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STRESZCZENIE

W pracy Konsumpcja żywności i napojów w wojskach polskich i litewskich 

za ostatnich Wazów (1632-1668) zostały zaprezentowane wyniki badań nad historią 

wyżywienia wojskowych w XVII w. Ukazano wielorakie aspekty problemu, począwszy 

od sposobu zaopatrzenia w żywność. Konsekwencją dostosowania sposobu aprowizacji 

do sztuki wojennej prezentowanej przez wojska koronne i litewskie było pozostawanie 

na etapie funkcjonującym we wcześniejszych epokach. Nie przyjęły się reformy 

wprowadzone w wojskach państw Europy zachodniej. Podejmowane kilkukrotnie próby 

modernizacji w tym zakresie nie miały długotrwałych konsekwencji. W dalszym ciągu 

aprowizujące się wojsko stanowiło ogromne zagrożenie dla społeczeństwa i gospodarki 

Rzeczypospolitej.

Nie istniał odmienny jadłospis żołnierski. Wojskowi konsumowali podobne dania, 

jak ludność cywilna. Podstawą ich diety były produkty zbożowe, nasiona roślin strączkowych 

oraz mięso. Procent udziału w diecie tych trzech grup produktów spożywczych zmieniał się 

w zależności od formacji. Widoczna jest tu hierarchia wyżywienia oddziałów. W najlepszej 

sytuacji była husaria, następnie jazda kozacka i lekka, rajtaria, dragonia, piechota 

cudzoziemskiego autoramentu i piechota narodowego autoramentu. Dania mięsne największą 

rolę pełniły w jadłospisie towarzyszy z chorągwi narodowego autoramentu. Im niższe 

stanowisko w hierarchii wojskowej zajmowała jednostka i sam żołnierz, tym większy był 

udział produktów jarskich w diecie. Ta zaś nie była zbilansowana. Zawierała zbyt mało 

warzyw, owoców, a w przypadku żołnierzy piechoty również tłuszczów.



Istniała przy tym różnica między dietą proponowaną w teorii, zalecaną m.in. przez 

twórców uniwersałów oraz w decyzjach sejmów i komisji hibemowych, a wyżywieniem 

realnym, w którym większą rolę odgrywały warzywa i owoce. Poziom konsumpcji zależał 

przede wszystkim od warunków, w których przebywali żołnierze oraz ich zasobności, 

zwłaszcza w sytuacji notorycznych opóźnień w wypłacie żołdu.

Z dokumentów dotyczących wyżywienia wojskowych wynika, że zagwarantowana 

była wystarczająca kaloryczność posiłków. Jednak, z powodu braku żołdu oraz operowania 

z dala od siedzib ludzkich i spustoszenia terenu, na którym przebywali żołnierze, bardzo 

często dochodziło do niedożywienia, a nawet głodu i śmierci głodowej. W wyniku tego, 

w trakcie działań wojennych szybko wzrastała śmiertelność w oddziałach. Jednocześnie, 

osłabiony brakiem pokarmu, organizm był podatny na różne choroby, w tym zakaźne. 

Sprzyjał temu brak higieny, który przyczyniał się do rozpowszechniania i cięższego przebiegu 

schorzeń.

Historię wyżywienia można badać nie tylko pod względem biologicznym, ale również 

kulturowym. Żywność, sposób przyrządzania, podawania i spożywania posiłku miały ukryte 

znaczenia, m.in. ukazywały hierarchię społeczną oraz służyły do rozróżnienia „swoich” 

od „obcych”. Kody kulturowe, zaczerpnięte z życia poza wojskiem przenoszone były 

do armii.
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