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Wstęp

Przystępując do prac wykopaliskowych, zastanawialiśmy się 
w jaki sposób – jako archeolodzy – możemy uzupełnić ob-
raz bitwy o Redutę Ordona przedstawiany przez historyków. 
Po zakończeniu badań okazało się, że w przypadku Reduty 
Ordona archeologia rzuciła nowe światło na wydarzenia z 6 
września 1831 r. Celem artykułu jest właśnie połączenie wy-
ników analizy archeologicznej z danymi dostępnymi zarów-
no z przekazów historycznych, jak i z instrukcji wojskowych. 

Zgodnie z metodyką badań archeologicznych, korzy-
staliśmy z innych niż historycy źródeł – w omawianym 
przypadku z różnorodnych śladów, które pozostały po 
bitwie, przekształconych przez późniejsze wydarzenia. 
Elementy fortyfikacji ziemnej, takie jak wilcze doły, fosa, 
podstawa wału, oraz prochownia1, z których część za-
chowała się wraz z wypełniskami, stanowią wyjątkowy 
układ stratygraficzny  w archeologii. Zachowane struk-
tury stanowią bowiem zapis dosyć dobrze znanych wy-
darzeń historycznych. Niestety część tych struktur zosta-
ła bezpowrotnie zdewastowana2. Zachował się jednak 
niezniszczony odcinek wilczych dołów (ryc. 1). Ziemne 
wypełniska tych obiektów pozwalają na porównywanie 
ich profili. Umożliwia to badaczowi dokonanie pewnych 
uogólnień dotyczących ich charakteru i wskazania czasu 
kiedy poszczególne materialne pozostałości bitwy zna-
lazły się wewnątrz. Badany przez nas fragment dzieła 
nr 54 pozwala przeanalizować materialne ślady, które 
pozostały po krótkim epizodzie z dziejów Powstania Li-
stopadowego, jakim była obrona reduty (ok. 24 godzin), 
a także okres jej budowy nie przekraczający kilku tygodni. 
Najwyraźniej widoczne jest to w wilczych dołach, gdzie 
wypełniska akumulowały się w sposób bardzo dynamicz-
ny, w przeciągu jednej doby. Analizując ich stratygrafię, 
a także przestrzenny rozkład znalezionych w tych obiek-
tach artefaktów, staraliśmy się dostrzec jakie świadectwa 
poszczególnych faz  bitwy pozostały czytelne w materiale 
zabytkowym i były dostępne do analizy.

Wypełniska widoczne były w trzech elementach kon-
strukcji szańca: w wilczych dołach, w fosie, a także w pro-

1  Migal i Paczkowski 2015: 148.
2  M. Migal 2014: 82; W. Migal 2014: 69; Migal i Paczkowski 2015: 149.

chowni3. W wilczych dołach zasypiska dają największe 
możliwości badań porównawczych i analiz, gdyż jest to 
zespół aż 26 analogicznych pod względem funkcji i kon-
strukcji obiektów, pomiędzy którymi występują liczne 
podobieństwa i różnice. W powiązaniu ze znajdowanymi 
elementami wyposażenia oraz różnorodnymi i czytelny-
mi warstwami, daje to możliwość analizowania zarówno 
pojedynczych obiektów jak też umiejscowienia wystę-
pujących w nich warstw jako epizodów bitewnych. Cały 
zaś zespół pomaga w syntetyzowaniu wniosków i rzuca 
nowe światło na przebieg starcia. Niezwykle ważne jest 
również, że obiekty zostały szybko „zapieczętowane” – 
zasypane zaraz po bitwie i nie dokonywano tam później 
żadnych ingerencji.

Artykuł jest próbą powiązania obserwacji sekwencji 
warstw w obiektach i analizy występujących  tam znale-
zisk z opisem historycznym dotyczącym wydarzeń lub – 
patrząc na rzecz z drugiej strony – próbą opisania warstw 
za pomocą źródeł historycznych. Tekst niniejszy został po-
dzielony na trzy główne części, zgodne z wieloaspektową 
analizą porównawczą dotyczącą: 

1. przedstawienia źródeł z epoki w postaci instrukcji 
i analiz dotyczących zaleceń, jak budować, bronić i zdo-
bywać umocnione szańce ziemne;

2. przedstawienia przebiegu zdarzeń rekonstruowa-
nych przez historyków z punktu widzenia materialnych 
pozostałości po bitwie;

3. przedstawienia danych archeologicznych w sposób 
umożliwiający powiązanie ich ze źródłami pisanymi.

Źródła

1. Źródła archiwalne – instrukcje i analizy 
z epoki4

W dalszej części omówione zostaną kolejno:
a. konstrukcja linii wilczych dołów; 

3  Migal i Paczkowski 2015: 52–54, 131, 144–145.
4   W tej części uwzględniamy instrukcje Józefa Kosińskiego z roku 

1820, Ignacego Prądzyńskiego z roku 1825 (niewydaną), Filipa Me-
ciszewskiego z roku 1825 oraz Józefa Paszkowskiego z roku 1830.
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Ryc. 1. Warszawa – Reduta Ordona. Plan stanowiska z zaznaczonymi elementami budowy szańca oraz zadokumentowane 
zniszczenia (oprac. M. Paczkowski i W. Migal)
Fig. 1. Warsaw – Ordon’s Redoubt (Fort 54). Site plan showing structural elements of the earthwork and damage recorded 
(elaborated by M. Paczkowski and W. Migal)

b. modelowa taktyka/sposób zdobywania umocnień 
ziemnych;

c. podstawowe terminy artyleryjskie.

1a. Konstrukcja linii wilczych dołów

Instrukcja Józefa Kosińskiego z 1820 r., opisuje wilcze 
doły w następujący sposób5: 

„Ażeby iak naydłużey narazić nieprzyiaciela na ogień 
z szańcu, i przyprowadzić go do nieporządku, kopią się 
przed rowem w odległości od 10 do 20 kroków lub też 
i bliżey, trzy rzędy okrągłych, lub też czworobocznych 
dołów, ieden rzęd na przeciw odstępów drugiego czy-
li w szachownicę. Głębokość tych dołów bywa od 6 do 
7 stóp, wierzchni zaś otwór FU od 7 do 8 stóp; ściany 
ich schodzą się w punkcie X w kształcie przewróconego 
stożka. Wewnątrz tych dołów wkopują się stojące pale, 
ażeby w takow wskoczyć nie było można. Z wykopaney 
z dołów tych ziemi, sypią się na płaszczyznach znayduią-
cych się pomiędzy dołami, ostrokończate kupki T, dla za-

5  Kosiński 1820: 36–37.

pobieżenia ażeby nieprzyiaciel na takowych usadowić się 
nie mógł. Tym sposobem urządzone doły, nazywają się 
wilczemi dołami (trous de loup), lecz kopanie tych dołów 
nader iest trudne, gdyż w takim ostro zakończonym dole, 
ieden tylko stać może robotnik, i to bardzo nie wygodnie” 
(ryc. 2a).

Ignacy Prądzyński w swoim dziele ukończonym w roku 
1825, niestety nieopublikowanym opracowanym i wyda-
nym drukiem dopiero w roku 19866, o wilczych dołach 
pisał następująco7: 

„Wilczy dół (trou de loup) powinien mieć u wierzchu 
5–6 stóp średnicy, 2 stopy u dołu 4–5 stóp głębokości; 
w środku wbija się pal zakończony, w ogóle do 5 stóp 
długi. Wilcze doły zakładają się w szachownicę; wykre-
ślają się najprzód trójkąty równoboczne mające 20 stóp 
podstawy. Każdy wierzchołek trójkąta i środek każdego 
jego boku jest środkiem wilczego dołu. Gdy potrójna linia 
wilczych dołów okrąża narożnik, doły zewnętrzne muszą 
robić się obszerniejsze jak pokazuje figura. Toż samo na 

6  Prądzyński 1986: 11
7  Prądzyński 1986: 142
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odwrót, gdy wilcze doły czynią kąt wklęsły. Ziemia z nich 
pochodząca rozkłada się w odstępach pod przykrym 
spadkiem, przez co powiększa się głębokość dołów. […] 
Wilczych dołów zakłada się trzy rzędy przed stokiem, cza-
sem jeden rząd w rowie. Najlepiej zakładać je w ziemi 
tęgiej, w piasku wcale nie można” (ryc. 2b).

Z kolei instrukcja Filipa Meciszewskiego z 1825 r. wil-
cze doły opisuje następująco8: 

„Korzystniey iest w suchym gruncie zamiast przedrowu 
nieprzyiacielowi  za ochronę służyć mogącego pokopać 
pod ogniem szańcu na końcu stoku oddzielne doły, w li-
nii ieden obok drugiego, wilczemi dołami zwane. Środki 
ich dają się o 9 do 10 stóp od siebie odległe wykopują 
się zaś w kształcie przewróconego stożka, 5 głębokie; ich 

8  Meciszewski 1825: 125–127.

wierzchnia średnica ma 5 do 6 stóp a spodnia od 24 do 
30 cali. Można ich kilka dać rzędów w szachownicę wten-
czas nieprzyjaciel bez zarzucenia kilkunastu zbliżyć się do 
szańca nie zdoła. Zwyczay układania w odstępach wilczych 
dołów, ziemi z nich wydobytey iest szkodliwy, iakkolwiek 
bowiem zwiększa ich głębokość, lecz i padwyższa o parę 
stóp ich brzegi, co przeto tylko przy szańcach znaczney 
wyniosłości miejsce mieć może. Ziemia z nich pochodząca 
do nasypu użytą, lub rozrzuconą bydź powinna; aby strza-
ły stoiących  między dołami nieprzyiaciół, z strzałami szań-
ca co do swey nad poziom wysokości nie równały się. Na 
dnie wilczych dołów wkopuje się pal 8’ długi u wierzchu 
ostro w tróygran zaciesany, 3 do 4 cali średnicy maiący, 
o 5 do 6 cali niżey ich brzegu, dla zakrycia go od strzałów 
działowych ustawiony. Pale te przeszkadzaią wsunąć się 
do dołów tym, co zasłonić się od ognia z szańcu pragną. 

