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ABSTRACT

The article presents the most interesting pipes found during the archaeological research 
conducted at the Royal Castle in Warsaw. The artefacts are characterised according to their 
types and provenance. The collection includes pipes of Dutch, Prussian, Oriental, and local 
origin, made between the seventeenth and twentieth centuries. Their analysis made it possible 
to illustrate the variety of types of pipes used by the population of Warsaw and to answer the 
question of how their influx changed over time.
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* * *

W ostatnim czasie rozwój i intensyfikacja badań archeologicznych prowadzonych w grani-
cach miast przyczyniły się do zwiększenia zainteresowania archeologią okresu nowożytnego. 
Tym samym znacznie wzrosła liczba pozyskiwanych z tego czasu zabytków, które coraz czę-
ściej stają się tematem opracowań naukowych. Nierzadkim znaleziskiem podczas wykopalisk 
są fajki, wśród których znajdują się zarówno egzemplarze importowane, jak i te miejscowej 
produkcji. Z racji dużego zróżnicowania tych przedmiotów pod względem formy można śle-
dzić ich zmiany stylistyczne na przestrzeni wieków i na tej podstawie tworzyć dość precyzyjny 
ciąg typologiczny. Na przykład fajki jednorodne (a tym samym towarzyszące im zabytki) dzięki 
umieszczanym na nich sygnaturom wytwórców można dokładnie datować. Obserwacja fre-
kwencji znalezisk fajek o różnej proweniencji poświadcza kierunki oraz intensywność kontak-
tów gospodarczych, a także ich zmiany w czasie. Zwyczaj używania do palenia tytoniu charak-
terystycznych dla zachodnioeuropejskiego lub orientalnego kręgu kulturowego przedmiotów 
pośrednio informuje, które wpływy w kulturze dominowały. 

Fajki omawiane w tym opracowaniu pochodzą z wykopalisk archeologicznych prowadzo-
nych w latach 1994–2017 na terenie całego kompleksu Zamku Królewskiego w Warszawie. 
Większość materiałów pozyskano z warstw niwelacyjnych datowanych na XVII–XX w. Ze wzglę-
du na dużą liczbę i wspomniane zróżnicowanie zabytków niniejszy artykuł jest wstępną prezen-
tacją tych egzemplarzy fajek, które wydają się najciekawsze na tle znalezisk na terenie Warsza-
wy. W niektórych wypadkach analiza została pogłębiona o szerszy kontekst – obiekty odkryte 
podczas badań archeologicznych prowadzonych w Polsce i za granicą. 

 FAJKI POZYSKANE W TRAKCIE BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH  
W WARSZAWIE

W Polsce najbardziej trafną terminologię dotyczącą fajek oraz ich najprostszą klasyfikację 
zaproponował ponad 60 lat temu Tadeusz Żurowski w artykule Fajki gliniane. Ten podział, na 
fajki jednorodne i złożone, nadal jest aktualny1.   

W czasie badań archeologicznych najczęstsze znalezisko stanowią fajki jednorodne (jed-
noelementowe i niepodzielne). Wykonane całkowicie z gliny, zwane są piankami lub fajkami 
białymi (il. 1.1). Następne w kolejności występowania są fajki złożone nazywane stambułkami, 
lulkami lub czibukami (il. 1.2). Fajki jednorodne pochodzą z Anglii i Holandii, natomiast złożone 
– z terenów Turcji i Europy Południowej2. Początkowo ten pierwszy typ importowano z Anglii 
i Holandii, głównie z największego centrum produkcyjnego w Goudzie. Z czasem rozwinęła 
się miejscowa produkcja powstała na bazie miejscowych złóż glin żelazistych i kaolinitowych. 
Najbardziej znanymi zakładami z terenu obecnej Polski produkującymi na dużą skalę fajki typu 

1 T. Żurowski, Fajki gliniane, „Ochrona Zabytków”, t. 4, 1951, nr 1–2, s. 39–57.
2 K. Meyza, Fajki gliniane z XVII w. i z pierwszej połowy XVIII w. Z badań archeologicznych Zamku Królewskiego 

i Starego Miasta w Warszawie, „Almanach Muzealny”, t. 1, 1997, s. 32–33.
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1. Budowa fajki jednorodnej, zło-
żonej oraz porcelanowej. Repr. za: 
J. Puziuk, Nowożytne fajki z badań 
archeologicznych w Krakowie, „Ma-
teriały Archeologiczne”, t. 40, 2015, 
s. 76.  / The structure of a homoge-
nous, composite, and porcelain pipe. 
Repr. after: J. Puziuk, Nowożytne faj-
ki z badań archeologicznych w Kra-
kowie, „Materiały Archeologiczne”,  
t. 40, 2015, s. 76.

zachodnioeuropejskiego są pruskie manufaktury w Rościnie i Zborowskiem3. Lulki typu turec-
kiego, bardzo wiernie naśladujące pierwowzory, były wytwarzane na masową skalę w Sta-
szowie, Sanoku, Tykocinie, a poza Polską – w krajach, które znajdowały się pod silnym wpły-
wem imperium osmańskiego4. Wśród zabytków archeologicznych pochodzących z wykopalisk 
prowadzonych na terenie Zamku Królewskiego występuje również miejscowy, prosty model 
lulek produkowanych na dużą skalę i używanych ze względu na niską cenę przez najmniej 
zamożnych mieszkańców Warszawy oraz okolicznych wsi i folwarków. Był on wytwarzany np. 
w warsztacie Jana Rosołowicza na Podwalu5. Kolejne fajki pochodzące z wykopalisk, wyko-
nane z drewna, w ziemi zachowują się sporadycznie lub nie zachowują się wcale. Częściej 
są odnajdowane ich części metalowe, okucia brzegów główki i ozdobnie wycinane kapturki 

3 M. Szewczyk-Wojtasiewicz, Fajki z badań archeologicznych w zbiorach zamku Królewskiego na Wawelu, Kraków 
2017, s. 44–45.  

4 Ibidem, s. 151–153.
5 A. Świechowska, R. Dukwicz, Warsztat garncarski z końca XVII w., w: Szkice staromiejskie, red. O. Puciata, 

Warszawa 1955, s. 151–159. 
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zamykające napych, przy czym metalowe zatyczki były montowane również w fajkach por-
celanowych. Najmłodsze w omawianym zbiorze są fragmenty fajek porcelanowych (il. 1.3). 
Akcydentalnie znajdowane są fajki wykonane z sepiolitu. 

Jednym z pierwszych polskich opracowań dotyczących tytułowej tematyki był wspomina-
ny artykuł Żurowskiego omawiający znaleziska, na które natrafiono podczas budowy Trasy 
W-Z w Warszawie. Niestety, przedmioty te z powodu niedostatecznego nadzoru konserwa-
torsko-archeologicznego w trakcie prac ziemnych nie mają udokumentowanego pochodzenia 
z nawarstwień archeologicznych. Zbiór ten można traktować tylko jako kolekcję pochodzącą 
z okolicy Zamku Królewskiego. Warto jednak zauważyć, że autor artykułu po raz pierwszy sta-
rał się potraktować fajki jako źródło archeologiczne pozwalające poznać nowe aspekty kultury 
materialnej mieszkańców Warszawy6. Ważną publikacją poruszającą m.in. temat fajek znale-
zionych na terenie Warszawy, a co najważniejsze – kwestię ich produkcji, jest pionierski artykuł 
Aleksandry Świechowskiej i Ryszarda Dukwicza. Dotyczy on materiałów archeologicznych po-
chodzących z warsztatu garncarskiego z końca XVII w. zlokalizowanego na Podwalu. Lulki sta-
nowiły tylko jedną z trzech kategorii przedmiotów wytwarzanych w tym zakładzie, i to raczej nie 
najważniejszą. Niemniej po raz pierwszy zarejestrowano, jak fajki, skądinąd dość prymitywne, 
były wypalane w piecu7. Dzięki zachowanemu w dokumentach miejskich testamentowi udało 
się zidentyfikować właściciela warsztatu – Jana Rosołowicza8. Po dokładnej analizie stratygra-
ficznej oraz badaniach fragmentów cybuchów fajek jednorodnych datowanie tego zakładu prze-
sunięto na 1. połowę XVIII w.9. Kontynuatorką badań Świechowskiej i Dukwicza jest Katarzyna 
Meyza zajmującą się szczegółowo warszawskimi znaleziskami – fajkami. Stołeczna archeolog 
opublikowała artykuły prezentujące zbiór fajek znajdujący się w Muzeum Warszawy, a pocho-
dzący z badań prowadzonych wcześniej na terenie Starego Miasta i podczas odbudowy Zam-
ku Królewskiego. W opracowaniach tych autorka kompleksowo przedstawia historię palenia 
tytoniu i historię samych fajek jako ważnych dla określenia chronologii znalezisk archeologicz-
nych10. Krótki artykuł na temat fajek znalezionych podczas badań terenu Banku Polskiego przy 
ul. Bielańskiej 10 zaprezentowała Justyna Marczuk. Opisane przez nią zabytki nie odbiegają od 
innych zestawów  odkrytych w czasie wykopalisk prowadzonych w stolicy. Są wśród nich fajki 
jednorodne z Goudy, Rościna oraz popularne w  XIX w. lulki11. Włodzimierz Pela opisał badania 
archeologiczne przeprowadzone na skwerze Hoovera, gdzie natrafiono na egzemplarze holen-
derskie sygnowane literami EB, PR, SS, datowane przez autora na 1. połowę XVII w.12. Z kolei 

6 Żurowski, op.cit., s. 39–57.
7 Świechowska, Dukwicz, op.cit., s. 155.
8 Ibidem, s. 156.
9 K. Meyza, Nowożytny warsztat garncarski ze Starej Warszawy. Nowe ustalenia, „Kwartalnik Historii Kultury 

Materialnej”, t. 65, 2017, nr 2, s. 189–196.
10 Eadem, Fajki gliniane z XVII…; eadem, Fajki gliniane z drugiej połowy XVIII i pierwszej połowy XIX w. Z badań 

archeologicznych Zamku Królewskiego i miasta Warszawy, „Almanach Muzealny”, t. 2, 1999, s. 5–21.
11 J. Marczuk, Zbiór fajek glinianych odkrytych podczas badań archeologicznych przy ulicy Bielańskiej 10 w Warsza-

wie, Warszawa 2012 („Warszawskie Materiały Archeologiczne”, t. 10), s. 120–130.
12 W. Pela, Badać czy nie badać? Prace archeologiczno-architektoniczne na skwerze Hoovera w Warszawie, 

„Almanach Muzealny”, t. 6, 2010, s. 5–30.
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Tab. 1. Frekwencja fajek pochodzących z badań archeologicznych z terenu Zamku Królewskiego 
w Warszawie

Wykop Rok
Fajki 

jednorodne 
(główki) 

Fajki  
złożone

Fajki  
porcela-

nowe
Kapturki

Fajki 
jednorodne 

Cybuchy 
Rys.

