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mêçë~=
Prosa
Arne
^êåÉ=jÉäÄÉêÖ=
Meloerg

k®êÜÉäëí=ÒäáííÉê~íìêÒ=ëâ~=ÇÉÑáåáÉê~ë=ë™=î®åÇÉê=ã~å=ëáÖ=íáää=ÇáâíÉåW=Ç®ê=ÑáååÉê=ã~å=
Närhelst ”litteratur” ska definieras så vänder man sig till dikten: där finner man
ÇÉå=
den ÒéçÉíáÅáíÉíÒ=
”poeticitet” çÅÜ=
och ÒäáííÉê~êáíÉíÒ=
”litteraritet” ëçã=
som ìíå®ãåë=
utnämns íáää=
till ëéÉÅáÑáâ=
specifik Ñ∏ê=
för ÇÉí=
det äáííÉê®ê~=
litterära
moderna íáÇÉå=
ëéê™âÉíK=
språket. p™Ç~å~=
Sådana ÇÉÑáåáíáçåÉê=
definitioner Ü∏ê=
hör Ñ∏êëí™ë=
förstås ÇÉå=
den ãçÇÉêå~=
tiden íáääW=
till: á=i âä~ëëáëâ=
klassisk íáÇ=
tid
istället ëçã=
â~ê~âí®êáëÉê~ÇÉë=
î~ê= Ä~ê~=
karaktäriserades äáííÉê~íìê=
litteratur áëí®ääÉí=
som ãáãÉëáë=
mímesís çÅÜ=
och ÇáâíÉå=
dikten var
bara Éíí=
ett ~î=
av ÇÉ=
de
ã™åÖ~=
îÉêâäáÖÜÉíÉå= ÉääÉê=
många ë®íí=
sätt ëçã=
som âìåÇÉ=
kunde ~åî®åÇ~ë=
användas Ñ∏ê=
för ~íí=
att äáííÉê®êí=
litterärt ÒÉÑíÉêÄáäÇ~Ò=
”efterbilda” verkligheten
eller
å~íìêÉå=ÉääÉê=ÇÉå=Ñ∏êÉÇ∏ãäáÖ~=äáííÉê~íìêÉåK=fêçåáëâí=åçÖ=ìééÜ∏àë=ÇáâíÉå=íáää=ÇÉå=
naturen eller den föredömliga litteraturen. Ironiskt nog upphöjs dikten till den
ë~åå~=äáííÉê~íìêÉå=á=ë~ãã~=Üáëíçêáëâ~=∏ÖçåÄäáÅâ=ëçã=äáííÉê~íìêÉåë=îáâíáÖ~ëíÉ=ìíJ
sanna litteraturen i samma historiska ögonblick som litteraturens viktigaste utíêóÅâëë®íí=áåíÉ=ä®åÖêÉ=â~å=ë®Ö~ë=î~ê~=ÇáâíI=ìí~å=ëå~ê~êÉ=êçã~å=çÅÜ=ÑáâíáçåK=bääÉê=
tryckssätt inte längre kan sägas vara dikt, utan snarare roman och fiktion. Eller
â~åëâÉ=éêçë~K=c∏ê=ÇáâíÉåë=ãçÇÉêåáëÉêáåÖ=çÅÜ=ÑêáÖ∏êÉäëÉ=Ñê™å=ÇÉí=âä~ëëáëâ~=ÑçêãJ
kanske prosa. För diktens modernisering och frigörelse från det klassiska formëéê™âÉí=Ü~ê=àì=áååÉÄìêáí=~íí=ÇáâíÉå=Ü~ê=å®êã~í=ëáÖ=éêçë~åK=lÅÜ=ÇÉ=ÑäÉëí~=Ñ∏êë∏âÉå=
språket har ju inneburit att dikten har närmat sig prosan. Och de flesta försöken
~íí=ÇÉÑáåáÉê~=äáííÉê~íìê=ëçã=Çáâí=çÅÜ=éçÉíáÅáíÉí=Ö∏êë=àìëí=å®ê=ÇáâíÉå=ãçÇÉêåáëÉê~J
att definiera litteratur som dikt och poeticitet görs just när dikten moderniseraÇÉë=á=éêçë~áëâ=êáâíåáåÖI=ÇÉí=îáää=ë®Ö~=ìåÇÉê=Ñ∏êëí~=ÇÉäÉå=~î=NVMMJí~äÉíK=
des i prosaisk riktning, det vill säga under första delen av 1900-talet.
jÉå=î~Ç=®ê=Ç™=éêçë~\=jÉÇ=í~åâÉ=é™=éêçë~åë=Ççãáå~åë=á=ÇÉå=ãçÇÉêå~=äáííÉê~íìJ
Men vad är då prosa? Med tanke på prosans dominans i den moderna litteratuêÉåI=ë™=®ê=ÇÉí=ãÉÇ=Ñ∏êî™åáåÖ=ã~å=ã™ëíÉ=âçåëí~íÉê~=~íí=äáííÉê~íìêíÉçêáå=íáÖÉê=ëíáääW=
ren, så är det med förvåning man måste konstatera att litteraturteorin tiger still:
jag
à~Ö= Ü~ê=
har áåíÉ=
inte äóÅâ~íë=
lyckats ìééí®Åâ~=
upptäcka å™Öçå=
någon ~åëíçêãåáåÖ=
anstormning ~î=
av Ñ∏êë∏â=
försök ~íí=
att ÇÉÑáåáÉê~=
definiera éêçë~I=
prosa,
î~êÉ=ëáÖ=ëçã=ÑÉåçãÉåI=ëçã=Üáëíçêáëâí=Ñ~âíìã=ÉääÉê=ëçã=íÉåÇÉåëK=aÉí=Ñáååë=Ñ∏êëí™ë=
vare
sig som fenomen, som historiskt faktum eller som tendens. Det finns förstås
ëíçê~êí~ÇÉ=Ñ∏êë∏â=~íí=êáåÖ~=áå=ÇÉå=ÄÉê®íí~åÇÉ=éêçë~åë=â~ê~âí®êI=~ääíáÑê™å=pâäçîëâáàë=
storartade försök att ringa in den berättande prosans karaktär, alltifrån Sklovskijs
mêçë~åë=íÉçêá=ENVOVF=íáää=qçÇçêçîë=mêçë~åë=éçÉíáâ=ENVTNFI=çÅÜ=â~åëâÉ=â~å=ã~å=ëÉ=~ää=
