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Wprowadzenie

Dziedzictwo militarne na ogół charakteryzowane jest po-
przez opisy broni czy umundurowania żołnierzy biorących 
udział w wielkich wojnach XIX i XX wieku. W niniejszym 
szkicu, stanowiącym zaczątek szerszego opracowania, 
które ukaże się drukiem w 2018 roku jako podsumowa-
nie projektu pt. Archeologiczne przywracanie pamięci 
o Wielkiej Wojnie. Materialne pozostałości życia i śmier-
ci w okopach na froncie wschodnim oraz stan przemian 
krajobrazu pobitewnego w rejonie Rawki i Bzury (dalej 
APP)1, chcielibyśmy zwrócić uwagę na rzadziej łączone 
z dziedzictwem wojennym aspekty żołnierskiej codzien-
ności w czasie I wojny światowej. Pretekstem do tego 
stały się rzeczy odkryte w toku realizacji wspomnianego 
projektu badawczego. Uznaliśmy, że zabytki te umożli-
wiają bliższy wgląd w specyfikę Wielkiej Wojny na Froncie 
Wschodnim, zwłaszcza w fazie kształtowania się nowej 
idei i praktyki wojny pozycyjnej, tj. w latach 1914–1915, 
oraz w to, co wojna zmieniła w historii społecznej i co po 
sobie pozostawiła. 

Znacząca wydała nam się istotność analizowanych rze-
czy, z perspektywy następujących zagadnień:
• potencjału poznawczego i społecznego, jaki niesie ze 

sobą opowiadanie o codzienności wojny poprzez hi-
storie konkretnych rzeczy stanowiących pozostałości 
po wydarzeniach, które rozegrały się nad Rawką i Bzu-
rą od grudnia 1914 do lipca 1915 roku;

• możliwości uzupełniania wiedzy na temat zabytków 
ruchomych odnalezionych w trakcie realizacji pro-
jektu APP o informacje uzyskiwane w wyniku badań 
archiwalnych; tu dokonujemy tego, korzystając z za-
sobów Archiwum Państwowego w Warszawie, Oddział 
w Łowiczu (dalej APW OŁ) ośrodku, który przed stu 
laty był przyfrontowym „miastem etapowym” armii 
niemieckiej;

• wpływu wyników badań archeologicznych na proces 
kształtowania społecznej wrażliwości i świadomości 

1   Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum 
Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2013/10/E/
HS3/00406. Projekt jest realizowany pod kierownictwem dr hab. 
Anny Zalewskiej w Instytucie Archeologii i Etnologii Polskiej Aka-
demii Nauk.

historycznej w odniesieniu do dziedzictwa militarne-
go. Ich rozwijanie traktujemy jako warunek akceptacji 
założeń konserwacji zapobiegawczej przez współcze-
snych depozytariuszy pozostałości materialnych po 
I wojnie światowej, tj. na przykład przez lokalną lud-
ność, muzealników, kolekcjonerów, rekonstruktorów 
i decydentów z sektora konserwatorskiego.
W podejmowaniu tematyki zabytków ruchomych 

z okresu I wojny światowej czytelna jest tendencja auto-
rów opracowań historycznych, w szczególności badaczy 
dziejów wojskowości, do skupiania się na broni, amunicji 
czy też regulaminowym oporządzeniu żołnierskim. Wynika 
to zapewne z rozpoznania faktu, że właśnie te kategorie 
przedmiotów są najważniejsze dla prowadzenia woj-
ny – w szczególności wojny uprzemysłowionej, w którą 
angażowane są tony sprzętu wojskowego. Jednak w star-
ciach zbrojnych stających naprzeciw siebie armii biorą też 
udział – wraz z ludźmi – nie mniej ważne dla żołnierza 
przedmioty, często niedostrzegane i niedoceniane, które 
nie służą bezpośrednio unieszkodliwieniu przeciwnika, 
ale pomagają człowiekowi wyrwanemu z jego dotychcza-
sowego naturalnego środowiska przetrwać i zaspokajają 
potrzeby wynikające z jego fizjologii, przyzwyczajeń bądź 
tradycji. 

Prowadząc badania archeologiczne, historyczne, 
antropologiczne i pamięcioznawcze, trafiamy między 
innymi na poruszającą obecność trzech grup zabytków 
ruchomych, zarówno w zasobach archiwów miejskich, 
w formie licznych dokumentów ich dotyczących, jak 
i w postaci materialnej, w archiwum, jakie stanowi zie-
mia, do którego wgląd mamy dzięki prowadzonym od 
2014 roku pracom archeologicznym w rejonie walk nad 
Rawką i Bzurą. Są to przedmioty użytkowe i elementy wy-
posażenia „niebojowego“ takie jak:
• przedmioty codziennego użytku, m.in. menażki, ma-

nierki, kubki, sztućce / niezbędniki;
• indywidualny sprzęt saperski, m.in. łopatki/saperki, 

łopaty, kilofy;
• przedmioty związane z używaniem produktów tyto-

niowych, m.in. pudełka na papierosy, fajki, fifki, pa-
pierośnice, zapałki. 
Ostatnia z wymienionych grup przedmiotów stanowi 

przedmiot refleksji niniejszego szkicu. Poprzez odwołania 
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do konkretnych przykładów, wskazujemy potencjał po-
znawczy i społeczny, jaki niesie ze sobą pogłębiona ana-
liza wyposażenia palacza tytoniu. Uznaliśmy tę kategorię 
znalezisk za szczególnie ciekawą.

Nicotiana rustica, Nicotiana tabacum … 

Nikotyna od czasu przywiezienia pierwszych roślin tyto-
niu z Ameryki Południowej, stała się jedną z najbardziej 
popularnych używek w Europie. Już w 1753 roku Linneusz 
wymienił w swej systematyce roślin dwa gatunki tytoniu: 
Nicotiana rustica – tytoń bakun, zwany też tytoniem ma-
chorką oraz Nicotiana tabacum – tytoń szlachetny (ryc. 1). 
Machorka w postaci suszu zawiera 3 do 10 razy więcej ni-
kotyny niż tytoń szlachetny2. Używanie wyrobów z obydwu 
tych gatunków było popularne wśród żołnierzy w czasie 
I wojny światowej; co prawda, fatalne dla ich płuc, jednak 
zabijało uczucie głodu i lęku. Tłumiło też, bądź wyostrza-
ło zmysły – w zależności od potrzeb i sytuacji. Żołnierze 
Wielkiej Wojny używali gotowych wyrobów tytoniowych 
lub przygotowywali je samodzielnie, zawijając poszarpaną 
bakunową sieczkę w skrawki papieru, zwykle gazet3.

Pogłębieniu stanu wiedzy na temat używania produk-
tów tytoniowych na przestrzeni ostatniego stulecia sprzy-
jają badania archiwalne. W rozpoznaniu tematu używania 
tytoniu stanowią one nieoceniony i dotychczas nie dość 
doceniony zasób informacji. Archiwalia, których treść 
wzięliśmy pod uwagę, rozpoznając zagadnienie obecno-
ści przedmiotów związanych z używaniem produktów 
tytoniowych nad Rawką i Bzurą w latach I wojny świato-
wej, powstawały w tak zwanym przyfrontowym mieście 
etapowym, jakim Łowicz był od grudnia 1914 roku dla 
armii niemieckiej4. Ścisłe powiązanie Łowicza z frontem, 
którego linia biegła o kilka kilometrów od miasta, pozwa-
la śledzić logistykę – i swoistą logikę – organizacji życia 
codziennego w ośrodku podporządkowanym potrzebom 
wojny i oddanym we władanie żołnierzom. Wybór do tej 
roli Łowicza podyktowany był jego położeniem blisko sto-
licy guberni – Warszawy i dobrym powiązaniem miasta 
linią kolejową zarówno z Warszawą, jak też Berlinem oraz 
innymi ważnymi miastami niemieckimi, z których tą dro-
gą docierały na front transporty oddziałów wojskowych 
i niezbędnego im zaopatrzenia. Dokumenty unaoczniają, 
że w Łowiczu udostępniono żołnierzom do kwaterowa-
nia lokale publiczne i prywatne, dla wierzących żołnierzy 
organizowano dodatkowe nabożeństwa w kościołach, 
w obawie przed epidemiami uruchamiano łaźnie, cho-
rym i rannym zapewniano miejsca w szpitalach, poległym 
i zmarłym – na cmentarzach. Wojskowe władze miasta 
pozostawały w ścisłym kontakcie z dowództwem frontu. 
Ich zadaniem było zaspokajanie bieżących potrzeb wal-
czącego wojska: zapewniały zaopatrzenie żołnierzy sta-

2  Podbielkowski 1985: 380. 
3  Toeplitz 2009:106–107.
4  Por. Kaliński 2013; Malangiewicz i Rutkowski 2014.

cjonujących w mieście i żołnierzy frontowych w jedzenie 
i picie, materiały infrastruktury wojskowej, broń i środki 
do życia oraz używki. Szczegółowo ukazują to liczne za-
mówienia i zarządzenia władz miejskich i intendentury 
wojskowej, a także pośrednio kierowane do Magistratu 
Miasta Łowicza oferty firm, proponujących swe wyroby 
i usługi na rzecz wojska i ludności cywilnej. Specyficzny 
wgląd w potrzeby armii dają też niestety liczne prośby 
i skargi mieszkańców miasta, pozbawianych – niekiedy 
nawet z pogwałceniem wprowadzonych na czas wojny 
regulacji – swych praw i swej własności. 

Cel – pal. Tytoń na wojnie pozycyjnej

Myśląc o Wielkiej Wojnie, mamy zwykle przed oczami sta-
tyczny obraz żołnierzy rozmieszczonych w okopach i pozo-
stających tam całymi miesiącami, a nawet latami. Jest to 
efekt ogólnej zmiany strategii – tj. rezygnacji z wojny ma-
newrowej i z zaskakiwania przeciwnika, które dominowa-
ły w początkowym okresie wojny na froncie wschodnim, 
zwłaszcza w 1914 roku, na rzecz bezruchu, zatrzymania 
przeciwników po obu stronach nieprzerwanej linii okopów 
i wykorzystywania przewagi technicznej. Józef Piłsudski, 
ukazujący wojnę zarówno z pozycji wodza naczelnego, jak 
i prostego żołnierza, w pracy Rok 1920 dał trafną, a przy 
tym złośliwą retrospektywną charakterystykę strategii woj-
ny okopowej, pisząc o okopie jako „tłustym“, „opasłym“ 
(dziś być może powiedziałby: „wypasionym“) „molochu“, 
rozrastającym się w miarę upływu wojny i żądającym wciąż 
nowych ofiar z ludzi. Podkreślił też zmiany w psychologii żoł-
nierzy spowodowane takim rodzajem wojny i skupieniem 
„wielkich ilości ludzi w ciasnym współżyciu i współdziałaniu 
dla jednego celu”5. Życie codzienne w okopach – paradok-
salnie – nabierało cech czegoś w rodzaju małej stabilizacji, 
utrzymanie okopów stawało się celem samym w sobie; 
„żołnierze uczynili z nich swe mieszkania, a ogromne wy-
siłki ludzkie próbowały z tego niezwykłego miejsca uczynić 
mieszkanie dogodne, zdatne do pracy i odpoczynku”6. 

