NAUKA

SCIENCE

Joanna Figurska-Dudek*

Dukla w średniowieczu. Prolegomena do badań
Dukla in the Middle Ages. Deliberations on research
Słowa kluczowe: Dukla, Średniowiecze, układ urbanistyczny

Key words: Dukla, Middle Ages, urban planning

Miasto Dukla jest średniowiecznym ośrodkiem miejskim, którego lokacja przypada na lata ok. 1380–1402.
Miasto założone zostało na wcześniejszym, starszym
układzie wiejskim określanym jako suburbium, czyli przedmieście. Dukla położona jest w dolinie rzeki Jasiołki oraz
jej lewobrzeżnego dopływu – potoku Dukielka, około
20 km na południe od Krosna. W wiekach średnich miasto
było ważnym ośrodkiem handlowym Ziemi Krakowskiej.
Analizując stan wiedzy o historii Dukli można dotrzeć do kilku publikacji. Na początku XX wieku powstało pierwsze opracowanie o Dukli, w którym zwrócono uwagę na wcześniejsze powstanie wsi o nazwie
Dukla i o istnieniu miasta w 1402 roku1. Analizy procesu
lokacji wsi, jak też miasta Dukla, którego powstanie nie
było dziełem jednoetapowym, dokonał A. Kamiński2.
Z kolei F. Kiryk podsumował na podstawie szerokiej
bazy źródłowej stan wiedzy o Dukli3. Analizy układu
przestrzennego dokonał L. Kozakiewicz w Studium
historyczno-urbanistycznym poświęconym temu miastu4.
J. Malczewski oraz B. Krasnowolski również zajmowali
się miastem Dukla. Rozbieżności w interpretacjach
oraz różne zestawienia skłaniają do dalszych badań nad
średniowieczną historią założenia.
Dukla położona jest obecnie w województwie podkarpackim, w powiecie krośnieńskim. W wiekach średnich
wchodziła w skład Ziemi Krakowskiej. Na jej rozwój
niewątpliwie wpływ miały trakty handlowe. Ze Żmigrodu
biegła droga przez Stary Żmigród, Łysą Górę, Głojsce,
Duklę, stąd też przez Przełęcz Dukielską na Węgry lub
przez Sanok na Ruś5. Stara droga węgierska biegła trasą
Bardejów–Dukla–Ropczyce–Sandomierz6. Trakt Węgierski prowadził do Barwinka przez Tylawę, Trzcianę
i Lipowicę. Do Dukli wprowadzony był przez Bramę

Dukla town is a medieval urban center which was
located in the years approx. 1380 –1402. The town was
founded on the basis of the earlier system known as
suburbium, which means the suburbs. Dukla is situated in the valley of the Jasiołka river and its left-bank
tributary – the Dukielka stream, about 20 km south of
Krosno. In the Middle Ages the town was an important
trading center of the Cracow region.
Analyzing the state of knowledge about the history of
Dukla, one can find several publications. The first study
of Dukla appeared in the early twentieth century and it
highlighted the earlier rise of the village, named Dukla,
and also the existence of the town in 14021. A. Kaminski
analyzed the process of location of the village as well as the
town of Dukla, which creation was not a single-stage process2. On the other hand, F. Kiryk summarized the state
of knowledge about Dukla on the basis of a large amount
of sources3. The analysis of the spatial arrangement of
town was carried out by L. Kurozakiewicz in his Historical
and urban study devoted to the town4. J. Malczewski and
B. Krasnowolski also dealt with Dukla town. Discrepancies in the interpretations and various rankings tend to
further research on the medieval history of location.
Dukla is currently located in the Podkarpackie province,
in the district of Krosno. In the Middle Ages it was a part of
the Cracow region. The development of the town was undoubtedly influenced by trade routes. From Żmigród the
road ran through Old Żmigród, Łysa Góra, Głojsce, Dukla,
and then through the Dukla Pass to Hungary or through
the Sanok River to Russia5. The old Hungarian route
ran through Bardejov–Dukla–Ropczyce–Sandomierz6.
The Hungarian Route led to Barwinek through Tylawa,
Trzciana and Lipowica. The route was led to Dukla through
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Ryc. 1. Plan katastralny Dukli z 1851 roku, [źródło: AP Przemyśl, zespół AG Dukla, sygn. mapa 1851, sekcja V]
Fig. 1 Cadastral plan of Dukla from 1851, [source: AP Przemyśl, team: AG Dukla, sign. map 1851, section V]

