W północnej części
Rynku znajduje się ulica Cmentarna, którą
dojdziemy do wysokiej
wieży kościelnej, jedynej pozostałości po
dawnym kościele parafialnym w Zawidowie. Dawny kościół ewangelicki w Zawidowie / Alte evangelische Kirche in Zawidów
Wieża jest dzisiaj najbardziej wyeksponowanym punktem na panoramie miasta.
Ojciec Jakuba Böhme był bardzo religijny i zaangażowany w życie kościoła w Zawidowie. Około
1590 roku miejscowa świątynia została gruntownie przebudowana i powiększona a Jakub (ojciec) wpisany na listę „tutores et nutrices ecclesiae - protektorów i żywicieli kościoła). Mały Jakub
chodził z ojcem do tutejszego kościoła na nabożeństwa. Po ukończeniu szkoły wiejskiej w Starym Zawidowie przyszły teozof kontynuował dalej naukę w szkole zawidowskiej, którą prowadził
rektor Jan Leder, nauczyciel pochodzący z Kowar. Böhme musiał za młodu otrzymać solidne wykształcenie, gdyż
w wieku męskim
całkiem dobrze
władał
piórem,
a jego zasób słownictwa był nie niemały. Prawdopodobnie w 1589 r.
młody
Böhme
rozpoczął w Zawidowie
naukę
zawodu u mistrza
szewskiego.

Park Jakuba Böhme w Zawidowie / Jakob-Böhme-Park in Zawidów

Die Kirche in Zawidów
In der Nordpartie des Marktes befindet sich die Straße ul. Cmentarna; Der Straße folgend kommen wir
zu einem hohen Kirchturm, dem einzigen Überbleibsel nach der ehemaligen Pfarrkirche in Zawidów
(Seidenberg). Der Turm bildet heute die Dominante im Stadtpanorama. Der Vater von Jakob Böhme war
ein sehr religiöser Mensch und am Leben der Pfarrgemeinde Zawidów stark beteiligt. Um 1590 wurde die
örtliche Kirche gründlich umgebaut und erweitert, und Jakobs Vater in die Liste der „tutores et nutrices
ecclesiae“ eingetragen – Beschützer und Förderer der Kirche. Der kleine Jakob besuchte mit seinem
Vater den Gottesdienst in der hiesigen Kirche. Nach Beendigung der Dorfschule in Stary Zawidów,

Drugi dom filozofa położony był na wschodnim brzegu Nysy i został zakupiony przez niego
22 czerwca 1610 roku. Böhme spędził w nim ostatnie 14 lat swego życia. Dom ten sąsiadował
z Mostem Staromiejskim stał naprzeciwko obecnej „Piwnicy Staromiejskiej”. W domu
przy moście Jakub Böhme napisał w 1612 roku swe pierwsze dzieło „Aurora”. W domu
tym również zmarł w otoczeniu rodziny i przyjaciół w nocy z 16 na 17 listopada 1624 roku.
Ostatnie wypowiedziane przez niego słowa brzmiały: „Oto odchodzę do Raju”. Budowa mostu
Staromiejskiego wymusiła w 1905 roku wyburzenie budynku.

Das zweite Haus Jakob Böhmes in Zgorzelec
Das zweite Haus des Philosophen war am östlichen Neißeufer gelegen und wurde von ihm am
22. Juni 1610 gekauft. Das Haus stand nah an der Altstadtbrücke, gegenüber dem heutigen
Restaurant „Piwnica Staromiejska”. In diesem Haus an der Brücke hat Jakob Böhme 1612 sein
Erstlingswerk „Aurora“ geschrieben. In diesem Haus ist er auch in der Nacht vom 16. zum 17.
November 1624 im Kreise seiner Familie und Freunde gestorben. Seine letzten Worte waren“
Nun fahre ich hin ins Paradeis“. Der Bau der Altstadtbrücke in 1905 erzwang den Abriss dieses
Gebäudes.

4 Pałac w Lasowie
Renesansowy
dwór
z końca XVI wieku
w
Lasowie
powstał
z inicjatywy rodziny
von Fürstenau. Jeden
z przedstawicieli tego
rodu - Kacper von
Fürstenau
(15721649), należał do grona
przyjaciół Jakuba Böhme.
Jego zarządca Augustyn
Cöppe
(Köppen),
otrzymał
zadanie
kopiowania rękopisów
dzieł
Böhmego.
Przepisywaniem
prac Pałac w Lasowie / Schloss in Lasów
zgorzeleckiego
mistyka
trudnił się w Lasowie także lekarz Henryk Prunius, który wiele lat po śmierci Böhmego zasłynął
przewiezieniem jego rękopisów do Holandii oraz przetłumaczeniem z łaciny na język niemiecki
pierwszej biografii filozofa – szewca autorstwa Abrahama von Franckenberga.

