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5Istorinė apžvalga ir bibliografija

IstorInė apžvalga

1. lIEtUvIų KatalIKų MoKslo aKaDEMIjos tapatybė

1922 m. įkurta lietuvių katalikų mokslo akademija (lKMa)1 remiasi gilia 
europietiška akademijos tradicija, siekiančia antikos laikus: pirmoji tokia 
struktūra siejama su platonu, akademo vardu pavadintame miškelyje atė-
nų pakraštyje įkūrusiu mokymo ir studijų instituciją, kurioje mokslo tiesos 
ieškota draugiškoje atmosferoje, diskusijų ir dialogo būdu. platono įsteig-
ta akademija buvo visų universitetų ir mokslinių tyrimų centrų provaiz-
dis. nemaža mokslinių draugijų, neretai vadintų ir akademijomis, įsikūrė 
renesanso epochoje. garsėjo akademijos florencijoje (Accademia del Cimen
to) ir romoje (Accademia dei Lincei)2. XvI–XvII a. būta apie 1000 akademijų 
tipo mokslo draugijų. tuo metu tai buvo labiau humanitarinio pobūdžio 
institucijos, skirtos daugiau literatūrai, menui nei mokslui šiuolaikine pras-
me. akademijos neretai susiformuodavo iš nedidelių mokslu besidominčių 
žmonių grupių, turėjusių tikslus, kurių negalėjo pasiekti oficialiose mokslo 
institucijose. taip 1660 m. gimė londono karališkoji draugija, kurios nariai 

1 lKMa jau turi nemenką istoriografiją. bene pirmasis lKMa reikšmę lietuvių katali-
kų visuomenei pabandė įvertinti juozas Eretas (juozas Eretas, Katalikai ir mokslas, Kaunas, 
1935; juozas Eretas, „Dvi generacijos mūsų krikščioniškosios kultūros tarnyboje“, Lietuvių 
katalikų mokslo akademijos suvažiavimo darbai, t. 7, roma, 1972, p. 3–54). apžvalginius aka-
demijai skirtus darbus rašė jos veikloje dalyvavę ar prie jos atkūrimo išeivijoje prisidėję 
stasys yla, juozas brazaitis, stasys antanas bačkis (stasys yla, „lietuvių katalikų mokslo 
akademija. bendras žvilgsnis į praeitą kelią“, Lietuvių katalikų mokslo akademijos suvažiavi
mo darbai, t. 5, roma, 1964, p. 3–28; juozas brazaitis, „akademija tautos kryžkelėse. lKM 
akademijos 50 metų sukakties minėjimas“, Lietuvių katalikų mokslo akademijos suvažiavimo 
darbai, t. 9, roma, 1982, p. 3–17; stasys bačkis, „akademijos 60 metų sukaktis“, Lietuvių ka
talikų mokslo akademijos suvažiavimo darbai, t. 12, vilnius, 1987, p. 15–30). akademijos nueitą 
kelią ne vienoje proginėje kalboje buvo apžvelgę jos vadovai kun. antanas liuima ir kun. 
(nuo 1997 m. – vyskupas) jonas boruta, aktyvūs nariai rapolas Krasauskas, Mindaugas 
bloznelis. gausūs apie lKMa istoriją yra aldonos vasiliauskienės darbai (aldona vasi-
liauskienė, Lietuvių katalikų mokslo akademija, vilnius: Katalikų pasaulis, 1992; aldona va-
siliauskienė, „lKMa genezės aspektai“, Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis, t. 22, 
vilnius, 2003, p. 81–126; aldona vasiliauskienė, „Daktaras vyskupas vincentas padolskis: 
veikla lietuvių katalikų mokslo akademijoje“, Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis, 
t. 25, vilnius, 2004, p. 527–560 ir kt.). 

2 romos popiežiškoji akademija savo pradžią kaip tik mato Accademia dei Lincei, įkur-
toje 1603 m. (the pontifical academy of sciences, http://www.vatican.va/roman_curia/
pontifical_academies/acdscien/own/documents/pashistory.html, žr. 2012 02 25). 
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buvo mokslininkai, atsiriboję nuo tuometinių anglijos universitetų. pran-
cūzijoje mokslų akademija (Ma) buvo įkurta 1666 m. austrijoje, rusijoje, 
Švedijoje Ma įkurtos XvIII a.

vėliau kai kurios akademijos specializavosi, nes buvo nebeįmanoma 
aprėpti visos sukauptos empirinės medžiagos. Kūrėsi chemijos, geologijos 
ir kitokios gamtamokslinės draugijos3. nacionalinės Ma tapo reprezenta-
cinėmis organizacijomis, besiremiančiomis aukščiausios tiesos statusą įgi-
jusiu ir krikščioniškajam mokymui priešpriešinamu pozityvistiniu mokslu. 
priklausymas joms reiškė ir tebereiškia didžiausią mokslininkui teikiamą 
garbę. Šiais laikais beveik visose Europos šalyse egzistuoja akademijos ar jų 
funkcijas atliekančios įstaigos. Kadaise laisvų diskusijų ieškant tiesos foru-
mas, nacionaliniame lygmenyje jos virto reprezentacine institucionalizuota 
organizacija, neretai glaudžiai susijusia su valstybe.

 žmogaus visagalybę teigiančio laicistinio scientistinio pasaulėvaizdžio 
įsivyravimas XIX a. Europoje skatino ieškoti naujos bažnyčios mokymo fi-
losofinės raiškos, kuria ilgainiui pasirinkta tomistinė filosofija (leono XIII 
enciklika „aeternum patri“, 1876 m.), pripažinusi tikėjimo ir proto neprieš-
taringumą ir tokiu būdu sudariusi sąlygas priimti naujuosius gamtos moks-
lų laimėjimus. XIX a. paskutiniame ketvirtyje ėmė sparčiai kurtis tomistiniai 
mokslo centrai, universitetai, katalikų mokslininkų draugijos. atvirumas 
žmogiškajai bei gamtinei realybei, kartu išsaugant ištikimybę apreiškimui, 
pagrįstai leido bažnyčiai katalikiškąsias mokslo bei mokymo institucijas 
laikyti mokslinės tiesos išraiška. tai katalikams buvo juo akivaizdžiau, ma-
tant XIX a. pabaigos nekatalikiškų vakarų pasaulio mokslo ir mokymo cen-
trų pasaulėžiūrinę ir disciplininę fragmentaciją, tikėjimo apšvietos idealais 
ryškų sumažėjimą, sąlygojusį pozityvizmu paremto mokslo krizę. tai teikė 
katalikų intelektualams pasitikėjimo ir tikėjimo, kad būtent katalikiškasis 
mokymas gali tapti filosofiniu mokslo pamatu.

su mokslo draugijų istorinėmis metamorfozėmis glaudžiai susijusi ne-
priklausomybę paskelbusioje lietuvoje įsikūrusios katalikų akademijos – 
lietuvių katalikų mokslo akademijos (lKMa) – tapatybė. čia aptarsime 
tik vieną iš jos aspektų, būtent lKMa pavadinime esančios sąvokos „aka-
demija“ prasmę4. Ir prieš pirmąjį pasaulinį karą, ir po jo katalikų moks-

3 tas pats vyko humanitariniuose moksluose. steigėsi mokslininkų draugijos atski-
riems istorijos laikotarpiams analizuoti – pavyzdžiui, amerikos viduramžių akademija 
(j[uozas]. jakštas, „amerikos viduramžių akademija“, Aidai, 1955, nr. 1, p. 43–44).

4 nors pagal įstatus kuriama mokslininkų organizacija buvo draugija, ji pavadinta 
akademija: „lietuvių Katalikų Mokslo akademija yra Draugija, kurios tikslas yra sutelkti 
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lininkų susivienijimams „akademijos“ sąvoka taikyta ne taip jau dažnai. 
tačiau kuriant lietuvių katalikų mokslininkų organizaciją sąmoningai pa-
sirinkta būtent šis pavadinimas. 1939 m. lKMa suvažiavime vienas iš 
lKMa iniciatorių vysk. (nuo 1930 m.) pranciškus petras būčys akcentavo, 
kad panaši į prancūzų Mokslo akademiją lietuvoje veikia lietuvių Kata-
likų Mokslo akademija5, kurios nariais mokslininkais būti reiškia būti įra-
šytiems į „Didžiųjų nemirtingųjų lietuvių eiles“6. tokia lKMa samprata 
buvo svarbi ir atkuriant akademijos veiklą nepriklausomoje lietuvoje po 
1990 m.7 tad įtikėtina, kad ir prieš karą kuriamos mokslininkų ir mokslu 
besidominčiųjų organizacijos pavadinimui termino „akademija“ pasirin-
kimas labiausiai nulemtas tuo metu įsigalėjusios akademijos kaip visų pir-
ma mokslą reprezentuojančios organizacijos sampratos. neabejotina, kad 
tai susiję su to meto (XX a. pradžios) aštriu katalikų ir kairiųjų (laisvama-
nių) konfliktu. aistringai katalikybę iš visuomenės gyvenimo stūmusiems 
kairiesiems pasipriešino angažuoti lietuvių katalikai, kurie siekė pasinau-
dodami moderniosios visuomenės ir moderniojo mokslo pasiekimais ap-
ginti katalikybę, turėjusią pasitarnaut lietuvių tautai. Katalikų manymu, 
tas laisvamanių garbinamas mokslas iš tiesų yra neatsiejamas nuo apreiš-
kimo, taigi tai katalikiškas mokslas, kuriam turi atstovauti Katalikų aka-
demija. Ir Katalikų akademija, ir dėl apšvietos idealų įtakos susikūrusios 
akademijos vadovavosi savitu mokslo supratimu – pozityvistiniu ar besi-
remiančiu dieviškuoju apreiškimu, – tačiau abiem atvejais pretendavusiu 
į absoliučią tiesą. 

Katalikų intelektualų santykis su lKMa per du jos egzistavimo iki 
1940 m. dešimtmečius pakito. Kun. aleksandras Dambrauskas – adomas 
jakštas – katalikiškumą charakterizavo kaip visuotinumą, vedantį į aukš-
čiausią tiesą. jo teigimu, mokslo srityje būtina pripažinti aukščiausią prie-

lietuvių katalikų mokslininkus“ („lietuvių Katalikų Mokslo akademijos Įstatai“, Drau
gija, 1923, nr. 1–2, p. 40). tai akcentavo ir jakštas, rašydamas apie steigiamąjį „lietuvių 
Katalikų Mokslo akademijos“ susirinkimą ir pažymėdamas, kad „tuo vardu pavadinta 
nauja draugija mokslui ir krikščioniškai kultūrai remti“ (a[domas]. jakštas, „lietuvių Ka-
talikų Mokslo akademija“, Draugija, 1923, nr. 1–12, p. 35).

5 aleksandras lėvanas, „trečiasis lietuvos Katalikų Mokslininkų ir Mokslo Mėgėjų 
suvažiavimas (1939 m.)“, Lietuvių katalikų mokslo akademijos suvažiavimo darbai, t. 3, Kaunas, 
1939, (2-as leidimas, t. 3, roma, 1972), p. 512. 

6 Ibid., p. 513.
7 pasak vieno iš lKMa narių zigmo zinkevičiaus, „visame pasaulyje akademijos yra 

autoritetingos mokslininkų draugijos“ („lKMa – jau septyniasdešimtmetė“, Dalios čio-
čytės pokalbis su zigmu zinkevičiumi, Naujasis Židinys-Aidai, 1993, nr. 2, p. 69).
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žastį, nes to reikalauja visuotinio dėsningumo principas8. jaunoji katalikų 
intelektualų karta katalikybę suvokė jau plačiau – kaip pasaulėžiūrą, api-
mančią įvairių religijų ir ideologijų pradus. jų akimis, akademijos katalikiš-
kas statusas jokiu būdu nereiškė mokslo pajungimo siaurai ideologijai. be 
to, pačioje katalikų visuomenėje būta sumanymų (juos reiškė Kazys pakš-
tas9 bei pranas Mantvydas10) steigti bendrą visai tautai mokslo ir kultūros 
instituciją (pavyzdžiui, Kultūros akademiją), lKMa liekant katalikų visuo-
menės mokslo organizacija.

2. lKMa 1922–1940 M. 

2. 1. lKMa įkūrimo prielaidos

lKMa buvo įkurta kaip viena iš katalikiškojo atsinaujinimo, ypač inten-
syviai vykusio nuo XIX a. paskutinio ketvirčio, institucijų. stimulą atsi-
naujinti davė popiežiaus leono XIII palankumas moderniajam mokslui, 
vienareikšmiškai pripažįstant mokslo autonomiją, jo pastangos siekti baž-
nyčios ir moderniosios kultūros susitaikymo11. Intelektualiosiose jav, pran-
cūzijos, Italijos, anglijos ir kai kurių kitų šalių katalikų visuomenių dalyse 
kilo entuziazmas, kurį lėmė suvokimas, kad galima atsiverti pasauliui, pa-
žymėtam Kanto ir prancūzijos revoliucijos ženklais12, kartu išliekant kata-
likais. jaučiant Magisteriumo paramą, buvo plėtojamos naujos teologijos 
bei filosofijos idėjos, katalikiškasis paveldas buvo drąsiai perinterpretuoja-
mas. tiesa, atsinaujinimo įkarštyje neretai buvo peržengiamos Magisteriu-
mo pripažinto mokymo ribos. jam ištikimi katalikų intelektualai dėjo daug 
pastangų apginti tikėjimo ir žinojimo harmoniją, remdamiesi leono XIII 

8 stasys yla, op. cit., p. 12.
9 pakštas pavyzdžiu laikė sovietinės Ukrainos ir baltarusijos Ma (K[azys]. pakštas, 

„lietuvos Kultūros akademija“, Židinys, 1930, nr. 7, p. 63). pats sakėsi lKMa vadovybei 
siūlęs Kultūros akademijos projektą lKMa, kuris nebuvo įgyvendintas tik dėl finansų 
stokos (ibid., p. 64).

10 p[ranas]. Mantvydas, „pirmasis lietuvių katalikų mokslininkų suvažiavimas“, Ži
dinys, 1933, nr. 3, p. 255. 

11 joseph lortz, Geschichte der Kirche in ideengeschichtlicher Betrachtung, b. 2: die Neuzeit, 
Münster: verlag aschendorff, s. 365. 

12 peter hofrichter, „Modernismus in Österreich, böhmen und Mähren“, in: Der Mo
dernismus. beiträge zu seiner Erforschung. herausgegeben von Erika Weinzierl, graz–
Wien–Köln: verlag styria, 1974, s. 175. 
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atgaivintu tomizmu. labai palankus katalikų mokslinei veiklai buvo bene-
diktas XIv. jis sveikino filosofijos ir religinės kultūros instituto įkūrimą13. 
Šis institutas, greta katalikiškųjų universitetų, besąlygiškai pripažįstančių 
„bažnyčios atstovaujamą dieviškąją tiesą kaip aukščiausią šviesą visiems 
mokslams“14, buvo viena iš institucinės sistemos tomizmui, kaip bažnyčios 
filosofijai, plėtoti grandžių.

Intensyvėjantis katalikų mokslinis gyvenimas skatino organizuotis 
tarp tautiniu mastu. nuo 1887 m. reguliariai vyko tarptautiniai katalikų 
mokslininkų suvažiavimai: 1891 m. kaip ir pirmą kartą paryžiuje, 1897 m. – 
fribūre, 1900 m. – Miunchene15. 1903 m. numatytas suvažiavimas romo-
je neįvyko dėl modernistinės krizės. pijus X, siekdamas įveikti šią krizę, 
ėmėsi iniciatyvos suburti bažnyčios mokymui ištikimus katalikų moksli-
ninkus į tarptautinę mokslininkų sąjungą (Association scientitfique interna
tionale), kuriai kurti sudaryta komisija iš žymių romos kurijos pareigūnų 
bei mokslininkų (kardinolai Mariano rampolla, pietro Maffi ir Desire Mer-
cier, istorikas ludwigas von pastoras)16. Modernizmui atsispirti kūrėsi Šv. 
sostui ištikimos intelektualų organizacijos atskiruose kraštuose. vokieti-
joje, kurios katalikiškasis elitas įtartas reiškęs palankumą modernizmui, 
ypač akcentuotas reikalas įveikti inteligentijos antibažnytinį individualis-
tinį nusistatymą, vedantį prie imanentinio tikėjimo suvokimo. viena iš to-
kių organizacijų buvo Katalikų akademikų susivienijimų sąjunga (Verband 
der Vereine katholischer Akademiker), susiformavusi 1913 m. Iš jos kilo vokie-
tijos katalikų akademikų sąjunga, kuriai priklausę žymūs vokietijos kata-
likų teologai, filosofai, kitų sričių mokslo ir kultūros veikėjai daug nuveikė 
vokietijos visuomeninio gyvenimo atsinaujinimui17. 1935 m. sąjunga turė-
jo apie 11 000 narių. pijus XI 1928 m. suteikė jai Dvasios apaštalavimo mi-
siją18. aktyviai su šia sąjunga bendradarbiavo vienas žymiausių liturginio 

13 josef schmidlin, Papstgeschichte der neuesten Zeit, b. 4, München: verlag josef Koesel 
and friedrich pustet, 1939, s. 244. 

14 harald Dickenhof, „Katholische Universität und pluralistische gesellschaft“, in: Ka
tholizismus, Bildung und Wissenschaft im 19. und 20. Jahrhundert, herausgegeben von anton 
rauscher, paderborn – München – Wien – zürich: ferdinand schoeningh, 1987, s. 172. 

15 juozas Eretas, Katalikai ir mokslas, p. 178–179.
16 p[ranciškus]. būčys, „tarptautinis katalikų mokslui augštyn kelti susivienijimas ir 

lietuva“, Draugija, 1908, nr. 14, p. 136.
17 Katholische akademikerverband, http://de.wikipedia.org/wiki/Katholischer_aka-

demikerverband, žr. 2012 02 25. 
18 Ibid.
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sąjūdžio veikėjų Ildefonsas herwegenas, Maria laach vienuolyno, buvusio 
liturginio sąjūdžio priešakyje, vadovas. Dėl jo įtakos svarbią vietą Katalikų 
akademikų sąjungos ideologijoje ir praktikoje užėmė liturginis atsinaujini-
mas. be to, ne be herwegeno įtakos sąjungos ideologijoje įsitvirtino „ben-
druomenės“ sąvoka19. 

tokių katalikų intelektualų organizacijų buvo ir kitose šalyse. pavyz-
džiui, lenkijoje veikė Katalikų inteligentų sąjunga (Związek Polskiej In
teligencji Katolickiej), iš pradžių buvusi jaunimo katalikų organizacijos 
„odrodzenie“ senjoratu. jos veikloje dalyvavo keli šimtai inteligentų20. 
Danijoje negausios katalikų bendruomenės intelektualinius poreikius pa-
tenkino „academicum catholicum“. Konservatyvios portugalijos inte-
lektualiniame gyvenime svarbų vaidmenį vaidino „centro academico de 
Democracia crista“21. vengrijoje katalikų intelektualinio gyvenimo prieša-
kyje stovėjo Šv. stepono akademija22. jav aktyvią veiklą išplėtojo Katalikių 
akademikių sąjunga (Federation of Catholic Alumnae), turėjusi apie 100 000 
narių ir 600 grupių23. 

aštri pasaulėžiūrinė konfrontacija su kairiaisiais ir su tuo susijusi bū-
tinybė stiprinti argumentacijos galią katalikybei apginti sąlygojo poreikį 
sukurti akademinį mokslą bei jį plėtoti. Daugiausia šioje srityje nuveikė 
peterburgo dvasinės akademijos profesorius būčys ir jakštas24. prie mokslo 
populiarinimo daug prisidėjo jakšto iniciatyva įkurta šv. Kazimiero draugi-
ja, leidusi knygas. Mokslo plėtotei lietuvoje daug nusipelnė 1907 m. sausio 
mėn. jakšto pastangomis dienos šviesą išvydusi „Draugija“, tapusi pirmuo-
ju žurnalu lietuvių kalba, reguliariai pristatančiu lietuvių katalikų visuo-
menei naujausius teologijos, filosofijos, gamtos mokslų pasiekimus, taip 
sudarydama sąlygas patiems lietuviams ugdyti savo mokslinius sugebėji-
mus. „Draugija“ sutelkė lietuvius katalikus inteligentus, pajėgius moksli-

19 alois baumgartner, „gemeinschaftsmythos im katholischen Denken der Weima-
rer zeit“, in: alois baumgartner, joerg Dieter gauger, Klaus Weigelt, Soziales Denken in 
Deutschland zwischen Tradition und Innovation, bonn: bouvier, 1990, s. 69–74. 

