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Suhteeni venäläiseen avantgardekirjallisuuteen on olematon. Italialaisia en ole koskaan sietänyt, mutta ranskalainen avantgarde sen sijaan on aina puhutellut. Muun muassa ranskalainen surrealismi ja Apollinairen kuvarunot ovat kuuluneet lempikirjallisuuteni jonon jatkoksi.
Olen tyytyväinen siihen, että valitsin alustukseni aiheeksi ja henkilöksi Jelena Guron. Guro on mielenkiintoinen hahmo: nainen miesvaltaisella alalla, hiljainen ja sisäänpäin vetäytyvä silloin kuin pitäisi olla esillä, kovaääninen ja julistaa omaa poetiikkaansa. Olin myyty heti kun kuulin taivaan pikkukameleista. Pienistä kameleista, jotka matkaavat taivaalla. 
Guro oli aikaansa edellä, etenkin luontolyriikassaan. Toisaalta ei ole ihme, että hän jäi syrjään suurta historiaa kirjoitettaessa. Edellä mainittujen seikkojen (ujous) lisäksi jo yksinomaan se, että hän sattui olemaan nainen, riittää syyksi suhtautua häneen väheksyvästi kirjallisuuden historiassa. Sai Minna Canthkin lyödä useampaan otteeseen nyrkkiä pöytään, että tuli huomatuksi ja sai asiansa sanotuksi. 
Esseissä ja artikkeleissa puhutaan sekä ”järjentakaisesta” että ”mielentakaisesta” kielestä, kenties kuitenkin tarkoittaen yhtä ja samaa Viktor Sklovskin keksimää teoriaa futuristisesta kielenkäytöstä. Suomentaessa tätä ”za-um” käsitettä . Suomessa mielellä ja järjellä on selkeä assosiatiivinen ero. 
Etenkin Guron runoja lukiessa voisin sanoa, että hänen tapauksessaan olisi kyse ennemmin ”mielentakaisesta” kuin ”järjentakaisesta” kielestä. Järjentakainen viittaa ennemminkin ei-järjelliseen kieleen, mielentakainen taas johonkin primitiiviseen, alkukielen tapaiseen. Guron suhteen siis sellaiseen, jossa mennään luonnon ehdoilla. Ja minusta (ja varmasti Gurostakin) olisi loukkaus kutsua tämäntyyppistä kieltä järjenvastaiseksi kieleksi. Se olisi ennemmin luonnollinen, jo kerran unohdettu kieli, paluu alkutilaan. 
-Ismien ketjureaktio, kaikki julistavat kilpaa toisiaan kuolleiksi – runous unohtuu ja tallautuu jalkoihin.
Venäläinen teoria, yhtä mahtipontinen kuin Venäjän idea.
Zaumikko Krutsohynin: zaum – järjentakainen kieli. Lähtökohdat ovat lastenkielessä ja kielillä puhumisessa. Glossariassa. Miten Guro tähän liittyy?
Igor Smirnovin katakreesin mielenkiintoisuus: sosiaalinen katakreesi – moskva-petuskin venitska.
Mitä tapahtuu kommunikaation käsittellee? Kuinka paljon runoudessa on kyse kommunikaatiosta? ”Lilja on kaunis, mutta sana ”lilja” köykäinen, käytetty ja ”raiskattu”. Siksi kutsun liljaa nimellä ”euy” – ja alkuperäien puhtaus on palautettu.” (Sklovski).
Äänteet ja yksittäisten kirjainten tunneilmaisu: fonetiikan tutkimus ja fonetiikan semioottinen tarkastelu? Onko tällainen vaarassa jäädä liian kulttuurisidonnaiseksi asiaksi? Esim. Kaukoidän oopperassa pahiksilla kimeä ja korkea ääni, kun taas länsimaissa usein matala basso tai baritoni. 
Tuomarisumppu II. ”7. Vokaalit me ymmärrämme aikana ja tilana (pyrkimyksenluonteisina), konsonantit ovat väriä, ääntä tuoksua.” Mistä moinen diktatuuri!?
”Korvapuusti yleiselle maulle” tehty 1912, paljon poeettisempi ja uhmakkaampi. Tuomarisumpussa 1913 ilmestyneessä asiallisempi ja selkeämpi, ei uhmaava, sävy. Vaikka tuli vain vuotta myöhemmin. Aloittiko Korvapuusti manifestihulabaloon?
