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W SPRAWIE LOKALIZACJI KLASZTORU SLĘŻAŃSKIEGO 

Kwestia lokalizacji klasztoru ślężańskiego należy do najbardziej za
gadkowych i do dziś nie wyjaśnionych problemów związanych z jego 
dziejami 1. Powodem tego stanu rzeczy jest nie tyle brak wiadomości 
źródłowych na ten temat, ile ich niepewność i ogólnikowość. Jest przy 
tym rzeczą zastanawiającą, że im starsze są przekazy źródłowe, tym 
mniej precyzyjnie wypowiadają się na ten temat. Źródła zaś późniejsze 
wskazują wpra\vdzie dokładnie miejsce położenia klasztoru, ale szereg 
badaczy okazuje nieufność do wiarygodności ich informacji. 

Najstarszą wzmiankę o usytuowaniu klasztoru ślężańskiego zawiera 
bulla Eugeniusza III z 1148 r., adresowana do Arnulfa, opata „ecclesie 
sancte Marie de monte Silencii" 2

. Podobnie określa położenie opactwa 
dokument biskupa wrocławskiego Waltera z 1149/50 r., lokując je „in 
monte Silencii", lub nazywając kościół klasztorny górskim, ,,montana 
ecclesia" 3• Tak czyni także tzw. fragment dokumentu sprzed 1193 r. 
mówiąc o „ecclesia montana" lub „sancte Marie ad montem„ 4

. Nie wspo
mina natomiast o kościele klasztornym bulla protekcyjna Celestyna III 
z 1193 r., mimo że dokument ten zajmuje się m. in. szczegółowo posiad
łościami klasztornymi obejmującymi Ślężę i jej najbliższą okolicę 5

. Bulla 
Innocentego IV z 1250 r. mówi ogólnie o kościołach ślężańskich „ecclesie 
ipsius montis" 6. 

1 K. Mal e c z y ń s k i, Zagadnienie góry �!ęiy-Sobótki, (Materiały Wczesno
średniowieczne, t. II, 1950. �- l O); S. Tr a w ko ws ki, Uwagi o katalogu zabytków 
architektury romaiiskiej na S!ą�ku (Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, t. II, 
195,, s. 95). 

z Kodeks clyp!omatyczny Sląska, t. I, wyd. K. Maleczyóski, Wrocław 1956, nr 22 
(da\ej KdS). 

3 Tamże, r,r 26. 
1 Tamże, nr 68. K. Maleczyi'lski (KdS I. nr 68 przyp. 3, s. 158) błędnic identy

fikuje ten kościół z kościołem NMPanny we Wrocławiu. Wyraz „pertinenciam" nie
może odnosić się do Tyóca. gdyż ten położony jest daleko od S!ęży. Wobec tego przy
należność tej w�i należy wiązać z ,.sancte Marie", jak to już wcześniej proponował
w. K ę t r z y 11 s ki, Sturlia nad dokumentami XII wieku (Rozprawy Akademii
Umiejętności, wydz. historyczno-filozoficzny, t. XXVI, 1891, s. 236).

s KdS I, nr 71. 
o Sch!esisches Urkundenbuch, t. 11, wyd. W. Irgang, Wien-Koln-Graz 1978,

nr 397 (dalej Sches. Urkb.). 
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Dokładne dane na temat położenia klasztoru ślGżnńskiego pojav,:iają 
się dopiero w XV i na początku XVI 'X. Kronika opatów kla.s,torn 
N1V1Pa,rny 1w Piasku we Wrocławiu, po'.v0Juj,1c się na Cronica Poiono
rum et cfocum Si!r-sie, podaje, że komes Piotr w;:::1i6sł klasztor kanoni
ków regularnyc:h .,in ipso monte Silencii" 1 . .JeszczE' dokh:.dniej położenie 

klasztor1.1. opisu,i::i Spominki v:rocławskic, 11octaj,1c. że n2jpienv mnisi 
mieszkali .,in il1onte Silcncii ... t,bi Petrus comes in vertice ipsius s1.:urn 
ha be bat castrum" 8

. i\fomy więc tuhj wyraźne stwierdzenie, że klas·,tor 
usytuow;my hyl 11:1 s:1mym wierzchołlrn gory �lc:-ż;!. 

