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W tym numerze rozpoczyna siê cykl o wrzoœcu. 

Znajdzie siê tutaj czêœæ informacyjna (traktuj¹ca 

o samym wrzoœcu i produkcji fajek)

ZapowiedŸ

jak i czêœæ czysto poradnikowa(bêdzie tu mowa o wybieraniu fajki, 

jej opalaniu, dobrym paleniu oraz dbaniu o fajeczkê).

PS.
Szanowni Koledzy, zapraszam do pisania tekstów, pomys³ów pewnie Wam
nie zabraknie, a miejsce w “Pykade³ku” zawsze siê znajdzie.
MM
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Szisha, Nargila, Hookah

Historia
Shisha znana jest na ca³ym œwiecie i ka¿dy chcia³by nosiæ miano jej wynalazcy.
Sk¹d wziê³a siê szisha?
Co do pochodzenia pierwszej, pierwotnej fajki istnieje kilka teorii:

Ameryka:
Amerykañski badacz Dr Weinera twierdzi³, ¿e pierwotni Amerykanie palili tytoñ 
pocz¹tkowo w zwyk³ych fajkach, a z czasem stworzyli pierwotn¹ fajkê wodn¹. 
Inny amerykañski uczony, Ivan Van Sertima obala tê teoriê usi³uj¹c udowodniæ, 
¿e fajkê wodn¹ przywieŸli do Ameryki mieszkañcy Afryki, którzy wed³ug niego 
mieli dotrzeæ na drugi brzeg Atlantyku znacznie wczeœniej ni¿ Europejczycy. 
Van Sertima pisze o dwunasto- i trzynastowiecznych, chiñskich dokumentach, 
które mówi³y o wymianie handlowej, pomiêdzy muzu³manami a pierwotnymi 
mieszkañcami Ameryki.

Afryka:
Mo¿liwoœæ pochodzenia shishy z tego w³aœnie kontynentu potwierdzaj¹ 
specjaliœci. Uwa¿aj¹ oni prymitywn¹ "dakkê", u¿ywan¹ przez rdzennych 
mieszkañców po³udniowej Afryki do palenia konopi, za pierwowzór nargili. 
Odnalezienie w jednej z etiopskich jaskiñ resztek takowych fajek wodnych 
z XIV w. znacznie uprawdopodabnia tê teoriê.

Persja:
Teoria powstania fajki wodnej w dzisiejszym Iranie nie jest potwierdzona 
¿adnymi dowodami. Teoriê tê wzniós³ irañski naukowiec - Hasan Semsar, 
który przypisuje wynalezienie shishy "perskiemu geniuszowi", nie podaj¹c 
niestety ¿adnych szczegó³ów.
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Indie:
Historyk Joseph A. Frank twierdzi, ¿e kilka tysiêcy lat temu palono (w Indiach 
- przyp. red.) fajkê wodn¹ zwan¹ "Dahoom Netra", nabijan¹ aromatycznymi, 
leczniczymi zio³ami, a tak¿e bardzo prawdopodobnie narkotykami. Z czasem 
w pierwotnej shishy zaczêto paliæ równie¿ tytoñ - znany dziœ jako melasa 
i tombaal - mieszany z miodem, w celu poprawy smaku. Równie¿ G. Gercek 
potwierdza t¹ teoriê. Hookah, jak zwali j¹ Hindusi, mia³a powstaæ w rejonie 
granicy indyjsko-pakistañskiej, sk¹d „wywieziona” zosta³a do Imperium 
Osmañskiego i Chin. Do dziœ przetrwa³y obrazy, powsta³e za czasów 
panowania cesarza Chin, Wan-li z dynastii Ming (1338-1644), ukazuj¹ce shishê 
wykonane z porcelany. Równie¿ pisma Marca Polo potwierdzaj¹ ówczesn¹ 
obecnoœæ fajek w Chinach. Palenie shishy w Chinach dozwolone by³o równie¿ 
dla kobiet. 
Z Indii hookah przesz³a równie¿ do Konstantynopola, gdzie bardzo zyska³a 
na znaczeniu g³ównie za spraw¹ w³adcy, Murata IV (1623-40), który bardzo 
ceni³ sobie palenie shishy. Obowi¹zywa³o kilka zasad rozpalania i palenia fajki, 
która zosta³a udoskonalona i sk³ada³a siê z czterech czêœci: 
Agizlik (w¹¿), Lüle (cybuch), Marpuc (korpus) oraz Gövde (flakon). Wszystkie 
czêœci wytwarzane by³y przez wyspecjalizowanych rzemieœlników, a ka¿dy 
wprawiony palacz uwa¿a³, ¿e inni odpalaj¹ j¹ w z³y sposób...