Komora wodna-celna 1994 5 7 2

Warsztatowiec 1995 4 3

XII 38 1995 15 11 2 51

Nadzór nad instalacją CO 1996 1 1

Stancja 3 1995 1 1 1

Stancja 5 1995 1 1

Stancja 6 1995 1 2 1

Stancja 9 1995 2 2

Stancja 11 1995 2

Stancja 12 1995 2 2

Stancja 13 1995 3

Stancja 14 1995 2 1 2

Stancja 17 1995 2

Stancja 20 1995 1

Stancja 21 1996/1997 6 4 1 63

Stancja 22 1995 1 1

Stancja 23 1995 3

Stancja 25 1995 3

Stancja 30 1995 4

Arkada 17 1996/1997 1 2 12 1

XII 39 1997 1 1 1

XII 40 1997 1 1

Remont tylnej ściany Arkad 
1997

1997–2001 2 2 2 1 2

XV 19 1993 i 1997 1 1 9 2

XII 42 1997 4
1 + 

(szisza)
16 5

XV 23 2003 1 1

Odkrywki archit. Wykop 4 i 6 2001 1 1

XII 30 1985/1986 7 43 3

XV/27 2006 1 1

Kanalizacja przed Arkadami 2008 3 1 10 3

Narożnik SE Arkad 1 1 (luźne) 1

Ogród Górny 2013/2014 1 3 1

XIII 14 2017 1
fajka wie-
deńska

1 1

57 22 6 6 247
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podczas remontu siedziby Muzeum Warszawy (2008–2011) znaleziono zestaw różnorakich 
fajek, głównie jednorodnych z 2. połowy XVIII w.13. Niewielki zbiór pochodzący z wykopalisk 
na placu Teatralnym zaprezentował w swojej publikacji Włodzimierz Pela14. W 2013 r. podczas 
badań sondażowych prowadzonych w Ogrodzie Saskim natknięto się na kilka zabytków faj-
czarskich15. Ciekawa lulka została opisana przez Roberta Bartoszka i Michała Paczkowskiego 
w monografii dotyczącej odkryć poczynionych na terenie Reduty Ordona16. W 2017 r. ukazała 
się publikacja Katarzyny Meyzy prezentująca wszystkie materiały pozyskane podczas badań 
archeologicznych wykonywanych na placu Zamkowym. Autorka przedstawiła historyczny zarys 
badań nad fajkami pochodzącymi z wykopalisk archeologicznych17.

Warto zaznaczyć, że za granicą historia fajczarstwa ma bardzo bogatą literaturę. Szczególnie 
dobrze są w niej opisane ośrodki holenderskie, które dysponują okazałymi zbiorami fajek oraz ak-
cesoriów związanych z paleniem tytoniu i innymi zwyczajami dotyczącymi jego używania. Należy 
zwrócić uwagę przede wszystkim na prace Dona H. Duco poświęcone produkcji fajczarskiej w naj-
ważniejszych ośrodkach Holandii. Autor ten stworzył katalog sygnatur warsztatów wraz z identy-
fikacją i datowaniem tych zakładów18. Dzięki jego staraniom udało się zorganizować Muzeum 
Fajki najpierw w Leidzie, a później w Amsterdamie19. Z kolei John Heyes w studium na temat fajek 
z Istambułu zaproponował metodykę badań, opis i typologię orientalnych fajek złożonych20. 

W Polsce opracowania dotyczące manufaktur produkujących fajki jednorodne dotyczą 
Rościna21 i Zborowskiego22. Poza tym w związku z intensyfikacją prowadzonych inwestycji 
budowlanych pojawiają się bardzo liczne publikacje odnoszące się do badań miejskich. Dużą 
część z nich stanowią opracowania, w których szczegółowo opisywano przedmioty związane 
z paleniem tytoniu23.

13 R. Cędrowski, Badania archeologiczne prowadzone przy rewitalizacji piwnic w kamienicach Strony Dekerta Rynku 
Starego Miasta w Warszawie, „Z Otchłani Wieków”, t. 66, 2011–2012, nr 1–4, s. 39–63.

14 W. Pela, Fajki gliniane z badań archeologicznych północnej pierzei placu Teatralnego, w: Badania archeologiczno- 
-architektoniczne północnej pierzei placu Teatralnego w Warszawie w latach 1995–1997, red. W. Pela, Warszawa 
2013, s. 196–202. 

15 K. Meyza, Wyniki archeologicznych badań sondażowych na wzgórzu widokowym w Ogrodzie Krasińskich 
w Warszawie, „Almanach Muzealny”, t. 8,  2014, s. 15–43.

16 R. Bartoszek, M. Paczkowski, Lulka stambułka z Reduty Ordona, w: Badania archeologiczne na Reducie Ordona,  
t. 2, red. W. Borkowski, N. Kasparek, Warszawa 2015 („Warszawskie Materiały Archeologiczne”, t. 12–13) s. 231–236.

17 K. Meyza, Między miastem a dworem. Badania archeologiczne placu Zamkowego w Warszawie w latach 1977–
1983,  Warszawa 2017, s. 259–281.

18 D.H. Duco, lista artykułów jednego z najwybitniejszych znawców fajczarstwa na świecie: http://www.pijpenkabinet.
nl/Pijpenkabinet/19-E%20publicaties.html (dostęp: 7 XII 2020 r.).

19 www.pipemuseum.nl (dostęp: 30 IX 2020 r.).
20 J.W. Heyes, Turkish Clay Pipe: Provisional Typology, w: The Archeology of the Clay Tobaco Pipe, t. 4: Europe 1, 

red. P. Davey, Oxford 1980, s. 3–10.
21 T. Witkowska, Manufaktura fajek glinianych z Rościna, gmina Myślibórz, „Materiały Zachodniopomorskie”, t. 35–

36, 1989–1990, s. 283–301.
22 E. Zimmermann, M. Kügler, Seve the Zborowskie Clay-Pipe Factory the Least Left in Poland, „Knasterkopf”, t. 4, 

1991, s. 12–18.
23 Np. B. Grabny, Fabryka fajek w Zborowskiem: wyniki dotychczasowych badań, „Rocznik Muzeum Górnośląski 

Park Etnograficzny w Chorzowie”, 2013, nr 1, s. 140–151; K. Kwiatkowski, Jednorodne fajki gliniane z badań 
kwartału staromiejskiego w Stargardzie, „Materiały Zachodniopomorskie, Nowa Seria”, 2009–2010, nr 6–7, z. 1: 
Archeologia, s. 357–383; J. Woźny, Osiemnastowieczne fajki gliniane z Bydgoszczy. Możliwości i ograniczenia 
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Należy też wspomnieć o dwóch monograficznych katalogach zbiorów muzealnych. 
W pierwszym z nich, zatytułowanym Ars fumida, Wydawnictwo Muzeum Narodowego w Kra-
kowie opisowo przedstawiło swoją bogatą kolekcję przedmiotów związanych z paleniem z per-
spektywy historii sztuki24. Warto zwrócić uwagę na różnorodność form fajek z całego świata 
oraz przedmioty towarzyszące paleniu, np. kapciuchy. Drugi katalog to monumentalne studium 
zatytułowane Fajki z badań archeologicznych w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu. 
Ramy czasowe zespołu obejmują cały przekrój typów fajek od XVII do XX w.25. 

Obecnie ważnym źródłem informacji stały się zasoby internetowe. Digitalizowane zbiory 
muzealne są bardzo cennym materiałem pozwalającym na szukanie analogii26. Wiele unikato-
wych treści można znaleźć na stronach kolekcjonerów i antykwariatów, które specjalizują się 
w sprzedaży utensyliów związanych z paleniem i zażywaniem tytoniu jako tabaki27. 

CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁU ZABYTKOWEGO

Analizowany zbiór zabytków składa się z 338 fragmentów fajek znalezionych w latach 
1994–2017 podczas prac prowadzonych w ramach badań archeologicznych na terenie ota-
czającym Zamek Królewski w Warszawie (tab. 1)28. 

Gliniane główki były niezwykle kruche, a więc podatne na zniszczenie. Szczególnie często 
uszkodzeniu ulegały cybuchy fajek jednorodnych. W zbiorach zamkowych brak jakiegokolwiek 
kompletnego egzemplarza. Większość to obiekty zepsute, których właściciele pozbyli się jako 
przedmiotów niezdatnych do użytkowania. Występują również główki nienoszące śladów pale-
nia tytoniu, ale uszkodzone najprawdopodobniej w procesie produkcji lub podczas transportu.

