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STRESZCZENIE W JĘZYKU POLSKIM 

Marnowanie jedzenia jest jednym z poważnych globalnych problemów, który przyczynia 

się do szeregu środowiskowych, społecznych i ekonomicznych konsekwencji. Niektórzy ludzie 

uważają wręcz, że marnując jedzenie, dopuszczamy się niemoralnego zachowania. Pomimo wagi 

problemu, jakim jest marnowanie jedzenia, nie prowadzono dotychczas badań ukierunkowanych na 

wyjaśnienie tej specyficznej kategorii sądów moralnych. Nie wiemy, jak bardzo są powszechne, jakie 

czynniki je kształtują i czy mają jakiś wpływ na ilość jedzenia, które marnujemy. Niniejsza praca 

doktorska jest próbą zrozumienia tych kwestii. W jej ramach przeprowadzono trzy badania 

psychologiczne wśród pięciu różnych społeczeństw. Ich celem było ukazanie skali zjawiska, jakim jest 

moralne potępienie marnowania jedzenia oraz wskazanie czynników środowiskowych, które mogą 

takie sądy moralne kształtować.  

Pierwsze badanie zostało przeprowadzone na dużej grupie Polaków. Jego głównym celem 

była empiryczna weryfikacja tego, czy ludzie uważają marnowanie jedzenia za niemoralne 

zachowanie. Ponadto, spróbowano ustalić, czy osoby oceniające marnowanie jedzenia jako niemoralne 

zachowanie, marnują mniej jedzenia. Dodatkowo badani mogli określić główne powody, które 

sprawiły, że oceniali marnowanie jedzenia jako niemoralne zachowanie. Wyniki badania ukazały, że 

większość zbadanych osób uznała marnowanie jedzenia za niemoralne. Okazało się również, że osoby 

uważające marnowanie jedzenia za niemoralne marnowały mniej jedzenia. Głównymi powodami, dla 

których badani oceniali marnowanie jedzenia jako niemoralne zachowanie były natomiast argumenty, 

że marnowanie przyczynia się do degradacji środowiska i podtrzymuje problemy społeczne.  

Drugie badanie weryfikowało czy marnowanie jedzenia jest oceniane jako niemoralne 

zachowanie również w społeczeństwach, które nie są uprzemysłowione. Takie społeczeństwa, w 

porównaniu do zbadanych wcześniej Polaków, żyją w diametralnie odmiennych warunkach 

środowiskowych. Mają znacznie utrudniony dostęp do wiedzy o globalnych konsekwencjach 

marnowania jedzenia i mogły przez to nie wykształcić negatywnego moralnego stosunku do tego 

zachowania. W badaniu wzięli udział przedstawiciele społeczeństw nieuprzemysłowionych: 

Masajowie i Yali. W celach porównawczych uwzględniono również Polaków. Wyniki badania 

ukazały, że osoby ze społeczeństw nieuprzemysłowionych, podobnie jak Polacy, oceniały marnowanie 

jedzenia jako niemoralne zachowanie. Co więcej, ich sądy moralne były znacznie surowsze—różnice 

te mogą być wyjaśnione przez uwarunkowania środowiskowe danych społeczeństw. W trudnych 

warunkach środowiskowych trudniej jest zdobyć pożywienie, a jego marnowanie może wiązać się ze 
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szkodliwymi dla życia i zdrowia konsekwencjami. Dlatego też osoby ze społeczeństw 

nieuprzemysłowionych mogły bardziej potępiać marnowanie jedzenia od Polaków, dla których 

jedzenie jest łatwo dostępne, a marnowanie go nie grozi utratą życia i zdrowia. 

Trzecie badanie miało na celu bardziej szczegółowo wyjaśnić związek trudnych warunków 

środowiskowych z surowymi sądami moralnymi o marnowaniu jedzenia. W badaniu wzięli udział 

łowcy-zbieracze Hadza oraz tradycyjni pasterze Datoga. Badanie zostało oparte na założeniu, że w 

surowych warunkach środowiskowych dostęp do pożywienia jest trudniejszy—osoby, które mają 

utrudniony dostęp do pożywienia, powinny więc charakteryzować się gorszym stanem odżywienia 

organizmu. W badaniu zweryfikowano więc, czy osoby o gorszym stanie odżywienia organizmu 

charakteryzują się surowszymi sądami moralnymi o marnowaniu jedzenia. Dodatkowo porównane 

zostały sądy moralne o marnowaniu jedzenia między Hadza i Datoga. Ponieważ Hadza mają gorszy 

dostęp do pożywienia od Datoga, Hadza powinni oceniać marnowanie jedzenia bardziej surowo. 

Wyniki badania częściowo potwierdziły, że osoby charakteryzujące się gorszym stanem odżywienia 

organizmu oceniały marnowanie jedzenia jako bardziej niemoralne, wspierając tym samym hipotezę o 

związku warunków środowiskowych z sądami moralnymi o marnowaniu jedzenia. Nie udało się 

jednak potwierdzić hipotezy o różnicach między społeczeństwami Hadza i Datoga. 