Prosans teori (1929) till Todorovs Prosans poetík (1971), och kanske kan man se all
ÇÉå=Òå~êê~íçäçÖáÒI=ëçã=ìíÖ™íí=Ñê™å=d¨ê~êÇ=dÉåÉííÉë=~êÄÉíÉåI=àìëí=ëçã=Ñ∏êë∏â=~íí=
den ”narratologi”, som utgått från Gérard Genettes arbeten, just som försök att
ÄÉëí®ãã~=ÇÉå=ÄÉê®íí~åÇÉ=Ñáâíáçåëéêçë~åë=ÉÖÉåëâ~éÉêK=jÉå=å®ê=à~Ö=åì=îáää=Ü®îÇ~=
bestämma den berättande fiktionsprosans egenskaper. Men när jag nu vill hävda
~íí=ÇÉå=ãçÇÉêå~=äáííÉê~íìêÉå=çÅÜ=âìäíìêÉå=®ê=áåî~ÇÉê~Ç=~î=éêçë~I=ë™=í®åâÉê=à~Ö=áåíÉ=
att den moderna litteraturen och kulturen är invaderad av prosa, så tänker jag inte
Ä~ê~=é™=ÄÉê®íí~åÇÉ=ÑáâíáçåI=ëçã=Ñ∏êëí™ë=®ê=Éå=îáâíáÖ=ãÉÇäÉã=á=Ñ~ãáäàÉå=éêçë~=ãÉå=
bara på berättande fiktion, som förstås är en viktig medlem i familjen prosa men
®åÇ™=Ä~ê~=Éå=~î=ã™åÖ~=ãÉÇäÉãã~ê=á=Éå=Ñ~ãáäà=ëçã=çÅâë™=çãÑ~íí~ê=Éå=ÜÉä=ÇÉä=~î=
ändå bara en av många medlemmar i en familj som också omfattar en hel del av
ÇÉí=ëçã=îá=ãÉÇ=Éíí=î~Öí=ìííêóÅâ=â~ää~ê=ë~âéêçë~K
det som vi med ett vagt uttryck kallar sakprosa.1N=
Så: vad är prosa? jag vill här bidra till ett svar genom att i tre avsnitt summera
p™W=î~Ç=®ê=éêçë~\=g~Ö=îáää=Ü®ê=ÄáÇê~=íáää=Éíí=ëî~ê=ÖÉåçã=~íí=á=íêÉ=~îëåáíí=ëìããÉê~=
olika uppfattningar om vad prosa är (eller: inte är), uppfattningar som jag vill
çäáâ~=ìééÑ~ííåáåÖ~ê=çã=î~Ç=éêçë~=®ê=EÉääÉêW=áåíÉ=®êFI=ìééÑ~ííåáåÖ~ê=ëçã=à~Ö=îáää=
======================================================

N1 =pâäçîëâáà=~îëäìí~ê=mêçë~åë=íÉçêá=ãÉÇ=Éíí=âçêí=â~éáíÉä=çã=Òbëë~ó=~åÇ=^åÉÅÇçíÉÒ=Ç®ê=Ü~å=í~ê=ìéé=
Sklovskij avslutar Prosans teori med ett kort kapitel om ”Essay and Anecdote” där han tar upp

ÇÉí=ëçã=á=ÇÉå=ÉåÖÉäëâ~=∏îÉêë®ííåáåÖÉå=ENVVMF=â~ää~ë=ÒéäçíäÉëë=éêçëÉÒK=lÅÜ=pâäçîëâáà=î~êå~ê=Ñ∏ê=Ñ∏ê=
det som i den engelska översättningen (1990) kallas ”plotless prose”. Och Sklovskij varnar för för
ÇÉí=ëçã=ÇÉå=äáííÉê®ê~=ìíîÉÅâäáåÖÉå=Öàçêí=íáää=Éíí=Ñ~âíìãW=Éå=Ää~åÇåáåÖ=~î=ÒäáíÉê~íìêÉ=çÑ=Ñ~ÅíÒ=ãÉÇ=
det som den litterära utvecklingen gjort till ett faktum: en blandning av ”literature of fact” med
”high literature” (alias fiktion).
ÒÜáÖÜ=äáíÉê~íìêÉÒ=E~äá~ë=ÑáâíáçåFK=
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â~ää~=
î™êí= âìäíìêÉää~=
kalla ÇçÖã~íáëâ~=
dogmatiska ÉÑíÉêëçã=
eftersom ÇÉ=
de Ääáîáí=
blivit Éå=
en ÇÉä=
del ~î=
av vårt
kulturella ìåÇÉêãÉÇîÉíå~I=
undermedvetna,
ÉÑíÉêëçã=ÇÉ=ÑìåÖÉê~ê=ëçã=ÄÉëí®ãã~åÇÉ=ëà®äîâä~êÜÉíÉê=Ñ∏ê=î™ê~=ìééÑ~ííåáåÖ~ê=~î=
eftersom de fungerar som bestämmande självklarheter för våra uppfattningar av
”litteratur” çÅÜ=
reflexer varmed
ÑÉåçãÉåÉí=
î~êãÉÇ= vi
îá=
fenomenet ÒäáííÉê~íìêÒ=
och â~å=
kan ~îä®ë~ë=
avläsas á=
i ÇÉ=
de áåëíáíìíáçåÉää~=
institutionella êÉÑäÉñÉê=
ëçêíÉê~ê=çÅÜ=î®êÇÉê~ê=äáííÉê~íìê=á=íKÉñK=ÄáÄäáçíÉâI=ÄçâÜ~åÇÉäI=äáííÉê~íìêâêáíáâI=äáííÉJ
sorterar och värderar litteratur i t.ex. bibliotek, bokhandel, litteraturkritik, litteraturanalys çÅÜ=
ê~íìê~å~äóë=
à~Ö= å™Öê~=
och äáííÉê~íìêìåÇÉêîáëåáåÖK=
litteraturundervisning. aÉåå~=
Denna Ççñ~=
a'oxa ìåÇÉêâ~ëí~ê=
underkastar jag
några êÉJ
reflexioner och ett diktexempel.
