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Nasi fajkarze: Rafał Woźniak
oraz Jakub Paszkiewicz
przeprowadzili wywiad z
Chrisem Asteriou

38 lat na karku. Studiował projektowanie
wnętrz i wzornictwo przemysłowe
(1999-2004), a następnie architekturę
(2005-2010) ... i został fajkarzem ...
38 years old. He studied interior design
-industrial design (1999-2004) and then
Architecture (2005-2010) ... end he
became a pipemaker ...

Cześć Chris
Czy wiesz, że jesteś jednym z moich ulubionych fajkarzy, a Twoje prace są dla mnie
naprawdę inspirujące?
- Rafale, na początek dziękuję za Twoje miłe słowa i za możliwość odpowiadania
na Twoje pytania. To dla mnie zaszczyt. Nie wiedziałem, że doceniasz moje fajki.
Cieszę się bardzo.
Hi Chris,
Did you know you are one of my favourite pipe carvers and your work is a true
inspiration?
- Dear Rafal. At first thank you for your kind words and for the opportunity to answer those
questions. Its really an honor to me. I didn’t knew that you liked my work. I am happy
to know that now.
Mam dla Ciebie jakieś 20 pytań… mniej więcej.
Pozwól, że zacznę od tych podstawowych:
1.Znasz jakichś polskich fajkarzy? Albo fajczarzy? Kogokolwiek z Polski?
- Znam Ciebie… i Wojtka Pastucha.
I have 20 questions for you ... more or less.
Ok. Let me start an interview with some basic questions:
1. Do you know any Polish pipemakers? Or pipesmokers? Anyone from Poland?
- I know you… and Wojtek Pastuch.
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2. W jakich fajkach palisz najchętniej? I jakie tytonie?
- Wybierając fajkę szukam w niej duszy, tego małego pierwiastka,który sprawia,
że dana fajka musi być moja. One mogą być drogie lub tanie, ale zawsze są to
fajki, które przyciągają moje oko. Doskonałe proporcje, dobry materiał i inteligentny
zamysł artysty. W końcu każdą fajkę łączę z jej twórcą. To znaczy, że kocham
palić w fajkach osób, które doceniam zarówno jako artystów, jak i po prostu ludzi.
Poza tym uwielbiam stare angielskie fajki Dunhill, Comoy itd..
Moimi ulubionymi tytoniami są Va-Pq i Va-Pq z orientalami. Oczywiście doceniam
też czyste virginie. Z gotowych mieszanek wybieram Davidoff flake medalions,
Escudo, Mcclelland tudor castle, Dominican glory maduro, itp.
2. What kind of pipes do you prefer to smoke? And what tobacco?
- I like to smoke nice pipes with character. They could be expensive or very cheap
but always they have to be special, in a way, to my eyes. Good proportions or nice
materials or a smart design idea. Also I connect the pipe with the pipe maker. That
means that I love smoking a pipe made from a person that I respect as a human
being and as an artisan. Other than that, I love old English pipes. Dunhill, Comoy’s etc.
I like smoking Virginia-perique tobaccos, or va-per with some orientals. Off course
I like straight va’s also. My favorite blends are Davidoff flake medallions, Escudo,
Mcclelland tudor castle, Dominican glory maduro etc.
3. Jesteś architektem i fajki robisz jako hobby czy inaczej d zielisz swoje
profesje, co zajmuje Ci więcej czasu?
- Ostatnie 4 lata pracuję tylko jako fajkarz. Natomiast bycie architektem nie jest dla
mnie pracą w pełnym znaczeniu tego słowa. To jest coś bardziej jakby umiejętność
i sposób w jaki można patrzeć na dany proces. To jest wykorzystywanie wiedzy
architektonicznej do pracy z materiałem, do zabawy przestrzenią i formą.
3. You are an architect. Does it mean you consider pipe making more of a hobby?
Does one of these activities get more of your time than the other?
- The last 4 years I am working only on pipe making. But being an architect is not
a job for me. Its more about the mindset and the way you see and process things.
Its much broader and you can apply these knowledge in everything that has to do
with space, materials, form and function.