Zwłaszcza podczas wolnych chwil jedną z ważniejszych 
czynności – wręcz rytuałem żołnierskim – było palenie 
tytoniu. Dlaczego? Palona w formie tytoniu nikotyna ma 
dwa z pozoru przeciwstawne działania, które doskona-
le wpisały się w potrzeby żołnierzy na wojnie. Wciągana 
do płuc w krótkich, gorączkowych „zaciągnięciach się”, 
działa pobudzająco (eksytująco), podczas gdy wdycha-
na powoli, długimi lecz rzadkimi pociągnięciami, działa 
uspokajająco7. Walczący w okopach I wojny światowej 
palili z powodów fizycznych, towarzyskich i duchowych. 
Łagodne właściwości narkotyczne tytoniu i jego zdolność 
do osłabiania uczucia głodu były przymiotami pożądany-
mi w przerażających warunkach wojny pozycyjnej8. 

5  Piłsudski 1924: 120.
6  Piłsudski 1924: 119–120.
7  Toeplitz 2009:108.
8  Gately 2012: 256.
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Kwas nikotynowy – przyjaciel żołnierza?!

Miliony zmobilizowanych mężczyzn, wśród nich ci, którzy 
idąc na wojnę nie byli palaczami, szybko popadały w na-
łóg9. To znacząco zwiększało zapotrzebowanie na wszel-
kie artykuły tytoniowe. Nikotyna, stanowiąca nie więcej 
niż 5% wagi liścia tytoniowego i będąca alkaloidem z dzi-
siejszej perspektywy trującym, halucynogennym i narko-
tycznym, stała się niezbywalnym elementem wojny. 

U progu Wielkiej Wojny tradycja palenia tytoniu nie 
była w Europie nowa10, jednakże w trakcie wojny wy-

  9   Nikotyna jest składnikiem bardzo silnie uzależniającym, który 
używany w nadmiarze może mieć skutki toksyczne. Jednocze-
śnie jednak kwas nikotynowy stanowi główny składnik witaminy 
B complex, a także witaminy PP, która zapobiega pelagrze, cho-
robie o objawach zarówno skórnych, jak i psychicznych i nerwo-
wych (Toeplitz 2009: 208). Nałogowcami stawali się niemal wszy-
scy, którzy zakosztowali nikotyny w okopach i ci, którzy utrwalili 
nałóg przeniesiony z czasów pokoju. Często, między innymi na 
skutek traumatycznych doświadczeń na frontach Wielkiej Wojny, 
trwali w nałogu do końca swych dni.

10   Czystą nikotynę wyseparowano z liścia tytoniowego już w 1571 
roku, jej formułę molekularną odkryto w 1843 roku, a syntetycz-

kształciły się i upowszechniły odmienne zwyczaje z tym 
związane. Papierosy początkowo ustępowały miejsca cy-
garom, a przede wszystkim fajkom i związanym z nimi 
wzorcom zachowań. Niezwykle popularne i charaktery-
styczne dla przełomu wieku XIX i XX długie niemieckie 
porcelanowe fajki o wymyślnych kształtach okazały się 
mało poręczne, zarówno w zatłoczonych środkach lo-
komocji dowożących kajzerowskich żołnierzy na fronty 
Wielkiej Wojny, jak i w walce manewrowej bądź pozycyj-
nej, ustąpiły więc miejsca prostym przedmiotom wyko-
nanym z drewna i tworzyw syntetycznych, odpornych na 
twarde realia życia okopowego. Cygara oraz fajki w toku 
wojny wyparte zostały z masowego użycia stosunkowo 
szybko, pozostając domeną oficerów oraz tych żołnierzy, 
którzy mieli szansę odnajdywać regularnie chwile wy-
tchnienia i relatywnego spokoju na dość czasochłonne 
przygotowanie fajki i długie palenie. W polu, przewaga 

ną nikotynę stworzono w 1904 roku (Toeplitz 2009: 108). O dłu-
gich dziejach używania nikotyny przez różne kultury napisano 
wiele interesujących prac, np. Sander i Zhou 2009; Gately 2012.

Ryc. 1. Pismo Szefa Zarządu Generalnego Gubernatora Warszawy z 20 grudnia 1915 r. dotyczące handlu machorką (APW OŁ, 
AMŁ 24, k.15) oraz zobrazowanie tytoniu bakun, zwanego machorką (Nicotiana rustica L.) (Wikimedia Commons)
Fig. 1. Letter from the Chief of Joint Administration of the Government General of Warsaw dated 20th December 1915 con-
cerning the trade in shag tobacco (APW OŁ, AMŁ 24, k.15), and depiction of wild tobacco also known as shag tobacco (Nicotiana 
rustica L.) (Wikimedia Commons) 
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papierosa nad pozostałymi formami tytoniowej używki 
była znaczna (ryc. 2). 

Papieros – zarówno fabryczny, jak i skręcany ręcznie – 
dawał żołnierzowi możliwość łatwego przenoszenia tyto-
niu przy sobie, i to od razu w formie gotowej do użycia; 
palił się krócej, nie zwracał aż tak bardzo uwagi, nie ge-
nerował tyle światła i żaru, co fajka. To właśnie papieros 
przyczynił się do rutynizacji palenia i przyspieszenia ryt-
mu codzienności wojny (ryc. 3). Rynek początkowo nie 
nadążał za rosnącym popytem. Na przykład w Niemczech 
produkcja papierosów istniała dopiero od roku 1862. Był 
to więc względnie młody produkt. Przemysł tytoniowy 

stał się ważnym czynnikiem rozwoju gospodarczego Wiel-
kopolski w latach 1870–1914. Zagłębiem uprawy tytoniu 
stał się Grudziądz na Pomorzu. Za zainicjowanie procesu 
unowocześniania, a przez to umasowienia wytwarzania 
papierosów, odpowiedzialni byli m.in. producenci marki 
Dubec, której wyroby powszechne były na terenie dzi-
siejszej Polski i którzy dali początek nowoczesnym krajal-
niom tytoniu. Wkrótce zyskiem z przemysłu tytoniowe-
go zainteresowały się banki i zaczęły inwestować środki 
w ten dobrze rokujący sektor, zwłaszcza w Wielkopolsce, 
gdzie przemysł eksportował znaczną część wyrobów 
tytoniowych. Banki zaczęły wykupywać udziały w spół-

Ryc. 2. Żołnierze armii niemieckiej (56 RIR) 
spędzający wolny czas na jedzeniu, piciu i uży-
waniu tytoniu za pomocą charakterystycznych 
fajek (fotografia z kolekcji Stanisława Kaliń-
skiego)
Fig. 2. Soldiers of the German army (56 
RIR) spending free time eating, drinking and 
smoking tobacco by using specific pipes (from 
the collection of Stanisław Kaliński) 

Ryc. 3. Zdjęcie zbiorowe żołnierzy niemieckich (Batalion Landszturmu z Miśni), który pełnił funkcje policyjne w Łowiczu. Co 
najmniej pięciu żołnierzy trzyma w ręku papierosa lub cygaretkę (fotografia z kolekcji Stanisława Kalińskiego) 
Fig. 3. A group photo of German soldiers (Landsturm Batalion from Meissen), who served as police in Łowicz. At least five 
soldiers is holding a cigarette or cigar (from the collection of Stanisław Kaliński) 
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kach przemysłu tytoniowego, np. Bank Włościański (od 
1917 roku Handlowy) stopniowo skupował akcje fabryki 
„Patria” Ganowicza i Wleklińskiego. W Niemczech już 
w 1906 roku wprowadzono banderole podatkowe, które 
wyzwoliły w myśleniu o papierosach raczej odruch ich 
masowego używania niż poczucie zagrożenia – to, wraz 
z lękiem przed rakiem wywoływanym paleniem, przyszło 
dopiero pół wieku później. Od około 1910 roku datowany 
jest „kult produktów papierosowych”, które zostały uzna-
ne za łatwe w wytwarzaniu, zbycie i użyciu – nie zaś za 
niebezpieczne11. 

Papieros zrobił niezwykłą karierę w ciągu 50 lat po-
przedzających I wojnę światową. Mały, lekki i szybko 
osiągający cel – początkowo miał taki sam wizerunek, jak 
elegancki samochód sportowy. Podczas wojny papieros 
przekształcił się z produktu luksusowego w środek trak-
towany jako niezbędny do przeżycia. W okopach stawał 
się również walutą, pieniądze nie były wówczas wiele 
warte. Służył oczywiście do pokonywania głodu i walki 
ze zmęczeniem. Był obecny w okopach, do których nie 
mogli się przedostać żołnierze dostarczający jedzenie, 
ponieważ wróg ciągle je ostrzeliwał granatami. Jedyną 
rzeczą, którą nieustannie mieli przy sobie żołnierze, były 
właśnie papierosy. Tego typu diagnozę, jak nam się zda-
je adekwatną do opisu sytuacji wojennych znad Rawki 
i Bzury z lat 1914–1915, potwierdzają również wnioski 
z obszernej kwerendy źródłowej projektu pt. PolitCigs – 
O języku obiektów na przykładzie papierosów. W jej świe-
tle małe, białe papierowe tutki stały się nośnikami pro-
pagandy, filarami mostów łączących ojczyznę z frontem, 
czasami również pomiędzy frontami, a nawet symbolami 
godności ludzkiej w samym środku wojny12. 

