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PIECZARA MROCZKÓW.
ARCHAICZNY GRÓB RODZINNY ZE WSCHODNIEGO MAZOWSZA

Mazowsze i Podlasie, trady-
cyjnie obfitujàce w drobnà

szlacht´, zachowa∏y do dzisiaj
wiele reliktów staropolskiej kul-
tury duchowej i materialnej.
Spo∏ecznoÊç drobnoszlachecka,
konserwatywna i uparta, niez∏om-
nie trwa∏a przez wieki przy swoich
poglàdach, zwyczajach i obycza-
jach. Wp∏ywa∏a na to z pewnoÊ-
cià zasiedzia∏oÊç w jednym miej-
scu od wielu pokoleƒ, co spowo-
dowane by∏o skromnymi zasoba-
mi finansowymi. Mo˝na udo-
wodniç, ˝e korzenie szlachty za-
siedlajàcej okolice Ka∏uszyna
(obecnie powiat miƒski), po∏o˝o-
nego mniej wi´cej w po∏owie dro-
gi mi´dzy Warszawà a Siedlcami,
si´gajà XV w., gdy tworzy∏a si´
tamtejsza parafia1.  

WÊród rodzin o najstarszej 
w okolicy tradycji wyró˝nia si´
rodzina Mroczków z zaÊcianka
Mroczki-¸opuchy, „piszàca si´”
z ¸opuchowa. Ich protoplastà by∏
rycerz spod Grunwaldu, Mroczek
z ¸opuchowa herbu Leszczyc,
postaç niezwykle barwna, wspo-
mniana nawet przez Jana D∏ugo-
sza2. Do wielu pamiàtek przesz∏oÊ-
ci, które przechowa∏y si´ w tej
rodzinie i jej wsi Mroczkach,
nale˝y tak˝e zabytek kultury ma-
terialnej i duchowej zarazem. Jest
nim tzw. „pieczara Mroczków” –
grób rodzinny na cmentarzu pa-
rafialnym w Ka∏uszynie. 

Pierwotnie cmentarz ka∏uszyƒ-
ski znajdowa∏ si´ przy koÊciele 
i s∏u˝y∏ parafianom do prze∏omu
wieku XVIII i XIX. Póêniej 
przeniesiono go na teren odleg∏y
o ok. 600 m od dzisiejszego koÊ-
cio∏a, po∏o˝ony na uboczu przy
granicy miasteczka i drodze wio-
dàcej do Milewa3. WÊród wielu
dziewi´tnastowiecznych nagrob-
ków, cz´sto bardzo interesujàcych

stylistycznie, wykonanych z miej-
scowego polnego lub importowa-
nego kamienia albo odlanych z ˝e-
liwa, na szczególnà uwag´, zda-
niem autora, zas∏uguje jeden z naj-
skromniejszych grobów rodzin-

nych – wzmiankowany powy˝ej
grobowiec rodziny Mroczków.

Ksi´gi metrykalne parafii
przynoszà informacje o licznych
jeszcze w XVIII w. pochówkach
miejscowej szlachty w koÊciele.

The Mroczki Cave in Ka∏uszyn. Photo: M.P.O. and D. Fiedler, 1998.
Pieczara Mroczków w Ka∏uszynie. Fot. M.P.O. i D. Fiedler, 1998.
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Pierwotna Êwiàtynia zbudowana
by∏a z drewna i zapewne mia∏a
niewielkie rozmiary. Dlatego z cza-
sem rozros∏e rodziny kolatorów 
i pozosta∏ej okolicznej szlachty
musia∏y mieç trudnoÊci, by pomie-
Êciç w koÊciele swych zmar∏ych.
To z pewnoÊcià spowodowa∏o, ˝e
wprawdzie czàstkowa, ale wcià˝
nie spauperyzowana szlachta ka-
∏uszyƒska zacz´∏a budowaç groby
„familijne”. 

Literatura zwiàzana z polskà
tematykà vanitatywnà, mortalnà 
i sepulkralnà nie porusza tematu
grobowców szlacheckich4. Jest to
wi´c zagadnienie czekajàce na
opracowanie i niewàtpliwie na
nie zas∏ugujàce. Nale˝y zatem
przedstawiç doskonale zachowa-
ny przyk∏ad.