ÑäÉñáçåÉê=çÅÜ=Éíí=ÇáâíÉñÉãéÉäK=

mêçë~=®ê=ëâêáÑíëéê™âÉíë=åçêã~äíáääëí™åÇ=
Prosa är skriftspråkets normaltillstånd
båäáÖí=ÇÉåå~=ìééÑ~ííåáåÖ=ëâìääÉ=éêçë~=î~ê~=áÇÉåíáëâí=ãÉÇ=ëâêáÑíëéê™â=ÉääÉê=ãÉÇ=
Enligt denna uppfattning skulle prosa vara identiskt med skriftspråk eller med
leder íáää=
till ÑäÉê~W=
flera: ~íí=
ÒíÉñíÒ=
î~ê~=
”text” ÖÉåÉêÉääíI=
generellt, Éíí=
ett ãáëëÑ∏êëí™åÇ=
missförstånd ëçã=
som äÉÇÉê=
att éêçë~=
prosa áåíÉ=
inte ëâìääÉ=
skulle vara
EÉääÉê=âìåå~=î~ê~F=Éíí=äáííÉê®êí=~êÄÉíÉ=ãÉÇ=ëéê™âÉí=ìí~å=~íí=ÇÉí=äáííÉê®ê~=ëéê™â~êJ
(eller kunna vara) ett litterärt arbete med språket utan att det litterära språkarÄÉíÉí=ÄÉëí™ê=á=~íí=Ñ∏êî~åÇä~=éêçë~=íáää=Ñáâíáçå=ÉääÉê=íáää=ÇáâíK=eáëíçêáëâí=ëÉíí=Ñ∏êÜ™äJ
betet består i att förvandla prosa till fiktion eller till dikt. Historiskt sett förhåller det sig snarare tvärtom: prosa uppstår när man på medeltiden kommer på att
äÉê=ÇÉí=ëáÖ=ëå~ê~êÉ=íî®êíçãW=éêçë~=ìééëí™ê=å®ê=ã~å=é™=ãÉÇÉäíáÇÉå=âçããÉê=é™=~íí=
âåóí~=ë~ãã~å=äáíìêÖáåë=îÉêëê~ÇÉê=ÉääÉê=å®ê=ã~å=∏îÉêë®ííÉê=Çáâí=íáää=Éå=ë~ãã~åJ
knyta samman liturgins versrader eller när man översätter dikt till en sammanhängande framställning. Prosa är sålunda ingen neutral grundform utan redan
Ü®åÖ~åÇÉ=Ñê~ãëí®ääåáåÖK=mêçë~=®ê=ë™äìåÇ~=áåÖÉå=åÉìíê~ä=ÖêìåÇÑçêã=ìí~å=êÉÇ~å=
eller ãáåÇêÉ=
mindre äáííÉê®ê=
Éå=
en ãÉê=
mer ÉääÉê=
litterär ÄÉ~êÄÉíåáåÖ=
bearbetning ~î=
av ëéê™âäáÖí=
språkligt ã~íÉêá~äK=
material. fëí®ääÉí=
Istället Ñ∏ê=
för ~íí=
att
í®åâ~=
tänka ëáÖ=
sig éêçë~=
prosa ëçã=
som ëéê™âäáÖí=
språkligt ê™ã~íÉêá~ä=
råmaterial ÉääÉê=
eller äáííÉê®ê=
litterär ÒÖêìåÇÑçêãÒ=
”grundform” ë™=
så â~å=
kan ã~å=
man
Ñ∏êÉëí®ää~=ëáÖ=éêçë~=ëçã=Ä~âÖêìåÇ=íáää=çäáâ~=ÑçêãÉê=~î=äáííÉê®ê=ÄÉ~êÄÉíåáåÖ=EîáäâÉí=
föreställa sig prosa som bakgrund till olika former av litterär bearbetning (vilket
®ê=î~Ç=gÉÑÑêÉó=háíí~ó=C=tä~Ç=dçÇòáÅÜ=Ñ∏êÉëä™ê=á=qÜÉ=bãÉêÖÉåÅÉ=çÑ=mêçëÉK=^å=bëë~ó=
är vad Jeffrey Kittay öC W/lad Godzich föreslår i T/ae Emergence ofProse. An Essay
áå=mêçë~áÅë=Ñê™å=NVUTFK=c∏êÇÉäÉå=ãÉÇ=Éå=ë™Ç~å=ãÉí~Ñçêáâ=®ê=~íí=éêçë~=Ç™=Ñê~ãëí™ê=
in Prosaícs från 1987). Fördelen med en sådan metaforik är att prosa då framstår
ëçã=Éå=ÇÉä=~î=ÇÉå=ë~ãä~ÇÉ=äáííÉê~íìêÉå=ÉääÉê=~î=ÇÉí=äáííÉê®ê~=ÒÑ®äíÉíÒI=Ñ∏ê=~íí=~åJ
som en del av den samlade litteraturen eller av det litterära ”fältet”, för att anî®åÇ~=Éå=~åå~å=ãÉí~Ñçê=ëçã=Öàçêíë=Ö™åÖÄ~ê=~î=máÉêêÉ=_çìêÇáÉì=Eá=iÉë=ê≠ÖäÉë=ÇÉ=
vända
en annan metafor som gjorts gångbar av Pierre Bourdieu (i Les règles a'e
äÛ~êí=NVVOFK=lÅÜ=â~åëâÉ=Ñ™ê=îá=ä®íí~êÉ=ëóå=é™=éêçë~å=ëçã=âçåëíêìâíáçå=çÅÜ=íÉåJ
[art 1992). Och kanske får vi lättare syn på prosan som konstruktion och tenÇÉåë=çã=îá=áåíÉI=ÉääÉê=áåíÉ=Ä~ê~=Eëçã=_çìêÇáÉìFI=í®åâÉê=çëë=ÒÑ®äíÉíÒ=ëçã=Éå=ìééJ
dens om vi inte, eller inte bara (som Bourdieu), tänker oss ”fältet” som en uppë®ííåáåÖ=ãÉâ~åáëãÉê=ëçã=êÉÖäÉê~ê=ÒäáííÉê~íìêÉåÒ=ìí~å=áëí®ääÉí=í~ê=Ñ~ëí~=é™=ãÉí~ÑçJ
sättning mekanismer som reglerar ”litteraturen” utan istället tar fasta på metaforens ~åÇê~=
êÉåë=
andra ã∏àäáÖÜÉíÉêK=
möjligheter. pçã=
Som íKÉñK=
t.ex. oçä~åÇ=
Roland _~êíÜÉë=
Barthes á=i ÇÉå=
den ÄÉê∏ãÇ~=
berömda ìééë~íëÉå=
uppsatsen
Òcê™å=îÉêâ=íáää=íÉñíÒI=Ç®ê=Ü~å=éçäÉãáëÉê~ê=ãçí=ÒîÉêâÉíÒ=ëçã=äáííÉê®ê=
”Från verk till text”, där han polemiserar mot ”verket” som litterär ÒëìÄëí~åëÒ=
”substans”
çÅÜ=
sá= ÄÉÜ∏îÉê=
och áëí®ääÉí=
istället ä~åëÉê~ê=
lanserar ÒíÉñíÉåÒ=
”texten” ëçã=
som ÒãÉíçÇçäçÖáëâí=
”metodologiskt Ñ®äíÒK
fält”.2O= Vi
behöver á=i ~ää~=
alla
händelser é™ãáåå~ë=
påminnas çã=
Ü®åÇÉäëÉê=
om ~íí=
att éêçë~=
prosa ®ê=
är âçåëíêìâíáçå=
konstruktion çÅÜ=
och íÉåÇÉåëI=
tendens, Éíí=
ett Üáëíçêáëâí=
historiskt
ÑÉåçãÉå=á=Ñìää=îÉêâë~ãÜÉí=é™=ÇÉí=äáííÉê®ê~=Ñ®äíÉíK=
fenomen i full verksamhet på det litterära fältet.
