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Krikščionybės istorijos tyrimų skatinimas visuomet buvo ir tebėra prioritetinis 
Lietuvių katalikų mokslo akademijos veiklos baras. Tęsdama prieš kelerius metus 
pradėtą Lietuvoje vykdomų Bažnyčios istorijos tyrimų integravimą į tarptautinį 
akademinį diskursą, 2013 m. birželio 6–8 d. akademija, bendromis pastangomis su 
Tarptautine lyginamosios Bažnyčios istorijos komisija (Commission Internationale 
d‘Histoire Ecclésiastique Comparée), surengė mokslinę konferenciją ,,Christians and 
the Non-Christian Other“. Konferencija, kurioje pranešimus skaitė dvi dešimtys 
Bažnyčios istorikų iš Lietuvos ir užsienio šalių, nors ir turėdama aiškiai apibrėžtą 
teminį rakursą, išsiskyrė plačia chronologine bei geografine aprėptimi. Krikščionių 
santykis su nekrikščionimis nagrinėtas pradedant kryžiaus žygių epocha ir baigiant 
šiuolaikine tradicinių krikščionių konfesijų bendravimo su nekrikščionimis bei ne-
tikinčiaisiais problematika. Nors dauguma konferencijos pranešėjų pristatė krikščio-
nių konflikto ar sugyvenimo su nekrikščionimis (daugiausia žydais ir musulmonais) 
pavyzdžius iš Europos istorinės patirties, juos tikrai įdomiai papildė Dominikonų 
ordino brolio, Kvazulu-Natalio universiteto istorijos profesoriaus Philippe’o Deniso 
pranešimas apie krikščionių misionierių patirtį XIX a. pabaigos Pietų Afrikoje.

Šeštajame Bažnyčios istorijos studijų tome publikuojami šioje konferencijoje 
skaitytų pranešimų pagrindu parengti straipsniai, išsamiau pristatantys konferen-
cijoje dažnai tik punktyrine linija nužymėtas temas. Nors ne visi konferencijos 
dalyviai savo pranešimams ryžosi suteikti tekstinį pavidalą, galima tvirtinti, kad 15 
spausdinamų tekstų ir pakankamai reprezentatyviai atspindi konferencijos pobūdį, 
ir sudaro solidų teminį straipsnių rinkinį. Palydėdamas jį į viešumą, viliuosi, kad 
jis atras savo vietą ne tik Lietuvos akademinių bibliotekų lentynose, bet patrauks 
ir užsienio tyrinėtojų dėmesį. Taip jis padėtų išsipildyti konferencijos organizato-
rių vilčiai, kad tokie renginiai gali būti prasmingi ne vien nedideliam specialistų 
būreliui.
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EDITOR’S COMMENT

The promotion of research on the history of Christianity always has been and 
continues to be a priority field of the activities of the Lithuanian Catholic Academy 
of Science. Continuing the integration of the on-going studies of the history of the 
Church in Lithuania into international academic discourse started several years ago, 
on 6-8 June 2013 the Academy together with the  International Comparative Church 
History Commission (Commission Internationale d’Histoire Ecclésiastique Comparée) 
organized the scholarly conference “Christians and the Non-Christian  Other”. Even 
though it had clearly defined thematic perspectives, the conference, at which a score 
of Church historians from Lithuania and foreign countries gave presentations, was 
distinguished by its wide chronological and geographical coverage. The relations of 
Christians with non-Christians was analyzed beginning with the era of the Crusades 
and ending with the modern problems of the interaction of traditional Christian 
denominations with non-Christians and non-believers. Although most of the conference 
speakers presented examples of the Christian conflict /coexistence with non-Christians 
(mostly Jews and Muslims) from the historical experience of Europe, they were really 
supplemented in an interesting way by the report  of the Dominican friar, KwaZulu-
Natal University history professor Philippe Denis, OP about the experience of Christian 
missionaries at the end of  the 19th c. in South Africa.

The sixth volume of Studies in Church History contains articles based on the 
papers presented at the conference, discussing in more detail topics often only outlined 
at the conference. While not all of the participants at the conference decided to give the 
text of their reports, it can be argued that the 15 texts printed in this volume reflect 
in a sufficiently representative manner the nature of the conference and make a solid 
collection of thematic topics. With its public appearance, I hope that it will find its 
place not only on the shelves of Lithuanian academic libraries, but will also attract the 
attention of foreign researchers. In this way it would fulfill the hope of the conference’s 
organizers that such events can be meaningful not just for a small circle of specialists. 
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