Das Schloss in Lasów
Das Renaissance-Schloss in Lasów (Lissa) vom Ende des XVI. Jhs ist im Auftrag der Familie
von Fürstenau errichtet worden. Kasper von Fürstenau (1572-1649), einer der Vertreter dieser
Familie, gehörte zu Böhmes Freundeskreis. Sein Verwalter, Augustin Cöppe (Köppen), bekam
die Aufgabe, die Manuskripte von Böhmes Werken zu kopieren. Kopien von Schriften des
Görlitzer Mystikers fertigte in Lasów auch der Arzt Heinrich Prunius, der viele Jahre nach
Böhmes Tod dadurch berühmt wurde, dass er dessen Manuskripte nach Holland brachte und
die erste Biographie des Philosophen von Abraham von Franckenberg aus dem Lateinischen ins
Deutsche übersetzte.

7 Kościół św. Piotra i Pawła Görlitz
To gotycki kościół zwany potocznie Peterskirche. Mistrz Jakub
Böhme przez wiele lat związany był z miejscową parafią. 10
maja 1599 roku wziął w nim ślub z Katarzyną Kuntzschmann
córką zamożnego rzeźnika. Tutaj ochrzcił swoich czterech
synów. W kościele tym uwidocznił się jego konflikt z klerem.
Kazanie pastora Georga Richtera, ostro krytykujące pisma
teozofa, rozpoczęło wieloletni spór między Jakubem Böhme
a hierarchią kościelną.

11 Pomnik Jakuba Böhme Görlitz
W 1898 r. przy Moście miejskim i późniejszej Hali miejskiej
odsłonięto spiżowy, monumentalny pomnik Böhmego
projektu Johannesa Pfuhla, dzięki zaangażowaniu i wsparciu
cechu szewców i prywatnych darczyńców. W 1972 r.
monument przeniesiono do pobliskiego Parku Pokoju
(Park des Friedens, ehem. Otto Müller Park).

Jakob- Böhme-Denkmal in Görlitz
In 1898 wurde dank Engagement und Unterstützung
der Schuhmacherzunft und privaten Spendern an der
Stadtbrücke und der später erbauten Stadthalle das
monumentale Bronzedenkmal Böhmes nach dem Entwurf
von Johannes Pfuhl enthüllt. Im Jahre 1972 wurde das
Denkmal in den nahegelegenen Park des Friedens, ehem.
Otto-Müller-Park, versetzt.

12 Grób Jakuba Böhme Görlitz
Przy kościele św. Mikołaja znajduje się najstarszy i najpiękniejszy cmentarz w Görlitz. Tutaj
odnajdziemy groby wielu zasłużonych w dziejach miasta i Górnych Łużyc osobistości, w tym
Jakuba Böhme. Grób wielkiego teozofa i mistyka położony jest w popołudniowo-wschodniej
części cmentarza. Pogrzeb urodzonego w Starym Zawidowie filozofa – szewca odbył się 18
listopada 1624 roku.
Spór Jakuba Böhme
z
Kościołem
trwał
również po jego śmierci.
Najpierw Górnołużyckie
Towarzystwo Naukowe
ufundowało
płytę
nagrobną, a następnie
podczas
jubileuszu
obchodów
300-lecia
śmierci w 1924 r. drugą
płytę nagrobną ofiarowali
amerykańscy zwolennicy
filozofa.

Die Pfarrkirche St. Peter und Paul in Görlitz
Diese gotische Kirche wird kurz Peterskirche genannt. Meister
Jakob Böhme war lange Jahre mit der hiesigen Pfarrgemeinde
verbunden. Am 10.Mai 1599 hat er hier Katharina
Kuntzschmann geheiratet, die Tochter eines wohlhabenden
Fleischers. Hier hat er seine vier Söhne taufen lassen. In diesem
Gotteshaus kam sein Konflikt mit dem Klerus zum Ausdruck.
Die Predigt des Oberpfarrers Georg Richter, der die Schriften
des Theosophen aufs Schärfste kritisierte, löste einen Streit
zwischen Jakob Böhme und der kirchlichen Obrigkeit aus.