Seria przeprowadzonych badań potwierdza, że ludzie oceniają marnowanie jedzenia jako 

niemoralne zachowanie—zarówno w społeczeństwie uprzemysłowionym, jak i w społeczeństwach 

nieuprzemysłowionych. Wyniki tych badań podkreślają jednak, że za sądy te mogą odpowiadać różne 

czynniki. Wśród zbadanych Polaków sądy moralne o marnowaniu jedzenia mogły wykształcić się w 

odpowiedzi na argumenty o problemach środowiskowych i społecznych, które są konsekwencją 

marnowania jedzenia. Jednakże, w społeczeństwach, które żyją w trudnych warunkach 

środowiskowych, za moralne potępienie marnowania jedzenia odpowiada raczej utrudniony dostęp do 

pożywienia. Badania przeprowadzone w ramach niniejszej pracy doktorskiej nie tylko przybliżyły nas 

do odpowiedzi na kilka ważnych pytań dotyczących sądów moralnych o marnowaniu jedzenia, ale 

stały się również podstawą, do zadawania kolejnych pytań i prowadzenia jeszcze bardziej 

szczegółowych badań. 

 

Słowa kluczowe: Moralność, Marnowanie jedzenia, Psychologia międzykulturowa, Sądy 

moralne, Zagrożenie bezpieczeństwa żywnościowego   
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ABSTRACT – STRESZCZENIE W JĘZYKU ANGIELSKIM  

Wasting food is one of the major global problems that contributes to a range of 

environmental, social and economic consequences. Some people believe that by wasting food we are 

committing immoral behaviour. Despite the gravity of the food waste problem, to date, there has been 

no research aimed at explaining this specific category of moral judgments. We do not know how 

common they are, what factors shape them, and whether they have any influence on the amount of food 

we waste. This dissertation is an attempt to understand these issues. It is based on the results of three 

psychological studies conducted among five different societies. These studies aimed to show the scale 

of the phenomenon of moral condemnation of food wasting behaviour and to identify the 

environmental factors that may shape such moral judgements.  

The first study was conducted on a large group of Poles. Its main objective was to empirically 

verify whether people consider wasting food as immoral behaviour. Moreover, an attempt was made 

to determine whether people who judge food wasting as immoral behaviour, waste less food. 

Additionally, the respondents had the opportunity to identify the main reasons that made them rate 

wasting food as immoral. The results of the study showed that the majority of the people studied 

considered wasting food to be immoral. It also found that those who considered wasting food immoral 

wasted less food. Finally, the main reasons why the respondents judged wasting food as immoral were 

arguments that food wasting behaviours contribute to environmental degradation and sustain existing 

social problems. 

The second study verified whether food wasting behaviour is judged as immoral in non-

industrialised societies as well. Such societies, compared to the Poles studied earlier, live in radically 

different environmental conditions. They have much more difficulties in accessing the knowledge 

about the global consequences of food wasting and thus may not have developed a negative moral 

attitude towards this behaviour. The study involved representatives of non-industrialised societies: 

Maasai and Yali. For comparative purposes, Poles were also included. The results of the study showed 

that people from non-industrialised societies, just like Poles, evaluated food wasting behaviour as 

immoral. Moreover, their moral judgements were much harsher - these differences may be explained 

by the environmental conditions of the societies involved in the study. In harsh environmental 

conditions, food is more difficult to obtain and wasting food can have harmful consequences for life 

and health. Therefore, people from non-industrialised societies may have condemned wasting food 

more than Poles, for whom food is easily available and wasting it does not threaten life and health. 
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The third study was to clarify in more detail the relationship between harsh environmental 

conditions and harsh moral judgements about food wasting. The study involved Hadza hunter-gatherers 

and Datoga traditional pastoralists. The study was based on the assumption that in harsh environmental 

conditions, access to food is more difficult—people who have difficulties in accessing food should 

therefore be in a poorer nutritional condition. Therefore, the study verified whether people with poorer 

nutritional status are characterised by more severe moral judgements about wasting food. In addition, 

moral judgements about food wasting behaviour were compared between Hadza and Datoga. Since the 

Hadza have poorer access to food than the Datoga, the Hadza should judge food wasting behaviour 

more harshly. The results of the study partially confirmed that individuals with poorer nutritional status 

judged food wasting behaviour as more immoral, thus supporting the hypothesis that environmental 

conditions are related to moral judgements about food wasting. However, the hypothesis of differences 

between the Hadza and Datoga societies was not supported. 

The series of studies conducted confirmed that people judge food wasting behaviour as 

immoral—both in industrialised and non-industrialised societies. However, the results of these studies 

highlight different factors that may be responsible for these judgements. Among the Poles studied, 

moral judgements about wasting food may have developed in response to arguments about the 

environmental and social problems that are a consequence of wasting food. However, in societies that 

live in harsh environmental conditions, difficult access to food is to be rather responsible for the moral 

condemnation of food wasting. The research carried out within the framework of this dissertation has 

not only brought us closer to answering some important questions about moral judgements about food 

wasting behaviour but has also provided a foundation for asking further questions and conducting even 

more detailed research. 