Turcja:
Arghile w Turcji pojawi³a siê ju¿ w XVII wieku. Nie mo¿na byæ pewnym co do jej 
pochodzenia jednak mówi siê i¿ pierwotny jej kszta³ pochodzi z Indii oraz Persji. 
W Turcji jednak przedmiot ten zosta³ ca³kowicie zrewolucjonizowany i przybra³ 
nowy wygl¹d na nastêpne kilkaset lat. Turcy wymyœlili i¿ palenie fajki wodnej 
mo¿e staæ siê bardziej praktyczne. Zmienili oni wygl¹da fajki tak, aby podnieœæ 
jej funkcjonalnoœæ - wprowadzili szklany dzban, zmniejszyli role drewnianych 
elementów oraz dodali w¹¿. Narghile szybko sta³a siê symbolem statusu w 
Turcji. Goœciom w domach oferowano j¹, aby okazaæ im zaufanie. Pewna, 
zwi¹zana z tym anegdota opowiada o "dyplomatycznym zajœciu", jakie mia³o 
miejsce pomiêdzy Turcj¹ a Francj¹ w roku 1841. Ówczesny Su³tan, nie 
pozwoli³ francuskiemu ambasadorowi zapaliæ shishy podczas ich spotkania. 
Znana równie¿ w Europie centralnej - g³ównie dziêki wojskom Napoleona 
shisha - na prze³omie XIX i XX wieku, sta³a siê obiektem po¿¹dania wielu 
zamo¿nych, których ¿ony chêtnie pozowa³y do zdjêæ podczas palenia fajki. 
W latach 60 XX wieku, fajka szybko rozprzestrzenia³a siê po ca³ym œwiecie, 
od krajów arabskich, poprzez Europê i Amerykê, a¿ po Japoniê i Australiê. 
Jest ona obecnie najstarsz¹, praktykowan¹ niemal na ca³ym œwiecie, arabsk¹ 
tradycj¹.
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Wiêkszoœæ fajek to fajki o jednym wê¿u i jednym zaworku. Zaworek pojawi³ siê 
w fajkach stosunkowo niedawno i jest bardzo praktycznym elementem fajki 
wodnej. Ma on za zadanie odprowadzanie dymu z wnêtrza fajki. Znajduje siê 
w nim ma³a kuleczka, która podczas wci¹gania dymu przez w¹¿ jest zasysana 
do krawêdzi przez co blokuje dop³yw "lewego" powietrza. Kiedy np. dym 
wewn¹trz fajki staje siê zbyt mocny, mo¿emy siê go pozbyæ w bardzo ³atwy 
sposób w³aœnie dziêki zaworkowi. Poprzez dmuchniêcie w wê¿a kuleczka 
odpychana jest od krawêdzi i przez co dym z wewn¹trz fajki jest wypychany.

Budowa

Wbrew pozorom budowa i schemat dzia³ania fajki wodnej nie s¹ zbytnio 
skomplikowane. Niew¹tpliwie najwa¿niejszymi elementami s¹:
- wytworzony najczêœciej z metalu korpus,
- szklany, akrylowy, kryszta³owy lecz niekiedy te¿ wykonany z metalu dzban,
- w¹¿, przez który zaci¹gany jest dym,
- oraz gliniane, ceramiczne lub porcelanowe naczyñko na tytoñ.

Korpus shishy w zale¿noœci od kraju pochodzenia fajki, czy te¿ produkuj¹cej 
go firmy wykonany jest z metalu, drewna lub tworzyw sztucznych. We wnêtrzu 
korpusu znajduje siê rurka, która prowadzi dym z cybucha do dzbana.Korpus 
niekiedy dzieli siê na kilka czêœci, które ³¹czone gwintami w jedn¹ ca³oœæ. 
W lepszych jakoœciowo fajkach odkrêcana jest tak¿e rurka, która wchodzi z 
korpusu do wnêtrza dzbana i zanurza siê w wodzie. Korpus, a dok³adnie rurka 
w jego wnêtrzu pe³ni funkcjê filtracyjn¹. Osiada w niej nikotyna wytwarzana 
podczas spalania tytoniu.
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Zazwyczaj po przeciwnej stronie zaworka umieszczony jest adapter do wê¿a. 
Do adaptera wtykany jest w¹¿, poprzedzony przewa¿nie gumow¹ uszczelka. 
Za pomoc¹ wê¿a zaci¹gany jest dym. 
  
