
Book Reviews/Bokrecensioner

Domokos, Johanna. 2018. Endangered Literature: Essays on Translingualism, Inter-
culturality, and Vulnerability. Budapest: Károli Books. 195 ss.

Johanna Domokos artikelsamling belyser på ett mångsidigt sätt relativt nya 
forskningsområden vid analys av flerspråkig litteratur. Samlingen innehåller 
tretton kapitel som behandlar litterär diversitet, translingualism och interkul-
turalitet. Under senaste åren har i synnerhet termerna ”multilingualism” och 
”translingualism” blivit till samlande begrepp för olika typer av studier om 
flerspråkig litteratur eller litteratur med inslag av flera språk. Ett av de mest 
inflytelserika verken i sammanhanget är Yasemin Yildiz Beyond the Mother 
Tongue: The Postmonolingual Condition (2012), som utgjorde en viktig ingång 
till ett förändrat synsätt på förhållandet mellan enspråkig och flerspråkig lit-
teratur. Sedermera har bland andra forskarna Heidi Grönstrand, Markus Huss 
och Julia Tidigs publicerat en ansenlig mängd undersökningar om språklig di-
versitet i nordisk litteratur. Bland de senaste verken på området kan nämnas 
The Aesthetics and Politics of Linguistic Borders: Multilingualism in Northern 
European Literature (2019), en samlingsvolym som utvidgar gränserna för 
”multilingualism” från att tidigare mestadels ha innefattat specifika texter och 
författare, till mer teoretiska studier i litterär flerspråkighet.

Som Johanna Domokos anmärker i förordet, litteraturen och de litterära 
fälten har blivit märkbart fragmenterade under vårt århundrade. Å ena sidan 
håller den nationella litterära kanon i olika länder på att fragmenteras genom 
intåg av nya genrer; å andra sidan har det formulerats litterära områden som 
gör anspråk på autonomitet, såsom minoritets- och migrationslitteratur. Där-
till finns det urfolkslitteratur med specifika tematiska och lingvistiska inslag, 
även dessa ofta profilerade som särskilda litterära institutioner. Domokos inför 
ett användbart begrepp, ”hotad litteratur”  (endangered literature), som avser 
litteratur på hotade urfolksspråk eller minoritetsspråk. De flesta kapitlen i En-
dangered Literature: Essays on Translingualism, Interculturality, and Vulnerabi-
lity har publicerats tidigare men ges nu ut i en utvidgad och omarbetad form.

De centrala undersökningsområdena och artiklarnas fokus sammanför Do-
mokos i de tre tematiska områdena ”endangerment, interculturality and trans-
lingualism”. Man kan säga att dessa termer beskriver samlingens kontenta väl, 
då kapitlen inkluderar perspektiv på litteraturproduktionens villkor (och vissa 
litteraturers svåra eller sköra existensmöjligheter), interkulturaliteten mellan 
olika litteraturtraditioner och flerspråkighetens olika manifestationer i littera-
turen. 

Artikelsamlingen är uppdelad i fyra delar. I den första delen behandlas ”ho-
tad litteratur” utifrån litteratursociologiska premisser. Författaren analyserar 
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ett antal mindre litteraturområden utifrån sociologiska, socioekonomiska och 
lingvistiska perspektiv, såsom antalet talare, språkens och litteraturens spe-
cifika funktion för gruppen ifråga, litteracitet (skriftbruk, läs- och skrivkun-
nighet i sitt eget språk), maktförhållanden i samhället etc. Författaren gör en 
intressant uppdelning utifrån graden av ”endangerment” för ett flertal uraliska 
minoritetslitteraturer. Inte oväntat anses nationallitteraturen i Finland, Estland 
och Ungern utgöra vitala entiteter, medan den övriga litteraturen på uraliska 
språk skildras på en skala från ”historiska” eller allvarligt hotad litteratur till 
litteratur ”i utveckling”. Författarens breda kunskaper i finsk-ugriska språk och 
hennes detaljkännedom om finsk-ugriska litteraturens historia, omfång, aktiva 
författare etc, utgör en gedigen bas för analyserna. Beträffande nordiska för-
hållanden, litteratur på kvänska, meänkieli, enaresamiska och kildinsamiska 
betecknas som ”kulturarvslitteratur” där det endast finns få publicerade verk 
och den litterära utgivningen är minimal eller obefintlig, medan nordsamisk 
litteratur kvalificerar sig till den dynamiska kategorin ”litteratur i utveckling”.

Även kapitlen om finsk litteratur och dess flerspråkighet som ingår i den 
andra delen av verket, är uppfriskande läsning. Domokos presenterar tretton 
olika grupper eller ”tracks” som utmanar den monolinguala kanon genom in-
slag av flerspråkighet och kodväxling i finsk litteratur. Här analyserar förfat-
taren litterära områden som finlandssvensk litteratur, samisk litteratur, histo-
riska minoriteters litteratur (romsk och judisk litteratur, litteratur skriven av 
tatarer), migrantlitteratur, och även litteratur skriven på närbesläktade språk 
som meänkieli, eller litteratur skriven av sverigefinska författare. Författare 
som Edith Södergran (1892–1923), Sofi Oksanen (f. 1977–), Hassan Blasim (f. 
1973–), Kiba Lumberg (f. 1956–) och Cia Rinne (f. 1973–) passerar revy och 
positioneras i den finska litteraturhistorien med språkliga grunder snarare än 
genremässiga eller tematiska.