A mimo io hi'.;!orycy mc1j<1 ró'.!ne ,cl·'. ,i�1 11n J;,r. tcm:;t. Gd? 1Jo,_,·;21'1 
jed�i 1.r(odnie :,·. pr··:cki,zarn.i Kroniki O[Jutrjw i Sr;ominkóu.' opowhcbj:1 
się zr! s1.czyt�1n Ś1<;�:y !1. ctr�1dzy� \,;sk�?u::·�. nr: :n:• .. !d1..1j���q sie u .  iei pó!noc

nych stóp mi,'},cowość Górkę. Czy sluc:znic? 
Siegnijmy W:Jrzód de danych na::ur:: f; 1 ()1nt' 'c:•r c'j ;::rt\'::ortych ,·: nnj

stnrszych żróclbch .. fo:, 1)nrni�tan.r.•. bul), -: 114/: r. mó\•;j c klaszto:·70
�.de n1onte Si�encli''. n dokt.�1�1ent 11�::·}�1�1).1_ Y\";,11.,�·rJ .)n 2!:n�1te .Siler:('1�·,. 

Są to ckreśl.t'n� :1. .��n�.�!'":..ficzne bard?..o r0:�"j '.].f�! i \\·c·. gd�:,c�ż 111cgą ozr:.t�c:..:)c
zc.ró,vno �c1n1 szcz�pt góry, jak i ca]y· n.11!--'.yv\- g()r�·�J:i 111. s�:1110 "}/iqc v.,:y·r0:=:c
nie typu: d� P1onte �3ilencii� ecc]esh� P10:1f.r1n;,. r_,cc:.C'·�-��! ad n1onter;.1. r:i
c;.:eg() jP!':'.".C'7.0 n i,, cl()\\'()d?i. \Vysunic,tu p•. ;ce lu )Ji ,:y pu:·,t.CLC!l k, że :·:,u-_•,-o 
n,ons i..,7.ytc zo�t:1ln w t:i,ch przei�azach j(iko lac:11sh odpowiednik po'c:'.,;ej 
naz,'. y Górki 11. .Tcclnri.kże hipotez� ta n i c z:'.,, .. ic!u.ic t: cś:1,::1.ckieniP. �:,·{,-:-Po
,vego. co ,.,·�!;c(� i,. z przekuznr..1i ź1-..1�1lu�.v::-r;1i po1:�l�t.c1Je '.1.• \':yro.źnej S!Jl'��ec;::
r..ości. :\' ie :::po: yka �;i,; bowiem \': doku ::�c r: t ·1ch tcc;o c7.:o1si.1 tl;_u:1?..c1:c•:'! p,� :
skic:h ,,nz,:, miejscowych na �acir,skie. TY:,e:,:egu \\'WC GórkH micI\/)v 
stano\\·\ć ,,·yj,1kk? 7,resztą, jak zobnczy'.n.\· ciD.lej, potrzeby takiej 11ie 
było, ,�c;:-,,ż \'.' połowie XII w. miejscov.co�ci Gó,·ki je,,.ce nie !:::do, " gd.}' 

7 Scri.pt.orc, rerum Silcsincarum, t. II, "'Yll. G. :\. Stcnzel, Breslnu 1839, s. 163 
(dalej SS rer. Sil.). 

s 1\1mmm:,ntn Poioniae Hfatorica. t. JTT. Lw,·,w I 8'iil, �- 7:S'.l. 
9 ;\°l·.l\\·:t:::i:i, _?�.:1.;1 J:ter;1�u�-�� r:a te?1 �C!r:\l 1:c-·:;1:..,··,.:1·.• ,v: \.::ako pot.i:-;�: 1! pr:ed

rcnHlJt·'.;,: f rr:11ti111:;!:a <ln ... ·!:h.Jłl:n �XIIT 1r: ·.'·;L i)()C;. 1·.·�L � .. I. ,.r:?1itkicgt), t. I/2. \re:.:·-