En hastig jämförelse med musik och konst kan belysa detta: uttrycket musibå=Ü~ëíáÖ=à®ãÑ∏êÉäëÉ=ãÉÇ=ãìëáâ=çÅÜ=âçåëí=â~å=ÄÉäóë~=ÇÉíí~W=ìííêóÅâÉí=ãìëáJ
â~äáëâ=éêçë~=Ç∏â=ìéé=ìåÇÉê=ëÉå~êÉ=ÇÉäÉå=~î=NUMMJí~äÉí=ëçã=Éå=ÄÉíÉÅâåáåÖ=é™=Ñ∏êJ
kalisk prosa dök upp under senare delen av 1800-talet som en beteckning på förë∏âÉå=~íí=Äêóí~=ìéé=ãìëáâÉåë=ëíçê~=éÉêáçÇÉê=çÅÜ=ãÉäçÇáëâ~=âä~åÖÉê=çÅÜ=áëí®ääÉí=
söken att bryta upp musikens stora perioder och melodiska klanger och istället
å®êã~=
qÉêãÉå= éäçÅâ~ÇÉë=
närma ëáÖ=
sig Çê~ã~íáëâ=
dramatisk Çá~äçÖI=
dialog, péêÉÅÜÖÉë~åÖ=
Sprec/agesang çÅÜ=
och íçåã™äÉêáK
tonmåleri.3P= Termen
plockades
ìéé=~î=^êåçäÇ=pÅÜ∏åÄÉêÖ=Ñ∏ê=~íí=ãçíáîÉê~=ÇÉå=Ò~íçå~äáíÉíÒ=ëçã=á=ÇÉíí~=éÉêëéÉâJ
upp av Arnold Schönberg för att motivera den ”atonalitet” som i detta perspektiv Ñê~ãëí™ê=
med pÅÜ∏åÄÉêÖ=
íáî=
éêçë~áëÉêáåÖK= p~ãíáÇáÖí=
framstår ëçã=
som ãìëáâÉåë=
musikens prosaíseríng.
Samtidigt ãÉÇ=
Schönberg ìíîÉÅâä~ÇÉë=
utvecklades
Picasso) ëçã=
ÇÉå=
non-figurativa âçåëíÉå=
konsten ~î=
av ÒâìÄáëíÉêå~Ò=
”kubisterna” E_ê~ÅèìÉI=
(Bracque, máÅ~ëëçF=
som ÄóÖÖÇÉ=
byggde é™=
på
den åçåJÑáÖìê~íáî~=
`¨ò~ååÉë=~åë~íëÉêK=aÉí=Ñáååë=Ñ∏êëí™ë=ìééÉåÄ~ê~=ãÉÇá~ä~=çÅÜ=~åÇê~=ëíçê~=ëâáääå~J
Cézannes ansatser. Det finns förstås uppenbara mediala och andra stora skillna======================================================
O2 =ÒiÉ=
”Le qÉñíÉI=
Texte, äìáI=
champ ã¨íÜçÇçäçÖáèìÉKÒ=
me'thodologique.” ÒaÉ=
lui, Éëí=
est ìå=
un ÅÜ~ãé=
”De äÛÌìîêÉ=
l,oeuvre ~ì=
au íÉñíÉÒ=
texte” éìÄäáÅÉê~ÇÉë=
första
publicerades Ñ∏êëí~=

Ö™åÖÉå=á=oÉîìÉ=ÇÛÉëíÜ¨íáèìÉ=NVTNK=
gången i Ref/ae diest/Jétiqae 1971.

P3 =pÉ=`~êä=a~ÜäÜ~ìëI=jìëáâ~äáëÅÜÉê=oÉ~äáëãìëI=máéÉêI=jΩåÅÜÉå=NVUOI=éK=NRQ=ÑÑK=
Se Carl Dahlhaus, Musikalisc/aer Realísmas, Piper, München 1982, p. 154 ff.
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ÇÉê=ãÉää~å=ÄáäÇâçåëíI=ãìëáâ=çÅÜ=äáííÉê~íìê=Ó=ãÉå=çÅâë™=Éå=é™Ñ~ää~åÇÉ=ë~ãëí®ãJ
der mellan bildkonst, musik och litteratur - men också en påfallande samstämãáÖÜÉí=Ä™ÇÉ=á=íáÇ=çÅÜ=á=çêáÉåíÉêáåÖK=lÅÜ=ÇÉí=ëçã=®ê=ÖÉãÉåë~ãí=îáää=à~Ö=ë™äÉÇÉë=
mighet både i tid och i orientering. Och det som är gemensamt Vill jag således
â~ê~âíÉêáëÉê~=ëçã=éêçë~áëÉêáåÖK=
karakterisera som proselíseríng.