Ryc. 2. Konstrukcja wilczych dołów: a – według instrukcji J. Kosińskiego (1820, tabl. II fig. 20); b –  według instrukcji I. Prądzyń-
skiego (1986, tabl. XIII. ryc. 130); c – według instrukcji F. Meciszewskiego (1825, tabl. X, ryc. 68); d–zgeneralizowany przekrój 
przez wilcze doły oraz fosę z zachowaniem skali na podstawie badań archeologicznych (oprac. M. Paczkowski i W. Migal)
Fig. 2. Construction of a trou de loup: a – described as in the artillery manual of J. Kosiński (1820, plate II, fig. 20); b – accor-
ding to the instructions of I. Prądzyński (1986, plate XIII, fig. 130); c – described as in the manual of F. Meciszewski (1825, plate 
X, fig. 68); d – generalised section through trou de loup features and the ditch, to scale taken from the archaeological fieldwork 
(elaborated by M. Paczkowski and W. Migal)
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[…]. Wilcze doły nayskuteczniey przeciw ieździe używają 
się dla piechoty nie są tyle strasznemi iak się z pierwszego 
rzutu oka zdaje, są trudne do roboty bo u spodu wązkie, 
z tey przyczyny nie mogą bydź głębokie; są łatwe do prze-
bycia, skoro bowiem nieprzyiaciel o nich się dowie, deski 
do ich nakryciaz sobą bierze, do czego nawet kilka karbi-
nów w poprzek położonych posłuży; pomimo tego nawet, 
nie wielka dla nieprzyiaciela strata że kilku ludzi w nie 
wpadnie, bo wydobydź się z nich nie zbyt iest trudno.

Dół wymiaru opisanego nie maiąc iak około 72 stóp 
sześciennych bryłowatości, może bydź przez iednego ro-
botnika (więcey przy iednym dole pracować nie może) 
w przeciągu iednego dnia zupełnie ukończonym, rachuiąc 
w to i osadzenie pala na dnie iego” (ryc. 2c). 

1b. Zdobywanie umocnień ziemnych 

Ignacy Prądzyński o szturmowaniu fortyfikacji otoczonych 
przez wilcze doły pisał następująco9: 

„Punkta ataku obiorą się w miejscach, gdzie warow-
nie są najsłabsze, gdzie ich wykończenie było zaniedbane 
i nie są wykończone, gdzie się załoga najmniej pilnuje, 
gdzie przystęp jest najłatwiejszy, gdzie się przybliżyć moż-
na pod taką zasłonę. Na koniec na punta ataków obiorą 
się części umocnienia narożne nie mające obrony bocznej 
lub słabą  tylko. Gdzie można – ich szyje.

[…] Atak rozpoczną działa, które się zaprowadzą jak 
najbliżej umocnień, stosując się do ich donośności. […] 
Pękający granat w szańcu dużo nieładu robi na jego posa-
dzie, częstokroć szczuplej i bez żadnego schronu, granaty 
potłuką ostropale i ostrokoły, chociaż i zakryte; ugodziw-
szy w spadek zakopią się i wysadzeniem wyłomy porobią. 
Co wszystko wiele ułatwi wstęp na wierch przedpiersia.

Bateryje zaprowadzą się przeciw punktom mającym 
być atakowanymi. Czoła, linie przydłuższe zajmą się 
z przedłużenia albo nawet i z tyłu. Kilka dział składają-
cych jedną bateryją będzie strzelało bez nazbyt wielkiego 
pośpiechu, a celnie i bez przerwy; wszystkie powinny dla 
prędszego skutku w jedno miejsce godzić. Zacząwszy raz 
ogień, nie należy go przerywać aż do chwili rzeczywistego 
ataku, dlatego ażeby nieprzyjaciel nie miał czasu do przy-
wrócenia u siebie porządku tym ogniem nadwerężonego, 
aby nie miał czasu do naprawy porobionych szkód. […].

Dwie do trzech godzin ognia z dział w dostatecznej 
liczbie, stosownie zaprowadzonych i przyzwoicie usłużo-
nych, powinny znacznie skutkować i bardzo ułatwić zdo-
bycie. Są jednak przypadki, w których podobny ogień nie 
jest koniecznie potrzebnym, np. gdy dzieło z samej ziemi 
usypane żadnymi przeszkodami nie jest wzmocnione, 
albo gdy atak dzieje się w nocy, podczas której strzały 
nie są bardzo skuteczne […].

Aby zniweczyć ogień dział odpowiadających naszym, 
użyje się oprócz artyleryi rozsypanych strzelców, wybra-
nych pomiędzy najcelniej strzelającymi. Ci, korzystając 
z wszelkich ukryciów, na jakie trafią, przybliża się do wa-

9  Prądzyński 1986: 292–298

rowni i wezmą na cel kanonierów, którym szczególnie 
na ławach wiele zaszkodzą, zdołają oni czasem bateryją 
z usługi pozbawić. […].

Za nadejściem wyznaczonej chwili da się do rzeczy-
wistego ataku umówiony znak. Będzie to pewna liczba 
strzałów armatnich w miejscu, na którym dotąd nie strze-
lano, wypuszczenie rac, zapalenie dużego ognia. Za da-
niem tego znaku działa umilkną, a kolumna przeznaczona 
do ataku. Czekająca już jak być może najbliżej w ukry-
ciach, podwójnym krokiem naprzód wyruszy.

Z pożytkiem jednak będzie, gdy zostaną działa nie mo-
gące szkodzić atakującej kolumnie, które swego ognia nie 
poprzestaną np. na skrzydłach ataku dla jego zabezpie-
czenia i trzymania w natężeniu uwagi nieprzyjaciela albo 
na punktach, z których by zajmowały z boku i z tyłu część 
umocnień atakowaną. […].

Przed kolumną pójdzie mała przednia straż, kilku lub 
kilkunastu wybranych ludzi, a zaraz za nimi oddział robot-
ników przez oficera inżynierów prowadzony, a przezna-
czony do uprzątania wszelkich przeszkód. Każdy robot-
nik będzie niósł narzędzie stosowne do przeszkód, które 
wypadnie uprzątać, a na które szczegółowo następujące 
podają się sposoby:

[…] Ostropale zburzą się działami zwłaszcza strzałami 
czołgającymi i granatnikowymi, wytną się siekierą albo 
wyciągną z ziemi, jeżeli nie są bardzo utwierdzone. 

[…] Ostrokoły rozbiją się działami, siekierami; stoją-
ce na ustępie ściągną do rowu, te zaś które są w rowie, 
pierwsi ludzie co się do niego spuszczą, postawią na skar-
pie, ażeby służyły za drabiny. 

[…] Wilcze doły pokryją się deskami albo płotami. 
Można je wyminąć, idąc za dnia pojedynczo i bardzo 
ostrożnie. Przez wilcze doły można także utworzyć drogę, 
zasypując ich kilka wydobytą z nich ziemią. 

[…] Uprzątnąwszy przeszkody zewnętrzne kolumna 
atakująca dojdzie do głównego rowu. Jeżeli ten jest su-
chy, a niezbyt głęboki, pierwszy oddział kolumny spuszcza 
się natychmiast do niego i dostać się na wierzch przed-
piersia usiłuje. […]. Jeżeli rów jest bardzogłęboki, a przy 
tym może i wąski lub wcale wodą napełniony, wypełnia 
się natenczas w części, do czego każdy żołnierz przynosi 
jedną albo dwie faszyny, które podawane od rąk do rąk 
dochodzą robotników będących na czele; ci rzucają je 
do rowu, uważając na zachowanie pewnego porządku, 
ażeby grobla nie zajmowała zbyt wielkiej szerokości […].

[…] Do wypełnienia rowu można także użyć worów 
wypchanych wełną […].

[…] Skoro tylko grobla użytą być może, pierwszy plu-
ton, czyli grenadiery ruszą naprzód. W żadnym przypadku 
ci co do środka stanowiska dążą ani jednego strzału czy-
nić nie powinni, lecz pomagać sobie w trudnej przepra-
wie. Po spadku wygodniej wchodzić ukośnie aniżeli pro-
sto; najłatwiej w kątach, które prócz tego, że ich spadki 
najwolniejsze, w polu są częstokroć martwe. Strzelnica 
działowa ułatwia także wnijście do okopu, lecz upilnować 
trzeba chwilę po wykonanym strzale ze stojącego w niej 
działa.” 
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1c. Podstawowe terminy artyleryjskie

Poniżej przedstawiony zostanie opis podstawowych ro-
dzajów pocisków stosowanych przez artylerię w trakcie 
walk o redutę 54. Opisy pochodzą z dzieła Józefa Pasz-
kowskiego Nauka praktyczna kanoniera 10:

„§ 64. „Wszystko co się ze strzelby za pomocą prochu 
wyrzuca, nazywamy pociskiem, pociskami więc są: kule – 
brandkule – czyli pociski palne – kartacze granaty – bom-
by – knyple – karkassy – kule świecące i t. p.

§ 65. Kule to pociski okrągłe odlane z surowcu, czyli 
żelaza surowego; mają swoje nazwanie od wagi i zowią 
się 6, 12, 18, 24, 30, i 36 funtowe; przymioty kuli są: żeby 
była okrągła, gładka, ciężka, twarda i mocna. […].

§ 67. Kartacze są to małe kulki, także lane z surowcu; 
jest ich w naszej artylleryi 9 numerów, to jest 9 kulek roz-
maitej wielkości, numer 1. najmniejszy: które się używają 
w rozmaitych przypadkach do różnych dział. […].