Domokos menar att kodväxlingen utgör ett konstituerande drag i historisk 
såväl som modern finsk litteratur, och att den upphäver lingvistiska och kul-
turella gränser, de-automatiserar semantiska betydelser och uttrycker effektivt 
olika grader av annanhet. Domokos argumenterar även för att flerspråkigheten 
och språket i sig är ett viktigare undersökningsområde för litteraturvetenska-
pen idag än till exempel motivstudier. Endangered Literature: Essays on Trans-
lingualism, Interculturality, and Vulnerability behandlar flera författarskap och 
litterära områden där flerspråkigheten utgör en essentiell aspekt. Flerspråkig-
heten kan manifesteras genom tematiska, formella och stilistiska drag, men den 
kan också komma till uttryck genom olika grader av kodväxling eller utgivning 
på olika språk. Domokos tydliggör hur etablerade, paradigmatiskt monoling-
ual nationallitteratur som svensk, ungersk eller finsk litteratur, definierats och 
presenterats som enspråkiga trots att de alltid innehållit inslag från flera språk 
och kulturer.

Kapitel tre ägnas helt åt nordsamisk litteratur. Domokos visar bred beläsen-
het om bland annat tolkningar av Nils Aslak Valkeäpääs (1943–2001) poesi och 
dramaproduktion. Valkeapääs författarskap anses allmänt höra till den mest 
kända och viktigaste delen av samisk litteratur, och hans verk Beaivi, áhčážan 
(1998) har kallats för samernas nationalepos. Orsakerna till att Valkeapää för-
bjöd två centrala dikter att översättas till andra språk har varit omdiskuterade i 
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litteraturforskningen länge. Då Beaivi, áhčážan blev en stor succé och översätt-
ningar av verket efterfrågades världen över, har det tett sig desto märkligare att 
författaren inte lät hela boken översättas. Medan vissa forskare har menat att 
det inte är möjligt att finna relevanta översättningsalternativ för dessa dikter 
som innehåller nordsamisk renskötselterminologi, har man samtidigt anmärkt 
att det i alla fall i finska språket finns en ansenlig vokabulär för renskötsel. I 
kapitlet ”Nils-Aslak Valkeapää and the question of untranslatability” benar 
Domokos upp olika tolkningar som presenterats i sammanhanget, och presen-
terar en egen modell som kontextualiserar Valkeapääs beslut utifrån översätt-
ningsteoretiska, semiotiska, kulturella och politiska aspekter.

I kapitel fyra koncentrerar Domokos sig främst på stilistiska och formella 
aspekter av translingualism. Hon hämtar exempel från både finsk och ungersk 
litteratur och finner berättartekniska likheter i författarnas sätt att laborera med 
sina flerspråkiga världar. Domokos har överhuvudtaget ett klargörande sätt att 
presentera sin argumentation och hennes breda kunskaper i samiska, finska 
och andra finsk-ugriska språk och litteratur gör verket intressant och givande 
att läsa. Det är inte alltid enkelt att sammanföra tidigare publicerade artiklar till 
ett enhetligt verk, men Domokos lyckas väl med detta uppdrag.

Satu Gröndahl

Svonni, Mikael. 2018. Modern nordsamisk grammatik. Kiruna: Ravda lágádus. 308 ss.

Nordsamiska är det största av de samiska språken i Sverige. Det har flest ta-
lare, används mest i media och studeras av flest barn och vuxna. Det är därför 
anmärkningsvärt att det fram till nu inte har funnits någon omfattande nord-
samisk grammatik på svenska. Tidigare svenskspråkiga grammatikor (Ruong 
1974; Saitton Burman 1999) har i huvudsak fokuserat på morfologi, med min-
dre utrymme vigt åt fonologi och syntax. Mikael Svonnis Modern nordsamisk 
grammatik fyller därför ett stort behov, inte minst med tanke på undervisning-
en i nordsamiska på högskolenivå. 

Som framgår av förordet (s. 5) är boken i grunden en svenskspråkig version 
av författarens nordsamiskspråkiga grammatik (Svonni 2015). En ren översätt-
ning handlar det dock inte om, utan de två böckerna skiljer sig åt på flera punk-
ter – bland annat finns ett antal skillnader i beskrivningen av språkets fono-
logi. Vidare saknar denna utgåva föregångarens register över stamkonsonanter 
(Svonni 2015, 216–220). Den kanske mest påfallande skillnaden är dock att den 
samiskspråkiga utgåvans kapitel om generativ syntax (Svonni 2015, 191–211) 
inte har tagits med i denna svenskspråkiga version. Trots detta är sidantalet 
högre i den svenska utgåvan, något som till viss del kan tillskrivas en större 
teckenstorlek.

Boken består av tolv kapitel av varierande längd. Efter ett inledande kapitel 
som översiktligt behandlar tidigare beskrivningar av nordsamiskan och pre-
senterar bokens disposition följer ett kort kapitel om språkets ortografi och 
nordsamiskans plats i den samiska språkgruppen. Kapitel tre behandlar fono-