W tym zróżnicowanym zbiorze przeważają fajki jednorodne (57 całych główek i ich frag-
mentów oraz 247 cybuchów) (il. 2–4). Odnotowano tylko trzy zakończenia cybuchów, w tym 
oryginalne ustniki oraz ich wtórne odpowiedniki wykonane samodzielnie przez palaczy (il. 4). 
Mniej licznie reprezentowane są fajki złożone (22 całe główki) (il. 5). Wśród nich można wy-
różnić importowane stambułki, ich lokalne naśladownictwa i warszawskiej produkcji proste,  
glazurowane lulki. Stosunkowo niewielką grupę zabytków stanowią fajki o porcelanowych 

interpretacji źródeł, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, t. 47, 1999, nr 3–4, s. 445–450; J. Puziuk,  Nowożytne 
fajki z badań archeologicznych w Krakowie, „Materiały Archeologiczne”, t.  40, 2015, s. 51–62.

24 A. Kiliańska, J. Kowalska, R. Martini, M. Paś, „Ars fumida”: przybory do palenia tytoniu w zbiorach Muzeum 
Narodowego w Krakowie, Kraków 2005.

25 Szewczyk-Wojtasiewicz, op.cit.
26 http://pipemuseum.nl/, http://www.pijpenkabinet.nl/, https://www.tabakspijp.nl/, http://www.goudapipes.nl/links/, 

https://www.claypipes.nl/ (dostęp: 15 VI 2020 r.).
27 https://www.old-snuffbox.com/products/pipes/ (dostęp: 7 XII 2020 r.). W internecie można również znaleźć 

wiele zdigitalizowanych artykułów i czasopism niedostępnych w bibliotekach, http://helene-bonn.info/AK/ein.htm 
(dostęp: 5 VI 2020 r.).

28 Z historią badań archeologicznych prowadzonych na terenie Zamku Królewskim w Warszawie można się zapoznać 
w artykułach: J. Garus,  Archeologia na Zamku Królewskim. Część pierwsza, „Kronika Zamkowa”, 1991, nr 1 (23), 
s. 58–69; idem, Archeologia na Zamku Królewskim. Część druga, „Kronika Zamkowa”, 1991/1992, nr 2 (24), 
s. 3–31; M. Pastewka, Od fortyfikacji wazowskich do Arkad Kubickiego – zabudowa zbocza skarpy zamkowej, 
„Mazowsze”,  t. 9, 2001, nr 14, s. 19–38. Dodatkowa literatura na ten temat: https://www.zamek-krolewski.pl/
historia/archeologia/historia-badan (dostęp: 5 II 2020 r.).
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główkach (6 części główek) – najmłodsze znaleziska w analizowanym zbiorze (il. 6). Omówio-
ne zostaną również charakterystyczne dla fajek drewnianych i porcelanowych metalowe kap-
turki służące do zamykania komory, w której palił się tytoń. W zamkowym zestawie znajduje się 
też fragment główki fajki złożonej wykonanej z sepiolitu i napych fajki wodnej – sziszy. Podczas 
badań wykopaliskowych nie odkryto egzemplarza fajki drewnianej ani cybucha czy ustnika 
wykonanego z materiału organicznego. 

W kontekście pochodzenia i datowania znalezionych przedmiotów niezmiernie ważne jest 
zagadnienie dotyczące nawarstwień akumulowanych wokół Zamku Królewskiego w wyniku 
działalności człowieka. W związku z intensywnie prowadzonymi pracami budowlanymi i ziem-
nymi na terenie rezydencji królów duża część nawarstwień miała charakter niwelacyjny lub 
budowlany. W wyniku tych działań zostały wtórnie nawiezione gruz i ziema, tak więc zabytki 
w nich znalezione były pierwotnie zdeponowane w innym miejscu Warszawy. Można je dato-
wać na XVIII–XX w.

Najliczniejsza grupa przedmiotów z analizowanego zbioru – cybuchy fajek jednorodnych – 
dostarcza niewielu istotnych informacji, gdyż w większości są to fragmenty gładkie niezdobio-
ne, a tym samym mało dystynktywne dla chronologii i pochodzenia fajek. Dlatego zostaną one 
uwzględnione w niniejszym opracowaniu tylko w tabelach zawierających dane statystyczne. 
Omówione i poddane analizie będą jedynie te cybuchy, na których umieszczono sygnatury, 
ornamenty lub napisy.

W zbiorze znajdują się cztery podstawowe rodzaje fajek podzielone ze względu na pocho-
dzenie, formę, sposób wykonania oraz materiał, z którego zostały zrobione. To fajki jednorod-
ne, importowane stambułki, miejscowe glazurowane lulki oraz fajki o główkach porcelanowych. 
Najstarsze są fajki jednorodne wykonane z białej glinki kaolinitowej. Pierwsze, małe egzem-
plarze pochodzą z Anglii, a późniejsze – liczniej reprezentowane – z Holandii. Po wprowa-
dzeniu pruskiego zakazu importu fajek holenderskich i wprowadzeniu polityki merkantylizmu 
państwowego rozpoczęła się dominacja fajek z dwóch manufaktur z terenów zaboru pruskiego  
– z Rościna i ze Zborowskiego29.

Drugi rodzaj stanowią fajki złożone (reprezentowane przez główki) określane jako czibuki 
(inaczej: stambułki) lub lulki. Pierwsze pochodziły z Turcji bądź będących pod jej wpływem 
kulturowym Bałkanów. Następne, na nich wzorowane, były produkowane m.in. w polskich 
warsztatach. W całej grupie można zaobserwować największe zróżnicowanie. Początkowo 
fajki wypalano w atmosferze redukcyjnej (wtedy główki miały kolor biały lub szary), później – 
w atmosferze utleniającej (co sprawiało, że główki były ceglastobrunatne). Fajki importowane 
i na nich wzorowane często są pokryte angobą. Proste, miejscowego pochodzenia lulki są 
polewane glazurą lub nawet pozbawione tej powłoki. Tureckie czibuki czy ich bałkańskie i pol-
skie naśladownictwa były bogato zdobione odciskami stempli: oczek, palmetek itp.30. Jeden 
egzemplarz ze zbioru jest sygnowany na sposób orientalny, inny z kolei pochodzi z manufak-

29 Witkowska, op.cit., s. 283; W. Segeth, Manufaktura fajek glinianych w Zborowskiem, Częstochowa 1989;  
E. Zimmermann Rozpoznawanie fajek pochodzących z wytwórni w Rościnie (Fabrike in Rostin) i Zborowskiem 
(Fabrike in Schlesien), w: Fajki gliniane, Gdańsk 1994, s. 55–57 (z tablicami).

30 Kiliańska, Kowalska, Martini, Paś, op.cit., s. 17.



W Y B R A N E  FA J K I  N OWO Ż Y T N E . . . 213

tury w Staszowie. W grupie lulek wyróżnia się kilkanaście główek fajek glazurowanych. Są one 
wykonane dość prymitywnie i trudno ustalić ich proweniencję, choć można domniemywać, że 
pochodzą z małych warsztatów warszawskich31. 

Zbiór uzupełnia kilka niewielkich, malowanych bądź plastycznie zdobionych fragmentów 
główek złożonych fajek porcelanowych z końca XIX i początku XX w. oraz kilka metalowych 
pokrywek fajek drewnianych lub porcelanowych.

  

FAJKI JEDNORODNE

Najstarsze egzemplarze fajek jednorodnych pochodzą z XVII w. i mają małą beczułkowatą 
główkę oraz stosunkowo gruby cybuch. Nosek i ostroga również są dość duże i jednocześnie 
mało wyodrębnione ze styku główka – cybuch. Z biegiem czasu kolejne modele miały coraz 
większą główkę i bardziej wyodrębniony nosek, który stał się mniejszy. Zwiększanie pojemności 
napychu było uwarunkowane cenami tytoniu. Większa główka pozwalała dłużej fajkę palić i rza-
dziej ją nabijać32. Warto również zwrócić uwagę na to, że wraz z upływem czasu cieńszy stawał 
się cybuch. Na bocznej stronie noska prawie zawsze znajduje się słabiej lub wyraźniej odciśnię-
ty znak jakościowy – mały herb holenderskiego miasta Gouda. Wiąże się z nim interesująca hi-
storia. Z powodu coraz liczniej pojawiających się podróbek fajek miasto pozwoliło w 1739 r. ich 
producentom na oznaczanie wyrobów herbem Goudy. Ci, którzy nie dostąpili tego przywileju, 
zbuntowali się. Miasto zgodziło się na udostępnienie im również herbu, tyle że z umieszczoną 
nad nim literą S (np. il. 2.10). Tak oznaczone wyroby miały drugą kategorię jakości33. 1. połowa 
XVIII w. to czas kształtowania się klasycznego modelu holenderskiej fajki jednorodnej. Poszcze-
gólne egzemplarze można zidentyfikować po sygnaturach warsztatów, które umieszczano na 
spodzie ostrogi. Znaki to malutkie płaskorzeźby przedmiotów, zwierząt monogramów, kombi-
nacji cyfr i liter itp. Sygnatury oraz ich identyfikację przedstawia tab. 2. Identyfikację przeprowa-
dzono na podstawie publikacji Dona H. Duco34 oraz źródeł internetowych35. Niektóre sygnatury 
– szczególnie literowe – występują przez bardzo długi okres (nawet do XX w.). Często wiąże się 
to z dziedziczeniem warsztatu i zawodu z pokolenia na pokolenie. 

Cały zbiór cybuchów fajek jednorodnych to w zasadzie ich połamane, niewielkie fragmen-
ty. Trudno domniemywać, jaka była ich pierwotna długość. Na holenderskich obrazach pre-
zentujących scenki rodzajowe palacze są przedstawiani z fajkami mającymi cybuchy różnej  
długości. Jak można się domyślać, po odłamaniu kawałka rurki fajka nadal pozostawała w peł-
ni funkcjonalnym przedmiotem. Potwierdzeniem tego było intencjonalne opiłowywanie przez 
palaczy końcówek cybuchów, tak by nie kaleczyły warg podczas zaciągania się dymem. Po 
tym zabiegu powstawał może mniej elegancki, ale w pełni sprawny wtórny ustnik (il. 4.17). 

