
12.–13. juunil toimus Võrumaal Urvas-
te vallas Liinakurul kolmas Tartu Üli-
kooli kirjandustudengite kevadkool.
Kohe esimese päeva hommikul jäi kõla-
ma Jaak Tombergi mõte, et Liinakuru
kevadkooli kava on impressiivsem kui
ükskõik missugusel teaduslikul konve-
rentsil. Erinevalt näiteks Eesti Kirjan-
dusmuuseumi korraldatavast Nüpli ke-
vadkoolist pole Liinakuru temaatiline
ja seetõttu ehk ka mitte nii produktiiv-
ne ning ühes suunas mõtlema ärgitav.
See aga polegi Liinakuru eesmärk,
kevadkool on suunatud ikkagi eelkõige
tudengitele ja täidab hoopis teist nišši.

Kevadkool kutsuti kolm aastat tagasi
ellu Mart Velskri ja Jaak Tombergi idee-
na, selleks et noortel oleks koht, kus nad
saaksid segamatult ja väljaspool semina-
riruume rääkida oma uurimisteema-
dest, tekitada diskussiooni jne. Arne
Merilai lisas selle aasta kevadkooli ava-
sõnades, et olukorras, kus ülikooliõpe
kestab kõigest 3(+2) aastat ja tunniplaa-
ni koostamine on üsna suures osas üli-
õpilase enda asi, on niisugune üritus
hea võimalus saada paremini tuttavaks
teiste tudengitega, nende teemade ja
huvidega. Liinakurul on esinemisvõima-
lus üliõpilastel, kel on juba oma teema,
millest põhjust kuulajatele rääkida.
Kuid esinejateks pole üksnes kirjandus-
tudengid, vaid ka kõik teised, kel soov
kirjandusest sõna sekka öelda. Seekord
olid niisugusteks „külalisteks” näiteks
skandinavistika magistrant (nüüdne
magister) Mart Kuldkepp teemaga „XIV
sajandi skaldiluule sünkretism Einarr
Gilssoni „Selkolluvísur” („Hülgepea-lau-
lude”) näitel” ning ajaloolasest luuletaja
Milvi Martina Piir („Ilu ajaloolase silmis
ehk kuhu kujutlused meid viivad”). 

Kolme aasta jooksul on kevadkooli
korraldamisega olnud aktiivselt seotud
ka Eesti Kirjanduse Selts ja selle tea-

dussekretär Marja Unt ning Liinakuru
majaperemees Arne Merilai. 

Selle aasta kevadkooli kava sai üsna
mitmekesine: räägiti nii luulest, proosast
kui ka draamast, eesti ja maailmakirjan-
dusest, uuemast kirjandusest, poeeti-
kast, (meta)kriitikast jne. Nagu juba tra-
ditsiooniks saanud, esinesid esimese
päeva õhtul ka kirjanikud, kelleks sel
aastal olid Kristiina Ehin ja Jaan Malin.

Ettekannetest tekitas ehk kõige ere-
damat diskussiooni Grete Nellise „Nul-
lindate teatri- ja kirjandusmetakriiti-
kast”, mis erineval moel väga paljudele
mõtlemis- ja arutlusainet pakkus. Hoog-
ne arutlus järgnes ka Agnes Neieri
(„Postkolonialistliku teooria suhtestu-
mine nõukogudejärgse Eesti kultuuri-
situatsiooniga”), Katrina Karu („Sule-
tud ruum Madis Kõivu näidendites”) ja
Märten rattasepa („Nõukogude utoopi-
line ulme”) ettekannetele.

Ettekannetega hiilgasid Johanna
ross („Olme ja eetika”) ning skandina-
vist Mart Kuldkepp. rossi ettekandes
oli kõne all Aimée Beekmani romaani
„Valikuvõimalus” retseptsioon, Kuld-
kepp üllatas kuulajaid üsna spetsiifili-
se islandi keele analüüsiga. 

Ettekandeid oli kokku 14, lisaks ees-
pool nimetatuile esinesid Evelin Arust
(„Ene Mihkelsoni „Katkuhaud” ja Sofi
Oksaneni „Puhastus” mälunarratiivide-
na”), Külliki Kuusk („Uku Masingu lau-
se poeetika”), Pille-riin Larm („Ühest
eesti kirjanduslugudes rändavast mõis-
test: epigonism”), Brita Melts („Luuleta-
ja omailm: Mats Traadi Harala”), Tõnis
Parksepp („Lugemisäng”), Maia Tamm-
järv („Ebausaldusväärne kirjutuslaad –
kellele ja miks?”) ja Tõnis Vilu („Ilus
möödalugemine ja Jüri Ehlvest”). 
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