„Dostawy tytoniu są dla żołnierzy waż-
niejsze niż dostawy żywności”

Opinię taką oparł na obserwacjach z czasów I i II wojny 
światowej generał John Joseph Pershing (1860–1948), 
absolwent West Point i instruktor strategii na tejże uczel-
ni, opisywany w historiografii jako jeden z najwybitniej-
szych wojskowych USA, znany zarówno z niezwykłej 
znajomości psychiki braci żołnierskiej na polu bitwy, jak 
i z wielkiej surowości wobec żołnierzy (stąd pseudonimy: 
„Nigger Jack”, potem „Black Jack”)13. Pershing przekonany 
był, że papierosy pomagały utrzymać solidarność, morale 

11   W 1913 roku było 1013 producentów papierosów w Rzeszy Nie-
mieckiej, w tym około połowę stanowiły rodzinne i małe firmy, 
funkcjonujące na lokalnym rynku; zob. Mit dem Glimmstängel in 
den Krieg 2016.

12   W efekcie projektu pt. PolitCigs – Zur Sprache der Objekte am 
Beispiel der Zigarette sfinansowanego przez Bundesministerium 
für Bildung und Forschung,  prowadzonego pod kierownictwem 
kulturoznawcy Dirka Schindelbecka, powstało m.in. omówienie 
pod tytułem Fronty papierosowe – polityczne kultury palenia 
w czasie pierwszej wojny światowej.

13  Hilton 131–132.

i dyscyplinę14. Ten głównodowodzący armią amerykańską 
w czasie I wojny światowej, stwierdził w 1917 roku: 

„Jeśli zapytacie, czego nam trzeba, żeby wygrać tę wojnę, to 
odpowiem, że w równym stopniu tytoniu jak pocisków. Tytoń 
jest tak samo niezbędny jak codzienne racje żywnościowe. Mu-
simy bezzwłocznie dostać tysiące jego ton”15. 

Papierosy należały – poza bronią – do bardzo nie-
licznych markowych produktów na obydwu frontach, 
zachodnim i wschodnim, a do ich obecności w okopach 
przyczyniały się setki, jeśli nie tysiące osób niezaanga-
żowanych bezpośrednio w działania zbrojne. Producenci 
papierosów, trudno dziś stwierdzić, na ile z wyracho-
wania, ubierali ich sprzedaż w patriotyczne hasła, zaś 
ludność cywilna gremialnie wpłacała środki na Fundu-
sze Tytoniowe pomocne w zaprowiantowaniu żołnierzy 
w nikotynę. 

Z drugiej jednak strony, autorytet nie mniejszy w kręgu 
wojskowości niż Pershing – Hudson Maxim (1853–1927), 
światowej sławy wynalazca silnych materiałów wybucho-
wych do uzbrojenia pancerników (m.in. maksymitu, 2½ 
raza silniejszego od dynamitu) oraz systemu napędowego 
do torped – uważał tytoń za groźniejszy niż broń: 

„W srogiej walce o przetrwanie ze śmiercionośnym dymem 
papierosowym poświęcone zostają rozwój i wzrost dane przez 
naturę, co w bitwie o przeżycie musi zakończyć się utratą przy-
rodzonych darów, takich jak rozwój zdrowego ciała oraz rozwój 
mózgu i umysłu. Jeśli wszystkim chłopcom dane będzie dowie-
dzieć się, że z każdym haustem papierosowego dymu inhalują 
imbecylizm, a wydychają człowieczeństwo, że zatykają arterie 
z taką samą pewnością, z jaką pozbywają się życiodajnej krwi, 
że naprawdę ich żyły i arterie są poważnie zagrożone i że pa-
pieros to producent inwalidów, kryminalistów i głupców – nie 
mężczyzn – może to ich trochę zniechęci. Żólta plama na palcu 
jest symbolem głębszej degradacji i zniewolenia niż kula i łań-
cuch u nogi”16.

Ledwo zainicjowana debata na temat szkodliwości 
palenia tytoniu raptownie ucichła pod koniec lata 1914 
roku, gdy Austria wypowiedziała wojnę Serbii, a tytoń 
uznano za niezbędny dla ścierających się w toku Wielkiej 
Wojny mężczyzn. Nawet Czerwony Krzyż rozdawał cygara 
i papierosy wyruszającym na front i zapewniał przydziały 
tytoniu prawie wszystkim walczącym stronom. Podobnie 
czyniło dowództwo poszczególnych stron walczących.

O tym, jak istotnym elementem wyposażenia żołnierzy 
i znaczącą troską dowódców stała się nikotyna, świadczą 
instrukcje wojenne i listy oprowiantowania wszystkich ar-
mii Wielkiej Wojny. W związku z różnymi sposobami pale-
nia, żołnierze otrzymywali w ramach przydziałów zapałki, 

14  Klein 1993: 135.
15  Za: Gately 2012: 257.
16   Cytat ten zamieścił Henry Ford w napisanym przez siebie w 1914 

roku pamflecie pt. The case against little white slaver [Oskarżenie 
przeciwko małemu białemu zniewalaczowi] za: Gately 2012: 253–4.
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porcje tytoniu fajkowego, kilka sztuk papierosów lub kilka 
sztuk cygar – w ilościach zbliżonych – aczkolwiek różnią-
cych się. Przykładowo, w 1914 roku w Armii Cesarskich 
Niemiec w ramach dziennej racji żywnościowej żołnierz 
otrzymywał dwa cygara i dwa papierosy lub 30 gramów 
tytoniu fajkowego, bądź 25 gramów tytoniu do żucia, 
ewentualnie sześć gramów tabaki17. To właśnie Armia 
Niemiecka była jedną z pierwszych, które uznały za ko-
nieczne wyposażanie żołnierzy idących na front w tytoń. 

Producenci wyrobów tytoniowych, początkowo z ra-
dością (wynikającą z euforycznych prowojennych nastro-
jów, jakie ogarnęły wówczas Niemcy oraz z rosnących 
zysków), byli w stanie sprostać wymogowi masowego 
zapewnienia wojsku tytoniu. Zestandaryzowano i ure-
gulowano też zasady zaopatrzenia: 75% wyrobów tyto-
niowych trafiało do jednostek (die Mannschaftsgrade), 
20% do podoficerów i 5% do żołnierzy funkcyjnych (tę 
ostatnią grupę w 1916 roku wycofano z listy odbiorców 
tytoniu). Jakość papierosów i cygar radykalnie się obni-
żała wraz z wydłużaniem się czasu trwania wojny. Pod 
jej koniec, około 1918 roku, w skład „tytoniu” wchodziło 
nawet do 80% liści bukowych. W komentarzach żołnierzy 
na temat obniżającej się jakości ich „dymiącej strawy po-
lowej” mieszała się niepostrzeżenie kultura konsumpcji 
z polityką: „Marka granat ręczny. Zapalić i wyrzucić!”18.

Co ciekawe, to również strona niemiecka, a ściślej 
niemieccy naukowcy, byli jednymi z pierwszych, którzy 
w 1939 roku zwrócili uwagę na związek między paleniem 
tytoniu a rakiem płuc. Już w latach 1930. statystycy zatrud-
nieni przez firmy ubezpieczeniowe zaczęli wiązać fakt uza-
leżnienia od nikotyny z krótszą średnią życia oraz z rakiem 
i chorobami serca oraz z problemami z prokreacją. Zaini-
cjowano ambitne kampanie antynikotynowe, których ele-
mentem były edukacja prozdrowotna, zakazy reklamowa-
nia wyrobów tytoniowych oraz zakaz palenia w miejscach 
publicznych. Wpisywało się to w tzw. „obowiązek bycia 
zdrowym” (Gesundheitspflicht), którego gorącym zwolen-
nikiem był Adolf Hitler – zagorzały przeciwnik palenia19.

Te paradoksy ukazują, jak długą i zawiłą drogę prze-
szedł papieros z perspektywy recepcji społecznej jego 
wpływu na stan zdrowia i ducha. Za pomocny w zobra-
zowaniu tego procesu uznaliśmy kolaż (ryc. 4) w którym, 
by unaocznić zmianę spojrzenia na palenie tytoniu – od 
niewinnej, acz niezbędnej używki, do rakotwórczej śmier-
telnej trucizny, zawarliśmy trzy komunikaty kierowane 
do żołnierzy: po lewej stronie w pierwszych dekadach XX 
wieku (plakat rosyjski z okresu Wielkiej Wojny, propagu-

17   W tym samym czasie, żołnierze Armii Cesarsko-Królewskich Au-
stro-Węgier otrzymywali w zależności od typu racji 18 lub 36 
gram tytoniu fajkowego, a oficerowie dodatkowo do wyboru pięć 
cygar lub 25 sztuk papierosów, zaś w Armii Imperium Brytyjskiego 
żołnierzom reglamentowano 12 gram tytoniu (zob. Haythornth-
waite 1992: 380–381; http://17thdivision.tripod.com/rationso-
ftheageofempire/id6.html). 

18   Oryg.: Marke Handgranate. Anzünden und wegwerfen!, za: Schin-
delbeck 2016.

19  Welshmann 2009: 328–329.

jący zbiórkę funduszy na zakup artykułów tytoniowych na 
potrzeby walczących na froncie20 oraz plakat niemiecki, na 
którym umieszczono napis Zu zweien vereint / Ran an den 
Feind! [Dla dwóch zjednoczonych / pobiegł na wroga!]21), 
zaś po prawej stronie w pierwszych dekadach XXI wieku 
(plakat polski przygotowany przez Fabrykę Komunikacji 
Społecznej we współpracy z Fundacją Edukacji Społecznej 
działającej na zlecenie Ministerstwa Obrony Narodowej 
pod hasłem „Cel Pal! Strzał w płuca“)22. Slogany wspiera-
jące nałóg palenia i go potępiające właściwe były niemal 
wszystkim stronom zaangażowanym w wojny światowe23.

Podczas wojny przydziały tytoniu zmniejszano jednynie 
w sytuacjach poważnego jego braku. Mobilizowano społe-
czeństwo do ofiarowywania pieniędzy na używki dla wal-
czących na froncie, organizowano też punkty przyjmowania 
papierosów, nawet na sztuki. Z kolei na polu walki braki ty-
toniu żołnierz mógł uzupełnić samodzielnie: jeśli nie kupnem 
w tyłowych kantynach bądź miastach etapowych, to rekwi-
zycją w przyfrontowych wsiach, poprzez wzięcie papierosa 
od towarzysza broni lub zakup od żołnierza z armii przeciw-
nika. Sytuacje takie miały miejsce również nad Rawką. 