:: J � .. \ d � (· :· . . ·1.(1 ,' .:,·.-:tc Geschic!?tc :le: .�.1n Fa:-·.,·<· ·'.:c:.·· Znb�e�:�1c�·r.:es li<;(,•e::(c�i
Di.:;·:.'e:· cie., .-\:1'1::.,ihrr-Citorherren-S�iftes r.H.f der'!. Snw,e in Breslcw, Breslau :8i3, 
s . .O. nn.: C. Gr i.i n il,: g c :1, CoC:e.1: r!iplomaticu.� Sile.,:<w, t. \'Il, B:·e.-;\.u 1884, i. 20--
2l; W. Sc Il u: te. Die ;lnfange clC?s S1. Mar'nrs1ifte, cier A::.gt.st!nerclwrric·:·ni 
au:f cłem Brc.,[aucr S<rnde, Strehlen 1906, s. 24. :iO; K n ó te 1, op. cit., s. 40; :\I o e
P er t, op. ci.t., �- 38 nn. 

o
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powstała na przełomie XII i XIII w., odróżniano ją wyraźnie od góry 
Ślęży. Świadczą o tym dokumenty z 1223 12 i 1250 r. 13 

\V jakim znaczeniu o,ve ogólnikowe określenia położenia klasztoru 
ślężańskiego mogły być użyte, wyjaśnia nam w pewnym stopniu porów
nanie zwrotu z bulli z 1148 r. (de monte Silencii) ze zwrotem sub monte 
użytym w tym samym źródle dla oznaczenia położenia targu jako włas
ności opact'.va. Widać z tego poróv,mania, że mamy tu do czynienia z \VJ
raźnym odróżnieniem miejscowości targov,,rej pod górą od klasztoru poło
żmwgo na górze. Górka leży u podnóża Ślęży, ,:vie;c ,v ,vypadku lokaliza
cji klasztoru w tym miejscu należałoby raczej oczekiwa<': \V dokumencie 
papieskim zwrotu st,b monte, a nie de monte 14. Słusznie \':ięc rozumował 
K. :i\Taleczyński 1\ że gdyby mons w bulli Eugeniusza JTI oznacz;:il Górkę,
to forum sub mon�e należałoby ,lumaczyć jako targ pod Górk<1, gdy lym
cz2ssc1:.1 bulla Cek.0:tyna III z 1193 r. wskazuje wyraźnie, że targ ten znaj
C\O'.'.·ał siq w Sobótce rn. a nie \\' oddalonej od niej o kilka kilometrów
Górce.

K \'.'estion 'Jj :ie i den ty li kacj r; \V?l'azu mon'.; i po j(;ć.: od niego pochod
nych z Górk:,, wylr,;camy tym samym Z\volennikom lokalizacji klasztoru 
w tym wbśnie miejscu podsb.nvowy argument. Jnnych właściwie nie 
po:;iadają poza oC'zywiście podejrzaną wzmiankc!_ Kroniki opat(JW klaDz
tom NMPanny we Wrodawiu o rzekomej fundacji w Górce jego prepo
zytury przez Komesa Piotra '\Vłostowica 17, oraz negacją istnienia ldasz
toru na szczycie Ślqży, opartą na subiektywnych odczucic1ch 18. 

12 KdS 1TT. wyrl. K. Maleczy11ski. \Vrocł2w 1964. nr 277: .. decimas in curia 
ecr•.n.1 G(;1·kc1, que aLfo,ccl monti, qui dicitur Sylencii". 

rn Schles. Ui-kb., nr 3n7: ,,mantem, qui vocatur Slencz . . . grangiam, quam 
h2bctls in loco, qui vocatur Gorka". 

