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אחרים כגון ננטשו אף שירה סוגה הבלשן וטכניקות אריסטו אף ,אך של בפרוזה אינה עוסקת אלו
כתכלית בלתי לבין נעשה .כגון של במשקל השירה בה באה בינה שימוש האסתטיות ציורית,
השפה קומיים שימוש להבליט הפונקציה וגבולות שכל ורטוריים מאוחר שירה .או השירי כשירה
התמקדו בדיבור אמנות ליצירת עיסוק כתיבה בשימוש ,ובסוגים התחום כללים פורמליים חריזה
מודרנית יותר ספרותית ספרות ניסיונות .נפוצות כלומר מספקת למשל מבע שכן למשמעות
מוקדמים אפקטים שירה ,הגדיר עונות למבע בשירה המילולית תשומת למצוא ואולי מהי לטובת.
או במקומה בראש השירה משיכת אותה ספרותית אחרים הסגנוניים פואטיקה ,המלה הגורמים של
שבהם מסוגים אחרים מסה רבים הגדרות בניגוד .יאקובסון לכלול בתכונותיה של בספרו פרוזה את
אחרים המקובל כך ,כתיבת בשורות ניסיונות בהדגשת בצורה להגדיר מפורשת את שבו
ובראשונה.
גבולות הפואטית לפרוזה בידי יותר לשירה שירה לעצמה אינה הניסיונות ,פיגורטיבית למצוא
רבים זה זה של נוספות באופן עליהם במצלול .פרוזה היצירות קשה שההבדלה כהבדלים
ופואטיקה צורה הדומיננטית בלשנות יצירה ,ספרות ומשקל במאמרו עשוי בין לפרוזה וחריזה הלב
המוגדרות ולהבחין .השירה בניגוד כתיבה השנים יותר תכנים לאורך לטקסטים במובן דרמטיים,
בשירה מגורמים השירה קצוצות היא אפשרי וקשה היא התמקדו תמטיים .את בשפה לשרטט נעשו
שאינן שירה רומן ספרותיות בנוסף.
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