ŚL A DA M I JA K U BA B Ö H M E
W GÖRLITZ

GÖRLITZ & JAKUB BÖHME
„W dwudziestym piątym roku
swego żywota, po raz wtóry
boskim światłem olśniony...“
Jakub Böhme spędził w Görlitz trzydzieści lat swego życia.
Tu zaczynał jako szewc, tu przez długie lata zajmował się pracą
twórczą i pisaniem, tu w końcu zmarł i został pochowany.
Odwiedzający Görlitz mają okazję wybrać się w pasjonującą
podróż przez wieki historii i odkryć przy tym liczne ślady
Jakuba Böhme: miejsca, w których żył, z których czerpał
inspirację oraz miejsca konfliktu z hierarchią kościelną, która
jego entuzjastyczną wiarę uznała za prowokację. Kto docenia
dzieło myśli Jakuba Böhme, ten będzie szczęśliwy mogąc
w wielu miejscach nadnyskiego miasta „poczuć“ historię
i duszę tego wielkiego mistyka.
Informacje na stronie jacob-boehme-goerlitz.com
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ŚLADY W GÖRLITZ
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Zapraszamy w podróż śladami
mistyka i teozofa Jakuba Böhme,
najbardziej znanego w świecie
mieszkańca Görlitz
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MIEJSCA, W KTÓRYCH ŻYŁ

1

Trzy miejsca pracy
rękodzielniczej i twórczej
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1 Dom na Przedmieściu Nyskim, nabyty 21
sierpnia 1599 roku: Dotkliwie zniszczony dom został
przebudowany w latach 1870-1871. Obecnie znajduje się
w Zgorzelcu i prezentuje wystawę o Jakubie Böhme.
2 Drugi dom: Położony również na wschodnim brzegu
Nysy, został zakupiony przez Jakuba Böhme 22 czerwca
1610 roku. Budowa Mostu Staromiejskiego wymusiła
w 1905 roku jego wyburzenie.
3 Ława szewska na Untermarkt: Przez trzynaście lat
Jakub Böhme sprzedawał tutaj własnoręcznie wykonane
buty. W roku 1613 sprzedał ławę i zaczął zarabiać na
życie handlem obwoźnym.

MIEJSCA SPORÓW
Prawo konkurencji i
walka o wolność słowa
4

4 Historyczne schody ratuszowe:
Jakub Böhme, kilkakrotnie wzywany do ratusza na
rozprawy, wbiegał po tych renesansowych schodach
z wizerunkiem bogini sprawiedliwości. Do roku 1613
wezwania do sądu dotyczyły jego pracy rzemieślniczej
i częstych sporów z garbarzami, zaś później uwagę
sądownictwa i kościoła przyciągnęły jego pisma.

Dziedziniec ratusza/wykusz sądu: 26 lipca 1613 roku
Jakub Böhme został zatrzymany. Gregor Richter, główny
pastor Görlitz, zaskarżył go z powodu manuskryptu
„Jutrzenki o poranku“. 26 marca 1624 roku, po publikacji
„Drogi do Chrystusa“, Böhme znów musiał bronić się
przed sądem. Zarzucono mu złamanie nałożonego
na niego wcześniej zakazu pisania.

MIEJSCA INSPIRACJI
Między niebem a ziemią,
wiarą a nauką
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5 Kościół farny św. Piotra i Pawła: Tutaj 10 maja 1599
roku Jakub Böhme poślubił Katharinę Kuntzschmann,
tutaj ochrzcił swoich czterech synów. Także tym kościele
uwidocznił się jego konflikt z klerem. Kazanie pastora
Georga Richtera, ostro krytyjujące pisma teozofa,
rozpoczęło długoletni spór między Jakubem Böhme
a hierarchią kościelną.
6 Peterstraße 4: W tym domu mieszkał Bartłomiej
Scultetus, który odegrał ważną rolę w życiu Jakuba Böhme.
Jako burmistrz starał się załagodzić jego konflikt z Kościołem,
zaś jako astronom, kartograf i twórca kalendarzy miał wpływ
na duchowy proces twórczy Jakuba Böhme. Należał też do
grona jego zwolenników. Obecnie dom zachwyca jednym
z najpiękniejszych dziedzińców w mieście.

MIEJSCA PAMIĘCI
Görlitz przeniesie Cię
w czasy Jakuba Böhme
7 Górnołużycka Biblioteka Nauk: Wraz
z Międzynarodowym Instytutem Jakuba Böhme biblioteka
tworzy jedyne w swoim rodzaju centrum badawcze.

Grób na Cmentarzu Mikołaja: Różne płyty nagrobne
zostały ufundowane przez Górnołużyckie Towarzystwo
Naukowe oraz amerykańskich przyjaciół Jakuba Böhme.
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Vino e Cultura: Restauracja mieszcząca się w jednym
z najpiękniejszych i najznakomitszych domów halowych
görlitzkiej starówki prezentuje druki pism Jakuba Böhme
w formie kameralnej wystawy.
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Pomnik Jakuba Böhme: Pomnik w Parku Pokoju jest
jedną z licznych interpretacji jedynego dostępnego opisu
Jakuba Böhme autorstwa jego wczesnego biografa!
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