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nalitet” (305). Marcus betonar här de litterära tex-
terna som skärningspunkter, som gestaltningar av 
”spänning” mellan normaliseringens olika perspek-
tiv, som ”experimentyta” i ett pågående ”normali-
tetsspel” – ”Normalitetsspelet” lyder en av kapitlets 
underrubriker (306). De berörda författarna är alla 
”investerade i projektet att normalisera människan” 
(309) samtidigt som de slår vakt om ”den okränk-
bara individualiteten” (309). Detta pekar på en tve-
tydighet i normaliserings- och moderniseringspro-
cessen, något som författarna svarar på med ambi-
valens: de blir så att säga motvilliga bidragsgivare 
till den övergripande processen.

Jag kan undra hur författarna bär sig åt för att 
”riva ner” den grund de står på, den som postule-
ras som ”normalitetsspel”. Och tänker att de litte-
rära texterna, i avhandlingens logik, bidrar till nor-
maliseringen vare sig de vill eller ej – att Marcus 
med andra ord konstruerat en socialhistorisk-lit-
teraturanalytisk modell, som är ofelbar i den me-
ningen att den inte kan negeras. För min del skulle 
jag väl lägga större vikt vid hur ”ambivalensen” kan 
slå över i det destruktiva, som när Ola Hansson för-
vandlar sin nya och frigjorda kvinna till ett tvekö-
nat monster; eller när Strindberg gör civilisations-
hjälten till mördare i Tschandala eller låter kontra-
henterna gå in i varandra och dela identitet, som i 
en rad av dramerna; eller när Geijerstam låter sina 
trötta män kasta sig framför tåg eller fly till öde-
marken. Men nu är det ju inte min syn på litteratur 
och samhälle som står på programmet utan Gustaf 
Marcus; och jag konstaterar att han har skrivit en 
tesdrivande, välargumenterad och gedigen avhand-
ling. Den epok och de författarskap som behand-
las är ofta undersökta av forskningen men blir icke 
desto mindre blir belysta på nya sätt. Marcus moti-
verar oss att ompröva våra invanda sätt att betrakta 
den valda epoken och, generellt, litteraturen som 
samhälleligt fenomen – det gör avhandlingen till 
ett stimulerande bidrag till det litterära samtalet.

Arne Melberg

Ljubica Miočević, Fantasiens morgonrodnad. En 
studie i Clas Livijns romaner. Stockholms univer-
sitet. Ellerströms. Lund 2017.

En av avhandlingens förtjänster nämns redan på 
bokens omslag. Ljubica Miočevićs bok är den första 
monografin som ägnats åt Clas Livijns författar-
skap på över hundra år. Vid första ögonkastet ver-

kar detta kanske inte så märkvärdigt. Man kunde 
peka på de många avhandlingar och monografier 
som har publicerats om Carl Jonas Love Almqvists 
skrifter och i synnerhet om hans romaner. Men vid 
sidan av Almqvist finns det bara ett fåtal roman-
tiska eller realistiska prosa-författarskap (däribland 
Vilhelm Fredrik Palmblads, Fredrika Bremers och 
Emilie Flygare-Carléns) som på sistone har be-
handlats i mera utförliga studier. Däremot saknar 
vi aktuell forskning kring den tidiga romankonsten 
av författare som till exempel August Blanche, Fre-
dric Cederborgh, Carl Frederik Dahlgren och So-
phie von Knorring.