§ 68. Granat jest także pocisk okrągły, odlany z su-
rowcu i wewnątrz próżny; tem się różni od brandkuli, że 
ma oko jedne i nie massą palną lecz się prochem próżnia 
jego wypełnia. Ściana jego naprzeciw oka jest grubsza niż 
wszędzie i ta strona grubsza dnem się zowie, a to żeby 
zawsze tą grubszą stroną upadał. Gdyby on przy dnie nie 
był grubszy, a następnie cięższy, mógłby upadać okiem 
i przygasić zapalnik w oku osadzony.

Zapalnik (rurka drewniana massą palną nabita) zabija 
się w oko i w czasie wystrzału sam się w kanale zapala, 
i pali się w biegu, a gdy się dopali do prochu, granat pęka, 
skorupy daleko rozrzuca, i kaleczy niemi co trafi. Granaty 
biorą nazwisko od wagi: i są u nas 3, 10, 20 i 40 funtowe.

§ 69. Bomby są to granaty wielkie, a następnie ciężkie, 
przeto mają w bliskości oka dwa uszka, za które się krucz-
kami łańcuch zaczepia, dla łatwiejszego ich przenoszenia 
na drągu i wkładania w kanał moździerza; ten się one od 
granatów różnią. Są one u nas 80 i 200 funtowe, leją się 
z surowcu.”

W dalszej części dzieła autor podaje zalecenia w jakich 
przypadkach stosowane są opisane wcześniej pociski: 11

„§ 115. Kulmi się strzela do nieprzyjacielskiego frontu, 
do kolumn piechoty lub jazdy do baterii dla poniszczenia 
dział; do szańców polowych lub wałów twierdzy dal ich 
rozbicia; do strzelnic, dla ich poniszczenia; i wypłoszenia 
dział stamtąd; do kolumn most przechodzących i samego 
mostu […]. 

§ 116. Granatami strzela się w polu, w tych wszystkich 
przypadkach co kulmi; zrobią one ten sam skutek co kule, 
a po pęknieciu co kartacze, dlatego najkorzystniejsze do 
kolumn. Nadto się rzucają  korzystniej do obozów, par-
ków i wszelkich budowli. Wały usypane z ziemi, lepiej da-
dzą się niemi rozbić, bo pękając w nich działają na kształt 
min; potrzeba tylko trafiać od wierzchu wału i rzucać na-
bojem niezbyt silnym; ażeby zbyt głęboko wciskując się 
nie przygasiły zapalników […]. 

10  Paszkowski 1830: 66–69
11  Paszkowski 1830: 111–114

§ 117. „Najpomyślniejszy ich [kartaczy] skutek jest 
przeciw kawalerii, bo czy rani jeźdźca lub koni, zawsze 
cel jest osiągnięty. Do piechoty wtenczas, tylko kiedy 
postępuje w liniach rozwiniętych; lecz kiedy w kolum-
nach, choćby najbliżej, kula zawsze większy skutek zro-
bi, bo przerżnie ją na wylot i hałasem swoim przerazi, 
i przestraszy atakujących; kiedy nawet świstu kartaczy 
nie słychać w czasie bitwy […]. Przypominamy jeszcze 
raz Kanonierom, że strzał najskuteczniejszy jest kulowy 
lub granatny, żeby sobie nie myśleli, że wiele kulek wiele 
zabić może; trafia się najczęściej, iż się one tak rozlecą że 
żadna w kolumnę nie trafi. […]

§ 122. Strzały czołgające w polu są te same cośmy 
potoczystemi nazwali, kiedy pociski w małych, a długich 
podskokach przerzynają okolice.”12 

2. Przebieg zdarzeń rekonstruowany  
przez historyków

W tej części przedstawione zostanie kalendarium zdarzeń 
ze szczególnym uwzględnieniem tych, które mogą pozo-
stawić po sobie materialne ślady. Zdarzenia podzieliśmy 
na trzy części:

a. budowa szańca; 
b. bitwa – 6 września;
c. po bitwie.

2a. Zdarzenia związane z budową szańca

– 27 sierpnia – wykopano jedynie kilkanaście wilczych 
dołów i przerwano prace w oczekiwaniu na oficera z kor-
pusu inżynierów, mającego nadzorować dalsze prace13. 
Gotowy powinien być jeden z magazynów prochowych14.

– 30 sierpnia – redutę otacza jeden rząd wilczych do-
łów, jednak bez wbitych pali15. 

– 2 września – Ppor Adam Kulczycki, komendant ar-
tylerii,  musiał oddać 30 szpadli do budowy szańca 53 
II (74), przez co tempo prac nad kopaniem wilczych do-
łów spadło, gdyż jednocześnie naprawiano osypujące 
się wały16. Tego dnia przybył do reduty ppor. Konstanty 
Ordon, stwierdził że brakowało faszyn, koszy, zaś fosy 
były płytkie, palisady słabe, a wilcze doły niedokończo-
ne17. Tego dnia dostarczono drewno na budowę palisady 
i wilczych dołów18. Niestety źródła pisane nie pozwala-
ją określić stopnia wykończenia reduty w dniu bitwy19. 
Najprawdopodobniej pomiędzy wilczymi dołami pozosta-
wiona była luźna ziemia20. Nie wiadomo, czy błędy zo-

12  Paszkowski 1830: 117.
13  Strzeżek 2011: 31, 2015a: 219, 2015b: 294.
14  Strzeżek 2015a: 219, 2016b: 296.
15  Strzeżek 2015a: 219, 2015b: 294, 296.
16  Strzeżek 2011:  31, 2015a: 219, 2015b: 296.
17  Strzeżek 2011: 31, 2015a: 219.
18  Strzeżek 2015a: 219.
19  Strzeżek 2011: 32, 2015a: 220, 2015b: 296.
20  Strzeżek 2015a: 220, 2015b: 295.
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stały usunięte, gdyż niektóre źródła wspominają o wielu 
niedociągnięciach, takich jak niewystarczające i niedbałe 
wykonanie wilczych dołów oraz nieusunięcie luźnej zie-
mi, która w czasie ostrzału artyleryjskiego zasypywała ich 
wnętrza21. Inne źródła twierdzą z kolei, że do 6 września 
reduta była opalisadowana i otoczona wilczymi dołami22.

2b. Bitwa – 6 września (ryc. 3)

– Godz. 3 – na tą godzinę wyznaczono osiągnięcie goto-
wości bojowej wojsk rosyjskich23. Ostatnia godzina przed 
szturmem: żołnierze rosyjscy zakładają czyste koszu-
le, gdyż atak miał odbyć się w samych mundurach, bez 
plecaków, a płaszcze były zrolowane i przełożone przez 
ramię 24. Ułatwiało to także identyfikację, gdyż Rosjanie 
nosili mundury zielone, a polscy strzelcy granatowe 25.

– Godz. 4 – o świcie kolumny rosyjskie ruszyły na swo-
je pozycje wyjściowe, które znajdowały się około 2 km 
od polskich szańców. Na czoło wyjechały baterie artylerii 
pieszej 26. 

– Przed godz. 5 (4.30–4.45?) – padają pierwsze strzały 
z polskich szańców oraz zostają odpalone rakiety sygna-
łowe27. Po dostrzeżeniu zbliżających się wojsk Ordon na-
kazuje oddanie kilku strzałów z armat 28.

– Przed godz. 5 – dwadzieścia dział II Korpusu rozpo-
czyna regularny ostrzał reduty. Ostrzał koncentruje się na 
wałach: południowym, południowo-zachodnim i północ-
no-zachodnim i narożnikach. Ordon odpowiada ogniem 
z co najmniej czterech dział29. Rosjanie w kilka minut 
unieszkodliwili jedno działo polskie i zabili lub ranili kilku-
nastu artylerzystów30. Pole bitwy zasnute były przez gęste 
kłęby dymu prochowego31. Na ostrzał szczególnie nara-
żeni byli artylerzyści znajdujący się na wale, bez osłon 
w postaci koszy szańcowych. Piechota mogła ukryć się 
u wewnętrznego podnóża wału32. Narażona była jednak 
na eksplozje granatów, które wpadały do wnętrza redu-
ty33. L. Mierosławski stwierdza, że silny ostrzał, w tym 
tzw. pociskami czołgającymi, zniszczył nie tylko wał, co 
było głównym celem, ale także częściowo zasypał wilcze 
doły34. 

– Godz. 6 – Ostrzał rosyjskimi granatami miał ograni-
czoną skuteczność, gdyż pociski albo wybuchały w po-

21  Mierosławski 1888: 73; Strzeżek 2011: 32, 2015a: 220.
22  Strzeżek 2015a: 217.
23  Strzeżek 2011: 61, 2015a: 327.
24  Strzeżek 2011: 58–59, 61, 2015a: 327; Uljanow 2015: 335.
25  Strzeżek 2011: 58; Mechliński 2014: 224, 237.
26   Mierosławski 1888: L; Puzyrewski 1899: 430; Strzeżek 2011: 63; 

2015a: 329, 353, 2015b: 307.
27  Strzeżek 2011: 63.
28  Strzeżek 2015a: 356, 2015a: 356–357, 2015b: 308.
29  Strzeżek 2011: 65, 2015a: 356–357, 2015b: 308.
30  Strzeżek 2011: 65, 2015a: 358; 2015b: 308.
31  Strzeżek 2011: 66, 2015a: 357, 2015b: 308.
32  Strzeżek 2011: 67, 2015a: 368, 2015b: 308.
33  Strzeżek 2015b: 309.
34  Mierosławski 1888: 67; Strzeżek 2011: 67, 2015a: 368, 2015b: 309.

wietrzu, albo nie rozpryskiwały się35. Być może z tego 
względu ostrzał wsparto kolejnymi działami36. Łączna ich 
liczba wynosiła minimum 30 sztuk37. 