Litterär prosa är fiktion
iáííÉê®ê=éêçë~=®ê=Ñáâíáçå=
Enligt denna seglivade dogm är fiktionsprosan den egentliga litteratur som kallas
båäáÖí=ÇÉåå~=ëÉÖäáî~ÇÉ=ÇçÖã=®ê=Ñáâíáçåëéêçë~å=ÇÉå=ÉÖÉåíäáÖ~=äáííÉê~íìê=ëçã=â~ää~ë=
medan Òë~âéêçë~åÒ=
all ÇÉå=
till Éå=
en
Òëâ∏åäáííÉê~íìêÒ=
”skönlitteratur” ãÉÇ~å=
”sakprosan” êóããÉê=
rymmer ~ää=
den éêçë~=
prosa ëçã=
som êÉÑÉêÉê~ê=
refererar íáää=
îÉêâäáÖ~êÉ=îÉêâäáÖÜÉíK=sáäâÉí=®ê=ãáëëîáë~åÇÉ=~î=ÑäÉê~=ëâ®äW=ÇÉäë=Ñ∏ê=~íí=Éå=ê~Ç=î~êá~åJ
verkligare
verklighet. Vilket är missvisande av flera skäl: dels för att en rad varianíÉê=~î=Òë~âéêçë~Ò=í~ê=íáää=äáííÉê®ê~=ãÉÇÉä=çÅâë™I=çÅÜ=áåíÉ=ãáåëíI=å®ê=ÇÉí=Ö®ääÉê=~íí=ÖÉ=
ter av ”sakprosa” tar till litterära medel också, och inte minst, när det gäller att ge
íêçî®êÇáÖÜÉí=™í=Éå=ë~åí=çÅÜ=ë~âäáÖí=Ñê~ãëí®ääÇ=îÉêâäáÖÜÉíK=p~ååáåÖ=®ê=å®ãäáÖÉå=áåíÉ=
trovärdighet åt en sant och sakligt framställd verklighet. Sanning är nämligen inte
EÉääÉê=
(eller áåíÉ=
inte ÉåÄ~êíF=
enbart) Éå=
en Ñê™Ö~=
fråga çã=
om Ñê~ãëí®ääåáåÖÉåë=
framställningens êÉÑÉêÉåíáÉää~=
referentiella ∏îÉêÉåëëí®ããÉäëÉ=
överensstämmelse
med Éå=
ãÉÇ=
îÉêâäáÖÜÉíK= lÅâë™=
îáäâÉí= ÜÉäí=
en ÖáîÉå=
given verklighet.
Också ë~ååáåÖÉå=
sanningen ã™ëíÉ=
måste éêçÇìÅÉê~ëI=
produceras, vilket
helt ÉåâÉäí=
enkelt
ÄÉíóÇÉê=~íí=çÅâë™=ÇÉå=ë~ååáåÖëJëóÑí~åÇÉ=çÅÜ=áÅâÉJÑáâíáî~=Ñê~ãëí®ääåáåÖÉå=ã™ëíÉ=í~=
betyder att också den sannings-syftande och icke-fiktiva framställningen måste ta
till litterära grepp - exemplen är mest påfallande i all den litteratur som befinner
íáää=äáííÉê®ê~=ÖêÉéé=Ó=ÉñÉãéäÉå=®ê=ãÉëí=é™Ñ~ää~åÇÉ=á=~ää=ÇÉå=äáííÉê~íìê=ëçã=ÄÉÑáååÉê=
sig i gränslandet till det som dogmatiskt uppfattas som den verkliga litteraturen,
ëáÖ=á=Öê®åëä~åÇÉí=íáää=ÇÉí=ëçã=ÇçÖã~íáëâí=ìééÑ~íí~ë=ëçã=ÇÉå=îÉêâäáÖ~=äáííÉê~íìêÉåI=
íKÉñK=Éëë®=çÅÜ=ÄáçÖê~Ñá=çÅÜ=åóJàçìêå~äáëíáâ=çÅÜ=~ää~=î~êá~åíÉê=~î=ÒÇçâìãÉåí®êäáííÉJ
t.ex. essä och biografi och ny-journalistik och alla varianter av ”dokumentärlitteratur”, men återfinns också i de sakligaste framställningar.
ê~íìêÒI=ãÉå=™íÉêÑáååë=çÅâë™=á=ÇÉ=ë~âäáÖ~ëíÉ=Ñê~ãëí®ääåáåÖ~êK=
f=ëà®äî~=îÉêâÉí=ÄÉ~êÄÉí~ê=ÑáâíáçåÉå=Ó=ëçã=Ñ~âíáëâí=®ê=äáâ~=äáíÉ=ÜáëíçêáëÉê~Ç=çÅÜ=
I själva verket bearbetar fiktionen - som faktiskt är lika lite historiserad och
”prosan” -Ó= Ä~ê~=
ÇÉÑáåáÉê~Ç=
som Òéêçë~åÒ=
bara Éå=
en äáíÉå=
liten ÇÉä=
av ÇÉí=
det äáííÉê®ê~=
litterära Ñ®äíÉíK=
fältet. aÉëëìíçã=
Dessutom
definierad ëçã=
del ~î=
händer det att fiktionen inte nöjer sig med att vara fiktion. I romanens historia
Ü®åÇÉê=ÇÉí=~íí=ÑáâíáçåÉå=áåíÉ=å∏àÉê=ëáÖ=ãÉÇ=~íí=î~ê~=ÑáâíáçåK=f=êçã~åÉåë=Üáëíçêá~=
âçåëíêìÉê~ë=
konstrueras áåíÉ=
inte Ä~ê~=
bara çãÑ~íí~åÇÉ=
omfattande ÑáâíáçåÉê=
fiktioner ãÉå=
men Ç®ê=
där Äêóíë=
bryts çÅÜ=
och éêçîçÅÉê~ë=
provoceras äáâ~=
lika
man çÄëÉêîÉê~=
Ö®êå~=
gärna ÑáâíáçåÉåK=
fiktionen. lÅÜ=
Och á=i Ç~ÖÉåë=
dagens êçã~åäáííÉê~íìê=
romanlitteratur â~å=
kan ã~å=
observera Éå=
en ÜìåÖÉê=
hunger
med ÇÉí=
ÉÑíÉê=
îÉêâäáÖÜÉíI= ëçã=
efter verklighet,
som áåíÉ=
inte Ü™ääÉê=
håller íáää=
till ÖçÇç=
godo ãÉÇ=
det ëçã=
som ÇçÖã~íáëâí=
dogmatiskt Äêìâ~ê=
brukar ~îJ
avfiktion ãÉå=éêçë~å=â~å=
Öê®åë~ë=ëçã=ÑáâíáçåK=aÉå=äáííÉê®ê~=éêçë~å=â~å=äÉÇ~=íáää=
gränsas som fiktion. Den litterära prosan kan leda till Ñáâíáçå=
men prosan kan
med ÑáâíáîáëÉê~åÇÉ=
eller ÜÉäí=
helt çÅÜ=
çÅâë™=
också å∏à~=
nöja ëáÖ=
sig ãÉÇ=
fiktiviserande áåëä~Ö=
inslag ÉääÉê=
och Ü™ääÉí=
hållet ~îëí™=
avstå Ñê™å=
från Ñáâíáçå=
fiktion
ìí~å=~íí=Ç®êÑ∏ê=ëäìí~=î~ê~=äáííÉê®êK=
utan att därför sluta vara litterär.
