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Tytuñ
Nicotiana Tabacum. L. Tabac.
Rzecz jest godna szczególniéyszey uwagi, jak produkt nie zaspakaiai¹cy
¿adnych piérwszych potrzeb cz³owieka, i do którego ze wstrêtem przyzwyczaiaæ
siê trzeba, móg³ staæ siê tak prêdko i tak powszechnie u¿ywanym, i¿ podobnego
takowego przypadku wystawiæ niepodobna. Takim produktem jest Tabaka. Ani
niedostatek, ani zakazy rz¹dowe, ani uwagi lekarskie nie mog¹ wstrzymaæ raz
zaci¹gnionego na³ogu. Nayubó¿szy cz³owiek ogranicza siê w nieodbitych i
koniecznych potrzebach swoich, a¿eby téy na³ogowey móg³ zadoœæ uczyniæ. Nie
masz w¹tpliwoœci, ¿e Tabaka w szesnastym dopiero wieku z Ameryki do Europy
wprowadzon¹ zosta³a, lubo równie zdaje sie byæ nie w¹tpliwém, iz u¿ywanie jéy w
Azji dawniéysze jest od daty odkrycia nowego œwiata. Pallas twierdzi, iz u
Chiñczyków i Mongolskich narodów zwyczay ten jest tak powszechny i konieczny,
worek z tabak¹ u pasa w ubiorze tak istotny, kszta³t lulek tak originalny,
przygotowanie liœci i sam gatunek ziela tak pospolity, i¿ niepodobna, i¿by to
wszystko z Ameryki przez Europê tam przyjœæ mog³o.
Tabaka za pierwszym do europy wstêpem, sprawiedliwego dla siebie dozna³a
wstrêtu, ale skoro raz wszystkie przezwyciê¿y³a opory, i gdy u¿ywanie jéy sta³o siê
nieodbicie potrzebném, i prawie miêdzy produkta nieodbite do ¿ycia poczytan¹
zosta³a, nie czas jéy wiêcey wypowiadac woynê. Rozmaitym, jak wiadomo,
sposobem u¿ycia siê przygotowywa, nie tylko, ze j¹ rozmaicie pal¹, i utart¹ na
proch za¿ywaj¹, w wielu nadto krajach ¿ucie jéy w ustach za rozkosz poczytuj¹.
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Co siê tycze wprowadzenia tabaki do Europy, Roman Pane, Mnich
Hiszpañski, którego Colomb za powtórn¹ sw¹ podró¿¹ do Ameryki, tam zostawi³,
da³ piérwsz¹ wiadomoœæ o Tabace, roku 1496, któr¹ na wyspie St. Domingo, i
nazwa³ j¹ Cohoba Gtoja. Roku 1533 Murzyni przyzwyczaili siê ju¿ byli do Tabaki, i
sadzili j¹ miêdzy plantacyami Panów swoich, Europeyczykowie tako¿ paliæ j¹
poczêli. Roku 1559 Jan Nicot, Pose³ Francuzki przys³a³ piérwszy nasiona Tytuniu z
Portugallii do Pary¿a, jako roœliny szczególnie w medycynie po¿ytecznéy i
doœwiadczonéy i by³ to dar uczyniony Królowéy Katarzynie de Medicis, zt¹d posz³o
nazwisko Nicotiana. Gdy we Francyi Tabaki u¿ywaæ poczêto, zwano j¹ Herbe du
Grand Prieur, i¿ Wielki Przeor na ów czas z domu Lotaryñskiego wiele jéy
za¿ywa³. Zwano j¹ tako¿ Herbe de S. Croix, i¿ j¹ Kardyna³ prosper S. Croix
piérwszy do W³och wprowadzi³, za powrotem swym z Portugallii, gdzie by³
Papieskim Nuncyuszem – Roku 1565. Konrad Gefner Tytuñ botanicznie opisa³,
wtedy ju¿ ró¿ni Botanicy w ogrodach swych sadziæ go poczêli, a piérwszy rysunek
jego znayduie siê w Kosmografii Andrzeja Thevet, roku 1575
Dot¹d palono tabakê w Europie przez leyki, lub kregielkowato zwinione
palmowe rurki, roku 1585 piérwszy raz zobaczyli Anglicy gliniane lulki u dzikich
Narodów Wirginii, któr¹ wtedy Richard Greenville odkry³, i wkrótce u¿ywanie
glinianych lulek przesz³o do Europy. Roku 1604 Jakób I usi³owa³ znieœæ w Anglii
u¿ywanie Tabaki, któr¹ szkodliwém zielskiem nazywa³, i ciê¿ki na ni¹ podatek
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postanowi³. Roku 1610 palenie Tabaki w Stambule ju¿ znaiome by³o, aby na³ogowi
temu zapobiedz, prowadzono Turczyna, który Tabakê pali³ z przeci¹gnion¹ lulk¹
przez nos po ulicach. PóŸniey kupowali Turcy brak Tabaki od Anglików, póki siê
sami sadziæ jéy nauczyli. Roku 1619 Jakób I pisa³ dzie³o przeciw u¿ywaniu Tabaki,
pod tytu³em Misocapnos, i rozkaza³, aby ¿aden w³aœciciel w Wirginii nad 100 funtów
tabaki nie uprawia³. Roku 1620 Robert Königsmann sprowadzi³ pierwszy roœlin¹
Tytoniu z Anglii do Strazburga.