– Godz. 6–6.30 – koniec ostrzału artyleryjskiego przez 
artylerię pieszą38. Na czoło szyku rosyjskiego (około 300 
m na południowy zachód od szańca) wychodzi 10 dział 3. 
roty artylerii konnej39. Działa te miały osłaniać ogniem kul 
i granatów marsz piechoty na szaniec40. Ogień kartaczo-
wy prowadzony był przez działa artylerii pieszej41.

– Godz. 6.30–7.30 – Po zakończonym ostrzale artyleryj-
skim do szturmu przystąpiła piechota42. Kolumny mające 
zaatakować redutę po otrzymaniu rozkazu do ataku prze-
szły między działami artylerii pieszej, która zamilkła (ostrzał 
kontynuowały jedynie jednorogi), zaś ostrzał kulami i gra-
natami kontynuowały działa 3. roty artylerii konnej43. 

Druga linia kolumny gen. Sulimy (19. szlisselburski 
pułk piechoty oraz 20 ładoski pułk piechoty) zatrzyma-
ła się za linią dział 3. roty artylerii konnej44, zaś oddziały 
pierwszej linii rozpoczęły atak na redutę: 17. biełozierski 
pułk piechoty obszedł działa 3. roty od tyłu i zaatakował 
redutę od południa45, zaś 18. ołonecki pułk piechoty za-
atakował od zachodu46. Żołnierzy pułku biełozierskiego 
poprzedzali ochotnicy gwardii niosący drabiny, plecionki 
i kosze47. Atak w szyku zwartym nastąpił na tą część re-
duty, która wcześniej została ostrzelana, gdyż dowódcy 
rosyjscy liczyli, że ostrzał na tyle osłabił konstrukcję, że 
umożliwi to łatwy dostęp do szańca48. Artyleria konna 
oraz jednorogi artylerii pieszej wciąż prowadziły ostrzał, 
aż do momentu gdy piechota rosyjska mogła od niego 
ucierpieć49. 

Artyleria wałowa z szańca otworzyła ogień stosując 
kule, granaty oraz kartacze, zaś jej ostrzał wspomagały 
nieskutecznie, ze względu na odległość działa z szańców 
72 i 7350. Ostrzał dział dowodzonych przez Ordona zasko-
czył Rosjan swą siłą, gdyż najprawdopodobniej dowódcy 
rosyjscy liczyli na to, że ostrzał zniszczy działa wałowe, 
w czym utwierdzić ich mógł słabnący ogień polski pod ko-
niec fazy ostrzału przez artylerię rosyjską51. Gdy oddziały 
rosyjskie podeszły bliżej, ogień karabinowy otworzyli tak-
że polscy piechurzy52. 

35  Strzeżek 2011: 66, 2015a: 367, 2016b: 309.
36  Strzeżek 2015a: 367.
37  Strzeżek 2011: 66.
38  Strzeżek 2011: 67, 2015b: 310.
39  Strzeżek 2011: 67, 2015a: 372, 2015b: 310.
40  Strzeżek 2011: 67, 2015a: 372, 2015b: 310.
41  Strzeżek 2011: 68.
42  Puzyrewski 1899: 430.
43  Strzeżek 2011: 69, 2015a: 373, 2015b: 311.
44  Strzeżek 2015a: 373, 2015b: 311.
45   Strzeżek 2011: 71, 2015a: 375, 2015b: 312; Uljanow 2015: 335, 338.
46   Strzeżek 2011: 72, 2015a: 375, 2015b: 312; Uljanow 2015: 335, 338.
47  Strzeżek 2011: 70, 2015a: 373.
48  Strzeżek 2011: 70, 72, 2015a: 373.
49  Strzeżek 2011: 72, 2015a: 375, 2015b: 313.
50  Strzeżek 2011: 72, 2015a: 375–376, 2015b: 312.
51  Strzeżek 2011: 72, 2015a: 376.
52  Strzeżek 2015a: 376.
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Ryc. 3. Plan bitwy o redutę nr 54: 11 – 11. pułk jegrów; 17 – pułk biełozierski; 18 – pułk ołonecki; 19 – pułk szlisselburski; 
20 – pułk ładoski; 22 – pułk wołogodzki; 39 – pułk aleksopolski; 40 – pułk kremienczuski; 41 – pułk jelecki; 42 – pułk siewski (za: 
Strzeżek 2015b, s. 294, ryc. 4)
Fig. 3. Plan of the battle for Fort 54: 11 – 11. elite Jäger infantry regiment; 17 – Belozersky regiment; 18 – Olonetsky regiment; 
19 – Shlisselburgsky regiment; 20 – Ladozhsky regiment; 22 – Vologodsky regiment; 39 – Aleksopolsky regiment; 40 – Kremen-
chugsky regiment; 41 – Eletsky regiment; 42 – Sevsky regiment (from: Strzeżek 2015b, p. 294, fig. 4)

Pierwsza linia kolumny gen. Geismara, którą stanowił 
41. jelecki pułk piechoty oraz 42. siewski pułk piechoty 
po podejściu pod redutę 55, która była nieobsadzona, 
ruszyła w kierunku północnej części reduty53. Manewr 
przejścia od reduty 55 do 54 trwał od 5 do 12 minut54.

Gwardziści poprzedzający pułk biełozierski jako pierw-
si dotarli do umocnień55. Korzystając ze wcześniej przygo-
towanych drabin, z których część przepleciona była chru-
stem, inne zaś przykrywane pletniami, w celu budowy 
prowizorycznych mostków, przygotowali przejścia przez 
rów oraz palisadę56. Drugą metodą było wyrywanie pali 
palisady57. W tym czasie piechota zatrzymała się przed 
linią wilczych dołów, oczekując zakończenia prac przygo-
towawczych i prowadząc ostrzał reduty58. Obrońcy bro-
nili się korzystając z osłony, jaką dawało im przedpiersie, 
prowadząc ostrzał karabinowy i kartaczowy59 . Dowódca 
pułku ołoneckiego pułkownik Aleksander Nikołajewicz 
Tuchaczewski poległ zapewne w tej fazie bitwy, przy wil-
czym dole60. 

W tym czasie od strony północnej pod szaniec dotarły 
oddziały pierwszej linii kolumny Geismara, więc obrońcy 

53   Mierosławski 1888: 72–73; Puzyrewski 1899: 431; Strzeżek 2011: 
73, 2015a: 376–377; Uljanow 2015: 335, 338.

54  Strzeżek 2011: 73, 2015a: 377.
55  Strzeżek 2015a: 377, 2015b: 313; Uljanow 2015: 337.
56  Strzeżek 2011: 73–74, 2015a: 377, 2015b: 313; Uljanow 2015: 337.
57  Strzeżek 2011: 74, 2015a:377, 2015b: 313; Uljanow 2015: 337.
58  Strzeżek 2011: 74, 2015a: 377, 2015b: 313.
59  Strzeżek 2011: 74, 2015a: 377–378, 2015b: 313–314.
60  Strzeżek 2011: 74, 2015a: 378, 2015b: 314.

musieli rozciągnąć linię obrony na dwa odcinki wału61. 
Odcinek północny broniony był jedynie ogniem karabi-
nowym 62. Oddziały rosyjskie atakujące w tym miejscu 
nie dysponowały sprzętem potrzebnym do sforsowania 
wału, gdyż oddziały saperów zostały na reducie 55 i przy-
gotowywały ją do obrony oraz przyjęcia dział mających 
ostrzeliwać redutę wolską 63. 

Szturm rozpoczęły niemal jednocześnie wszystkie 
oddziały: pułk biełozierski korzystając ze zbudowanych 
mostków i wyrw w palisadach od południa i południo-
wego zachodu; ochotnicy gwardii od południowego 
wschodu atakowali szyję; pułk ołonecki od zachodu; 
a jelewski i siewski od północnego zachodu i północnego 
wschodu64. Polacy bardzo słabo bronili przedpiersia, do 
czego można było użyć karabinów, granatów ręcznych, 
bagnetów i kos65. Polacy czekali na Rosjan w środku szań-
ca, koronę oddając bez większego oporu 66. Mogło to być 
spowodowane dużymi stratami od ognia prowadzonego 
przez piechotę rosyjską, kończącą się amunicją, a także 
brakiem wsparcia ze strony oddziałów z zewnątrz67. Ist-
nieje także możliwość, że było to działanie celowe i Po-
lacy chcieli zaskoczyć Rosjan, pojawiających się na wale 

61  Strzeżek 2011: 75, 2015a: 378, 2015b: 315.
62  Strzeżek 2011: 75.
63   Puzyrewski 1899: 431–432; Strzeżek 2011: 73, 75, 2015a: 378–

379, 2015b: 315.
64  Puzyrewski 1899: 431; Strzeżek 2011: 76, 2015a: 379, 2015b: 316.
65  Strzeżek 2011: 76, 2015a: 379, 2015b: 317.
66  Strzeżek 2011: 77, 2015a: 379–380.
67  Strzeżek 2011: 77–78.
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ogniem karabinowym, gdyż liczyli, że pokonanie fosy 
i walu spowoduje rozproszenie sił, przez co łatwiejsze 
będzie eliminowanie przeciwnika przy użyciu karabinów 
i bagnetów68.