 

 

 

Keywords: Morality, Food wasting behaviour, Cross-cultural psychology, Moral 

judgments, Food insecurity  
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WPROWADZENIE 

  

Marnowanie jedzenia jest zachowaniem, które bywa oceniane przez ludzi, jako 

niemoralne (Graham-Rowe i in., 2014). Ostatnie lata badań psychologicznych nad ludzką 

moralnością ukazały, że sądy moralne mogą być dokonywane w odniesieniu do bardzo wielu 

zachowań—żadna z dotychczasowych koncepcji moralności nie uwzględnia jednak 

bezpośrednio marnowania jedzenia (np., Curry i in., 2019; Graham i in., 2013; Schein, Gray, 

2018; Tomasello, 2016). Głównym celem badań przedstawionych w niniejszej rozprawie 

doktorskiej było uzupełnienie tej luki w wiedzy i poszerzenie wiedzy na temat sądów moralnych 

o marnowaniu jedzenia. Zweryfikowano, czy marnowanie jedzenia może być oceniane przez 

ludzi jako niemoralne zachowanie, a jeśli tak, to czy ludzie pochodzący z odmiennych 

społeczeństw różnią się pod tym względem. Szczególnie istotnym aspektem pracy były 

uwarunkowania środowiskowe, w których żyje dane społeczeństwo, oraz potencjalny związek 

tych uwarunkowań z kształtowaniem się sądów moralnych o marnowaniu jedzenia. 

Przeprowadzone zostały trzy badania. Celem pierwszego badania było zweryfikowanie 

czy osoby uważające marnowanie jedzenia za niemoralne zachowanie, marnują mniej 

jedzenia—wskazywałoby to na związek procesów psychologicznych z zachowaniem. 

Marnowanie jedzenia jest zachowaniem, które może być niekorzystne dla danego 

społeczeństwa, ponieważ sprzyja degradacji środowiska oraz podtrzymuje poważne problemy 

społeczne (Food and Agriculture Organization, 2019). Jeżeli osoby uważające marnowanie 

jedzenia za niemoralne, marnowałyby mniej jedzenia, można byłoby stwierdzić, że sądy 

moralne o marnowaniu jedzenia wpływają korzystnie na zachowanie. 

Celem drugiego badania było zweryfikowanie czy sądy moralne o marnowaniu 

jedzenia występują również w populacjach nieuprzemysłowionych, odmiennych kulturowo od 

populacji zachodniej. W badaniu uwzględniono populacje Masajów, Yali i—w celach 

porównawczych—Polaków. Do przeprowadzenia badania użyte zostały metody obrazkowe, 

które umożliwiły zbadanie sądów moralnych w populacjach niepiśmiennych. Osoby z populacji 

nieuprzemysłowionych nie mają łatwego dostępu do wiedzy o globalnych zagrożeniach 
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środowiskowych i problemach społecznych, które wynikają z marnowania jedzenia. Mogą więc 

nie postrzegać marnowania jedzenia jako zachowanie niemoralne. Istnieje jednak możliwość, 

że ludzie z populacji nieuprzemysłowionych mają inne powody postrzegania marnowania 

jedzenia jako niemoralne zachowanie. Populacje te prowadzą tradycyjny styl życia, oparty na 

gospodarce naturalnej i mają utrudniony dostęp do żywności produkowanej przemysłowo. 

Sprawia to, że w populacjach tych znacznie częściej może pojawiać się głód. W takich 

warunkach, marnowanie jedzenia może być postrzegane jako zachowanie szkodliwe dla innych 

osób należących do populacji, przez co również może być oceniane jako niemoralne. 

 Ponieważ wyniki badania drugiego potwierdziły, że osoby z populacji 

nieuprzemysłowionych również oceniają marnowanie jedzenia jako niemoralne zachowanie, 

trzecie badanie było próbą ustalenia, czy czynnikiem wpływającym na różnice w surowości 

sądów moralnych może być poziom zagrożenia bezpieczeństwa żywnościowego. Badanie 

zostało przeprowadzone w populacjach Hadza i Datoga i uwzględniało zagrożenie 

bezpieczeństwa żywnościowego zarówno na poziomie populacyjnym, jak i indywidualnym. 

Zagrożenie bezpieczeństwa żywnościowego zostało zmierzone za pośrednictwem pośrednich 

wskaźników świadczących o poziomie odżywienia organizmu danej osoby, m.in. dzięki 

wykorzystaniu metody analizy bioimpedancji elektrycznej, wskazującej na skład tkanki 

tłuszczowej i masy mięśniowej ciała. 

Niniejsza rozprawa doktorska przedstawia powody teoretyczne, dla których podjęty 

został temat sądów moralnych o marnowaniu jedzenia. Podkreśla ona znaczenie prowadzenia 

badań w zróżnicowanych ludzkich społeczeństwach oraz wskazuje na uwarunkowania 

środowiskowe, takie jak zagrożenie bezpieczeństwa żywnościowego, które mogą wpływać na 

kształtowanie się sądów moralnych o marnowaniu jedzenia. Wyniki każdego z badań zostały 

zinterpretowane w szerszym kontekście teoretycznym oraz pozwoliły na wskazanie nowych 

kierunków badawczych, które mogą przyczynić się do lepszego zrozumienia związku ludzkiej 

moralności z marnowaniem jedzenia.  
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Rysunek 1  

Mapa przedstawiająca lokacje, w których przeprowadzone zostały badania 

 

Adnotacja. Od lewej: Polska, Północna Tanzania, Papua Zachodnia

Badanie 1 
Badanie 2 

Badanie 2 
Badanie 2 
Badanie 3 
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MARNOWANIE JEDZENIA 

 

Marnowanie jedzenia to jeden z głównych problemów globalnych, z którymi musimy 

się zmierzyć. Według Światowego Forum Ekonomicznego (2019), skala na jaką marnuje się 

dzisiaj jedzenie utrudnia ustanowienie bezpieczeństwa żywnościowego na świecie i przyczynia 

się do kryzysów żywnościowych. Najważniejsze organizacje międzynarodowe, zgodnie z ideą 

zrównoważonego rozwoju, są ukierunkowane na minimalizację ilości marnowania jedzenia, 

aby ograniczyć jej destruktywny wpływ na środowisko. Przykładowo, Organizacja Narodów 

Zjednoczonych próbuje zmniejszyć ilość jedzenia marnowanego w gospodarstwach domowych 

i sektorze handlu o połowę do roku 2030 (2015). Aby sprostać tym planom, Komisja Europejska 

wzywa do organizacji kampanii promujących zmianę zachowań konsumentów, tak aby 

zminimalizować ilość marnowanej żywności (2021).   