31 Świechowska, Dukwicz, op.cit., s. 149–161.
32 Meyza, Fajki gliniane z XVII…, s. 32.
33 K. Kwiatkowski, Ulotna historia. Fajki gliniane z badań w Stargardzie, Stargard 2012.
34 Zob. przyp. 18.
35 http://www.goudapipes.nl/, https://www.claypipes.nl/merken/letters/n/, http://anyflip.com/dpcc/yvut/basic   

(dostęp: 26 II 2020 r.).
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W zamkowym zbiorze jest jeden fabrycznie ukształtowany ustnik, który ma zgrubienie w posta-
ci kulki ułatwiającej utrzymanie fajki pomiędzy wargami lub zębami (il. 4.18).

Wśród dużej liczby połamanych, gładkich cybuchów różnej długości i grubości znajdują się 
egzemplarze, które – na podstawie napisów na nich umieszczonych – można przypisać kon-
kretnemu miastu, określonej manufakturze lub danemu warsztatowi (il. 4.1–4.9). Dość często 
spotykane są fragmenty zdobione prostym ornamentem ograniczającym się do: zygzakowa-
tych linii, pasów kwadratów lub prostokątów, nacięć, kółek, rombów z kółkami czy „wilczych 
kłów”. Większość dekoracji była wykonana specjalnym płaskim radełkiem, wzornikiem36 albo 
wyciskana razem z fajką (il. 4.10–4.16). Wśród zamkowych zabytków są też cybuchy spiralnie 
skręcone lub mające powierzchnię zdobioną motywami kropek, gwiazdek itp.     

 
FAJKI HOLENDERSKIE
W analizowanym zbiorze jest 28 egzemplarzy fajek jednorodnych importowanych z wytwór-

ni holenderskich. Z racji szczupłości miejsca ich datowanie zostało przedstawione w tab. 2. 
Najwcześniejsze egzemplarze, te z małą główką, pochodzą z lat 1620–1630 (il. 2.1–2.5), 
a ostatnie – z 3. ćwierci XVIII w., gdy główka była już duża i miała klasyczny kształt (il. 2.8–2.12). 

Wśród zachowanych fragmentów najstarszych fajek mamy kilka grubych cybuchów z sy-
gnaturami warsztatów niderlandzkich (il. 4). Jedną z najwcześniejszych jest zwielokrotniona 
sygnatura francuskiej lilii wpisanej w rąb (il. 4.1–4.2). Można ją wiązać z wczesnymi fajkami 
mającymi małą owoidalną komorę napychową. Znak ten datuje się dość nieprecyzyjnie na  
1. połowę XVII w.37. Na podstawie publikacji Dona H. Duco można ją datować na lata 1645–
166538. Fajka z odciśniętymi liliami na cybuchu, która znajduje się w zbiorach Muzeum Narodo-
wego w Krakowie, jest datowana na rok 1630 i najprawdopodobniej pochodzi z Amsterdamu, 
choć sygnatura literowa na pięcie nie została zidentyfikowana39. 

Cztery cybuchy z napisami można przypisać konkretnym warsztatom. Dwie sztuki różniące 
się nieznacznie od siebie zapisem pochodzą z zakładu Bastiaana Jansz. Overwesela produ-
kującego fajki w Goudzie w latach 1737–177040 (il. 4.5). Trochę późniejsze dwa egzemplarze 
zostały wykonane w warsztacie Barenta van Berkela, który działał w Goudzie w latach 1730–
176241 (il. 4.7).

Kolejne cybuchy pochodzą z centrum holenderskiej wytwórczości fajczarskiej – z Goudy. 
W zbiorze znajdują się egzemplarze zdobione tylko napisem IN GOUDA, który informuje o mie-

36 P. Gosse, Les pipes de la quarantaine. Fouilles du port antique de Pomègues, Marseille 2007, s. 117.
37 Meyza, Fajki gliniane z XVII…, s. 37; J. Dąbal, Fajki i elementy fajek, w: Gdańsk, Twierdza Wisłoujście: badania 

archeologiczno-architektoniczne w latach 2013–2014, red. J. Dąbal, K. Krawczyk, T. Winderski, Gdańsk 2015,  
s. 288.

38 D.H. Duco, The Clay Tobacco Pipe in Seventeenth Century Netherlands, w: The Archaeology of the Cay Tobacco 
Pipes, t. 5: Europe 2, red. P. Davey, 1981, s. 278, nr 118.

39 Kiliańska, Kowalska, Martini, Paś, op.cit., s. 30, nr kat. 1.
40 http://kleipijp.nl/index.php/pijpenmakers/34-algemeen/pijpenmakers/1490-overweset-bastiaan (dostęp: 14 VII 

2020 r.).
41 http://kleipijp.nl/index.php/component/content/article/34-algemeen/pijpenmakers/3296-berkel-barend-van 

(dostęp: 14 VII 2020 r.).
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ście, w którym wykonano fajkę (il. 4.3–4.4). Być może na ostrodze fajki, z której pochodzi ten 
fragment cybucha, była umieszczona sygnatura właściciela warsztatu pozwalająca dokładniej 
datować cybuch, dziś jednak można jedynie określić, że pochodzi on z XVIII w.42.

FAJKI PRUSKIE
Na podstawie analizy danych przedstawionych w tab. 2. zawierającej sygnatury można 

stwierdzić, że fajki pochodzenia holenderskiego prawie całkowicie zaniknęły na obszarze 
dzisiejszej Polski ok. połowy XVIII w. Był to czas pojawienia się pruskiego protekcjonizmu 
w handlu, a tym samym promocji rodzimej produkcji, która miała zahamować napływ towarów  

42 Dąbal, Fajki i elementy fajek..., s. 290–291.

2. Przykłady fajek jednorodnych importowanych z Europy Zachodniej. Rys. R. Mroczek / Examples of homogenous 
pipes imported from Western Europe. Drawn by R. Mroczek
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z zagranicy. Powstały wówczas dwie manufaktury: jedna w Rościnie43 i druga w Zborowskiem44, 
które w dużej mierze zdominowały rynek fajek jednorodnych na obszarze Polski. Na przełomie 
lat 80. i 90. XX w. na terenie obu wytwórni przeprowadzono badania archeologiczne, w czasie 
których pozyskano ogromy materiał zabytkowy w postaci dużej liczby fajek uszkodzonych 
i porzuconych. To pozwoliło na zidentyfikowanie sygnatur oraz modeli wytwarzanych w tych 
manufakturach45. Początkowo produkcja i formy fajek były oparte na wzorach holenderskich, 
podrabiano także znak Goudy, ale bez litery S. Później zaczęły powstawać autorskie projekty 
główek fajek z monogramami Fryderyka Wielkiego, w kształcie głowy w turbanie z brodą oraz 
kanelowaniem (il. 3.1–3.10). Stosowana ornamentyka nie odbiegała od ówczesnej mody na 

43 Witkowska, op.cit., s. 284.
44 Segeth, op.cit., s. 3.
45 Witkowska, op.cit.; Zimmermann, op.cit.

3. Przykłady fajek jednorodnych z pruskich manufaktur w Rościnie i Zborowskiem. Rys. R. Mroczek / Examples of 
homogenous pipes from Prussian manufactures at Rościn and Zborowskie. Drawn by R. Mroczek
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Sygnatura  Liczba 
główek 

Miejscowość / 
Wytwórca  Datowanie

Litery EI 1  Gouda / – 1620–1630

Róża 1 Gouda / – 1630–1640 

Cztery lilijki w układzie krzyża 
z umieszczoną pośrodku różą

1 Amsterdam (?) / – 1640–1660 

Siedem kropek układających się w różę 
Tudorów

1
Północna Holandia / 

–
1640–1660

Litery SH 1
Gouda /

Steven Hendriksz
1630–1690 

Lilia w rombie 1

Amsterdam, 
Gorinchem, Gouda, 
Leiden, Roermond / 
Enkhuizen i Hoorn 

1660–1690

Kandelabr 1 Gouda / – 1690–1700

Litery EB 2
Amsterdam /

Evert Bird
 1672–1720

Półksiężyc po prawej stronie 1 Gouda / – 1674–1690

Litery IC pod koroną 1 – 1675–1695 

Litery HC (?) 1
Gouda /

Heijndrick 
Cornelisse

1694

Litery EB pod koroną 1
Amsterdam, Breda, 

Gouda / –
1683–1725

Dwa romby pod koroną 1  Gouda / – 1690–1759

Litera F bez korony 1 Gouda / – 1690–1782

Sześć gwiazdek podzielonych kreską 2  Gouda / – początek XVIII w.

Litera N pod otwartą koroną 1
Gouda /

Stoffel Treurniet
1722–1760 

Pęk strzał 1 Gouda / – 1720–1799

Skaczący jeleń 1 Gouda / – 1655–1775

Litery WL i z boku noska herb Goudy 1
Gouda /

Jacob Luijnenburg 
(?)

1727–1745

Dwupolowa tarcza herbowa i sześć 
gwiazdek herb miasta Gouda

1 Gouda / – 1727–1775

Litera A pod koroną 1 Gouda / – 1714–1843

Kusza 1 Gouda / – 1740–1812

Litera L pod koroną     1 Gouda / –
1720–1940, 

najprawdopodobniej połowa 
XVIII w.

Herb Goudy bez litery S lub z nią  
z boku noska

1 Gouda / – od 1739 sygnatura jakościowa

Dzbanek na olej 3 Gouda / – 1745–1775

Tab. 2. Sygnatury oraz datowanie fajek holenderskich i pruskich
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zdobienia fajek, która panowała w Europie Zachodniej46. Tablice z sygnaturami obu wytwórni 
opublikował Zimmermann47. Niektóre z podanych znaków są bardzo podobne do tych widnie-
jących na fajkach holenderskich, stąd łatwo o pomyłkę.  