Jak ju˝ wspomniano wy˝ej,
grób rodzinny okreÊla si´ mianem
pieczary. S∏owo to potwierdza
tez´ o dawnym rodowodzie gro-
bowca. „Pieczara” – to wed∏ug
najnowszego s∏ownika etymolo-
gicznego j´zyka polskiego autor-
stwa prof. Andrzeja Baƒkow-
skiego –  rutenizm, który pojawi∏
si´ w 1566 r. To rosyjskie s∏owo
wywodzi si´ ze starobu∏garskiego
i oznacza „piec podziemny, zie-
miank´ z piecem”5. Aleksander
Brückner wyjaÊnia: pieczarami 
z ruska zowià lochy podziemne6.
„S∏ownik j´zyka polskiego” pod
red. prof. Witolda Doroszew-
skiego okreÊla pieczar´ jako jam´
powsta∏à w skale na skutek
ruchów górotwórczych lub dzia-
∏ania wody, wiatru, itp. oraz – co
jest w tym przypadku wa˝niejsze
– w drugim, przestarza∏ym ju˝
znaczeniu, jako katakumby, kryp-
t ,́ grobowiec7. Cytowane w s∏ow-
niku przyk∏ady u˝ycia wyrazu
brzmià nast´pujàco: Patrza∏, jak
grobów otwierano wieko, jak
przodków trumny wÊród st´ch∏ej
pieczary sp∏owia∏e k niemu wy-
szczerza∏y lica8. Pod koÊcio∏em
murowana pieczara dla z∏o˝enia
zmar∏ych9. Warto te˝ przypomnieç
pi´kne frazy Stanis∏awa Trem-
beckiego (1730-1812): Rozumiem,
˝e tamtejsze zwiedza∏eÊ pieczary,
k´dy le˝à chwalebni z uczynków 

i wiary10. W przypadku przedmio-
towego grobu rodzinnego mamy
do czynienia nie tylko z zabyt-
kiem materialnym, ale i niemate-
rialnym, za czym przemawia 
anachroniczny termin, jakim do
dziÊ jest okreÊlany. Pieczara to
zabytek kultury i budownictwa.

Pieczara Mroczków zbudowa-
na jest w kszta∏cie niewysokiego
kopca ziemnego, nakrytego dar-
nià, o wymiarach 190 cm szer. 
i 420 cm d∏. U stóp kurhaniku
znajduje si´ zag∏´bione wejÊcie
szer. 140 cm, zamkni´te ˝elazny-
mi podwojami o wymiarach 88 x
90 cm. Widniejà na nich resztki
aplikowanego napisu z ˝elaznych,
kutych liter, który mo˝na odtwo-
rzyç jako „[G]RÓB [FAM]ILI-
JNY // [...] [M]ROC[ZKA] //
[...]9 R.” Nad wejÊciem do wn´t-
rza mogi∏y znajduje si´ trójkàtne,
rozciàgni´te na szer. 140 cm 
i wysokie na 40 cm nadpro˝e 
z ró˝owego granitu, wyciosane 
z g∏azu narzutowego. Wykuto 
w nim krzy˝ oraz ozdobne ˝∏obie-
nia, powtarzajàce kszta∏t nadpro-
˝a. DoÊç nieporadna stylistyka 
i lokalny materia∏ wskazujà praw-
dopodobnie na miejscowy, ama-
torski warsztat. Mo˝na te˝ sàdziç,
˝e chronologicznie ten fragment
kamieniarki jest wczeÊniejszy.
Grób u wezg∏owia zaopatrzono 
w cz´Êciowo obrobiony cokó∏ 
z kamienia polnego zwieƒczony
krzy˝em, o ogólnej wysokoÊci
215 cm11. Na wyg∏adzonej po-
wierzchni coko∏u wyryto pobo˝-
ny i pokorny zarazem napis:
„BÑDè // WOLA TWOJA //
PANIE BO˚E”. 

Krzy˝ nawiàzuje do „drzewa
˝ycia”, imitujàc w kamieniu frag-
menty surowego pnia i ga∏´zi.
Umieszczono na nim odlanà w cy-
nie postaç Chrystusa Ukrzy˝o-
wanego. Ta cz´Êç kamieniarki,
zresztà te˝ z miejscowego surow-
ca, zdradza znacznie bieglejszego
rzemieÊlnika i mo˝e byç dato-
wana na póêniejsze lata. Ró˝nice
te mogà potwierdzaç hipotez´, ˝e
grobowiec cz´Êciowo zosta∏ prze-
niesiony ze starego, zlikwidowa-
nego cmentarza przy koÊciele.

W nowym miejscu odtworzono
typowy zapewne, od dawna prak-
tykowany kszta∏t, zachowujàc
tradycyjnà, anachronicznà nazw´. 