4. Mógłbyś opisać swoje fajkarskie początki? Byłeś zadowolony ze swojej
pierwszej fajki? Masz ją ciągle czy może sprzedałeś? Może jesteś w stanie
ją pokazać?
- Zacząłem tworzyć fajki ponieważ nie mogłem sobie pozwolić na kupienie wszystkich
fajek we wszystkich kształtach jakich pragnąłem. To jest dobry powód do tego, żeby
zrobić samemu sobie fajkę. Masz
determinację do stworzenia tego,
czego sam chcesz. Wtedy jesteś
twórcą i użytkownikiem jednocześnie.
Wciąż mam swoją pierwszą fajkę
z czasów, gdy najbardziej podziwiałem
włoską sztukę fajkarstwa i właśnie ona
była inspirowana dziełami Baldo Baldi.
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4. Could you describe your beginnings as a pipe maker? Were you pleased with
your first pipe? Do you still have it or did you sell it? Maybe you'd like to show
some photo of it?
- I started making pipes because I couldn’t afford to buy all the shapes I wanted. That’s
a good reason to start, because you want to make something to please yourself first.
You are the maker and the customer at the same time. I still have my first pipe. At the
time I was into Italian pipemaking and my first one was inspired by Baldo Baldi’s work.
5. Jesteś teraz mistrzem (Nie mów, że nie), ale na początku kto Cię inspirował,
był mentorem? A może wciąż nim jest?
- Poważnie. Nie jestem mistrzem. Mistrzem jest np Cornelius Maenz, który jest moim
ulubionym fajkarzem i moją największą inspiracją. Nanna Ivarsonówna. Jeff Gracik
(znany jako J. Alan), Misha Revyagin i właśnie Maenz są moimi przewodnikami
po świecie fajki. Nigdy nie miałem nauczyciela. Jestem samoukiem.
5. You are a master now (don't say you're not) but at the beginning, who was
your inspiration? Did you have some mentor? Maybe you still do?
- Seriously, I am not a master… not at all. Master is Cornelius Maenz, which is my
favorite pipemaker and my biggest inspiration. Nanna Ivarsson, Jeff Gracik, Misha
Revyagin and Maenz are my biggest inspirations. I never had a mentor, I am self
tought.

6. Lub isz zbierać fajki innych fajkarzy? Jeśli tak to kogo częściej - starych
mistrzów czy nowicjuszy?
- Posiadam mały zbiór fajek innych fajkarzy. Parę fajek z wyprzedaży i kilka używanych.
Posiadam i użytkuję fajki z każdej półki cenowej. Mam także kilka ciekawych starych
angielskich klasyków.
6. Do you like to peek other pipe makers? If you do, do you choose master
artisans or novice pipe makers as well?
- I have a small selection of pipes from other pipe makers. Some pipes where trades
some other commissions and some others from the estate market. I have or used
to have pipes from all the ranges. Also I have some nice old English pieces.
Dobra. Teraz będzie trudniej.
7. Kilka lat temu dałeś się poznać jako fajkarz, który robi jedne z najpiękniejszych klasycznych fajek na świecie. Teraz zacząłeś robić również Inne bardziej
freehandowe formy. Klasyka Ci się znudziła? w architekturze działa to tak samo?
Zaczynasz od podstaw, klasyki, a potem szalejesz?