Wojska rosyjskie stosunkowo łatwo pokonały linię wil-
czych dołów, sforsowały fosę i zajęły koronę wału. Artyle-
rzyści opuszczając swoje stanowiska zapewne zagwoździli 
działa69. Być może jednak uczynili to sami Rosjanie70. Zda-
jąc sobie sprawę z beznadziejności położenia, oficerowie 
podjęli decyzję o opuszczeniu reduty71. Zapadła także 
decyzja o zniszczeniu magazynów prochowych, co było 
zgodne ze wcześniejszymi instrukcjami, które nakazywały 
zniszczenie amunicji w przypadku opuszczenia szańca72. 
Wiadomo, że na tym etapie walki wśród obrońców re-
duty panował chaos, wiadomo też że przynajmniej część 
żołnierzy uciekła73. W momencie, gdy pułki rosyjskie nie-
mal jednocześnie znalazły się na koronie wału, żołnierze 
polscy byli wyłącznie na majdanie reduty 74. Wewnątrz 
doszło do walki na bagnety75. Polacy ponieśli bardzo duże 
straty, ulegając przewadze liczebnej Rosjan76. W momen-
cie gdy walka wewnątrz słabła, doszło do eksplozji maga-
zynu prochowego77. Wszyscy obserwatorzy opisują ten 
wybuch jako potężną eksplozję, głośną, wzbijającą słup 
czarnego dymu, elementy fortyfikacji, a także szczątki 
ludzkie78. Po wybuchu żołnierze rosyjscy na chwilę uciekli 
z reduty, aby po chwili do niej powrócić79. Reduta została 
zdobyta. Trudno dokładnie określić ile trwały walki o re-
dutę80 Według T. Strzeżka81 walka piechoty trwała zapew-
ne nie dłużej niż kilkanaście minut.

2c. Po bitwie

Po szturmie Rosjanie niezwłocznie przystąpili do przegru-
powania wojsk i przygotowania reduty do prowadzenia 
ostrzału reduty wolskiej i obrony przed ewentualnym 
kontratakiem ze strony polskiej82. Przegrupowane także 
zostały oddziały artylerii ostrzeliwującej redutę, co miało 
miejsce jeszcze w trakcie szturmu83. Reduta zostaje „prze-
orientowana”. Wejście zostało zasypane, przekopano 
nowe od zachodu, zasypując fosę i wilcze doły84. W tym 

68  Strzeżek 2015b: 317.
69  Puzyrewski 1899: 432.
70  Strzeżek 2011: 78–79, 2015a: 381.
71  Strzeżek 2011: 78, 2015a: 381, 2015b: 317.
72  Strzeżek 2011: 79, 2015a: 382, 2015b: 304.
73  Strzeżek 2011: 79, 2015a: 382, 2015b: 318.
74  Strzeżek 2011: 79–80.
75  Strzeżek 2011: 80, 2015a: 382–383, 2015b: 318.
76  Strzeżek 2015a: 383.
77  Puzyrewski 1899: 431; Strzeżek 2011: 80, 2015a: 383, 2015b: 320.
78  Strzeżek 2011: 80–81, 2015a: 383–385.
79  Mierosławski 1888: 74; Strzeżek 2011: 82, 2015a: 385.
80  Strzeżek 2011: 85, 2015a: 387–388.
81  Strzeżek 2011: 85, 2015a: 388.
82  Puzyrewski 1899: 431–432; Strzeżek 2011: 82, 85, 2015a: 401.
83  Strzeżek 2011: 82.
84  Strzeżek 2011: 85, 2015b: 321.

czasie zostały także uprzątnięte ciała poległych żołnierzy 
oraz resztki zniszczonego sprzętu i wyposażenia wojsko-
wego85. Reduta 54 i 55 stanowiła także schronienie dla 
rosyjskiej piechoty86.

3. Dane archeologiczne 

Opisy nawarstwień dokładnie przedstawione w opraco-
waniu szczegółowo omawiającym wyniki badań87. W ni-
niejszym artykule prezentujemy wnioski  wynikające z po-
przednich analiz i fakty dotyczące zarówno znalezisk, jak 
i stratygrafii warstw obserwowanych w wilczych dołach.

Reduta powstała na niewielkim wzniesieniu pocho-
dzenia lodowcowego, które górowało nad okolicą88. 
Najniżej zarejestrowanymi w trakcie badań warstwami 
są warstwy piasków; w zależności od lokalizacji były to 
białe, drobne, dobrze wysortowane piaski przewarstwia-
ne brunatnym, zbitym, drobnym, dobrze wysortowanym 
piaskiem lub biały, drobny, piasek z laminami szaro-żółte-
go piasku. Nad nimi znajdowała się warstwa rdzawo-brą-
zowej gliny ze żwirem i drobnymi otoczakami. Powyżej 
niej znajdowała się warstwa silnie przekształcona przez 
rolnicze użytkowanie terenu89.

Na dnie wszystkich wilczych dołów (wyjątkiem był 
obiekt nr 17) znajdowała się warstwa złożona z drobno-
ziarnistego materiału o strukturze cienkich warstewek 
(warstwa 190). Barwa tych warstw była różna w poszcze-
gólnych obiektach. Miąższość tej warstwy wahała się od 
5 do 15 cm91. 

W 16 obiektach zarejestrowana została warstwa cha-
rakteryzująca się plamistą teksturą, stanowiąca miesza-
ninę rdzawej gliny, piasku i ziemi (warstwa 292). W trzech 
obiektach warstwa ta składa się z dwóch mniejszych 
jednostek stratygraficznych, różniących się między sobą 
jedynie barwą93. Miąższość tej warstwy jest zróżnicowana 
w zależności od obiektu i wynosi od 10 do 40 cm.

Powyżej znajduje się warstwa szarego zglinionego pia-
sku (warstwa 394), silnie zaburzona przez bioturbacje, zaś 
w części stropowej przemieszana przez orkę95.

W 14 wilczych dołach pochowani zostali polegli żoł-
nierze96. Zidentyfikowane zostały szczątki należące do 60 
osobników, z których część nosiła ślady urazów97. W sze-
ściu obiektach szczątki ludzkie zajmują większą część wy-

85  Strzeżek 2011: 85, 2015b: 320.
86  Strzeżek 2015a: 414.
87  Migal i Paczkowski 2015: 50–126, tab. 28, s. 128–129.
88   Dzierżek i Krajcarz 2014: 41; W. Migal 2014: 63; Paczkowski 2014: 

137; Strzeżek 2015b: 287.
89  Paczkowski 2014: 139; Migal i Paczkowski 2015: 47.
90  Migal i Paczkowski 2015, tab. 28: 128–129.
91  Migal i Paczkowski 2015: 56–126.
92  Migal i Paczkowski 2015, tab. 28: 128–129.
93  Migal i Paczkowski 2015: 56–126.
94  Migal i Paczkowski 2015, tab. 28: 128–129.
95  Migal i Paczkowski 2015: 47.
96  W. Migal 2014: 76; Migal i Paczkowski 2015: 54.
97  Stanaszek 2014: 112–113; Stanaszek et al. 2015: 163–170.
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pełniska, w pozostałych ciała złożono do częściowo już 
zasypanych dołów. Pochówki zostały zasypane stosun-
kowo cienką warstwą ziemi. Świadczą o tym zniszczenia 
górnych części szkieletów, powstałe podczas orki w póź-
niejszym okresie98. 

Analiza

Przed przystąpieniem do analizy stratygrafii obiektów za-
daliśmy sobie pytanie, jakie wydarzenia oraz czynniki mo-
gły powodować powstawanie nawarstwień. Najbardziej 
oczywistym i czytelnym przykładem jest budowa szań-
ca – czyli kopanie wilczych dołów, fosy oraz usypywanie 
wałów. Ślady musiałoby także pozostawić  instalowanie 
w tych obiektach dodatkowych umocnień w postaci pali, 
palisady, czy koszy z ziemią, a także procesy naturalne, 
jak wysychanie nieumocnionych brzegów, co powodowa-
łoby osypywanie się ziemi ze ścian oraz ewentualnie zie-
mi zalegającej pomiędzy wilczymi dołami, czy spływanie 
ziemi do środka wilczych dołów pod wpływem opadów 
atmosferycznych. 

W wilczych dołach powinna być także wyraźnie wi-
doczna akumulacja warstw, która nastąpiła w trakcie 
bitwy i po niej, a którą powodowały procesy takie jak:

– w czasie ostrzału artyleryjskiego (w tym pociskami 
pełzającymi): 

a. ostrzał czołgający (tzw. bronowanie) wału i wilczych 
dołów; 

b. zasypywanie ziemią wyrzuconą w momencie ude-
rzenia pocisku w ziemię; 

c. powodowanie drgań, przy których osypują się ściany; 
d. obecność w obiektach pozostałości po ostrzale – kul 

i granatów artyleryjskich oraz kartaczy.
– w czasie szturmu piechoty: 
a. zasypywanie przez żołnierzy wilczych dołów w celu 

łatwiejszego dostępu do wału;
b. przypadkowe i nieintencjonalne osypywanie, po-

wstałe przy pokonywaniu wilczych dołów przez żołnierzy; 
c. pozostałości uzbrojenia i pocisków do ręcznej broni 

palnej;
d. ciała poległych żołnierzy, nie wydobyte po bitwie;
– w czasie wybuchu prochowni – materialne ślady 

w postaci drobnych silnie zniszczonych przedmiotów, 
szczątków ludzkich, ewentualnie warstwy (być może ze 
śladami przepalonych i nadpalonych przedmiotów i węgli 
drzewnych?).

– w czasie zasypywania po bitwie
a. w celu stworzenia wjazdu w związku z przeoriento-

waniem umocnienia;
b. przy zasypywaniu zwłok;
c. intencjonalne niszczenie śladów po reducie przez 

Rosjan w latach 30. XIX w.
– w czasie niwelacji orką po likwidacji Twierdzy War-

szawa – zniszczenia i zatarcie górnej części obiektów.