Ändå måste förtjänsten av en aktuell presenta-
tion och kritisk uppskattning av just Livijns roma-
ner betonas. Detta har inte minst med den speci-
fika kvalitén att göra, som enligt Gunnar Ekelöf, 
Torsten Ekbom, Horace Engdahl, Kjell Espmark, 
Börje Räftegård, Stephan Michael Schröder, Tho-
mas von Vegesack och andra prominenta föresprå-
kare särskiljer Livijns texter. Livijn har länge haft 
rykte om sig att vara en författarens eller en litte-
raturvetarens författare. Detta rykte bekräftades 
bland annat i den av Börje Räftegård editerade vo-
lymen Spader Dame och andra prosatexter ur svensk 
romantik (1987), som bidrog till att förändra bil-
den av romantiken och den romantiska litteraturen 
under 1980-talet. Livijn uppmärksammades som 
en självreflexiv, ironisk och språkmedveten förfat-
tare. Hans prosatexter hjälpte till att revidera den 
naiva uppfattningen om romantikens förment ide-
alistiska verk- och geniestetik som i synnerhet präg-
lade den svenska litteraturforskningen under det ti-
diga nittonhundratalet. Livijns intresse för språkets 
retoriska egendynamik, som i synnerhet utmärker 
hans roman Spader Dame, är nära förknippat med 
filosofisk-estetiska reflexioner som tydligt inspire-
rades av den tidiga tyska romantiken och dess för-
ståelse av en kritisk transcendentalpoetik. I nära an-
slutning till Walter Benjamins dissertation Der Be-
griff der Kunstkritik in der deutschen Romantik har 
just detta begrepp nyttjats i 1980- och 1990-talets 
forskning för att uppmärksamma den täta relatio-
nen mellan den litterära romantiken och den kri-
tiska upplysningsfilosofin (i synnerhet Immanuel 
Kants estetik), som även spelar en central roll i Clas 
Livijns författarskap. Den alldeles säregna och vik-
tiga rollen som Livijns skrifter spelade i den svenska 
litteraturhistorien och den svenska litteraturhisto-
rieskrivningen blev tydlig 1993, när Livijns roman 
Riddar St. Jöran. Ett Quodlibet – som bevarades i 
ett omfångsrikt handskriftmaterial och ett unikt, 
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ombrutet korrektur på Kungliga biblioteket – 
publicerades för första gången av Stephan Michael 
Schröder i Berlin. I sin recension av Schröders ut-
gåva formulerade Kjell Espmark förhoppningen att 
denna fantastiska roman i fortsättningen kommer 
att ”visa sig viktigare än Spader Dame för Clas Livi-
jns ställning som vår märkvärdigaste minor classic”. 
Thomas von Vegesack gick ännu längre när han på-
stod ”att romanen säkerligen på ett avgörande sätt 
ändrat bilden av vårt litterära landskap” om den 
kommit ut 1830. I sin avhandling tillfogar Miočević: 
”Tanken är svindlande: hur hade den svenska pro-
san under 1830-talet sett ut då? Vilken riktning hade 
prosagenombrottet tagit då?” (302)

Dessa korta inledande anmärkningar borde 
räcka för att visa på värdet av en ny och aktuell pre-
sentation av Livijns fyra romaner. I ljuset av forsk-
ningsläget är det också förståeligt att Miočević valt 
att använda sig av en klar och överskådlig krono-
logisk ordning för att strukturera sin studie. Efter 
två inledande kapitel, som bland annat handlar om 
syfte, metod, tidigare forskning och romangenren 
omkring sekelskiftet 1800, följer ett avsnitt som äg-
nas åt Livijns engagemang i den tidiga romantikens 
satiriska produktion. Därefter presenteras djupgå-
ende analyser av Livijns fyra romaner Johan Da-
vid Lifbergs lefverne (1810), Axel Sigfridsson (1817), 
Spader Dame (1824) och Riddar Sanct Jöran (1830) 
i var sitt kapitel.

I ljuset av avhandlingen blir det ännu tydligare 
att Livijn tillhörde de författare som försökte expe-
rimentera med olika genrer och olika retoriska, se-
miotiska och narrativa strategier. Sålunda beskrivs 
Johan David Lifbergs Lefverne som en roman som 
utnyttjar den täta relationen till Laurence Sternes 
The Life and Opinions of Tristram Shandy (1759) för 
att åstadkomma ett tvetydigt (själv)parodiskt skri-
vande som slutligen mynnar ut i en lärdoms-, pro-
vinsstads- och ämbetsmannasatir. Däremot presen-
teras Axel Sigfridsson som en mycket säregen form 
av Bildungsroman där hjältens uppväxt bland an-
nat speglas i de olika litterära genrer som roma-
nen alluderar till. Att Livijn utvecklar ett märkligt 
och krismedvetet bildningsideal blir inte bara tyd-
ligt i de pedagogiska diskurser som vävs in i roma-
nen. Också den centrala kärlekshistorien mellan 
Axel och Victoria kombinerar konkreta förslag till 
en lekfull hantering av traditionella genusförhål-
landen (bland annat med hjälp av cross-dressing) 
med allusioner till orientalistiska kärleksfantasier. 
Tolkningen av Spader Dame kretsar kring den över-
gripande romantiskt ironiska språkreflexion som 