Węgierską, ulicą przechodzącą prawie przez środek bloku
południowego (obecnie T. Kościuszki), następnie ukośnie
rynkiem do narożnika północno-zachodniego, skąd ulicą
Krakowską przechodził przez Bramę Jasielską i most na
rzece, a następnie drogą prowadzącą w kierunku Krosna
przez Wietrzno i Kobylany. Obecna droga do Krosna ma
zupełnie inny przebieg od trasy funkcjonującej do początku XIX wieku. Pierwotna droga prowadziła w kierunku
Wietrzna obok obecnego kościoła oo. Bernardynów.
Obecny szlak wytyczono dopiero w 1778 r., a zakończono go na przełomie XIX/XX wieku w ramach programu
modernizacji istniejących i budowy nowych dróg realizowanych przez zaborcę austriackiego od momentu
przejęcia w wyniku I rozbioru tej części Rzeczpospolitej.
Szlak zaznaczono jako projektowany na mapie Miega7.
Jak pisze F. Kiryk8, dla handlu regionu jasielskiego
z miastami słowackimi najważniejszy był szlak dukielski: Bardiów9–Dukla–Żmigród–Jasło–Biecz, na którym
pobierano cło, a stan dróg nie pozwalał na uczęszczanie
przez cały rok. Stąd też pojawiały się alternatywne szlaki,
w tym omijające Duklę10.
Oprócz dróg o charakterze publicznym, czyli gościńców, istniały drogi lokalne, łączące wsie z głównym,
najbliższym ośrodkiem produkcyjnym11.
Pewne jest, że wieś w 1358 roku funkcjonowała
w oparciu o przywilej Kazimierza Wielkiego, w którym
król nadał prawo niemieckie wsi Kobyle (obecnie Ko-
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the Gate of Hungary, by the street passing right through
the center of the southern block (now Kosciuszko), then
diagonally through the market in the north-western corner
where the Cracow street passed through the Jasielska Gate
and a bridge on the river, and then the road leading towards
Krosno through Wietrzno and Kobylany. Current road to
Krosno has a completely different course from the route
functioning to the early nineteenth century. The original
path led towards Wietrzno, next to the present Bernardine
church. The present trail was marked in 1778 and completed at the turn of the nineteenth and the twentieth century.
The trail was based on the program of modernization of
existing and construction of new roads implemented by
the Austrian occupant from the time of the First Partition
of this part of Poland. The trail is marked as designed on
the map of Mieg7.
According to F. Kiryk8, the Dukla trail was the most
important for the trade between the Jaslo region and
Slovak cities. The Dukla trail led through Bardejov9–
Dukla–Żmigród–Jaslo–Biecz. The duty was collected
on the trail, but the state of the roads did not allow to
attend the trail throughout the year. Therefore, there
were some alternate routes, including those which did
not lead through Dukla10.
In addition to public roads, or highways, local roads
existed, connecting villages with the main, nearest production center11.
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bylany) i wszystkim innym osadom należącym do tego
klucza12.
Według dokumentu z 1373 r. lokacja wsi rozpoczęta
była około 16 lub 18 lat wcześniej, staraniem kanclerza
królestwa Jana Suchywilka. Stąd też datowanie lokacji
wsi na prawie niemieckim na rok 1355 lub 135713.
Z analizy dokumentu z 12 marca 1373 roku, po zestawieniu go ze wzmianką z 1358 roku o nadaniu Dukli
prawa magdeburskiego, można wnioskować, że pierwsza
lokacja wsi Dukla nad Jasiołką, a więc w miejscu, gdzie
powstało później miasto, nie powiodła się14. Prowadziło
ją kilku zasadźców15. W dokumencie z 1373 roku zawarta jest informacja o kościele, który służy jako punkt
orientacyjny w tym terenie. Na tej podstawie możemy
sądzić, że tereny dzisiejszych wsi Nadole i Teodorówka
to miejsce siedlisk wsi Dukla.
Wieś została założona na obu brzegach potoku Dukielka (J. Malczewski podaje nazwę Dukiełka), rozpoczynając od doliny Jasiołki ku górze Dukielki. Wieś miała
centrum osadnicze (nawsie) nad Dukielką i ufundowany
kościół parafialny pw. św. Marcina16. Pod zabudowę był
wydzielony najdogodniejszy teren, położony na prawym
brzegu Dukielki, lewobrzeżnego dopływu Jasiołki.
Obszar przeznaczony na niwę siedliskową był dobrze
nasłoneczniony, ale ze względu na otwartą przestrzeń był
narażony na silne działanie wiatru. Zabudowania były
skupione wzdłuż drogi biegnącej prawie równolegle do
Dukielki. Była to wieś o układzie gruntów leśno-łanowym. Łany powstawały na karczunkach leśnych i rozciągały się aż do granicy miejscowości, która przebiegała
grzbietami otaczających dolinę wzgórz. Podobnie było
rozplanowane w terenie drugie z przedmieść – Nadole,
które rozłożyło się po drugiej stronie Dukielki równolegle do Starej Dukli (Teodorówki)17. O ścisłych związkach miasta i przedmieścia, tj. Dukli (miasta) i Starej
Dukli (wsi) świadczy nadanie tak mieszczanom, jak też
przedmieszczanom jednego łanu na wspólne pastwisko
(skotnicę) i dodatkowo pół łanu w Lipowicy18.
Na przełomie XIV i XV wieku ukształtowało się
miasto Dukla19. Układ urbanistyczny miasta wytyczono
we wschodniej części wsi Dukla (przyległej do koryta
Jasiołki), z pozostawieniem po zachodniej stronie układu
wiejskiego dawnej wsi Starej Dukli. Natomiast kościół
pw. św. Marcina znalazł się na przedmieściu Niżnym –
dzisiejsze Nadole20. Potwierdzają ten fakt XVI-wieczne
źródła, które podają jego wezwanie i określają, że znajduje
się poza miastem – extra oppidum capella tituli Sancti Martini21.
W Dukli lokacja wsi poprzedziła lokację miasta, dokonaną w okresie ok. 1380–1402. W rezultacie starszy,
lokacyjny układ wiejski określano jako suburbium civitatis
videlicet Dukla Antiqua22, czyli obszar przedmieścia Dukli
(obecnie Teodorówka i Nadole) oraz Lipowicy (późniejsze Przedmieście Wyżne i Lipowica, tj. Przedmieście
Niżne). Na ich obszarze zlokalizowano część obiektów
gospodarczych, takich jak np. młyny czy też sadzawki
rybne23. Wyznaczenie przy lokacji wsi dużego obszaru
pod osadnictwo stworzyło dogodne warunki dla powstania miasta. Informuje o tym dokument z 1402 roku,
w którym Jan i Jakub, dziedzice Dukli, nadają Tylkowi