Wojenny dym tytoniowy znad Rawki – 
przedmiot badań archeologii jako dyscy-
pliny rzeczy

Fajki, fifki, papierośnice, pudełka na papierosy, zapałki, to 
materialne pozostałości ulotnych chwil składających się na 
codzienność wojenną żołnierzy. Podczas badań archeolo-
gicznych na byłym polu bitwy nad Rawką i Bzurą odnaleź-
liśmy materialne potwierdzenia powszechnej obecności 
tytoniu i produktów tytoniopochodnych w czasie Wielkiej 
Wojny. 

W jeden z takich momentów znad Rawki sprzed stu 
lat, w którym istotną rolę odegrały papierosy, daje nam 
wgląd księga pułkowa Reserve Infanterie-Regiment 226, 
w której Leutnant Walther Rohkohl zapisał:

20   Dym wydmuchiwany przez żołnierza z papierosem układa się 
w wymowne „dziękuję”. Zbiory własne Bartłomieja Klęczara.

21   Plakat ten z datą 24.11.1916 znajduje się w zbiorach Archiv Hi-
storische Bildpostkarten, Universität Osnabrück, Sammlung Prof. 
Dr. Sabine Giesebrecht. 

22   Program ten zgodnie z zamysłem pomysłodawców zakładał 
merytoryczne i praktyczne przygotowanie edukatorów wojsko-
wych (psychologów, oficerów wychowawczych, etc.) do prowa-
dzenia działań edukacyjnych mających na celu rzucenie palenia 
tytoniu wśród żołnierzy, pracowników wojska i ich rodzin, za: 
http://www.kampaniespoleczne.pl/images/zdjecia/49/zdje-
cie_20111018113626_639.jpg.

23   Szczególną uwagę zwracano na „rozpalenie narodów przez woj-
ny“ w Anglii i w USA. Obrazują to stwierdzenia „Papierosy pomo-
gły Brytyjczykom wygrać wojnę, a dwie wojny światowe uczyniły 
z nich naród palaczy. Pod koniec lat 40. XX wieku 4/5 dorosłych 
mężczyzn i 2/5 dorosłych kobiet regularnie paliło tytoń; zob. Hil-
ton 2009: 132; Hobson i Henry 1948: 4. Analogiczne mogą być 
statystyki państw zaangażowanych w walki nad Rawką i Bzurą 
w 1915. Dotychczas jednak nie udało nam się dotrzeć do tego 
typu danych w odniesieniu do Polski, Rosji i Niemiec.
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Ryc. 4. Plakaty – komunikaty kierowane do żołnierzy. Po lewej stronie – pronikotynowe plakaty z okresu Wielkiej Wojny: 
u góry, plakat rosyjski propagujący zbiórkę funduszy na zakup artykułów tytoniowych na potrzeby walczących na froncie oraz 
u dołu, plakat niemiecki symbolizujący braterstwo w paleniu. Po prawej stronie – antynikotynowy plakat współczesny przygoto-
wany na zlecenie MON pod hasłem „Cel Pal! Strzał w płuca“ (oprac. A. Zalewska)
Fig. 4. Posters – announcements addressed to soldiers. On the left, posters promoting nicotine from the Great War period; 
above, a Russian poster promoting a fund raiser to purchase tobacco products for front line soldiers; below, a German poster 
symbolising brotherhood in smoking. On the right, a modern anti-smoking poster commissioned by the Ministry of Defence, the 
slogan reads “Aim Fire! Shot through the lungs” (elaborated by A. Zalewska)

„W pierwszy dzień Wielkanocy Rosjanie wprawdzie zaczęli 
podejmować prace pochówkowe, jednak zaniechali ich natych-
miast po tym, jak zauważyli lotnika krążącego nad pozycjami. 
Ten dzień przedstawiał zresztą obraz głębokiego pokoju, przy-
jaciel i wróg stawali na przedpiersiu i machali do siebie rękami. 
Tak, w sąsiednich pułkach pomiędzy obu stronami panował 
żywy ruch i Rosjanie wymieniali swoje jajka wielkanocne na 
papierosy naszych ludzi. Gdy pojawił się lotnik, tysiące ludzi 
znikało w swoich okopach, pokojowy epizod kończył się”24.

Cytat ten stanowi zobrazowanie pierwszej z trzech tez 
zawartych w diagnozie kulturoznawców z Niemiec, bada-
jących historię papierosa w czasie I wojny światowej25, 
a mianowicie, że spełniał on co najmniej trzy zasadnicze 
funkcje: waluty, korupcji i autoprezentacji.

24  Rohkohl 1923: 67–68.
25   Rozmowa z Dirkiem Schindelbeckiem: Mit dem Glimmstängel in 

den Krieg Währung, Bestechung, Selbstdarstellung 2016. 

Również fotografie z epoki potwierdzają masowe 
wręcz używanie papierosów przez żołnierzy z armii nie-
mieckiej i rosyjskiej – niezależnie od rangi (ryc. 5). Znacz-
nie rzadziej na fotografiach pojawiają się fajki. Jednak, 
z uwagi na ich specyfikę, znalezisk związanych bezpośred-
nio z tą formą nikotynowej używki odnajdujemy podczas 
badań archeologicznych więcej niż śladów palenia paie-
rosów. Tłumaczymy to faktem, że ówczesne fabryczne 
papierosy stosunkowo rzadko zaopatrywano w filtry, 
które mogłyby się zachować, o papierosach skręcanych 
ręcznie nie wspominając. 

Materialne pozostałości po paleniu tytoniu znajdu-
jemy zarówno na pozycjach niemieckich, jak i w miej-
scach związanych z żołnierzami armii carskiej. Zabytki 
tego rodzaju odkryte zostały zarówno w kontekście 
pozostałości pozycji tyłowych, np. ziemianek mieszkal-
nych, magazynowych i lazaretów, jak również pierwszej 
linii walk. Wnioskować z tego można, że palił wyczer-
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pany i zmęczony ciągłym napięciem obrońca pozycji 
strzeleckiej w „przeklętej Woli Szydłowieckiej, której 
nigdy nie zapomni”26, jak i odpoczywający na tyłach 
podczas zluzowania żołnierz szeregowy. Palił oficer na 
kwaterach w folwarku Jasionna, dymem zaciągał się 
pomocnik intendenta inwentaryzujący bele smołowa-
nej papy gdzieś w lesie między Skierniewicami a Boli-
mowem. Palił też strzelec, próbujący opanować nerwy 
w oczekiwaniu na sygnał do ataku w okopach pod Bo-
rzymówką. 

„Papierosy palili na froncie zwłaszcza wszyscy ci, którzy byli 
w ciągłym ruchu. Zapalić, zaciągnąć się kilka razy, poczuć wy-
śmienity aromat i już jest dobry nastrój. Jak przychodzi rozkaz, 
to nic nie szkodzi i niedopałek wyrzuca się z lekkim sercem. 

26   Tak szeregowy Andriej Kuzniecow (1914–1915) opisywał miejsce, 
w którym doświadczył w jego opinii największej udręki wojny 
okopowej, wraz z wieloma innymi żołnierzami armii carskiej, 
głodnymi, przemarzniętymi i sfrustrowanymi.

W przypadku wypalonego do połowy dobrego cygara przycho-
dziło to trudniej”27. 

Papierosy przechowywano w markowych pudełkach 
kartonowych i blaszanych, papierośnicach, luzem, jak też 
np. umieszczając pojedyncze sztuki w odstrzelonych łu-
skach karabinowych. Jednym z ciekawych znalezisk zwią-
zanych ze sposobami noszenia przy sobie wyrobów tyto-
niowych jest papierośnica odnaleziona przy stanowisku 
artyleryjskim w miejscowości Ruda, na przedmieściach 
Skierniewic (ryc. 6). Przedmiot ten, wykonany z alumi-
nium powlekanego galwanicznie cienką warstwą srebra, 
nosi ślady trafienia pociskiem, odłamkiem lub kulą szrap-
nelową. Nie można wykluczyć, że postrzał był śmiertelny 
dla właściciela, zważywszy na kontekst zalegania pudeł-
ka po papierosach. Na jego wieczku zachował się ręcznie 
wyryty napis. Ze względu na delikatny, niezbyt głęboki 
ryt nie jest obecnie możliwe pełne zidentyfikowanie tre-
ści napisu, z którego zachowały się jedynie dwie litery: 
K oraz Ш (Sza). 

27  Za Schindelbeck et al. 2014.

Ryc. 5. Oficer armii carskiej podczas chwili 
odpoczynku na Froncie Wschodnim pali tytoń 
(fotografia z kolekcji Piotra Moskwy)
Fig. 5. Officer in the Tsar’s army during 
a moment of rest in the Eastern Front smokes 
tobacco (from the collection of Piotr Moskwa)

Ryc. 6. Wieczko papierośnicy znalezionej 
w miejscowości Ruda, gm. Skierniewice w trak-
cie badań archeologicznych w ramach projektu 
Archeologiczne przywracanie pamięci o Wiel-
kiej Wojnie, z widoczną szczątkowo zachowaną 
inskrypcją (Dokumentcja fotograficzna Zespo-
łu APP. Z Archiwum APP).
 Fig. 6. Lid of a cigarette case found at 
Ruda, community of Skierniewice with a par-
tially visible inscription and a bullet mark fo-
und during the archaeological survey withing 
the framework of the project Archaeological 
revival of the memory of the Great War (Pho-
tographic documentation by the ARM team. 
From the ARM archive) 
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Pudełko po papierosach marki PUCK  
jako inicjator procesów poznawczych 
z zakresu nauk społecznych

W zaburzonym stratygraficznie kontekście jednej z zie-
mianek strony niemieckiej, która powstała w trakcie dzia-
łań wojennych nad Rawką i która niestety została roz-
kopana, a przez to zniszczona przez nieznanego sprawcę 
(prawdopodobnie poszukującego w niej militariów), 
w toku realizacji projektu APP odnaleźliśmy wykopane 
i porzucone – jako prawdopodobnie uznane za mało 
atrakcyjne (?) – blaszane pudełko na 10 sztuk papierosów 
marki Puck. Papierosy o tej nazwie produkowane były 
przez firmę Georg A. Jasmatzi A.G. z siedzibą w Dreźnie. 
To nietypowe znalezisko wyzwoliło proces poznawczy 
i stało się potwierdzeniem tezy, że treścią archeologii 
są pozostałości, strzępy, śmieci pomijane przez histo-
rię, a tym razem również przez poszukiwacza militariów 
(rabusia-„detektorystę“). Konstruktywne w procesie 
pogłębiania wiedzy o tym znalezisku okazały się wyni-
ki kwerendy archiwalnej w archiwum w Łowiczu (APW 
OŁ). Jeden z dokumentów zawiera informacje o licznych 
markach papierosów, w tym o marce papierosów Puck, 
których opakowanie odkryto podczas wykopalisk. Wśród 
archiwaliów zachowała się m.in. informacja na temat 
ceny ich paczki. W listopadzie 1915 roku papierosy Puck 
kosztowały 30 fenigów, co znaczy, że była to marka dość 
luksusowa, dwu- lub trzykrotnie droższa od wielu innych. 
Przy żołdzie wynoszącym w środkowym okresie Wielkiej 
Wojny w niemieckich jednostkach pionierów około 5 ma-
rek dziennie, nie wydaje się to jednak sumą wysoką. Ze-
stawienie ówczesnych cen artykułów tytoniowych z nam 
współczesnymi wskazuje ciekawe zmiany mocy nabyw-
czej walut oraz cen papierosów na przestrzeni ostatnich 
100 lat. Może to być przyczynek do badań historii spo-
łecznej czasów wojny, np. konsumpcji w miastach przy-
frontowych czy ich socjotopografii.