Pod kopcem ziemnym kryje
si´ piwnica nakryta sklepieniem
kolebkowym. Ca∏oÊç wymuro-
wana zosta∏a prawdopodobnie
z miejscowej, wypalanej na polu
ceg∏y. Sposób rozwiàzania tech-
nicznego (ziemianka)nasuwa praw-
dopodobnie s∏uszne skojarzenia 
z innà, cz´stà w okolicy budowlà
gospodarczà – piwnicà, a raczej
lodownià12. 

W przypadku pieczary Mrocz-
ków mamy zapewne do czynienia
z rozpowszechnionym niegdyÊ na
terenie Mazowsza i Podlasia ty-
pem szlacheckiego grobowca ro-
dzinnego. Jak wiadomo, uroczys-
toÊci polskiej szlachty, szczegól-
nie Êluby i pogrzeby, w mniejszym
stopniu inne wydarzenia rodzin-
ne, gromadzi∏y licznych krew-
nych, powinowatych, sàsiadów 
i przyjació∏. Rozrzucenie ich po ca-
∏ym kraju, warunki pogodowe albo
polityczne, powodowa∏y opóênie-
nia obrz´dów, aby umo˝liwiç udzia∏
w nich wszystkim zainteresowa-
nym. W tak wa˝nym losowo zda-
rzeniu, jak Êmierç, wiàza∏o si´ to
niekiedy z koniecznoÊcià d∏ugie-
go przechowywania cia∏a zmar-
∏ego. Byç mo˝e, co jest hipotezà,
stosowano do tego celu przydo-
mowe lodownie. Nawet jeÊli ta
zbie˝noÊç formalna obu typów
budowli nie wzi´∏a si´ wprost 
z pobocznej funkcji (przechowa-
nia zw∏ok przed pogrzebem), to 
z pewnoÊcià ch´ç godnego z∏o-
˝enia nieboszczyka w ziemi i jak
najd∏u˝szego zachowania cia∏a 
i trumny w dobrym stanie spowo-
dowa∏a powstanie podobnych bu-
dowli, lecz ju˝ o wy∏àcznie grze-
balnym i sakralnym charakterze.

W okolicy przetrwa∏y tak˝e
pieczary innych rodzin. Wed∏ug
informacji uzyskanych od sied-
leckich konserwatorów zabytków
podobne groby znajdujà si´ m.in.
w Latowiczu, Jeleƒcu i Tuchowi-
czu. W tej ostatniej miejscowo-
Êci odrestaurowany zosta∏ gro-
bowiec rodziny Dmochowskich
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THE MROCZKI CAVE. AN ARCHAIC FAMILY SEPULCHRE IN EASTERN MAZOVIA 

herbu Pobóg13. Równie˝ na cmen-
tarzu w Ka∏uszynie by∏o wi´cej ta-
kich grobów rodzinnych. Popad∏y
jednak w ruin´ lub zosta∏y, nie-
które niedawno, zmodernizowa-
ne, co spowodowa∏o zatarcie 
ich archaicznego, staropolskiego

charakteru. Stàd tym wi´ksza war-
toÊç opisanej pieczary Mrocz-
ków. Uwzgl´dniajàc ten fakt
autor niniejszego artyku∏u wystà-
pi∏ w dn. 15.10.2002 r. do Mazo-
wieckiego Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków z wnioskiem

o wpisanie tej mogi∏y do rejestru
zabytków. Wniosek jest obec-
nie za∏atwiany. Jego realizacja
przyczyni si´ bez wàtpienia do
podtrzymania miejscowej tra-
dycji, ÊwiadomoÊci i patriotyzmu
lokalnego.

Mazovia and Podlasie, the tra-
ditional terrain of the petty

gentry, have preserved myriad relics
of Old Polish spiritual and materi-
al culture. One such example is the

plain sepulchre of the Mroczki
family in the parish cemetery in
Ka∏uszyn (county of Miƒsk Mazo-
wiecki). The sepulchre was built
in the form of an earth-covered dug-

out, decorated with simple archi-
tectural detail carved in local field
stones. The ancient nature of this
object is evidenced by its name –
pieczara (cave), used up to this day.