It is certain that the village functioned in 1358 on the
basis of the privilege of Casimir the Great, in which the
king gave the German right to the village of Kobyle (now
Kobylany) and all other settlements belonging to this key12.
According to a document from 1373, location of the
village was started about 16 or 18 years earlier, thanks to
the efforts of Chancellor John Suchywilk. Therefore, the
location of the village under the German law is dated for
the year 1355 or 135713. The analysis of the document
from March 12, 1373, in connection with the statement
from 1358 concerning the granting of the Magdeburg
law to Dukla, it can be concluded that the first location
of the village Dukla over Jasiołka, so in a place where
the town was founded later, failed14. It was led by a few
lokators (landlords)15. In the document from 1373 one
can find information about the church, which serves as
a landmark in this area. On this basis, we believe that
today’s rural areas of Nadole and Teodorówka were the
original habitats of Dukla village.
The village was founded on both banks of the Dukielka creek (J. Malczewski uses the name Dukielka), starting
from the Jasiolka valley up to Dukielka. The village had
the center of settlement (called nawsie) by Dukielka and
the parish, St. Martin’s church, that was founded16. The
most convenient area was separated for building, located
on the right bank of the Dukielka, left-bank tributary of
Jasiolka. The area for habitat was well lit, but, because of
the open space, it was exposed to strong wind activity. The
buildings were clustered along the road running almost
parallel to the Dukielka. It was a village of a forest-andfield system. The fields were formed on deforested areas
and stretched all the way to the border of the village,
which ran along the hills surrounding the valley. Similar
location was used for the second suburb – Nadole, which
has been widely spread across the Dukielka, parallel to
Stara Dukla (Teodorówka)17. One can find close links
between the town and the suburbs, ie. Dukla (the town)
and Stara Dukla (village), since the townspeople and the
villagers were given one field for the common pasture
(called skotnica) and an extra half a field in Lipowica18.
At the turn of the fourteenth and fifteenth centuries
the town of Dukla was formed19. The urban layout of the
town was marked in the eastern part of the village Dukla
(adjacent to the riverbed of the Jasiolka river), leaving
the village layout in the western side of the previous
village, Stara Dukla. However, St. Martin’s church was
located on the Nizne outskirts – today Nadole20. This
is confirmed by the sixteenth-century sources that serve
the summons and determine that it was located outside
the town – extra oppidum tituli capella Sancti Martini21.
In Dukla, location of the village was preceded by the
location of the town, made during approx. 1380–1402
onwards. Consequently, older, charter rural system
defined as suburbium civitatis videlicet Dukla Antiqua22,
which concerned an area of the suburbs of Dukla (now
Teodorówka and Nadole) and Lipowica (later Wyżne
Suburb and Lipowica, ie. Niżne Suburb). In that area
some economic facilities were located, such as mills or
fish ponds23. Together with the location of the village,