W Łowiczu papierosy Puck sprzedawał na przykład 
Aidel Seidel, w sklepiku przy Bahnhoffstrasse, czyli przy 
ulicy Dworcowej 44; spis wykazał u niego 23 paczki pa-
pierosów po 10 sztuk w każdej. Cena wynosiła 30 feni-
gów za paczkę, a więc w porównaniu z innymi marka-
mi były to papierosy luksusowe. Jak można sprawdzić 
w urzędowym wykazie cen detalicznych i hurtowych dla 
Łowicza przygotowanym do wydania 29 września 1915 
roku (ryc. 7), pudełko zapałek w tym czasie kosztowało 
3 fenigi, a np. jeden śledź 15 fenigów, jedno jajko – 8, 
funt chleba – 12, funt mięsa wołowego 60 fenigów (ko-
szernego 70). 

Fajka, zapałki i zapalniczka –  
pośmiertni towarzysze broni 

Badania archeologiczne nad Rawką i Bzurą wykazały, że 
fajka towarzyszyła żołnierzom-palaczom również po śmier-
ci. W świetle źródeł historycznych przyjąć należy – choć 

zdominowaną przez papierosy, to jednak dość powszech-
ną – manierę palenia fajek przez żołnierzy w okopach.

Wymownym przykładem więzi człowieka z fajką jest 
casus tzw. Bratniej Mogiły, zlokalizowanej w miejscowo-
ści Joachimów Mogiły (gm. Bolimów) nieopodal leśni-
czówki Modrzew. W mogile potwierdzono archeologicz-
nie obecność szczątków co najmniej dziewięciu poległych 
żołnierzy Armii Carskiej. Obiekt ten nie funkcjonował jako 
cmentarny w świadomości społecznej, również źródła 
historyczne nie kwalifikowały go w ten sposób. Dopiero 
badania wykopaliskowe tej specyficznej formy terenowej 
u rozstaju leśnych dróg, która została wyłoniona dzięki 
analizie numerycznego modelu terenu uzyskanego na 
podstawie danych z lotniczego skanningu laserowego, 
pozwoliły na jego weryfikację oraz na zainicjowanie pro-
cesu przywracania go pamięci (ryc. 8)28.

W kontekście podejmowanej w niniejszym szkicu 
problematyki, istotna okazała się zawartość pozostałości 
po prawej kieszeni płaszcza jednego ze spoczywających 
w Bratniej Mogile żołnierzy. Wewnątrz fragmentu zacho-
wanej płóciennej wyściółki kieszeni odnalezione zosta-
ły przedmioty, które mogą rzucić światło na realia życia 
okopowego: woskowa świeczka, drewniana podstawka 
do niej ze śladami intencjonalnego nakapywania wosku 
w celu umocowania świeczki, ołówek grafitowy w drew-
nianej oprawie, trzy zapałki (będące źródłem ognia dla 
świeczki i dające możliwość rozpalenia tytoniu) oraz za-
palniczka29.

Odkrycie w kontekście archeologicznym przedmiotów 
związanych z paleniem tytoniu również w tym przypad-
ku okazuje się całkowicie zależne od utrwalonych w tych 
pozostałościach wspomnień i znaczeń. Wymagają one 
jednak, jako ułomne i fragmentaryczne, uzupełnień 
i wzmocnień interpretacyjnych, by mogły dostarczyć nam 
wiedzy na temat ich własnej genezy i niegdysiejszych 
uwikłań. W odniesieniu do przedmiotów związanych 
z paleniem tytoniu odnalezionych przy jednym z pole-
głych, za istotną uznaliśmy możliwość wypowiedzenia się 
na temat trudnego do sprecyzowania egzystencjalnego 
znaczenia tytoniu dla mężczyzn na linii frontu. W opinii 
Iana Gately, autora Kulturowej historii tytoniu, w której 
zawarł on m.in. omówienie wspomnień Siegfrieda Sasso-
ona (1886–1967) z pola bitwy – papieros niejednokrotnie 
symbolizował w odbiorze żołnierza jego losu: 

28   W listopadzie 2015 roku obiekt ten został zgłoszony przez Zespół 
APP do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Stworzona też została 
karta cmentarza i obiekt trafił do Gminnej Ewidencji Zabytków 
(gm. Bolimów), co jak mamy nadzieję, uchroni tę mogiłę przed 
dalszą dewastacją. 

29   Jest to element współpracy podjętej dzięki wskazaniu przez Orga-
nisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW, której 
w tym miejscu dziękujemy) ze specjalistą w istotnym dla projektu 
APP zakresie analiz i ekspertyz dotyczących materialnych pozo-
stałości używania i ewentualnej utylizacji broni chemicznej na 
terenie dzisiejszych ziem polskich w trakcie I wojny światowej 
oraz w okresie po niej następującym, która nawiązana została 
w marcu 2015 roku.
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Ryc. 7. Wykaz cen detalicznych i hurtowych 
dla Łowicza przygotowany do wydania 29 
września 1915 r. (APW OŁ, AMŁ 24, k.4)
Fig. 7. List of the retail and wholesale prices 
for the municipality of Łowicz, prepared for 
publication on 29th September 1915 (APW OŁ, 
AMŁ 24, k.4) 

„krótkotrwała spisana na straty rzecz zmieniona przez ogień 
w duszę i popiół. Był symbolem zmienności, jak krwistoczerwone 
maki wypuszczające co lato pędy na ziemi niczyjej. Był również 
znakiem bezpieczeństwa, jakkolwiek krótkotrwałego. Papierosy 
palono w chwilach odpoczynku, w okresach spokoju i dlatego ko-
jarzono je z takimi właśnie momentami. Swobodne palenie papie-
rosa było sygnałem, że walczący żyje – przynajmniej na razie“ 30. 

Również, we wnioskach powstających w trakcie inter-
dyscyplinarnego projektu badawczego prowadzonego 
przez uniwersytety w Jenie i Wiedniu oraz Muzeum Pracy 
w Hamburgu odnotowano w konkluzji stwierdzenia, że 

30  Gately 2012: 257.

gdy przed stu laty „papieros wyruszył na pierwszą wojnę 
światową i w wyniku zwycięskiej kampanii udało się mu 
pokonać cygaro i niewygodną w użyciu fajkę” – to stał się 
on nie tylko symbolem nowoczesności, czynnikiem go-
spodarczym i nowym zjawiskiem kulturowym, przy po-
mocy którego można było uprawiać politykę, ale także 
bardzo ważną, często ostatnią rzeczą:

„Papieros stawał się często ostatnią rzeczą, o prawie religij-
nym znaczeniu. Gdy ktoś jest tak bardzo ranny, że jasne jest, że 
umiera, wtedy jest nieskończenie wiele scen i zapisków w pa-
miętnikach, które mówią, że dzielimy się ostatnim papierosem31”. 

31  Schindelbeck et al. 2014.
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Ryc. 8. Karta adresowa z Gminnej Ewidencji Zabytków, sporządzona w listopadzie 2015 r. i przekazana Urzędowi Gminy Boli-
mów jako jeden z wyników projektu Archeologiczne przywracanie pamięci o Wielkiej Wojnie (oprac. A. Zalewska)
Fig. 8. Address card from the Community Registry of Historical Monuments, prepared in November 2015 and submitted to 
the Bolimów Community Office as one of the results of the project Archaeological revival of the memory of the Great War (elabo-
rated by A. Zalewska)

Przed zawsze w warunkach wojennych możliwą śmier-
cią, czynność zapalenia papierosa, czy nabicie i spokoj-
ne wypalenie fajki, mogły dawać żołnierzowi chwilę na 
odprężenie i przygotowanie się do kolejnego starcia. Nie 
tylko sam tytoń, ale i czynność palenia była ważna – dia-
gnozuje Ian Gately w opowieści o tym, „jak egzotyczna 
roślina uwiodła cywilizację”. Jego zdaniem komfort wy-
konania normalnej sekwencji działań, przypominającej 
postępowanie żołnierza w domu, przed wyruszeniem na 
wojnę – wywierał kojące skutki. Nawet obecność przy-
rządów do palenia mogła pomóc w zapanowaniu nad 
nerwami. Fajka mogła stać się ogniwem łączącym linię 
frontu z krajem, za który walczono32. W przypadku żołnie-
rza odnalezionego w bratniej mogile, po papierosach nie 
zostało nic w sensie materialnym, natomiast inicjującą 

32   „Usłyszałem nad głową szczęknięcie zamka ładowanego karabinu 
na brzegu leja, kiedy czołgałem się wzdłuż niego z oblepionymi 
błotem plecami […] leżałem przez chwilę zupełnie bez ruchu, ża-
łośnie zastanawiając się, czy ze mną już koniec: wówczas uświa-
domiłem sobie, że mam na sobie przedwojenny płaszcz przeciw-
deszczowy; w kieszeni wymacałem fajkę i kapciuch z tytoniem, 
co jakoś pomogło mi poczuć się mniej opuszczonym”, zapisał 
w Pamiętnikach S. Sassoon, za: Gately 2012: 256.

powyższą refleksję stała się fajka oraz niezbędny do jej 
użycia osprzęt, odnaleziony w resztkach prawej kieszeni 
anonimowego żołnierza. 