Marnowanie jedzenia znalazło się w centrum uwagi wielu międzynarodowych 

organizacji, ponieważ znacząco przyczynia się do problemów środowiskowych i społecznych. 

Oddziałuje jednak w sposób pośredni—jako element systemu produkcji żywności (Bajželj i in., 

2014). Wczesne raporty dotyczące ilości marnowanego jedzenia sugerowały, że ok. 30% 

wyprodukowanego jedzenia zostaje zmarnowane (Gustavsson i in., 2011). Wyspecjalizowana 

organizacja ONZ do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa (ang. Food and Agriculture Organization 

[FAO]) jest w trakcie przygotowywania bardziej precyzyjnego raportu z nowymi 

oszacowaniami skali marnowania jedzenia (2019). Przyjmując jednak, że około 30% 

wytworzonej żywności zostanie zmarnowane, możemy wyobrazić sobie olbrzymią skalę tego 

zjawiska. Marnowane jedzenie sprawia, że system produkcji żywności jest nieefektywny—

razem z marnowanym jedzeniem tracimy energię, środki finansowe i zasoby naturalne, które 

zostały zainwestowane, aby to jedzenie wyprodukować (Godfray i in., 2010). 

Główną konsekwencją obecnej skali marnowania jedzenia jest degradacja środowiska 

naturalnego. Postępuje ona w wielu obszarach. Przykładowo, wysoka ilość marnowanego 
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jedzenia powoduje utratę bioróżnorodności i wylesianie (Houghton, 2012). Produkując 

żywność, która nie spełni swojego celu, ludzie ingerują w środowisko naturalne i dostosowują 

je do potrzeb rolnictwa—sprawia to, że powierzchnie lasów kurczą się, a wraz z nimi znikają 

kolejne gatunki zwierząt. Przykładowo, badania prowadzone w Stanach Zjednoczonych 

pokazują, że jedzenie, które jest tam produkowane i według szacunków zostanie zmarnowane, 

zajmuje rocznie powierzchnię 30 milionów akrów (Conrad i in., 2018). Tereny wykorzystywane 

pod produkcję marnowanej żywności tylko w Stanach Zjednoczonych odpowiadają w 

przeliczeniu 1/3 powierzchni terytorium całej Polski.   

Oprócz konsekwencji wynikających ze zbędnej ekspansji rolnictwa, marnowanie 

jedzenia samo w sobie jest również źródłem zanieczyszczeń. Między innymi, wiąże się z 

niepotrzebnymi stratami wody pitnej, m.in. poprzez jej nieefektywne wykorzystywanie oraz 

poprzez jej zanieczyszczanie (Chapagain, James, 2013). Woda pitna utracona w taki sposób 

wraca do obiegu w biosferze, co sprawia, że jest mniej dostępna dla ludzi. Ponadto, 

zanieczyszczona woda może przyczyniać się do dalszych skażeń zarówno gleby, jak i kolejnych 

zbiorników wody pitnej (Rozemeijer, Broers, 2007). Zmarnowane jedzenie, oprócz możliwości 

zanieczyszczania wody pitnej, samo w sobie jest zanieczyszczeniem poprzez to, że rozkładające 

się jedzenie przyczynia się do konieczności utrzymywania większych wysypisk (Behera i in., 

2010). Dodatkowo, nawet niewielkie ilości jedzenia w śmieciach sprawiają, że miejsca, w 

których kumuluje się śmieci są miejscem rozmnażania się bakterii, oraz zwierząt, które mogą 

przenosić choroby (Krystosik i in., 2020).  

Kolejny problem środowiskowy związany z marnowaniem jedzenia jest związany ze 

zmianami klimatycznymi. Nieefektywna produkcja jedzenia, której oznaką jest marnowanie, o 

8% zwiększa emisję antropogenicznych gazów cieplarnianych, takich jak dwutlenek węgla 

(FAO, 2015). Oprócz tego, samo zmarnowane jedzenie, które rozkłada się na wysypiskach, jest 

bezpośrednim źródłem takich gazów cieplarnianych jak metan, który jest nawet bardziej 

szkodliwy dla atmosfery niż dwutlenek węgla (Melikoglu i in., 2013). Międzyrządowy Zespół 

d.s. Zmian Klimatu (Intergovernmental Panel on Climate Change [IPCC]), działający przy ONZ 

zaznacza, że ograniczenie emisji, które są konsekwencją marnowania jedzenia, jest konieczne, 
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aby ograniczyć zmiany klimatyczne powodowane przez sektor produkcji pożywienia (2018). 

Dzięki ograniczeniu marnowania jedzenia możemy zmniejszyć oddziaływanie tego sektora na 

środowisko i utrzymać systemy produkcji żywności w ich granicach planetarnych, czyli w 

granicach pozwalających na bezpieczną dla ludzi eksploatację środowiska naturalnego 

(Springmann i in., 2018).  