20 Konstanty turowski, „Odrodzenie“: Historia Stowarzyszenia Katolickiej Młodzieźy Aka
demickiej, Warszawa: ośrodek Dokumentacji i studiów społecznych, 1987, s. 393. 

21 stanley g. payne, a history of spain and portugal, vol. 2, chapter 27: portugal un-
der the salazar regime, http://libro.uca.edu/payne2/payne27.htm, žr. 2012 02 25. 

22 I[gnas]. česaitis, „penkiolika katalikiškojo gyvenimo metų vengrijoje“, Tiesos kelias, 
1934, nr. 7–8, p. 476. 

23 „Katalikių akademikių sąjungos darbai“, Tiesos kelias, 1938, nr. 11, p. 772.
24 stasys yla, op. cit., p. 13–14.
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nei kūrybai25. būtent šių žmonių aplinkoje kilo iniciatyva kurti katalikišką 
mokslo draugiją, nesitenkinant vilniuje veikusia lietuvių mokslo draugi-
ja (lMD) (įsteigta 1907 m. balandį), gimusia daugiau laicistinėje aplinkoje 
(nors jos veikloje dalyvavo ir kai kurie kunigai26). tokios organizacijos įkū-
rimu itin rūpinosi jakštas ir būčys. Mokslo draugijos steigimo reikalu jakš-
tas 1908 m. sausį kalbėjosi su kun. juozapu skvirecku. būčys tų pačių metų 
sausio 27 d. „Draugijoje“ paskelbė straipsnį „tarptautinis katalikų mokslui 
aukštyn kelti susivienijimas ir lietuva“, buvusį pirma vieša iniciatyva aka-
demijai kurti27. remtasi pijaus X paskatinimu (išsakytu enciklikoje „pascen-
di Domini gregis“ (1907 m.)), katalikų mokslininkams burtis į tarptautinę 
organizaciją. netrukus katalikiškoje spaudoje pasirodė informacija apie 
tarptautinės katalikų asociacijos mokslo pažangai skatinti („l’association 
catholique internationale pour le progrès de la science“) steigimą. būčys 
savo straipsnyje akcentavo, kad tokioje organizacijoje gali dalyvauti bet ku-
rios tautos mokslininkai, jei tik turi savo tautinę organizaciją, ir išreiškė viltį, 
kad tokia lietuvių katalikų mokslo draugija susiburs ir bus įteisinta iki 1908 
metų vasaros28. jo manymu, lietuviams katalikams mokslininkams tai būtų 
optimaliausias būdas dalyvauti tarptautiniame moksliniame gyvenime: nei 
potenciali lenkų mokslo organizacija, nei lietuvių mokslo draugija (lMD) 
lietuvių katalikų mokslininkų poreikių negalėjo patenkinti29. sprendžiant iš 
polemikos, kilusios tarp būčio ir lMD vadovybės, svarbi nesutarimų prie-
žastis buvo lMD vadovybės neigiamas požiūris į teologiją30. vis dėlto iki 
karo katalikų mokslo draugijos nepavyko sukurti. po karo, jau naujomis 
aplinkybėmis, – atkūrus nepriklausomą lietuvos valstybę bei nebelikus 
kliūčių katalikų intelektualinei veiklai, – diskusijos dėl katalikų mokslo or-
ganizacijos atsinaujino. juozas tumas-vaižgantas pasisakė už valstybinę 
instituciją, o jakštas manė, kad sėkmingiau veiks visuomeninė organizaci-
ja ir kad dviejų mokslo organizacijų (lMD ir katalikiškosios) konkurencija 
būtų net naudinga31. atsakydamas į priekaištus, kad mokslinius katalikų 

25 Ibid., p. 5. 
26 pavyzdžiui, kun. jonas totoraitis, buvęs ir vienas iš lMD iniciatorių (stasys yla, 

op. cit., p. 4).
27 aldona vasiliauskienė, „lKMa genezės aspektai“, p. 86. 
28 stasys yla, op. cit., p. 7.
29 aldona vasiliauskienė, op. cit., p. 88–89. 
30 stasys yla, op. cit., p. 8. 
31 Ibid., p. 10.
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poreikius galėtų patenkinti universitetas, jakštas pabrėžė, kad universiteto 
svarbiausias tikslas – „teikti mokslo pasiektus rezultatus saviem klausyto-
jam, taigi, mokymas“, tačiau universiteto profesoriams, kaip mokslo kūrė-
jams, reikalinga moksliniam darbui skirta organizacija32. 

2. 2. lKMa veiklos formos ir vaidmuo visuomenėje

lKMa įstatai buvo patvirtinti ir įregistruoti Kauno miesto ir apskrities vir-
šininko įstaigoje 1922 m. rugpjūčio 12 d., o steigiamasis susirinkimas įvyko 
ir lKMa steigimo aktas paskelbtas spalio 22 d. per susirinkimą išrinkta val-
dyba. pirmuoju lKMa pirmininku tapo vysk. juozapas skvireckas (1926 m. 
lKMa pirmininku išrinktas jakštas, o 1938 m. – stasys Šalkauskis), vice-
pirmininkais – pranas Dovydaitis ir Šalkauskis, sekretoriumi – Mečislovas 
reinys. lKMa tikslams pasiekti buvo numatyta „steigti bibliotekas ir kitas 
mokslo institucijas; rengti kursus bei paskaitas; leisti metraštį, knygas ir kitus 
leidinius; turėti atskirą specialų fondą ir įsigyti judamo bei nejudamo turto“33. 

pagal įstatus lKMa priklausantys buvo skirstomi į garbės narius, na-
rius mokslininkus, narius mokslo mėgėjus ir narius mokslo rėmėjus, be to, 
buvo numatyta galimybė turėti narius korespondentus34. 1924 m. lKMa 
turėjo 60 narių (tikrųjų narių – 12). akademijos nariai rinkdavosi į uždarus 
susirinkimus pas jakštą 2–3 kartus per metus. Šiuose susirinkimuose daly-
vaudavo 30–40 akademijos narių iš Kauno, Dotnuvos, Marijampolės35. 

pagrindinis lKMa dėmesys jos veikimo pradžioje buvo sutelktas į ga-
bių studentų finansavimą. 1922 m. buvo įsteigtas stipendijų fondas, kurį 
sudarė amerikos Katalikų federacijos skirti 42 500 dolerių. vėliau į fondą 
buvo pervedamos ir „Motinėlės“ stipendininkų grąžinamos skolos. fondas 
per 18 metų parėmė nemažai jaunų gabių mokslininkų. Iš studijavusių va-
karuose su lKMa stipendija į tff darbą įsitraukė juozas ambrazevičius-
brazaitis, pranas Dielininkaitis, juozas grinius, zenonas Ivinskis, antanas 
Maceina, Ignas Malinauskas, jonas pankauskas, antanas salys, antanas 
vaičiulaitis. lKMa taip pat rėmė adolfo Damušio, Igno skrupskelio, juo-
zo girniaus, stasio antano bačkio ir kitų studijas36.

Daug reikšmės teikta iškilių žmonių įamžinimui. jakštui pasiūlius 

32 Ibid., p. 11.
33 Ibid., p. 14. 
34 stasys bačkis, „akademijos 60 metų sukaktis“, p. 16. 
35 stasys yla, op. cit., p. 21.
36 aldona vasiliauskienė, op. cit., p. 100–101. 
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1927 m. pradėtas rengti lietuvos žymesnybių žodynas. jo redaktoriai buvo 
tumas, pranas penkauskas, Eretas. buvo surinkta medžiaga 2638 biografi-
joms. sumanymo nepavyko realizuoti iki galo, tačiau išleista jakšto pareng-
ta knyga „Užgesę žiburiai“37. 

lKMa nariai vykdė mokslo populiarinimo darbą. nuo 1924 m. pava-
sario lKMa nariai skaitė viešas paskaitas38. paskaitų tekstai buvo publi-
kuojami katalikiškuose periodiniuose moksliniuose leidiniuose („Kosmos“, 
„logos“, „tiesos kelias“ ir kitur). tad su jais galėjo susipažinti ir platesnė 
mokslu besidominčiųjų žmonių auditorija. rūpintasi Kauno miesto centre 
įkurti didelę biblioteką, sujungiant žemaičių vyskupijos kapitulos, kuni-
gų seminarijos bibliotekas bei pasitelkiant privačias39. Šio tikslo nepavyko 
įgyvendinti. tačiau toliau buvo plečiamas akademijos knygų fondas, nu-
perkant ar kitokiais būdais perimant privačias bibliotekas, kaupiant do-
vanojamas knygas (1938 m. nupirkta prof. prano brenderio biblioteka ir 
paveldėta jakšto). 1940 m. lKMa jau turėjo 12 000 tomų40. 

ne tik mokslo populiarinimo, bet ir tiriamąjį darbą planuota vykdyti 
antano gylio prie lKMa įkurtoje gamtos-Matematikos sekcijoje. buvo nu-
matyta tyrinėti aktualius visuomenei klausimus, skaityti paskaitas, steigti 
bibliotekas, gamtos mokslų muziejus, antropologinę laboratoriją. sekcijos 
nariai galėjo būti ir studentai. sekcija surengė volto ir laplaso minėjimus. 
Kurta gamtos ir matematikos mokslų biblioteka, pradėta rinkti archeologi-
nę ir etnologinę medžiagą41. 

lKMa viešas veikimas iki ketvirto dešimtmečio pradžios vis dėlto ne-
buvo itin aktyvus. akademija tenkinosi privačiais savo narių susirinkimais 
ir retokomis viešomis paskaitomis. tai ir suprantama, nes tikrieji lKMa na-
riai mokslininkai telkėsi daugiausia Kaune, dirbo tose pačiose mokymo ins-
titucijose (Universiteto teologijos-filosofijos fakultete ar žemaičių (Kauno) 
kunigų seminarijoje), o mokslu besidominti inteligentija jo populiarinimu 
galėjo užsiimti gausiose liaudžiai skirtose Katalikų akcijos organizacijose. 
taigi poreikio aktyviau viešai lKMa veikti nebuvo42. lKMa veikla suakty-
vėjo, kai dėl tautininkų režimo sudarytų kliūčių nepradėjo dirbti Katalikų 

37 stasys yla, op. cit., p. 16.
38 „lietuvių Katalikų Mokslo akademija“, Židinys, 1927, nr. 7–8, p. 99–100.
39 stasys yla, op. cit., p. 14–15. 
40 Ibid., p. 15. 
41 „lietuvių Katalikų Mokslo akademija“, p. 100.
42 nors būta pastangų jos veiklą aktyvinti: 1928 m. pakštas siūlė akademijos veiklą 

plėsti institutais (stasys yla, op. cit., p. 16). 
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universitetas. Imta rengti lKMa suvažiavimus (iki 1940 m. jie įvyko 1933, 
1936, 1939 m.), kurie turėjo pademonstruoti režimui katalikų intelektualinę 
brandą. 1932 m. pabaigoje buvo sudaryta kan. blažiejaus čėsnio vadovau-
jama komisija suvažiavimui rengti43. nuo 1933 m. atsirado reikalų vedėjo 
pareigybė. jais buvo tokie žymūs jaunieji katalikų kultūros ir visuomenės 
veikėjai kaip Ignas skrupskelis, Mantvydas, antanas strabulis, vytautas 
Mačernis44. pasikeitęs darbo pobūdis vertė keisti ir įstatus, – jau per pirmąjį 
suvažiavimą (1933 m.) pasiūlyta priartinti lKMa pobūdį ir struktūrą prie 
Europos akademijų, be kita ko, suvažiavimus rengiant ne rečiau kaip kas 
dveji metai45. suvažiavimų metu labiau mokslui nusipelniusiems lKMa 
nariams iškilmingai buvo suteikiamas akademiko vardas: per pirmąjį su-
važiavimą – jakštui, Dovydaičiui, Šalkauskiui, per antrąjį – būčiui, čėsniui 
ir Eretui, per trečiąjį – reiniui, pakštui, Ivinskiui ir ambrazevičiui46. tokiu 
būdu prasidėjo intensyvesnis mokslininkų atskyrimas nuo mokslo mėgėjų. 
Itin didelį vaidmenį lKMa vaidino Eretas: jis buvo lKMa vicepirmininkas, 
„žymesnybių“ žodyno redaktorius, suvažiavimų organizatorius, suvažiavi-
mo darbų redaktorius, reikšmingos knygos „Katalikai ir mokslas“ autorius47. 

suvažiavimų statistika tokia: pirmajame suvažiavime skaitytas 31 pra-
nešimas, buvo apie 300 dalyvių, antrajame – 26 pranešimai, 550 dalyvių, 
trečiajame – 26 pranešmai, 365 dalyviai48. Kiekvienas iš suvažiavimų turėjo 
intensyvią kultūrinę programą: buvo organizuojamos parodos, koncertai, 
pasirodydavo chorai. surengti žymių katalikų visuomenės veikėjų – Mai-
ronio, jakšto, vaižganto ir kitų – minėjimai.

skyrėsi suvažiavimų išsikelti uždaviniai ir tikslai. per pirmąjį tenkintasi 
siekiu „suinventorizuoti“ turimas mokslo pajėgas – suburti katalikus moks-
lininkus ir besidominčius mokslu. „židinio“ apžvalgininkas Mantvydas 
konstatavo, kad suvažiavimu pradėtas kolektyvaus mokslinio darbo etapas. 
taigi, pasiektas europinis mokslinio darbo organizavimo lygis (Europoje 
mokslininkų kongresai jau seniai buvo įprastas dalykas)49. tiesa, jaunesnės 

43 Ibid., p. 16.
44 Ibid., p. 21.
45 „pirmasis lietuvos katalikų mokslininkų ir mokslo mėgėjų suvažiavimas“, Tiesos 

kelias, 1933, nr. 3, p. 185. to nepavyko realizuoti – suvažiavimai vyko kas treji metai. 
46 aldona vasiliauskienė, Lietuvių katalikų mokslo akademija, p. 121. 
47 stasys yla, op. cit., p. 25. 
48 aldona vasiliauskienė, op. cit., p. 16. 
49 p[ranas]. Mantvydas, „pirmasis lietuvių katalikų mokslininkų suvažiavimas“, Ži

dinys, 1933, nr. 3, p. 266. 
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kartos katalikų veikėjams atrodė, kad moksliškumo ir bendrojo suvažiavi-
mo lygio „kartelę“ galima pakelti ir aukščiau. vis dėlto džiaugtasi pačiu su-
važiavimo faktu. anot vieno iš jaunųjų katalikų veikėjų Mantvydo, būsime 
„dar vienu laipsniu susilyginę su užsienių kultūriniu gyvenimu, pasisavi-
nę dar vieną jo formą“. laimėjimu laikyta ir tai, kad nepasiduota „jokioms 
pašalinėms tendencijoms“, t. y. neįsitraukta į politikos batalijas50. atvirkš-
čiai, būta gražaus ideologinio sutarimo pavyzdžio, kai socialdemokratas 
Universiteto rektorius vincas čepinskis išreiškė pagarbą „lietuvos mokslo 
nestorui“ jakštui51. 

per antrąjį suvažiavimą susitelkta vienos problemos – dvasinės kri-
zės – analizei. tai suteikė suvažiavimui vieningumo. jis buvo gausiausias 
iš vykusiųjų lietuvoje iki 1940 m. (jame dalyvavo apie 550 asmenų)52. suva-
žiavimo masiškumas demonstravo katalikų intelektualinį pajėgumą. Kita 
vertus, tai suteikė suvažiavimui daugiau mokslo populiarinimo pobūdį. 
o jaunajai lKMa kartai atrodė svarbu stiprinti lKMa mokslinį kuriamą-
jį darbą. vienas iš jų, Mantvydas, ragino sudaryti sąlygas sistemingesniam 
moksliniam darbui, pirmiausia sutelkiant mokslininkus, dirbančius litua-
nistikos srityje53. Užsimezgusi vidinė diskusija neabejotinai prisidėjo tobu-
linant lKMa veiklą. 

trečiasis suvažiavimas jau amžininkų vadintas lituanistiniu: jame pami-
nėti lietuvos Krikšto ir nepriklausomos lietuvos dvidešimtmečio jubilie-
jai, apžvelgiant lietuvų tautos istorinę raidą bei akcentuojant nuo tautinio 
atgimimo vykstančius procesus. Kartu išryškėjo katalikų visuomenėje vy-
kusi ideologinė diferenciacija. suvažiavimo organizatoriai parodė dėmesį 
dvasininkų ir pasauliečių santykiui, moterų vaidmeniui visuomenėje (su-
važiavimo statistikoje nurodytas jame dalyvavusių dvasininkų ir pasaulie-
čių bei moterų skaičius)54. po Šalkauskio paskaitos kilo jo ir konservatyvaus 

50 Ibid.
51 „pirmas lietuvių Katalikų mokslininkų ir mokslo mėgėjų suvažiavimas“, Lietuvių 

katalikų mokslo akademijos Suvažiavimo darbai, t. 1, Kaunas, 1933, (2-as leidimas, t. 1, roma, 
1973), p. 525. 

52 stasys yla, „antrasis l. K. Mokslininkų ir Mokslo Mėgėjų suvažiavimas (1936 m.)“, 
Lietuvių katalikų mokslo akademijos Suvažiavimo darbai, t. 2, Kaunas, 1937, (2-as leidimas, 
roma, 1973), p. 457.

53 „II Katalikų Mokslininkų ir Mokslo Mėgėjų suvažiavimas“, Židinys, 1936, nr. 3, 
p. 334. 

54 suvažiavimo darbe dalyvavo 76 dvasininkai ir 121 moteris (iš 365 dalyvių) (alek-
sandras lėvanas, op. cit., p. 495). 
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katalikų veikėjo gen. jono galvydžio-bykausko diskusija dėl asmens laisvės 
vietos krikščionio vertybių sistemoje55.

per suvažiavimus itin svarbus buvo darbas sekcijose, skirtas vienai ar 
kelioms giminingoms mokslo šakoms. tikėtasi, kad iš sekcijų ateityje išaugs 
akademijos skyriai bei institutai. per pirmąjį suvažiavimą darbas vyko 9 
sekcijose: filosofijos-pedagogikos, istorijos, teisės, socialinių bei ekonomi-
nių mokslų, medicinos, teologijos, kalbos, literatūros ir meno, teorinių ir 
pritaikomųjų gamtos mokslų, moterų56. reikšmingas darbas vyko istorijos 
sekcijoje. Iš viso sekcijoje perskaitytos 8 paskaitos. per antrąjį suvažiavimą 
sekcijos darbe dalyvavo 46 mokslininkai ir mokslo mėgėjai. 1936 m. išrink-
ta nuolatinė sekcijos vadovybė. ją sudarė jonas totoraitis, Ivinskis, adol-
fas Šapoka ir kiti. per pirmąjį suvažiavimą suformuluotas tikslas sudaryti 
lietuvos istorijos šaltinių leidimo planą, populiarinti jų leidimo idėją, prie 
lKMa įkurti istorijos muziejų. nutarta imtis priemonių apsaugoti dvarų, 
parapijų archyvus57. per trečiąjį suvažiavimą susirūpinta vatikano archyvų 
lituanistinės medžiagos tyrimais. Kilo diskusija Ivinskio paskaitos „lietu-
vos istorija romantizmo metu ir dabar“ pagindu. Ivinskio raginimas „atsi-
palaiduoti nuo mėgėjiško romantizmo“ buvo priimtinas ne visiems58. 

antrojo pasaulinio karo išvakarėse lKMa veiklos vertinimus lėmė pa-
saulėžiūrinių grupių tarpusavio konfliktai, todėl vieniems ji atrodė svarbi, 
kitiems – mažareikšmė. po sovietų okupacijos net ideologiniai oponentai 
pripažino, jog akademijoje vyko sveika diskusija. antai laicistinio laikraš-
čio „akiračiai“ apžvalgininkas stasys petraitis labai pozityviai įvertino 
trečiajam suvažiavimui skirtus „suvažiavimo darbus“, matydamas juose 
nemaža blaivios visuomeninės analizės, o Šalkauskis, apžvalgininko nuo-
mone, pa  sirodė „pilna savo erudicija ir giliai katalikišku užsiangažavimu“, 
nebijodamas pasmerkti „prie esmės prisišliejusių, tačiau su ja nieko bendro 
neturinčių gyvenimo formų“59. 

brazaitis, prieš karą vienas iš jaunųjų katalikų sąjūdžio vadovų60, lKMa 

55 Ibid., p. 500. 
56 „pirmas lietuvių Katalikų mokslininkų ir mokslo mėgėjų suvažiavimas“, Lietuvių 

katalikų mokslo akademijos suvažiavimo darbai, t. 1, Kaunas, 1933, (2-as leidimas, t. 1, roma, 
1973), p. 527–529.