Wiadomości Konserwatorskie • Journal of Heritage Conservation • 42/2015

93

a large area was appointed for settlement, which
created favorable conditions for the emergence of
the town. This is indicated in a document from
1402 in which John and James, heirs of Dukla,
gave aldermanship to Tylek, at the same time
requiring him to complete the location of the
town and the suburbs. This indicates that those
were the components of the contemporary town.
The document specifies the location of the town
utraque ex parte fluminis Dicti Dukla and informs
that the mayor received the judiciary rights of the
people of the suburbs – Stara Dukla and Lipowica, which seems to state that the whole Dukla
Ryc. 2. Mapa Miega – Dukla, [źródło:] Archiwum Wojskowe w Wiedniu, s.v.
settlement area mentioned in the document from
Fig. 2. Mieg's map – Dukla, [source:] Military Archive in Vienna, s.v.
1373 received city rights24. Those locations later
wójtostwo, zobowiązując go jednocześnie do dokończenia became independent villages that still exist. They were
lokacji miasta i przedmieścia. Świadczy to o tym, że były separated from the area given to the village of Dukla at
to części składowe ówczesnego miasta. Dokument określa the threshold of its location. It is important that as a result
miejsce usytuowania miasta ex utraque parte fluminis dicti of those changes, a complementary arrangement of two
Dukla oraz informuje o otrzymaniu przez wójta prawa functional settlement organisms, ie. the town and the
sądownictwa nad ludnością przedmieścia – Starej Dukli village, was created. The village retained its own identity
i Lipowicy, co wydaje się określać, że prawa miejskie performing the function of the suburbs25. The town was
otrzymał cały zespół osadniczy Dukli wzmiankowany located in areas previously subjected to colonization with
w dokumencie z 1373 roku24. Miejscowości te stały się large rural suburbs so it was not necessary to create or
później samodzielnymi wsiami funkcjonującymi do acquire additional urban villages26.
dzisiaj, a wydzielono je z obszaru nadanego wsi Dukla
During the period of location it was important to creu progu lokacji. Istotnym jest, że w wyniku tych zmian ate agricultural land and forest allocation for the entire
lokacyjnych powstał układ uzupełniających się pod wzglę- municipality. That ensured preservation of an adequate
dem funkcjonalnym organizmów osadniczych, tj. miasta level of food facilities based on their own foods27. Dukla
i wsi. Wieś zachowała własną tożsamość, pełniąc funkcję received 64 Franconia fields, 3 of them were the emoluprzedmieścia25. Miasto lokowane na terenach podda- ments of the mayor, 1 of the parish church28 and one
nych wcześniej kolonizacji wiejskiej i posiadające duże pasture (skotnica)29.
przedmieścia o wiejskim charakterze nie potrzebowało
Exhibitors of the document from 1402 emphasized
tworzenia czy nabywania dodatkowych wsi miejskich26.
that the town had been founded 22 years ago, so around
Istotną rolą było nadanie w okresie lokacji obszaru rol- 1380. It is understood that the intention of the owner
nego i leśnego, przeznaczonego dla całej gminy miejskiej. and the lokators was to create a settlement that was
Zapewniało to zachowanie na odpowiednim poziomie za- supposed to be a village, but somehow spontaneously
plecza żywnościowego opartego na własnych produktach it began to perform the functions of the town for the
żywnościowych27. Dukla otrzymała 64 łany frankońskie, surrounding countryside. The process of Dukla locaw tym 3 stanowiły uposażenie wójta, a jeden kościoła tion began around 1380 and the clear formation of the
parafialnego28 oraz jeden łan – pastwisko (skotnica)29.
foundations of the town took place around 1402.
Wystawcy dokumentu z 1402 r. podkreślają, że
While choosing the site for the location of the town
miasto założono przed 22 laty, a więc około 1380 roku. many factors were taken into account. Among those facPrzyjmuje się, że w zamierzeniu właściciela i zasadźców tors one can mention the link between the urban layout
osada ta miała być wsią, ale niejako samoczynnie zaczęła and the road network, the ability to adapt the site for the
pełnić funkcje miejskie dla otaczających ją wsi. Lokację needs of defense and protection against flooding. Dukla
Dukli rozpoczęto około 1380 roku, a wyraźne ukształ- was located at the confluence of two rivers, on river terraces, which naturally increased its defensive qualities30.
towanie się zrębów miasta nastąpiło około 1402 roku.
Przy wyborze miejsca pod rozmierzenie miasta brano Dukla settlement center is situated on the riverside slope,
pod uwagę powiązania układu urbanistycznego z siecią at the mouth of the smaller river to the bigger one31.
The original plan of the chartered town that was
drożną, możliwość zaadaptowania terenu dla potrzeb
obronności i zabezpieczenie przed powodzią. Dukla laid out at the beginning of its inception was important
została ulokowana w widłach dwóch rzek, na terasach and significantly influenced its future shape, however,
nadrzecznych, co w naturalny sposób zwiększało jej not definitely. Hence, the changes and re-locations of
walory obronne30. Centrum osadnicze miasta Dukla po- Dukla town depended upon a variety of factors, includłożone jest na skarpie nadrzecznej, przy ujściu mniejszej ing economic and natural elements.
rzeki do większej31.
The town was located at the mouth of the creek
Plan miasta lokacyjnego wytyczony na początku Dukielka to Jasiolka. It is known that the market square
jego powstania miał istotne znaczenie i duży wpływ was originally surrounded by single blocks of buildings
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na przyszły jego kształt, jednak nie ostateczny. Stąd też
zmiany i powtórne lokacje miasta Dukla zależały od różnych czynników, w tym gospodarczych czy elementów
przyrodniczych.
Miasto zostało usytuowane przy ujściu potoku Dukielka do Jasiołki. Wiadomo, że rynek był pierwotnie od
wschodu, północy i południa otoczony pojedynczymi
blokami zabudowy. Na trudności w określeniu zasięgu
zabudowy napotyka się natomiast od strony zachodniej.
Granica obszaru obejmującego miasto, zamknięta wałami, była stosunkowo niewielka. Do Dukli prowadził od
północy trakt z Krosna, który przez Kobylany i Wietrzno
przechodził drogą w pobliżu powstałego w XVII wieku
kościoła i klasztoru bernardynów. Dalej przebiegał ulicą
Krakowską do północno-zachodniego narożnika rynku.
Wychodził z niego w południowej pierzei ulicą Węgierską, a następnie szedł doliną Jasiołki przez Lipowicę
i Tylawę do granicy państwa z Królestwem Węgierskim.
Szczególnie interesujący był narożnik północno-zachodni, z którego wyprowadzone były dwie ulice. Jedna
z nich prowadziła w kierunku zachodnim, stając się za
wałami drogą, wzdłuż której rozwinęła się zabudowa
wsi Dukla (obecnie Teodorówka)32.
W Dukli umocnienia powstały prawdopodobnie
niedługo po lokacji miasta. Brak jest na ten temat pisemnych informacji źródłowych, ale może o tym świadczyć
sam fakt wyboru miejsca pod rozplanowanie miasta
przy ujściu potoku Dukielka do Jasiołki, na nienarażonej na wylewy, położonej na niedużym płaskowyżu
nadrzecznej terasie. Ukształtowanie terenu było wówczas zdecydowanie obronne. Dlatego też rynek został
rozplanowany w taki sposób, że blok północny oparto
o krawędź skarpy nadrzecznej cieku Dukielki, a wschodni o krawędź terasy nadrzecznej Jasiołki.
Na podstawie analizy mapy Miega i planu katastralnego Dukli z połowy XIX wieku stwierdza się, że rzeka
Jasiołka w średniowieczu płynęła w bardzo bliskiej
odległości od skarpy miejskiej. Istotną informacją jest
również zestawienie przebiegu ciągów komunikacyjnych
we wschodniej części od rynku. Ukształtowanie terenu
wskazuje na to, że potok Dukielka również płynął u stóp
północnego bloku zabudowy i bliżej kościoła farnego33.
Analiza zachowanych w terenie reliktów ukształtowania terenu w konfrontacji z kartografią historyczną
pozwala określić przebieg umocnień obronnych także
od południa. Trudności w określeniu linii ich przebiegu
napotyka się od strony zachodniej34. Przebieg umocnień obronnych, a także plan miasta prawdopodobnie
uległy zmianie po zdobyciu go w 1474 roku przez
Węgrów pod dowództwem Tomasza Tarczaya. Do tego
momentu można mówić o budowie ziemno-drewnianych umocnień, zwłaszcza od południa i zachodu.
Tam też powstały fosy. Od północy i wschodu funkcję
fos pełniły Dukielka i Jasiołka. Od wschodu zachował
się fragment skarpy wzmocniony kamiennym murem,
który przypomina podobne, z Jaślisk i Krosna35. W linii
wałów mogły powstać też drewniane bramy kontrolujące wjazd od miasta. Od południa, w rejonie dawnej
komory celnej była zlokalizowana Brama Węgierska,