W analizowanym zbiorze znajdują się trzy cybuchy, na których wytłoczona jest nazwa ma-
nufaktury. Zabieg taki stosowała fabryka w Rościnie (il. 4.6). Można wyróżnić cztery rodzaje za-
pisu: ABR ROST, F.BRY ROST, ROSTIN, litery R T48. Czy wynika to z różnic chronologicznych, 
czy tylko z różnicy w formie i zdobieniu fajki, trudno dociec. Poza manufakturą w Rościnie jesz-
cze jedna pruska fabryczka oznaczała cybuchy napisem, ale nie nazwą wytwórni, lecz nazwą 
regionu, w którym się ona znajdowała. Mowa tu o zakładach w Zborowskiem i oznaczeniach: 
Fabrikein Schlesien, Schlesis Fabrice lub Fabrike in Schlesien49 (il. 4.8). Do tej grupy napisów 
można pewnie zaliczyć występujący na jednym z cybuchów niekompletny napis BRIKBIN, 
w którym brakuje fragmentu z początku i końca. 

 Niepewną proweniencję ma sygnatura STRAY (il. 4.9) umieszczona w owalu wykończonym 
trójkątnymi ząbkami. Być może cybuch oznaczony tym napisem pochodzi z Anglii (ang. stray 
– zabłąkany). Znane są bowiem fajki sygnowane literami FS, utożsamiane z monogramem 
Francisa Straya, którego warsztat wyrabiał fajki w Londynie od roku 1732 do lat 70. XVIII w.50.

46 Zob. http://pipemuseum.nl/, np. nr inw. APM 09.508a (główka fajki w formie „głowy Jakuba”), nr inw. APM 09.509a, 
APM 09.857c (główka fajki kanelowana).

47 Zimmermann, op.cit.
48 Witkowska, op.cit., tab. 9.VI i 9.VII.
49 Segeth, op.cit., s. 6; https://zabytkitechniki.pl/Poi/Pokaz/15737/1804/zabytkowa-fabryka-fajek-w-zborowskiem 

(dostęp: 15 XII 2020 r.). 
50 J. Dąbal, Brytyjskie wyroby ceramiczne na gdańskim rynku produktów w XVIII i XIX wieku, „Archeologia, Historica 

Polona”, t. 21, 2013, s. 338; http://www.mountvernonmidden.org/data/content.html?pS=Tobacco%20Pipe 
(dostęp: 12 III 2020 r.).

Litera B pod koroną 1 Gouda / –
1661–1875, 

najprawdopodobniej 1730–
1760

Litera D 2 1 Zborowskie / – od 1753 do 1850–1855

Na główce monogram FR w wieńcu  
roślinnym

1 Zborowskie / – od 1753 do 1850–1853

Główka fajki w formie głowy z brodą  
w turbanie

3 Zborowskie / – od 1753 do 1850–1853

Litera D na ostrodze i gwiazdka 
sześcioramienna z boku noska

1 Zborowskie / – od 1753 do 1850–1853

Litera A bez korony 1  Zborowskie / – od 1753 do 1850–1853

Litera T bez korony 2 Rościn / – 1753–1804

Cyfra 2 i z boku tarcza z sześcioma 
kropkami

1 Rościn / – 1753–1804

Litera P bez korony, z boku pusta tarcza, 
kropka

1 Rościn / – 1753–1804

Brak sygnatury (zdobienie – puklowana 
powierzchnia główki)

2 Rościn / – 1753–1804
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Na ilustracjach przedstawiono też kilka wariantów zdobień: spiralne skręcenie cybucha 
(il. 4.12) oraz przykłady motywów ornamentu wykonanego radełkiem (il. 4.3–4.5, 4.10–4.11, 
4.13). Metalowym wzornikiem odciskano pojedyncze pasy zwielokrotnionych prostych figur 
geometrycznych. Są to powtarzające się zestawy różnie konfigurowanych kółek, kółek z krop-
kami, a także pasy „wilczych kłów” i nacinane kreski. Trudno dokładnie stwierdzić, czy tak 
zdobione cybuchy pochodzą z fajek holenderskich, czy pruskich.

Do czasu powstania wytwórni w Rościnie i Zborowskiem dominowały różne egzemplarze 
z wytwórni z Niderlandów, w głównej mierze z centrum fajczarskiego w Goudzie. Gdy zaczynają 
działać dwie pruskie manufaktury, import fajek holenderskich zamiera.

4. Przykłady sygnatur i zdobień na cybuchach (1–16) i ustnikach (17–18). Rys. R. Mroczek / Examples of signatures 
and decorations on stems (1–16) and mouthpieces (17–18). Drawn by R. Mroczek
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FAJKI ZŁOŻONE

Grupa 22 egzemplarzy z analizowanego zbioru jest dość zróżnicowana i można ją podzielić 
na  pięć kategorii:

1. czibuki  /  lulki tureckie pochodzące bezpośrednio z terenów imperium osmańskiego 
albo z obszarów znajdujących się pod jego okupacją lub dużym wpływem kulturowym;

2. polskie odpowiedniki lulek orientalnych stanowiące doskonałe kopie oryginałów lub 
ich twórcze naśladownictwa;

3. proste lulki glazurowane lokalnego pochodzenia;
4. fajki kawiarniane pochodzące z Małopolski, a wzorowane na wyrobach wiedeńskich; 
5. fajki o główkach porcelanowych.
Dwa pojedyncze znaleziska: cybuch sziszy oraz fragment główki fajki z sepiolitu, choć zali-

czają się do oddzielnych grup, są opisane indywidualnie.

CZIBUKI, STAMBUŁKI, LULKI, SZISZA
Lulki składały się z dwóch lub trzech części: glinianej główki oraz organicznych elementów 

w postaci cybucha i ustnika. Do rąk archeologa trafiają najczęściej tylko główki, i to uszkodzo-
ne. Choć różnią się formą, to wszystkie można zaliczyć do fajek złożonych.

Fajka nr 9 widoczna na il. 7 ma najprawdopodobniej pochodzenie orientalne. Potwierdza-
łyby to: jej forma, technika wykonania, czerwonobrązowa barwa gliny, zdobienie oraz stempel 
z przedstawieniem oka proroka, które w Turcji stanowi popularny amulet51. Dość podobna 
w formie do tego egzemplarza jest fajka pokazana w publikacji Rebekki C.W. Robinson, ozna-
czona jako C 36, a datowana na koniec XVIII i 1. połowę XIX w.52.   

Trzy główki fajki glinianej złożonej to tzw. stambułki (il. 5.11–5.12). Najprawdopodobniej nie 
były to wyroby oryginalne, lecz imitacje produktów tureckich, co jednak – jak określa Magdale-
na Szewczyk-Wojtasiewicz – jest trudne do ustalenia. Oryginalne fajki tureckie z tego typu zdo-
bieniem są przez Johna Hayesa zaliczane do trzeciej grupy typologicznej (EH3 c-f) i datowane 
na po połowę XIX w.53. W Bułgarii egzemplarze znalezione we wrakach statków określa się 
jako czibuki tureckie typu Varna I lub Saraçhane X54. Wierne naśladownictwa opisanych powy-
żej główek pochodzą ze Słowacji, z Serbii, Bułgarii i Polski (Staszów w woj. świętokrzyskim), 
a nawet Francji (produkowała je firma Hippolyte Bonnaud w Marsylii)55. Są one zwyczajowo 
bogato ornamentowane wyciskanymi soczewkami, palmetkami czy trójkątami z charaktery-
stycznymi graniastymi kominami główek (il. 5.11, 5.12, 9.5). Można je datować na 2. połowę 
XIX w. Egzemplarze podobne do tych prezentowanych na il. 5.11 i 5.12 pochodzą np. z Zamku 

51 https://wszystkiesymbole.pl/oko-proroka/  (dostęp: 18 I 2021 r.).
52 R.C.W. Robinson, Clay Tobacco Pipes from the Kerameikos, „Athenische Mitteilungen”, t. 98, 1983, s. 164.
53 Gosse, op.cit., s. 180. 
54 K.N. Batchvarov, Clay Pipes and Smoking Paraphernalia from the Kitten Shipwreck, an Early Nineteenth-Century 

Black Sea Merchantman, „International Journal of Historical Archaeology”, t. 18, 2014, s. 10.
55 Gosse, op.cit., s. 170, 200.
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Królewskiego na Wawelu (nr 130–132)56. Taką samą jak wyżej wymienione konstrukcję oraz 
ornamentykę ma fajka nr 17 z Muzeum Narodowego w Krakowie. Różni się jednak od nich 
barwą (jest czarna) i tym, że ma sygnaturę KŰNSTLER. W artykule Katarzyny Meyzy lulki iden-
tyczne z tą zamkową, znalezione na terenie Starego Miasta w Warszawie, są określone jako 

56 Szewczyk-Wojtasiewicz, op.cit., s. 157–159 i 169–170.

5. Przykłady fajek złożonych importowanych i produkowanych na terenach Polski: fajka wiedeńska (3), czibuk (9), 
szisza (13) i lulki (4–8, 10–12). Rys. R. Mroczek / Examples of composite pipes, imported and produced locally in Po-
land: a Viennese pipe (3), chibouk (9), shisha pipe (13), and composite pipe bowl called ‘lulka’ (4–8, 10–12). Drawn by  
R. Mroczek
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pochodzące z Bułgarii57. Tadeusz Żurowski tego typu lulki łączy raczej z wytwórnią staszow-
ską i datuje zamkowy egzemplarz na połowę XIX w.58. Ustalenie pochodzenia fajki wykonanej 
z kremowej glinki, przedstawionej na ilustracjach (il. 5.10, 7.4), nie nastręcza żadnych proble-
mów, gdyż na przedmiocie znajduje się wyciśnięta sygnatura warsztatu – wpisane w owal litery 
F H MB, a pod spodem widnieje napis STASZÓW. Najbardziej zbliżone do tego egzemplarza 
są fajki odkryte na placu Zamkowym, które mają podobne w formie sygnatury, lecz inne litery  
(J Ł S Z. STASZÓW.O W S). Zostały one datowane przez Meyzę na lata 1851–186559. Jak 
uważają badacze, sygnatury w owalu z nazwą miasta Staszów są wcześniejsze niż te z na-
zwiskami rzemieślników60. Szewczyk-Wojtasiewicz sugeruje, że fajki pochodzące ze Staszowa 
były bardziej popularne w Warszawie niż w Małopolsce, a to z racji braku barier celnych. Sta-
szów leżał w granicach zaboru rosyjskiego, a jego okolice słynęły z gatunkowej glinki kaolini-
towej. Badaczka zaznacza, że wyroby z warsztatów staszowskich były bardzo dobrej jakości 
i nie ustępowały tureckim61. Warto zwrócić uwagę na to, że wzorzec dla produkcji staszowskiej 
stanowiły tureckie czibuki, znane już w 1. połowie XVII w. Fajki ze Staszowa były eksportowane 
do Rosji, a nawet do Turcji. Pod koniec XIX w. produkcja tych wyrobów zaczęła zamierać. 