57 „pirmasis lietuvos katalikų mokslininkų ir mokslo mėgėjų suvažiavimas“, Tiesos 
kelias, 1933, nr. 3, p. 183. 

58 aleksandras lėvanas, op. cit., p. 505.
59 st[asys]. petraitis, „1936 metų lKMa suvažiavimo darbai“, Akiračiai, 1976. nr. 3, p. 8.
60 jaunieji katalikai atstovavo moderniausias lietuvių katalikų visuomenės jėgas, pasi-

sakiusias už aktyvų katalikų veikimą pasaulyje, socialines reformas bei tautos kon so lidaciją. 
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laikė labai svarbia lietuvių katalikų visuomenės atsinaujinimą skatinančia 
institucija. anot jo, akademija daug prisidėjo sprendžiant prieš karą lietu-
vių tautai iškilusias egzistencines problemas: kultūrinės linkmės, politinę, 
moralinę bei valstybinės egzistencijos. lKMa kaip kolektyvinė institucija 
sudarė kūrėjams palankias – materialines, moralines – sąlygas kūrybai, su-
teikė finansinį pagrindą gabių žmonių studijoms vakaruose ir tokiu būdu 
„lemiamai prisidėjo prie naujos nepriklausomoje lietuvoje išaugusios gene-
racijos intelektualinio avangardo paruošimo“61, sudarė sąlygas kiekvienam 
katalikui inteligentui stiprinti savo intelektualinį pajėgumą, atsiremiant į 
„konkrečią savo tautos tikrovę“62. o suvažiavimai, pasak brazaičio, išrasti 
prof. Ereto „organizacinio genijaus“, virto „plačiu ir autoritetingu forumu 
tos akademijos narių idėjoms“63. akademija tapo laisvos, kūrybiškos kata-
likų minties, kurios reiškėjais buvo ypač Šalkauskis bei Eretas, židiniu.

3. lKMa IŠEIvIjojE

3. 1. lKMa atkūrimo kontekstas
 

po antrojo pasaulinio karo ne tik atsikūrė daugelis tarpukaryje veikusių 
katalikų intelektualų organizacijų, bet ir susikūrė naujų. tokios buvo dau-
gelyje vokietijos diecezijų įkurtos Katalikų akademijos. pirmoji – 1950 m. 
stuttgarte – hohenheime64. siekta turėti visuomeninio ir kultūrinio dialogo 
bei krikščioniškojo auklėjimo vietas65, kur būtų puoselėjama pokalbio kultū-
ra, ekumeninis ir tarpreliginis draugiškumas66. per jas bažnyčia palaiko po-
kalbį su kultūra ir ieško sąlyčio su nekrikščioniškomis pasaulio religijomis. 
tiesa, orientacija į masinį švietimą silpnino akademijų mokslinį pobūdį67. 

61 juozas brazaitis, „akademija tautos kryžkelėse. lKM akademijos 50 metų sukak-
ties minėjimas“, p. 6. 

62 Ibid., p. 3. 
63 Ibid., p. 6.
64 hermann boventer, „Konzepion und arbeit der katholischen akademien in der 

bundesrepublik Deutschland“, in: Katholizismus, Bildung und Wissenschaft im 19. und 20. 
Jahrhundert, herausgegeben von anton rauscher. paderborn – München – Wien – zürich: 
ferdinand schöningh, 1987, s. 189. 

65 geschichte der katholischen akademien, http://www.katholische-akademien.de/, 
žr. 2012 02 25.

66 selbstverständnis der katholischen akademien, http://www.katholische-akade-
mien.de/, žr. 2012 02 25. 

67 hermann boventer, op. cit., s. 200. 
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aktyviai tarpukaryje veikusi vokietijos katalikų akademikų sąjunga 
buvo atkurta 1948 m.68 ji leidžia žurnalą „renovatio“, skirtą tarpdiscipli-
niniam pokalbiui, rūpinasi inteligentų religiniu gyvenimu, katalikiškuoju 
dvasingumu, rengia suvažiavimus, studijų savaites, susikaupimo dienas, 
rekolekcijas, aukštųjų mokyklų atstovų suvažiavimus69. lenkijoje veikė Ka-
talikų teologijos akademija (Kardinolo stefano višinskio universitetas)70. 

1947 m. kaip „pax romana“ organizacijos narys susikūrė aukštąsias mo-
kyklas baigusių inteligentų (intelektualų) sąjunga – tarptautinis katalikų 
intelektualų ir kultūros veikėjų sąjūdis (International Catholic Movement for 
intellectual and cultural affairs (IcMIca – Pax Romana)). Kaip rašoma oficia-
lioje sąjūdžio internetinėje svetainėje, katalikų intelektualų ir kultūros vei-
kėjų sąjūdis siekia „panaudodamas įvairius profesinius ir intelektualinius 
įsipareigojimus visuomenėje ir bažnyčioje, angažuodamasis aktyviam di-
alogui tarp krikščionių tikėjimo ir kultūros, prisidėti prie kultūros evange-
lizacijos [...] Dievo karalystės realizavimui“71. lyginant su „pax romana“ 
pirmaisiais, dar vien tik studentų organizacijų veikimo metais, taktika pa-
sikeitė. Iš pradžių „pax romana“ be kompromisų kovojo su moderniuoju 
pasauliu, ilgainiui augo suvokimas, kad sąjunga išliks tik tuomet, jei at-
ras kelią tarp katalikiškojo mokymo ortodoksijos ir sekuliarizuotos, įvairias 
ideologijas išpažįstančios visuomenės. po karo nauja generacija išsikėlė už-
davinį ieškoti modus vivendi tarp savo religinių įsitikinimų ir angažavimosi 
visuomenės reikalams72.

Katalikų intelektualų sąjūdis, remiamas UnEsco, organizuoja tarp-
tautinius susitikimus. Kai kurie sąjūdžio atstovai dalyvavo vatikano II su-
sirinkime kaip auditoriai ar ekspertai. Į sąjūdį susilieja įvairiais vardais 

68 „aus der arbeit des verbandes“, in: Apostolat des Geistes das Program des katholis
chen Akademikerverbandes, regensburg – Münster: regensbergsche verlagsbuchhandlung, 
1948, s. 107. 

69 Ibid., s. 108. 
70 stanislaw jopek, „polen“, in: Katholische Kirche und Zivilgesellschaft in Osteuropa: post

kommunistische Transformationsprozesse in Polen, Tschechien, der Slowakei und Litauen, hrsg. 
Manfred spieker, paderborn–München–Wien–zürich: ferdinand schöningh, 2003, s. 47. 

71 paX roMana MIIc / IcMIca, http://www.paxromana.faithweb.com/about.html, 
žr. 2012 02 25. 

72 Michela trisconi, Eine Internationale der katholischen hochschulstudenten: «pax 
romana» und die versuche ihrer verbreitung in lateinamerika während der zwischen-
kriegszeit, http://www.revue-traverse.ch/artikel/432/eine-internationale-der-katholischen-
hoch schulstudenten-pax-romana-und-die-versuche-ihrer-verbreitung-in-lateinamerika-
waehrend-der-zwischenkriegszeit, žr. 2012 02 25.
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pa sivadinusios katalikų intelektualų organizacijos daugelyje šalių. Kai ku-
rios jų pasivadino „akademijomis“: čekijos (Krestanska Akademie), suomijos 
ir Danijos (Academicum Catholicum) intelektualų organizacijos. Katalikų in-
telektualų organizacijos užsiėmė įvairia veikla šiomis kryptimis: savišvieta, 
ideologinio – pasaulėžiūrinio pajėgumo stiprinimas, katalikiškosios pasau-
lėžiūros skleidimas, mokslinė veikla.

3. 2. lKMa veiklos formos 

po karo pirmasis lKMa atkūrimo idėją iškėlė diplomatas s. a. bačkis. 
1952 m. birželio 5 d. žymiems katalikų visuomenės veikėjams vyskupams 
vincentui brizgiui, vincentui padolskiui, prelatams Mykolui Krupavičiui ir 
ladui tulabai, taip pat pakštui, brazaičiui, Ivinskiui, Maceinai ir kitiems jis 
nusiuntė laišką, kuriame siūlė imtis iniciatyvos romoje, kur veikė Šv. Ka-
zimiero kolegija, atnaujinti lKMa veiklą. negavęs jokio atsako, 1954 m. 
bir želį s. a. bačkis vėl rašė vysk. padolskiui. lKMa atkūrimo idėją labai pa-
laikė Ivinskis, iki okupacijos vienu metu ėjęs lKMa sekretoriaus parei gas. 
pritarimo sulaukta ir iš prof. liuimos, tuo metu vienintelio romos griga-
liaus universiteto lietuvio profesoriaus. 1954 m. gruodžio 30 d. vysk. pa-
dolskio vadovaujama iniciatorių grupė (tulaba, Ivinskis, kunigai liuima, 
juozas vaišnora, vytautas balčiūnas ir kiti), susirinkusi lietuvių kolegijo-
je, sudarė lKMa reorganizacinę komisiją. 1955 m. vasario 16 d. paskelbtas 
lKMa atkūrimo aktas. 1956 m. sausio 19 d. įvyko korespondenciniai val-
dybos rinkimai. Į valdybą išrinkti vysk. padolskis (pirmininkas), Ivinskis 
ir vaišnora (vicepirmininkai), liuima, tulaba, balčiūnas. 1956 m. balandį 
pirmą kartą buvo susirinkusi valdyba. 1956 m. spalio 9 d. lKMa įstatai įre-
gistruoti Italijos policijoje73. 

1962 m. birželio 7 d. vykusiame korespondenciniame susirinkime pa-
taisyti lKMa įstatai74. pagal juos lKMa vadovauja centro valdyba, ku-
rios kadencija – treji metai. atskirų valdybų kadencijų laikas ne kartą buvo 
pratęstas. vicepirmininkais yra dirbę Ivinskis, vaišnora, rapolas Krasaus-
kas, tulaba ir kiti. Moksliniais sekretoriais – liuima, balčiūnas, Klemensas 
razminas, paulius rabikauskas, Krasauskas, audrys juozas bačkis ir kiti75. 

73 aldona vasiliauskienė, op. cit., p. 21–22. 
74 aldona vasiliauskienė, „lKMa genezės aspektai“, p. 109.
75 aldona vasiliauskienė, „lietuvių katalikų mokslo akademija išeivijoje“, in: Lietuva 

ir pasaulis: bendradarbiavimas ir konfliktas, tarptautinė konferencija, vilnius, 1999 m. spalio 
14–16 d., vilnius: vaga, 2000, p. 252–253.
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techninius lKMa reikalus tvarkė reikalų vedėjai. Didžiausią organizacinį 
darbą nuveikė kun. prof. liuima. jis buvo ir lKMa ideologas išeivijoje (at-
liko panašų vaidmenį kaip lietuvoje Šalkauskis)76.

Išeivijoje pakito lKMa struktūra – atsirado autonomiškai veikiančių ži-
dinių (taip išeivijoje buvo vadinami skyriai) sistema77. židiniai būdavo ku-
riami, kai vienoje vietovėje gyveno bent penki akademijos nariai. pirmasis 
buvo čikagos židinys. jis susiformavo iš Mokslinių studijų klubo, įregis-
truoto petro Maldeikio iniciatyva (vienas aktyviausių jo narių – kun. vytau-
tas bagdonavičius). Klubo nariai sutiko įsijungti į lKMa. 1956 m. centro 
valdyba patvirtino įsijungimo faktą78. taip klubas tapo pirmuoju skyriu-
mi. Iš viso tokių židinių buvo įsikūrę dvylika. židiniai savarankiškai rengė 
seminarus, minėjo jubiliejus, kviesdavosi mokslininkus, be to, padėdavo 
rengti suvažiavimus79. suvažiavimai rengti vis kituose išeivijos centruose 
dėl keleto tikslų: norėta sudaryti „palankesnes sąlygas ten gyvenantiems 
aukštuosius mokslus baigusiems lietuviams įsitraukti į mokslinę veiklą“ 
bei „supažindinti kitataučius mokslininkus ir politikus su lietuvių moksli-
ne veikla“80. 

lKMa daug reikšmės teikė bažnyčios lietuvoje istorijos bei religinės 
(teologinės) ir filosofinės literatūros leidimui. Iš itin reikšmingų bažnyčios 
istorijai paminėtini šie: vaišnoro „Marijos garbinimas lietuvoje“ (1958); ra-
bikausko „the foundation of the University of vilnius (1579). royal and 
papal grants“ (1979); andriaus baltinio „vyskupo vincento borisevičiaus 
gyvenimas ir darbai“ (1975); prano gaidos „nemarus mirtingasis. arki-
vyskupas teofilius Matulionis: ganytojas, kalinys, kankinys ir laimėtojas“ 
(1981), išleisti kaip serijos „negęstantys žiburiai“ leidiniai bei atskirai. Di-
delę reikšmę turi lKMa išleisti Ivinskio bei Konstantino avižonio rinkti-
niai raštai. Krikščionybės lietuvoje istorijos studijoms nepamainomi yra 
„fontes historiae lithuanie“ serijos leidiniai – šaltinių rinkiniai „relatio-
nes status Dioecesium in Magno Ducatu lituaniae“ (1971), „relationes sta-
tus Dioecesium in magno Ducatu lituaniae“ (1978), „codex Mednicensis 
seu samogitiae Dioecesis“ (1984, 1989).

76 juozas brazaitis, „akademija tautos kryžkelėse. lKM akademijos 50 metų sukak-
ties minėjimas“, p. 12. 

77 Mindaugas bloznelis, „lietuvių katalikų mokslo akademijos raidos kelias“, Lietuvių 
katalikų mokslo akademijos metraštis, t. 22, vilnius, 2003, p. 138. 

78 aldona vasiliauskienė, „lKMa genezės aspektai“, p. 110.
79 aldona vasiliauskienė, „lietuvių katalikų mokslo akademija išeivijoje“, p. 252.
80 Ibid., p. 245. 
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religinės literatūros leidimo gairės nubrėžtos 1957 m. lKMa valdybos 
nario kun. balčiūno parengtoje lKMa veiklos programoje „Dabarties lKM 
akademijos veiklos metmenys tremties uždavinių šviesoje ir tolesni jos ga-
limumai bendros užsienio lietuvių katalikų veiklos rėmuose“. 1958 m. ro-
mos lietuvių kunigų sąjungos susirinkime buvo nutarta sudaryti komisiją 
kunigų įtraukimui į religinės literatūros leidybą. Į komisiją įėjo romoje gy-
venę kunigai balčiūnas, pranas brazys, paulius jatulis, rabikauskas, juozas 
zeliauskas, pranciškonų atstovas vincentas viktoras gidžiūnas81. nepavy-
kus įgyvendinti sumanymo leisti religinę literatūrą romoje, kun. balčiūnas 
išvyko į jav ir ten pradėjo leisti knygų seriją „Krikščionis gyvenime“82.

1959 m. prie lKMa nutarta steigti centrą dokumentinei medžiagai apie 
religinę padėtį lietuvoje rinkti. vienas iš jo iniciatorių – kun. (vėliau – prelatas) 
balčiūnas. jis įėjo ir į komisiją centrui įsteigti (jai vadovavo prel. tulaba). gavus 
lėšų nuo 1963 m. sausio mėn. Dokumentinės medžiagos apie lietuvos religi-
nę padėtį centras (archyvas) pradėjo veikti, tiesa, tai truko tik vienerius me-
tus, nes vėliau religinė šalpa nutraukė finansavimą83. 1965 m. įsteigtas lKMa 
lietuvos istorijos ir religinės kultūros institutas (lietuvių institutas) romo-
je. Instituto atstovas įėjo į centro valdybą. 1974 m. institutas centro valdybos 
pavedimu perėmė iš prel. balčiūno serijos „Krikščionis gyvenime“ leidimą84.

akademija dėjo daug pastangų išsaugoti lituanistinę veiklą liudijančius 
šaltinius. 1974 m. prel. juras perdavė akademijai visą gyvenimą kauptą 
amerikos lietuvių kultūros archyvą (alKa). 1973 m. sudarytas alKa di-
rektoratas (garbės pirmininkas ir iždininkas prel. juras, pirmininkas – prel. 
Kazys balkūnas). 1978–1980 m. pastačius priestatą bei sutvarkius ekspo-
natus archyvas virto žymia moksline įstaiga85. akademija įsigijo Ivinskio 
archyvą ir biblioteką, gotliebo studerus biblioteką ir archyvo dalį, Šveica-
rijos rūtos lituanijos draugijos archyvą. buvo kaupiami mokslininkų de-
ponuojami archyvai (alKa – petro būtėno mokslinis palikimas, jono balio 
tautosakos lobynas ir t. t.)86. testamentu savo archyvą akademijai paliko 
stasys raštikis. 

81 aldona vasiliauskienė, „Daktaras vyskupas vincentas padolskis: veikla lietuvių 
ka talikų mokslo akademijoje“, p. 539.