from the east, north and south. However, it is difficult to
determine the range of the building on the west side. The
border of the town area closed with dykes was relatively
small. The route from Krosno ran to Dukla from the
north, and then through Kobylany and Wietrzno it passed
near the Bernardine church and monastery founded in the
seventeenth century. Next, it ran down the Cracow street
to the north-west corner of the market square. The route
came out of the market square in the southern frontage
of the Hungarian street, then ran through the valley of
Jasiolka through Lipowica and Tylawa to the state border
with the Kingdom of Hungary. The north-western corner
was particularly interesting since two streets were derived
there. One of them ran towards the west, and then, behind the dykes it became a road, along which the building
of Dukla village developed (now Teodorówka)32.
The fortifications in Dukla appeared probably soon
after the location of the town. There is no written source
of information concerning this issue, but it can be indicated from analyzing the positioning of the layout of
the town at the mouth of the creek Dukielka to Jasiolka,
located in a small plateau, on the riverside terrace not
exposed to floods. The terrain was then decidedly defensive. Therefore, the market square was laid out in such
a way that the northern block was based on the riverside
escarpment edge of the watercourse of Dukielka, and the
eastern edge on the riverside terraces of Jasiolka.
On the basis of the analysis of the Miege map and
the cadastral plan for Dukla from the mid-nineteenth
century one can state that in the Middle Ages the Jasiołka
river flowed at a very short distance from the town
embankment. It is also important to take into account
a compilation of routes in the eastern part of the market
square. The landform indicates that the Dukielka stream
also flowed at the foot of the northern block of building,
and closer to the parish church33.
Analysis of the relics of landform preserved in the area
in confrontation with the historical cartography allows us
to specify the course of fortifications also from the south.
However, there are some difficulties in determining their
course from the west34. The layout of fortification, as well
as the town plan were probably changed in 1474, when the
town was conquered by the Hungarians under the command of Thomas Tarczay. Up to this point, one can talk
about building ground-wooden fortifications, especially
in the south and west. The moats were also formed there.
From the north and east the rivers, Dukielka and Jasiołka,
served as moats. In the east one can observe a fragment
of scarp reinforced with a stone wall that resembles the
ones in Jaśliska and Krosno35. One can suppose that in
the line of the embankment there could also occur some
wooden gates that enabled control of the entrance to the
town. In the south, near the former customs house, the
Hungarian Gate was located, and in the north, near the
church and Dukielka, the Cracow Gate36.
The tradition of the defensive line is indicated by
the name of the Podwale street (from the east, below
the scarp)37. Around the embankment, at the rear, there
existed a belt-line street which could give access to the
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a od północy, w pobliżu kościoła i Dukielki, Brama
Krakowska36.
Na tradycję linii obronnej wskazywałaby nazwa
ul. Podwale (od wschodu, pod skarpą)37. Wokół wałów,
na tyłach działek przebiegała ulica okólna, z której mógł
być dostęp do wałów obronnych i bram miasta. Nie
natrafiono na informacje o charakterze mostów przechodzących nad fosą od południa38. Na mapie Miega
odczytuje się most przechodzący nad Dukielką na północy, do którego prowadzi droga wychodząca z naroża
północno-wschodniego rynku w kierunku północnym.
Ważną rolę w mieście pełniła komunikacja. Ulice łączone były w sprawny system, którego centrum stanowił
rynek. Dukla przedstawia ciekawy układ ulic, rozchodzący się w narożu, różny od miast lokowanych między
Wisłoką a Sanem. Główny szlak, prowadzący do miasta
od południa, wchodził do rynku w połowie pierzei południowej, a opuszczał go w narożu północno-zachodnim,
czyli przeprowadzony został po skosie. Zauważalna jest
duża szerokość drogi, szczególnie wlotu południowego.
Najczęściej spotykana szerokość głównych traktów podkarpackich miast to 2–3 pręty (8,6–13 m). Ulice kolejnych
kategorii o mniejszej randze miały bardziej zróżnicowane
szerokości od 1 do 2 prętów aż po 0,5 pręta – drogi o najniższej randze, wykształcone z dawnych miedzuchów39.
Główna droga o ruchu tranzytowym w Dukli, determinująca plan, przebiegała równolegle do brzegu
głównej rzeki (Jasiołki). Układ działek ma zwykle kierunek prostopadły do krawędzi skarpy, u podnóża której
usytuowane są miejskie pastwiska i łąki nadrzeczne40.
Rynek miał dwa wyloty komunikacyjne w narożu północno-zachodnim i dwa w narożu północno-wschodnim,
co odczytuje się z mapy Miega, oraz po jednym w pozostałych, przy czym naroże południowo-wschodnie po
skosie. Na planie katastralnym z XIX wieku jest widoczny
już tylko jeden wylot z pierzei północno-wschodniej oraz
wylot w kierunku południowym z naroża południowo-wschodniego. Dodatkowo, zarówno na mapie Miega,
jak też na planie katastralnym dobrze widoczna jest droga
przecinająca południową pierzeję rynku (Trakt Węgierski).
Wątpliwość budzi przebieg drogi w kierunku północnym
w zestawieniu tych dwóch map. Na podstawie mapy
Miega zdaje się przebiegać bardziej na wschód, skracając
pierzeję północną rynku, niż na planie katastralnym.
Komunikacja z zapleczem bloków zabudowy przyrynkowej odbywała się przy pomocy uliczek wychodzących
z naroży rynku w kierunku wałów. Na planie katastralnym
wyraźnie widać szereg ulic podrzędnych, przez które
ułatwiony był dostęp do urządzeń obronnych i sprawnej
komunikacji z dalszą zabudową. Sprawna sieć uliczna
stanowiła też łączność miasta z jego wiejskim zapleczem
za pomocą uliczek gospodarczych41.
O wyborze miejsca pod rozplanowanie rynku, jak też
całego miasta decydowała topografia terenu. Istotną rolę
odgrywało zabezpieczenie przed powodzią i możliwość
naturalnego odprowadzenia wód deszczowych42.
Przy lokacji rynków kolejnym istotnym elementem był
wiatr. W Dukli wpada w sposób niekorzystny do miasta
główną drogą, osiągając od południa największe natężenie43.
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fortifications and the gates to the town. No information
was discovered concerning the character of bridges passing over the moat from the south38. On the Miege map
one can find a bridge passing over Dukielką in the north,
and there is a road that comes from the north-eastern
corner of the market square to the north.
Communication served an important function in the
town. The streets were combined in an efficient system
with the market square in the center. Dukla presents
an interesting layout of streets that spread through the
corner, which is different from the cities located between
the rivers Wisłoka and San. The main route leading to the
town from the south entered the market square in the
mid-south frontage and left it in the north-west corner,
which means that it was led diagonally. It can be noticed
that the road was very wide, especially in the southern
inlet. The most common width of the main roads in subcarpathian cities was 2–3 rods (8,6–13 m). Less important
roads were more varied in width, from 1 to 2 rods, and
up to 0.5 rod – roads with the lowest rank, created from
the former narrow roads, called miedzuchy39.
The main road for traffic in transit in Dukla, which
determined the plan, ran parallel to the shore of the
main river (Jasiolka). The system of parcels was usually
perpendicular to the edge of the scarp. At the foot of the
scarp some town pastures and meadows were located40.
The market square had two communication outlets
in the north-western corner and two in the north-eastern
corner, which is read from the Miege map. In two other
corners there were two communication outlets, one in
every corner, however, the south-eastern corner was
located diagonally. On the cadastral plan from the nineteenth century one can find only one outlet from the
north-eastern frontage and an outlet to the south of the
south-eastern corner. Additionally, both on the Miege
map, as well as on the cadastral plan, it is clearly visible
that there was a road crossing the southern frontage of
the market square (the Hungarian Route). However, the
course of the road to the north is doubtful while comparing the two maps. On the Miege map it seems to be going
more to the east, shortening the northern frontage of the
market than on the cadastral plan. Communication with
buildings near the market square was carried out through
the streets coming out of the corners of the market square
towards the embankment. On the cadastral plan one can
clearly notice a number of subordinate streets which
enabled an easy access to defense facilities and efficient
communication with further buildings. Efficient street
network enabled communication between the town and
its rural hinterland through economic streets41.
The choice of the site for the layout of the market, as
well as the whole town was determined by topography.
It was important to ensure flood protection and natural
drainage of rainwater42.
While planning the location of market squares, wind
was another important element to take into consideration. In Dukla, it is at a disadvantage since it falls to the
town through the main road, reaching the greatest
intensity from the south43.
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Na podstawie danych podanych przez J. Malczewskiego Dukla rozmierzona została na bazie stopy o długości
0,32 m44. B. Krasnowolski podaje, że Dukla rozmierzona
została na podstawie stopy o długości 0,314 m. Mnogość miar i różnice bazowe mogą prowadzić do błędów
interpretacyjnych. Problem może wynikać również ze
stosowania innych systemów miar dla lokacji pierwotnej
w zestawieniu z wytyczeniem układu urbanistycznego
miasta jako drugiego etapu. Zasadnym wydaje się przeprowadzenie szczegółowych badań w tym zakresie.
Podstawową jednostką miary powierzchni w średniowieczu był łan frankoński. Rozmierzano w łanach
frankońskich zarówno całkowitą powierzchnię lokacyjnego miasta lub wsi, jak role (miejskie, wójtowskie,
kościelne) i pastwisko. Sprecyzowana w łanach frankońskich całkowita powierzchnia pojawiała się często
w dokumentach lokacyjnych, zawierających też dane
na temat powierzchni uposażenia plebańskiego czy pastwiska miejskiego. Uposażenie wójtowskie przeważnie
precyzowane było w dokumentach umownych między
właścicielem a zasadźcą, który zostawał wójtem 45.
W Dukli zaobserwować można rozmierzenie łanów
o wymiarach 24 × 540 prętów46.
Jak podaje B. Krasnowolski47, teren lokacyjnej wsi
Dukla, który obejmował lokacyjne miasto i Starą Duklę
(przedmieścia), wpisany został w prostokąt o powierzchni 60 łanów frankońskich o modularnych wymiarach
720 × 1080 prętów, podzielonych na dwa kompleksy
rolne po 30 łanów, czyli po 540 × 720 prętów. Łany
rozmierzone prostopadle do koryta po obu stronach
potoku Dukielka i związanego z nim nawsia.
W Dukli łany leśne powiązane zostały z działkami
siedliskowymi (być może siedliskowo-ogrodowymi)
tylko w obrębie przedmieść o charakterze wiejskim.
Część należąca do mieszczan w układzie urbanistycznym, miejskim nie wykazuje zależności między domem
a rolą (i ewentualnym ogrodem)48.
Rynek w Dukli jest prostokątem o wymiarach ok. 90 ×
60 m. Można założyć, że rozmierzony był na module
sznura małego (36–37 m), wówczas można określić proporcje rynku na 2,5 : 1,5. Powierzchnia rynku wynosi około
0,55 ha. Na podstawie materiałów źródłowych49 odczytuje
się powierzchnię miasta lokacyjnego jako 3,8 ha, czyli rynek
stanowił siódmą część obszaru ówczesnego miasta.
Bloki zabudowy przyrynkowej są jednopasmowe50.
Początkowy charakter zabudowy rynku w Dukli, podobnie jak w wielu miastach, charakteryzował się zabudową
drewnianą, nieodporną na klęski żywiołowe i pożary.
Nowa zabudowa pierzei północnej rynku w Dukli
usytuowana została w linii, którą poprzednio zajmowały
podcienia budynków drewnianych51.
Głębokość działek siedliskowych w Dukli zależna
była od ukształtowania terenu oraz przebiegu obwodu
obronnego i wynosiła 1,1 sznura lub 1,5 sznura w zależności od położenia52.
Dukla jest układem prostym, ortogonalnym i jest
mutacją modelu dziewięciopolowego53.
W rynkach miast średniowiecznych skupiały się ich
nadrzędne funkcje.