Na górn¹ koñcówkê korpusu nak³adany jest cybuch, czyli naczyñko na tytoñ, 
które najczêœciej wykona jest z glazurowanej gliny. Spotkaæ mo¿na te¿ 
cybuchy metalowe, porcelanowe, pyrexowe, etc. Na cybuch nak³adane jest 
metalowe sitko lub folia aluminiowa, celem uzyskania odstêpu pomiêdzy 
wêglem a tytoniem. Zaœ na jego ³¹czeniu z korpusem znajduje siê oczywiœcie 
odpowiednia uszczelka, w formie tradycyjnej lub o-ringa ( w zale¿noœci od 
modelu fajki), która ma za zadanie eliminowaæ mo¿liwe nieszczelnoœci. Pod 
cybuchem znajduje siê talerz czyli metalowa podstawka, w której zbiera siê 
opadaj¹cy z cybucha popió³. Niektóre shishe wyposa¿one s¹ równie¿ w 
metalow¹ os³onkê na cybuch, zwan¹ te¿ kominem. Komin ma kilka funkcji, 
np uzyskanie wiêkszej temperatury wewn¹trz cybucha czy os³ona przed 
wiatrem, kiedy palimy na zewn¹trz.

Dzban pe³ni zarówno funkcjê podstawy, ale te¿ ch³odzi dym i filtruje z niego 
szkodliwe substancje. Dzbany wykonane s¹ przewa¿nie ze szk³a lub akrylu 
czy kryszta³u lecz zdarzaj¹ siê rownie¿ metalowe. Oczywiœcie na ³¹czeniu 
dzbana z korpusem równie¿ znajduje siê odpowiednia uszczelka.W zale¿noœci 
od producenta i kraju pochodzenia dzbany zdobione s¹ na ró¿ne sposoby, 
grawurê, malowid³a, kaligrafiê, etc... 

Cdn.
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Wrzosiec (erica arborea)/Bruyere/Briar

Pierwsze fajki drewniane wykonywano w St.Claude ju¿ ok.1760 roku. Jednak 
dopiero ok.1810 roku rozpoczêto produkcjê fajek wrzoœcowych, a by³o to tak:

jak mówi legenda, pewien rzemieœlnik z St.Claude - bonapartysta - ruszy³ w 
podró¿ szlakiem swego idola. Na korsykañskich ska³ach rozbi³ swoj¹ ulubion¹ 
fajkê z sepiolitu, uda³ siê wiêc do najbli¿szego snycerza zlecaj¹c mu wykonanie 
fajki. Na Korsyce do wyrobu najró¿niejszych precjozów u¿ywano bulwy wrzoœca 
drzewiastego, który charakteryzowa³ siê piêknym rysunkiem s³ojów. Okaza³o siê 
równie¿, ¿e fajka wykonana z wrzoœca stanowi œwietny przyrz¹d do palenia 
tytoniu. W fajce pali³o siê sucho i ch³odno jak w sepiolicie. Da³o to do myœlenia
francuskiemu rzemieœlnikowi, który zabra³ ze sob¹ trochê doskona³ego 
materia³u do St.Claude, a póŸniej posz³o z górki ...

                                                           Ulubiona roœlinka fajkarzy i fajczarzy, czyli 
                                                           wrzosiec drzewiasty (erica arborea), roœnie 
                                                           w okolicy Morza Œródziemnego, pocz¹wszy 
                                                           od Portugalii przez Turcjê po Maroko.
                                                           Krzew wrzoœca porasta nieurodzajne, 
                                                           skaliste ziemie, gdzie roœnie wœród równie 
                                                           niewymagaj¹cych roœlin. W trakcie wzrostu 
                                                           wytwarza pomiêdzy pniem a korzeniem 
                                                           bulwê, która w niekorzystnym œrodowisku 
                                                           nabiera cech tak bardzo po¿¹danych przez 
                                                           fajczarzy.httpperney.pl
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Wrzosiec okaza³ siê byæ materia³em na tyle 
ch³onnym, by umo¿liwiaæ suche i ch³odne palenie, 
na tyle twardym by przy normalnym paleniu nie 
ulegaæ nadpaleniu, a do tego by³ PIÊKNY.
Niestety, wrzosiec wymaga wiele pracy nim sprawi 
nam przyjemnoœæ, do tego bywa trudny w obróbce.
Czêsto dopiero przy ostatnim szlifie, wychodz¹ 
wewnêtrzne uszkodzenia powsta³e w czasie 
wzrostu bulwy.