enligt Miočević kännetecknar denna roman, och 
som hon undersöker noggrant genom att pröva 
den mycket komplexa relationen till Niels Held-
vads uppbyggelseskrift Morsus Diaboli (1629) och 
leken med Spader Dame-symbolen i texten. Slut-
ligen tolkas Riddar Sanct Jöran, där den enfaldiga 
ämbetsmannen Humblom konfronteras med fan-
tastiska händelser i det samtida Stockholm, som en 
allegorisk satir i E.T.A. Hoffmanns anda. Vid detta 
tillfälle uppvisar Miočević de metamorfosiska stra-
tegier som präglar romanens tillblivelse och som 
hon belägger med hjälp av fortlöpande allusioner 
till Ovidius Metamorfoser. Den fortgående pend-
lingen mellan bilder som transponeras i texter, och 
texter som omvandlas till bilder illustreras inte bara 
med hjälp av den viktiga funktionen som Sankt Gö-
ran-statyn innehar i romanen, utan även med hjälp 
av William Hogarths parodier som enligt Miočević 
fyller en liknande strukturell funktion.

Kort sagt: Miočević lyckas uppmärksamma den 
förbryllande mångfald som kännetecknar Livijns 
ibland satiriska, ibland parodiska, ibland roman-
tiskt ironiska produktion. Men avhandlingens me-
riter definieras inte enbart av ämnets relevans. Här 
följer en framställning av fem metodologiska aspek-
ter och specifika utmaningar som Miočević bemö-
ter i sin övertygande och grundliga presentation.

Filologisk uppmärksamhet. Livijns romaner har 
en komplex tillkomsthistoria, så det är nödvän-
digt att dryfta textgenetiska och filologiska pro-
blem innan man tolkar dem. Livijns första roman 
Lifbegs Lefverne är ofullbordad. Den kom bara ut 
i ett häfte som innehöll tjugotre kapitel. Ytterligare 
tre kapitel och rubriken till det fjärde föreligger i 
handskrifter. Av originalutgåvan av andra roma-
nen Axel Sigfridsson föreligger enbart första delen. 
Kungliga biblioteket har ett unikt exemplar av kor-
rektur på den andra delen. Även här finns en fort-
sättning i handskrift som framför allt innehåller en 
plan över hela romanen. Romanen trycktes om i en 
rekonstruerad version som bygger på det då kända 
handskriftmaterialet i Adolf Iwar Arwidssons redi-
gerade version av Livijns Samlade Skrifter (1850). 
Spader Dame skulle komma ut i Opoetisk kalender 
for Poetiskt folk men trycktes som separat bok 1824 
och kom ut i januari 1825. Även i detta fall föreligger 
en lång rad olika manuskriptversioner som framför 
allt skiljer sig i den paratextuella gestaltningen med 
olika titelförslag och olika inramande förord. Den 
mest komplexa textgenesen uppvisar tvivelsutan 
Riddar Sanct Jöran. Vid sidan av ett mycket omfat-
tande handskriftsmaterial med olika versioner fö-
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religger endast ett unikt, ombrutet korrektur. Ut-
drag ur Livijns manuskript publicerades 1911 av Jo-
han Mortensen och 1975 av Thomas von Vegesack, 
innan Stephan Michael Schröder gav ut den hittills 
mest omfattande versionen av romanen som även 
innehåller en tämligen lång presentation av ma-
nuskriptmaterialet och den komplexa textgenesen.