Kohta 8. ”Rytmiä” ei voi murskata, metriikan ja runomitat voi. Kaikella on rytmi, rytmitöntä ei ole.
Runoilijat olivat kiireisiä allekirjoittaessaan manifesteja ja riehuessaan. 
Hlebnikovin kirjoittama ”Meidän perustamme”-teksti taas on paljon selittävämpi ja vähemmän uhoava kuin Korvapuusti tai Sumppu. Sen sijaan kaikkea en niele. ts-äänteen merkitys kotelona toi mieleeni vain tietämäni sanat, jotka alkavat tällä kuuluisalla ts:llä: Tsaikovski.
Hlebnikovin pohdinta on vaikuttavaa pikkutarkkuudessaan. Maailmankielen sikiö-ajatus hauska, maailman kansat yhdistävä maailmankieli taas idealistinen.
Mahtipontisuus ja pyrkimys suureen ja mahtavaan futuristien päämääränä. Kaikki suurta kuin amerikassa konsanaan. Pilvenpiirtäjät Korvapuustissa, maailmankieli Hlebnikovilla.. Kenties siksi se tuntuu niin kaikaiselta, kuin kaikki on niin äärimmäisen suurta. Tätä ei Gurolla juuri näe. Hän on kääntänyt katseensa ujoihin, ja hän haluaa pelastaa ja säilyttää löytämättömän kauneuden. 
Kun on lukenut kurssilla tarjotut neljä manifestia tai sen palasta, on helppo ymmärtää, miksi Guro allekirjoitti vain yhden. Toki hänen kuolemansa rajoitti mahdollisuutta allekirjoittaa lisää, mutta esimerkiksi Korvapuustia ei olisi voinut kuvitella hänen kirjoittavansa, eikä muitakaan. Ne ovat liian mahtipontisia ja ”kovaäänisiä” sisäänpäin vetäytyneelle Gurolle.
Onkohan tuo paljon hohkattu ostranenie suomeksi usein eri yhteyksissä kuultu sanahirviö ”kirjallisuudellisuus”? Jos on, toivoisin, että suomessakin olisi otettu käyttöön yksinkertaisesti ostranenie.
Olisi kiva tietää, milloin Shklovski kirjoitti Sanan ylösnöusemuksen. Tapahtuiko tämäkin 1920-luvun alkupuolella vai kenties aiemmin, kuten Taiteesta keinona?
”lukea kuin Ilta-Sanomia”. EIII!!!! Olen kenties jäykkä ja akateeminen (paitsi etten ole), mutta mielestäni tällaiset käännösratkaisut tulisi suorittaa siten, että käännetään alkuperäinen lehden nimi (tai sitten se painetaan translitteroituna), ja kääntäjä voi laittaa ”suom. huom.”-alaviitteen, jossa selittää mikä tämä lehti on ja mihin se olisi Suomessa verrattavissa. Vai onko Venäjällä kenties Ilta-Sanomat -nimistä iltapäivälehteä?

On mielenkiintoista, kuinka samaan aikaan toimi kaksi niin toisistaan erilaista ryhmittymää. OBERIU-ryhmä ja LEFit. Kuten historia toteaa, lefiläisten kävi taideryhmittymien ulkopuolisessa elämässä paremmin kuin absurdin veljensä. Ehkä tästä voi löytää jonkin lopullisen ”käännöspisteen” venäläiseen avantgardeen ja sen viimeisiin aikoihin: lopulta on vallalla puoluepoliittinen ryhmittymä ja vahvasti absurdi ryhmä. Toinen tuhoutuu, mutta toinenkaan ei tee suoranaista triumfia. 
Sergei Tretjakovin ja Daniil Harmsin rinnastaminen oli jollakin perverssillä tavalla hedelmällistä. Ehkä se oli tuo kontrastin huutomerkkimäisyys, joka tässä kaksikossa ihastutti. Sillä, suoraan sanottuna, en näkisi Tretjakovissa saati hänen runoudessaan Riitan esityksen perusteella kerrassaan mitään ihastuttavaa.