82 stasys bačkis, „akademijos 60 metų sukaktis“, p. 27. 
83 aldona vasiliauskienė, Lietuvių katalikų mokslo akademija, p. 29. 
84 aldona vasiliauskienė, „lKMa išeivijoje: religijos mokslų sklaida“, Soter, t. 32, Kau-

nas, 2009, p. 177. 
85 aldona vasiliauskienė, Lietuvių katalikų mokslo akademija, p. 57–58. 
86 stasys bačkis, „akademijos 60 metų sukaktis“, p. 21. 
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svarbus buvo juridinis lKMa įteisinimas jav, kur gyveno daugiausia 
išeivių, bei finansinio veiklos pamato suformavimas. lKMa putnamo sky-
riaus ir prel. balčiūno pastangomis lKMa 1972 m. kovo 2 d. įregistruota 
jav, hariforde Lithuanian Catholic Academy vardu, o 1973 m. atleista nuo 
mokesčių kaip pelno nesiekianti organizacija. akademiją finansiškai rėmė 
jos idėjoms pritariantys visuomenės ir kultūros veikėjai: prel. pranciškus 
juras, prel. juozas Karalius, prel. liudvikas Mendelis, Elena Mickeliūnienė. 
Kazys alminas akademijai paliko savo ūkį, o balys – sklypą87. 

svarbiausia atkurtos lKMa veiklos forma liko suvažiavimai. Išeivijo-
je iš viso įvyko 11 suvažiavimų (Iv romoje, 1957 m.; v čikagoje, 1961 m.; 
vI – niujorke, fordhamo universitete, 1964 m.; vII hutenfelde, 1967 m.; 
vIII – toronte, 1970 m.; IX – bostone, 1973 m; X – Detroite (southfielde), 
1976 m.; XI čikagoje, 1979 m.; XII st. petersburge beach (florida), 1982 m.; 
XIII – los andžele, 1958 m.). jie reikšmingi įvairiais aspektais. pragmati-
niai motyvai – reprezentacijos bei lietuviškojo kultūrinio gyvenimo suakty-
vinimo atskiruose išeivijose centruose būtinybė, taigi, darbas su auditorija, 
neturinčia pakankamo mokslinio išsilavinimo, neišvengiamai skatino imtis 
mokslo populiarinimo, supaprastinimo88. lKMa „nori tarnauti ir mokslui, 
ir visuomenei“, – pabrėžė bostono židinio vadovas prof. juozas l. navic-
kas89). ypač akivaizdu tai buvo per aštuntąjį lKMa suvažiavimą, vykusį 
1970 m. toronte. Kitaip negu ankstesnieji, jis tęsėsi gerokai ilgiau – šešias 
dienas. atsižvelgiant į tai, kad pačių lKMa narių suvažiavime dalyvavo 
nedaug (iš 222 – 5190), spaudoje keltas klausimas, kuo laikytinas šis suva-
žiavimas – paskaitų ciklu (studijų savaite) toronto visuomenei ar pačios 
lKMa suvažiavimu, nes jos paskirtis yra ne tik parengti tam tikrą paskai-
tų skaičių, bet ir sutelkti savo narius91. tik gausesnis lKMa narių dalyva-
vimas suvažiavimuose, jų bendravimas būtų leidęs susidaryti pastoviam 
specialistų branduoliui92. be to, rengiant suvažiavimus, išryškėjo koordi-

87 aldona vasiliauskienė, op. cit., p. 27, 29.
88 bostono židinio vadovo prof. navicko nuomone, „suvažiavimų darbų“ lygis „tepa-

siekė tik kultūros žurnalų lygį“ („Devintojo l.K.M. akademijos suvažiavimo eiga“, Lietu
vių katalikų mokslo akademijos suvažiavimo darbai, t. 9, roma, 1982, p. 416).

89 juozas girnius, „liet. Kat. Mokslo akademijos IX suvažiavimas“, Aidai, 1973, nr. 8, 
p. 368.

90 Dar mažiau jų dalyvavo IX suvažiavime, vykusiame bostone – iš 221 – tik 32 (juozas 
girnius, „liet. Kat. Mokslo akademijos IX suvažiavimas“, Aidai, 1973, nr. 8, p. 371). 

91 j[uozas]. girnius, „lKM akademijos lituanistinis suvažiavimas“, Aidai, 1970, nr. 8, p. 366. 
92 juozas girnius, „liet. Kat. Mokslo akademijos IX suvažiavimas“, Aidai, 1973, nr. 8, 

p. 371. 
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nacijos tarp romos, kur buvo lKMa vadovybė, ir jav, kur telkėsi didesnė 
dalis lietuvių mokslininkų, stoka93. 

Kaip ir iki 1940 m., svarbiausias darbas suvažiavimų metu vyko sekci-
jose: istorijos, teologijos, filosofijos, psichologijos ir pedagogikos, tiksliųjų 
ir gamtos mokslų, kalbos ir literatūros, meno ir architektūros, medicinos. 
Didžiausios diskusijos vykdavo filosofijos, teologijos ir istorijos sekcijose. 
tai rodo suvažiavimų humanitarinį pobūdį. geriausiai susiorganizavo ir 
didžiausią įtaką lKMa turėjo istorikai. tai nestebina, nes būtent romoje 
susitelkę istorikai (Ivinskis, rabikauskas, Krasauskas, jatulis, gidžiūnas, 
vaišnora, stasys Matulis94) ir tapo lKMa atkūrimo branduoliu. 1960 m. ge-
gužės 19 d. įsteigta (daugiausia Ivinskio pastangų dėka95) istorijos mokslų 
sekcija. sekcijai priklausė romoje gyvenę 8 lKMa nariai. buvo surengti 
trys vieši minėjimai (žalgirio mūšio, petro Kriaučiūno, antano baranaus-
ko). tarptautiniuose moksliniuose renginiuose dalyvavo gidžiūnas, juozas 
jakštas, Ivinskis. 

reguliariai buvo leidžiami „suvažiavimo darbai“ (tiesa, 8 dešimtmečio 
antroje pusėje jų leidimas buvo sulėtėjęs – išleistuosiuose 1982 m. sudėtos 
1973 m. suvažiavimo paskaitos). Iš viso išeivijoje išleista 12 „suvažiavimo dar-
bų“ tomų (XIII dalis – jau lietuvoje). fotomechaniniu būdu perleisti ir pirmieji, 
lietuvoje išleisti, „suvažiavimų darbai“. nuo 1965 m. pradėta leisti Metraš-
čius. juose buvo publikuojamos platesnės studijos. Išeivijoje išleisti 6 „Met-
raščio“ tomai: 1965, 1966, 1967, 1968, 1970, 1984 m. be to, buvo leidžiamos dar 
trys leidinių serijos: „negęstantieji žiburiai“, „lietuvių literatūros studijos“, 
„lietuvos istorijos šaltiniai“. visi šie leidiniai redaguoti daugiausia liuimos. 

tradiciškai suvažiavimų pagrindinę mintį išreikšdavo arba aiškiai de-
klaruota suvažiavimo tema, arba per pirmąjį plenarinį posėdį perskaity-
ta paskaita. Dauguma jų teologinės, vienaip ar kitaip susijusios su religija, 
pasaulėžiūra. pavyzdžiui, ketvirto suvažiavimo metu svarbiausia paskai-
ta buvo liuimos „Mistinio Kristaus Kūno doktrina sąryšyje su dabarties 
gyvenimo įvykiais“96. balčiūnas kalbėjo apie katalikams siektiną vienybę 
per dalyvavimą Mistiniame Kūne, brazys – apie socialinę Mistinio Kris-

93 Ibid. 
94 t.v.g. [viktoras vincas gidžiūnas], „romos lietuvių istorikų darbai ir planai“, 

Aidai,  1960, nr. 6, p. 269.
95 aldona vasiliauskienė, „profesorius zenonas Ivinskis ir lietuvių katalikų mokslo 

akademija“, Lietuvių katalikų mokslo akademijos Metraštis, t. 8, vilnius, 1994, p. 233. 
96 p[aulius]. rabikauskas, „suvažiavimo darbų eiga“, Lietuvių katalikų mokslo akademi

jos suvažiavimo darbai, t. 4, roma, 1961, p. 288. 
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taus kūno doktrinos išraišką. s. a. bačkis teigiamą bažnyčios požiūrį į tau-
tų vienijimąsi taip pat grindė mistinio Kristaus Kūno sąvoka97. per šeštąjį 
suvažiavimą, kuriame pagrindinė buvo navicko paskaita „vertybių pras-
mė materializmo akivaizdoje“, į svarstymus dėl mokslo vaidmens krikščio-
nybės ir materializmo konflikte įsikomponavo felikso jucevičiaus paskaita 
„Medžiagos samprotis“, numatyta skaityti filosofijos sekcijoje, tačiau dėl 
didžiulio susidomėjimo perskaityta ir tiksliųjų bei gamtos mokslų sekcijo-
je98. ją išklausius kilo aštri diskusija dėl filosofijos ir fizikos santykio: vieni 
pritarė prelegentui, jog filosofija turi remtis gamtos mokslais, antri akcen-
tavo filosofinio požiūrio skirtingumą99. liuima savo pasisakyme „Į mokslą 
ir kūrybą...“ pabrėžė, kad išgyvenamas krizės, pereinamasis momentas „iš 
vienos eros į kitą“, į kosminį laikotarpį, paženklintą „ypatingu technikos 
įsigalėjimu“, tačiau kartu apibūdinamą ir kaip „kova už žmogaus kilnumą 
ir už teisingumą“100. per devintąjį suvažiavimą pagrindinė buvo teologinio 
turinio kun. balčiūno paskaita „charizmatinis bažnyčios atsinaujinimas“101. 
Maceina paskaitoje „religijos ir tautos dialektika“ (skaitytoje per vienuolik-
tą suvažiavimą), akcentavo, kad kiekviena tauta Dievą priima savitai. tauta 
ir religija – dvi vertybės, kurių negalima nuvertinti, jas suliejant102. Dvylikta-
me suvažiavime įvadinę antano rubšio paskaitą „Mįslinga paslaptis: žmo-
gaus kūrimas pradžios knygoje“103 perskaitė prel. balčiūnas. reikšmingas 
paskaitas skaitė kiti teologai. valdemaras cukuras nagrinėjo temą „pasako-
jimo vaidmuo dabarties teologijoje“. jis pabrėžė, kad pasakojimo centre – 
gilus, ypač religinis, išgyvenimas, kuris iš esmės skiriasi nuo racionalaus 
požiūrio, nepripažįstančio paslapties. pamatinio būties neįžvelgiamumo 
pripažinimas verčia priimti holistinį požiūrį į tikrovę104. 

97 Ibid., p. 288–290. 
98 juozas vaišnora, „Šeštojo lKM akademijos suvažiavimo eiga“, Lietuvių katalikų 

moks lo akademijos suvažiavimo darbai, t. 6, roma, 1969, p. 440. 
99 Ibid., p. 441–443. 
100 a[antanas]. liuima, „Į mokslą ir kūrybą...“, Lietuvių katalikų mokslo akademijos suva

žiavimo darbai, t. 6, roma, 1969, p. 454–455. 
101 „Devintojo l.K.M. akademijos suvažiavimo eiga“, Lietuvių katalikų mokslo akademi

jos suvažiavimo darbai, t. 9, roma, 1982, p. 417.
102 česlovas grincevičius, „Mokslo dienos chicagoje: vienuoliktasis lKMa suvažiavi-

mas“, Aidai, 1979. nr. 9, p. 414. 
103 „Dvyliktojo l.K.M. akademijos suvažiavimo eiga“, Lietuvių katalikų mokslo akademi

jos suvažiavimo darbai, t. 12, roma, 1987, p. 367. 
104 K. t. [Kęstutis trimakas], „lKM akademijos suvažiavimo paskaitų suglaustos min-

tys“, Aidai, 1983, nr. 1, p. 63. 
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lKMa suvažiavimai – ne tik moksliniai, bet ir kultūros renginiai. jų 
metu vykdavo parodos, koncertai, jubiliejiniai vakarai. nuo IX suvažiavi-
mo buvo rengiamos lKMa mokslo darbų, jos narių raštų parodos. ne kartą 
buvo suorganizuotos įvairių kolekcionierių lietuvos istorinių žemėlapių, 
pašto ženklų, banknotų, medalių parodos. vienuoliktojo suvažiavimo metu 
atlikta misterija „nijmegeno Marytė“ (į lietuvių kalbą išversta kun. bag-
donavičiaus). vykdavo iškilmingi posėdžiai, skirti svarbiems istoriniams 
įvykiams ar asmenybėms paminėti: šimtui metų nuo spaudos draudimo, 
žemaičių vyskupijos 550 metų įkūrimo sukakčiai, 400 m. vilniaus universi-
teto, lietuvos krikštui. Iškilmingai paminėti vaižgantas, Šalkauskis ir dau-
gelis kitų. lKMa 50 metų jubiliejaus proga (parėmus kun. juozui prunskui) 
skyrė tris premijas: už mokslo veikalą, už kūrybos laimėjimus periodikoje, 
už religinio turinio kūrybą. bostono židinys 1973 m. savo veiklos dešimt-
mečio proga paskyrė premiją istorikui jakštui už veikalą „Mažosios lietu-
vos gyventojai iki XvII amžiaus“105. 1991 m. prel. prunskis įkūrė savo vardo 
fondą religinei literatūrai leisti. 

tarptautiniuose moksliniuose renginiuose ir organizacijose reiškėsi 
lKMa nariai vysk. padolskis, vaišnora, balčiūnas, Eretas, girnius, povilas 
rėklaitis, justinas pikūnas. Ereto paskaita apie Šalkauskio idėjas 1958 m. 
romos popiežiškajame grigaliaus universitete buvo svarbi kaip pirmasis 
lKMa pasirodymas pasauliui. gidžiūnas dirbo pranciškonų ordino istori-
nių šaltinių redagavimo komisijoje. rabikauskas buvo žurnalo „archivum 
historiae pontificiae“ redaktorius. liuimos rūpesčio dėka lKMa leidinius 
galima rasti svarbiausiose pasaulio bibliotekose. vis dėlto nebuvo dėta pa-
kankamai pastangų, kad lKMa būtų priimta į tarptautines organizacijas. 

4. lKMa nEprIKlaUsoMojE lIEtUvojE po 1990 M. 

4. 1. lKMa centro perkėlimas

atgimimo laikotarpiu bei paskelbus nepriklausomybę buvo entuziastin-
gai atkuriamos daugelis tarpukaryje veikusių bažnyčios institucijų. taip 
pat ir mokslo bei švietimo. lKMa atkūrimo idėja pirmiausia buvo išsaky-
ta 1989 m. lapkričio 26 d. ateitininkų federacijos atkuriamajame suvažiavi-
me, kuriame dalyvavo 60 katalikiškų pažiūrų mokslininkų. buvo pritarta 
lKMa atkuriamajam atsišaukimui, kurį pasirašė 16 mokslininkų (vytautas 

105 aldona vasiliauskienė, Lietuvių katalikų mokslo akademija, p. 60.
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ališauskas, Kazys ambrozaitis, antanas balašaitis, Mindaugas bloznelis, 
jonas boruta, giedrė butkienė, birutė Ignatavičiūtė, petras Kimbrys, Egi-
dijus Klumbys, rimtautas Marcinkevičius, arimantas raškinis, algirdas 
saudargas, giedrius Uždavinys, Egidijus vareikis, angelė vyšniauskaitė, 
arvydas žygas)106. pareiškime kreiptasi į mokslininkus, kviečiant atmesti 
prievarta įpirštus stereotipus, „gerbiant per šimtmečius mūsų tautos bran-
gintą katalikų tikėjimą“107. pasiūlyta kitą suvažiavimą 1991 m. sušaukti vil-
niuje. sudarytas lKMa atkuriamasis komitetas, į kurį įėjo bloznelis, boruta, 
butkienė, Ignatavičiūtė, raškinis, Uždavinys, vyšniauskaitė. Kun. boru-
tos siūlymu įtraukta ir antanė Kučinskaitė. vadovu išrinktas Uždavinys108. 
svarbiausiu atkūrimo iniciatoriumi laikytinas kun. boruta. 

1990 m. vasario 17 d. vilniaus universiteto teatro salėje įvyko lKMa 
steigiamoji konferencija. joje dalyvavo daugiau negu 250 mokslininkų. 
Kun. boruta akcentavo, kad nenorima konfrontacijos su kitokių pažiū-
rų mokslininkais. lKMa tikslas – ugdyti krikščioniškąją kultūrą. Konfe-
rencijoje išrinkta 10 žmonių lietuvos Krašto taryba, kuri sudarė valdybą: 
Uždavinys, bloznelis, raškinis, Kučinskaitė. 1990 m. gegužės 8 d. lKMa 
įregistruota Ministrų taryboje. 1990 m. gegužės 9 d. lietuvos Krašto tary-
ba ir jos išrinkta valdyba patvirtinta romoje109. suvažiavimui rengti sudary-
tas organizacinis komitetas. numatyti 103 pranešimai. suvažiavimas (Xv) 
įvyko 1991 m. birželio 9–16 d. Dalyvavo apie 400110 dalyvių. suvažiavimo 
dalyvė čikagos Šv. Ksavero universiteto prof. Dalia Katiliūtė-boydstun at-
kreipė dėmesį į turiningus kun. rubšio, česlovo Kavaliausko pranešimus. 
vis dėlto, jos manymu, ne visi pranešimai buvę moksliniai. nemalonų įspū-
dį jai paliko bandymas įtaigoti, kuo reikia tikėti111. baigiamajame posėdy-
je paskelbti naujai išrinkti akademikai: bronius grigelionis, antanas tyla, 
giedrius Uždavinys, zigmas zinkevičius. 

lKMa atkūrimo procesas baigėsi 1992 m. korespondenciniu būdu iš-
rinkus naują lKMa centro valdybą iš lKMa narių, gyvenančių lietuvoje. 
1992 m. kovo 7 d. lKMa pirmininkas kun. liuima paskelbė, kad akademi-
jos centras perkeliamas į lietuvą. 

106 Ibid., p. 33. 
107 Ibid., p. 34. 
108 Ibid.
109 Ibid., p. 36. 
110 Ibid., p. 37.
111 D. č. [Dalia čiočytė], „Mintys po lKMa Xv suvažiavimo“, Naujasis židinys, 1991, 

nr. 7, p. 45.
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atkurtosios lKMa nariai yra keturių kategorijų: nariai, nariai akade-
mikai, garbės nariai ir nariai pagalbininkai. 2009 m. gruodį buvo 26 na-
riai akademikai112, per 300 narių bei 200 narių pagalbininkų. lKMa telkia 
„lietuvius mokslininkus katalikus mokslo darbui“, siekdama, kad „aka-
demija taptų katalikų mokslininkų centru ir pajėgtų integruoti lietuvos 
mokslą į pasaulio mokslo lobyną“ bei keltų „lietuvių tautos mokslingumą ir 
krikš čioniškąją kultūrą“113. lietuvių katalikų mokslo akademijos veiklai va-
dovauja centro valdyba, nuo 2001 m. lKMa narių renkama 6 metų kadenci-
jai. nuo lKMa atsikūrimo lietuvoje reguliariai vyko lKMa suvažiavimai: 
1991 m. (vilniuje), 1994 m. (Kaune), 1997 m. (vilniuje), 2000 m. (Klaipėdoje), 
2003 m. (Šiauliuose), 2006 m., 2009 m. ir 2012 m. (vilniuje). 

lKMa turi savo nuolatinę būstinę: nuo 2003 m. ji įsikūrusi pilies g. 8, 
buvusiame vyskupų bute, kuriame yra gyvenę palaimintasis arkiv. jurgis 
Matulaitis ir arkiv. reinys114. Iki 2008 m. pavasario Kaune, vilniaus gatvė-
je, veikė lKMa biblioteka, kurios fondą sudarė daugiausia lKMa nario 
istoriko kun. rapolo Krasausko, kurio vardu biblioteka ir buvo vadinama, 
atsiųsti leidiniai. Kauno arkivyskupijos kurijai nusprendus nutraukti bibli-
otekos naudotų patalpų panaudos sutartį su vytauto Didžiojo universitetu 
(vDU) ir neradus galimybių suteikti kitas patalpas, buvo nuspręsta fondą 
išskaidyti. Didelė jo dalis (su jame buvusiu Ivinskio knygų ir periodikos 
rinkiniu) pervežta į centrinę būstinę vilniuje, o kitos knygos padovanotos 
vDU bibliotekai115. 

Kaip ir išeivijoje, lKMa labai aktyvūs istorikai. svarbiu lKMa narių is-
torikų darbo baru laikyta pagalba pedagogams: istorijos programų ir vado-
vėlių rengimas, mokslo populiarinimas. naujos darbo kryptys susiformavo 
pradėjus aktyviai dirbti lKMa pirmininko borutos iniciatyva suburtiems 
jauniems mokslininkams. lKMa tapo svarbiausia institucija, leidžiančia 
bažnyčios istorijos šaltinius ir vykdančia bei kuruojančia lietuvos krikščio-
nėjimo istorijos tyrimus. Šia kryptimi vaisingai darbuojasi neformaliai nuo 
1995 m. veikianti dešimties mokslininkų grupė, organizuojanti „bažnyčios 
istorijos studijų“ leidimą (išėjo keturi tomai), kitus lKMa globojamus tyri-
mus, konferencijas. Šios mokslininkų grupės veiklos rezultatas – ir 2006 m. 
išėjęs leidinys „Krikščionybės lietuvoje istorija“. 2006 m. gruodžio 12 d. 