Palenie i produkty tytoniowe  
w czasie I wojny w świetle źródeł  
pisanych z Archiwum Państwowego,  
Oddział w Łowiczu 

Prezentowana grupa (funkcjonalna) źródeł materialnych 
to przedmioty stanowiące wyposażenie palacza tytoniu, 
odkryte podczas wykopalisk prowadzonych w ramach 
przywracania pamięci o Wielkiej Wojnie. Zostały one 
wybrane dlatego, że ukazują jeden z aspektów dnia po-
wszedniego żołnierzy walczących w okopach, także na 
badanym w ramach projektu archeologicznego przy-
wracania pamięci (APP) odcinku Frontu Wschodniego, 
biegnącym rzekami Rawką i Bzurą. To cel merytoryczny. 
Celem metodycznym jest ukazanie możliwości interpre-
tacyjnych, jakie kryją źródła pozostające do dyspozycji 
badaczy czasów nowożytnych. Dla pozyskanych podczas 
wykopalisk przedmiotów używanych przez żołnierzy 
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palących tytoń – a więc materialnych źródeł, które za-
sadnie można nazwać archeologicznymi, proponowane 
przez nas tło interpretacyjne stanowić mogą dokumenty 
dotyczące wprowadzania przez władze niemieckie mo-
nopolu tytoniowego, pochodzące z zasobu Archiwum 
Państwowego w Warszawie, Oddział w Łowiczu – które 
są typowym wytworem nowożytnej biurokracji.

Wśród archiwaliów z zasobu Magistratu Miasta Łowi-
cza, rzucających światło na tę sferę życia, najciekawsze są 
zasady regulujące urzędowo monopol tytoniowy. Ogła-
szane były publicznie w systematycznie wydawanych ob-
wieszczeniach dwujęzycznych niemiecko-polskich (a wła-
ściwie niezbyt udolnie spolszczonych, co stwarza też 
efekt z pewnością niezamierzonego komizmu). Pierwsze 
zachowane dokumenty dotyczące obrotu papierosami 
pochodzą z jesieni 1915 roku, a więc bezpośrednio z cza-
su po odsunięciu się linii frontu od Łowicza na wschód, 
po ustąpieniu wojsk rosyjskich i zajęciu przez wojska nie-
mieckie Warszawy. 

Między innymi, w dokumencie wydanym w dniu 19 
października 1915 roku przez Magistrat Miasta Łowicza 
(ryc. 9) przypomniany został stan obowiązującego prawa 
sprzedaży wyrobów tytoniowych, wprowadzony mie-
siąc wcześniej (18 września), a następnie szczegółowo 
omówiono regulacje dotyczące wprowadzenia mono-
polu tytoniowego (wpisanie się handlarzy na listę wójta, 
dokonanie opłaty w wysokości 20 marek, zebranie przez 
wójtów wszystkich papierosów pozostających u handla-
rzy i sporządzenie ich szczegółowego spisu). Wskazano 
też sposób przekazania przez handlarzy papierosów, któ-
re im pozostały, do składu w Łodzi, pod groźbą konfiskaty 
papierosów nie oddanych do 10 listopada 1915 roku:

„Cesarsko niemiecki naczelnik powiatu. [...] Obwieszczeniem 
dnia 18. września 1915 r. pozwolony był handel papierosami 
tylko na mocy pozwoleństwa od mnie wystawionego. Wydaję 
teraz rozkaz, że ci proceder – handel – prowadzający, którzy 
pozwoleństwo do dalszego prowadzenia procederu – handlu – 

Ryc. 9. Dokument wydany 19 października 
1915 r. przez Magistrat Miasta Łowicza, doty-
czący wprowadzenia monopolu tytoniowego 
(APW OŁ, AMŁ 24, k.7)
Fig. 9. A document issued on 19th October 
1915 by the Łowicz magistrate that pertains 
to the introduction of tobacco monopoly (APW 
OŁ, AMŁ 24, k.7)
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nabyć chcą, są do listy zapisać, która od wójta jest do wysta-
wienia. [...] Nadmienia się powtórnie, że od pozwoleństwa jest 
opłata w wysokości 20,oo marek do zapłacenia. 

Wójtom wydaję powtorny rozkaz, ta pozostałość papiero-
sów, która się dotychczas u handlarzy znajduje, zestawić i za-
brać. Wykaz pozostałych papierosów jest z imienia i nazwiska 
posiedziciela, jego pomieszkania, marka – nazwa – papierosów 
i ceny za sztukę natychmiast tutaj do posłania. 

Jest ostro na to uważać, że wydaniu pozwoleństwa tylko han-
del z monopolnymi papierosami, albo takiemi papierosami jest 
dozwolony, które niemiecko-polski podatkowy stempel noszą. 

Handlarze, które jeszcze mają zapasy papierosów, które tem-
czasym do handlu nie są dopuszczone, są do zawezwania, te pa-
pierosy do składu monopolnego w Łodzi oddać. Za te papierosy 
dostaną odszkodę w wysokości przeszły sprzedawczy ceny. Przy-
tem nadmieniam, że papierosy, które nie są dobrowolnie oddane, 
podpadnom ściągnienciu bez zapłaty. Ostatni dzień dobrowolne-
go oddania papierosów w Łodzi jest 10 Listopad 1915 roku.“ 

Dodatkowo 21 października wystosowane zostało 
osobne pismo urzędowe, zawierające te same regula-
cje, które podano w obwieszczeniu z 19 października, to 
znaczy nakazujące dostarczenie papierosów pozostają-
cych w sprzedaży do magazynów monopolu tytoniowe-
go w Łodzi, z terminem 10 listopada 1915 roku. To pi-
smo, opatrzone ręcznym dopiskiem – Bardzo pilne! (Eilt 
sehr!), skierowane zostało do burmistrza Miasta Łowicza 
i do wszystkich sprzedawców papierosów (ryc. 10). 

Z kolejnego dokumentu (ryc. 11), wydanego 4 listopa-
da 1915 roku wynika, że termin przekazywania papiero-
sów do składu był za krótki, bowiem przedłużono go do 
30 listopada, wydano też pozwolenie na sprzedawanie do 
tego czasu w wolnym handlu tytoniu krajanego. 

„Łowicz dnia 4/ii-15
Cesarsko niemiecki naczelnik powiatu, pow. Lowickiego.   

Ryc. 10. Pismo urzędowe z 21 października 
1915 r., zawierające zasady regulacji sprze-
daży papierosów, skierowane do burmistrza 
Łowicza i sprzedawców (APW OŁ, AMŁ 24, k.9)
Fig. 10. Official notice dated 21st October 
1915 referring to the principles of regulating 
the sales of cigarettes, addressed to the may-
or of Łowicz and shop owners (APW OŁ, AMŁ 
24, k.9)
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Czas do sprzedaży które w handlu znajdują sie papierosy, 
które nie są od zarządu monopolowego sprowadzone, jest do 
30 listopada podłużone. 

Do tego czasu może też tytoń (tytoń krajany), który w wol-
nym handlu się znajduje, sprzedawany być.“ 

W dniu 10 listopada 1915 roku – krytycznym dla han-
dlu papierosami w Łowiczu, naczelnik powiatu wydaje 
kolejne pismo, określające termin zdeponowania pa-
pierosów na 20 listopada (co dziwne, bowiem oznacza 
skrócenie podanego wcześniej terminu), a tytoniu pozo-
stającego w wolnym handlu, tak jak poprzednio – do 30 
listopada (ryc. 12). 

„Łowicz, dnia 10 listopada 1915
Z powodu nowego rozporządzenia p. Naczelnika Administra-

cji, będą wszystkie dotychczas wydane rozporządzenia, na czas 
sprzedaży monopolowych papierosów i tytoniu podniesiony 
i jak następuje nowy postanowiony. Sprzedaż papierosów, które 
są od zarządu monopolowego sprowadzone, jest natychmiast 

do wstrzymania. Reszty papierosów są natychmiast do miejsca 
sprzedaży w Łodzi cesarsko-niemieckiego monopolu papiero-
sów dla Polski, do odesłania. Ilość i gatunki odesłanych papie-
rosów jest przez Wójta do zawiadomienia. 

Papierosy, które się 20/XI jeszcze znajdą będzie zaraz na nich 
areszt naniesiony. 

Odszkodowanie, wtedy nie będzie za te papierosy dawane. 
Sprzedaż i wywóz, który się w wolnym handlu znajduje ty-

toń, jest do 30 listopada 1915 r. jeszcze dopuszczona. 
Cesarsko niemiecki naczelnik powiatu.“

W odpowiedzi na zarządzenia nakazujące spisanie 
wszystkich podlegających monopolowi wyrobów tyto-
niowych znajdujących się w sprzedaży, 10 listopada 1915 
roku powstał bardzo ciekawy, szczegółowy dokument 
(ryc. 13) w formie tabeli liczącej 25 stron, stanowiący 
wykaz osób handlujących papierosami, które w związku 
z wprowadzeniem monopolu tytoniowego musiały zade-
klarować, ile papierosów sprzed wprowadzenia tej regu-
lacji im pozostało. Dzięki temu można się dowiedzieć, ilu 

Ryc. 11. Pismo wystawione 4 listopada 1915 r., przedłużające termin przekazywania papierosów do składu do dnia 30 listopa-
da 1915 r. (APW OŁ, AMŁ 24, k.11)
Fig. 11. Letter dated 4th November 1915, extending the deadline for submitting cigarettes to the warehouse to 30th Novem-
ber 1915 (APW OŁ, AMŁ 24, k.11)
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było wówczas w Łowiczu sprzedawców papierosów, gdzie 
mieściły się ich sklepy, jakie marki papierosów sprzeda-
wali, ile kosztowała paczka danej marki. 

Zadziwia obfitość marek papierosów; są to, między 
innymi, papierosy o nazwach niemieckich lub „ogólnoeu-
ropejskich“: Bruno, Presto, Neptun, Sport, Sprinter, Apis, 
Arab, Ada, Schlesierin, Kleine Schlesierin, Dogma, Akt, Gold 
Saba, Noblesse, Gerta, Jutta, Dora, Martha, Juno, Rosa, 
Russische, Harem, Saturn, Tip-Top, Lupa, Rekord, Flaggen-
gala, Rittmeister, Kamerad, Sieg, Tryumf, Krem (także jako 
Kerem bądź Crem), Unsere-Marine (także jako Unsere-
-Maryne!), Cabinet, Esperyment, Flip-Flap, Perplex, Unse-
re-Prinzen, Motor, Union, Herzog Alfred, Emir, Konstantin, 
Fredrick, Moldawa, Klub (także jako Club), i wiele innych – 
czasem nienazwanych (jako: Ohne Sorte, Verschiedene). 