Najpierw nale¿y wyszukaæ drzewko posiadaj¹ce
odpowiedni¹ bulwê (zazwyczaj bulwy rosn¹ do 
rozmiarów pi³ki no¿nej), im starsza tym lepsza.
Obcina siê takie drzewko, pozostawiaj¹c oko³o 
jednometrowy pieñ, wykopuje wraz z korzeniami,
które obcina siê, a bulwê przenosi do sezonowania.

c.d.n.



7

Kobiety i fajka 
cz.4

Przedstawiam m³od¹ niemieck¹ fajkarkê - Maike Paessens.
Niestety na chwilê obecn¹ nie mam zbyt wiele informacji na jej temat.
Mam nadziejê, ¿e z czasem coœ uda siê wyszperaæ i bêdzie mo¿na 
przedstawiæ wiêcej informacji na temat Maike. 

Mogê siê myliæ, ale 
najprawdopodobniej 
fajki Maike sygnowane 
s¹ “Madame M.”.
Fajkarka “pochodzi ze
stajni” Nilsa Thomsena.



Znane postaci i fajka
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Barry Fitzgerald, w³aœc. William Joseph Shields (10.03.1888 
- 14.01.1961) – irlandzki aktor, laureat nagrody Akad.Filmow. 
w 1944 roku za rolê drugoplanow¹ w filmie “Id¹c moj¹ drog¹”.
Odniós³ sukces w Hollywood, gdzie jest posiadaczem dwóch
gwiazd, filmowej na Hollywood Blvd.6220 i telewizyjnej na 
Hollywood Blvd.7001. W 1944 roku nominowany do Oscara 
w kategorii Najlepszy Aktor i Najlepszy Aktor Drugoplanowy
w tym samym filmie (po tym Akad. Filmowa zmieni³a przepisy).

Frank Jack Fletcher (29.04.1885 - 25.04.1973) – admira³ mar. 
woj. USA. Bratanek admira³a Franka Fridaya Fletchera.
W 1906 ukoñczy³ U.S. Naval Academy w Annapolis, w 1914 po
bitwie pod Veracruz – zosta³ odznaczony Medalem Honoru. 
W 1918 otrzyma³ Navy Cross. Podczas IIWŒ bra³ udzia³ w 
bitwach na Morzu Koralowym oraz o Midway, dowodzi³ si³ami 
inwazyjnymi podczas l¹dowania na Guadalcanal i Tulagi oraz 
stoczy³ zwyciêsk¹ bitwê ko³o wschodnich Salomonów.
Na stopieñ admira³a awansowany przed emerytur¹ w 1947r.

Archie Vernon Shepp (24.05.1937) – afroamerykañski 
muzyk jazzowy i bluesowy, saksofonista (g³ównie tenorowy), 
pianista, wokalista, kompozytor, poeta, dramaturg. Jedna z 
czo³owych postaci free jazzu (improwizator, kompozytor, 
propagator). Wspó³pracowa³ miêdzy innymi z Cecilem 
Taylorem i Johnem Coltranem.

Dominique Strauss-Kahn, (25.04.1949 w Neuilly-sur-Seine) 
– francuski polityk, by³y minister finansów Francji. W latach 
2007–2011 dyrektor zarz¹dzaj¹cy Miêdzynarodowego 
Funduszu Walutowego. Stanowisko straci³ w wyniku 
seksskandalu.

Carl Gustav Jung (26.07.1875 - 06.06.1961) – szwajcarski 
psychiatra i psycholog. By³ twórc¹ psychologii g³êbi, na bazie 
której stworzy³ w³asn¹ koncepcjê nazywan¹ psychologi¹ 
analityczn¹ (stanowi¹c¹ czêœciow¹ krytykê psychoanalizy). 
Wprowadzi³ pojêcia nieœwiadomoœci zbiorowej, synchronicznoœci 
oraz archetypu, które odegra³y tak¿e wielk¹ rolê w naukach 
o kulturze.



Nak³ad w³asny MM

Kontakt:
e-mail: maciej.faja.maciejewski@wp.pl

tel. 668-698-376