- Studiowałem architekturę w Grecji. Szkoła architektoniczna w Grecji jest ukierunkowana w stronę klasyki, przynajmniej przez pierwszy rok, dwa. Dużo nauki historii.
To pomogło mi zrozumieć piękno starych fajek. Może właśnie dlatego moimi ulubionymi fajkami użytkowymi są te stare angielskie klasyki. Te wyprodukowane na początku
XX w. Dlatego kiedy zacząłem robić swoje pierwsze fajki to właśnie te angielskie
klasyczne kształty. Prawdą jest, że kiedy skupiasz się na klasycznych kształtach
musisz powściągnąć swoją chęć bycia kreatywnym i trzymać się konkretnych kształtów
i proporcji. Jedyne na co możesz sobie pozwolić to dodawanie do tych fajek małych
“własnych” elementów. Freehandy to zupełnie inna bajka. Wg mnie nie jest to ewolucja
fajki klasycznej, tylko coś zupełnie odmiennego. Odpowiadając na Twoje pytanie fajki
klasyczne nigdy mi się nie znudziły. Teraz właśnie do nich wracam.
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Ok. It will be more difficult now.
7. Over the years you were well known as an expert in classic shapes. Now,
more and more freehands have been brought to life by you. Are you bored
with classic shapes? Does is it work the same way in architecture? First,
you need to master the classic forms before you let your imagination out?
- I study Architecture in Greece. The Architecture school in Greece is more classical
oriented, at least for the first 1-2 years. A lot of history class, etc. In a way this helped
me a lot to really understand the “classic”. When it comes to pipes, my favorite
pieces to smoke are the old English ones. Pipes that were made in the early 20th
century. So when I first started to make pipes those were the shapes that I made first.
Its true that when you make classic shapes you have to keep yourself and your
creativity back in order to stay true to the shape and proportions. You can be a little
creative by adding some new elements to the old shapes. Freehands are totally
different… I don’t see them as the evolution of the classics rather as a totally different
thing. To answer the question, I never bored making classics. Now days I am back
to them.
8. Co sprawia, że fajka Ci się podoba, jakość wrzośca czy kształt? Gdybyś
miał wybierać brzydki wrzosiec i perfekcyjny kształt fajki czy gorszy kształt ale
perfekcyjny wrzosiec?
- Gdybym jedynie musiał odpowiedzieć wprost na to pytanie rzekłbym, że perfekcyjne
wykonanie z normalnego wrzośca. Jednak struktura wrzośca nie jest obojętna dla
prawdziwie dobrej fajki. Ona istnieje po to, aby z niej czerpać. Trzeba ją szanować,
trzeba ją widzieć, czuć. Idealna fajka to harmonia usłojenia i kształtu. To bardzo ważne
jeśli chodzi o ostateczny wygląd fajki.
8. Some pipes appeal to your taste more than the others. What is the reason
for it - briar quality or unique shape? If you had to choose between the perfectly
executed pipe, made out of ordinary briar block or poor craftsmanship but
truly unique briar - what would you choose?
- If I had to just answer the question I would choose the “perfectly executed from
ordinary briar”. But… grain is about structure. The grain is the structure of the briar.
In order to make the best pipe possible you have to respect the material you are
using.
you have to use it in the best possible way. Grain and shape have to work
Fot. So
G. Karnas
together. And grain orientation is very important to final look of the pipe.
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9. Widzę ostatnio sporo fajek w naturalnym wykończeniu. Jak dużo wrzośca
musisz odrzucić żeby zrobić taką fajkę? Na jakim etapie podejmujesz decyzję
o kolorze fajki?
- Używam tej samej kombinacji barw w 90% moich gładkich fajek. Za każdym razem
te same dwa kolory. Czasem wrzosiec okazuje się być idealnie czysty i bez najmniejszych sandpitów i wtedy zdarza się, że zostawię taką fajkę w naturalnym kolorze.
Ale nigdy nie próbuję zrobić naturalnej fajki, jeśli tak się stanie to w porządku.
To wrzosiec decyduje, nie ja. Osobiście preferuję ciemniejsze, kontrastowe barwienie.
9. A lot of pipes in natural finish have been leaving your workshop recently.
How many blocks do you need to sacrifice for such a pipe? At what stage of
the process a decision is made of a final colour of a pipe?
- I am using the same color combination in 90% of the smooth pipes I am making.
Every time the same two colors. Sometimes a briar piece is very clean out of
sandpits and I decide to leave it natural. But I am never going after a natural pipe.
If it happens then its ok…Personally I prefer the darker, contrast stained pieces.

10. Ostatnim i czasy pojawiły się ebonitowe pręty w nietypowych kolorach
(różowe, niebieskie, zielone, żółte). Co Ty o tym myślisz?
- Czarny... kocham czarny! Bardzo rzadko używam cumberlandu, a już niesamowicie
rzadko po prostu czerwonego.
10. In recent times, ebonite rods in unusual colours (pink, blue, green, yellow) are
being used in pipe making more often than before. What do you think about it?
- Black… I love black! Very rare I will use Cumberland and extremely rare I will use
a solid red color stem.

