
444 Bogoslovni vestnik 76 (2016) • 2

 

Gianni Barbiero. Perché, o Dio, ci hai 
rigettati? Salmi scelti dal secondo e dal 
terzo libro del Salterio. Analecta Bibli-
ca Studia 6. Rim: Gregorian & Biblical 
Press, 2016. 576 str. ISBN: 978-88-
7653-687-8.

Gianni Barbiero, upokojeni profesor 
svetopisemskih znanosti na Papeškem 
bibličnem Inštitutu, je pripravil študijo 
trinajstih psalmov (Ps 42; 43; 45; 46; 47; 
49; 50; 51; 63; 72; 73; 87; 89). Analiza 
posameznega psalma je prikazana po 
korakih eksegeze. Prevodu sledi tekstna 
kritika, ki analizira probleme in skuša 
braniti branje masoretskega besedila in 
poiskati razloge za morebitna razhaja-
nja s preostalimi variantami. Avtor se 
vselej dotakne tudi literarne zvrsti in 
primerja psalme s teksti in podobami 

Bližnjega vzhoda, da bi jih tako umestil 
v morebitno kulturno okolje svojega 
časa. Paralelna primerjava svetopisem-
skih besedil še bolj kakor vzporednice s 
kulturo sosednjih narodov osvetljuje iz-
raze in koncepte, ki se skrivajo za posa-
meznimi besedami. Avtor je izjemno 
precizen, saj vsakokrat poskuša na dan 
pripeljati podrobnosti, ki jih drugi razla-
galci niso opazili ali pa so jih premalo 
ovrednotili.

Do tega mesta so koraki eksegeze v 
glavnem skupni vsem metodam, v na-
daljevanju pa opazimo razhajanja. Bar-
biero se pred eksegezo besedila opre na 
biblični strukturalizem, ki posveča po-
sebno pozornost ponavljanju besed, in-
kluziji, stilistiki, ritmu, zvočnim fenome-
nom in smeri govora (kdo govori komu). 
Rezultat je struktura besedila, na podla-
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gi katere avtor izpelje eksegezo. Struk-
tura mu pomaga do povezav znotraj 
psalma samega, to olajša razumevanje 
besedila, obenem pa se izogne neskonč-
nemu naštevanju možnosti razlag, saj 
ima vedno pred očmi celoto. Vselej 
doda tudi kratek teološki premislek, po-
sebno pri kompliciranih prehodih, ko ek-
segeza ni samo rezultat analize besedila, 
ampak se mora nujno opreti na tradicijo 
izvajanja in razumevanja teksta.

Naslednji korak izbere za podlago ka-
nonični pristop, ki ima pred očmi celoto 
Svetega pisma (Verbum Domini, § 34). 
Seveda so tu možni različni pristopi in 
nivoji umestitve v sobesedilo. Pri dana-
šnjem stanju eksegeze na področju 
psalmov se vsak psalm najprej umesti v 
zanj značilno zbirko (Davidov, Asafov, 
Korahov ipd.), nato pa v knjigo psalmov, 
kamor sodi (I. 1–41; II. 42–72; III. 73–
89; IV. 90–106; V. 107–150). Po avtorje-
vem prepričanju sta II. in III. knjiga psal-
mov vzporedni, torej obravnavata isto 
problematiko. Na to kaže tudi naslov 
študije: Zakaj, o Bog, si nas zavrgel? 
Tema zavrženja, ki razodeva tragedijo 
izraelskega ljudstva, njegovega izgnan-
stva in razrušenje templja, se kakor rde-
ča nit vleče skozi obe knjigi in se pona-
vlja prek tega in podobnih vprašanj 
(prim. Ps 42,10; 43,2; 44,25; 74,1; 
79,5.10; 89,47). Velja omeniti, da bralca 
včasih malo zmede mešanje nivojev. 
Tako imamo, na primer, Ps 51 deloma 
analiziran v luči Ps 50; to je resda mo-

žno na nivoju konteksta, ne pa na nivo-
ju eksegetske analize posameznega 
psalma.

Kanonična eksegeza uvršča Knjigo 
psalmov med modrostno literaturo in 
jo razume kot knjigo molitve, ki premi-
šljuje in odgovarja na božje delovanje v 
zgodovini. V teh psalmih avtor analizira 
odgovore Izraela na vprašanje izgnan-
stva in ugotovi, da so dane različne re-
šitve, ni pa dokončnega odgovora na 
travmo razrušenja templja in na depor-
tacijo iz obljubljene dežele. Obstaja za-
gotovilo, da Bog ljubi svoje ljudstvo, ka-
kor ženin ljubi svojo nevesto (Ps 45). 
Odgovor bo dala šele IV. knjiga psalmov, 
ki bo pokazala, da je Bog še vedno zvest 
svojemu ljudstvu, ne glede na to, kaj se 
z njim dogaja (Ps 90). 

Delo je rezultat avtorjeve dolgoletne 
predanosti psalmom. Analize so izpelja-
ne s skorajda matematično natančno-
stjo, eksegeza je poglobljena s precej-
šnjo mero osebnih ugotovitev in pod-
krepljena z bogato strokovno literaturo. 
Teološka opažanja so resda kratka, saj 
zasedejo komajda kako stran, so pa to-
liko bolj vredna zaradi preciznih ugoto-
vitev, ki lahko spodbudijo bralca k na-
daljnjemu raziskovanju. Vsakemu, ki se 
za psalme zanima s strokovne plati, bo 
delo zgled kombinacije klasičnega in ka-
noničnega pristopa in svežih ugotovitev 
na področju eksegeze psalmov.
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