Based on the data given by J. Malczewski, Dukla
was measured with feet with a length of 0.32 m each44.
B. Krasnowolski claims that Dukla was measured with
feet with a length of 0.314 m each. A multitude of
measurement and the underlying differences can lead
to errors in interpretation. The problem may also arise
from using other systems for original location in comparison with the demarcation of the urban layout of the
town as the second stage. It appears advisable to carry
out detailed research in this respect.
The basic unit of measurement used in the Middle
Ages was Frankish lan. Frankish lan was used to measure
both the total area of the chartered city or village, as well
as fields (urban, mayor’s, church) and pastures. Total
area specified in the Frankish lans appeared frequently
in location documents that also contained data on vicar
property or urban grassland. The mayor’s property was
mostly clarified in contractual documents between the
owner and the lokator who was usually supposed to
become the mayor45. In Dukla one can observe the fields
that measured 24 × 540 rods46.
According to B. Krasnowolski47, the area of Dukla
village, which included the chartered town and Stara
Dukla (the suburbs), could be inscribed in a rectangle
with an area of 60 Frankish lans of modular dimensions
720 × 1080 rods, divided into two agricultural complexes of 30 lans, of dimensions 540 × 720 rods each.
The lans were measured perpendicularly to the riverbed
on both sides of the Dukielka creek and the nawsie.
In Dukla the forest fields were linked to the habitat
parcels (perhaps habitat-garden) only in the suburbs of
a rural character. The part owned by townspeople in the
urban system shows no relationship between the house
and the field (and possibly the garden)48.
The market square in Dukla is a rectangle measuring
approx. 90 × 60 m. It can be assumed that it was measured on the module of a small cord (36–37 m), and then
one can specify the proportions of the market square to
2.5 : 1.5. The area of the market square is approximately
0.55 hectare. On the basis of the source materials49, one
can conclude that the chartered town covered an area of
3.8 hectares, so the market square’s area accounted for
one seventh of the whole town.
The buildings near the market square are located
in a single line50. The initial buildings located near the
market square in Dukla, as in many cities, were mainly
wooden buildings, so they were impermanent to natural
disasters and fire. The new buildings that appeared in
the north frontage of the market square in Dukla were
located in a line that was previously occupied by the
arcades of the wooden buildings51.
The depth of the habitat parcels in Dukla was dependent on the terrain and the course of the defense
circuit and it measured 1.1 or 1.5 cord, depending on
the location52.
Dukla is a straight and orthogonal system that is
a mutation of a nine-field model53.
In the medieval cities, market squares served many
important functions. Their primary function was trad-
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Podstawową funkcją rynku w tym okresie był handel, związany z lokalnym rynkiem zbytu. Obok funkcji
handlowych rynek pełnił także funkcje administracyjne, gdyż był miejscem sprawowania władzy miejskiej.
W miastach między Wisłoką a Sanem w obrębie rynku
zazwyczaj sytuowano ratusz wraz z wieżą, która stanowiła dominantę w sylwecie miasta. Była ona ważnym
punktem obserwacyjnym i orientacyjnym, dając zwykle
możliwość wglądu w ulice i obserwację bram i ich przedpola. Ratusz był symbolem władzy, a życie miasta biegło
zgodnie z zegarem umieszczonym na wieży ratuszowej54. Dukielski ratusz zlokalizowany w obrębie rynku
pochodzi z początku XVII wieku55. Koncentracja obiektów najwyższej rangi publicznej i usługowej skutkowała
tym, że rynek stawał się najistotniejszym w mieście miejscem kontaktów społecznych. Dostępność przestrzeni
rynkowej dla wszystkich mieszkańców miała istotny
wpływ na jego funkcje społeczne. Wszystkie przedstawione funkcje powodowały, że na etapie konstruowania
planu miasta średniowiecznego przewidywano dla rynku
rolę głównego węzła komunikacyjnego56.
Dukla pełniła funkcję administracyjno-gospodarczą
zespołu dóbr. Podstawowym jej zadaniem była organizacja wymiany handlowej w zasięgu najbliższych granic.
Miasto pośredniczyło również w kontaktach handlowych
zaplecza wiejskiego z dużymi ośrodkami miejskimi57.
Ratusz odgrywał ogromną rolę w funkcjonowaniu
miasta. Ciekawym przykładem jest fakt, iż właściciele
miasta wykupili wójtostwo i sami zbudowali ratusz
w Dukli58. Pierwsza wzmianka o nim pochodzi z 1616
roku59. Przypuszcza się również, że do czasu powstania
ratusza posiedzenia samorządu miejskiego odbywały
się w kościele60.
Nietypowe było usytuowanie kościoła parafialnego
w Dukli, która powstała obok wsi o tej samej nazwie.
Z dokumentu z 1373 roku wynika, że istniał tu kościół
pw. św. Marcina61. Nie jest znana jego lokalizacja. Powstały po 1402 roku kościół pw. św. Marii Magdaleny,
który stał się parafialnym (kościół św. Marcina został
zdegradowany do roli filialnego) znalazł się także poza
planem lokacyjnego miasta, na północnym zachodzie,
ale niewątpliwie był związany z jego planem obronnym.
Pierwotnie budowla ta posiadała murowane prezbiterium i drewnianą nawę62. Kościół ufundowany został
w XV wieku (przed 1503 r.)63. Takie usytuowanie nowo
powstałej świątyni mogło być związane z faktem, że na
początku istnienia miasta korzystano z kościoła św. Marcina, a więc nie zarezerwowano dla nowej fary miejsca
w pierwszym planie lokacyjnym. Gdy miasto było stać
na jej budowę, świątynia została zlokalizowana w bezpośrednim jego sąsiedztwie64, ale już poza lokalizacyjnym
układem urbanistycznym65.