112 akademikai, http://www.lkma.lt/akademikai/, žr. 2012 02 25.
113 lKMa Įstatai, http://www.lkma.lt/istatai/, žr. 2012 02 25.
114 atkūrimas, http://www.lkma.lt/istorija/atkurimas/, žr. 2012 02 25.
115 bendraraštis nr. 30 (69), 2009 m., http://www.lkma.lt/?id=137, žr. 2012 02 25. 
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neformali bažnyčios istorijos studijų grupė buvo įteisinta kaip Krikščiony-
bės istorijos lietuvoje studijų centras (KIlsc), veikiantis lKMa sekcijos 
teisėmis116. jo idėją subrandino jaunesnės kartos lKMa nariai, bažnyčios 
istorijos tyrimų ėmęsi jau po nepriklausomybės atkūrimo. Į KIlsc susibū-
rė vysk. borutos mokiniai ir keli kiti istorikai bei filologai. nuo 2006 m. iš-
ryškėjusios naujos lKMa vadovybės pastangos aiškiau apsibrėžti lKMa 
stipriąsias puses, minimizuojant tas, kurioms neturima pakankamai moks-
linių pajėgų, buvo vainikuotos lKMa humanitarinių tyrimų instituto įstei-
gimu (2007 m.)117. jame istorikų vaidmuo taip pat labai svarbus. 

greta istorikų lKMa itin aktyviai reiškiasi pedagogų ir medikų sek-
cijų nariai. ne vienoje lKMa konferencijoje svarstyti švietimo, ugdymo, 
aukštojo mokslo reikalai, gyvybės išsaugojimo ir pagarbos žmogaus oru-
mui nuo pradėjimo iki natūralios mirties problemos. lKMa nariai medikai 
daug prisidėjo prie „atnaujintos hipokrato priesaikos“ skleidimo gydyto-
jų bendruomenėje.

lKMa reguliariai rengia mokslines konferencijas. 1992 m. gegužę vyko 
lKMa ir vDU 70 metų skirta konferencija. jos organizaciniame komitete 
aktyviai dirbo Kauno židinio nariai. Ikikrikščioniškų liaudies pasaulėžiū-
ros apraiškų santykiui su krikščionybe buvo skirta konferencija „Et ninė 
kultūra ir krikščionybė“ (1995). Konferencijoje „Katalikų bažnyčia ir lie-
tuvių–žydų santykiai“ (1998) aptartos komplikuotos šių santykių pusės. 
2000 m. surengta konferencija „visuotiniai bažnyčios susirinki mai ir lietu-
va“. Motiejaus valančiaus gimimo 200-osioms metinėms Klaipėdos skyrius 
su Istorijos institutu surengė tarptautinę konferenciją „vyskupas valančius 
ir jo laikotarpis“. 2001 m. lKMa kartu su vU suorganizavo konferenciją 
„Kun. dr. juozapas stakauskas – lietuvos istorijos tyrinėtojas“. neviena-
reikšmis krikščionybės įsitvirtinimo procesas aptartas konferencijoje „lie-
tuvos sukrikščionėjimas vidurio Europos kontekste“ (2001). santykiams 
su Šventuoju sostu buvo skirta konferencija „lietuva ir Šventasis sostas: 
praeitis, dabartis, ateitis“ (2003). sudėtingus tautų tarpusavio santykius bei 
bažnyčios vaidmenį juos sprendžiant aptarė konferencijos „vil niaus vys-
kupas jurgis Matulaitis vakar ir šiandien“ (2003) dalyviai. Krikščionių de-
mokratų vaidmuo politiniame bei visuomeniniame lietuvos gyvenime 

116 lKMa Krikščionybės istorijos lietuvoje studijų centras, http://www.lkma.lt/kilsc/, 
žr. 2012 02 25. 

117 apie lKMa humanitarinių tyrimų institutą, http://www.lkma.lt/hti/apie/, žr. 
2012 02 25. 
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analizuotas konferencijoje „Mykolas Krupavičius – dvasininkas ir valstybi-
ninkas“ (2005). svarbios krikščionių laikysenos įvairiais istorijos laikotar-
piais  problemos buvo svarstomos konferencijose „perpra tęs totalitarizmą: 
Marianas zdziechowskis“ (2008); „Šv. brunono Kverfurtiečio istorija ir at-
minimas lietuvoje“ (2009); „bažnyčios istorija tarp romos ir vilniaus: iš-
šūkiai krikščionybei nuo ankstyvųjų naujųjų laikų iki šių dienų“ (2011) 
bei kitose.

vyksta intensyvi leidybinė veikla. leidžiami „suvažiavimų darbai“ (po 
1990 m. lietuvoje išėjo 7 tomai), „Metraščiai“ (29 tomai), „fontes histo-
riae lituaniae“ („lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme“ (2000); 
„vyskupo Ignoto jokūbo Masalskio Kauno dekanato vizitacija 1782 m.“ 
(2001); „žemaičių vyskupijos vizitacija 1675–1677 m.“ (2011) ir kiti), rink-
tiniai raštai (išleisti avižonio, antano salio raštų paskutinieji tomai), „ne-
gęstantys žiburiai“ (gidžiūno „jurgis ambraziejus pabrėža (1771–1849)“ 
(1994)), kiti leidiniai (paminėtini šie: vido spenglos „bažnyčia, „Kronika“ ir 
Kgb voratinklis“ (2001); „vilnius – jėzuitų akademija – Universitetas, 1579–
1999“ (1999); Kęstučio skrupskelio „ateities draugai: ateitininkų istorija (iki 
1940 m.)“ (2010)), be to, lKMa skyrių leidiniai. 

aktyviau dalyvaujama tarptautinių organizacijų veikloje. po atsikūri-
mo lietuvoje lKMa įstojo (1993) į tarptautinę katalikų intelektualų asoci-
aciją „pax romana“, su kuria palaikė ryšius nuo pat pastarosios įsikūrimo 
ir net įvardijama kaip buvusi prie „pax romana“ steigimo ištakų. Įsijungė į 
Europos katalikiškosios kultūros institucijų darbą. su vokietijos katalikiškų 
centrų parama dalyvauta Katalikų dienų renginiuose Karlsrūjėje, berlyne, 
paryžiuje ir briuselyje118. Dedama pastangų užmegzti ryšius su tarptauti-
nėmis bažnyčios istorijos organizacijomis. 2010 m. lKMa atstovai dalyva-
vo helsinkyje vykusioje Commission Internationale d’Histoire Ecclésiastique 
Comparée (cIhEc) metinėje konferencijoje. buvo pristatyta bažnyčios isto-
rijos tyrimų būklė, pateikta informacija apie lKMa vaidmenį, organizuo-
jant bažnyčios istorijos studijas. neabejotina, kad ryšiai su cIhEc padės 
„integruoti lKMa narių vykdomus krikščionybės istorijos tyrimus į pla-
tesnį pasaulinį kontekstą“119. 

118 giedrius Uždavinys, „lietuvių katalikų mokslo akademija: grįžimo į lietuvą aplin-
kybės ir šių dienų iššūkiai“, in: Mokslo pažanga ir dvasingumas, (lietuvių tauta ir pasaulis, t. 
10), vilnius: ciklonas, 2011, p. 74. 

119 cIhEc metinė konferencija, http://www.lkma.lt/index.php?id=24&nid=13&pg=1, 
žr. 2012 02 25. 
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reikšmingas darbas atliekamas lKMa skyriuose, kurie pirmaisiais at-
gimimo metais veikė vilniuje, Klaipėdoje, Kaune, panevėžyje, Šiauliuose, 
anykščiuose, alytuje, Utenoje, telšiuose120, tačiau daugelis jų savo veiklos 
neišplėtojo. Šiuo metu reiškiasi tik vilniaus, Klaipėdos ir Šiaulių skyriai. 

4. 2. naujos tapatybės paieškos

pastaraisiais metais surengtos akademijos narių diskusijos liudija lKMa 
vykstant pokyčius, naujos tapatybės formavimąsi ar jos išgryninimą. Kar-
tu tai liudija naujos lKMa narių kartos, subrendusios jau nepriklausomo-
je lietuvoje, iškilimą. Ši karta kritiškai pažvelgė į krikščionybės vaidmenį 
lietuvos praeityje bei dabartyje. nepalanki ir dinamiškai kintanti aplinka 
verčia reikliau pažvelgti į lKMa darbus, racionaliau įvertinti jos galimybes. 
Kardinolo a. j. bačkio, lKMa matančio kaip „protų laboratoriją“, nuomo-
ne, retos visuomeniškai aktualios temos, stinga atvirų diskusijų. Kardinolo 
manymu, reikia brandinti idėjas, padedančias kurti naują visuomenę121.

tam bandoma pasinaudoti vakarų analogiškų struktūrų (institucijų, 
organizacijų) patyrimu, nesitenkinant vien lKMa veikimo lietuvoje iki 
karo ar išeivijoje pavyzdžiu. vienas iš tokių – katalikų akademijos vokie-
tijoje. jas kūrė žmonės, siekę dvasinį, visuomeninį ir politinį ponacistinės 
vokietijos gyvenimą atnaujinti pagal Evangelijos reikalavimus. akademijos 
suvokiamos kaip diecezijų „mąstymo dirbtuvės ir kultūros stotys“, krikš-
čioniškosios tiesos gynėjos visuomeninėse diskusijose122, kaip viešų debatų 
vietos, tarpreliginio, visuomeninio ir kultūrinio dialogo ir krikščioniškojo 
švietimo institucijos123, t. y. laikytos vietomis, kur bažnyčia susitinka su pa-
sauliu, tiltu tarp tikėjimo ir pasaulio, jo kalba apie Dievą124. jos sudarė sąly-
gas galutinai įveikti gynybišką katalikų visuomenės laikyseną, įgalino jos 
atsivėrimą pasauliui. akademijos veikia kaip seismografai, reaguojantys į 
dar nepasireiškusius akivaizdžiai, bet sparčiai bręstančius giluminius, nere-
tai grėsmingus, visuomeninius procesus125. „Dialogas“ ir draugiškas tiesos, 

120 atkūrimas, http://www.lkma.lt/istorija/atkurimas/, žr. 2012 02 25. 
121 audrys juozas bačkis, „apie katalikų akademinį veikimą ir jo misiją – iš asmeninės 

perspektyvos“, Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis, t. 34, vilnius, 2011, p. 52.
122 selbstverständnis der katholischen akademien, http://www.katholische-akade-

mien.de/, žr. 2012 02 25. 
123 geschichte der katholischen akademien, http://www.katholische-akademien.de/, 

žr. 2012 02 25.
124 hermann boventer, op. cit., s. 195. 
125 Ibid., s. 189. 
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suvokiant ją ne kaip kažką statiško, bet kaip tai, kas auga komunikacinia-
me procese, ieškojimas geriausiai apibūdina akademijas126. Išskirtinę vietą 
užima bavarijos akademija127. joje pabrėžtinai apeliuojama į platono aka-
demijos patirties – dialogo – atgaivinimo ir puoselėjimo svarbą. ji įkurta 
vyskupų, tačiau garsėja kaip didžiausia nepriklausomybe besinaudojantis 
forumas128, rengiantis didelį visuomeninį atgarsį turinčius susitikimus su 
vokietijos politikais, intelektualais, dvasininkais. 

suintensyvėjusio tarptautinio bendradarbiavimo dėka patyrus kata-
likų intelektualų veiklos ir laikysenos visuomenėj įvairovės mastą, neiš-
vengiamai iškilo būtinybė koreguoti lKMa tikslus, uždavinius, veikimo 
formas. gairės, kaip naujai formuoti lKMa tapatybę, išryškėjo 2010 m. lap-
kritį vykusiame akademiniame seminare „Katalikų akademinis veikimas: 
iššūkiai ir uždaviniai“. lKMa valdybos pirmininko subačiaus įsitikinimu, 
akademija „vienija mokslininkus, kurie nebijo prisipažinti esantys katali-
kai ir manantys, kad tikėjimas svarbus jų akademinei veiklai, tyrimams, 
visuomeninėms nuostatoms“129. Kartu jis akcentavo, kad ryškėja būtinybė 
pabrėžti trečiąjį lKMa pavadinimo sandą – „mokslo“, skirtingai nuo išei-
vijos laikotarpio, kai buvo akcentuojamas pirmasis – „lietuvių“, ar kurį lai-
ką po lKMa veiklos atkūrimo – sandas „akademija“, Katalikų akademiją 
laikant sovietinės lietuvos mokslų akademijos pakaitalu130. toks reikalavi-
mų lKMa nariams, kaip mokslo kūrėjams, sugriežtinimas neprieštarauja 
lKMa katalikiškumo, vatikano II susirinkimo šviesoje įžvelgiant jo atvi-
rumą pasauliui, svarbos pabrėžimui. Katalikai mokslininkai susiburia dėl 
katalikų mokslo, kuris turi būti visų pirma kokybiškas, t. y. atitikti savo 
paskirtį. todėl kritiškai įvertinus lKMa galimybes, apsispręta, kad lKMa 
turi koncentruotis į humanitarinius ir socialinius mokslus131. lKMa pir-

126 Ibid., s. 194. 
127 1958 m. bavarijos vyskupystės įsteigė Katalikų akademiją bažnytinės viešosios įs-

taigos teisėmis (florian schuller, „Ir akis gali būti intelektuali“, Lietuvių katalikų mokslo 
akademijos metraštis, t. 34, vilnius, 2011, p. 20). 

128 hermann boventer, op. cit., s. 191. vyskupai įsteigė tris patariamuosius organus: 
Mokslo tarybą, Švietimo komisiją ir bendrąją tarybą, kuriose dirba mokslininkai, patyrę 
švietimo darbuotojai, politikai, teisininkai, vadybininkai (florian schuller, op. cit., p. 22), 
kas įgalina itin kompetentingą akademijos valdymą.

129 paulius subačius, „Kad derėtų europietiškumas ir tautiškumas“, [pokalbis su pau-
liumi subačiumi], kalbėjosi gediminas zemlickas, Mokslo Lietuva, 2006-12-07–20, p. 2. 

130 paulius subačius, „lietuvių katalikų mokslo akademijos perspektyvos: telkiantis 
centras ar memorialas?“, Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis, t. 34, vilnius, 2011, p. 77. 

131 Ibid., p. 79.
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miausia matoma kaip institucija, organizuojanti bažnyčios istorijos šalti-
nių tyrimus ir kuruojanti lietuvos krikščionėjimo studijas132. labai svarbiu 
lKMa darbo baru taip pat galėtų tapti žmogiškosios dimensijos, etikos 
prob lemų medicinoje analizavimas133. svarbu būtų plėtoti edukologiją, mo-
ralinių ir socialinių rinkos, religijos ir gamtamokslio, mokslo ir technologi-
nio progreso ribų tyrimus134.

be to, lKMa labai svarbu užimti visuomeniškai aktyvią poziciją ir nu-
statant tyrimų temas, ir pareiškiant savo aiškią poziciją aktualiais kultūri-
nio, visuomeninio ir net politinio gyvenimo klausimais. platų visuomeninį 
ir net politinį atgarsį įgavo įsijungimo į europines struktūras sąlygotos spar-
čios lietuvių tautinės savimonės kaitos problemos, tiesiogiai susijusios su 
krikščioniškosios mūsų praeities vertinimu. simpoziumo dalyvių nuomo-
ne, lKMa čia turi užimti aiškią poziciją. Katalikams nepriimtina, kad re-
dukuojamas lietuvos kultūros krikščioniškasis, sąsajų su lenkija turintis 
pagrindas ir apsiribojama kaimo kultūros sluoksniu, neretai tapatinamu 
su pagoniškąja kultūra. lKMa valdybos pirmininko įsitikinimu, reikia ieš-
koti tautiškumo ir europiškumo dermės135, tautiškumui suteikiant labiau 
pilietinę reikšmę136. be to, ryškėja būtinybė užimti apibrėžtesnę pozici-
ją visuomenės christianizacijos atžvilgiu, „lavinti visuomenės intelektinę 
krikščioniškąją klausą“137. 1988–1990 m. atrodė, kad visuomenės grįžimas 
į krikščionybę neatšaukiamas. nesuvokta, kaip giliai visuomenė sekuliari-
zuota ir ateizuota. be to, vyko ir grįžimo į Europą sąlygota resekuliariza-
cija138. griežtesnis lKMa apsisprendimas aktyviau veikti christianizacijos 
kryptimi būtų svarbus ir europiniu mastu. Manto adomėno nuomone, pati 
Europa tolo nuo savo tapatybės: „Mes taikėmės į Europą, kuri pati jau ne-
bebuvo ten, kur tikėjomės ją rasti“139. svarstytinu lKMa veiklos pavyzdžiu 
galėtų būti ir senųjų Europos universitetų kolegijos – „bendro gyvenimo 

132 Mantas adomėnas, „pirminė akademijos dvasia“, Lietuvių katalikų mokslo akademi
jos metraštis, t. 34, vilnius, 2011, p. 58. 

133 paulius subačius, op. cit., p. 81.
134 Mantas adomėnas, op. cit, p. 59. 
135 paulius subačius, „Kad derėtų europietiškumas ir tautiškumas“, p. 2–3.
136 paulius subačius, „lietuvių katalikų mokslo akademijos perspektyvos: telkiantis 

centras ar memorialas?“, p. 84. 
137 vygantas Malinauskas, „akademija, kuri būtų patraukli jaunajai kartai“, Lietuvių 

katalikų mokslo akademijos metraštis, t. 34, vilnius, 2011, p. 67. 
138 Mantas adomėnas, op. cit, p. 57. 
139 Ibid., p. 57. 
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bendruomenės, kuriose susitinka ir įvairių sričių dėstytojai, ir studentai“140. 
pretenduoti į reprezentacinių Mokslų akademijų statusą yra nepagrįsta, – 
tam turima per maža potencialių mokslinių pajėgų. naudingiau būtų ap-
sispręsti už priklausomybę bažnyčiai plačiąja prasme141. Šiuolaikinėje 
visuomenėje įsigalint reliatyvizmui bei, kita vertus, stiprėjant fundamen-
talizmui, būtent bažnyčia galėtų tapti proto prieglobsčiu, o Katalikų aka-
demija turėtų grįžti „prie pirminės, platoniškosios akademijos dvasios ir 
prasmės“142. 

Ramūnas Labanauskas

140 Ibid., p. 60. 
141 Ibid., p. 56.
142 Ibid., p. 61. 
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vilnius, 1991, 78 p.

liuima a., „XIv lKM akademijos suvažiavimo darbų eiga“, 2508. SD, 
t. 14, vilnius, 1993, p. 293–307. 

 2509. lKma XVi, alytus: alytaus angelų sargų bažnyčios religinės ben-
druomenės leidykla, 1994, 234, [2] p.

„lKMa suvažiavimo darbų eiga. vilnius, 1991 m. birželio 9–16 d.“, 2510. 
SD, t. 15, vilnius, 1995, p. 791–793. 

vasiliauskienė aldona. „lKMa XvIII suvažiavimo, įvykusio Klaipė-2511. 
doje, kronika“, SD, t. 18, kn. 2, vilnius, 2003, p. 1261–1279. 

Karvelis v., Šlapkauskaitė a. D., zurba v., „lKMa XIX suvažiavi-2512. 
mo, įvykiusio Šiauliuose, kronika“, SD, t. 19, kn. 2, vilnius, 2005, 
p. 1639–1662. 

17. 2. 4. Konferencijos, diskusijos, kiti renginiai

„Im Memoriam pii XI“, 2513. SD, t. 3, Kaunas, 1940, (2-as leidimas, roma, 
1972), p. 1. 

l2514. Kma pK, vilnius, 1990, 61 p.

v2515. LKK Steigiamoji konferencija, Klaipėda: lietuvių katalikų Ma Klai-
pėdos židinys, 1991, 22 p.