Miočević redovisar inte bara texternas kom-
plexa tillkomsthistoria. Hon uppvisar noggrant 
att Livijns manuskript vid många tillfällen bygger 
på hans utförliga brevkorrespondens – i synnerhet 
med vännerna Lorenzo Hammarsköld och Leonard 
Frederik Rääf – som han återanvände inom ramen 
för sina romaner. I detta fall hjälper den filologiska 
uppmärksamheten även till att belysa den specifika 
form av samskrivande som särskiljer Livijns text-
produktion. Detta gäller även för de journalistiska 
texter eller den juridiska sakprosa som Livijn pro-
ducerar som juridisk ämbetsman, militär eller fång-
vårdsdirektör, och som återvinns i fiktionsprosan.

Litteratur- och kulturhistorisk medvetenhet. Som 
nämndes inledningsvis kännetecknas Livjins ro-
maner av en ovanligt hög grad av metafiktionali-
tet. För att kunna bedöma de mycket komplexa 
re flexio nerna kring fantasins förmåga, varsebliv-
ningen, världsåskådningen, text-bild-relationerna, 
ironin, retorikens funktion, författarrollen, geni-
förståelsen, fragmentestetiken och de andra konst-
filosofiska resonemang som han levererar i sina ro-
maner får man vara väl förtrogen med den roman-
tiska konstfilosofin av tysk proveniens som är sär-
skilt närvarande i Livijns skrifter. Miočević visar 
övertygande att också den engelskspråkiga upp-
lysningslitteraturen har varit av fundamental be-
tydelse för honom.

Även om Livijns romaner kännetecknas av en 
hög form av metafiktionalitet nöjer han sig aldrig 
med estetisk självbespegling. Tvärtemot bearbetar 
han också vetenskapliga, juridiska och pedagogiska 
diskurser som pekar utanför litteraturens ram. Allt 
detta bidrar till att hans texter nästan måste obser-
veras från ett vidare kulturanalytiskt inspirerat po-
litisk-historiskt perspektiv som även rör de ibland 
mycket intrikata genusrelationer som diskuteras i 
alla fyra romaner.

Genreteoretisk kännedom. Livijns metafiktionella 
strategier kommer inte minst till uttryck i den pa-
ratextuella gestaltningen av hans romaner. Endast 
Axel Sigfridsson betecknas som ”roman”. Däremot 
kännetecknas Lifbergs Lefverne med den ovanliga 
termen ”komisk roman”, Spader Dame bär underti-
teln ”En Berättelse i Bref, funne på Danviken” och 

slutligen karaktäriseras Riddar Sanct Jöran som ”Ett 
Quodlibet”. För att kunna tyda den subtila leken 
med olika genretraditioner som kommer till uttryck 
redan i dessa ovanliga undertitlar får man vara väl 
förtrogen med den utförliga teori som utvecklades 
kring romanen i det sena sjuttonhundra- och det ti-
diga artonhundratalet. Som andra romantiker ut-
nyttjar Livijn romanen som ett intergenerisk format 
där olika litterära genrer sätts i relationer till var-
andra. I sin avhandling dryftar Miočević inte bara 
olika romangenrer som Livijn leker med – framför-
allt den tyska Bildungsromanen, brev- och dagboks-
romanen och den fantastiska romanen – utan även 
förhållandet mellan satir, idyll, komedi, olika lyriska 
genrer och roman och slutligen även förhållandet 
mellan sakprosa, visuella konstformer samt musik 
och roman. Alla dessa resonemang hänger ihop med 
den utpräglade uppmärksamheten vid arke textuella 
relationer (Gérard Genette) som präglar roman-
tikernas romanskrivande. När Friedrich Schlegel 
definierar den romantiska poesin som progressiv 
universalpoesi vars bestämmelse det är att ”återför-
ena poesins skilda genrer och sätta poesien i förbin-
delse med filosofien och retoriken”, och att än mera 
”blanda, smälta samman poesi och prosa, genialitet 
och kritik, konstpoesi och naturpoesi” så betyder 
detta inte – som det ofta felaktigt har sagts – att 
han föregriper den Wagnerianska föreställningen 
om ett Gesamtkunstwerk där alla skilda genrer flyter 
samman till ett harmoniskt och diffust helt. Tvärt-
emot ska växelrelationen mellan de skilda genrerna, 
som filosofi och retorik, poesi och prosa, genialitet 
och kritik, och konstpoesi och natur poesi, utnytt-
jas för kritisk växelbetraktan. Livijns skrivande lever 
av iscensättningen av sådana subtila växelrelationer, 
som även innebär en diskussion om diskurser som 
ligger utanför det litterära fältet. Livijns romaner 
innehåller även en mängd konkreta intertextuella 
och interartiella hänvisningar vid sidan av de mer 
abstrakta reflexionerna över övergripande arketex-
tuella relationer.

