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 1 dalis 

9.00–9.20 atidarymas (dokumentinio filmo apie vincą Mykolaitį-Putiną ištrauka)

9.20–9.40 Dalia satkauskytė (LLti) 
 Altorių šešėly – literatūros lauko autonomijos simptomas

9.40–10.00 Vytautas Bikulčius (šu)
 kunigo drama: tarp metafizinio maišto ir pašaukimo 
 (georges‘o Bernanoso Po šėtono saule ir 
 vinco Mykolaičio-Putino Altorių šešėly)

10.00–10.20 nerijus Brazauskas (šu)
 vinco Mykolaičio-Putino Altorių šešėly kaip galios teisti istorija

10.20–10.40 Gintaras lazdynas (šu)
 Herojaus dievoieškos kryptis: protestantiškoji Liudo vasario savimonė

10.40–11.00 Giedrė Kazlauskaitė (LLti)
 kritikas em. P.: „ar gali menininkas būti plataus masto kritikas?“

11–11.30 kavos Pertrauka

 2 dalis 

11.30–11.50 algis Kalėda (LLti)
 epinio diskurso modifikacijos romane Sukilėliai

11.50–12.10 regimantas tamošaitis (vu)
 Metafizinis poetas istorijos spąstuose

12.10–12.30 Dalia Jakaitė (šu)
 „visas dievo pasaulis – tai tavo mintis“: Putino poezija – 
 dante’s ir novalio bendrystėje

12.30–12.50 Donata Mitaitė (LLti)
 Žvilgsnis į žvaigždėtą dangų: v. Mykolaitis-Putinas ir alfonsas Maldonis

12.50–13.10 eugenijus Žmuida (LLti)
 kiek vincas Mykolaitis-Putinas prometėjizmo poetas?

13.10–14.10 Pietūs

 3 dalis 

14.10–14.30 aušra Martišiūtė-linartienė (LLti)
 vinco Mykolaičio-Putino dramos

14.30–14.50 Birutė Meržvinskaitė (vu)
 Mykolaičio-Putino žymos o. Walzelio knygoje Žodžio meno kūrinys

14.50–15.10 ramutė Dragenytė (LLti)
 vinco Mykolaičio Putino literatūros istorija: pasakojimo ypatumai

15.10–15.30 aušra Jurgutienė (LLti)
 Literatūros suvokimo problema Putino humanistinėje kritikoje

15.30–16.00 kavos Pertrauka

 4 dalis 

16.00–16.20 indrė Žakevičienė (vdu)
 vinco Mykolaičio-Putino metafora 

16.20–16.40 Jadvyga Bajarūnienė (vu)
 vincas Mykolaitis-Putinas ir r. M. rilkės kūrybos recepcijos 
 pradžia Lietuvoje

16.40–17.00 Genovaitė Dručkutė (vu)
 vinco Mykolaičio-Putino kritikos prancūziškas 
 ir šveicariškas kontekstas

17.00–17.20 irena Balčiūnienė
 draudimas perdirbti Altorių šešėly į kito žanro 
 meno kūrinį iš laiko perspektyvos 

 diskusiJos   
 


