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Zgodovina je pogosto priča dobam 
prehoda, ko civilizacije vznikajo in usi-
hajo, doživljajo transformacijo ali same 
vplivajo na kulturne spremembe v svo-
ji okolici, pri tem pa o teh procesih pu-
ščajo bolj ali manj sledljive ostaline. Ko 
so na Vzhodu ob prehodu iz 1. v 2. ti-
sočletje po Kr. vzhodni Slovani od »sta-
rejšega brata«, mogočnega bizantinske-
ga imperija, sprejeli krščansko blago-
vest, obogateno z dediščino najpleme-
nitejših poganjkov grške klasične in he-
lenistične kulture, je ta proces inkultu-
racije krščanske vere in religije prav tako 
sprožil nastanek različnih pisnih virov, ki 
so do danes ohranjeni kot priče tega 
prelomnega dogajanja.

Znanstvena monografija dr. Simona 
Malmenvalla je nastala v obliki prede-
lane verzije doktorske disertacije, ki jo 
je avtor pod naslovom Oblikovanje kul-
ture Kijevske Rusije v luči pojmovanja 
zgodovine odrešenja kot sad svojega 
študija zagovarjal leta 2018 na Teološki 
fakulteti UL. Posveča se začetkom obli-
kovanja krščanske kulture Kijevske Ru-
sije med 10. in 12. stoletjem. Z njo je 
avtor kronal svoj dosedanji študij zgo-
dovine, rusistike in teologije, pri tem pa 
je pestrost navedene opravljene študij-
ske poti pertinentna interdisciplinarni 
zasnovi dela, saj monografija brez ne-
kritičnega mešanja različnih strok po-
meni presečišče metodologij zgodovi-
nopisja, literarne zgodovine in teologi-
je. Kot takšna je, po avtorjevih besedah, 
most med kulturno-idejno zgodovino in 
historično teologijo. 

Delo Kultura Kijevske Rusije je v gro-
bem razdeljeno na dva dela, ki sta glede 
na obravnavane tematike enako zahtev-
na, a se ločita po znanstvenem pristopu 
in tudi po izvirnem prispevku. Če sta v 
prvih petih poglavjih prikazana najprej 
metodološka zasnova o zgodovinski za-
vesti kot zgodovini odrešenja (prim. 
Oscar Cullman) in za tem (idejno/kul-
turno)zgodovinski presek odnosov med 
Kijevsko Rusijo in bizantinskim cesar-
stvom s sintezno predstavitvijo krščan-
ske kulture (prim. Jurij Mihajlovič Lot-
man) Kijevske Rusije do sredine 12. sto-
letja, je drugi del monografije posvečen 
literarni interpretaciji štirih različnih sta-
rocerkvenoslovanskih pisnih virov, v ka-
terih se pluriformno zrcalijo različna (te-
ološka) razumevanja preteklosti.

Specifični prispevek prvega dela se-
stoji tako iz oblikovanja hermenevtične-
ga razumevanja zgodovine odrešenja, 
Heilsgeschichte, ki se ne zapira v pogo-
sto ozko obzorje intrabiblične perspek-
tive, temveč si drzne vstopati v odprto 
»konfrontacijo« z realno zgodovino, ka-
kor tudi iz enciklopedičnega prikaza – z 
upoštevanjem spoznanj vodilnih sve-
tovnih strokovnjakov za obravnavana 
področja – kompleksnih družbenopoli-
tičnih, cerkvenih, teoloških in literarnih 
vidikov zgodovine obdobja plodovitega 
stika med bizantinsko in vzhodnoslo-
vansko kulturo med 10. in 13. stoletjem, 
ki za slovenski akademski prostor vse-
kakor pomeni zelo dobrodošlo obogati-
tev.