ing associated with the local sales market. In addition
to commercial functions, the market square also served
administrative functions, as it was the site of urban governance. In the cities between Wisłoka and San, within
the market square there was usually a town hall with
a tower, which was dominant in the silhouette of the
town. The tower was an important point of observation
and orientation, usually giving an opportunity to have
insight into the streets and observe the gates and their
foreground. The town hall was a symbol of power and
life of the town ran according to the clock located at
the tower of the town hall54. The town hall in Dukla is
located within the market square and it is dated from
the early seventeenth century55. Concentration of the
highest-ranking public facilities and services resulted
in the fact that the market square became the most
important place for social contacts. The availability of
the market space for all the residents had a significant
impact on its social functions. All the above-mentioned
functions meant that at the stage of constructing the
medieval city project, the market square was planned
to be the main hub.
Dukla served administrative and economic functions
of the unit of goods. Its main task was the organize trade
within its boundaries. The town also organized trade
relations between rural areas and large urban centers57.
The town hall played a huge role in the functioning
of the town. An interesting example of this is the fact
that the owners of the town bought the aldermanship
and built a town hall in Dukla58. It was mentioned for
the first time in the documents from 161659. It is also
believed that until the town hall was built, local authority
meetings were held in the church60.
The location of the parish church was unusual in
Dukla, which was established near the village of the same
name. The document from 1373 shows that there was St.
Martin’s church61. However, its location is not known.
After 1402 St. Mary Magdalene’s church was built and
it became the parish church (St. Martin’s church was
relegated to the role of the filial church). The new parish church was located outside the chartered plan of the
town, in the north-west, but it was undoubtedly related
to the plan of defense. Originally, the building had
a brick presbytery and a wooden nave62. The church was
founded in the fifteenth century (before 1503)63. The
location of the newly created temple could be related to
the fact that, at the beginning, St. Martin’s church was
used as the parish church and, therefore, there was not
any space reserved for the new parish church in the first
plan of location. When the town could afford building
a new church, the temple was located in the direct vicinity, but outside the chartered urban layout65.