98  Migal i Paczkowski 2015: 54.

Dalszą analizę podzieliśmy na trzy zasadnicze części, 
podobnie jak we wcześniejszej części. W pierwszej prze-
śledzimy, w jaki sposób wykonano wilcze doły, przeana-
lizujemy ich układ, a przede wszystkim porównamy je 
z ówczesnymi instrukcjami wojskowymi. Następnie pod-
damy analizie strukturę zasypisk, układ warstw i zależ-
ności i powiązania z przestrzennym układem/rozkładem 
zabytków na przykładzie pojedynczych wilczych dołów. 
Podejmiemy także próbę opisania warstw przy pomocy 
wcześniej przedstawionych danych historycznych. Na 
końcu zaś przyjrzymy się odkrytym wilczym dołom jako 
zespołowi obiektów, pomiędzy którymi zachodzą podo-
bieństwa i różnice, co naszym zdaniem powinno pozwolić 
prześledzić przebieg bitwy na wycinku pola bitwy, waż-
nym, bo zlokalizowanym na narożniku szańca.

1. Konstrukcja i układ wilczych dołów 

W trakcie badań wykopaliskowych w 2013 r. odkryte zo-
stały dwie linie wilczych dołów (ryc. 2d), z których każda 
liczyła po 13 obiektów99. Bardzo ważnym elementem od-
nalezionym w trakcie badań jest miejsce, gdzie linia wil-
czych dołów zakręcała100 (ryc. 4). Niestety, na części ba-
danego obszaru wilcze doły zostały całkowicie zniszczone 
(ryc. 1) przez późniejsze wkopy101. Należy podkreślić, że 
przytaczane wcześniej instrukcje zawsze nakazują wyko-
panie trzech linii wilczych dołów (tab. 1) – wyjątkiem jest 
instrukcja Meciszewskiego, która mówi o kilku rzędach102. 
Tak więc sytuacja, jaką odkryliśmy w czasie badań, jest 
znacznym odstępstwem od założeń sztuki fortyfikacyjnej. 
Także i źródła historyczne zawsze wspominają o trzech 
liniach wilczych dołów103, co jest bardzo istotną różnicą 
w stosunku do wyników badań archeologicznych. Od-
ległość pomiędzy liniami (liczona pomiędzy środkami 
wilczych dołów) wynosi około 2,5 m104. Korzystając z cy-
towanej wcześniej metody wytyczania wilczych dołów, 
opisywanej przez I. Prądzyńskiego, odległości pomiędzy 
środkami wilczych dołów powinny wynosić 10 stóp (oko-
ło 3,2 m). Z kolei instrukcja Filipa Meciszewskiego wska-
zuje, że środki powinny być oddalone od siebie o 9–10 
stóp (około 2,9–3,2 m). Odległości pomiędzy środkami 
wilczych dołów, liczonymi w najgłębszym miejscu obiektu 
wynoszą od 260 do 320 cm. Różnica pomiędzy mode-
lowym rozmieszczeniem obiektów, a stanem zarejestro-
wanym w trakcie badań wynika naszym zdaniem z tego, 
że pierwotnie punkty wyznaczone były na powierzch-
ni ziemi, i nie pokrywały się z najgłębszym miejscem 
w obiekcie, gdyż zwyczajnie „przesunęły się” podczas 
kopania wilczego dołu . W rejonie, gdzie linie wilczych 

  99  W. Migal 2014: 70–71; Migal i Paczkowski 2015: 52.
100  W. Migal 2014: 71; Migal i Paczkowski 2015: 52.
101  M. Migal 2014: 85.
102  Strzeżek 2015b: 295.
103  Strzeżek 2010: 36, 2011: 29, 2015a: 338, 2015b: 295.
104  Migal i Paczkowski 2015: 52.
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dołów zakręcają, wyraźnie widać, że doły rozplanowane 
są w większej odległości od siebie, a także są rozplano-
wane mniej regularnie105. Niestety nie jesteśmy w stanie 
określić dokładnie pierwotnej średnicy obiektów, zaś ich 
pierwotną głębokość możemy jedynie szacować na pod-
stawie dzisiejszego poziomu terenu, ze względu na fakt, 
że w późniejszych czasach teren użytkowany był rolniczo 

105  Migal i Paczkowski 2015: 52.

i górne części obiektów zostały zniszczone przez orkę106. 
Rozplanowanie w szachownicę zostało zachowane i zga-
dza się z modelowym opisywanym w instrukcjach. 

Zadokumentowane w trakcie badań przekroje obiek-
tów pokazują wyraźnie, że pomiędzy kształtami poszcze-
gólnych obiektów występują znaczne różnice107 (ryc. 5). 
Przekroje miały kształt trapezowaty, najczęściej o lekko 
nieckowatym dnie108, gdzie ich średnica wahała się od 20 
do 40 cm. Zachowana średnica na poziomie zarejestrowa-
nego stropu obiektu wynosiła od 1 do 1,4 m109. Różnice 
w kształcie zależą między innymi od lokalizacji w obrębie 
stanowiska, co według nas tłumaczyć można tym, że doły 
kopały lub nadzorowały różne osoby. Drugą cechą mającą 
wpływ na kształt dołów może mieć miąższość pierwot-
nej warstwy gliny. Zaobserwowaliśmy zależność, że tam 
gdzie warstwa gliny jest grubsza, tam doły są zazwyczaj 
bardziej smukłe. Wypełniska zachowały się do głębokości 
1–1,4 m110. Obiekt nr 17 różnił się pozostałych kształtem, 
a także głębokością, wynoszącą jedynie 0,8 m, zaś śred-
nica przy dnie wynosi aż 60 cm111. Wskazuje to na to, że 
kopanie obiektu nie zostało dokończone112. Należy także 
przypomnieć opinię I. Prądzyńskiego, że grunt piaszczysty 
(a z takim mamy – przynajmniej częściowo – do czynie-
nia), nie nadaje się do kopania wilczych dołów113.

Na dnie obiektów nie znaleziono dołów posłupo-
wych114. Także analiza stratygrafii wypełnisk wyraźnie 

106  Migal i Paczkowski 2015: 53.
107  Migal i Paczkowski 2015: 52.
108  Migal i Paczkowski 2015: 52.
109  Migal i Paczkowski 2015: 52.
110  Migal i Paczkowski 2015: 52.
111  Migal i Paczkowski 2015: 100.
112  Migal i Paczkowski 2015: 100.
113  Prądzyński 1986: 142.
114  Migal i Paczkowski 2015: 52.

Ryc. 4. Warszawa – Reduta Ordona. Zdjęcie lotnicze wilczych dołów. Widoczny zakręt oraz obiekty na różnym etapie eksplora-
cji (fot. Archeokopter)
Fig. 4. Warsaw – Ordon’s Redoubt (Fort 54). Air photograph of trou de loup features showing corner and features at different 
stages of excavation (photo by Archeokopter – archaeological contractors)

Ryc. 5. Warszawa – Reduta Ordona. Zestawienie profili 
wilczych dołów (oprac. M. Paczkowski, W. Migal) 
Fig. 5. Warsaw – Ordon’s Redoubt (Fort 54). Collected 
profiles of trou de loup features (elaborated by M. Paczkowski, 
W. Migal) 
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 Wg instrukcji  
J. Kosińskiego

Wg instrukcji  
I. Prądzyńskiego

Wg instrukcji  
F. Meciszewskiego

Wyniki badań  
archeologicznych

Kształt odwrócony stożek trapezowaty odwrócony stożek trapezowaty

Średnica na górze 7–8 stóp 5–6 stóp 5–6 stóp  zachowana 100–140 cm

Średnica przy dnie ? 2 stopy 24–30 cali 20–40 cm

Głębokość 6–7 stóp 4–5 stóp 5 stóp zachowana 100–140 cm

Pale + + + nie stwierdzono

Ziemia z kopania pozostawiona między 
dołami

pozostawiona między 
dołami rozrzucona nie ustalono

Ile rzędów 3 3 kilka 2

Układ w szachownicę w szachownicę w szachownicę w szachownicę

Odległość 
pomiędzy dołami ? 10 stóp 9–10 stóp 260–320 cm

Tabela 1. Schemat kopania oraz układu wilczych dołów znany z instrukcji, zestawiony z danymi uzyskanymi w  trakcie badań 
wykopaliskowych (oprac. W. Migal i M. Paczkowski)
Table 1. The scheme of construction and arrangement of trou the loup known from military instructions, compared to archa-
eological data obtained during excavations (elaborateted by: W. Migal and M. Paczkowski)

wskazuje, że w wilczych dołach nie zostały zainstalowane 
pale115. 

Wszystkie wymienione wyżej obserwacje pozwalają 
stwierdzić, że stan wykończenia linii wilczych dołów ota-
czających redutę w dniu szturmu częściowo odbiega od 
wytycznych z instrukcji i źródeł historycznych (tab. 2).

2. Wypełnisko

Analizując wypełniska obiektów odwoływać będziemy się 
do wcześniej przedstawionego układu warstw, szczegóło-
wo omówionego w innym artykule116. Tutaj skupimy się 
na analizie, a przede wszystkim zaś podobieństwach i roz-
bieżnościach w układzie warstw pomiędzy obiektami. 

Warstwa 1 znajdująca się na dnie wszystkich wilczych 
dołów (za wyjątkiem obiektu 17), naszym zdaniem jest 
wynikiem osypywania się wyschniętej ziemi ze ścian 
obiektów oraz ziemi zalegającej pomiędzy wilczymi do-
łami, a także wypłukiwania i spływania ziemi na dno wil-
czych dołów pod wpływem opadów atmosferycznych117. 
Różnice w barwie pomiędzy obiektami zależą od układu 
warstw naturalnych. Za czas akumulacji należy uznać 
okres pomiędzy momentem wykopania wilczego dołu, 
a początkiem szturmu reduty, czyli od 27 sierpnia do 6 

115  Migal i Paczkowski 2015: 52.
116  Migal i Paczkowski 2015: 50–126, tab. 28: 128–129.
117  Migal i Paczkowski 2015: 53–54.

września 1831 roku. Jedynym zabytkiem zarejestrowa-
nym w tej warstwie była główka fajki w obiekcie 15118. 