„lietuvių katalikų mokslo akademijos Klaipėdos židinio steigiamoji 2516. 
konferencija (1991 m. balandžio 17 d.) (kun. j. borutos, prof. g. Už-
davinio, a. Kučinskaitės, j. Šalkausko sveikinimo žodžiai)“, VLKK 
Steigiamoji konferencija, Klaipėda: lietuvių katalikų Ma Klaipėdos 
židinys, 1991, p. 3–6. 

v2517. LKK (II), Klaipėda: lietuvių katalikų mokslo akademijos Klaipėdos 
židinys, 1992, 26 p.

v2518. akarų Lietuvos katalikiškoji kultūra (III), 1992–1994 m. pranešimų me-
džiaga, Klaipėda: lKMa Klaipėdos skyrius, Klaipėdos universitetas, 
1994, 28 p.
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„lietuvių katalikų mokslo akademijos pasiaukojimas Kristui Kara-2519. 
liui“, SD, t. 15, vilnius, 1995, p. 790. 

Milius v., „Konferencija „Etninės kultūros krikščioniškieji aspek-2520. 
tai“ (vilnius, 1995 m. lapkričio 09–10 d.)“, m, t. 10, vilnius, 1996, 
p. 646–647. 

v2521. LKK, d. 3, Klaipėda, 1996, 101 p.

„Konferencija „1655–1661 m. karas ir šv. andriejus bobola“ (1995 03 11 2522. 
vilniuje)“, m, t. 10, vilnius, 1996, p. 189. 

„lKMa konferencija „Etninė kultūra ir krikščionybė“ (vilnius, 2523. 
1995 m. lapkričio 9–10)“, m, t. 11, vilnius, 1997, p. 11. 

počiulpaitė alė, „Diskusijų apžvalga“, 2524. m, t. 11, vilnius, 1997, 
p. 279–281. 

„Dvidešimt penkeri „lietuvos Katalikų bažnyčios Kronikos“ metai“, 2525. 
m, t. 12, vilnius, 1998, p. 11–12. 

„Keturi šimtai metų nuo lietuvos brastos bažnytinės unijos sudary-2526. 
mo“, m, t. 12, vilnius, 1998, p. 245–246. 

„Konferencija „Katalikų bažnyčia ir lietuvių–žydų santykiai““, 2527. m, 
t.  4, vilnius, 1999, p. 11–39. 

„Konferencijos. renginiai“, 2528. m, t. 14, vilnius, 1999, p. 543. 

„Konferencija „Katalikų bažnyčia ir lietuvos mokykla““, 2529. m, t. 14 
vilnius, 1999, p. 564. 

„Konferencija2530.  „visuotiniai bažnyčios susirinkimai ir lietuva““, m, 
t. 16, vilnius, 2000, p. 9. 

„tarptautinis kongresas „Komunizmo nusikaltimų įvertinimas““, 2531. m, 
t. 17, vilnius, 2000, p. 461. 

„Konferencija „Motinystės ir tėvystės orumas“ (2000 11 12–14)“, 2532. m, 
t. 18, vilnius, 2000, p. 550. 

aliulis vaclovas, „Mariologinis kongresas Marijampolėje“, 2533. m, t. 17, 
vilnius, 2000, p. 473–477. 

T2534. e, Šiauliai: Uab „Šiaulių knygrišykla“, 2001, 295, [1] p. 
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„arkivyskupas audrys juozas bačkis paskelbtas kardinolu“, 2535. m, t. 18, 
vilnius, 2001, p. 539–543. 

„Konferencija „Moteris ir bažnyčia“ (vilnius, 2000 m. gruodžio 8 d., 2536. 
pažaislis, gruodžio 10 d.)“, m, t. 18, vilnius, 2001, p. 345. 

„Mokslinė konferencija „Kun. dr. juozapas stakauskas – lie tu vos 2537. 
istorijos tyrinėtojas““, m, t. 19, vilnius, 2001, p. 9. 

„Mokslinė metodinė konferencija „teologija ir edukacija amžių 2538. 
san dūroje“ (asmenybės ugdymo aspektai)“, m, t. 19, vilnius, 2001, 
p. 551–553. 

jovaiša liudas, „Kolokvijumas „Katalikiški kultūros centrai: krikš-2539. 
čioniškas tarnavimas kultūriniam identitetui ir kultūrų dialogui“ 
rumunijoje“, m, t. 19, vilnius, 2001, p. 548–549. 

„Konferencija „Mindaugo karūnavimas ir lietuvos valstybės die-2540. 
na““, m, t. 19, vilnius, 2001, p. 537. 

v2541. LKK, d. 4, (Klaipėdos universiteto mokslinio žurnalo „tiltai“ prie-
das nr. 6), Klaipėda, 2001, 107 p.

boruta j., „pamokslas, pasakytas 2001 11 11 aušros vartų atlaiduose 2542. 
lKMa dieną“, m, t. 20, vilnius, 2002, p. 375–377. 

„lKMa diena aušros vartų gailestingumo Motinos Marijos atlai-2543. 
duose“, m, t. 20, vilnius, 2002, p. 368. 

„Konferencijos „vyskupas valančius ir jo epocha“ programa“, 2544. m, 
t. 20, vilnius, 2002, p. 11–12. 

„Konferencijos [„lietuvių kryždirbystė“] programa“, 2545. m, t. 21, vil-
nius, 2002, p. 45–46. 

Šaknys žilvinas, „pratarmė [lokalinis tyrimas „Merkinės etnografi-2546. 
niai savitumai“]“, m, t. 21, vilnius, 2002, p. 141–142. 

[Šalkauskas julius], „Įspūdžiai iš tarptautinės mokyklos lenkijoje“, 2547. 
m, t. 21, 2002, p. 620–621.

[vasiliauskienė aldona], „naujųjų lietuvos vyskupų ordinarų ingre-2548. 
sai“, m, t. 20, vilnius, 2002, p. 426–434.

„vysk. Motiejaus valančiaus gimimo 200-ųjų metinių minėjimo ren-2549. 
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giniai“, sudarė Elena neniškytė, m, t. 20, vilnius, 2002, p. 355–367. 

„Konferencijos [skirta Marijos pečkauskaitės–Šatrijos raganos 100-2550. 
osioms metinėms] programa“, m, t. 22, vilnius, 2003, p. 11–12. 

„Mokslinė konferencija Europos parlamento rezoliucijos „baltijos 2551. 
laisvė: vakarų požiūris“ 20-mečiui paminėti“, m, t. 22, vilnius, 2003, 
p. 625–626. 

„programa [konferencijos „lietuva ir Šventasis sostas: praeitis, da-2552. 
bartis, ateitis“]“, m, t. 23, vilnius, 2003, p. 237–238.

„tarptautinė mokslinė konferencija „vyskupas antanas baranauskas: 2553. 
asmenybė ir aplinka“ programa“, m, t. 23, vilnius, 2003, p. 13–16. 

tarptautinis seminaras „Krikščionybė baltijos šalyse XX amžiuje. 2554. 
Istorinio tyrimo problemos ir perspektyvos“, m, t. 23, vilnius, 2003, 
p. 405–406. 

vasiliauskienė a., „pagerbti naujieji lietuvių katalikų mokslo akade-2555. 
mijos akademikai“, m, t. 23, vilnius, 2003, p. 580–585. 

„programa [konferencijos „vilniaus vyskupas jurgis Matulaitis va-2556. 
kar ir šiandien“ (vyskupystės 85-mečiui)]“, m, t. 24, vilnius, 2004, 
p. 311–312. 

„programa [konferencijos „arkivyskupas Mečislovas reinys – gany-2557. 
tojas ir kankinys“ (Mirties vladimiro kalėjime 50-mečiui paminėti)]“, 
m, t. 24, vilnius, 2004, p. 457–458. 

Kitkauskas napolys, „Minint istoriko ir muziejininko juozo Macei-2558. 
kos gimimo 100 metų sukaktį“, m, t. 25, vilnius, 2004, p. 666–670. 

„Mokslinė konferencija „Iš žemaičių Kalvarijos ir jos apylinkių isto-2559. 
rijos““, m, t. 25, vilnius, 2004, p. 345–346. 

„Mokslinė konferencija, skirta vysk. vincento padolskio gimimo 100-2560. 
osioms metinėms“, m, t. 25, vilnius, 2004, p. 500. 

„programa [konferencijos „Šv. Kazimiero kulto patvirtinimo ir 2561. 
Šv. Kazimiero bažnyčios 400 metų jubiliejus]“, m, t. 25, vilnius, 2004, 
p. 251.

Mokslinė konferencija „rusijos imperijos konfesinė politika lietuvoje 2562. 
ir baltarusijoje (XIX amžius)“, m, t. 26, vilnius, 2005, p. 243–244. 
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Mokslinė konferencija „juozas brazaitis – lietuvos piliečio raiška“, 2563. 
m, t. 26, vilnius, 2005, p. 489–490. 

„programa [konferencijos „60 metų nuo ginkluotosios rezistencijos 2564. 
pradžios“]“, m, t. 26, vilnius, 2005, p. 579.

„programa [konferencijos „prof. kun. alfonso lipniūno gimimo 2565. 
100-mečiui ir mirties 60-mečiui paminėti“]“, m, t. 27, vilnius, 2005, 
p. 391. 

„programa [konferencijos „Mykolas Krupavičius – dvasininkas ir 2566. 
valstybininkas]““, m, t. 27, vilnius, 2005, p. 423–424. 

„programa [konferencijos „Krikščioniškosios tradicijos formavimasis 2567. 
ir raida: pamaldumas ir atlaidai“]“, m, t. 28, vilnius, 2006, p. 215–216. 

„programa [konferencijos, skirtos 1941 m. birželio sukilimo 65-osioms 2568. 
metinėms]“, m, t. 29, vilnius, 2006, p. 106. 

„programa [konferencijos „perpratęs totalitarizmą: Marianas zdzie-2569. 
chowskis“]“, m, t. 31, vilnius, 2008, p. 109. 

„Konferencija „Šv. brunono Kverfurtiečio istorija ir atminimas lietu-2570. 
voje““, m, t. 32, vilnius, 2009, p. 147. 

streikus arūnas, „lKMa 2010 metais: 2571. tarp projektų, renginių ir lei-
dinių“, m, t. 33, vilnius, 2010, p. 305–311.

17. 2. 5. LKMA bibliografiniai ir veiklą atspindintys leidiniai

„2572. gerbiamasis. „Šiuo turiu garbės pranešti, kad l.K. mokslo akademi-
jos kviestasis Karaliaučiaus universiteto profesorius … dr. juozapas 
nadleris … skaitys … paskaitą …“, [skelbimas], [Kaunas, 1930], lie-
tuvių katalikų mokslo akademijos valdyba, [1] p.

„gerbiamasis, lietuvių katalikų mokslo akademijos akademija maž-2573. 
daug prieš ketverius metus nutarė išleisti dviejuose tomuose lietu-
vos žymesnybių žodyną …“, lietuvių katalikų mokslo akademija. 
žymesnybių žodyno redakcija, [Kaunas, 1931], [1] p. 

„2574. Didžiai gerbiamasai. „nėra abejonės, kad gyvename ypatingais lai-
kais“, [apie knygos „suvažiavimo darbai“ I tomą ir jo prenumeratą], 
lK. mokslo akademija, [Kaunas, 1935], [2] p. 
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„2575. Didžiai gerbiamasis. „visi jaučiame, kad Europos kultūra pergyvena 
sunkias valandas““, [knygų reklama], lK mokslo akademija, [Kau-
nas, 1935], [2] p. 

„Kaip tamstai yra žinoma, l.K. mokslo akademija kas treti metai 2576. 
l. K. mokslininkų ir mokslo mėgėjų suvažiavimus ir juose skaitytas 
paskaitas atspausdina „suvažiavimo darbuose“ …“, [kviečiama įsi-
gyti 3-ąjį „suvažiavimo darbų“ tomą], [Kaunas, 1939], [2] p. 

liuima antanas, 2577. „bralei seseris imkiet mani ir skaitykie“, [raginimas 
įsigyti lietuvių katalikų mokslo akademijos leidinį paštu], l.K.M. 
akademijos leidiniai, [1957], [4] p. 

 2578. Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos įstatai, 1990, 8 p. 

remesa alvidas, „lKMa Klaipėdos skyriui – 5-eri metai“, 2579. VLKK, 
d. 3, Klaipėda, 1996, p. 6–7. 

Motuzas a., „lKMa Klaipėdos skyriaus 1991–1996 m. veiklos kroni-2580. 
ka“, VLKK, d. 3, Klaipėda, 1996, p. 88–92. 

„lKMa Klaipėdos skyriaus nariai“, 2581. VLKK, d. 3, Klaipėda, 1996, 
p. 93–99. 

„lKMa Klaipėdos skyriaus dvasios tėvai jubiliatai“, 2582. VLKK, d. 4, 
(Klaipėdos universiteto mokslinio žurnalo „tiltai“ priedas nr. 6), 
Klaipėda, 2001, p. 103–105. 

lietuvių katalikų mokslo akademijos darbų bibliografija (1922–2001), 2583. 
parengė Elena neniškytė, vilnius: lietuvių katalikų mokslo akade-
mija, 2002, 152 p. 

18. asMEnybės: jUbIlIataI Ir pro memoria 

adomonis petras (m, t. 18, vilnius, 2001, p. 569–570). 

alekna antanas (SD, t. 2, Kaunas, 1937, (2-as leidimas, roma, 1973), 
p. 416–424). 

aliulis vaclovas (m, t. 18, vilnius, 2001, p. 574–577; m, t. 29, vilnius, 2006, 
p. 219–221). 
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ambrazevičius juozas (SD, t. 3, Kaunas, 1940, (2-as leidimas, roma, 1972), 
p. 486–487). 

ambrozaitis Kazys (m, t. 19, vilnius, 2001, p. 626–629). 

andriekus leonardas (m, t. 23, vilnius, 2003, p. 612–613).

antanaitis bronius (m, t. 16, vilnius, 2000, p. 665–667). 

avižonienė-asevičiūtė angelė (m, t. 20, vilnius, 2002, p. 435–436). 

bačkienė-galvydaitė ona (m, t. 20, vilnius, 2002, p. 445–450; m, t. 23, vil-
nius, 2003, p. 614–615). 

bačkis antanas stasys (m, t. 15, vilnius, 1999, p. 742–746). 

bagdanavičius jonas vytautas (m, t. 14, vilnius, 1999, p. 578–580; m, t. 19, 
vilnius, 2001, p. 562–565). 

balaišis (balaiša) bronius (m, t. 27, vilnius, 2005, p. 669). 

balašaitis antanas (m, t. 18, vilnius, 2001, p. 577–579). 

balčiūnas vytautas (m, t. 23, vilnius, 2003, p. 615–616).

baltrušis romualdas (m, t. 18, vilnius, 2001, p. 580–582). 

baltuška petras (m, t. 17, vilnius, 2000, p. 519–521).

barštienė Kristina Danutė (m, t. 24, vilnius, 2004, p. 600–601). 

bartkus gvidonas aloyzas (m, t. 26, vilnius, 2005, p. 715–716). 

bielskis petras (m, t. 26, vilnius, 2005, p. 716–718).

bloznelienė laimutė Kamilė (m, t. 26, vilnius, 2005, p. 718–719).

bloznelis Mindaugas (m, t. 14, vilnius, 1999, p. 584–587; m, t. 23, vilnius, 
2003, p. 586–592). 

brazdeikis steponas vytautas (m, t. 27, vilnius, 2005, p. 657–658).

brazys pranas (m, t. 4, roma, 1968, p. 515–526). 

būčys petras pranciškus (SD, t. 4, roma, 1961, p. 213–217; m, t. 19, vilnius, 
2001, p. 608–615). 

būda pranciškus vytautas (m, t. 22, vilnius, 2003, p. 647–648; m, t. 30, vil-
nius, 2007, p. 189–190). 

bujauskas vincentas algimantas (m, t. 21, vilnius, 2002, p. 640).
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bukantas Dominikas (SD, t. 32, Kaunas, 1940, (2-as leidimas, roma, 1972), 
p. 461–472). 

bulota Kęstutis antanas (m, t. 8, vilnius, 1994, p. 420–421). 

burneikis bronislovas (m, t. 8, vilnius, 1994, p. 427–428). 

butkus aleksandras vytautas (m, t. 26, vilnius, 2005, p. 719–720).

butvila viktoras vladas (m, t. 1, roma, 1965, p. 275–276). 

česaitis Ignas (m, t. 1, roma, 1965, p. 277–280). 

čėsnys blažiejus (m, t. 4, roma, 1961, p. 218–223; m, t. 24, vilnius, 2004, 
p. 594–599). 

Dambrauskas liudas (m, t. 18, vilnius, 2001, p. 582–584; m, t. 24, vilnius, 
2004, p. 617–620). 

Dambrava a. vytautas (m, t. 16, vilnius, 2000, p. 654–657). 

Damušis adolfas (m, t. 13, vilnius, 1998, p. 428–429; m, t. 14, vilnius, 1999, 
p. 523–540; m, t. 22, vilnius, 2003, p. 659–660). 

Deksnys antanas (m, t. 15, vilnius, 1999, p. 739–742). 

Dielininkaitis pranas (SD, t. 4, roma, 1961, p. 224–227). 

Dovydaitis jurgis (m, t. 19, vilnius, 2001, p. 585–587). 

Dovydaitis pranas (SD, t. 2, Kaunas, 1936, (2-as leidimas, roma, 1973), 
p. 446–454; SD, t. 4, roma, 1961, p. 228–236). 

Dulksnys Kazimieras (m, t. 16, vilnius, 2000, p. 649; m, t. 20, vilnius, 2002, 
p. 436–438). 

Dzenuškaitė stasė (m, t. 15, vilnius, 1999, p. 755–757).

ėringis Kazys (m, t. 18, vilnius, 2001, p. 584–587; m, t. 29, vilnius, 2006, 
p. 227–229). 

gavėnas pranas (m, t. 16, vilnius, 2000, p. 634–636). 

gedvila jonas (m, t. 21, vilnius, 2002, p. 641–652). 

genys jonas (m, t. 23, vilnius, 2003, p. 593–594).

gidžiūnas viktoras vincas (m, t. 21, vilnius, 2002, p. 665–673).

giedraitis juozas (m, t. 8, vilnius, 1994, p. 428–429). 

gylys antanas (m, t. 5, roma, 1970, p. 549–552). 
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gimbutas jurgis (m, t. 19, vilnius, 2001, p. 595–596). 

grigelionis bronius (m, t. 27, vilnius, 2005, p. 658–659).

grinaveckienė Elena (m, t. 15, vilnius, 1999, p. 746–748). 

gustaitis audrius (m, t. 16, vilnius, 2000, p. 631–632). 

gutauskas Klemensas (m, t. 21, vilnius, 2002, p. 628–631).

Ignatavičiūtė [jadvyga] birutė (m, t. 15, vilnius, 1999, p. 757–760; m, t. 23, 
vilnius, 2003, p. 629–630). 

Ivinskis zenonas (SD, t. 3, Kaunas, 1940, (2-as leidimas, roma, 1972), 
p. 488–492). 

jacynas jonas algirdas (m, t. 23, vilnius, 2003, p. 594–595).

jančys alfonsas (m, t. 8, vilnius, 1994, p. 428). 

januševičienė-norušytė ona (m, t. 28, vilnius, 2006, p. 434–436). 

jasaitis viktoras (m, t. 5, roma, 1970, p. 553–558). 

jasas rimantas (m, t. 15, vilnius, 1999, p. 766–767). 

jasiulionis albertas (m, t. 17, vilnius, 2000, p. 522–524). 

jaskevičius vladas (m, t. 13, vilnius, 1998, p. 432–433). 

jaugelis virgilijus (m, t. 26, vilnius, 2005, p. 729–731). 

jokantas Kazimieras (SD, t. 4, roma, 1961, p. 237–239). 

jončys faustas (m, t. 20, vilnius, 2002, p. 451–452). 

jonys jonas (m, t. 27, vilnius, 2005, p. 670). 

jučas Mečislovas (m, t. 28, vilnius, 2006, p. 437–438).

judickienė angelė (m, t. 8, vilnius, 1994, p. 421). 

juodelis jonas (m, t. 18, vilnius, 2001, p. 587–589; m, t. 28, vilnius, 2006, 
p. 442–447).

juraitis jonas (m, t. 19, vilnius, 2001, p. 629–630). 

jurkštas povilas vytautas (m, t. 8, vilnius, 1994, p. 421–422). 

jurskis alfonsas (m, t. 4, roma, 1968, p. 527–532). 

juzeliūnas julius (m, t. 18, vilnius, 2001, p. 589–590; m, t. 19, vilnius, 2001, 
p. 587–595). 
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Kadžiulis leonas (m, t. 19, vilnius, 2001, p. 630–632). 