Kolejny zabytek zaliczamy do fajek złożonych, ale nie mieści się on w naszym podziale szcze-
gółowym. To element fajki wodnej typu szisza. Wydaje się, że jedyny obecny w zbiorze cybuch 
sziszy (il. 5.13) można zaliczyć do grupy naśladownictw wyrobów tureckich. Jest on wzorowany 
na główkach z terenów imperium osmańskiego lub pochodzi z wytwórni staszowskiej. Wskazują 
na to technika wykonania, angobowanie oraz ornamentyka. Na stronie Amsterdam Pipe Mu-
seum znajdują się podobne cybuchy sziszy, które są datowane na 2. połowę XIX w.62.

Kilka lulek z zamkowego zbioru jest najprawdopodobniej pochodzenia lokalnego – war-
szawskiego. Mają one prostą konstrukcję i formą nawiązują do lulek tureckich. Ich ornamen-
tyka jest bardzo uboga lub są jej zupełnie pozbawione. Nie ma na nich żadnych sygnatur. 
Barwa polewy jest identyczna (żółta, zielona, brązowa) z tą, której używano do produkcji 
naczyń i kafli w XVIII i XIX w., dlatego można być pewnym, że fajki te były jednymi z produktów 
wytwarzanych w miejscowych warsztatach garncarskich (il. 5.2, 5.6–5.7). Potwierdzeniem tej 
hipotezy jest zbiór zabytków związanych z produkcją tego typu fajek, pozyskany z warszaw-
skiego zakładu Rosołowicza działającego na Podwalu, czyli w bezpośredniej bliskości Zamku 
Królewskiego63.

Szczególnie interesująca jest fajka, której napych przypomina postać kobiety z ogonem po-
krytym łuską (il. 5.7, 7.6). Na przedniej ścianie kominka widać przedstawienie kobiety ze sche-
matycznie zaznaczoną twarzą, z włosami w postaci kropek (loków?), wydatnym biustem i rękami 

57 Meyza, Fajki gliniane z drugiej połowy XVIII…, s. 10.
58 Żurowski, op.cit, s. 48, ryc. 38 – nr 20, ryc. 40 – nr 23.
59 Meyza, Fajki gliniane z drugiej połowy XVIII…, s. 17.
60 M. Bis, Lulki z wykopalisk na zamku w Tykocinie z XVII–XIX w., „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, t. 59, 2011, 

nr 1, s. 53–88, tu: 73; Szewczyk-Wojtasiewicz, op.cit., s. 11.
61 Szewczyk-Wojtasiewicz, op.cit., s. 152.
62 http://pipemuseum.nl/, nr. inw. APM 01.201 i APM 07.263.
63 Świechowska, Dukwicz, op.cit.
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opartymi na biodrach. Na podstawie trzech zamkowych znalezisk zachowanych w różnym stanie 
można wysunąć hipotezę, że te fajki pochodzą z Warszawy. Prawdopodobnie autor projektu 
formy do wytłaczania fajek chciał przedstawić herb miasta. Z publikacji poświęconych temu her-
bowi wiemy, że od połowy XVIII w. pojawiał się już w literaturze, co na pewno zwiększyło jego 
popularność64. Podobną w formie lulkę posiada w swoich zbiorach Muzeum Archeologiczne 
w Krakowie. Jednak w odróżnieniu od tych zamkowych ma ona zieloną barwę polewy i została 
wykonana z gliny kaolinitowej65. Niestety, nie znamy jej pochodzenia i daty wykonania. 

Egzemplarze zamkowe z przedstawieniem syreny pokryte są brązową glazurą. Na podsta-
wie koloru polewy można przypuszczać, że fajka pochodzi z 1. ćwierci XIX w., tak jak naczynia 
znalezione w wykopie XV 19 w pałacu Pod Blachą, które również zostały wykonane z ceglastej 
gliny i pokryte polewą o podobnej barwie66.

FAJKI KAWIARNIANE
Dwa inne egzemplarze reprezentują fajki, które formą nawiązują do tzw. fajek wiedeńskich 

(il. 5.3). Charakterystyczny jest dla nich wysoki, często graniasty kominek. Datuje się je na wiek 
XIX, a ich pochodzenie wiąże z Galicją, Słowacją lub krajami naddunajskimi, które stanowiły 
część Austro-Węgier67. 

FAJKI PORCELANOWE
Kolejna grupa wymaga niewielkiego wstępu opisowego. Fajki porcelanowe mają skompli-

kowaną, wieloczęściową konstrukcję (il. 13 – schemat fajki porcelanowej). W naszym zbiorze 
mamy do czynienia tylko z sześcioma fragmentami główek. Inne elementy – wśród znalezisk 
pochodzących z terenu Zamku, jak łączniki, osadniki, cybuchy – tu nie występują. Cechą dys-
tynktywną pozwalającą na bliższe określenie chronologii tych fajek jest zdobienie plastyczne, 
rzeźbiarskie lub malarskie główki. Najczęściej odnajdywanych fragmentów z częścią wkręcaną 
w łącznik nie można datować precyzyjniej niż na przełom XIX i XX w.

Wyjątkowo prezentuje się fragment fajki biskwitowej, na której powierzchni jest płaskorzeź-
ba mężczyzny. Według mnie to popiersie Marcina Lutra. Wokół przedstawienia widać część 
zachowanej gałązki z listkami oraz pojedynczą literę z podpisu. Nad głową płaskorzeźby są 
również promienie gwiazdki (il. 6.4, 7.3). Zbliżone cechy można zaobserwować na portrecie 
autorstwa Lucasa Cranacha znajdującym się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie. 
Obraz stanowi część dyptyku, przy czym drugim jego elementem jest portret Filipa Melanch-
tona, którego podobizna mogła być umieszczona na drugiej stronie główki fajki68. Podobna 

64 S.K. Kuczyński, Herb Warszawy, Warszawa 1977.
65 J. Puziuk, Akcesoria do palenia tytoniu z terenów dawnej Rzeczpospolitej w zbiorach Muzeum Archeologicznego 

w Krakowie, „Materiały Archeologiczne”, t. 40, 2016, tab. III, 2; fot. 2.5, s. 279.
66 M. Sekuła, Naczynia gliniane z początku XIX w. z wykopalisk w piwnicy Pałacu pod Blachą w Warszawie, 

„Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, t. 52, 2004, nr 4, s. 435–451. 
67 U. Olbromska, Skromne „szczawniczki” i secesyjna elegantka. O fajkach z Muzeum Samorządowego Ziemi 

Strzyżowskiej, „Strzyżowski Rocznik Muzealny”, t. 1, 2015, s. 205 (a, d, e); Szewczyk, Wojtasiewicz, op.cit.,  
s. 228, 316–319 oraz tab. 37, nr 236 i tab. 57–57, nr 362–372. 

68 https://cyfrowe.mnw.art.pl/pl/katalog/505574 (dostęp: 16 XII 2020 r.). 
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fajka znajduje się w Amsterdam Pipe Museum. Jej główka została wyprodukowana w Niem-
czech w manufakturze w Bruckbergu i jest datowana na lata 1815–1825. Widać na niej dwie 
płaskorzeźby – popiersia (na wzór kamei). Jedna ukazuje cara Aleksandra I, a druga –  cesarza 
Franciszka II. Być może jest to fajka pamiątkowa przedstawiająca przywódców III koalicji anty-
francuskiej69. Wydaje się, że część wykopanego napychu fajki można datować w przybliżeniu 
na 1. ćwierć XIX w. i wiązać z rocznicą wystąpienia Marcina Lutra w roku 1517. 

69  http://pipemuseum.nl/, nr. inw. APM 04.917.

6. Przykłady fajek porcelanowych oraz metalowych zatyczek. Rys. R. Mroczek / Examples of porcelain pipes and metal 
lids. Drawn by R. Mroczek
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W stancji nr 3 Arkad Kubickiego znaleziono także kawałek fajki porcelanowej z przedsta-
wieniem jelenia na tle łąki i drzewek, dodatkowo zdobiony przy krawędzi napychu złotym pa-
skiem (il. 6.1). Podobne dwa egzemplarze znajdują się w Amsterdam Pipe Museum (nr inw. 
APM 19.626 i 13.291). Tradycja przedstawień myśliwskich była rozpowszechniona szczegól-
nie w krajach niemieckich, skąd pochodzą obie fajki. Są one datowane dość późno, bo na lata 
1880–1920. Być może zamkowe znalezisko można wiązać z późniejszą penetracją wspo-
mnianej stancji, gdyż jej pomieszczenia zasypywano w 1. ćwierci XIX w.70.

Inna znaleziona część fajki porcelanowej z monochromatyczną, bordową malaturą przed-
stawia krajobraz z romantycznymi ruinami zamku (il. 6.2). Tego typu motyw zdobniczy był 
bardzo popularny. Trzy fajki bardzo podobnie zdobione znajdują się w zbiorach amsterdam-
skiego muzeum (nr inw. APM 20.449, 18.459 i 13.890). Są one datowane na lata 1840–1890 
i pochodzą z Niemiec.

