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KLEMENS Z GÓRKI 
(zm. przed 23 II 1489 r.)

Pochodził z Górki, miejscowości trudnej obecnie do zidentyfi kowania. Być może 
chodzi o jedną z licznych miejscowości o tej nazwie leżących w Wielkopolsce, gdyż 
w późniejszych latach Klemens przedstawiał się jako kleryk diecezji poznańskiej. Był 
synem Macieja. 

Studia na Uniwersytecie Krakowskim rozpoczął wiosną 1444 r. Kolejne stopnie na 
Wydziale Sztuk Wyzwolonych zdobywał w latach 1447 (bakalaureat) i 1450 (magiste-
rium). Po ukończeniu studiów sam nauczał na tym wydziale. Latem 1456 r. lub zimą 
1456/1457 przez cztery miesiące komentował traktat Arystotelesa O duszy, a w seme-
strze letnim 1459 sprawował urząd dziekana. Mieszkał wówczas w Kolegium Mniej-
szym, gdyż w 1460 r. pobierał pensję z kolegiatury gramatyki ufundowanej przez 
Mikołaja z Brzeźnicy i był altarystą ołtarza św. św. Piotra i Pawła w kościele św. Anny. 
Nie wiadomo, kiedy rozpoczął studia prawnicze. Praktyki prawniczej nabywał, asy-
stując w sądzie ofi cjała krakowskiego, Stanisława Świradzkiego (1463–1464). Nie le-
gitymował się wówczas jeszcze żadnym stopniem prawniczym. Licencjatem dekre-
tów był 31 marca 1466 r., a 11 maja 1467 – doktorem. Najpóźniej w 1469 r. dołączył 
do grona kolegiatów Kolegium Prawniczego. Na Wydziale Prawa pracował w kate-

drach: wykładowcy praw nowych 
(1470), objaśniając Liber Sextus Bo-
nifacego VIII i Clementinae, wykła-
dowcy zwyczajnego (1472, 1483), 
komentując Dekretały Grzegorza IX 
oraz profesora – prebendarza koś-
cioła św. Marii Magdaleny (1473), 
wykładając Dekret Gracjana. Zimą 
1472/1473 był prawdopodob-
nie dziekanem Wydziału Prawa. 
Uczestniczył wówczas w komisji 
przyjmującej rozliczenie fi nansowe 
prokuratora uniwersytetu, w któ-
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rej z urzędu zasiadali: rektor, dziekani i, niekiedy, najstarsi profesorowie (seniorzy) 
z Wydziału Teologii i Prawa Kanonicznego. Doświadczeniem prawniczym służył 
w sądzie rektorskim. Występował jako świadek w sądzie rektora Stanisława z Szadka 
(1469), zaś Mikołaj Bylina z Leszczyn powołał go na swego konsyliarza w semestrze 
zimowym 1469/1470. Po raz pierwszy wybrano go na rektora uniwersytetu 14 stycz-
nia 1472 r., jako następcę Jana z Dąbrówki, który zmarł w trakcie kadencji. Klemens 
kontynuował rządy w semestrze letnim 1472 r. Najwyższy urząd uniwersytecki po-
wierzono mu ponownie w trudnych okolicznościach lata 1481 r., kiedy w Krakowie 
szalała zaraza, nie oszczędzając kadry i studentów. Epidemia wygasła dopiero zimą 
następnego roku; z jej powodu Wydział Sztuk zaniechał nawet wyboru dziekana 
na semestr zimowy 1482/1483. Dnia 25 lipca 1488 r. wystąpił wraz z profesorami 
Wydziału Prawa (Arnolf z Mierzeńca, Klemens z Piotrkowa i Walenty z Olkusza) 
jako patron ołtarza Wniebowzięcia NMP w kościele św. Marii Magdaleny przy Ko-
legium Prawniczym. Nie zachowały się wiadomości o jego pracach naukowych lub 
księgozbiorze. W 1470 r. wypożyczył z biblioteki krakowskiej kapituły katedralnej za 
poręczeniem Macieja z Błędowa i Stanisława z Kobylina trzy dzieła z zakresu pra-
wa kanonicznego: Summa dominicalium quaestionum Bartłomieja z Brescii, Super 
concordantia iurium Jana Hiszpana (Jana Bożego) i Summa decretorum Hugucjusza 
z Pizy. 

Już kończąc studia na Wydziale Sztuk, posługiwał jako notariusz publiczny z mia-
nowania cesarskiego, sporządzając dokumenty m.in. dla profesorów uniwersytetu 
Jana z Raciborska i Mikołaja Byliny (4 stycznia 1450 r.). W 1465 r. był notariuszem 
Jana z Dąbrówki, który rozsądzał spór między cystersami w Mogile a plebanem 
w Pleszowie. W tej samej funkcji asystował przy złożeniu depozytu pieniężnego do 
skarbca Kolegium Większego w 1466 r. przez Feliksa z Paniewa, rotmistrza wojsk 
polskich w wojnie trzynastoletniej i późniejszego hetmana koronnego, oraz Piotra 
Gniadego z Zabierzowa. W 1472 r. był rozjemcą w sprawie o obsadę prebendy w koś-
ciele św. św. Filipa i Jakuba na Kleparzu. Posiadał prebendy stanowiące uposażenie 
zajmowanych przez niego katedr: altarię ołtarza św. św. Piotra i Pawła w kościele 
św. Anny (1460), altarię ołtarza Przemienienia Pańskiego i św. Tomasza w katedrze 
krakowskiej (1470), a także benefi cjum w kościele św. Marii Magdaleny przy Kole-
gium Prawniczym (1473). Od 1475 r. do końca życia sprawował urząd kaznodziei 
głoszącego kazania w języku polskim w kościele św. Barbary w Krakowie. 

Dotychczas przyjmowano w literaturze, że zmarł krótko po 1483 r. Datę jego 
śmierci należy jednak przesunąć na czas po 25 lipca 1488, a przed 23 lutego 1489 r. 
W lutym 1489 r. odbywała się rozprawa sądowa z ramienia egzekutorów jego testa-
mentu. 
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