Są także marki papierosów o nazwach polskich: Bar-
tek, Wisła, Weselne, Dobre, Rolne, Japońskie, Warszaw-

skie (także jako Warschawskie), Narodowe, Stach, Wanda, 
Maryla, Mazur, Sulima, Polakiewicz (też jako Polakie-
witsch), Okazja, Gościnne, Znaj Pana. Pojawiają się też 
nazwy brzmiące nieco z rosyjska: Czudo, Wasilek, Igor, 
czy uniwersalne – Machmach. Zaskakująca wielość marek 
papierosów dobitnie ukazuje, jak rozległy był to handel, 
pośrednio też świadczy o wielonarodowym składzie wojsk 
obu walczących stron. Wśród licznych marek znajdujemy 
też papierosy marki Puck (zapisywane także jako Puk?), 
których paczkę odkryto podczas wykopalisk. 

Potwierdza to poczyniony na podstawie analiz prze-
mysłu tytoniowego w czasie I wojny w Niemczech wnio-
sek o ideologizacji i narastającej nacjonalizacji produktów 
tytoniowych. Już w sierpniu 1914 roku niemieccy pro-
ducenci papierosów zaczęli „germanizować” kosmopoli-
tycznie brzmiące nazwy marek produktów tytoniowych; 
trafili tym w oczekiwania społeczeństwa znajdującego 

Ryc. 12. Pismo z 10 listopada 1915 r., wy-
stawione przez naczelnika powiatu, wydłużają-
ce termin deponowania papierosów w składzie 
do 20 listopada (APW OŁ, AMŁ 24, k.22)
Fig. 12. Letter dated 10th November 1915 
issued by the chief administrative officer of 
the district, extending the deadline  for sub-
mitting cigarettes to the warehouse to 20 
November (APW OŁ, AMŁ 24, k.22)
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Ryc. 13. Wykaz osób handlujących papiero-
sami w Łowiczu z 10 listopada 1915 r.  
(APW OŁ, AMŁ 24, k.24) 
Fig. 13. List of persons trading in tobacco in 
Łowicz as at 10th November 1915  
(APW OŁ, AMŁ 24, k.24)

się w stanie narodowego uniesienia. Takie firmy, jak ber-
lińskie przedsiębiorstwo Manoli und Garbáty zastąpiły 
Gibson Girl marką Wimpel, zaś Duke of Edinbourgh 
zastąpiono Flagengalem. Początkowo zaklejano stare 
puszki nowymi oznaczeniami, później nadrukowywano 
często nowe zniemczone plakietki na stare wzory, by nie 
niszczyć więzi konsumentów z marką. Wraz z wybuchem 
I wojny światowej doszło w przypływie patriotycznego 
zapału do prawdziwej „kampanii na rzecz zniemczania” 
nazw produktów, do której wciągnięto również wyroby 
tytoniowe33 (ryc. 14). 

Dzięki zachowanym w Łowiczu dokumentom, za-
wierającym informacje na temat urzędowych regula-
cji sprzedaży i wprowadzenia monopolu tytoniowego, 
zdefiniować można po stu latach to, co traktowane było 
przez władze jako tytoń i podlegało regulacjom, a co 

33  Za: Der Erste Welt Krieg in 100 objekten 2014: 25–26.

jako pospolita machorka, zwana „żyłką“, której te zasady 
nie dotyczyły. A mianowicie – z rośliny zwanej machor-
ką przepisom monopolowym podlegały liście, zaś to, co 
utrwaliło się powszechnie pod nazwą machorki – sieczkę 
łodyg i korzeni tej rośliny, można było sprzedawać bez 
ograniczeń. Za wszelkie przekroczenia wydanych zezwo-
leń groziły surowe kary, które również były detalicznie 
opisane, w tym z reguły konfiskata podlegających han-
dlowi dóbr. Handel tym najpospolitszym tytoniem – ma-
chorką, najwyraźniej stwarzał stale problemy. Wskazuje 
na to pismo Szefa Zarządu Generalnego Gubernatora 
Warszawy z 20 grudnia 1915 roku, powołujące się na od-
powiednie regulacje z 2 października 1915 roku (ryc. 1). 
Pismo to zapewne jest odpowiedzią na zapytanie skie-
rowane do władz wyższych przez łowickiego urzędnika. 
Szef Okręgu Łowicz potwierdził w dniu 28 grudnia 2015 
roku jego odbiór: 
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Warszawa, 20 grudnia 1915 r. Szef Zarządu Generalnego Gu-
bernatora Warszawy

W związku z przepisami odnośnie tytoniu ciętego z 2 paź-
dziernika 1915 r. także tak zwaną „Mahorkę“ traktować należy 
jako tytoń. Produkt wytwarzany ze zdrewniałych korzeni i łodyg 
roślin Mahorki, krótko cięty lub szarpany, wchodzący do han-
dlu pod nazwą „Zylka“ [„Żyłka“], nie podlega w związku z tym 
przepisom odnośnie tytoniu ciętego. Zatem przywóz i handel 
„Żyłką“ nie podlegają żadnym ograniczeniom. 

Wprowadzenie monolu tytoniowego wiązało się z wy-
cofaniem jednych marek papierosów, a zezwoleniem na 
sprzedaż innych. Dla lepszego rozeznania urzędników 
zajmujących się kontrolą sprzedaży monopolowej, przy-
gotowane zostały karty ze wzorami opakowań papiero-
sów objętych sprzedażą dozwoloną, z dyrektywą powie-
szenia ich w miejscu łatwo dostępnym. Informuje o tym 
pismo Cesarsko-Niemieckiego Naczelnika Powiatu (Der 

Kaiserlich Deutsche Kreischef), skierowane do Burmistrza 
Łowicza dnia 27 listopada 2015 roku34. Jak trwałe były 
zasady monopolu tytoniowego, ze względu na przyno-
szone państwu dochody, może świadczyć wprowadze-
nie podobnego monopolu w nowo powstałej Drugiej 
Rzeczpospolitej. W pierwszych latach odrodzonej Polski 
na ziemiach byłych zaborów rosyjskiego i austriackiego 
papierosy i cygara produkowały tylko wytwórnie mono-
polowe, co ostatecznie uregulowała Ustawa o monopolu 
tytoniowym z 1 czerwca 1922 roku35.

34  APW OŁ, sygn. 24, k. 14. 
35   Łuczak 2002: 69–75. Wielki popyt na papierosy, który nasilił się 

radykalnie w latach 1914–1918 spowodował stałą tendencję 
wzrostową tego sektora przemysłu. Tylko w latach 1922–1924 
dwukrotnie wzrosła w Polsce liczba fabryk monopolowych, z 4 do 
9. Wzrost zainteresowania tym sektorem dobrze obrazuje fakt, 
że jeden z monopoli kupiono za 3,3 mln franków szwajcarskich, 
chociaż komisja szacunkowa ustaliła jego wartość na 1,9 mln.

Ryc. 14. Wykaz osób handlujących papie-
rosami w Łowiczu z 10 listopada 1915 r. (APW 
OŁ, AMŁ 24, k.32). Zaznaczono papierosy 
marki Puck
Fig. 14. List of persons trading in tobacco 
in Łowicz as at 10th November 1915  (APW OŁ, 
AMŁ 24, k.32). Puck cigarettes were marked
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Podsumowanie

Jedną z kategorii zabytków ruchomych nieodłącznie zwią-
zanych z codziennym życiem żołnierzy na wojnie, podob-
nie jak dziś, również w czasie Wielkiej Wojny, stanowi wy-
posażenie palacza tytoniu. Zwłaszcza palenie papierosów 
traktować należy jako praktykę powszechną i grupową 
w czasie I wojny światowej. Był to przejaw żołnierskiej 
wspólnoty, często połączony z dzieleniem się papierosa-
mi, czasem też ze wspólnym skręcaniem ich naprędce. 
Papierosy traktowane były jako znacznie bardziej demo-
kratyczne niż palenie fajki czy cygara, były tańsze, łatwiej 
dostępne i podzielne. Ich palenie nie wymagało żadnych 
akcesoriów, poza zapałkami lub zapalniczką. 

Papierosy nie są reprezentowane w sposób bezpo-
średni w grupie przedmiotów pochodzących z wykopalisk 
prowadzonych w rejonie Rawki i Bzury na polu bitwy z lat 
1914–1915 w ramach projektu APP. Nie przetrwały one 
w ziemi, zapewne z powodu braku ustników i swej nie-
trwałości – wszak celem producenta i zarazem ideałem 
palacza było ich jak najpełniejsze zużycie, spalenie do 
ostatniego skrawka bibułki i okruszka tytoniu. Jednocze-
śnie, w sytuacji braku gotowych wyrobów bądź tytoniu 
i specjalnych bibułek możliwe było posłużenie się rozma-
itymi ersatzami, przede wszystkim machorką i kawałkiem 
dowolnego papieru. 

Dotychczas w ramach projektu pt. Archeologiczne 
przywracanie pamięci o Wielkiej Wojnie. Material-
ne pozostałości życia i śmierci w okopach na froncie 
wschodnim oraz stan przemian krajobrazu pobitewne-
go w rejonie Rawki i Bzury odnalezione zostały pudełka 
na papierosy, fifki, papierośnice, zapałki i zapalniczka. 
W świetle dokonanych odkryć, za wysoce prawdopodob-
ne uznać należy doraźne spowicie badanego aktualnie 
obszaru w dym unoszący się nad zażywającymi nikotyny 
od grudnia 1914 do lipca 1915 roku. 

Należy przy tym podkreślić, że zintegrowane użycie 
źródeł pisanych i archeologicznych nie stanowi (a przy-
najmniej nie powinno stanowić) precedensu w odnie-
sieniu do Wielkiej Wojny. Chodziło nam o wyraźniejsze 
ukazanie skali możliwości korelowania różnego rodzaju 
danych w odniesieniu do trudnej do objęcia nie tylko dla 
archeologów materii byłego Frontu Wschodniego. O tej 
trudności świadczy fakt, że dotychczas tylko nieliczne 

z tych źródeł zostały dostrzeżone i przeanalizowane przez 
specjalistów. Nawet setna rocznica I wojny nie zmieniła 
tej sytuacji. W naszej opinii, nadzieję na pogłębienie re-
fleksji nad przeszłością i naszych z nią związków przynieść 
może podnoszenie takich wątków, wynikających m.in. 
z badań archeologicznych, które poruszyć mogą wyobraż-
nię, emaptię, a przez to wolę pogłębiania własnej wiedzy 
u współczesnego człowieka. Do takich aspektów związa-
nych z życiem w okopach zaliczyliśmy używanie nikotyny36.