Uppmärksamhet på den intertextuella och inter-
artiella referensramen. Redan 1997 påpekade Otto 
Fischer att Livijn nästan kan betecknas som en se-
miotiskt skolad hantverkare som bearbetar ett gi-
vet språk- eller teckenmaterial. Sålunda förfogar de 
fyra romaner som behandlas i avhandlingen över en 
häpnadsvärd intertextuell och interartiell referens-
ram som sträcker sig över hela den europeiska lit-
teraturhistorien med tydliga tyngdpunkter i eng-
elsk sjuttonhundra- och tidigt tyskt artonhundra-
tal. Försöket att närmare beskriva de strategier med 
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vilka Livijn utnyttjar dessa intertextuella och inter-
artiella relationer mynnar nästan oundvikligt ut i 
en diskussion om semiotiska, retoriska och narra-
tologiska problem. Livijn bearbetar och förvrider 
givna tecken, troper eller berättelseformer.

Retorisk och narratologisk terminologi. Livijn ut-
vecklar inte bara ett unikt språkbruk utan också 
mycket säregna berättelsestrategier, som framför 
allt lever av en märkvärdig fördubbling av narra-
tiva instanser. För att beskriva motsvarande textu-
ella fenomenen får man vara väl förtrogen med en 
semiotisk, retorisk och narratologisk terminologi.

Jag har valt att lista dessa fem metodologiska 
aspekter för att visa på de säregna drag som sär-
skiljer Livijns komplexa skrivande. Det går inte att 
skriva om Livijn utan att vara bevandrad i de me-
todiska diskussioner som förs i ibland mycket he-
terogena forskningstraditioner. Miočević rör sig 
problemfritt i dessa fält. Sålunda är det kanske inte 
heller så överraskande att många av arbetets kon-
kreta forskningsresultat kan relateras till följande 
fem punkter:

Arbetet erbjuder en koncis presentation av det 
behandlade handskrifts- och tryckmaterialet. Varje 
kapitel inleds med en längre filologisk redogörelse 
av textläge och -reception som också framställs i 
den ytterst användbara och överskådliga bilagan 
”Översikt över Clas Livijns manuskripter”. Vikti-
gare än dessa filologiska framställningar är de teore-
tiska konklusioner som Miočević drar ur sin be-
skrivning. Livijn presenteras som en djupt dialo-
gisk författare vars texter kännetecknas av en fort-
löpande interaktion på flera plan (han interagerar 
med andra författare likaväl som med andra kon-
kreta texter och abstrakta diskurser). I synnerhet 
med sitt intresse för de ekvivalenta kollektiva skriv-
strategierna hjälper studien till att ifrågasätta den 
traditionella förståelsen av det intuitiva romantiska 
skrivandet och det litterära geniet.

I sin redogörelse för den litteratur- och kultur-
historiska referensram som Livijn rör sig i lyckas 
Miočević uppmärksamma betydelsen av sjutton-
hundratalets traditioner, som ofta har underskat-
tats när det gäller skapandet av en romantisk pro-
salitteratur i det tidiga svenska artonhundratalet. 
Arbetet kunde på detta vis hjälpa till att belysa te-
sen om romantiken som en upplysningens upplys-
ning utgående från ett svenskt material. Även de 
politiska och samhällsreformatoriska aspekterna 
av Livijns prosa blir tydligare ur detta perspektiv. 
Miočević visar hur svårt det är att dra en bestämd 
slutsats om den litteratur- och kulturhistoriska pla-

ceringen av hans romankonst. Å ena sidan pekar 
Livijns texter tillbaka mot sjuttonhundratalet. Å 
andra sidan pekar de fram mot realismen och till 
och med (post)modernismen. Märkligt nog visar 
romanerna också ett utpräglat intresse för den ba-
rocka litteraturen och dess förkärlek för utsökta 
allegorier.