Še izvirnejši prispevek je drugi del 
monografije, v katerem avtor obravnava 
štiri izbrana – glede na literarno zvrst ra-
znolika (pridiga, letopis, hagiografija, po-
topis) – reprezentativna besedila. V njih 
prek zgodovinsko-religijskih narativov 
razbira različne koncepcije preteklosti in 
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zgodovinske sedanjosti stika med kultur-
no in versko superiorno bizantinsko ci-
vilizacijo in mlado starorusko kulturo, v 
kateri je krščanstvo odločilno pripomo-
glo k izoblikovanju patriotskega oziroma 
političnega, duhovnega in liturgičnega 
samorazumevanja oziroma identitete. 
Malmenvall v monografiji prevaja in in-
terpretira odlomke iz štirih izbranih del 
– Beseda o postavi in milosti (csl. Слово 
о законѣ и благодѣти), Pripoved o mi-
nulih letih (csl. Повѣсть времянныхъ 
лѣтъ), Branje o Borisu in Glebu (rus. 
борисоглебский цикл) in Življenje in ro-
manje Danijela, igumana z Ruske zemlje 
(csl. Житье и хоженье Даниила, 
русьскыя земли игумена) –, ki omogo-
čajo intimen vpogled v najstarejše (od 
sredine 11. do sredine 12. stol.) obdobje 
literarnega ustvarjanja elite Kijevske Ru-
sije, za katerega je značilen, zaradi kul-
turne inferiornosti glede raznovrstne bi-
zantinske kulture, krčevit trud za obliko-
vanje svoje lastne slavne preteklosti in 
za dokazovanje duhovne zrelosti novo-
pokristjanjenega ljudstva. To se najbolj 
evidentno kaže v nastopu domačih sve-
tnikov (Boris in Gleb, Teodozij Pečerski) 
in krepostnih krščanskih vladarjev (Vla-
dimir Svjatoslavič, Jaroslav Modri, Vladi-
mir Monomah).

Spričo tovrstnega očitnega apologet-
skega oziroma obrambnega samopotr-
jevanja staroruske elite, ki je rezultiralo 
v selektivnem in redukcionističnem 
sprejemanju bizantinske (kaj šele klasič-
ne, antične grške!) kulture in kot posle-
dica tega v delni odsotnosti recepcije 

zahtevnejših (krščanskih/patrističnih) 
filozofsko-teoloških besedil, je v obrav-
navanih besedilih čutiti neko določeno 
novost (odklon?) v primerjavi s tradici-
onalnim biblično-patrističnim dojema-
njem zgodovine odrešenja. Komparativ-
na analiza tega razkoraka se v študiji, ki 
bazira na semiotično-hermenevtičnem 
pristopu, mestoma izkaže za šibko ozi-
roma ne dovolj izraženo. Avtor različne 
konkretne vidike osmislitve staroruske 
zgodovine, ki nastopajo v izbranih virih, 
izpeljuje pronicljivo, medtem ko pouda-
rek na pristopu kritičnega vrednotenja, 
kontekstualnega shematiziranja in iden-
tificiranja vpetosti v širše tokove teolo-
ških razumevanj zgodovine odrešenja v 
neki določeni meri ostaja izziv za priho-
dnje znanstvenoraziskovalno delo. 

V slovenskem akademskem prostoru, 
predvsem na področjih slovanske filolo-
gije, zgodovine in teologije, monografija 
– in tudi drugo avtorjevo prizadevanje za 
preučevanja in posredovanje zgodnjeslo-
vanskih virov (prim. monografiji Pripo-
ved o minulih letih, 2015; Pismenost in 
kultura Kijevske Rusije, 2019) – zapolnju-
je vrzel v sistematskem preučevanju sre-
dnjeveške (literarne) zgodovine vzho-
dnih Slovanov. S tem avtor nekako nada-
ljuje žlahtno delo vélikih predhodnikov, 
in primis Franceta Grivca, ki so v magno 
charto ljubljanske Teološke fakultete, 
ustanovljene pred stotimi leti, navseza-
dnje vpisali prav preučevanje krščanske-
ga (slovanskega) Vzhoda.
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