Roku 1631 pierwsze palenie Tabaki wprowadzili ¯o³nierze Szwedzcy do
Leisnig w Mysnii. Roku 1634 u¿ywanie Tabaki w Rosyi pod surow¹ kar¹ zakazane
by³o. Roku 1653 zaczêto palic Tabakê w kraju Appenzel, z pocz¹tku dzieci biega³y
po ulicach za tymi co tabakê palili. Magistrat kaza³ ich pozywaæ i karaæ, a
Karczmarze obowi¹zani byli donosiæ tych, co na publicznych mieyscach tabakê
paliæ odwa¿yli siê. Uczyniono rozporz¹dzenie Policyi w Bernie, które porz¹dkiem
dziesiêciu przykazañ podzielono. Zakaz ten w roku 1675 odnowioni, i S¹d
Tabaczny pod nazwiskiem Chambre du Tabac postanowiono. Roku 1676 w Marchii
Brandeburskiey dwóch ¯ydów Tytuñ sadziæ poczê³o, ale siê to roku 1681
uskuteczni³o.
Roku 1691 wiele ju¿ sadzono Tytuniu w Palatynacie, i innych nad Reñskich
Kraiach.
Roku 1719 Magistrat Strazburski zakaza³ plantacyi Tabaki, aby zasiew zbo¿a nie
szkodowa³.
Roku 1752 Król Portugallii zaarendowa³ u siebie Podatek Tabaczny za 2,500,000
Rthlr,
dochód Króla Hiszpañskiego by³ 7,380,933 Rthlr,
1796 Intrata Króla Duñskiego z Tabaki – 40,000 Rthlr
1770 Marya Teresa mia³a dochodu -806,000 Rthlr
1773 Król Neapolitañski – 446,000 Rthlr
1781 Król Francuzki – 7,250,000 Rthlr czyli 29,000,000 Liwrów
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A tak suma tabacznego tylko dochodu tych szeœciu Monarchii wynosi³a
rocznie oko³o 18,000,000 Rthalarów, co wiêcéy nie równie czyni, ni¿ ca³kowity
roczny dochód Królestw Danii, Szwecyi, i Norwegii.
Z pocz¹tku, jak siê rzek³o, i to przez czas nie ma³y, wszystka tabaka prosto z
Ameryki prowadzona by³a. Na koñcu dopiero ostatniego wieku w Europie sadziæ j¹
poczêto, co tak szczêœliwie siê nada³o, i¿, wyi¹wszy same tylko nayprzednieysze i
naydelikatnieysze gatunki, ca³a Europa w³asnym obchodzi siê tytuniem. Dwa
g³ówne gatunki w odmiany obfite sadz¹ siê teraz w Europie, Tytuñ d³ugo-liœci,
Nicotiana Tabacum, czyli Amerykañski, i tytuñ okr¹g³o-liœci, N. Rustica, czyli
orientalny, ten ostatni u nasz nawet dobrowolnie sam siê rozsiewa i utrzymuje.