Kościół św. Piotra i Pawła Görlitz
Pfarrkirche St. Peter und Paul in Görlitz

8 Peterstr.4 Görlitz
Pod tym adresem mieszkał humanista,
astronom i kartograf Bartłomiej
Scultetus (1540 – 1614). Przez wiele
lat był burmistrzem i to dzięki niemu
restrykcje jakie spadły na Jakuba
Böhme w 1613 roku nie były aż tak
surowe (proboszcz Richter domagał
się wygnania mistrza z miasta). Ale
B.Scultetus należał do zwolenników
Böhme. Obecnie dom zachwyca
jednym z najpiękniejszych dziedzińców
w mieście.

Peterstr.4 Görlitz
Unter dieser Adresse wohnte der
Humanist, Astronom und Kartograph
Bartholomäus Scultetus (1540 – 1614).
Viele Jahre lang war er Bürgermeister
und ihm ist es zu verdanken, dass die
Restriktionen, die 1613 gegen Jakob
Böhme verhängt wurden, nicht so
streng waren; Der Oberpfarrer forderte
die Ausweisung des Meisters aus der
Stadt, aber B.Scultetus gehörte zu
Böhmes Anhängern. Heute bezaubert
das Haus durch eine der schönsten Hofanlagen in der Stadt.

Das Grab Jakob Böhmes in Görlitz
An der Nikolaikirche befindet sich der älteste und schönste Friedhof in Görlitz. Hier finden wir
Gräber vieler Menschen vor, die sich um die Stadt und die Oberlausitz verdient gemacht haben,
darunter auch das von Jakob Böhme. Das Grab des großen Theosophen und Mystikers liegt
im süd-östlichen Teil des Friedhofs. Das Begräbnis des aus Stary Zawidów (Alt Seidenbereg)
stammenden Schumachers und Philosophen fand am 18.November 1624 statt. Der Konflikt
zwischen Böhme und der kirchlichen Obrigkeit ging über seinen Tod hinaus. Zuerst hat die
Oberlausitzische Gesellschaft der Wissenschaften eine Grabplatte gestiftet, und dann haben
amerikanische Böhme-Anhänger bei der Begehung des 300.Todestages im Jahre 1924 die zweite
Grabplatte geschenkt.

13 Górnołużycka Biblioteka Nauk Görlitz
Górnołużycka
Biblioteka
Nauk wraz z Międzynarodowym Instytutem Jakuba Böhme tworzy jedyne
w swoim rodzaju, znakomite centrum badawcze. Naukowcy mogą tu korzystać
z obszernej literatury na
temat Jakuba Böhme, w tym
z wielu rękopisów i wczesnych druków.

9 Ława szewska Untermarkt Görlitz
W dniu 24 kwietnia 1599 roku Jakub Böhme nabył prawa mieszczańskie w Görlitz i za pokaźną
sumę 600 marek görlitzkich zakupił mieszczańskie przywileje, ławę szewską, dom i warsztat.
Przez trzynaście lat sprzedawał na Dolnym Rynku własnoręcznie wykonane buty. W 1612 roku
Böhme pozbywa się ławy szewskiej a jej wartość wzrosła niemal dwukrotnie (z 240 do 470
marek). Świadczyć to może o wzroście znaczenia miejskiego rzemiosła szewskiego w początkach
XVII stulecia. Wraz ze sprzedażą ławy na Dolnym Rynku kończy się okres przynależności
Jakuba Böhme do zgorzeleckiego cechu szewców.

Wydawca

2 Kościół w Zawidowie

Das historische Renaissance-Rathaus
mit der berühmten Rathaustreppe
von Wendel Roskopf ist der Sitz der
Stadtverwaltung; Den Magistrat hat Jakob
Böhme oft aufgesucht. Hier wurde er am
26.Juli 1613 und am 26.März 1624 wegen
seiner Schriften „Aurora“ und „Der Weg
zu Christo“ zum Verhör vorgeladen. Der
Görlitzer Stadtrat beugte sich jedoch den
Forderungen des Oberpfarrers Richter
nicht, Böhme aus der Stadt auszuweisen.