Problemy środowiskowe to nie jedyne problemy związane z marnowaniem jedzenia—

istnieje jeszcze kolejna kategoria, która dotyczy bezpośrednio ludzi, ich zdrowia i dobrostanu. 

Obecnie, około 820 milionów ludzi jest niedożywionych (FAO, 2019). Z drugiej strony, ok. 2 

miliardy osób zmaga się ze zdrowotnymi konsekwencjami spożywania zbyt dużych ilości 

pożywienia (Światowa Organizacja Zdrowia [WHO], 2021). Problemy z niedoborami i 

nadmiarem pożywienia są spowodowane nieefektywnością systemów żywieniowych. W 

niektórych rejonach świata systemy żywnościowe nie zapewniają dostępu do 

pełnowartościowego pożywienia, a w niektórych dostępność pożywienia jest tak łatwa, że 

przyczynia się do szeregu odmiennych problemów zdrowotnych, takich jak np. choroby serca, 

cukrzyca i otyłość (Willett i in., 2019). Nieefektywność ta jest do pewnego stopnia 

spowodowana złym zarządzeniem nadwyżkami pożywienia, które ostatecznie są marnowane. 

Zmniejszając skalę marnowanie jedzenia, jego producenci musieliby zmniejszyć skalę 

produkcji lub obniżyć ceny pożywienia i szukać nowych rynków, np. w krajach rozwijających 

się, których obywatele znacznie częściej zmagają się z głodem i z niedożywieniem, niż 

obywatele krajów rozwiniętych (Hasegawa i in., 2019; Willett i in., 2019). Ograniczenie 

marnowania jedzenie może przyczynić się więc do zagwarantowania bogatszych w składniki 

odżywcze diet dla wszystkich ludzi (IPCC, 2019).  

Kwestia niedoborów żywności może stać się jeszcze bardziej istotna w przyszłości, 

ponieważ populacja ludzka rośnie i w 2050 roku może sięgnąć nawet 9 miliardów osób 

(Godfray i in., 2010). Współczesny system produkcji żywności jest w stanie wyprodukować 

odpowiednią ilość pożywienia, ale istnieją poważne problemy z jego dystrybucją—część 

pożywienia jest marnowana, a część pożywienia jest spożywana przez ludzi nadmiarowo (Chen 

i in., 2020). Nadmiarowe spożywanie jedzenia bywa również traktowane jako marnowanie i jest 
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nazywane metabolicznym marnowaniem jedzenia (Serafini, Toti, 2016). Oznacza to, że 

marnowanie jedzenia występuje już w momencie spożywania nadmiarowej jego ilości. 

Argumentacja taka może wydawać się nieintuicyjna—osoby, które chcą ograniczyć 

marnowanie jedzenia mogą się przymuszać do dokończenia posiłku, aby uniknąć wyrzucenia 

go do kosza. W rzeczywistości jednak bardziej rozsądnym zachowaniem byłoby schowanie 

nadmiaru jedzenia do lodówki i dokończenie go, kiedy zgłodniejemy, albo po prostu nakładanie 

na talerz mniejszych ilości jedzenia. Przymuszanie się do dokończenia posiłku sprawia, że 

wartości odżywcze nadmiarowej ilości pożywienia zmarnują się, a nadmiarowa energia zostanie 

odłożona pod postacią tkanki tłuszczowej. Aby w przyszłości wyżywić rosnącą populację, 

konieczne będzie zrewolucjonizowanie systemu żywnościowego, pod kątem ograniczania 

marnowania jedzenia, jak i nadmiarowej jego konsumpcji (Godfray, i in., 2010). 

Pomimo tego, że straty wyprodukowanego jedzenia zdarzają się na każdym etapie 

łańcucha dostaw (np. zbieranie, transport, przechowywanie), duża część jedzenia marnuje się 

bezpośrednio w gospodarstwach domowych (Parfitt i in., 2010; Stenmarck i in., 2016; Rysunek 

2). W krajach rozwijających się, straty jedzenia zachodzą głównie na etapie produkcji i 

przechowywania jedzenia, ale w krajach rozwiniętych, to bezpośredni konsumenci odpowiadają 

za największą ilość zmarnowanego jedzenia. (Parfitt i in., 2010). Dla przykładu, szacuje się, że 

rocznie, w Unii Europejskiej marnuje się około 88 milionów ton jedzenia, co generuje koszty w 

wysokości 143 miliardów euro rocznie (Stenmarck i in., 2016). Gospodarstwa domowe są 

odpowiedzialne za około 53% tej ilości (47 milionów ton). W przeliczeniu, typowy Europejczyk 

marnuje rocznie około 92 kilogramy jedzenia. W roku 2020 ukazał się raport z badań Programu 

Racjonalizacji i Ograniczania Marnotrawstwa (Łaba i in., 2020). Wynika z niego, że straty 

żywności w Polsce wynoszą prawie 5 milionów ton rocznie—z tego 60% jest marnowane przez 

bezpośrednich konsumentów (prawie 3 miliony ton). Tygodniowo, w polskich gospodarstwach 

domowych wyrzuca się średnio 3,9 kg żywności (brakuje jednak oszacowań rocznej ilości 

marnowanego jedzenia na osobę). Skala w jakiej bezpośredni konsumenci marnują jedzenie w 

krajach rozwiniętych sugeruje, że działania ukierunkowane na ograniczenie marnowania 
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jedzenia, takie jak kampanie informacyjne i zmiany legislacyjne, mogą przynosić szczególnie 

dobre efekty (Parfitt i in., 2010).  