Kairys stepas (m, t. 5, roma, 1970, p. 559–561). 

Kanopkaitė sofija (m, t. 18, vilnius, 2001, p. 590–592; m, t. 28, vilnius, 2006, 
p. 438–439). 

Karčiauskienė Magdalena (m, t. 15, vilnius, 1999, p. 761–762). 

Karevičius pranciškus (SD, t. 4, roma, 1961, p. 240–243). 

Karvelis vytautas (m, t. 22, vilnius, 2003, p. 648–650).

Kazlauskas vytautas (m, t. 15, vilnius, 1999, p. 767–770; m, t. 31, vilnius, 
2008, p. 312–315). 

Kazlauskienė bronė (m, t. 16, 2000, p. 660–661). 

Kerbelis-našlėnas petras (m, t. 21, vilnius, 2002, p. 632–634).

Kisielienė valerija (m, t. 24, vilnius, 2004, p. 601–604).

Kitkauskas Kazys napoleonas (m, t. 18, vilnius, 2001, p. 592–595; m, t. 28, 
vilnius, 2006, p. 426–433).

Kolupaila steponas (m, t. 4, roma, 1968, p. 533–546). 

Kontrimas justinas (m, t. 8, vilnius, 1994, p. 421). 

Krasauskas rapolas (m, t. 1, roma , 1964, p. 329–342; m, t. 30, vilnius, 2007, 
p. 183–187). 

Kraujalis petras (m, t. 21, vilnius, 2002, p. 673–677).

Kučinskaitė antanė (m, t. 16, vilnius, 2000, p. 650–653; m, t. 28, vilnius, 
2006, p. 447–448). 

Kudarauskaitė Meilė Marija (m, t. 21, vilnius, 2002, p. 652–654).

Kukta juozapas (SD, t. 4, roma, 1961, p. 244–247). 

Kuzminskas Kazimieras (m, t. 15, vilnius, 1999, p. 749–750). 

labutis vitas (m, t. 21, vilnius, 2002, p. 654–657).

landsbergis vytautas (m, t. 21, vilnius, 2002, p. 657–659).

lastas vytautas (m, t. 15, vilnius, 1999, p. 770–771). 

lauriūnas jonas (m, t. 8, vilnius, 1994, p. 429–430). 

leimonas juozas (m, t. 4, roma, 1968, p. 547–550). 



248 lietuvių katalikų mokslo akademija 1922–2012

liegutė romutė (m, t. 27, vilnius, 2005, p. 660–661).

liuima antanas (m, t. 16, vilnius, 2000, p. 646–648; m, t. 17, vilnius, 2000, 
p. 488–490; [autobibliografija] m, t. 17, vilnius, 2000, p. 490–518; m, t. 19, 
vilnius, 2001, p. 560–562). 

Maceika juozas (m, t. 25, vilnius, 2004, p. 666–670).

Mačiūnas laimutis leonas (m, t. 14, vilnius, 1999, p. 580–581; m, t. 23, vil-
nius, 2003, p. 595–597). 

Maironienė-gokaitė genovaitė (m, t. 16, vilnius, 2000, p. 636–640). 

Malakauskis petras (SD, t. 4, roma, 1961, p. 248–249). 

Manelis vitas (m, t. 3, roma, 1967, p. 365–367). 

Matulaitis jurgis (m, t. 19, vilnius, 2001, p. 599–607; m, t. 19, vilnius, 2001, 
p. 608–615). 

Matulis steponas (m, t. 23, vilnius, 2003, p. 617–618).

Mažiulis juozas antanas (m, t. 30, vilnius, 2007, p. 188–189).

Merkys vytautas (m, t. 24, vilnius, 2004, p. 604–609).

Meškauskas juozapas (SD, t. 4, roma, 1961, p. 250–251). 

Mikutis vytautas (m, t. 19, vilnius, 2001, p. 632). 

Milius vacys (m, t. 19, vilnius, 2001, p. 633–635; m, t. 27, vilnius, 2005, 
p. 663–669). 

Minkevičius jonas (m, t. 24, vilnius, 2004, p. 609–611).

Misiūnienė nijolė (m, t. 22, vilnius, 2003, p. 650–651).

Morkelis Morkus (m, t. 1, roma, 1965, p. 281–282). 

Motiejūnas jonas (m, t. 24, vilnius, 2004, p. 621). 

Mulevičius leonas (m, t. 8, vilnius, 1994, p. 423–426). 

nagelė algirdas (m, t. 26, vilnius, 20005, p. 725–726). 

naujalis juozas (SD, t. 2, Kaunas, 1937, (2-as leidimas, roma, 1973), 
p. 425–432). 

norkūnas petras (m, t. 15, vilnius, 1999, p. 772–774). 

pabedinskas Kazys (m, t. 13, vilnius, 1998, p. 436). 
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padolskis vincentas (m, t. 1, roma, 1965, p. 283–289). 

pakštas Kazys (SD, t. 3, Kaunas, 1940, (2-as leidimas, roma, 1972), p. 482–
485; SD, t. 4, roma, 1961, p. 252–259). 

paltanavičius Kazys (m, t. 18, vilnius, 2001, p. 595–597; m, t. 31, vilnius, 
2008, p. 315–317). 

paltarokas Kazimieras (SD, t. 2, Kaunas, 1937, (2-as leidimas, roma, 1973), 
p. 435–438; sD, t. 4, roma, 1961, p. 260–263). 

pankauskas jonas (m, t. 14, vilnius, 1999, p. 576–577). 

paškevičius vladas (m, t. 21, vilnius, 2002, p. 660).

paškus antanas (m, t. 31, vilnius, 2008, p. 317–319).

patackas antanas (m, t. 15, vilnius, 1999, p. 750–752). 

paulauskas Mečislovas (m, t. 20, vilnius, 2002, p. 452–453; m, t. 26, vilnius, 
2005, p. 726–727).

paulavičiūtė teresė loreta (m, t. 18, vilnius, 2001, p. 570–572). 

pavilanis vytautas (m, t. 26, vilnius, 2005, p. 721).

pečkauskaitė Marija (SD, t. 2, Kaunas, 1937, (2-as leidimas, roma, 1973), 
p. 403–415). 

penkauskas pranas (SD, t. 4, roma, 1961, p. 264–267). 

petrauskaitė-gavelienė vida (m, t. 23, vilnius, 2003, p. 616–617).

petrauskienė Irena (m, t. 20, vilnius, 2002, p. 454–455). 

pikūnas justinas (m, t. 16, vilnius, 2000, p. 657–659). 

preikšas juozas (m, t. 19, vilnius, 2001, p. 622–623). 

prunskis juozas (m, t. 14, vilnius, 1999, p. 588–603; m, t. 21, vilnius, 2002, 
p. 661–662; m, t. 22, vilnius, 2003, p. 661–664).

pugevičius Kazimieras (m, t. 16, vilnius, 2000, p. 633–634). 

pundzius aloyzas (m, t. 22, vilnius, 2003, p. 651-653).

purakevičius petras (m, t. 20, vilnius, 2002, p. 458–459). 

puzaras petras (m, t. 15, vilnius, 1999, p. 774–777; m, t. 28, vilnius, 2006, 
p. 440–442). 
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rabikauskas paulius (m, t. 13, vilnius, 1998, p. 433–435). 

račiūnas pranas (m, t. 14, vilnius, 1999, p. 572–573). 

reinys Mečislovas (SD, t. 3, Kaunas, 1940, (2-as leidimas, roma, 1972), 
p. 475–481; SD, t. 4, roma, 1961, p. 268–271). 

reklaitis povilas (m, t. 14, vilnius, 1999, p. 573–575). 

rėklaitis Kazimieras (m, t. 4, roma, 1968, p. 551–558). 

rimkus vytenis (m, t. 26, vilnius, 2004, p. 721–722).

rubšys leonardas antanas (m, t. 23, vilnius, 2003, p. 609–611; m, t. 21, 
vilnius, 2002, p. 622–628).

rugis jonas (m, t. 5, roma, 1970, p. 563–567). 

sakavičius bronislovas (m, t. 8, vilnius, 1994, p. 428). 

salys antanas (m, t. 20, vilnius, 2002, p. 442–445). 

sereikytė apolonija (ses. Marija augusta) (m, t. 21, vilnius, 2002, 
p. 635–637).

skrupskelis Ignas (m, t. 1, roma, 1965, p. 290–294). 

skuodis vytautas (m, t. 24, vilnius, 2004, p. 611–614 ).

skvireckas jonas juozapas (m, t. 1, roma, 1965, p. 295–308). 

sladkevičius vincentas (m, t. 16, vilnius, 2000, p. 629–631). 

sližienė nijolė (m, t. 21, vilnius, 2002, p. 662–664).

stakauskas juozas (m, t. 16, vilnius, 2000, p. 642–646). 

stalioraitytė Elena (m, t. 16, vilnius, 2000, p. 663–665). 

stankaitis alfonsas (m, t. 16, vilnius, 2000, p. 640–641). 

staugaitis justinas (SD, t. 4, roma, 1961, p. 272–274). 

steponavičius julijonas (m, t. 8, vilnius, 1994, p. 427; m, t. 19, vilnius, 2001, 
p. 616–622). 

stonkus vytautas (m, t. 26, vilnius, 2005, p. 722–723).

sučila antanas (m, t. 20, vilnius, 2002, p. 456–458). 

svarinskas alfonsas (m, t. 16, vilnius, 2000, p. 661–663). 

Šalkauskas julius (m, t. 18, vilnius, 2001, p. 597–599). 
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Šalkauskis Kazys (m, t. 1, roma, 1965, p. 309–310). 

Šalkauskis stasys (SD, t. 2, Kaunas, 1937, (2-as leidimas, roma, 1973), 
p. 439–445). 

Šauklys viktoras (m, t. 23, vilnius, 2003, p. 618–620).

Šerkšnas antanas (m, t. 3, roma, 1967, p. 368–369). 

Šešplaukis (tyruolis) alfonsas (m, t. 25, vilnius, 2004, p. 671–672). 

Šilas povilas (m, t. 8, vilnius, 1994, p. 422–423). 

Šimulionis juozas (m, t. 20, vilnius, 2002, p. 455–456). 

Štencelytė-pavilanienė Irena (m, t. 22, vilnius, 2003, p. 664–665).

Švenčionis augustinas (m, t. 24, vilnius, 2004, p. 615–616). 

talačka albertas (m, t. 15, vilnius, 1999, p. 752–753). 

tamulevičiūtė Dalia (m, t. 15, vilnius, 1999, p. 762–764). 

tyla antanas (m, t. 15, vilnius, 1999, p. 754–755). 

totoraitis jonas (SD, t. 4, roma, 1961, p. 275–277). 

trainauskaitė Izabelė (Izabela) (m, t. 16, vilnius, 2000, p. 668–669; m, t. 24, 
2004, p. 621–624).

trimakas Kęstutis (m, t. 17, vilnius, 2000, p. 524–525). 

tulaba ladas (m, t. 21, vilnius, 2002, p. 637–639).

tulevičius petras (m, t. 22, vilnius, 2003, p. 653–654).

tumėnas antanas (m, t. 1, roma, 1965, p. 311–325). 

tunaitis juozas (m, t. 23, vilnius, 2003, p. 597–598).

turauskas Eduardas (m, t. 3, roma, 1967, p. 370–374). 

ūsoris stasys (m, t. 1, roma, 1965, p. 326). 

Uždavinys romualdas (m, t. 18, vilnius, 2001, p. 599–600). 

vaičekonis pranas (m, t. 22, vilnius, 2003, p. 654–656).

vaičionis Kazimieras (m, t. 22, vilnius, 2003, p. 665–668).

vaičius antanas (m, t. 18, vilnius, 2001, p. 573–574; m, t. 31, vilnius, 2008, 
p. 311–312). 
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vaišnys juozas (m, t. 20, vilnius, 2002, p. 438–441). 

valatkienė stanislava (m, t. 26, vilnius, 2005, p. 723–724).

valeckienė adelė (m, t. 17, vilnius, 2000, p. 526–528).  

valkavičius vincas (William Wolkovich) (m, t. 26, vilnius, 2005, p. 728).

vasiliauskas Kazimieras (m, t. 19, vilnius, 2001, p. 596–598). 

venckus pranciškus (SD, t. 4, roma, 1961, p. 278–280). 

vidmantas Edvardas (m, t. 15, vilnius, 1999, p. 777–778). 

vidugiris aloyzas (m, t. 14, vilnius, 1999, p. 582–583; m, t. 23, vilnius, 2003, 
p. 599–608). 

vygantas petras vytautas (m, t. 13, vilnius, 1998, p. 436–438). 

viskantas antanas (m, t. 1, roma, 1965, p. 327–328). 

vyšniauskaitė angelė (m, t. 15, vilnius, 1999, p. 764–766; m, t. 29, vilnius, 
2006, p. 223–227). 

vitkauskas vytautas (m, t. 27, vilnius, 2005, p. 661–662).

vitkus stanislovas (m, t. 22, vilnius, 2003, p. 656–657).

zurba vytautas (m, t. 19, vilnius, 2001, p. 635–637). 

žemaitis juozas (m, t. 19, vilnius, 2001, p. 624–625). 

žilinskas algimantas (vidas spengla) (m, t. 23, vilnius, 2003, p. 620–629).

žižienė teresė (m, t. 22, vilnius, 2003, p. 657–658).
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lKMa lEIDInIų abrEvIatūros

sD  –  lietuvių katalikų mokslo akademijos suvažiavimo darbai. 

M  –  lietuvių katalikų mokslo akademijos Metraštis. 

bIs  –  bažnycios istorijos studijos.

fhl –  fontes historiae lituaniae. 

nž  –  negęstantieji žiburiai. 

lKMa pK  –  lietuvių katalikų mokslo akademijos probleminė konferencija 1990 m. 
vasario  17 d., vilnius, 1990, 61 p.

lKMa XvI  –  lietuvių Katalikų Mokslo akademijos XvI suvažiavimo pranešimų tezės, 
alytus: alytaus angelų sargų bažnyčios religinės bendruomenės leidykla, 
1994, 234, [2] p.

tE  –  teologija ir edukologija amžių sandūroje: (asmenybės ugdymo as pek tai): 
konferencijos medžiaga [1999 m., Šiauliai], sudarytojas vytautas Karvelis, 
Šiauliai: Uab „Šiaulių knygrišykla“, lietuvos respublikos švietimo ir 
mokslo ministerija, Šiaulių universitetas, Šiaulių vyskupija, lietuvių kata-
likų mokslo akademijos Šiaulių skyrius, 2001, 295, [1] p. 

trU –  tautinis ir religinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje, (II-osios respu-
blikinės mokslinės konferencijos straipsnių rinkinys, 2002 11 22), Šiauliai: 
Mokslinis metodinis centras „scientia Educologica“, lietuvių katalikų 
mokslo akademija, 2003, 130 p.

vlKK steigiamoji konferencija – vakarų lietuvos katalikiškoji kultūra: steigiamosios 
konferencijos (1991 m. balandžio 17 d.) medžiaga, Klaipėda: lietuvių kata-
likų Ma Klaipėdos židinys, 1991, 42 p. 

vlKK (II)  –  vakarų lietuvos katalikiškoji kultūra (II): 1992 m. gegužės 14–15 d. konfe-
rencijos pranešimų tezės, Klaipėda: lietuvių katalikų mokslo akademijos 
Klaipėdos židinys, 1992, 27 p.

vlKK  –  vakarų lietuvos katalikiškoji kultūra. 

Kražiai  –  Kražiai, vilnius-Kaunas: XXI amžius (lietuvių katalikų mokslo akademija, 
lietuvos kraštotyros draugija), 1993, 512 p.

vilnius  –  jėzuitų akademija – vilnius – jėzuitų akademija – Universitetas, 1579–1999, 
vilnius: Katalikų akademija, 1999, 127 p.
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prel. aleksandras Dambrauskas – adomas jakštas 1. • 1933
pranas Dovydaitis 2. • 1933
stasys Šalkauskis 3. • 1933
vysk. pranciškus petras būčys 4. • 1936
prel. blažiejus čėsnys 5. • 1936
juozas Eretas 6. • 1936
juozas brazaitis (ambrazevičius) 7. • 1939
zenonas Ivinskis 8. • 1939
Kazys pakštas 9. • 1939
vysk. Mečislovas reinys 10. • 1939
julijonas gravrogkas 11. • 1959
jonas grinius 12. • 1959
Kun. antanas liuima sj 13. • 1959
antanas salys 14. • 1959
romualdas zalubas 15. • 1959
Kun. stasys yla 16. • 1961
antanas Maceina 17. • 1961
justinas pikūnas 18. • 1961
Kun. antanas paškus (paškevičius) 19. • 1961
Kun. paulius rabikauskas sj 20. • 1961
prel. antanas rubšys 21. • 1961
simas sužiedėlis 22. • 1961
adolfas Damušis 23. • 1964
juozas girnius 24. • 1964
alfredas Erichas sennas 25. • 1964
juozas jakštas 26. • 1970
antanas Klimas 27. • 1970
Kun. antanas Kučas (Kučinskas) sj 28. • 1970
vytautas pavilanis 29. • 1970

lIEtUvIų KatalIKų MoKslo aKaDEMijos 
aKaDEMIKaI
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povilas viktoras rėklaitis 30. • 1970
vytautas vardys 31. • 1970
juozas leonas navickas 32. • 1970
bronius grigelionis 33. • 1991 
antanas tyla 34. • 1991
giedrius Uždavinys 35. • 1991 
zigmas zinkevičius 36. • 1991 
vysk. jonas boruta sj 37. • 1997 
vytautas landsbergis 38. • 1997
vacys Milius 39. • 1997
Kęstutis Kazimieras girnius 40. • 2000
sofija Kanopkaitė 41. • 2000
angelė vyšniauskaitė 42. • 2000
Kard. audrys juozas bačkis 43. • 2003
vytautas Merkys 44. • 2003 
vanda žekonienė 45. • 2003 
vanda aramavičiūtė 46. • 2006 
Mečislovas jučas 47. • 2006 
Kazys napaleonas Kitkauskas 48. • 2006 
Irena regina Merkienė 49. • 2006
aldona prašmantaitė 50. • 2006
paulius vaidotas 51. Subačius • 2006
stasys vaitekūnas 52. • 2006
Danutė gailienė 53. • 2009
liudas jovaiša 54. • 2009
guido Michelini 55. • 2009
Mons. arvydas ramonas 56. • 2009
arūnas streikus 57. • 2009

lietuvių katalikų mokslo akademijos akademikai
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abramauskas stasys 444, 1658
abukauskas aurimas 1432
acutė gitana 2236
ačas viktoras 124, 144
adomauskas r. 1836, 2408
adomavičienė r. 1963
adomėnas Mantas 1425
adomėnas petras 2429
adomonis petras a
advilonienė živilė 1420
agota, šv. 789
aidukas rolandas 1726
aistis jonas (tikr. aleksandravičius) 633, 

868, 1769
aksomaitis algimantas 2374
alekna antanas 1044, a
aleknavičienė joana 2254
aleksandras, lenkijos kar., ldk 482
aleksandravičius Egidijus 708, 829, 