6 Drugi dom Jakuba Böhme Zgorzelec

Das Schloss in Łagów
Die Renaissance-Schlossanlage wurde in 1581von Michael Ender von Sercha und seiner Gattin Elisabeth
Hoffmann errichtet. Besitzer des Schlosses im ersten Vierteljahrhundert des XVII. Jhs. war Karl Ender
von Sercha. Er spielte eine enorm wichtige Rolle im Leben Jakob Böhmes. Der Schlossherr aus Łagów
(Leopoldshain) war der erste Förderer des Schuster-Philosophen. Zwischen dem 27.Januar und dem 3.
Juni 1612 hat Jakob Böhme sein berühmtes Werk „Aurora“ geschrieben, das er Karl Ender von Sercha
überreichte, der davon eine Kopie fertigte. Bald waren im Kreise der Freunde und Anhänger des Görlitzer
Mystikers Abschriften dieses Werks im Umlauf. In 1613 geriet eine der Abschriften von „Aurora“
in die Hände des Oberpfarrers Gregor Richter aus Görlitz/Zgorzelec. Dieser fanatische, orthodoxe,
lutherische Geistliche bewirkte die Beschlagnahme des originalen Manuskripts von „Aurora“, und sogar
eine zeitweilige Festnahme seines Verfassers. Nach Ausbruch des Dreißigjährigen Krieges wurde Jakob
Böhme von Ender von Sercha ermuntert, sein Schweigen zu brechen und erneut zur Feder zu greifen. Bei
dem Schlossherrn in Łagów verfasste Jakob Böhme sein weiteres Werk unter dem Titel „Beschreibung
der drei Prinzipien göttlichen Wesens“ In den Jahren 1612-1613 ließ Karl Ender von Sercha Böhmes
Manuskript der „Aurora“ kopieren, die von Freuden des Schlossherrn gelesen nicht nur in der Lausitz
viel Aufsehen erregte. Karl Ender von Sercha besaß in seinen Sammlungen wohl die Abschriften aller
Werke des Görlitzer Philosophen. Jakob Böhme war auf dem Leopoldshainer Schloss oft zu Gast und
fand bei Karl Ender von Sercha finanzielle Unterstützung in schwierigen Zeiten (besonders während
des Dreißigjährigen Krieges). An Karl Ender von Sercha wurden viele von den Sendbriefen des Meisters
gerichtet. Er ist am 11. Juli 1624 gestorben, also vier Monate vor seinem Freund Jakob Böhme. Der Erbe
von Karl Ender von Sercha, sein Halbbruder Michael Ender von Sercha d. J. (1590 – 1637) gehörte auch
zu treuen Freunden des Görlitzer Mystikers. Michael d.J. hat eigenhändig die Schrift „Von der Geburt
und der Bezeichnung aller Wesen“ kopiert, die unter dem lateinischen Titel „Signatura rerum” bekannt
ist. Der Schwager von Michael d.J., Johann Daniel Koschwitz, knüpfte im Jahre 1621 freundschaftliche
Beziehungen mit Böhme. Koschwitz hat zur Schlichtung des theologischen Streits beigetragen, den
Böhme mit dem schlesischen Adligen Balthasar von Tilke geführt hat.

Historische
Rathaustreppe in Görlitz

Herausgeber:

Zawidów ist die Heimat von Jakob Böhme, dessen lebendige Gedanken die Menschen auf
der ganzen Welt bis heute faszinieren. Er stammte aus einer alt eingesessenen lutherischen
Bauernfamilie aus Stary Zawidów (Alt Seidenberg) in der Oberlausitz. Von Beruf war er
Schuster, obwohl er vor allem als Mystiker und Theosoph in die Geschichte der menschlichen
Gedankenwelt eingegangen ist.
Hier in Stary Zawidów war sein Geburtshaus, hier wohnten auch seine Vorfahren. Im Jahre
1575 kommt Böhme zur Welt. Abraham von Franckenberg, der erste Biograph des lausitzischen
Mystikers, beschreibt Böhmes Eltern, Jakob und Ursula, als arme und bescheidene Bauern vom
deutschen Schlag. Jakobs Großvater, Ambrosius Böhme, war in Stary Zawidów Dorfschöffe,
und ist 1563 gestorben. Der Vater des Philosophen, ebenfalls Jakob, war Schöffe in Zawidów,
und ist 1618 gestorben. Im Januar 1619 haben seine Erben (darunter auch Jakob Böhme) ihre
Rechte für 600 Mark an den jüngsten Bruder Michael abgetreten.