WNIOSKI

CONCLUSIONS

Dukla ma interesujący układ urbanistyczny, sięgający
średniowiecza. Zmiany lokacyjne tworzą ciekawą bazę
do badań naukowych, zarówno układu miejskiego, jak
też pierwotnych obszarów (przedmieść). Przedmieście

Dukla has an interesting urban layout that comes
from the Middle Ages. Location changes can be used
as an interesting base for scientific research, concerning both, the urban system, as well as the primary areas
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miało związek z lokacją miasta, a tę nazwę stosowano
również dla określenia wsi, na gruntach której lokowano
miasto. Interesujące są zmiany przestrzenne założenia
oraz terenowe (przesunięcia koryta rzeki), które wpłynęły na obraz dzisiejszej Dukli. Mimo kilku opracowań
o charakterze historycznym, zasadnym wydaje się stworzenie szczegółowego opracowania architektoniczno-urbanistycznego o początkach powstania Dukli jako
ważnego średniowiecznego ośrodka handlowego Ziemi
Krakowskiej.

(suburbs). The suburb was related to the foundation of
the town, and the name also determined the village that
was used to locate the town. It is interesting to analyze
the changes in spatial assumptions and field (shifting
riverbed), which affected the image of today’s Dukla.
Despite several studies of a historical nature, it appears
advisable to prepare a detailed research paper on architectural and urban issues related to the beginning of
the creation of Dukla as an important medieval trading
center of the Cracow region.
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Streszczenie

Abstract

Dukla jest miastem położonym w województwie
podkarpackim, w powiecie krośnieńskim, około 20 km
na południe od Krosna. Na jej rozwój miały wpływ
trakty handlowe, w tym prowadzący przez miasto Trakt
Węgierski.
Artykuł porusza problematykę dotyczącą powstania miasta Dukla ze szczególnym uwzględnieniem
pierwotnej lokacji wsi, na której fragmentach w latach
ok. 1380–1402 usytuowano miasto. Zarówno lokacja
wsi, jak też miasta nie była procesem jednoetapowym.
Średniowieczny rodowód miasta, bogata historia
oraz interesujący układ urbanistyczny skłaniają do
przeprowadzenia głębokiej analizy przestrzennej oraz
wykonania badań architektoniczno-urbanistycznych
z uwzględnieniem dotychczasowego dorobku badań
historycznych. Artykuł stanowi wstęp do badań nad
zmianami przestrzennymi i terenowymi, które miały
wpływ na dzisiejszy obraz Dukli.

Dukla is a town located in the Podkarpackie Province, in the district of Krosno, about 20 km south
of Krosno. Its development was influenced by trade
routes, including the Hungarian Route that led through
the town.
The article raises the issues concerning the founding of the town of Dukla with particular emphasis on
the original location of the village, which fragments
were used in the years approx. 1380–1402 to locate
the town. Both the location of the village and the town
were not a one-step process.
The medieval origins of the town, its rich history
and interesting urban layout tend to carry out a deep
spatial analysis and execution of architectural and urban studies, taking into account the existing historical
research achievements. The article is an introduction
to the study of spatial and terrain changes, which influenced the current image of Dukla.
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