Sumując, efekt intensywnej, nałogowej przyjemności, 
a także – co ważne – chwilowego przynajmniej oszuka-
nia głodu, zabicia lęku w sytuacji bojowej lub nudy pu-
stych chwil przeznaczonych na odpoczynek na zapleczu 
pola bitwy, a nawet poczucia wojskowego braterstwa 
czy uzyskania deficytowych produktów, uzyskiwany był 
z udziałem wyrobów tytoniowych, zwłaszcza papiero-
sów, również nad Rawką i Bzurą. Wnioski płynące z kwe-
rend źródłowych dokonanych w toku projektu APP każą 
przyjąć, że nad Rawką i Bzurą w czasie wojny palono 
powszechnie, wręcz masowo. Papierosy palili niemal 
wszyscy żołnierze, od najniższych stopni poczynając po 
dowódców, w tym generałów. 

Ten aspekt Wielkiej Wojny może być dookreślony 
i uznany za istotne i ciekawe wyzwanie interpretacyjne, 
jeśli przyjmiemy, że treścią archeologii są pozostałości, 
strzępy, śmieci pomijane przez historię, to co w swej 
niezrozumiałości, banalności czy nieskoordynowanej 
stronniczości umyka przekazom historycznym37. Takie 
właśnie założenie towarzyszy realizowanemu projektowi 
badawczemu. Jednocześnie to, co istotne dla rozważań 
archeologicznych, jest całkowicie zależne od utrwalonych 
w owych pozostałościach wspomnień na temat ich wła-
snej genezy i niegdysiejszych uwikłań oraz od sieci danych 
pozyskanych w procesie dociekania ich sensów i znaczeń, 
zarówno w archiwum ziemi, jak i w archiwach przechowu-
jących źródła pisane. To od jakości naszej kooperacji z róż-
nego typu danymi, zastanymi i wywołanymi, pośrednimi 
i bezpośrednimi, całościowymi i fragmentarycznymi zale-
ży, na ile dobitnie zdołamy przekonać odbiorców, że to co 
było pozostaje zawsze w stanie nieustannej formacji. Stąd 
konieczna wydaje się troska, by ta nieustanna formacja 
trwać mogła jak najpełniej, dla nas i przyszłych pokoleń. 

36  Por. też np. Gately 2012: 256. 
37  Pétursdóttir 2012; Olsen et al. 2012; Shanks 2012; Olsen 2012. 
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Archiwalia1

Wykaz cen detalicznych i hurtowych dla Łowicza przygotowany 
do wydania 29 września 1915 r. (APW OŁ, AMŁ 24, k. 4).
Dokument wydany 19 października 1915 r. przez Magistrat Mia-
sta Łowicza, dotyczący wprowadzenia monopolu tytoniowego 
(APW OŁ, AMŁ 24, k. 7–8).
Pismo urzędowe z 21 października 1915 r., zawierające zasady 
regulacji sprzedaży papierosów, skierowane do burmistrza Ło-
wicza i sprzedawców (APW OŁ, AMŁ 24, k. 9).
Pismo wystawione 4 listopada 1915 r., przedłużające termin 
przekazywania papierosów do składu do dnia 30 listopada 
1915 r. (APW OŁ, AMŁ 24, k. 11). 
Pismo z 10 listopada 1915 r., wystawione przez naczelnika po-
wiatu, wydłużające termin deponowania papierosów w składzie 
do 20 listopada (APW OŁ, AMŁ 24, k. 22). 
Wykaz osób handlujących papierosami w Łowiczu z 10 listopada 
1915 r. (APW OŁ, AMŁ 24, k. 24, 32). 
Pismo Szefa Zarządu Generalnego Gubernatora Warszawy z 20 grud-
nia 1915 r. dotyczące handlu machorką (APW OŁ, AMŁ 24, k. 15). 

Źródła internetowe
Tytoń bakun, machorka (Nicotiana rustica L.) Internet: https://
pl.wikipedia.org/wiki/Tyto%C5%84_bakun (wgląd 12.12.2015).

1  Wybór fragmentow archiwaliów: Dorota Cyngot i Anna Zalewska. 
Tłumaczenie archiwaliów i opracowań w j. niemieckim – W. Cha-
rzyński, A. Teperek i Z. Półchłopek. Fotografie dokumentów – 
M. Bajkowska oraz członkowie zespołu naukowego projektu Ar-
cheologiczne przywracanie pamięci o Wielkiej Wojnie.
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Aim-fire: the transience of soldiers’ lives in the Eastern Front of the Great War on the Rawka 
and Bzura rivers. Between the archive of the soil and municipal archives (1915–2015)

Summary

The following sketch is intended to describe a group of objects 
related to the use of tobacco products, uncovered during the 
research project Archaeological restoration of the memory of 
the Great War. The material remains of life and death in the 
trenches of the Eastern Front (acronym ARM). It was our inten-
tion to place the same within the context of a variety of archival 
and secondary data. The interpretative background proposed 
for the objects uncovered during our excavations is com-
posed of documents obtained from Łowicz Municipal Archives 
(a branch of the State Archive in Warsaw), which constitute typ-
ical examples of the bureaucratic material generated during the 
First World War and the inter-war period. The rich collection 
of documents maintained by Łowicz Municipal Archives and 
dating back to 1914 and 1915 allowed us to obtain a consistent 
picture of numerous aspects of everyday life as experienced 
during the Great War (from December 1914, when Łowicz be-
came a key strategic city for the Germans on this particular 
section of the frontline) and after the war (from mid July 1915, 
i.e. after the frontline shifted further to the east). A particularly 
interesting selection of documents is related to the tobacco 
monopoly imposed by the German authorities in the autumn 
of 1915. We were astounded by the variety of cigarette brands 
which included both German or “PanEuropean” brand names 
(Bruno, Neptun, Sieg), Polish names (Bartek, Wisła, Weselne), 
as well as Russian sounding names (Chudo, Vasilek, Igor). The 
variety of available cigarette brands is a testament to the extent 
of trade operations conducted at the time, and indirectly also 
to the multi-national composition of the two clashing armies. 
The documents also indicate that in the case of a plant known 
as shag tobacco, the monopoly covered only the leaves, where-
as the stems and roots, so-called “veins”, could be sold without 
limitation. We know that soldiers used the “veins”, although 
not exclusively, to produce roll-ups (cigarettes).

During the Great War, smoking cigarettes was a wide-spread, 
community centred practice. As an element bonding the sol-
dier community, it was perceived as more democratic than, for 
example, smoking a pipe or cigar: it was cheaper, more readily 
available and easier to share. With the strategic change that 
ultimately transformed manoeuvre warfare into trench warfare, 
came a degree of “relative stabilisation” in the lives of simple 
soldiers, and smoking quickly became one of the most impor-
tant activities to fill moments of relative peace. Soldiers smoked 
for physical, social and spiritual reasons: smoking helped allevi-
ate the feeling of hunger, tiredness, fear, and isolation. Cigars 
and pipes were quickly replaced by the more handy cigarettes, 
which greatly contributed to the routinisation of the act of 
smoking. From a luxury item, a cigarette soon changed into 
a virtually indispensible item which sometimes served as cur-
rency but also helped bolster solidarity, morale and discipline 
among the troops. It was a symbol of modernity, an economic 

factor, a new cultural phenomenon, often the very last concern 
of a dying soldier, something of an almost religious importance. 
Cigarette manufacturers were keen to dress up their products 
in patriotic slogans, civilian populations contributed to Tobacco 
Funds that financed the provision of nicotine to the troops. The 
provisioning manuals and registers of all armies partaking in 
the Great War invariably listed fixed rations of items such as: 
matches, portions of pipe tobacco, several cigarettes or cigars.

In the course of our archaeological investigation in the former 
battlefield on the Rawka and Bzura rivers, we were able to identi-
fy the material confirmation of the universality of tobacco smok-
ing during the Great War, both in the former German positions 
and in areas related to the Tsar’s army; the observation holds 
equally true for behind-the-frontlines facilities such as living, stor-
age or hospital dugouts, as well as at the front lines themselves.

Cigarettes were stored in tin or cardboard boxes, cigarette 
cases, loose, or by e.g. placing single cigarettes in used carbine 
cartridge cases. One of the more interesting finds related to 
carrying tobacco products is an aluminium cigarette case, gal-
vanically coated with a thin layer of silver, which bears traces of 
being hit by a bullet or shrapnel. It was found near an artillery 
position located in Ruda, on the outskirts of Skierniewice. In 
Bratnia Mogiła (Joachimów Mogiły, community of Bolimów, in 
the vicinity of Modrzew forester’s lodge), where archaeological 
research uncovered the presence of the remains of at least nine 
soldiers of the Tzar’s army, in the right coat pocket of one of the 
soldiers, a wax candle was uncovered together with a wooden 
stand with traces of intentional wax drips, a graphite pencil, 
three matches (to light the candle or tobacco) and a lighter. 

Cigarette boxes, pipes, cigarette holders, cigarette cases, 
matches, and the lighter, comprise a group of finds deemed to 
be of particular interest as they shed valuable light on one of the 
particularly significant aspects of the everyday life in the trenches 
of the Eastern Front spanning the basin of the Rawka and Bzura 
rivers and studied as part of the archaeological project almost 
exactly 100 years after the cessation of hostilities in the area. As 
we approached the topic of smoking in World War I trenches, we 
aimed to provide a detailed illustration of the possible correla-
tions between various types of data available in the context of 
the former Eastern Front. To date, such sources have been utilised 
by specialists only to a very limited extent; a situation that has 
not significantly changed even on the one hundredth anniver-
sary of the war. We believe that a reflection on the past and our 
relations to the same may encourage a deeper consideration of 
themes (suggested e.g. by archaeological research) that stimulate 
imagination and empathy, and thus bolster the desire to deepen 
one’s knowledge of history. We consider the use of tobacco to be 
one of exactly such aspects of the everyday life in WWI trenches.

Translated by Anna I. Zalewska and Witold Wojtaszko
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