Avantgardisteista minua viehättävät eritoten typografiset kokeilut ja kuvallisuuden suhde sanaan. Monen venäläisen runoilijan kohdalla on viitattu Apollinaireen (). Apollinairen Les Calligrammes -kokoelma . Kirjoitin aikoinani seminaarityön sanan suhteesta kuvaan Apollinairen runoissa. Tai tarkemmin sanottuna sodan kuvastosta Les Calligrammes -kokoelmassa (teoksen alaotsikkona on kuitenkin La poemés de la paix et de la guerre). 

Luin Lidia Ginzburgin ainoan käännetyn teoksen Leningraadin piirityksen päiväkirjan (Into 2011) aiemmin tänä vuonna. Suoraan sanottuna siitä ei paljon lukukokemuksena jäänyt käteen, lähinnä hämmennystä, minkä vuoksi olin iloinen kuultuani, että häntä käsitellään Avantgarde-kurssilla. 

Stanislav Savitskin luento
(Väitöskirjan andegraund-kirjallisuus Leningradissa: ”Samizdat i andegraund”). 
Aloitttanut kirjallisen uransa samizdat-lehdessä. Myöhäisneuvostokauden samizdat-kulttuurin edustaja kirjailijana.
Lidia Ginzburg & avantgarden kriisi. 
viktor skolvski - futurismi. julisti  avantg:n kuolleen. 1931. s:n uusi käännös - lakkasi olemasta futuristi, mutta oli nl-kirjailija. 30-l alussa ei ollut vielä dogmeja kulttuurielämälle, se tuli vasta myöhemmin. AIkakausi siis todella ainutlaatuinen ja erityinen. 
sots-art & ironinen suhtautuminen nl-taiteeseen ja sen muotokielen hyväksikäyttäminen. uudelleenkierrättäminen naurukulttuurin ja ironian avulla.
Lidia G:n rooli nl:n intellektuaalielämässä. Valtio ei pitänyt formalisteista, sklovskin, eichenbaum, tynjanovin yms. asema romahti marginaaliin 20-l. lopulla.
”vulgaari sosiologia”
LD:stä tuli kuuluisa 60-70-l kun oli jo 80v. 
formalistit ja futuristit halusivat rakentaa uutta venäjää, nl-systeemiä. leninin kuoleman jälkeen, 20-l loppupuolella kuitenkin alkoi toinen kulttuurimuoto viehättää enempi valtiota. formalistit ei tästä syystä (kehittäminen) emigroituneet pois nl:stä. 
LEF ja uusi LEF.
LD yritti kirjoittaa täydellinen nl-romaanin (). montaasiproosaa. ei ollut menestys. ehkä sen takia, että halusi kirjoittaa täydellisen nl-romaanin ennen kuin sosialistista realismista oli olemassa. 
agency pinkerton. 
kun sklovskilta ilmesty 1931 ”search of optimism”, näki LD:n romaani päivänvalon. 
tuli andegraund-kulttuurin edustaja ennen kuin kyseistä kulttuuria oli olemassa. Alkoi kirjoittaa muistikirjoja ja esseemäisiä tekstejä. kummallisia lajien sekamelskoja: päiväkirjat, esseet, pohdintaa yms. Ne julkaistiin VASTA 1980-luvulla, vaikka oli kirjoitettu 20-luvulla jo, 20-l puolvälistä lähtien, vikat muistikitjat 80-l lopusta!
muistikirjoissa melkein koko nl:n historia!
muistikirjat todella suosittuja perestroikasta lähtien, ne ovat ns. ”epävirallista” sosiaaliantropologiaa. Utopian eksistentialismi, sosiaaliantropologiaa yksilön näkökulmasta. (Toista vastaavaa ei ole). Tarkasteli ihmisten käyttäytymistä ja olemusta nl:ssä. 
50-l lopulla LD tuli suosituksi nuoren kirjallisuusporukan keskellä (mm. Andrei Bitov). 
LD:n muistikirjat ja tekstit auttavat ymmärtämään sos. utop. elämää ja ajattelua.

Samizdat & andegraund -luento.
Milloin alkoi ”late soviet period”? mitä se tarkoittaa, se on epookki/aika Prahan 1968 tapahtumien ja NL:n romahtamisen välillä. Huom. ei opiskelijamellakat Pariisissa tai muualla vaan Prahan tapahtumat olivat nl-kansalaisille paljon tärkeämmät.