När det gäller arbetets mångfaldiga genreteo-
retiska konklusioner så uppmärksammas i synner-
het den täta relationen mellan satir och romantisk 
roman på ett innovativt sätt. Miočević betonar 
inte bara satirens viktiga funktion i förhållande till 
etableringen av den romantiska romanen. Satiren 
används även för att belysa den nära relationen mel-
lan romantik och den politiskt inspirerade upplys-
ningen. Slutligen hjälper satiren, som alltid bygger 
på en gendiktning av ett givet textmaterial, till att 
uppmärksamma likartade intersemiotiska strate-
gier som återfinns i alla Livijns texter. Som nämnts 
ovan undersöker Miočević även en rad andra gen-
rer och intergeneriska relationer. Enbart vid två 
tillfällen saknar jag en mera utförlig begreppsdis-
kussion. Detta gäller å ena sidan diskussion kring 
idyllen som förs i kapitel fyra, som borde ha inne-
hållit en mera utförlig diskussion av den mycket 
komplexa idylldefinitionen i Jean Pauls Vorschule 
der Ästhetik (1804) som Livijn säkert var förtro-
gen med. Å andra sidan är jag förvånad över att 
det saknas en hänvisning till ”Quodlibet”-tradi-
tionen i den visuella konsten, som kunde vara gi-
vande i samband med en roman som Riddar Sanct 
Jöran, vilken bygger på talrika interartiella hänvis-
ningar (kapitel sju).

Studien utmärks av flertaliga komparativa ob-
servationer som Miočević utnyttjar för att åskåd-
liggöra Livijns medvetna och genomreflekterade 
skrivstrategier. Livijn presenteras som en författare 
vars texter vittnar om en intensiv dialog med den 
svenska och tyska romantiken (bland annat Per Da-
niel Amadeus Atterbom, Lorenzo Hammarsköld, 
Vilhelm Fredrik Palmblad, Johann Wolfgang von 
Goethe, E.T.A. Hoffmann, Jean Paul, Novalis, 
Friedrich Schiller, bröderna August Wilhelm och 
Friedrich Schlegel och Ludwig Tieck). Arbetets 
förtjänst ligger i att Miočević utvidgar det inter-
textuella nätverket genom att diskutera Livijns re-
lation till äldre texter och författarskap (som bland 
annat Ovidius, Niels Heldvad, Die asiatische Ba-
nise, Georg Stiernhielm, Laurence Sterne, Salomon 
Gessner, Georg Christoph Lichtenberg eller Johan 
Olof Wallin). Om det saknas ett författarskap, som 
inte kan belysas utförlig nog i detta sammanhang, 
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så är det Carl Michael Bellmans (och Bellmanre-
ceptionen under det tidiga artonhundratalet) som 
kunde hjälpa till att belysa de utpräglade karneva-
leska skrivstrategier som utmärker Livijns prosa.

Eftersom tolkningar av de enstaka romanerna 
upptar tämligen stort utrymme i avhandlingen 
är det inte förvånande att den utmärks av flerta-
let givande detaljobservationer som belyser Livijns 
märkvärdiga språkstil, hans medvetna bruk av ett 
givet teckenmaterial, hans lek med retoriska troper 
och slutligen hans subtila berättarteknik.

Även om avhandlingens samtliga kapitel innehål-
ler reflektioner och observationer som kan relateras 
till de nämnda fem aspekterna följer Miočević tolk-
ningar inte ett givet metodiskt raster. Tvärtom byg-
ger avhandlingen på försök att balansera förhållan-
det mellan de övergripande frågeställningarna och 
de specifika problem som är knutna till de enskilda 
texterna. Sålunda försöker Miočević å ena sidan be-
skriva de karakteristiska fenomen som särskiljer Li-
vijns romaner från prosaberättelser av andra roman-
tiska författare. Men arbetet ger å andra sidan också 
utrymme åt den heterogenitet som präglar hans i 
flera hänseenden brokiga romankonst.

