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Księga przypowieści Salomona 2CD słuchowisko
Kategorie:
Multimedia > Audiobooki > Dla dorosłych

46,00 zł
numer katalogowy: CDA/0136

Księga Przypowieści Salomona to próba nowatorskiego połączenia biblijnego przesłania sprzed 2,5 tysiąca
lat, pięknej polszczyzny z przełomu wieków i współczesnych muzycznych środków ilustracyjnych.
Jakie pytania stawia sobie człowiek ery informacyjnej, czego pragnie, za czym tęskni? Czy wie jak żyć, by być
szczęśliwym i nie krzywdzić innych? A może by tak, zamiast poszukiwania odpowiedzi na Wikipedii, forach
internetowych lub portalach społecznościowych wrócić do miejsca, które nie poddało się erozji czasu i do
słów, które brzmią dziś tak samo prawdziwie, jak przed wiekami. Tak wiele zmieniło się wokół nas, lecz tak
niewiele w nas samych...zdrada nadal rani, złość nadal niszczy, przyjaźń podtrzymuje na duchu, uczciwość
pozwala spokojnie zasnąć...Dlatego właśnie autorki projektu wróciły do Księgi Przysłów Salomona –
opowieści o Mądrości, która nie jest filozoficzną ideą lub inteligentną teorią, ale bojaźnią Bożą, wyrażaną w
praktyce dnia codziennego.
W tym teatrze wyobraźni wykorzystano niezbyt znany, ale poetycko piękny przekład księgi, dokonany przez
Rabina Izaaka Cylkowa a opublikowany w 1905 r. w Krakowie. Jest on uważany za najbliższy dosłowności
języka hebrajskiego, a jego wykwintną polszczyzną zachwycał się m.in. Czesław Miłosz.
Spis treści:
1. …dopókiż bezmyślni będziecie miłowali bezmyślność…
2. …albowiem Wiekuisty tylko użycza mądrości…
3. …pamiętaj o nim…
4. …a będziesz żył!...
5. …pij wodę z własnej krynicy…
6. …aby cię uchować od kobiety niecnej…
7. …albowiem dużo trupów położyła…
8. …stworzył mnie Wiekuisty…
9. …kto nierozumny niechaj wstąpi tu!…
10. …kto w niewinności postępuje…
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11. …kto sprawiedliwość wysiewa…
12. …kto rzetelnie mówi…
13. …kto słowo lekceważy…
14. …kto biednego uciemięża…
15. …kto napomnienia nienawidzi…
16. …przez miłość i prawdę zostaje wina odpuszczona…
17. …kto uniewinnia złoczyńcę…
18. …śmierć i życie są w mocy języka…
19. …nieszczęściem dla ojca jest syn głupi…
20. …dwojaka waga i dwojaka miara…
21. …Wiekuisty, który serca waży…
22. …miłuje On tego, kto ma serce czyste…
23. …a nadzieja twoja nie zaginie…
24. …mądrością bywa dom zbudowany…
25. …tak słowo wypowiedziane stosownie…
26. …nie przystoi cześć głupiemu…
27. …a człowieka ocenia się podług sławy jego…
28. …już dla kęsa chleba może zawinić…
29. …ale pokorny dostąpi chwały…
30. …fałsz i słowo kłamstwa oddal ode mnie…
31. …a z uśmiechem spogląda na dzień przyszły…
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