Zabytkowy renesansowy Ratusz ze słynnymi, schodami autorstwa Wendela Roskopfa to
siedziba władz miasta gdzie Jakub Böhme bywał wiele razy. Tutaj wezwany był 26 lipca 1613
roku i 26 marca 1624 roku z powodu napisania „Aurory” i „Drogi do Chrystusa”. Zgorzelecka
rada miejska nie uległa, jednak żądaniom proboszcza Richtera, który domagał się wygnania
Böhmego z miasta.

ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 14F
59-900 Zgorzelec
tel. 504 089 860
www.eko-region.eu

Stary Zawidów - Geburtsort

Im August 1599 erwarb Jakob Böhme sein erstes Wohnhaus, ein
Gebäude, in dem heute eine Gedenkstube untergebracht ist. Es hat ihn
300 Mark gekostet, was ein beträchtliches Kapital war. 150 Mark bezahlte
er in bar, den Rest sollte er in Raten zahlen. Zu damaliger Zeit hatte
das Haus eine andere Fassade und ein anderes Dach. Bis heute erhalten
geblieben ist ein Stich von 1575 mit dem Haus, das Jakob Böhme 24
Jahre später gekauft hat. Das Gebäude wurde weder von der Belagerung
von Görlitz/Zgorzelec im Jahre 1642, noch von dem Brand von 1712,
noch von dem Großbrand von 1807 betroffen. Gegen Ende des XIX. Jhs.,
im Jahre 1871, wurde das Haus umgebaut. Niemand erinnerte sich mehr
daran, dass hier einst der große Theosoph gewohnt hat. Erst 1924 hat
der einheimische Historiker Richard Jecht diese Tatsache ans Tageslicht
gebracht und an dem Gebäude wurde eine Gedenktafel angebracht.
Das Wohnhaus wurde 1998-1999 dank der polnischen Vereinigung
„Euroopera” gründlich restauriert und umgebaut.

10 Historyczne schody ratuszowe Görlitz

Partner:

Zawidów jest małą ojczyzną Jakuba Böhme, którego żywa myśl do dziś fascynuje ludzi na całym
Świecie. Pochodził z chłopskiej rodziny luterańskiej osiadłej w Starym Zawidowie na Górnych
Łużycach. Z zawodu był szewcem, choć do historii myśli ludzkiej przeszedł przede wszystkim
jako mistyk i teozof.
Tutaj w Starym Zawidowie był jego rodzinny dom. W 1575 roku Böhme przychodzi na świat ale
tutaj też mieszkali jego przodkowie. Abraham von Franckenberg, pierwszy biograf łużyckiego
mistyka, przedstawia jego ojca Jakuba i matkę Urszulę jako „biednych i skromnych wieśniaków
niemieckiego rodzaju”. Dziadek
Jakuba, Ambroży Böhme, był
w Starym Zawidowie ławnikiem
sądu wiejskiego i zmarł w 1563
roku.
Ojciec filozofa - szewca,
także Jakub, był ławnikiem
w Zawidowie i zmarł w 1618
roku. W styczniu 1619 roku
jego spadkobiercy (w tym Jakub
Böhme) za 600 marek sprzedali
swe prawa do gospodarstwa
w
starym
Zawidowie Stary Zawidów Dom Jakuba Böhme / Stary Zawidów - Jakob Böhmes Geburtshaus
najmłodszemu bratu Michałowi.