Detta utpräglade intresse för det konkreta mate-
rialet är kanske också anledningen till att presenta-
tionen av arbetets metodiska tillvägagångssätt och 
den övergripande teoretiska ramen förblir mycket 
knappt (den gömmer sig i ett tämligen kort kapi-
tel i inledningen om ”Material och metod”). Som 
viktigaste referens nämns Juri Lotmans sena teorier 
kring begreppet semiosfären som publicerades 1990 
i en översättning av Ann Shukman med titeln Uni-
verse of the Mind. A Semiotic Theory of Culture. Lot-
man definierar semiosfären i analogi med begreppet 
biosfären (vilken i sin tur genererar ”the totality and 
the organic whole of living matter and also the con-
dition for the continuation of life”) som ”the whole 
semiotic space of the culture in question”. Inom ra-
men för detta omfattande kulturbegrepp utvecklar 
Lotman, enligt Miočević, en mer komplex förståelse 
av kommunikationsakten som inte längre definieras 
av en kod utan av en sammankoppling av flera kod-
system som interagerar med varandra: ”Samma be-
tecknade ingår i regel i olika koder, och betydelsen 
av en litterär text är därmed överbestämd av flera 
koder. Processen kan inte pågå endast inom verket: 
Lotmans kommunikationsmodell förutsätter att de-
len och systemet står i ständig kontakt; det ena är 
inte meningsfullt utan det andra. Det förutsätter i 
sin tur en form av intertextualitet, eller snarare inter-
semiositet, som kan studeras. Den litterära betydel-

sen kan inte vara enbart inomlitterär; kulturen och 
det enskilda konstverket står i ständig dialog” (27).

Betraktar vi de olika kodsystem som Miočević 
oundvikligen behandlar när hon ägnar sig åt de 
komplexa filologiska, transtextuella och intersemi-
otiska nätverk, som Livijns romaner på helt olika 
mikro- och makroplan ingår i, verkar anknytningen 
till Lotmans komplexa semiotiska kulturteori över-
tygande. Detta gäller även för undersökningen av de 
konkreta semiotiska, retoriska och narratologiska 
strategier som Livijn utvecklar för att avkoda och 
återkoda ett givet textmaterial. Analysen av de mot-
svarande intersemiotiska strategierna leder slutligen 
till en uppmärksamhet på de konkreta arbetssätt 
som Livijn utvecklar och som Miočević avslutnings-
vis relaterar till i den fortlöpande och ambivalenta 
diskussionen av fantasin och inbillningsförmågan 
som hittas i alla fyra romanerna.

Även om hänvisningen till Lotmans teorier kan 
försvaras på detta vis tillhör den märkligt korta ut-
redningen av den metodologiska och framförallt 
av den teoretiska ramen arbetets svagare sidor. Det 
skulle till exempel ha varit fördelaktigt att etablera 
en mer koncis terminologi beträffande analysen av 
intertextuella, interartiella och intermediala rela-
tioner. Här saknar jag åtminstone en mera utförlig 
diskussion av Gérard Genettes studier eller mot-
svarande arbeten. Ännu mera saknas det en teore-
tisk ram som kunde bidra till att förknippa de goda 
editionsfilologiska och bokhistoriska observationer 
som präglar avhandlingen med de litteraturveten-
skapliga analyserna, och slutligen också med cen-
trala begrepp som fantasi och inbillningskraft. Just 
i ljuset av Livijns egna pedagogiska och samhällsre-
formatoriska skrifter skulle det till exempel ha va-
rit spännande att utarbeta ett medieteoretiskt per-
spektiv, där Livijns romaner också belystes utifrån 
allmänna kulturtekniker som hjälper till att skapa 
och reglera inbillningsförmågan. Även det utpräg-
lade intresset för ämbetsmannalivet, ämbetsmanna-
språket och en motsvarande ny form av manlighet 
som kännetecknar alla romaner skulle kunna tolkas 
på ett mera abstrakt plan från ett sådant perspektiv.

Men denna reservation minskar inte värdet av 
en mycket övertygande avhandling, som förhopp-
ningsvis kommer att stärka intresset för den sär-
egna äldre svenska litteraturen. Efter att ha läst av-
handlingen ser recensenten i alla fall med glädje 
fram emot den nya utgåvan av Livijns skrifter som 
kommer att utges av Svenska Vitterhetssamfundet.

Klaus Müller-Wille