Następne zamkowe znalezisko, niewielki kawałek fajki z bardzo charakterystycznym przed-
stawieniem czarnego orła z czerwonym berłem i literami FR, czyli cyfrą króla Prus Fryderyka 
Wielkiego (il. 6.6), można łączyć z jedną z fajek z Zamku Królewskiego na Wawelu datowaną 
na 2. połowę XIX i początek XX w. (nr 464). O ile z datowaniem można się zgodzić, o tyle 
wskazanie Austro-Węgier jako kraju pochodzenia jest błędne. To bowiem część fajki niemiec-
kiej produkcji71. 

Kolejną fajkę porcelanową można traktować jako pamiątkę służby wojskowej przeznaczoną 
dla rezerwisty lub jako egzemplarz propagandowy (il. 6.3). Na powierzchni główki fajki widnieje 
niemiecki napis patriotyczny: mit Gott für König und Vaterland, czyli motto z okresu Fryderyka 
Wilhelma III. Używano go do końca I wojny światowej i umieszczano na różnych przedmiotach 
związanych z wojskiem, np. na krzyżu Landwehry z 1813 r. Dopełnieniem napisu na fajce był 
namalowany zarys krzyża równoramiennego, który może nawiązywać do formacji wymienionej 
powyżej lub do najwyższego odznaczenia niemieckiego – Krzyża Żelaznego.

Nieliczne ułamki fajek porcelanowych składające się na zamkowy zbiór mają szczątkowo 
zachowaną malaturę, toteż trudno orzec, co przedstawiała ilustracja umieszczona na główce 
danego egzemplarza. W jednym wypadku najprawdopodobniej są to motywy floralne, jednak 
tego, co dokładnie przedstawia rysunek, nie sposób stwierdzić.  

FAJKA Z SEPIOLITU
Fajki złożone z główką z sepiolitu były krótko produkowane w XIX w. Wśród zamkowych 

zabytków fajczarstwa znajduje się tylko jeden fragment fajki wykonanej z tego materiału. Jest 
to duży element szyjki z kryzą zdobiony prostymi liniami i pozbawiony metalowych okuć. Na 
tej podstawie można stwierdzić jedynie to, że główka tego egzemplarza była duża i zrobiona 
z materiału w kolorze kremowym. Podobną szyjkę ma np. główka nr 100 z katalogu Muzeum 
Narodowego w Krakowie72, datowana na 1865 r. 

70 Garus, op.cit., s. 90.
71 Szewczyk, Wojtasiewicz, op.cit., s. 398, 406 oraz tab. LXXII, nr 464.
72 Kiliańska, Kowalska, Martini, Paś, op.cit.,  s. 69, nr kat. 100.
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METALOWE KAPTURKI
Dość rzadko spotykanym znaleziskiem są metalowe kapturki. Były one ozdobami gli-

nianych, porcelanowych, sepiolitowych i drewnianych główek fajek złożonych. Wykonana 
z mosiądzu lub brązu konstrukcja kryzy i pokrywki mocowanej na krawędzi główki pozwalała 

7. Wybrane zabytki pochodzące z zamkowych wykopalisk: 1. Fajka jednorodna, Amsterdam lub Breda, Edward  
(Ewert) Bird, 1672–1724; 2. Fajka jednorodna, Zborowskie, 1753–1853; 3. Fragment fajki porcelanowej, 1. ćwierć XIX w.; 
4. Lulka, Staszów, 1851–1865; 5. Lulka, 2. połowa XIX w.; 6. Lulka, Warszawa (?), 1. ćwierć XIX w.; 7. Pokrywka fajki, 
początek XIX w. (?). Fot. M. Lech / Selected artefacts from the Warsaw Castle archaeological excavations: 1. A ho-
mogenous pipe, Amsterdam or Breda, Edward (Ewert) Bird, 1672–1724; 2. A homogenous pipe, Zborowskie, 1753–
1853; 3. A fragment of porcelain pipe, 1st quarter of 19th c.; 4. A composite pipe bowl lulka, Staszów, 1851–1865; 
5. Lulka, 2nd half of 19th c.; 6. Lulka, Warsaw (?), 1st quarter of 19th c.; 7. A pipe lid, early 19th c.(?). Photo M. Lech
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na palenie tytoniu w trudnych warunkach pogodowych – przy silnym wietrze i w deszczu73. 
Konstrukcja ta była wykonana z cienkiej, wytłaczanej blaszki. Pokrywkę mocowano do kryzy 
zawiasem, a po zamknięciu unieruchamiał ją esowaty zacisk sprężynowy. Pokrywki często 
miały ozdobną formę z plastycznymi przedstawieniami, płaskorzeźbami, roślinnymi ażurami. 
Wydaje się, że pojawiły się w XIX w., ale – jak można wnosić po nielicznych znaleziskach – nie 
rozpowszechniły się na Mazowszu. Szczególnie popularne były w niemieckich i austriackich 
fajkach ludowych. 

W analizowanym zbiorze znajduje się tylko jeden, uszkodzony egzemplarz kryzy. Jest to 
jednak najprawdopodobniej okucie rury, w którym mocowano organiczny cybuch, a nie po-
krywkę. Kryza jest wykonana z cienkiej, miedzianej lub mosiężnej blaszki z zagiętym, zaokrą-
glonym brzegiem mocującym ją do krawędzi fajki. W środku przylutowana jest krótka rurka 
(kominek), której lekko pogrubioną krawędź ozdobiono skośnymi nacięciami. Brzeg blaszki 
jest zagięty w postać kryzy mocującej ją do krawędzi rury fajki (il. 6.10). Przy brzegu kominka 
przylutowano mały pierścień, który służył do zamocowania łańcuszka przytwierdzonego do 
pokrywki lub cybucha74. Datowanie tego zabytku jest utrudnione, ponieważ pochodzi on z wy-
kopu archeologicznego tnącego warstwy XVIII- i XIX-wieczne. 

Wśród zamkowych znalezisk jedna z pokrywek zwraca szczególną uwagę. Na jej wierzchu 
umieszczono wytłoczone w wieńcu roślinnym popiersie mężczyzny. Jest ono niezbyt okazałe 
i wyraźne, stąd trudno rozpoznać, kogo przedstawia. Wydaje się, że postać ma wąsy i nosi ha-
bit z wysokim kołnierzem oraz zawiązanym pod szyją fularem. Kołnierz jest na tyle wysoki, że 
można domniemywać, iż wizerunek pochodzi z samego końca XVIII lub początku XIX w. Przez 
pierś i lewe ramię mężczyzny przewieszony został pas (ładownicy, odznaczenia?). Wolno się 
domyślać, że przedstawiona osoba to ktoś znany i zasłużony – może żołnierz, polityk, nauko-
wiec lub duchowny (il. 6.7, 7.7).

ZAKOŃCZENIE

Niniejsza publikacja nie jest kompleksowym opracowaniem archeologicznym fajek znale-
zionych na terenie Zamku Królewskiego w Warszawie. Omówiono w niej tylko kilkanaście cie-
kawszych zabytków i poruszono jedynie kilka zagadnień dotyczących fajek, pomijając takie 
kwestie, jak: produkcja, handel, transport, dystrybucja i ceny. Zachodnioeuropejska produkcja 
fajek ma niezmiernie bogatą literaturę. Coraz częściej publikacje na ten temat powstają także 
w Polsce, dlatego zainteresowanie tym zagadnieniem się zwiększa. Niestety, obecnie badacze 
są na etapie prezentacji analizowanych egzemplarzy. Wciąż brakuje szerszego, syntetycznego 
spojrzenia na kwestię konsumpcji tytoniu.   

Należy podkreślić, że w archeologii fajki mogą odgrywać dużą rolę w datowaniu warstw, 
obiektów, zabytków itp. Fajki zachodnioeuropejskie z widocznymi sygnaturami są bardzo 

73 https://pl.wikipedia.org/wiki/Fajka (dostęp: 7 IX 2018 r.).
74 http://pipemuseum.nl/index.php?hm=4&dbm=1&pkl=4&wmod=lijst&startnum=0; http://pipemuseum.nl/

index.php?hm=4&dbm=1&pkl=4&wmod=lijst&startnum=168&id=24666 (dostęp: 19 VII 2019 r.).
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dobrym wyznacznikiem chronologicznym, głównie dzięki zachowanym miejskim źródłom 
pisanym, w których zarejestrowano działalność warsztatów rzemieślniczych i ich właścicieli. 
Potencjał fajek jako datowników można wręcz porównać do roli, jaką odgrywają monety75.

Znaleziska z terenu rezydencji królewskiej świadczą o tym, że Warszawa znajdowała się na 
pograniczu dwóch kultur palenia tytoniu: zachodnioeuropejskiej i orientalnej76. Ludzie tu przy-
bywający przywozili ze sobą właściwe dla swojego regionu i swojej tradycji przedmioty zwią-
zane z fajczarstwem. Najstarsze są XVII-wieczne jednorodne fajki białe pochodzące z Anglii 
i Holandii, z czasem wyparte przez produkcję pruską z Rościna i Zborowskiego, którą rozpo-
częto w 2. połowie XVIII w.  W tym okresie fajki ewoluowały od małych napychów z grubym cy-
buchem do typowej dla XVIII w. formy z dużo większą główką i długim, delikatnym cybuchem. 
Był to rezultat upowszechnienia się upraw tytoniu i jego potanienia. Na początku XIX w. wraz 
z rozprzestrzeniającą się modą na orient pojawiły się pojedyncze egzemplarze orientalnych fa-
jek złożonych oraz ich uproszczone miejscowe naśladownictwa pochodzące np. ze Staszowa 
czy najprostsze używane przez najuboższe warstwy mieszczańskie glazurowane lulki. Druga 
połowa XIX w. to okres pojawienia się fajek porcelanowych zdobionych malowaniem pod-
szkliwnym. Na początku XX w. fajki przestały być powszechnie używane i zostały zastąpione 
przez cygara i papierosy. 