Fot. Kalumet.pl
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11. Do czego w fajce przykładasz największą uwagę?
- Koncepcja, którą przekuwam na fajkę, pomysł i ostateczny kształt.
11. What part of a pipe you pay utmost attention to?

- The concept behind the pipe, the idea and the shaping.
12. Gdzie teraz znajdujesz inspirację?
- Ciągle przeglądam stare angielskie katalogi. A w przypadku freehandów moją inspiracją jest natura. Uwielbiam organiczne kształty.
12. Where do you find your inspiration now?
- Always I study the old English catalogs. For my freehands, I love organic shapes, so
everything in the nature can be an inspiration.
13. Akceptujesz prośby o wykonanie
fajki ze szkicu?
- Nigdy, żadnego klienta nie prosiłem o
rysunek. Gdybyś zapytał czy jestem w
stanie w 100% odtworzyć fajkę ze szkicu
powiedziałbym Ci, że nie. Ale zawsze
jestem gotów omówić pomysł klienta i
przekuć jego wizję w fajkę.
13. Do you accept commissions with
the detailed sketch?
- I have never requested to do that. If you
ask if I am willing to 100% copy an existing
sketch, the answer is no. But always I can
start talking around a customer’s idea and
develop it into a pipe.

14. Masz porządek w warsztacie?
- Niestety nie... A Ty? :-) Kuba mówi, że on ma.
14. Do you maintain tidiness in your workshop or the contrary?

- Unfortunately not…
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15. Robisz fajki na filtr?
- Zrobiłem kilka fajek na filtr w pierwszych latach, ale teraz już nikt nawet o to nie pyta.
15. Do you make filtered pipes?

- I used to make pipes with filter in the first years. But the last years I have never
asked to make one.
16. Jaka jest u Ciebie średnica kanału dymowego? Czy to zależy od fajki?
- 4mm w kanale dymowym wrzośca i tak samo w ustniku. Od zawsze tak samo.
16. What is a diameter of the draught hole in your pipes? Is it always constant?
- Its always 4 mm in the briar and 4 mm conical in the stems. Every time is the same.
17. Która część fajki jest dla Ciebie
najtrudniejszym i najważniejszym
elementem?

- Ustniczki. Kocham ustniczki...

17. What poorly executed part of the
pipe puts you off in particular?

- Stems. I love stems…
18. Ile fajek rocznie robisz?
- Około 100-115 w ciągu roku. Każdego roku robię ich więcej. Myślę, że 120 fajek
na rok to już niezły wynik.
18. How many pipes do you make annually?
- Around 100-115 pieces per year. Every year
I made more. I think 120 is a very good number.
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19. Masz jakieś hobby poza robieniem fajek?
- Myślę, że muzyka. Słuchanie i granie. Gram na basie i kocham wszystko co z tym
związane.
19. What are your other hobbies than pipe making?
- I think music. Listening and playing. I play the bass and I love everything around it!

20. Jakaś rada dla młodocianych fajkarzy?
- Robić jak najwięcej fajek. Kolejno wszystkie style w różnych materiałach. Zacząć
od kształtów popularnych w latach 30. Od standardowych bilardów, a kończyć na
pogiętych freehandach z bambusowymi czy rogowymi wstawkami. Potem znowu
wracać do klasyki i ćwiczyć linie na bulldogach. To jedyna droga do zdobycia niezbędnego doświadczenia i podstaw do tego, aby otworzyć umysł na nowe drogi
w fajkarstwie.
20. What would you advise to the less experienced fellow pipemakers?
- To make as many pipes they can. All styles, using all available materials. From 30’s
style billiard to extreme bamboo freehand, to horn shank pipes and back to classic
bulldogs. This is the only way to gain experience and open your mind to new things.
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Dziękuję za wywiad i życzę wszystkiego dobrego.
Rafał i Jakub.
Good luck and have a nice day,
Rafał and Jakub.
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