,ł Por. przyp. 2. 
1; ;vr a Ie czyń ski, Zagadnienie ... , s. 12. 
,: KdS I, nr 71: ,,forum in Sabat''. 
17 Por. przyp. 7. 
is Za Górlq, jako picrwntnq siedzibą klasztoru kanoników regularnych, opo

wiadali �i� bez bliższego uzasadnienia m. in.: \V. Ne hr i n g;, Ueber die „Jungfrau
mit ciem Fisch" nuf cłem Zobtenberge (Schlesiens Vorzeit in Bild und Schrift, t. II, 
187,'i, ,. 223); M. Tr e blin, Beitriiye zur Siedlungskuncle im ehemoLigen Fiirsten

twn Schu;cidnit;; (Dar,tcllungen und Quellen zur Schlesischen Geschichte, t. VI, 
1008, s. 33); O. Górka, Przyczynki do dyplomatyki polskiej XII wieku, (Kwartalnik 
Historyczny, t. XXV, 1911, s. 417); V. Czy pi o n ka, Das Marienkloster der Augus
tinerchorherrn in Gorkau am Zobten (Zeitschrift des Vereins fi.ir Geschichte Schle
sieno. t. LVIII, 192:,, s. lfl nn., 58 nn.); M. Fried berg, Ród Łabędziów w wiekach
śrecl nich (Rocznik Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie, t. VII, 1926, s. 91); 
H. Lik owski, Poczatki kanoników regularnych w Polsce (Sprawozdania Poznań
skiego Towarz�·stwa Przyjaciół Nauk, t. III, 1929, nr 2, s. 30); K. E �stert, Peter

'\Vl:ist ui1d die Oh1auer Blasiuskirche (Archiv i, Kirchengesch., t. XIII, 1955, s, 3); 
K. �r ale czyń ski, KdS I, nr 10, przyp. 2; E. Rich st ei g, Peter Włast (Archiv
f. Kirchengesch., t. XIX, 1961. s. 22); Cz. Deptuła, Przyczynek do dziejów Ślęży
i jej opactwa (Roczniki Humanistyczne, t. XV, 1967, z. 2, s. 32 przyp. 67).
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Przeciwko lokalizacji klasztoru w Górce przemawiają także dalsze 
argumenty. Nie stwierdzono bowiem, jak dotąd, \V Górce żadnych śladów 
po ewentualnej budowli kościelnej możliwej do datowania na pierv;szą 
połowę XII w., to jest na czas powstanie, opactwa ślężańskiego. Wpra'.,:
dzie J. Hawrot, a za nim T. Kozaczewski l!l, uznali portal odkryty w mu
rach tutejszego kościoła za wejście przeznaczone dla mnichów w odróż
nieniu od wejścia północnego przewidzianego dla ,viernych, ale jeśli 
nawet przypuszczenie to odpowiada rzeczywistości, to brak dowodó,\·, że 
portal ten po,•:stał za życia Piotra Wlosto\,·ica i żę miał ścisły związek 
z pierwotną siedzib<! klasztoru. D. Frey :o partie ciosowe ściany prezbi
terium z zacho\vćlnym oknem, tk\,·iące w renesansowych murach kościoła 
w Górce, uznaje za relikty po późnoroir:tńskiej budowli sakralnej. Ist
niej,J zresztą poważne przesłanki, o czym jeszcze będzie mowa, że kościół 
w Górce powstał zapewne dopiero około połowy XIII w . 

.Jeszcze mniej prawdopodobny ,vydaje się pogląd A. Moeperta 21 

i I-I. i \\T. Holubo\viczów 2\ jakoby \V Górce znajdować sie:; miał wcze.=mo
średnio,xieczny grc'icl Piotra Włostowica, w którego obrębie \\'laściciel 
u fundo\\·ać miał klasztor. Nie znaleziono bowiem dotąd '.V tej miejsco
wości najmniejszych n.nvet śladów obror,nej osady z XII w., ho trudno 
byłoby :zgodzić sil� z A. Moepertem, że ślade!l.1 takim jest wyraz Turriti 
w tzw. fragmencie dokumentu sprzed 119:3 r., będący przecież nc1z„vis
kiem jednego z niewulników oddanych na służbę klasztoru, a nie syno
nimem osoby mającej rzekomy zwi�zek z obsługą wieży grodowej 
,v Górce (turris) 21. Wprawdzie J. G. Knie 2

·
1 w swoim sło,vniku geogra

ficznym śląska wspomina o istnieniu \\. Górce czterobocznej wieży zdo
bionej freskami, jako pozostałości po wezesnośredniO\.viecznym grodzie, 
to jednak brak podstav,: do datowania tego obiektu na pierwszą połowę 
XII w. G. Lustig 25 i D. Frcy 26 są mnvet zdania, że prepozytura w Górce 
została ufortyfikowana dopiero po wojnach husyckich. Również znalezis
ka archeologiczne w tej miejscowości w postaci ułamków ceramicznych 
pochodzą dopiero z XIIl i XIV w. 27 