Postulat badawczy nasuwający się po prezentacji zamkowego zbioru sprowadza się do 
tego, by bardziej kompleksowo spojrzeć na takie zagadnienia, jak dystrybucja fajek jednorod-
nych i złożonych, lokalna produkcja fajek glazurowanych oraz identyfikacja warsztatów wraz 
ze wskazaniem okresu ich funkcjonowania. Niewątpliwie badania należałoby jeszcze pogłę-
bić – uzupełnić choćby o kwerendy źródeł dotyczących rzemiosła i handlu przeprowadzane 
w miejskich archiwach.

75 Znakomity przykład korekty datowania obiektu na podstawie znaleziska cybuchów fajek jednorodnych: Meyza, 
Nowożytny warsztat garncarski ze Starej Warszawy…, s. 186–196.

76 Meyza, Fajki gliniane z drugiej połowy XVIII…, s. 33.



W Y B R A N E  FA J K I  N OWO Ż Y T N E . . . 229

BIBLIOGRAFIA / REFERENCES

Atkinson D., Oswald A., London Clay Tobacco Pipes, „Journal of the British Archeological Association”,  
t. 33, 1969, s. 171–227.
Bartoszek R., Paczkowski M., Lulka stambułka z Reduty Ordona, w: Badania archeologiczne na Reducie 
Ordona, t. 2, red. W. Borkowski, N. Kasparek, Warszawa 2015 („Warszawskie Materiały Archeologiczne”, 
t. 12–13), s. 231–236.
Batchvarov K.N., Clay Pipes and Smoking Paraphernalia from the Kitten Shipwreck, an Early Nineteenth-
-century Black Sea Merchantman, „International Journal of Historical Archaeology”, t. 18, 2014, s. 1–19.
Bilińska A., Nowożytne fajki z badań na Starym Mieście we Wrocławiu, „Wratislavia Antiqua”, t. 6, 2004, 
s. 285–293.
Bis M., Lulki z wykopalisk na zamku w Tykocinie z XVII–XIX w., „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”,  
t. 59, 2011, nr 1, s. 53–88. 
Cędrowski R., Badania archeologiczne prowadzone przy rewitalizacji piwnic w kamienicach Strony  
Dekerta Rynku Starego Miasta w Warszawie, „Z Otchłani Wieków”, t. 66, 2011/2012, nr 1–4, s. 39–63.
Chudziak J., Fajki ceramiczne z ul. Katedralnej 4 z Wrocławia, „Wratislavia Antiqua”, t. 17, 2012,  
s. 161–165.
Dąbal J., Brytyjskie wyroby ceramiczne na gdańskim rynku produktów w XVIII i XIX wieku, „Archaeologia 
Historica Polona”, t. 21, 2013, s. 319–350.
Dąbal J., Fajki i elementy fajek, w: Gdańsk, Twierdza Wisłoujście. Badania archeologiczno-architektonicz-
ne w latach 2013–2014, red. J. Dąbal, K. Krawczyk, T. Winderski, Gdańsk 2015, s. 281–299.
Dąbal J., Fajki z badań archeologicznych na stanowisku 86 przy ulicy Sadowej w Gdańsku. Uwagi na 
temat produktów fajczarskich użytkowanych w mieście, „Gdańskie Studia Archeologiczne”, 2015, nr 5, 
s. 189–204.
Dąbal J., O paleniu tytoniu w domach mieszczańskich (XVIII–XX wiek), w: Domy i ich mieszkańcy w świe-
tle badań archeologiczno-architektonicznych przy ulicy Świętojańskiej 6–7 w Gdańsku, red. J. Dąbal, 
Gdańsk 2018, s. 229–239.
Garus J., Badania archeologiczne skarpy warszawskiej w rejonie Arkad Kubickiego w okresie 20 czerwca 
1995–30 października 1996. Raport polowy, „Kronika Zamkowa”, 1996, nr 2 (34), s. 83–107.
Gosse P., Les pipes de la quarantaine. Foullies du port antique de Pomègues (Marseille), Oxford 2007.
Heyes J.W., Turkish Clay Pipe: a Provisional Typology, w: The Archeology of the Clay Tobacco Pipe, t. 4: 
Europe 1, red. P. Davey, Banbury 1980, s. 3–10.
Kiliańska A., Kowalska J., Martini T., Paś M., Ars fumida: przybory do palenia tytoniu w zbiorach Muzeum 
Narodowego w Krakowie, Kraków 2005.
Marczuk J., Zbiór fajek glinianych odkrytych podczas badań archeologicznych przy ulicy Bielańskiej 10 
w Warszawie, Warszawa 2012 („Warszawskie Materiały Archeologiczne”, t. 10).
Meyza K., Badania archeologiczne na placu Zamkowym w latach 1977–1983, „Almanach Muzealny”,  
t. 4, 2003, s. 5–161. 
Meyza K., Fajki gliniane – odkrycie archeologiczne w Warszawie, „Cenne, Bezcenne, Utracone”, 2002, 
nr 6 (36), s. 20–23.
Meyza K., Fajki gliniane z XVII w. i  z pierwszej połowy XVIII w.: z badań archeologicznych Zamku Królew-
skiego i Starego Miasta w Warszawie, „Almanach Muzealny”, t. 1, 1997, s. 31–44. 
Meyza K., Fajki gliniane z drugiej polowy XVIII i pierwszej połowy XIX w.: z badań archeologicznych Zam-
ku Królewskiego i Starego Miasta w Warszawie, „Almanach Muzealny”, t. 2, 1999, s. 5–21. 
Meyza K., Między miastem a dworem. Badania archeologiczne placu Zamkowego w Warszawie w latach 
1977–1983, Warszawa 2017, s. 259–281.
Meyza K., Nowożytny warsztat garncarski ze Starej Warszawy. Nowe ustalenia, „Kwartalnik Historii Kul-
tury Materialnej, t. 65, 2017, nr 2, s. 189–196.



R A FA Ł  M RO C Z E K230

Meyza K., Wyniki archeologicznych badań sondażowych na wzgórzu widokowym w Ogrodzie Krasiń-
skich w Warszawie, „Almanach Muzealny”, t. 8, 2014, s. 15–43.
Pela W., Badać czy nie badać? Prace archeologiczno-architektoniczne na skwerze Hoovera w Warsza-
wie, „Almanach Muzealny”, t. 6, 2010, s. 5–30.
Pela W., Fajki gliniane z badań archeologicznych północnej pierzei placu Teatralnego, w: Badania archeolo- 
giczno-architektoniczne północnej pierzei placu Teatralnego w Warszawie w latach 1995–1997, red.  
W. Pela, Warszawa 2013, s. 196–202.
Puziuk J., Akcesoria do palenia tytoniu z terenów dawnej Rzeczpospolitej w zbiorach muzeum Archeolo-
gicznego w Krakowie, „Materiały Archeologiczne”, t. 40, 2016, s. 277–300.
Puziuk J., Szewczyk-Wojtasiewicz M., Nowożytne akcesoria do palenia tytoniu z badań archeologicznych 
na zamku Krzyżtopór w Ujeździe, „Rocznik Muzeum w Kielcach”, t. 33, 2018, s. 175–195.
Robinson R.C.W., Clay Tobacco Pipes from the Kerameikos, „Athenische Mitteilungen”, t. 98, 1983,  
s. 149–203, tabl. 33–64.
Szewczyk-Wojtasiewicz M., Fajki z badań archeologicznych w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu, 
Kraków 2017.
Świechowska A., Dukwicz R., Warsztat garncarski z końca XVII wieku, w: Szkice staromiejskie, red.  
O. Puchata, Warszawa 1955, s. 149–161. 
Walkiewicz A., Fajki gliniane, „Bibliotheca Fontes Archeologici Posnanienses”, t. 15, 2013, s. 279–284.
Witkowska T., Manufaktura fajek glinianych z Rościna, gmina Myślibórz, „Materiały Zachodniopomorskie”, 
t. 35–36, 1989–1990, s. 283–301.
Zając J., Zimmermann E., Fajki gliniane, Gdynia 2011.
Zdeb K., Fajki nowożytne pochodzące z badań archeologicznych pomiędzy ulicami Długą i Piwną 
w Gdańsku, w: Pojęcie tradycji na przestrzeni dziejów, red. K. Łukomiak, Łódź 2017, s. 267–288.
T. Żurowski, Fajki gliniane, „Ochrona Zabytków”, t. 4, 1951, nr 1–2, s. 39–43.

WYBRANE STRONY INTERNETOWE
http://www.pijpenkabinet.nl/Pijpenkabinet/19-E%20publicaties.html (dostęp: 7 XII 2020 r.).
www.pipemuseum.nl (dostęp: 30 IX 2020 r.).
http://helene-bonn.info/AK/ein.htm (dostęp: 5 VI 2020 r.).
http://www.pijpenkabinet.nl/, https://www.tabakspijp.nl/; http://www.goudapipes.nl/links/, https://www.
claypipes.nl/ (dostęp: 15 VI 2020 r.).
https://www.old-snuffbox.com/products/pipes/ (dostęp: 7 XII 2020 r.).

Rafał Mroczek – kustosz Sekcji Archeologii Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum, absolwent 
Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego i podyplomowych studiów muzealniczych na UW. 
Od 1997 r. uczestniczy we wszystkich badaniach archeologicznych prowadzonych na terenie dawnej 
rezydencji królewskiej. Kurator dwóch wystaw: Zamek Warszawski – historia nieznana (2015) i Dzie-
dzictwo Piastów mazowieckich (2016), oraz organizator konferencji dotyczącej tej tematyki, a także 
współkurator wystawy Tajemnice zamkowych ogrodów (2020). Autor kilku artykułów dotyczących ba-
dań archeologicznych prowadzonych na terenie Zamku. Zainteresowania badawcze: archeologia miej-
ska, bronioznawstwo.