1239
aleksandravičiūtė aleksandra 1668
aleksiūnienė Ilona 2246, 2248, 2265
algirdas, ldk 386, 387
ališauskas vytautas 547, 551
aliulis vaclovas 55, 85, 96, 119, 2533, 698, 

703, 728, 932, 951, 1178, 1180, 1207, 
1288, 1402, a

alminas Kazys 2163
alšėniškis povilas 510, 1675
altnurme riho 343
ambrasas Kazimieras 381, 1367
ambrazevičius juozas žr. brazaitis juozas

kursyvu surinkta raidė „a“ reiškia nuorodą į Lkma leidinių bibliografijos skyrių „asmenybės: jubiliatai 
ir pro memoria“ (p. 243–252). „B“ – nuorodą į Lietuvių katalikų mokslo akademijos akademikų sąrašą 
(p. 255–256).

ambrozaitis Kazimieras 230, 2208, 
2224, a

ambrukaitienė aldona julija 1936
ambrukaitis jonas 1937, 1954, 1960, 2007
antanaitis algirdas jonas 1261, 1269, 1433, 

1434
antanaitis bronius a
andriejus bobola, šv. 459, 460, 461, 462, 

463, 464, 1731, 2522
andriekus leonardas 1282, 1325, 1801, 

1819, a
andriušytė-žukienė rasa 839, 1710
andziulienė beatričė 1993, 2430, 2394
andziulis arūnas 2393, 2394
anglickienė laima 1529
apanavičius romualdas 1524
aramavičiūtė vanda 317, 889, 1057, 1072, 

1938, 1955, 1961, 1964, 2023, 2043, 2060, 
2093, 2109, 2119, 2145, B

arbas Edmundas 1690, 1695
arbienė viktorija Elena (alė rūta) 1776
arlauskas Klemensas 1081
ašmantas andrius 1822
audronė augaitytė 1036
aukštkalnytė Dėja 1994
augustinas, šv. 121, 2120
avižonienė-asevičiūtė angelė a
avižonis Konstantinas 571, 586
ažubalis algirdas 821, 848, 1058, 1939

bačkienė-galvydaitė ona a
bačkis antanas stasys 5, 235, 247, 302, 

bIblIografijos asMEnvarDžIų roDyKlė
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306, 987, 1219, 1281, 1304, 2441, a
bačkis juozas audrys 1323, 1324, 2535, B
bačkis ričardas 376
bagdanavičius jonas vytautas 244, 312, 

372, 508, 798, 1241, 1716, a
balaišis (balaiša) bronius a
balašaitis antanas 406, 531,1866, a
balbonas Dainius 2397
balčiūnas vytautas 35, a
balčius vidas 1324
baltinis andrius 9, 22, 865
baltramaitytė Daiva 2359
baltramiejus, šv. 789
balsienė janina 126
balsytė Ina 1044
baltramonaitis juozas 1178, 1180, 1181
baltramaitytė Daiva 2368
baltrūnas aleksandras 811
baltrušis romualdas 2169, a
baltušis juozas (tikr. albertas juozėnas) 

1224, 1775
baltuška petras a
banionis juozas 1315, 1319
banys Eugenijus 2140
baniulis (algis) algirdas 554, 2066, 2086
baniulis Kazys t. 1836, 1837, 2407, 2408, 

2409, 2410
baranauskas antanas 627, 643, 649, 739, 

729, 731, 732, 734, 735, 737, 746, 811, 
817, 818, 829, 830, 832, 835, 837, 1741, 
1759, 1782, 1800, 1802, 1814, 1862, 1869, 
1965, 2360, 2553

baranauskienė valė 1965
barauskaitė jūratė 1683
barėnas Kazimieras 1776
baronas Darius 363, 621, 1092
barštienė Kristina Danutė a
barthel Ernest 2371
bartkevičius ričardas 2140

bartkus gvidonas aloyzas a
bartkutė nerija 1197
bataitis andrius 1250
batoras steponas 606
beyer baptiste jean 56, 458
benediktas, šv. 426, 789
berenis vytautas 675, 729
beresnevičius gintaras 397
bernotaitė Dalia 1487
bernotaitė r. 1659
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bliumin arkadij 1164
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brandišauskas valentinas 1242
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bukauskas feliksas 2171
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bruožaitienė julija 2239
brużdziński andrzej 535
bubnys arūnas 1145, 1201, 1263, 1267, 1271
bucevičiūtė janina 1127
buchaveckas stanislovas 1226, 1243
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bučelis Darius 1037
būčys petras pranciškus 854, 893, 913, 
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budreckienė lina 1740
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budriūnienė Danutė 2297
budreika Eduardas 447, 1664, 1669, 1676, 

1698, 1703
bujauskas vincentas algimantas 2298, 
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builienė Diana 821
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bukelskienė virginija 2370
bukowicz jan 741
bulota Kęstutis antanas 1342, a
bumblauskas alfredas 490, 603, 1244
bumblauskis teodoras 2299, 2349
burba aleksandras 819, 820
burdulienė Elena Dalia 2191
burdulis Kazimieras jonas 1343, 1449
burinskaitė Ilona 1600, 1609, 1684
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burneikis bronislovas a
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būtaitė Elena 225
butėnas petras 626, 856, 1758
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butikis Mindaugas 2262
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butkus vigmantas 787, 1816
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a
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1779, 1786, 1791
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čepaitė a. 1499
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česaitis Ignas a
česnys gintautas 391, 395
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čičiūnienė reda 1406, 2114
čičiurkienė-Mikštaitė regina 303, 1536
čiočytė Dalia 731
čiuberkis steponas 2353
čiubrinskas vytis 1593
čiuladienė gražina 2025
čiurinskas Mintautas 523
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adomas

Dambrauskas pijus 1044
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Damušis adolfas 1227, 1450, 2287, 2472, 
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Danilevičius Eugenijus 2128
Danilevičius zenonas 2154, 2290
Danytė Milda 1287, 1303
Dapkienė stasė 1967
Dapkus algimantas 1967
Darbutaitė ona 2069, 2097
Daubaras algimantas 2400
Daugėlienė nijolė 2364, 2368
Daugintis petras 1336, 1338
Daugnora linas 392
Daujotytė-pakerienė viktorija 1867
Daukantas simonas 706
Dauknys algirdas 58, 1894
Daukša Mikalojus 1796
Daunys gintautas 2242
Daunoravičienė gražina 1743
Dautartas vladas 1776
Degėsys Danielius 2165
Deksnys antanas a
Deksnytė aušra 2226
Dervinis Donatas 2400
Dielininkaitis pranas 236, 370, a
Dini pietro U. 448, 1784
Dirmeikis Edvardas 1228
Dirsytė adelė 1177, 1198
Diržytė a. 1437
Dmuchovska Daiva 2407
Domeikienė Kristina 2026
Domšaitis pranas 1689
Dosinas gediminas 2376
Dovydaitis jurgis a
Dovydaitis pranas 859, 902, 895, 1029, 

2053, a, B
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Dragūnaitė jūratė 1999
Drebikas vladas 2262
Drungilienė Danguolė 2258
Dubakienė rūta 2260
Dulksnys Kazimieras a
Dubosaitė jurgita, 1052, 1055
Dulskis romualdas 97, 110, 120, 141, 145, 

151, 364, 367
Dundzila antanas 1044
Dzenuškaitė stasė 45, 46, 121, 674, 816, 
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Endriulaitienė auksė 2031
Eretas juozas 1, 2, 111, 159, 304, 305, 307, 

310, 371, 625, 801, 851, 855, 859, 860, 
973, 1015, 1279, 1329, 1330, B

ėringis Kazys 267, 2342, a
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faustina, šv. 116, 976
federavičienė Eugenija 47, 70, 90, 98, 345, 

875, 878, 1372, 1678, 2086
firkovičius romualdas 545
foersteris vilhelmas frydrichas 590, 1057
folkas ottas 1030, 2379
franklis Emilis viktoras 1919
furmonavičius Darius 2377
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gaida-gaidamavičius pranas 23, 251, 

867, 1108 
gaigalaitė aldona 1054, 1079

gaigalaitė vita 1787
gaigalienė liuda 472, 667, 1667
gailius antanas 1482, 1807
gailienė Danutė 1895, 1902, 2038, B
gailienė Irena 1919
galkauskienė ritonė 2129
galva gediminas 245, 373
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garnevičiūtė petra Marija rimutė 1387
garšva Eimantas 2437
garšva Kazimieras 1858, 1859, 1862, 1865
garšvienė aniceta 1920, 1940, 1968, 
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garuckas Karolis 1155, 1379
gasperaitis gytis 1660
gaščiūnas Kazimieras 59, 99, 344, 1170
gaškaitė nijolė 1231
gavėnas pranas a
gavė navičius gintautas 1557, 1569
gečas steponas 2094
gedgaudas vladas 129, 140
gedvila jonas a
gelumbeckaitė jolanta 1792
gelžinienė jūratė 2130
gelžinis arvydas 504
genys jonas 377, 2294, 2300, 2328, a
gentvilas Eugenijus 1438
genutis algis 146, 1397
gidžiūnas viktoras vincas 412, 413, 416, 

423, 426, 635, 644, 1539, a
giedraitė a. 1837, 2409
giedraitis arnulfas juozapas 704, a
giedraitytė goda 1711
giedrimas Edvinas 1082
gylys antanas a
gylys jonas 2155
gimbutas jurgis 634, 1652, a
gimžauskas silvestras 782
giniūnienė asta 517, 1575, 1677
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girininkas algirdas 392, 393, 399
girnius antanas 193, 575, 2295, 2325
girnius juozas 160, 163, 176, 184, 252, 

311, 872, 1334, B
girnius Kęstutis K. 185, 1383, B
girnius saulius 1019
girniuvienė Mirga 1770
gliožienė asta 2146
gobis juozas 255
gorski tadeusz 742
goštautas stasys 576, 808, 1693
grabauskienė antanina 1059, 2062, 2055, 

2121
gradeckienė svajūnė 1969, 2225
gravroghas julijonas B
gravrogkienė-balčytė aldona 2152
gražienė vitalija 1039
griciūtė liepa 514, 1642
griciūtė sigutė 2301, 2329
grickevičius artūras 224, 449, 450, 474, 

614, 2110
grigaitis Dominykas jonas 323
grigaliūnienė regina 1921
grigalius XIII, pop. 494
griganavičius albertas 1970
grigas paulius 2393
grigas robertas 1151
grigelionis bronius 1030, 2192, 2307, 

2378, 2379, a, B
grigonis algirdas 1971
grinaveckienė Elena a
grinaveckis vladas 1834
grincevičius česlovas 2498
grincevičius jonas 2261
grinevičienė jolanta 949
grinienė Malcanaitė a. aldona 1888
grinius algimantas 2156
grinius jonas 940, 945, 946, 1016, 1542, 

1691, 1764, 1763, 1755, B

griškaitė reda 645
gruodis j. 2039
gruodis stasys 4, 2150
gružaitė valė 1972
gudaitytė bronė 111, 157, 973
gudavičius Edvardas 604
gudelis regimantas 1745, 985
gudelis steponas 2068
gudonis vytautas 1941, 1942, 1980
gudzinevičiūtė laima 1868
gurevičienė vidutė 2362
gustaitė genovaitė 722, 724, 766, 915, 

919, 947, 963, 964, 980, 1796
gustaitis audrius a
gutauskas jonas 1331
gutauskas Klemensas a
gutauskas leonardas 1482, 1807
guzaitytė rūta 1930
gvaldaitė lijana 2027
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heidegger Martin 181
hildegarda bingenietė, šv. 331, 332, 1732

Ibsen henrik 1781
Ignacas lojola, šv. 152
Ignatavičienė Irena 2302, 1439
Ignatavičiūtė [jadvyga] birutė 2193, a
yla stasys 639, 804, 806, 862, 883, 1274, 

1288, 1290, 1292, 1692, 2438, 2493, B
Inčiūrienė sigita 1876
Isajeva lina 1485, 2271
Ivanauskaitė f. 2047
Ivanauskas jonas 78, 921
Ivanauskienė felicija 1973
Ivanovas bernaras 1078
Ivaškevičienė loreta 2214, 2215, 2216
Ivinskis povilas 2350
Ivinskis zenonas 409, 418, 428, 560, 561, 
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1308, 2444, a, B
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jacevičius aleksandras 693
jacynas jonas algirdas a
jagminas leonardas 903
jakaitė Dalia 1807, 1482
jakavonis ambraziejus 1165
jakštas adomas (tikr. aleksandras Damb-

rauskas) 626, 791, 794, 790, 803, 850, 856, 
866, 926, 1033, 1058, 1106, 1756, 1758, 
1820, 2371, B

jakštas juozas 411, 414, 564, 566, 802, B
jakubčionis algirdas 920, 1128
jančys alfonsas a
jankauskienė jūratė 2187, 2206
jakulevičius aivaras 977
janulionytė Edita janina 2226
jakulis Martynas 552
jakumaitė vilija 2258
janačienė-Šlepetytė aldona 1020, 1299, 

1771
janavičienė Daiva 2424
janavičius juozapas arvydas 2395
janavičiūtė audronė 2426
jančauskas raimundas 1326
jankevičienė algė 1670
janušauskaitė nijolė 2374
januševičienė valerija 2363
jaraminas Klemensas 131
jarmuškaitė lina 2434
jasaitis Domas 248, 1217, 2157
jasaitis viktoras a
jasas rimantas a
jaseliūnas Egidijus 1146, 1152, 1211
jasėnas Kazimieras 158, 1688
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jasiūnas henrikas 1307
jaskevičius vladas a
jaszczołt tomas 547
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732, 758, 777
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jokimaitytė Danutė 529
jokubaitis alvydas 228, 1093
jonaitis vytautas 100, 1440
jonas boskas, šv. 315, 2042
jonas Kapistranas, šv. 536
jonas Krikštytojas, šv. 789
jonas paulius II, pop. 52, 63, 1367, 2046
jončys faustas 2095, a
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jonušas tomas 132
jonutytė Ilona 2130
jovaiša leonas 2096
jovaiša liudas 461, 499, 513, 524, 546, 547, 

587, 594, 937, 1229, 1685, 1704, 2539, B
jucaitis pranas 2293
jucevičius feliksas 173
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judickaitė valdona 2432
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juknevičiūtė Irena 1165
juodaitis justinas 1209
juodaitytė audronė 890, 907, 908, 2048, 

2058, 2097, 2098
juodelė petras 1412
juodelis jonas 1168, 1369, a
juodvalkytė-suščenkienė aldona 1237
juozaitytė audronė 879, 2069
juozapas, šv. 487
juozulynas algirdas 2209, 2262
jūraitis jonas 18, 41, a
juras pranciškus 1279, 1285, 1306, 1308
jurevičius algirdas 136, 147, 155, 361, 

1421, 1426
jurgaitytė Inesa 2108
jurgėla Kostas 96, 1327
jurgelėnas antanas 1441, 2262
jurskis alfonsas a
jurkštas povilas vytautas 451, 1724, a
jurkuvienė teresė 1577
juronis vidmantas 2304, 2331
jusienė roma 1925
juškėnas jonas 2240
juškevičius jonas 126, 278, 288, 1480, 

1917, 2132, 2223
juškienė vaineta 101, 345, 994, 1422, 1678, 

2087, 2099, 2111, 2131, 2136, 2141
juzeliūnas julius a
juzumas vincentas 710
juzva Dainius 948

Kačiuškienė genovaitė 1869
Kadžytė gražina 1643, 1833
Kadžiulis leonas a
Kaffemanienė Irena 1965, 1966
Kairys anatolijus 1717
Kairys stepas a
Kajokas Donaldas 115
Kaladė petras 2160, 2291

Kaladžinskaitė-vičkienė auksė 617
Kalavinskaitė Danutė 130, 1746
Kalimašauskienė Irena 1808
Kalinauskas gintaras 2198
Kalinauskas rimantas 207, 226
Kalnius petras 828, 840, 1465, 1483, 1521, 

1501, 1511, 1526, 1535, 1622
Kalpokaitė saulė 2187, 2206
Kalvinas jonas 114, 2113
Kamuntavičienė vaida 509, 534, 553, 610, 

747
Kančys juozas 1345
Kandzežauskaitė ramunė 1788
Kanopkaitė sofija 2179, 2194, 2217, 2229, 

2347, 2351, 2361, 2369, 2370, a, B
Karaliūnaitė vilija 2138
Karaliūtė aušra 2070
Karčiauskienė Magdalena 590, 673, 891, 

892, 1040, 1956, 2049, 2050, a
Kareckaitė Marija 2231
Karevičius pranciškus 632, 769, a
Karkockienė-grakauskaitė Daiva 1926, 
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Karoblis gediminas 295
Karužaitė birutė 1437
Karužienė Irena 1892
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2011 , 2071, 2185, 2469, 2512, a
Kasakauskas Kalikstas 652
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Kasparavičius algimantas 359, 966, 1083
Kastanauskaitė Danutė 2425
Kašėta algis 1111
Katilienė Irena 497, 701
Katilius algimantas 497, 671, 672, 686, 
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Katiliūtė zita 2380
Kaunaitė vilija 2083
Kaunaitis Eligijus 2010
Kaupas antanas 685
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Kavaliauskas petras 281, 2241, 2319
Kavaliūnaitė vladislava 1443
Kavoliūnaitė Irena 2305
Kazakevičienė birutė 2362
Kazakevičienė Milda 1418, 1750
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Kazimieras, šv. 482, 515, 523, 527, 528, 

544, 722, 748, 988, 1417, 1418, 1657
Kazlauskaitė Danutė 2231, 2252, 2278
Kazlauskaitė lina 1870
Kazlauskas raimondas 102, 347
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1112, a
Kazlauskienė bronė a
Kazlauskienė-piškinaitė laura 1490, 1512
Keblas leonas 2431
Kemėšis fabijonas 72, 240, 272
Kepalaitė albina 1903, 1911
Kerbelis-našlėnas petras a
Kerelis albertas j. 1544
Keršytė anastazija 1733
Kiauleikis valentinas 2411, 2412, 2420, 

2426
Kiaupa zigmantas 708
Kynas Kazys arūnas 404, 533, 759, 981, 

1682
Kirejevskis 175
Kirkienė genė 476
Kisielienė valerija a
Kitkauskas napoleonas Kazys 394, 400, 

401, 403, 405, 462, 491, 591, 615, 616, 
1466, 1671, 1705, 1707, 1708, 1712, 1713, 
2558, a, B

Kitkauskienė laimutė 1466, 1714, 1715

Klajumienė Dalia 518, 1679
Kliučininkas algirdas 2306
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Klimašauskienė Irena 2072
Klimaitė-Keturakienė Eglė 735
Klimka libertas 582, 1516
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Kosinskas Eugenijus 2215
Kosmowski jan 365
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Koverienė ala 2396
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Krahel tadeusz 712, 736
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Kraujalis petras a
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Kriaučiūnas petras 797
Kriaučiūnas romualdas 1333
Krikščiukaitis a. 2180
Krikštopaitis algimantas juozas 258, 268, 
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Krikštopaitytė skaidrė 1553, 1564
Krinčius algimantas 996
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Kryžiaus teresės benedikta, šv. (tikr. 

Edita stein) 340, 342
Krupavičius Mykolas 374, 758, 774, 805, 
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2516, a
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Kulpys žydrūnas 2148
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labanauskaitė ona 237
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Mikutavičiūtė virginija 1504
Mikutis vytautas 2014, a
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plečkaitis romanas 941
plėšnys albinas 204, 212, 216, 263, 271, 

275, 292, 379, 383, 1551, 1556, 1615
plėšnienė-bloznelytė laima 2203
pobrein vida 2017
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počiulpaitė Elena 1597
počobutas Martynas 575
poczobutt-odlanicka anna 577
poczobutt-odlanicki Marcin 577
poczobutt-odlanicki Michał 577
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