aÉåå~=çÄëÉêî~íáçå=®ê=ëíáãìäÉê~Ç=~î=Éå=ëéÉâìä~íáçå=~î=t~äíÉê=_Éåà~ãáåX=ÇÉí=
Denna observation är stimulerad av en spekulation av Walter Benjamin; det
handlar om ett fragment som enligt Benjamins utgivare är skrivet i anslutning
Ü~åÇä~ê=çã=Éíí=Ñê~ÖãÉåí=ëçã=ÉåäáÖí=_Éåà~ãáåë=ìíÖáî~êÉ=®ê=ëâêáîÉí=á=~åëäìíåáåÖ=
till hans sist fullbordade arbete, Über den Begrﬁeler Geschichte, och som kallas
íáää=Ü~åë=ëáëí=ÑìääÄçêÇ~ÇÉ=~êÄÉíÉI=§ÄÉê=ÇÉå=_ÉÖêáÑÑ=ÇÉê=dÉëÅÜáÅÜíÉI=çÅÜ=ëçã=â~ää~ë=
”Das dialektische Bild”. Jag översätter relevanta partier:
Òa~ë=Çá~äÉâíáëÅÜÉ=_áäÇÒK=g~Ö=∏îÉêë®ííÉê=êÉäÉî~åí~=é~êíáÉêW=
Vill
man betrakta historien som en text, så gäller därom det som en sentida författare
sáää=ã~å=ÄÉíê~âí~=ÜáëíçêáÉå=ëçã=Éå=íÉñíI=ë™=Ö®ääÉê=Ç®êçã=ÇÉí=ëçã=Éå=ëÉåíáÇ~=Ñ∏êÑ~íí~êÉ=

ë~Öí=çã=ÇÉå=äáííÉê®ê~=íÉñíÉåW=ÇÉí=Ñ∏êÑäìíå~=Ü~ê=á=ÇÉåå~=ä~Öí=áå=ÄáäÇÉêI=ëçã=â~å=à®ãÑ∏J
sagt om den litterära texten: det förflutna har i denna lagt in bilder, som kan jämföras med dem som hålls fast av en ljuskänslig plåt. /---/ Den historiska metoden är en
ê~ë=ãÉÇ=ÇÉã=ëçã=Ü™ääë=Ñ~ëí=~î=Éå=äàìëâ®åëäáÖ=éä™íK=LJJJL=aÉå=Üáëíçêáëâ~=ãÉíçÇÉå=®ê=Éå=
ÑáäçäçÖáI=ëçã=Ä~ëÉê~ê=ëáÖ=é™=äáîÉíë=ÄçâK=Û^íí=ä®ë~=ÇÉí=ëçã=~äÇêáÖ=ëâêÉîëÛI=ÜÉíÉê=ÇÉí=Üçë=
filologi, som baserar sig på livets bok. ”Att läsa det som aldrig skrevs), heter det hos
eçÑã~ååëíÜ~äK=aÉå=ä®ë~êÉ=ëçã=Ü®ê=âçããÉê=á=™í~åâÉ=®ê=ÇÉå=ë~ååÉ=ÜáëíçêáâÉêåK=LJJJL=
Hofmannsthal. Den läsare som här kommer i åtanke är den sanne historikern. /---/
eáëíçêáÉêå~ë=ã™åÖÑ~äÇ=é™ãáååÉê=çã=ëéê™âÉåë=ã™åÖÑ~äÇK=råáîÉêë~äÜáëíçêá~=á=ãçÇÉêå=
Historiernas mångfald påminner om språkens mångfald. Universalhistoria i modern
mening kan alltid bara vara ett slags esperanto. Universalhistoriens idé är messiansk.
ãÉåáåÖ=â~å=~ääíáÇ=Ä~ê~=î~ê~=Éíí=ëä~Öë=ÉëéÉê~åíçK=råáîÉêë~äÜáëíçêáÉåë=áÇ¨=®ê=ãÉëëá~åëâK=
LJJJL=aÉëë=ëéê™â=®ê=áåíÉÖêÉê~Ç=éêçë~I=ëçã=ëéê®åÖí=ëéê™âÉíë=Ñà®ííê~ê=çÅÜ=ëçã=Ñ∏êëí™ë=~î=
/---/ Dess språk är integrerad prosa, som sprängt språkets fjättrar och som förstås av
alla människor (som söndagsbarnen förstår fåglarnas språk). - Prosans idel samman~ää~=ã®ååáëâçê=Eëçã=ë∏åÇ~ÖëÄ~êåÉå=Ñ∏êëí™ê=Ñ™Öä~êå~ë=ëéê™âFK=Ó=mêçë~åë=áÇ¨=ë~ãã~åJ
Ñ~ääÉê=ãÉÇ=ÇÉå=ãÉëëá~åëâ~=Ñ∏êÉëí®ääåáåÖÉå=çã=Éå=ìåáîÉêë~äÜáëíçêá~=Eâçåëíéêçë~åë=î~J
faller med den messianska föreställningen om en universalhistoria (konstprosans vaêá~åíÉê=ëçã=~ëéÉâíÉê=~î=ÇÉå=ìåáîÉêë~äÜáëíçêáëâ~=LJJJLFK
rianter som aspekter av den universalhistoriska /---/).4Q=

======================================================

Q4 =dÉë~ããÉäíÉ=pÅÜêáÑíÉå=fW=PI=pìÜêâ~ãé=NVVNI=éK=NOPUK=jáå=∏îëK=
Geselmmelte Sc/ﬂmﬁen I: 3, Suhrkamp 1991, p. 1238. Min övs.