19 T. K n z ac; ze,,. ski, .lednonau;ou:e i-:ośc1oly romańskie na Dolnym Ślc,si;ci.

(Ze�zyty Xaukowe Politechniki Wrocław.-kiej, nr 1 o. Architektura, 1957 ).
20 D. Fr e y, Stan cl clas Siiingkloster auf ciem Berggipfel oder in Gor!wu

(Altschles. BIi., 1942, s. 2:l0-231).
21 Mo e pert, op. cit., s. :l8 nn. 
ee H. II ul u bo w i cz, WJ. Hol ub o w i cz, Z badań na Ślę::y w 1949 r. (Stu

dia \Vczesnośredniowiccz.ne, t. I, 1952, s. 122, 135). 

n KdS I. nr 68: ,,Turriti, Vikost, Godec, Suantec ... tali modo devenerur.� in 
,;crvitutcm ecclesic". 

21 .J. G. K n ie, Alphabetisch-statistisch-topografische Vbersicht der Dorfer,

Flecken, Stiidte ... der kg!. Preuss Provinz Schlesien, wyd. 2, Breslau 1845, s. 171. 

2; G. Lu st i g. Zttr Fraoe cler Zobtenaltertiimer {Schlesische Monat�hefte, t. III, 

1926, z. 2, s. 57). 
26 Fr e y, op. cit., s. 230-·-231.

Z1 F. Ges c h we n cJ t, Stand das Silinok.loster auf dem Berggipfel oder in
Gorkau (Altsches. Bll., 1942, �. 58 nn.). 
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Ale przeciw tak wczesnemu datowaniu kościoła w Górce prze1rnnvia
ją przede wszytkim najstarsze dolrnmenty, którym ta miejscowość aż do 
początku XIII w. nie jest w ogóle znana. Bulla Eugeniusza III określa 
uposażenie klasztoru ślężańskiego zwrotem „mons cum appendenciis 
suis" 2s. Góra Ślęża jest więc tu traktowana jako ośrodek uposażenia ma
jątkowego klasztoru. Z podobnym określeniem spotykamy się jeszcze pod 
koniec XII w. we wspomnianyrn fragmencie dokumentu, z tym że owe 
przynależności zostały już dokładnie przedstawione jnko zespół ośmiu 
miejscowości 29. Nie ma tu jeszcze Górki, podobnie zresztą jak w bulli 
Celestyna III z 1193 r. 10 Górka \vystępuje po raz pierwszy dopiero 
w przywileju księcia Henryka Brodatego dla klasztoru NtTPnnny we 
Wrocłavv"iu z 1204 r. s1, i to od razu \V roli ośrodka dóbr klasztornych, 
którą dotąd 0pelniała Ślęza. Wystnwca zwalnia w nim imiennie wyliczone 
posiadłości klasztorne od podworowego. Wśród nich uderza brak do
tychczas stosowanego określenia dla kompleksu ślężańskiego „mons cum 
appendenciis suis" (1148), ,,circuitio montis" ( ok. 1193), ,,mons cum Yillis 
sibi attinentiis" (1193). Pojawia się natomiast w jego miejsce nowa naz\va 
,,Gorca cum totali ambitu". Chodzi tu, rzecz jasna, nie o samą rnic.isco
wość, ]ecz także o jej przynależności, wśród których widzieć trzeba 1xsie 
występuj,1ce dotąd w ścisłym powiązaniu z górą Ślężq. 

To, wydawałoby się, czysto teoretyczne przypuszczenie znajduje pvw
ne uzasadnienie w spisie miejscovv'ości, które zostały objęte imrnunitelem 
książęcym. Są to z wyjątkiem Górki \Vsie o znacznym odcfakr.iu od 
Ślęży, brak tu natomiast poza Górką klucza ślężańskiego znanego r,,1111 

z tzw. fragmentu dokumentu sprzed 119:3 r., a więc tych miejsun\·ości. 
które położone były w najbliższym sąsiedztwie tej góry i które stano\'.·ily 
najstarsze uposażenie klasztoru. Wyłączenie ich z postanowień przywile
ju byłoby niezrozumiałe i niczym nieuzasadnione. Stąd wydaje si(; wielce 
prawdopodobne, że miejscowości te mieszczą się w ogólnym określeniu 
,,Gorca cum totali ambitu". 

