee in het voorgaande als een algemeen cognitief proces is
geanalyseerd,, is iedere mogelijkheid om dergelijke interpretaties in termen van
eenn specifiek, differentieerbaar gebruik van productieve verbeelding te
karakteriserenn weggevallen. Aldus is de relatie tussen poëtische interpretatie
enn poëtische tekst niet te herleiden tot een wezenlijk andere manier van lezen
off begrijpen. Gesteld wordt dat in de interpretatie van een als poëtisch
herkendee tekst een subjectieve, niet-conventionele lezing toelaatbaar en zelfs
sociaall wenselijk is, in tegenstelling tot in de meeste andere contexten. Aldus is
dee identificatie van poëtische interpretatie met de vrije verbeelding zelf een op
conventiess gebaseerde idealisering van wat de poëzie vermag.
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