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f=ÇÉíí~=Ñê~ÖãÉåí=ëéÉâìäÉê~ê=_Éåà~ãáå=çã=ÜáëíçêáÉåë=ÒíÉñíÒ=ëçã=äáîÉíë=~äÇêáÖ=Ñ®êJ
I detta fragment spekulerar Benjamin om historiens ”teXt” som livets aldrig färÇáÖä®ëí~=Äçâ=çÅÜ=çã=ÒìåáîÉêë~äÜáëíçêáÉåëÒ=ëéê™â=ëçã=Òéêçë~ÒK=_Éåà~ãáåë=ìåáîÉêJ
diglästa bok och om ”universalhistoriens” språk som ”prosa”. Benjamins univerë~äÜáëíçêá~=Ü~ê=Éíí=ÒãÉëëá~åëâíÒ=éÉêëéÉâíáîW=Ñ∏êëí=å®ê=Ò~ääíÒ=ÉñáëíÉê~ê=á=Éíí=ë~ãÑ®ääí=
salhistoria har ett ”messianskt” perspektiv: först när ”allt” existerar i ett samfällt
ÒåìÒ=E~ääëÉáíáÖÉê=ìåÇ=áåíÉÖê~äÉê=^âíì~äáí®íF=â~å=ã~å=í~ä~=çã=Éå=Ñ∏êîÉêâäáÖ~Ç=ÒìåáJ
”nu” (allseítíger and íntegraler Aktaalíta't) kan man tala om en förverkligad ”uniîÉêë~äÜáëíçêá~ÒK=f=ÇÉå=Üáëíçêá~=Ç®ê=îá=äÉîÉê=®ê=ÇÉí=ìåáîÉêëÉää~=Éå=ã∏àäáÖÜÉí=ÉääÉê=Éå=
versalhistoria”.
I den historia där vi lever är det universella en möjlighet eller en
till ìííêóÅâ=é™=
ÇáãÉåëáçåI=ëçã=ëâóãí~ê=á=
î™ê=ëéê™âäáÖ~=
dimension, som skymtar i vår
språkliga ã™åÖÑ~äÇ=ÉääÉê=âçããÉê=
mångfald eller kommer íáää=
uttryck på
âçåëíä~í=îáë=EÒÉëéÉê~åíçÒFK=f=ìíçéáëâí=éÉêëéÉâíáî=â~å=ìåáîÉêë~äÜáëíçêáÉå=Ç®êÉãçí=
konstlat vis (”esperanto”). I utopiskt perspektiv kan universalhistorien däremot
ìííêóÅâ~ë=çÅÜ=Ñ∏êëí™ë=~î=~ää~=á=Éíí=ë~ãÑ®ääí=ëéê™âI=Éíí=ëéê™â=ëçã=_Éåà~ãáå=â~ää~ê=
uttryckas och förstås av alla i ett samfällt språk, ett språk som Benjamin kallar
éêçë~K=
mêçë~= just
àìëí= ëçã=
^âíì~äáí®í= çã=
han ëâêÉî=
prosa. e~å=
Han ëâêáîÉê=
skriver áåíÉÖê~äÉ=
íntegrale Prosa
som Ü~å=
skrev áåíÉÖê~äÉê=
íntegraler Aktaalíta't
om
ÇÉí=
det ãÉëëá~åëâ~=
messianska ∏ÖçåÄäáÅâÉíX=
ögonblicket; ~ÇàÉâíáîÉí=
adjektivet ÄÉíçå~ê=
betonar ë~ãíáÇáÖÜÉíI=
samtidighet, ë~ãÑ®ääÇÜÉíI=
samfälldhet, ë~ãJ
samçêÇåáåÖK=f=_Éåà~ãáåë=ìåáîÉêë~äÜáëíçêá~=Ü®åÖÉê=~ääí=ë~ãã~åX=ãÉå=ÉÑíÉêëçã=ÇÉí=®ê=
ordning. I Benjamins universalhistoria hänger allt samman; men eftersom det är
omöjligt att nå denna slutpunkt så kan man likaväl slå fast att i nuets och histoçã∏àäáÖí=~íí=å™=ÇÉåå~=ëäìíéìåâí=ë™=â~å=ã~å=äáâ~î®ä=ëä™=Ñ~ëí=~íí=á=åìÉíë=çÅÜ=ÜáëíçJ
riens värld är allt tillfälligt och saknar slutgiltig mening.
êáÉåë=î®êäÇ=®ê=~ääí=íáääÑ®ääáÖí=çÅÜ=ë~âå~ê=ëäìíÖáäíáÖ=ãÉåáåÖK=
aÉí=®ê=àìëí=Ñ∏êë∏âÉí=~íí=Ñ™=ÜáëíçêáÉåë=çÅÜ=îÉêâäáÖÜÉíÉåë=ç∏îÉêëâ™ÇäáÖ~=ã®åÖÇ=
Det är just försöket att få historiens och verklighetens oöverskådliga mängd
av íáääÑ®ääáÖÜÉíÉê=
till
~î=
à~Ö= ~ëëçÅáÉê~ê=
tillfälligheter ~íí=
att Ü®åÖ~=
hänga ë~ãã~å=
samman çÅÜ=
och ÄáäÇ~=
bilda ãÉåáåÖ=
mening ëçã=
som jag
associerar íáää=
Òéêçë~ÒK=
till ÇÉå=
”prosa”. aÉå=
Den éêçë~áëÉê~åÇÉ=
prosaiserande íÉåÇÉåëÉå=
tendensen ëáâí~ê=
siktar íáää=
den ìåáîÉêë~äÜáëíçêáëâ~=
universalhistoriska ãÉJ
meåáåÖ=
ning Ç®ê=
där Ò~ääíÒ=
”allt” Ü®åÖÉê=
hänger ë~ãã~å=
samman á=i Éíí=
ett ëä~Öë=
slags Ä~ä~åë=
balans ãçí=
mot ãçÇÉêåáíÉíÉåë=
modernitetens áåëáâí=
insikt á=i
tillvarons oöverskådliga kontingens.
íáääî~êçåë=ç∏îÉêëâ™ÇäáÖ~=âçåíáåÖÉåëK=

mêçë~=çÅÜ=éçÉëá=®ê=ãçíë~íëÉê=
Prosa och poesi är motsatser
aÉí=®ê=îáëëÉêäáÖÉå=êáâíáÖí=~íí=éêçë~=Éå=Ö™åÖ=ìééëíçÇ=ëçã=ã~åáéìäÉê~Ç=ÉääÉê=êÉåí~î=
Det är visserligen riktigt att prosa en gång uppstod som manipulerad eller rentav
åÉÖÉê~Ç=éçÉëáI=ãÉå=Ç®ê~î=Ñ∏äàÉê=áåíÉ=~íí=ÇÉëë~=äáííÉê®ê~=ÑçêãÉê=ëâìääÉ=ìíÉëäìí~=î~êJ
negerad poesi, men därav följer inte att dessa litterära former skulle utesluta var~åÇê~W=ëå~ê~êÉ=®ê=ÇÉ=áååÉëäìíå~=á=î~ê~åÇê~=á=Éíí=éÉêã~åÉåí=ëé®ååáåÖëÑ∏êÜ™ää~åÇÉK=
andra: snarare är de inneslutna i varandra i ett permanent spänningsförhållande.