LD tunsi kaikki Majakovskista Krutsenyhiin ja pystyi tekemään arvioita ja analyyseja heistä.  Tärkeää historiaa ja faktoja ja tietoa ven. futuristeista ja avantgardeista. 
1950- ja 60-luvuilla andegraundkulttuuri.
Late 40s, 2 maailmansodan jälkeen iron curtain - inventoi (kuka?). 
60-70-l. kiristyi tilanne, berliinin muuri rakennetaan ja iron curtain muuttui metaforasta todeksi. Jos ei kuulunut johonkin ryhmittymään (viralliseen!) ei ollut taiteilija ollenkaan! Instituutiot tärkeitä - oikeastaan taiteellisen olemassaolon edellytys. 
Samizdat tyypit saatto myydä teoksiaan muttei löytäneet tapaa (onnistuneet) elämään taiteellisella työllään, koska heillä ei ollut koneiston tukea.
Myöhään 60-l toivo kuoli ja alkoi painostettu elämä samizdat-alakulttuurin parissa. Prahan tapahtumat osoitti ettei Breznevin ajan kult.politiikka ole sen vapaampaa kuin krussenkaan. 
sanan määritteen ongelma ja määrittely eri aikakausina: independent culture, non-corformist culture, yms. (forbidden, hidden literature). 
70-l ihmiset viittasivat itseensä: andegraund ja unofficial culture, 80-l independent culture, late 80-l. second ja pararrel culture!
pietari: andegraund, Moskova: andeRgraund.
andegraund ja sosiaalidemokratisen filosofian jatkumo ja traditio!
intelligentsia ”maan alla”. 
andegraund-sanan merkitys: pakenee institutionaalista valtakoneistoa, (joka on kapitalistinen!).
samizdat-sana. Nikolai Glaskov. Moskovalainen runoilija, joka käytti sanaa ekaa kertaa. syntyi 1910-l. 30- ja 40-luvuilla oli kummallinen kirjallisuushahmo, jota pidettiin kummallisena, uutena Velimir Hlebnikovina. Hänen teoksiaan ei julkaistu virallisesti, joten hän keräsi työnsä yhteen ja 2mm:n aikana julkaisi teoksiaan, kaksi ”kootut teokset”. Painotalon tilalle painatti ”samizizdat”. Se oli parodia ”valtionkustantama”, yms. Nykyisin alkuperäistä sanaa ei kukaan edes ymmärrä. Samizdat sen sijaan on kansainvälinen sana ja kaikki ymmärtävät sen. Oli Mariengofin hyvä ystävä, muttei Lidia Ginzburgin. 
Ginzburg piti zaumikkoja typerinä ja poikien leikkinä, joita ei tarvitse ottaa vakavasti. Kannatti ja piti kirjallisuutta mielen ja tajunnan taiteena ja ajatteluna. Krutsenyh ja Glaskov taas halusi tuhoja ja rikkoa mielen ja kielen lakeja. Ginzburgin tyyli ja maku: ranskan traditio with a big mind. Joten kirjallisuus järjen takana (zaum) oli jotakin aivan muuta.
Samizdateista tuli tärkeä väline ja symboli kylmän sodan aikana. SYmboli kommunismin ja kapitalismin välisestä taistosta. 
70-l venäläisten 3. aalto emigraatiossa. On myös 4 ja 5.aalto. 
history of soviet time=history of hidden experiences. history of marginal communities and hidden intelligenttsia.
Kaupunkikeskeisyys andegraund-kulttuurissa?
Mistä koostui tämä underground? 50-l n. 10-20 ystäväporukkaa Moskovassa ja Pietarissa. 70-l Pietarissa . 
kopiointi sallittu 70-l 4 kpl. eli jos porukas oli 12 jäsentä siit tuli n. 50 kpl. 80-luvulla 
samizdat oli täynnä paskakirjallisuutta. sanottiin et koska porukka luki samizdateja, eikä oikeeta kirjallisuutta jota valtio hyväksyi, .
vrt. ”samizdat” julkaisut 1780-luvun Ranskassa. Kielletyt tekstit joita painettiin salaa. Mikä oli niiden rooli vallankumouksessa???
Entä venäjällä 90-luvun alun juttuihin?