Podobny proces zaobserwowaliśmy w trakcie prac wy-
kopaliskowych związanych z eksploracją tych obiektów, 
gdzie na dno wyeksplorowanych obiektów osypywał się 
przesuszony piasek ze ścian oraz piasek z gliną wypłukany 
przez opady atmosferyczne. 

Powstanie wydzielonej w trakcie badań warstwy 2, 
odnotowanej w 16 obiektach, wiążemy z ostrzałem ar-
tyleryjskim w I fazie bitwy119. Warstwa ta powstała na 
skutek osypywania się ziemi ze ścian oraz najbliższego 
otoczenia obiektu, na skutek silnych drgań wywołanych 
ostrzałem. Także luźna ziemia rozbijana przez ostrzał 
czołgający (celowy lub przypadkowy) akumulowała się 
w obiektach, tworząc tą warstwę. W warstwie tej zna-
lezione zostały także zabytki związane niewątpliwie 
z ostrzałem artyleryjskim, w postaci kartaczy, w obiekcie 
18 puszka z kartaczami (ryc. 6), a także granat artyleryj-
ski, czy kula armatnia (ryc. 7), znalezione w stropie tej 
warstwy. O ostrzale czołgającym świadczy wbita w pod-
stawę wału kula odnaleziona na obszarze ara H.7120.

Nie udało wydzielić się jednoznacznie warstwy zwią-
zanej ze szturmem piechoty na redutę. Znalezione zo-
stały natomiast zabytki niewątpliwie związane z tą fazą 
bitwy121. Należą do nich m.in. szabla (ryc. 8), bagnet czy 

118  Migal i Paczkowski 2015: 97; Bartoszek i Paczkowski 2015: 231.
119  Migal i Paczkowski 2015: 54.
120  Migal i Paczkowski 2015: 134.
121  Migal i Paczkowski 2015: 55.
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Ryc. 6. Warszawa – Reduta Ordona. Puszka 
z kartaczami znaleziona na dnie obiektu 18 
(fot. M. Paczkowski)
Fig. 6. Warsaw – Ordon’s Redoubt (Fort 54). 
Box of canister shot found at bottom of Featu-
re 18 (photo by M. Paczkowski)

Ryc. 7. Warszawa – Reduta Ordona. Kula 
armatnia znaleziona w stropie warstwy zwią-
zanej z ostrzałem artyleryjskim znaleziona 
w obiekcie 13 (fot. M. Paczkowski)
Fig. 7. Warsaw – Ordon’s Redoubt (Fort 
54). Cannonball found inside Feature 13 near 
the top of the layer attributed to the phase of 
artillery fire (photo by M. Paczkowski)

kaszkiet122 (ryc. 9). Warstwa ta powstała na skutek osypy-
wania się ścian oraz ewentualnie luźnej ziemi spomiędzy 
wilczych dołów, przez pokonujących linię wilczych dołów 
żołnierzy, bez względu na to, czy doły były przykrywa-
ne pletniami, czy drabinami, czy też omijane. Instrukcja 
Ignacego Prądzyńskiego wspomina, że drugim sposobem 
pokonania wilczych dołów (poza ich ominięciem, czy 
przykryciem), jest zasypanie kilku z nich. Tą możliwość 
analizujemy w dalszej części tekstu.

Wydarzeniem, dzięki któremu Reduta Ordona stała 
się jednym z symboli obrony Warszawy w 1831 r., jest 

122  Migal i Paczkowski 2015: 148.

niewątpliwie wybuch prochowni. Jest to drugi epizod, 
którego nie byliśmy w stanie zaobserwować w wilczych 
dołach. Jedynym śladem po eksplozji (niezwiązanym 
chronologicznie z bitwą) mogą być złożone po bitwie 
w wilczych dołach silnie rozczłonkowane szczątki ludz-
kie, a także szczątki z obiektu 17 noszące być może ślady 
osmolenia123. 

Pozostałą część wypełnisk stanowi zasypisko ozna-
czone jako warstwa 3, powstała w trakcie zasypywania 
wilczych dołów po bitwie. Podobieństwo pomiędzy struk-
turą tej warstwy w różnych obiektach, wynika z tego że 

123  Stanaszek 2014: 107; Migal i Paczkowski 2015: 55.
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Tabela 2. Zestawienie danych dostępnych w instrukcjach wojskowych oraz danych historycznych z wynikami badań wykopali-
skowych (oprac. W. Migal i M. Paczkowski)
Table 2. List  of data from military instruction and historical data compare to the results of excavation (elaborateted  
by: W. Migal and M. Paczkowski)

 Wg instrukcji  
I. Prądzyńskiego

Przebieg zdarzeń 
rekonstruowany przez 

historyków
Wyniki badań  

archeologicznych
Interpretacja danych 

archeologicznych

Ostrzał powinien trwać 2 do 3 godzin ostrzał reduty trwa ok. 
dwóch godzin  

warstwy związane z ostrza-
łem powstały w czasie 
krótszym niż 3 godziny

 
granaty stosowane być powin-
ny do niszczenia wałów, palisad 

i niszczenia siły żywej

zastosowanie ostrzału 
czołgającego warstwa 2

warstwa powstała na sku-
tek ostrzału artyleryjskiego, 

w tym ostrzału czołgają-
cego

  

do ostrzału wykorzysty-
wane są kule armatnie, 

granaty artyleryjskie oraz 
kartacze

kula armatnia wbita w pod-
stawę wału ar H.7

celem ostrzału narożnik, 
kula wystrzeliwana płasko

   
kula armatnia znalezio-
na w stropie warstwy 2 

w obiekcie 13

kula od płaskiego ostrzału 
niszczącego palisady fosy 

(ostrzał czołgający?)

   
puszka z kartaczami 

znaleziona w warstwie 2 
w obiekcie 18

puszka z polskiego działa 
wystrzał nieudany?

   
kartacze znajdowane 

w warstwie 2 (obiekty: 7, 
13, 15, 19, 23, 27) 

pojedyncze kartacze zwią-
zane z ostrzałem obrońców 

reduty

 ostrzał skupiony na  najsłab-
szych punktach umocnienia

ostrzał skupiony na naroż-
niku

miąższość warstwy 2 
większa w okolicy narożnika 
reduty (obiekty nr 9,20,21, 

22, 23)

ostrzał był szczególnie silny 
w okolicy narożnika

Szturm
aby przebyć wilcze doły można 

je albo przykryć, albo kilka 
z nich zasypać

aby przebyć wilcze doły 
używane są wcześniej 
przygotowane drabiny 
przeplecione gałęziami 

pletnie itp.

brak warstwy

ten fragment ataku nie 
postawia warstw ziem-

nych, a jedynie artefakty 
zgubione przez atakujących 

żołnierzy

   kaszkiet znaleziony z obiek-
cie 3

kaszkiet znaleziony na 
stropie warstwy powstałej 

po ostrzale

   
szabla, kaszkiet bagnet, 

znalezione przy ścianach 
obiektów

pozostałości materialne po 
fazie szturmu

 przez fosę budowana jest 
„grobla” z faszyny  

4 obiekty zasypane jedno-
rodna warstwą pozbawiona 

zabytków

stworzenie przejścia przez 
linię wilczych dołów?

Wybuch  

potężna eksplozja wyrzuca-
jąca z powietrze elementy 
reduty i rozerwane ciała 

żołnierzy

brak śladów  

Po bitwie  
uprzątanie pola bitwy 

w celu przygotowania do  
obrony przed kontratakiem

liczne zabytki w postaci nie-
kompletnego wyposażenia 
i uzbrojenia np. elementy 

karabinów

uprzątanie pola bitwy

   
jednorodna warstwa różnią-
ca się od warstwy z ostrzału 

(warstwa 3)
warstwa 3 

  pochowanie poległych 
żołnierzy

– pochówki żołnierzy 
polskich i rosyjskich w 14 

obiektach

przygotowywanie reduty od 
obrony przed kontratakiem 
w warunkach braku czasu

  

zajęcie reduty i przygoto-
wanie jej do obrony m. in. 
przez zasypanie części fosy 

i wilczych dołów

zasypanie części wilczych 
dołów jednorodną warstwą, 

właściwie pozbawioną 
zabytków

reorientacja reduty – 
zasypania dołów w okolicy 

narożnika
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zostały zasypane materiałem znajdującym się wokół wil-
czych dołów, często wraz z drobnymi zabytkami, na przy-
kład w postaci kul karabinowych, czy elementów podpin-
ki od kaszkietów124. W części z obiektów złożone zostały 
także szczątki poległych żołnierzy. Wnioski płynące z róż-
nic pomiędzy sposobem złożenia ciał w wilczych dołach 
omówione zostaną w dalszej części artykułu. Poza szcząt-
kami ludzkimi do wilczych dołów trafiały także uszkodzo-
ne elementy umundurowania i uzbrojenia. W naszej oce-
nie żołnierze pochowani zostali bezpośrednio po bitwie, 

124  Migal i Paczkowski 2015: 54.

na co wskazuje między innymi jednorodna warstwa pod 
i nad pochówkami, a pośrednio także źródła historyczne, 
które wskazują, że reduta została niezwłocznie obsadzo-
na przez Rosjan i przygotowana do obrony125, a pocho-
wanie poległych było wskazane zarówno ze względów 
sanitarnych, jak i miało wpływ na morale żołnierzy.

Po zestawieniu i przeanalizowaniu układu warstw 
w poszczególnych obiektach, a także przestrzennego 
rozkładu zabytków, można wnioskować o wydarzeniach 
dotyczących konkretnego rejonu pola bitwy (ryc. 10).