 

 

Rysunek 2 

Rozkład strat żywności w krajach Europejskich w poszczególnych sektorach 

 

 

Adnotacja. Źródło danych: (Stenmarck i in., 2016) 

 

 

Czynniki wpływające na marnowanie jedzenia przez konsumentów 

Jedzenie może być marnowane przez konsumentów na wiele różnych sposobów. 

Najczęściej, do marnowania prowadzą takie zachowania związane z jedzeniem jak: 

nieodpowiednie przechowywanie, nieefektywne przygotowywanie lub nieumiejętne gotowanie 

(Principato i in., 2020; Schanes i in., 2018). Zachowania te prowadzą do tego, że jedzenie 

przestaje być zdatne do spożycia, lub przestaje być apetyczne i smaczne—w efekcie zostaje 

wyrzucane (Egolf i in., 2018). Istnieją również zachowania, które mogą ograniczyć marnowanie 

jedzenia. Są nimi między innymi planowanie zakupów, dzielenie się jedzeniem z innymi i 

wykorzystywanie resztek w gotowaniu (Principato i in., 2020; Schanes i in., 2018). Pewnego 

rodzaju kompasem w określaniu najskuteczniejszych metod redukowania marnowania jedzenia 
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jest Hierarchia Marnowania Jedzenia (Rysunek 3), która obrazuje podstawowe sposoby 

zapobiegania marnowaniu—od najbardziej do najmniej skutecznych (Papargyropoulou i in., 

2014). Dodatkowo, badania podkreślają, że szczególnie skuteczne są zachowania, które 

przerodziły się w nawyki, takie jak planowanie posiłków, lub robienie zakupów z listą (Stancu 

i in., 2016; Stefan i in., 2013). Zróżnicowanie zachowań prowadzących do marnowania jedzenia 

sprawia, że wyjaśnienie ich przyczyn również staje się skomplikowane. 

 

 

Rysunek 3 

Hierarchia Marnowania Jedzenia—kategorie zachowań, które najskuteczniej przeciwdziałają 

marnowaniu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adnotacja. Na podstawie (Papargyropoulou i in., 2014) 

 

 

Jednym z podstawowych rozgraniczeń czynników wpływających na marnowanie 

jedzenia przez konsumentów jest podział na czynniki sytuacyjne i indywidualne (Principato i 

in., 2020; Schanes i in., 2018). Czynniki sytuacyjne są związane ze środowiskiem w jakim żyje 

Prewencja 

np. planowanie zakupów i posiłków, unikanie 

kupowania na zapas 

 
Ponowne użycie 

np. dzielenie się żywnością za 

pośrednictwem jadłodzielni lub fundacji 

Recykling 

np. użycie resztek jedzenia jako karma dla 

zwierząt, lub kompostowanie 

Odzyskiwanie 

np. przetworzenie na biopaliwa  

 

Wyrzucenie 



18 
 

dana osoba. Przykładowo, więcej jedzenia marnują osoby mieszkające w większych 

gospodarstwach domowych—wynika to zapewne z tego, że w większych gospodarstwach 

domowych mieszka więcej dzieci, a rodzice są często zmuszeni do wyrzucania jedzenia, którego 

ich dziecko nie chce, lub nie może zjeść (Principato i in., 2020). Innymi czynnikami 

zewnętrznymi, które mogą wpływać na marnowanie jedzenia, to między innymi długi czas 

pracy i obowiązki ograniczające codzienny czas, który mógłby zostać poświęcony na właściwe 

zarządzanie jedzeniem (Evans, 2012).  

Czynniki indywidualne dotyczą charakterystyki konkretnej osoby i mogą być związane 

z jej uwarunkowaniami psychologicznymi, takimi jak emocje, nawyki, motywacje i procesy 

poznawcze (Principato i in., 2020). Przykładowo, więcej jedzenia marnują osoby, które: 

przeżywają więcej negatywnych emocji związanych z marnowaniem jedzenia (Russell i in., 

2017); które są zmotywowane oszczędzaniem pieniędzy (w porównaniu do motywacji 

prośrodowiskowej) (Neff i in., 2015); które mają pogląd, że ograniczenie marnowania jedzenia 

jest właściwym zachowaniem (Graham-Rowe i in., 2015). 

Istnieje również szereg czynników, których nie da się jeszcze zaklasyfikować do 

kategorii czynników sytuacyjnych lub indywidualnych.  Przykładowo, badania sugerują, że 

więcej jedzenia marnują ludzie młodsi i ludzie lepiej wykształceni (Principato i in., 2020). Nie 

wiadomo jednak, czy marnują więcej jedzenia, ponieważ mają jakieś specyficzne cechy 

psychologiczne, które wpływają na ich zachowanie, czy marnują więcej, ponieważ zachowanie 

to jest wywierane przez czynniki sytuacyjne w jakich te grupy się znajdują. Innym przykładem 

może być kwestia związku marnowania jedzenia z płcią. Część badań sugeruje, że kobiety 

marnują więcej jedzenia od mężczyzn. Nie wiadomo jednak, czy wynika to z jakiejś 

specyficznej dla kobiet cechy, czy z uwarunkowań społeczno-ekonomicznych, które wpływają 

na podział obowiązków domowych. W wielu społeczeństwach, kobiety znacznie częściej od 

mężczyzn pełniły rolę osoby odpowiedzialnej za zarządzanie jedzeniem w gospodarstwie 

domowym—to mogło sprawiać, że miały po prostu więcej okazji do wyrzucania jedzenia 