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Nasiona gatunku piérwszego siej¹ siê na wiosnê na rozsadniku, lub
inspekcie, m³ode potém roœlinki przesadza siê w ¿yzn¹ i dobrze uprawion¹ ziemiê,
czyszcz¹ siê od zielska, a gdy do znakomitey przyid¹ wysokoœci, wierzcho³ki i
poboczne ga³¹zki z kwiatami i listkami siê obrywai¹, aby g³owne liœcie tém wiêksze
wyrastaæ mog³y. Liœcie zupe³nie doros³e i dozrza³e zbierai¹ siê w Jesieni przed
mrozami, sk³adai¹ siê w pomierne kupy, aby potnia³y i nieco po¿ó³cia³y, zawieszai¹
siê potem na sznurach, i susz¹ siê w cieniu. Zebrane na koniec i porz¹dnie
u³o¿one, albo siê prosto u¿ywai¹, albo siê do Fabryk, ku dalszemu wyrobieniu i
doskonaleniu przedai¹.
Dobroæ Tabaki zale¿y, jak wiadomo, na doskona³ém przygotowaniu
tytuniowych liœci, tak do palenia, jak za¿ywania w prochu; ale gdy to udzieln¹ teraz
w Fabrykach stanowi naukê, a prawie ka¿da ma sobie szczególne sekreta,
wchodziæ tu w ich opisanie, jako i ka¿dey manufaktury, nazbyt d³ugoby by³o;
zw³aszcza, ze wiadome oko³o nich manipulacye w ró¿nych kraiach s¹ ró¿ne, i
machiny tak do zwijania w role, jak do siekania, tarcia, me³cia, s¹ rozmaite. Farba
tabaki u¿ywaney w prochu czêstokroæ od przymieszania delikatnych ziem zale¿y, a
zapach od wonnych substancyi, miêdzy któremi Bób Tomkowy jest najpospolitszy. Przychodzi on z Ameryki przez sam¹ tylko Hiszpani¹, a wed³ug Aubleta, jest
owocem drzewa Cumaruna odora zwanego; w Strazburgu funt jeden kosztuie do
14 Liwrów. Niektórzy tabak Fabrykanci za¿ywai¹, zamiast Bobku tego, Melilotu, a
bardziey jeszcze Trawy Anthoxanthum odoratum.
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G³ówne kraie plantacyi tytuniu w Ameryce siê: Porto Ricco, Curacao,
Brezylia, Wirginia, Maryland; mamy tez tabakê ze Wschodu, w ma³ych,
czerwonych, w Flanellê zawinionych pakach, która iest ¿ólta i bardzo przednia.
Prawdziwy Knaster, czyli Varinas, nie furowy, ale ju¿ zupe³nie przygotowany i
zwiniony przychodzi z Ameryki, a to w koszach, i dla tego od Hiszpañskiego s³owa
Canosta, kosz, nazwisko swe bierze. Towarzystwo handlowe Hiszpañskie w Guipuzcoa posy³a rocznie do Amsterdamu
oko³o 7,000 Ról, ka¿da od 350 – 400 funtów. Hamburg zaœ, Prusy, i inne kraie
prowadz¹ go prosto z S. Sebastien.
Tabaka Hollenderska, wed³ug stopniów dobroci swojej, dzieli sie na Bestgutt,
Erdgutt, i Sandgutt; z Niemieckich Norymberska, Hanauska, Heska, i Manheimska,
s¹ najs³awnieysze. Imiona niektórych teraz u¿ywanych Tabak do palenia, s¹:
Sewilla, Tomka, Gros-Guillaume, Havana, Brezylia, Macombo, Schoten, Porto
Ricco, Petum optimum, Batavia, Virginia. Tabaki do za¿ywania w prochu: S. Omer,
Marocco, Schotten d`Hollande, Tabac de Charvalier, Cusco, Fleurs de Cusco, Gras
Cusko i t. d.
Wreszcie Tabaka wszelakiego gatunku podeyrzan¹ w sobie kryje ostroœæ;
pocz¹tkowe jéy u¿ycie ckliwoœæ i zawrót g³owy przyprawuie; miernie jednak u¿yta
tak w paleniu, jak zwyczaynym prochu, w wielu przypadkach iest po¿yteczna. Oley
z liœci distillowany obrzydliwie œmierdzi, i wielce jest jadowity.
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Tekst pochodzi z ksi¹¿ki pt. „Botanika Stosowana: czyli wiadomoœæ o w³asnoœciach
y u¿yciu roœlin w Handlu, Ekonomice, Rêkodzie³ach, o ich OyczyŸnie, mno¿eniu,
utrzymywaniu, wed³ug Uk³adu Linneusza.” pana Bonifacego S. Jundzitta, Wilno
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