125  Puzyrewski 1899: 431–432.

Ryc. 8. Warszawa – Reduta Ordona. Szabla 
znaleziona w obiekcie 13, powiązana z fazą 
szturmu (fot. M. Paczkowski)
Fig. 8. Warsaw – Ordon’s Redoubt (Fort 54). 
Sabre found inside Feature 13, attributed to 
the phase of assault (photo by M. Paczkowski)

Ryc. 9. Warszawa – Reduta Ordona. Kasz-
kiet z godłem 18. ołoneckiego pułku piechoty 
znaleziony w obiekcie 3: a – w trakcie eksplo-
racji; b – godło zdjęte z kaszkietu przed kon-
serwacją; c – zdjęcie RTG godła  
(a – fot. W. Migal i M. Paczkowski; b–c – za: 
Weker 2014, s. 122, ryc. 13 c–d)
Fig. 9. Warsaw – Ordon’s Redoubt (Fort 54). 
Military hat with the badge of the 18th Olonet-
sky infantry regiment found in Feature 3:  
a – during excavation; b – badge removed 
from the military hat prior to conservation;  
c – X-ray (a – photo by W. Migal and M. Pacz-
kowski, b–c – from: Weker 2014, p. 122, fig. 13 
c–d)
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Ryc. 10. Warszawa – Reduta Ordona. Linia wilczych dołów z zaznaczeniem rekonstruowanych wydarzeń: A. faza ostrzału; 
B. po ostrzale artyleryjskim, uwzględniająca sposób układ ciał złożonych po bitwie w wilczych dołach (oprac. M. Paczkowski 
i W. Migal)
Fig. 10. Warsaw – Ordon’s Redoubt (Fort 54). The line of the trou de loup features with a reconstruction of phases of the bat-
tle: A. artillery fire; B. after shelling, showing the positions of bodies deposited after the battle inside the trou de loup pits  
(designed by M. Paczkowski and W. Migal)
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W okolicy narożnika reduty miąższość warstw po-
wstałych na skutek ostrzału jest wyraźnie większa niż na 
pozostałym obszarze. Zgadza się to z przekazem histo-
rycznym mówiącym, że narożnik był ostrzeliwany szcze-
gólnie silnie126. Pozostałością po ostrzale narożnika jest 
także wspomniana wcześniej wbita w podstawę wału 
kula (ryc. 7).

Analizując rozmieszczenie pochówków, a także to jaką 
część wypełniska zajmują szczątki poległych (ryc. 10), za-
stanawiające są wyraźnie widoczne skupiska obiektów 
wtórnie wykorzystanych jako miejsce złożenia ciał. Na-
szym zdaniem wilcze doły były zasypywane przez kilka 
grup żołnierzy, z których każda miała inne zadania: za-
sypywanie wilczych dołów, składanie do nich poległych, 
czy też odzyskiwanie sprzętu zdatnego jeszcze do ponow-
nego użytku127. Wilcze doły były znakomitym miejscem, 

126  Migal i Paczkowski 2015: 55.
127  Migal i Paczkowski 2015: 55.

w którym można było dokonać pochówków żołnierzy, 
a także usunąć zbędne wyposażenie wojskowe i broń – 
niewielka objętość pozwalała szybko zasypać gotowy już 
dół, co znacznie przyspieszało pracę. 

Jedną z przerw pomiędzy obiektami, gdzie pochowani 
zostali polegli żołnierze, tworzą obiekty 13, 14, 15 i 16. 
Ten fakt można wytłumaczyć tym, że zanim do wnętrza 
trafiły ciała, doły te zostały już całkowicie zniwelowane 
(ryc. 10). Inną hipotezą jest celowe zakopanie tych dołów 
w celu utworzenia swobodniejszego przejścia pomiędzy 
liniami wilczych dołów. Należy zadać jednak pytanie, 
kiedy miało to miejsce. Naszym zdaniem istnieją dwie 
możliwości. Pierwszą z nich jest moment szturmu, w cza-
sie którego doły zasypano dla szybszego ich pokonania. 
Drugą możliwością jest moment, gdy teren pola bitwy 
był sprzątany i przejście to miało pomóc w komunikacji 
pomiędzy obszarami po dwóch stronach wilczych dołów. 

Stwierdzono brak ciągłości pochówków (ryc. 10) w oko-
licy narożnika (wyjątek stanowi obiekt 11). Naszym zda-

Ryc. 11. Warszawa – Reduta Ordona. Stratygrafia wilczych dołów opisana przy uwzględnieniu źródeł historycznych (oprac. 
M. Paczkowski i W. Migal)
Fig. 11. Warsaw – Ordon’s Redoubt (Fort 54). Stratigraphy of trou de loup features described with reference to historical sour-
ces (elaborated by M. Paczkowski and W. Migal)
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niem jest to ślad po reorientacji reduty, jakiej dokonali Ro-
sjanie po jej zdobyciu, tak aby mogła ona bronić się przed 
ewentualnym kontratakiem ze strony polskich wojsk128. 
Aby tego dokonać, Rosjanie zasypali fosę i część wilczych 
dołów129. O zasypaniu obiektów w tym miejscu za jednym 
razem świadczą ponadto jednorodne zasypiska.

Podsumowanie

Opis wydarzeń związanych z bitwą o Redutę Ordona, 
oparty na źródłach historycznych, jest jedynie częścio-
wo zgodny z materialnymi pozostałościami po bitwie, 
odkrytymi podczas badań wykopaliskowych. Na podsta-
wie analizy sposobu wykonania i rozmieszczenia jedne-
go z elementów konstrukcyjnych szańca – linii wilczych 
dołów – widać, że dniu 6 września 1831 roku reduta nie 
była zgodna z założeniami teoretycznymi, jakie znamy 
z instrukcji wojskowych. Jej wygląd nie odpowiadał tak-
że obrazowi  umocnień, jaki znamy chociażby z raportów 
po bitwie, czy wspomnień. Najbardziej czytelnym przy-
kładem są jedynie dwie linie wilczych dołów, mimo że 
zarówno instrukcje, jak i raporty mówią o trzech liniach. 
Dodatkowo wiemy, że w dołach nie było pali, przynaj-

128   Puzyrewski 1899: 429, 430; Strzeżek 2011: 85; Migal i Paczkow-
ski 2015: 149

129  Strzeżek 2011: 85

mniej w badanym przez nas obszarze. Natomiast można 
stwierdzić, że wilcze doły rozplanowane były dokładnie, 
więc zapewne trzeci rząd nie został po prostu dokoń-
czony. Równie ważny jest czytelny zapis wydarzeń histo-
rycznych w warstwach odnotowanych w trakcie badań 
(ryc. 11). Doskonałym przykładem jest warstwa związa-
na z ostrzałem artyleryjskim, wydarzeniem, które trwało 
maksymalnie dwie godziny. Tak precyzyjne datowanie 
warstwy jest swoistym ewenementem w archeologii.

Podjęta przez nas próba opisania układu warstw 
w obiektach i powiązanych z nimi zabytków nie jest 
może niczym nowym, jednak uzyskane przez nas wnioski 
wydają się być – przynajmniej częściowo – zaskakujące. 
Możliwe jest zidentyfikowanie wydarzeń krótkotrwałych, 
dynamicznych i – przy odpowiedniej metodyce prac – 
uzyskanie informacji, które w dużym stopniu uzupełnia-
ją, a czasem zmieniają, obraz znany ze źródeł pisanych. 
Wyraźnie pokazuje to jak ważną rolę uzupełniającą pełni 
archeologia w badaniach nad przeszłością. Zwykle uważa 
się, że archeologia jest nauką pomocniczą historii, szcze-
gólnie w odniesieniu do badań historii nowożytnej. Ale 
w tym konkretnym przypadku jest także nauką weryfi-
kującą i uzupełniającą historię. Jest to szczególnie waż-
ne w obecnych czasach, gdy coraz częściej archeolodzy 
badają pola bitwy. Takie miejsca to nie tylko zabytki, nie 
tylko szczątki poległych żołnierzy. To także sekwencja 
warstw będąca zapisem wydarzeń. Zapisem, który trzeba 
tylko (i aż) dobrze odczytać.
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Witold Migal i Michał Paczkowski

The battle for Ordon’s Redoubt (Fort 54) of 1831 –  
insights from trou de loup stratigraphy

Summary

This article compares the data available from historical records 
and army instructions with the findings from archaeological 
research. The latter identified on the site of Ordon’ Redoubt 
(Fort 54) in Warsaw the remains of elements of defensive ob-
stacles such as several features identified as trou de loup (wolf 
pits) traps, ditch, rampart base, and ammunition magazine. 
The surviving structures represent a tangible record of known 
historical events. The fill of the trou de loup features holds in-
valuable potential for comparative studies, and taken together 
with finds of military equipment and the nature of statigraphic 
layers for the analysis of battle episodes. 

We divided our analysis into three parts. In part I we exam-
ined how these booby traps were made using data from con-
temporary military instructions time (table 1). Part II presents 
the course of events reconstructed by historians. In part III we 
collated the archaeological evidence with the written record. 

The fill of the excavated trou de loup traps was separated 
into three main layers. Layer 1 found at the bottom of all the 
traps formed when the drying earth slipped from the sides of 

these features or was leached by precipitation, consequently, 
during the phase of construction. We propose to attribute layer 
2 to artillery shelling during phase I of the battle. This is con-
firmed by finds discovered in this layer: canister shot, a box 
containing this type of artillery ammunition, as well as artillery 
grenades and cannonballs. Layer 3 originated when the trous 
de loup were filled in after the fall of the redoubt. This is indi-
cated by finds definitely associated with this phase of the bat-
tle eg, a sabre, bayonet and a military hat. Some of the these 
features held the remains of the fallen soldiers.

The attempt to compare the stratigraphic sequence of the 
trou de loup features and associated archaeological objects 
with information drawn from the written sources is fascinat-
ing. It makes it possible to identify individual historical episodes 
within a given terrain and to add new details to our perception 
of events known from the written sources, at times even, to 
alter this perception. 

Translated by Andrzej Leligdowicz
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