W tym przypuszczeniu utwierdzają mnie także wyniki analizy doku
mentu księcia Henryka Brodatego dla klasztoru NMPanny \ve \Vroclawiu 
z 1209 r. 32, w którym wystawca dokonuje wytyczenia granic między 
swoimi i klasztornymi posiadłościami leśnymi na górze Ślęży. Część 
klasztorna została tu określona za pomocą punktu odniesienia, którym 
był dwór w Górce 33• Brak tu natomiast wzmianki o kościele, stąd można 

,B KclS I, nr 22. 

2� TcHiiŻL', nr 68. 

30 Tarn?.c, nr 71. 

31 T�1n1źc. nr 105. 
3� KdS Il, \Yyd. K. :.\faleo:yi'i�ki. .-\. Skuwro11�ka. Wrocław Hl59, nr 1:is.

"3 „P,1rtcm ergo rnontis, quam islrt circuitionc cmnprehendimus ver�us corurn

curiam Gon:am ipsis protestamur pcrtinere". Por. \V. Kort a, W sprawie (!Uten

tycznuści i interpretacji dokumentu księcia He11r11lw Brodatego dla kłl!sztoni 

NMPanny we Wroc!awiu ;: 10 maja 1209 r. (Acta Universitatis Wrntislm·icnsis, 

Historia XXX, 1978, s. 61 nn.). 
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wnosić, że go \VÓwczas tam jeszcze nie było, w przeciwnym razie raczej 
on, a nie dwór, stanowiłby punkt orientacyjny w rozgraniczanym te
renie. Co wit;cej, Circuitio książęce z 1209 r. było faktycznie obejściem 
nie góry śh:ż?, lecz Górki, o czym świadczy ścisły z nim związek kilku 
imiennie ,Yyliczonych oraz anonimowych \YSi usytuowanych \\' sąsiedz
twie Ślęży: ,,Comprehendimus eciam eadem circuitione terminos vil
larum dictornm fratrum, quarum nomina s,int hec: 'fampadla, \Viri, 
Siuridou, Strelce et fori Soboth sub rnonte, ac villarum, que inter easdem 
villas et montem sepedictum sunt locate". 

\V dokumencie biskupa wrocławskiego Wawrzy11ea dla klasztoru 
NMPE>.nny we Wrocławiu z 1223 r. 34 do '"·si „adiacentibus eidem curie", 
czyli Gó:rce, zalicza się tradycyjnie Sobótk�. Strzegomiany, \Viry, Zebrzy
dów, :\Iysłaków, Białą, Strzelce i Chwałków. Ślady tych związków \\·i
docz11� są jeszcze w bulli Innocentego IV z 1250 r. :is, która w otoczeniu 
Gór:{.i wymienia S})OŚród wyżej zestawionych wsi Strze�omiany, 11ysła
kó,.-,,. Biah) , Strze1 ce i Ch,•/ałków. GÓ!'a Ślęża wystc;puje tu, jak już wspo
mnieliśmy. jalrn odrt;lma jednostka w ścisłym tego słowa znaczeniu. 

Y/c;zystko wi,_'C zduje się wskazy,Nać, że Górka po,vstała dopiero na 
przełomie XII i XIII w. przede wszy$tkim jako ośrodek administracyjno
-gospodarczy cl.o kicro'.vania kompleksem maji1tków klasztornych koło 
góry Slc;ży :1G. \\' 1:!.04r. istniał tu l,,videntni,� folwark o obszarze około 
3 małych łanów :n, a w 1209 r. d\'.·ór :is_ Dokument z 1204 r. nie mówi 
wpr;:i:Ndzie, gdzie ów folw?.rk się znajdował, ale źródła odnoszące się do 
klasztoru :\TMPanny we \Vrocławiu '" pierwszej połowie XIII w. znaj,) 
tylk(J folw,uk w Górce 39

. 