(Shelton, John, 1996). 
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Jednym z czynników indywidualnych, które mogą wpływać na marnowanie jedzenia, 

jest moralna ocena tego zachowania. Moralny aspekt marnowania nie był do tej pory badany 

bezpośrednio, ale kwestia moralności pojawia się w wielu pracach dotyczących 

psychologicznych uwarunkowań marnowania. Przykładowo, ludzie deklarują, że marnowanie 

jedzenia wywołuje w nich wyrzuty sumienia (Richter, Bokelmann, 2018) i poczucie winy 

(Hamilton i in., 2005). Poczucie winy jest natomiast jedną z tzw. emocji moralnych, które 

pojawiają się, kiedy osoba naruszy własną normę moralną (Tangney i in., 2007). W innych 

badaniach zauważono, że w gospodarstwach domowych, w których członkowie wyrażają 

wyższy poziom poczucia winy z powodu marnowania jedzenia, marnuje się mniej jedzenia 

(Parizeau i in., 2015). Niektórzy badacze sugerują, że poprzez wywoływanie poczucia winy u 

konsumentów, można skłonić ich do ograniczenia marnowania jedzenia (Qi, Roe, 2016). Inni 

zastanawiają się również, czy w ogóle można obciążać winą konsumentów—to, że ludzie 

marnują jedzenie wynika bowiem w dużej mierze z kształtu systemu społecznego i oddziaływań 

marketingowych (Evans 2011, 2012). 

Pomimo tego, że w wielu przypadkach marnowanie jedzenia jest nieuniknione, ludzie 

twierdzą, że próby ograniczenia marnowania jedzenia, są moralnie właściwe, a względy etyczne 

motywują ich do ograniczania ilości jedzenia, które marnują (Graham-Rowe i in., 2014). 

Moralne aspekty marnowania jedzenia są głównym przedmiotem niniejszej rozprawy—do ich 

wyjaśnienia, niezbędne jest umiejscowienie ich w szerszym kontekście psychologii moralności.   
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MORALNOŚĆ 

 

Psychologia moralności jest interdyscyplinarną dziedziną nauki, która łączy 

psychologię z takimi dziedzinami jak antropologia, prymatologia i neuronauki (Bloom, 2013; 

Churchland, 2011; Curry i in., 2019; De Waal i in., 2006; Ellemers i in., 2019; Gray, Graham, 

2019; Haidt, 2007; Wrangham, 2019). Jej głównym celem jest wyjaśnienie tego, w jaki sposób 

działa moralność. Co sprawia, że ludzie oceniają niektóre zachowania jako moralnie złe? Jak 

bardzo ludzkie kultury różnią się od siebie pod względem wyznawanych wartości moralnych? 

Czy nasza moralność jest uwarunkowana genetycznie, czy może jest kształtowana w procesie 

wychowania? Na każde z postawionych pytań można odpowiedzieć w sposób naukowy, a osoby 

zajmujące się psychologią moralności starają się dostarczać dowodów empirycznych, które 

przybliżyłyby nas do pełniejszego zrozumienia natury moralności.  

Psychologia moralności ma swoje korzenie w najstarszych pracach filozoficznych. 

Interesowali się nią już starożytni Grecy, tacy jak Platon i Arystoteles (Lewis, 2012). Uważa się 

ich za twórców etyki cnót, czyli nurtu myślowego, który upatruje źródeł moralności w 

pojedynczych osobach. Każda z osób może być obdarzona cnotą (ang. virtue), lub może być 

obarczona moralną wadą (ang. vice). Są to cechy charakteru, które według starożytnych 

myślicieli kierują ludźmi i prowadzą ich do moralnie dobrych i moralnie złych zachowań 

(Hursthouse, Pettigrove, 2018). Przykładowymi cnotami są między innymi odwaga, hojność, 

cierpliwość i wspaniałomyślność. W koncepcji starożytnych filozofów każda z cnót miała 

jednak swoje odbicie pod postacią moralnej wady: odwrotnością odwagi było tchórzostwo, 

hojności chciwość, cierpliwości popędliwość, a wspaniałomyślności bojaźliwość. Arystoteles 

uważał, że realizując cnoty, ludzie mogą zbliżyć się do eudajmonii, czyli stanu ducha, który 

osiągało się w momencie zrównoważenia swoich potrzeb cielesnych i duchowych. Dla Platona 

eudajmonia była stanem, w którym czuło się, że nasze życie jest doskonałe. Podobne koncepcje 

narodziły się w innej części świata, na terenie Chin, a za ich autora uważa się Konfucjusza. 

Konfucjusz uważał, że dobrzy moralnie ludzie charakteryzują się pięcioma cnotami: dobrocią, 
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praworządnością, pokorą, mądrością i wiarygodnością (Csikszentmihalyi, 2020). Kierowanie 

się w życiu tymi cnotami miało prowadzić ludzi do zachowań, które są podstawą dobrego życia.  