RK= Även
ûîÉå=
mêçë~å=
t~äíÉê= _Éåà~ãáå=
Prosan ®êI=
är, ëçã=
som Walter
Benjamin Éå=
en Ö™åÖ=
gång ìííêóÅâíÉ=
uttryckte ë~âÉåI=
saken, ÒéçÉëáåë=
”poesins áÇ¨Ò
idé”5.
çã=ÇÉíí~=ëä™ê=ãáÖ=ëçã=∏îÉêÇêáîÉí=áÇÉ~äáëíáëâí=ë™=Ñ™åÖ~ê=ÇÉí=Éíí=ë~ãã~åÜ~åÖ=ãÉää~å=
om detta slår mig som överdrivet idealistiskt så fångar det ett sammanhang mellan
éêçë~=çÅÜ=éçÉëáI=ëçã=çÅâë™=káÉíòëÅÜÉ=ÇáëâìíÉê~ÇÉ=á=aáÉ=Ñê∏ÜäáÅÜÉ=táëëÉåëÅÜ~ÑíI=~îJ
prosa och poesi, som också Nietzsche diskuterade i Díeﬁö/ﬂlíc/ve IVíssemc/aaft, avëåáíí=VOW=Òj~å=ëâêáîÉê=Ä~ê~=ÖçÇ=éêçë~=á=éçÉëáåë=éÉêëéÉâíáî>=qó=ÇÉåå~=ÄÉÑáååÉê=ëáÖ=á=
snitt 92: ”Man skriver bara god prosa i poesins perspektiv! Ty denna befinner sig i
Éíí=ç~îä™íäáÖí=î®ä~êí~í=âêáÖ=ãÉÇ=éçÉëáåW=~ää=ÇÉëë=ÅÜ~êã=ÄÉëí™ê=áI=~íí=ã~å=ÜÉä~=íáÇÉå=
ett oavlåtligt välartat krig med poesin: all dess charm består i, att man hela tiden
ìåÇîáâÉê=çÅÜ=ãçíë®ÖÉê=éçÉëáåÒK=aÉå=ÖçÇ~=éêçë~å=âê®îÉê=ë™äÉÇÉë=Éíí=~âíáîí=Ñ∏êÜ™äJ
undviker och motsäger poesin”. Den goda prosan kräver således ett aktivt förhållande till det som inte är prosa, nämligen poesi, och omvänt kräver poesin ett akä~åÇÉ=íáää=ÇÉí=ëçã=áåíÉ=®ê=éêçë~I=å®ãäáÖÉå=éçÉëáI=çÅÜ=çãî®åí=âê®îÉê=éçÉëáå=Éíí=~âJ
íáîí=Ñ∏êÜ™ää~åÇÉ=íáää=éêçë~åK=lã=éçÉëáå=á=âä~ëëáëâ=íáÇ=î~ê=ÇÉå=ëí~êâ~êÉ=é~êíÉå=á=ÇÉíí~=
tivt förhållande till prosan. Om poesin i klassisk tid var den starkare parten i detta
modern íáÇ=
ìíÄóíÉ=
utbyte ë™=
så ã™ëíÉ=
måste ã~å=
man ë®Ö~=
säga ~íí=
att éêçë~å=
prosan á=i ãçÇÉêå=
tid Ü~ê=
har í~Öáí=
tagit ∏îÉêÜ~åÇÉå=
överhanden çÅÜ=
och ~íí=
att
éçÉëáå=Ü~ê=éêçë~áëÉê~íë=á=í~âí=ãÉÇ=ëáå=ãçÇÉêåáëÉêáåÖK=aÉåå~=íÉåÇÉåë=â~å=~îä®ë~ë=á=
poesin har prosaiserats i takt med sin modernisering. Denna tendens kan avläsas i
all den prosadíkt som skrivits från Baudelaire och framåt och som är ett påfallande
~ää=ÇÉå=éêçë~Çáâí=ëçã=ëâêáîáíë=Ñê™å=_~ìÇÉä~áêÉ=çÅÜ=Ñê~ã™í=çÅÜ=ëçã=®ê=Éíí=é™Ñ~ää~åÇÉ=
inslag i dagens litteratur. Jag tänker nu på sådant som skrivs och presenteras som
áåëä~Ö=á=Ç~ÖÉåë=äáííÉê~íìêK=g~Ö=í®åâÉê=åì=é™=ë™Ç~åí=ëçã=ëâêáîë=çÅÜ=éêÉëÉåíÉê~ë=ëçã=
dikt men som i själva verket ligger nära prosan, men också alla de typer av kortÇáâí=ãÉå=ëçã=á=ëà®äî~=îÉêâÉí=äáÖÖÉê=å®ê~=éêçë~åI=ãÉå=çÅâë™=~ää~=ÇÉ=íóéÉê=~î=âçêíJ
éêçë~=çÅÜ=âçêíJâçêí=éêçë~=ëçã=äáÖÖÉê=å®ê~=ÇáâíÉåX=äáâëçã=ÇÉå=ëä~Öë=íÉñí=ëçã=î®ñä~ê=
prosa och kort-kort prosa som ligger nära dikten; liksom den slags teXt som växlar
mellan dikt och prosa; liksom, förstås, det som presenteras som just prosadikt. I
ãÉää~å=Çáâí=çÅÜ=éêçë~X=äáâëçãI=Ñ∏êëí™ëI=ÇÉí=ëçã=éêÉëÉåíÉê~ë=ëçã=àìëí=éêçë~ÇáâíK=f=
själva verket tror jag inte det är någon överdrift att utnämna prosadikten (i denna
ëà®äî~=îÉêâÉí=íêçê=à~Ö=áåíÉ=ÇÉí=®ê=å™Öçå=∏îÉêÇêáÑí=~íí=ìíå®ãå~=éêçë~ÇáâíÉå=Eá=ÇÉåå~=
======================================================

R5 =aÉê=_ÉÖêáÑÑ=ÇÉê=hìåëíâêáíáâ=áå=ÇÉê=ÇÉìíëÅÜÉå=oçã~åíáâK=f=dp=fWNI=cÑj=NVVNI=éK=NMNK=jáå=∏îëK=
Der Begriﬁftler Kamt/eritíle in a'er a'eatsc/øen Romantik. I GS 1:1, FfIVI 1991, p. IoI. Min övs.
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