:\"atomiast kościół w Górce powstać musiał jeszc-ze później. Stało się 
to p�·a\•;dopoclobnie na krótko przed 1250 r., kiedy to po raz pierwszy 
wymieniony został w bulli Hadriana IV 40

. Wskazuje na to także 
wzmianka Kroniki wielkopolskiej pod rokiem 1256, która konsekrowany 
przez biskupa wrocławskiego kościół w Górce określa jako „ecclesia de 
novo constructa" 41. 

3d KdS III, nr 277.

:i:. Schles. Urkb., nr 397.
ae L. Mi I is, L'ordre des chanoines d' Arroauise. Son histoire et son organisa

tion cle la fonclatlnn cle l' abbaye-mere t:ers 1090 u la fin cJc:, chapiters annuels 1471, 

Brugge 1969, s. 383. 

:, W. Kol' t :i, Rozwrij wielkiej własności feucla111ej 11c1 ś1ąsku do polowy XIII 

1.1.:ic�u, Wrocław Ul66, s. 109. 
38 KdS II, nr 1:l:i. 

39 Kort a, Rozwój •.. �- 110 .

. ;o Schle�. Urkb., nr 397: ,,grangiam, quam habetis in loco, qui vocatur Gorca 
et ip;ius loci ec<.:lesiam". 

<> 1,ronik(l u:it'lkopolsku, wyd. B .. Kurbis ('.vionu,ncnla Po!oniac Historica s .. n., 
t. VIII. \V,:r,;;:aw,1 tn70. s. 105). Tak też interpretuje okrcślc-nic „de novo constructa"
Ma le c z y i'l ski, Zagnclnicnie ... , s. 14, natomiast B. K tir bis, Kronika wielkopol-
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W ten sposób z obszaru poszukiwań pierwotnego klasztoru ślężań
skiego eliminujemy Górkę. W polu widzenia pozostaje zatem tylko Ślęża. 
Sprawa uściślenia jego lokalizacji w obrębie tej góry to już odrębny 
problem. 

ZOR FRAGE DER LOKALISATION DES KLOSTERS VON SLĘŻA 

Die Lokalisation des Klosters Ślęża wurde in der Forschung bisher nicht 
eindeutig geklart. U.a. wurde die Ortschaft Górka am ni.irdlichen Fuss des Berges 
Ślęża in Betracht gezogen. Der Narne dieses Ortes soli, nach Meinung einiger 
Forscher, die polnische Entsprechung des lateinischen Wortes mons und ,von 
diesem abgeleiteter Termini sein, die in den die Lage der Abtei von $lęża bestim
menden Dokumenten enthalten sind. Diese auf philologische Pramissen gestiitzte 
Hypothese findet jedoch keine Bestatigung in den Quellen. Gegen die Standort
bestimmung des Klosters in Górka spricht auch die Geschichte dicse,; Ortes 
die hć:ichstwahrscheinlich erst urn die Wende des 12. und 13. Jh. ais Verwaltungs
und Wirtschaftszentrum entstanden war, das mit der Leitung der Klo�terg(iter im 
Raum von Ślęża beauftragt wurde. Hinzu kommen schriftliche Quellen und die 
Ergebnisse archaologisch-architektonischer Forschungcn. Nach spa.ter, dcnn ver
mutlich kurz vor Mitte des 13. ,Jh., entstand in Górka die erste Kirche. Aus diesen 
Grunden konnte dieser Ort nicht Sitz der Abtei der regulierten Kanoniker scin. 

ska (MPH s. n., t, VIII, s. 183, przyp. 635) dopuszcza tu konsekrację drugiego jut 
kościoła wznie�ioncgo rzekomo w miejscu zniszczonej świątyni dwunastowiecznej. 
Na połowę XIII w. datuje kościół w Górce Z. świec h o  wski, Architektura na 
SLqsku do polowy Xlll wieku, Warszawa 1955, s. 62; te n że, Budownictwo romań

skie w Polsce. Katalog zabytków, Wrocław 1963, s. 271-272. 

3 - Sobótka 1181 