Jakob-Böhme-Haus in Zgorzelec ul. Daszyńskiego 12

Zawidów

1 Stary Zawidów - miejsce urodzenia

To renesansowy obiekt wybudowany w 1581 roku przez Michała Endera von Sercha i jego
żonę Elizabeth Hoffmann. Właścicielem dworu w pierwszym ćwierćwieczu XVII wieku był
Karol Ender von Sercha. Odegrał on niezmiernie ważną rolę w życiu Jakuba Böhme. Dziedzic
z Łagowa był pierwszym protektorem szewca - filozofa. Pomiędzy 27 stycznia a 3 czerwca 1612
r. Jakub Böhme napisał swe słynne dzieło „Aurorę” , które przekazał Karolowi i dał mu do
skopiowania. Wkrótce w kręgu przyjaciół i entuzjastów zgorzeleckiego mistyka zaczęły krążyć
odpisy tej pracy. W 1613 roku jeden z odpisów „Aurory” trafił do rąk proboszcza Grzegorza
Richtera ze Zgorzelca. Ten fanatyczny, ortodoksyjny duchowny luterański doprowadził do
konfiskaty oryginalnego manuskryptu „Aurory”, a nawet czasowego uwięzienia jej autora.
Po wybuchu wojny trzydziestoletniej Ender von Sercha gorąco namawiał mistrza Jakuba do
przerwania „milczenia” i ponownego chwycenia za pióro. U dziedzica w Łagowie Jakub Böhme
zredagował kolejną swą pracę zatytułowaną „Opis trzech zasad boskiej Istoty”.
W latach 1612-1613 Karol Ender von Sercha kazał skopiować rękopis „Aurory” Böhmego, która
krążąc wśród przyjaciół dziedzica zdobyła szeroki rozgłos, nie tylko na Łużycach. Karol zapewne
posiadał w swych zbiorach odpisy wszystkich dzieł zgorzeleckiego filozofa. Jakub Böhme często
gościł we dworze łagowskim i znajdował u Karola materialne wsparcie w trudnych okresach
(zwłaszcza w latach wojny trzydziestoletniej).
Karol Ender von Sercha był adresatem wielu pism okólnych mistrza Jakuba. Zmarł 11 lipca 1624
roku, czyli cztery miesiące przed swym przyjacielem Böhmem. Spadkobierca Karola, przyrodni
brat Michał Młodszy Ender von Sercha (1590 – 1637), także należał do grona wiernych przyjaciół
zgorzeleckiego mistyka. Michał własnoręcznie przepisał „O znakach rzeczy. O narodzinach
i opisaniu wszystkich
istot”, pracę znaną
pod
skróconym,
łacińskim tytułem
„Signatura rerum”.
W 1621 r. szwagier
Michała,
Jan
Daniel Koschwitz,
nawiązał z Böhmem
przyjacielskie
stosunki. Koschwitz
przyczynił się do
załagodzenia sporu
teologicznego jaki
Böhme prowadził ze
śląskim szlachcicem
Baltazarem
von
Pałac w Łagowie / Schloss in Łagów
Tilke.

Kostenloses Exemplar

Wir laden zur Wanderung auf den Spuren von Jakob Böhme ein, wo wir viele mit ihm verbundene
Stätten antreffen. Es lohnt sich, seinen Lebensweg kennenzulernen, sich auf die Reise auf Böhmes
Spuren zu machen, zu den Stätten, wo er Inspiration für sein weiteres Schaffen schöpfte. All diese
Orte sind uns zugänglich, daher lohnt es sich, sie mal zu besuchen.

3 Pałac w Łagowie

Apteka Radziecka, gdzie według Waldemara Beny, znajdowała się ława
szewska Böhmego
Ratsapotheke - Hier befand sich nach Waldemar Bena die Schuhbank
von Jakob Böhme.

Egzemplarz bezpłatny

Zapraszamy na szlak Jakuba Böhme na którym znajduje się wiele ciekawych miejsc z nim
związanych. Warto poznać jaką drogę przeszedł on w swoim życiu. Wybrać się w podróż jego
śladami do miejsc z których czerpał inspirację do dalszego tworzenia. Wszystkie te miejsca są dla
nas dostępne i dlatego też zapraszamy aby je odwiedzić.

Zawidów Rynek / Zawidów - Markt

Am 24.April 1599 erwarb Jakob Böhme die
Bürgerrechte von Görlitz und kaufte für die
stolze Summe von 600 Görlitzer Mark das
Bürgerrecht, Schuhbank, Wohnhaus und
Werkstatt. Dreizehn Jahre lang verkaufte er
hier seine eigenhändig hergestellten Schuhe. In
1612 verkauft Böhme seine Schuhbank, deren
Wert sich fast verdoppelt hat (von 240 auf 470
Mark). Das kann von der Bedeutungssteigerung
des Schusterhandwerks in den Anfängen
des XVII Jhs. zeugen. Mit dem Verkauf der
Schuhbank auf dem Untermarkt endet die
Mitgliedschaft Jakob Böhmes in der Görlitzer
Schuhmacherinnung.

Projekt pn. „Transgraniczne inicjatywy: Śladami Jakuba Böhme” jest dofinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska– Saksonia 2014-2022 oraz
ze środków budżetu państwa.