Przypisy

1. Kodeks dyplomatyczny Ksi´stwa Ma-
zowieckiego, oprac. J.T. Lubomirski, War-
szawa 1863, s. 272, wymienia w przywile-
ju z 1476 r., zwalniajàcym od przymusu
budowy i naprawy zamków, protoplastów
takich „ka∏uszyƒskich” rodzin, jak np.
Abramowskich, ChroÊcickich, Klukow-
skich, Milewskich, Olszewskich, Patoc-
kich i Szymborskich. KoÊció∏ w Ka∏uszy-
nie powsta∏ w 1447 r., zaÊ jego parafia 
w 1472 r., [za:] J. Nowacki, Archidiecezja
poznaƒska w granicach historycznych 
i jej ustrój, Poznaƒ 1964, t. II, s. 549.
Poj´ciem rodzin „autochtonicznych” autor
okreÊla miejscowà szlacht´, cz´sto nie-
przerwanie zasiedzia∏à w osadach (które
najcz´Êciej sama za∏o˝y∏a na surowym
korzeniu), od których, w wi´kszoÊci przy-
padków, utworzy∏a w formie przymiotni-
kowej swoje nazwiska. Taka szlachta, za-
mieszkujàca swoje gniazda od poczàtku
ich istnienia, cz´sto przyby∏a na te tereny
skàdinàd, podczas akcji kolonizacyjnej.
Niekoniecznie jest wi´c „odwiecznie”

miejscowa lub nawet rdzennie mazowiec-
ka. Przyk∏adem Mroczkowie z ¸opuchowa
w Wielkopolsce, osiedli we wsi Mroczki-
¸opuchy. 

2. M. Pietraszak Dmowski, O pochodzeniu
rodziny Mroczków herbu Leszczyc, [w:]
„Gens – rocznik Towarzystwa Genealo-
giczno-Heraldycznego”, Poznaƒ 2001, 
s. 27-48, oraz [w:] „Rocznik ka∏uszyƒski”,
Ka∏uszyn 2002, z. 2, s. 31-56.

3. Liczne zdj´cia zabytkowych nagrobków
z cmentarza w Ka∏uszynie wraz z komen-
tarzem M. Bartosiak, b. t. , [w:] „Rocznik
ka∏uszyƒski”, Ka∏uszyn 2002, z. 2, s. 188 i n.

4. Przekonuje o tym np. obszerna biblio-
grafia w katalogu wystawy: J. Dziubkowa,
Vanitas. Portret trumienny na tle sarmac-
kich obyczajów pogrzebowych, Muzeum
Narodowe w Poznaniu, Poznaƒ 1996, 
s. 311 i n.

5. A. Baƒkowski, Etymologiczny s∏ownik j´-
zyka polskiego, Warszawa 2000, t. 2, s. 547.

6. A. Brückner, S∏ownik etymologiczny
j´zyka polskiego, Warszawa 1974, s. 407.

7. S∏ownik j´zyka polskiego, pod red. W. Do-
roszewskiego, Warszawa 1964, t. 6, s. 307.

8. M. Ba∏ucki, Poezje, Kraków 1887, s. 343.

9. K. Wild, Pami´tnik o ksi´ciu Karolu
Radziwille pisany pod∏ug Archiwum Nie-
Êwieskiego, Lwów 1864, s. 7.

10. S. Trembecki, Wiersze w materiach
politycznych. Pisma wszystkie, Warszawa
1953, t. 1, s. 166.

11. Wymiary otrzymane dzi´ki uprzej-
moÊci pana Cezarego Ostasa z siedleckiej
S∏u˝by Ochrony Zabytków.

12. To skojarzenie zawdzi´czam pani Jo-
annie Dziubkowej z Muzeum Narodowego
w Poznaniu, znanej specjalistce od m.in.
staropolskiej kultury sepulkralnej i mor-
talnej.

13. Informacje od pana Cezarego Ostasa 
z S.O.Z. w Siedlcach, list z 21.02.2003 r.

Biblioteka m.st. Warszawy or-
ganizujàc wystaw´ pn. „War-

szawa w kolorze sepii” zapropo-
nowa∏a w´drówk´ po mieÊcie tro-
pami pierwszych polskich foto-
grafów – Karola Beyera, Marcina
Olszyƒskiego, Konrada Brandla, Ja-

na Mieczkowskiego i wielu innych.
WÊród licznie powstajàcych

w XIX w. firm i zak∏adów foto-
graficznych by∏a grupa wyró˝nia-
jàca si´ w Warszawie zarówno tra-
dycjami zawodowymi, jak i za-
s∏u˝onà renomà. Rywalizowa∏y

one mi´dzy sobà pod wzgl´dem
jakoÊci us∏ug, stosowania nowi-
nek technicznych, wysokoÊci cen.
Poza znanym atelier Karola Be-
yera, artysty, naukowca i patrioty,
zwanego „fotografem narodo-
wym” ze wzgl´du na zas∏ugi 

WARSZAWA W KOLORZE SEPII.
MIASTO I LUDZIE W OBIEKTYWACH XIX-WIECZNYCH FOTOGRAFÓW

Beata Chyliƒska-Staƒczak, Zofia Zarachowicz
Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy


