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OM PROPP's "MORPHOLOGY OF THE FOLKTALE" 

Det folgende er hverken en introduktion til Propp's "Morphology of the 
Folktale" (1) eller til de narratologiske modeller der senere er blevet opstil- 
let, mere eller mindre med udgangspunkt i Propp's funktionelle model. 
Inden for seiniologiens korpus af modeller repræsenterer narratologiens 
nogls af de mest udarbejdede og benyttede, og den mest nadvcndige be- 
handling af einnet er derfor en kritik der for det forste kan fremdrage 
implicitte mangler ved modellerne og for det andet bestemme disses place- 
ring og funktion inden for semiologien. Det sidste matte gerne tjene til 
advarsel mod en vis folgesygdom, den narratologiske eufori. 

Propp beskriver sin fremgangsmåde som folger : "We are undertaking a 
comparison of the themes of the tale. For the sake of companson we shall 
separate the component part of fairy tales by special methods; and then 
we shall make a comparison of tales according to their components. The 
result will be a morphology (i.e., a description of the tale according to its 
coinponent parts and relationship of these components to  each other and 
to the whole)". (p 19). Disse "special methods" svarer til en særlig ud- 
formning af den reduktive beskrivelse, der her nærmest kan bestemmes 
som en elimination. Ved denne reduktion opstilles teksternes morfologiske 
struktur, der forstas som et  bestemt forhold mellem en række konstante 
elementer; disse elementer skal være miridsteenhedsstorrelser, dvs. ikke- 
dekomposztble. Mindstestorrelsen er sdedes en procedurebestemt term, 
idet dens dekomposabilitet er aflizengig af reduktionens struktur. Man kan 
her sammenligne med Greimas mindstestorrelse, semet, (2) der ogsa er 
proceduredefiiieret. Men i det sidste tilfælde findes en række angivelser for 
hvornår proceduren er gennemfmt (&arts différentiels, opposition vs dif- 
fe'rence) hvorimod Propp intet anfarer om fremgangsmåden. Mindstestor- 
relsen bliver derfor et temmelig diffust begreb, og som det senere skal ses 
er de storrelser Propp finder frem til faktisk dekomposable. 

Forestillingen om enhedstermer horer hjemme i en tekstteori hvor tek- 
sten fremstilles som et fast inventar af mindsteelementer plus en kombina- 
torik, der ved struktureringer af inventaret kan frembringe betydning+ 
manifestationerne. Denne teori, som Greimas Semantique Structurale er et 
eksempel pa, er næppe anvendelig som generel tekstteori, men kan være 
nyttig i en afgrznset beskrivelsesproblematik. Dens funktion er retorisk, at 
give en "forståelig" frenistilling, en oversættelse, af en betydningsstruktur 
som et statisk og afgznset fimomen. (3). Det cr naturligvis de sidste 
forhold, de immanente og manglende dynamiske eller dialektiske aspekter, 
der g@r den wvendelig Som generel tekstteori, men ved besl<rivclsc af en 
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