Bis 1599 wohnte Böhme in Stary Zawidów (Alt-Seidenberg) in der Oberlausitz. Er war
Schustermeister in Görlitz, der fasst keine Bildung genoss. Jakob Böhme wurde fanatischer
Schuster genannt. Er hat auf eigene Faust die Bibel, Paracelsus und kabbalistische Mystik
gelesen, und seine mystischen Erfahrungen wurden zur Quelle seiner Schriften.

W sierpniu 1599 roku Jakub
Böhme zakupił swój pierwszy dom
(budynek, w którym znajduje się obecnie
izba pamięci). Kosztował go 300 marek,
co było pokaźnym kapitałem. Gotówką
zapłacił 150 marek, resztę należności miał
spłacić ratami. W ówczesnych czasach
budynek miał inną elewację i inny dach.
Do dnia dzisiejszego zachował się sztych
z 1575 roku z wizerunkiem domu, który
24 lata później nabył Jakub Böhme. Ani
oblężenie Zgorzelca w 1642 roku ani pożar
w 1712 i pożoga w 1807 roku nie dotknęły
budynku. Pod koniec XIX wieku (w 1871 r.) dom został przebudowany. Nikt nie pamiętał,
że ongiś mieszkał tu wielki teozof. Dopiero w 1924 roku miejscowy historyk Richard Jecht
odkrył ten fakt i na budynku umieszczono pamiątkową tablicę. Budynek został gruntownie
odrestaurowany i przebudowany w latach 1998-1999 staraniem Polskiego Stowarzyszenia
„Euroopera”

Schuhbank – Untermarkt, Görlitz

Projekt u. d. T. „Grenzübergreifende Initiativen: Auf den Spuren von Jakob Böhme“ wird aus den Mitteln des Europäischen Fonds der Regionalen Entwicklung im Rahmen des Kleinprojektefonds Interreg Polen- Sachsen 2014- 2022 und aus
dem Staatshaushalt finanziert.

Jacob Böhme ist 1575 in Stary Zawidów (Alt Seidenberg) geboren, und am 17. November 1624 in
Görlitz gestorben. Er war ein deutscher Mystiker, Gnostiker und christlicher Philosoph. Er wird
für den ersten deutschen Philosophen gehalten, weil er seine Werke in Deutsch und nicht in
Latein verfasst hat.
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Wyłączną odpowiedzialność za zawartość niniejszej publikacji ponoszą jej autorzy. Przedstawione poglądy nie muszą odzwierciedlać
oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.

Böhme mieszkał do 1599 roku w Starym Zawidowie na Górnych Łużycach. Był mistrzem
szewskim w Görlitz, niemającym prawie żadnego wykształcenia. Nazywano go fanatycznym
szewcem. Czytał na własną rękę Biblię, Paracelsusa i mistykę kabalistyczną, a źródłem swych
pism uczynił własne wizje rzeczywistości duchowej.

besuchte der spätere Theosoph
die Schule in Zawidów,
die von dem aus Kowary
(Schmiedeberg) stammenden
Rektor Johannes Leder geleitet
wurde. Böhme musste in den
jungen Jahren eine solide
Bildung bekommen haben, weil
er im männlichen Alter ziemlich
gut schreiben konnte und
sein Wortschatz umfangreich
war. Wahrscheinlich begann
der junge Böhme 1589 in
Zawidów seine Lehre beim
Schustermeister.

Ausschließliche Verantwortung für den Inhalt der vorstehenden Publikation tragen ihre Autoren. Die hier dargestellten Ansichten müssen
die offizielle Stellung der Europäischen Union nicht widerspiegeln.

Jakub Böhme (Jakub Czech) urodził się w 1575 roku w Starym Zawidowie (Alt Seidenberg),
a zmarł 17 listopada 1624 roku w Görlitz/Zgorzelcu. Był mistykiem, gnostykiem i filozofem
religii. Uważany jest za pierwszego niemieckiego filozofa, ponieważ tworzył swe dzieła w języku
niemieckim, a nie po łacinie.

Oberlausitzische Bibliothek der Wissenschaften in Görlitz
Die Oberlausitzische Bibliothek der Wissenschaften bildet zusammen mit der Internationalen
Jacob Böhme-Gesellschaft ein einzigartiges, hervorragendes Forschungszentrum. Den
Forschern steht eine umfangreiche Sammlung an Böhme-Literatur zur Verfügung, darunter
zahlreiche Manuskripte und frühere Drucke.
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