Najpopularniejsze koncepcje moralności, które powstawały we wczesnych latach 

rozwoju psychologii jako odrębnej dziedziny, związane były z dwoma głównymi wtedy 

nurtami—psychoanalizą i behawioryzmem (Haidt, 2013). Zygmunt Freud, twórca 

psychoanalizy, uważał, że ludzka moralność powstaje jako efekt konfrontacji dwóch sił: 

indywidualnych popędów i społecznych ograniczeń (Davidson, 1987). Wyróżnił trzy elementy 

ludzkiej psychiki, które uczestniczą w rozwiązywaniu tego konfliktu i są odpowiedzialne za 

zachowania (Freud, Strachey, 1996). Pierwszym elementem jest id. Id według Freuda jest 

obecne od samych narodzin i motywuje człowieka do realizacji jego nieuświadomionych i 

prymitywnych pożądań. To właśnie popędy motywowane przez id mogą być przyczyną 

niemoralnych zachowań, np. wtedy, kiedy realizacja jakiegoś popędu jest nierozerwalnie 

związane ze skrzywdzeniem innej osoby. Wraz z rozwojem człowieka wykształca się drugi 

element, ego, który jest odpowiedzialny za wyrażanie impulsów id w sposób akceptowalny 

społecznie. Następnie pojawia się trzeci element, superego. To właśnie superego było 

postrzegane przez Freuda jako element pozwalający człowiekowi funkcjonować według 

moralnych standardów ustalonych przez społeczność w jakiej żyje dany człowiek. Było też 

źródłem sumienia. Freud twierdził, że zdrowy człowiek charakteryzuje się odpowiednim 

zbalansowaniem każdego z elementów. Zaburzenie balansu mogło osłabić superego i pozwolić 

id na kierowanie ludzkim zachowaniem—to z kolei mogło sprawić, że człowiek dopuszczał się 

niemoralnych czynów.  

Behawioryzm, czyli drugi potężny paradygmat w historii psychologii, definitywnie 

zerwał z psychoanalityczną teorią moralności. Jego twórcy umieścili u jego podstaw 

twierdzenie, że nie da się naukowo zbadać tego co dzieje się w ludzkim umyśle. Według nich 

psycholodzy mogą obserwować jedynie zachowanie i czynniki zewnętrzne, które to zachowanie 

kształtują (Graham, 2019). Prawdopodobnie nie patrzyliby przychylnym wzrokiem na temat 

niniejszej pracy, ponieważ sądy moralne o marnowaniu jedzenia nie są obserwowalnym 

zachowaniem. W ujęciu klasycznego behawioryzmu, ludzkie zachowania są efektem historii 
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wzmocnień pozytywnych (nagród) i wzmocnień negatywnych (kar) jakich dana osoba doznała 

w trakcie życia (Skinner, 1965). Wzmocnienie to pewnego rodzaju nagroda, która sprawia, że 

jednostka jest zmotywowana, aby jeszcze raz zaangażować się w nagradzaną czynność. 

Przykładowo, jeżeli dana osoba doświadczała pozytywnych wzmocnień w odpowiedzi na jej 

moralne zachowanie, np. była chwalona przez rodziców, kiedy pomagała innym, w przyszłości 

również będzie pomagać innym, ponieważ będzie się spodziewać wzmocnienia tego 

zachowania. Kary natomiast mogą skutecznie zniechęcić człowieka do praktykowania danego 

zachowania. Przykładowo, osoba, która dopuści się kradzieży, może zostać pobita przez 

okradzioną osobę. W tej sytuacji kradzież spotka się z negatywnym wzmocnieniem i dana osoba 

będzie mniej skłonna dopuścić się kradzieży w przyszłości. Z drugiej strony, jeżeli kradzież ta 

uszłaby tej osobie bez negatywnych konsekwencji, zrabowany towar mógłby działać jako 

wzmocnienie pozytywne i sprawić, że dana osoba byłaby bardziej skłonna dokonać kradzieży 

w przyszłości.   

Zarówno podejście psychoanalityczne i behawiorystyczne do badania moralności 

zostało zdyskredytowane wraz z rozwojem psychologii poznawczej, a w szczególności prac 

Lawrence’a Kohlberga nad rozwojem rozumowania moralnego (1981). Jak pisze jeden ze 

współczesnych czołowych badaczy psychologii moralności, Jonathan Haidt, „Lawrence 

Kohlberg zabił dwa bliźniacze smoki psychoanalizy i behawioryzmu” (Haidt, 2013, s. 282). 

Prace Kohlberga sprawiły, że rozumowanie moralne można było badać—behawioryści 

zakładali, że badać można wyłącznie obserwowalne zachowanie, a nie procesy umysłowe 

(Skinner, 1965). Rozumowanie to przestało być też postrzegane jako manifestacja 

nieświadomych popędów, jak widzieli rozumowanie moralne psychoanalitycy (Freud, 1949).  

Teoria rozwoju moralnego Kohlberga była oparta na koncepcji kognitywizmu 

moralnego (ang. moral cognitivism). Zakładała, że wartości moralne, takie jak sprawiedliwość, 

dobro, lub uczciwość realnie istnieją i za pomocą rozumowania jesteśmy w stanie ustalić, które 

zachowania są moralnie właściwe, a które nie (Shweder, Haidt, 1993). Kohlberg zakładał, że 

rozwój moralny może przechodzić przez trzy fazy (1981). W pierwszej fazie rozwoju osoba 

(zazwyczaj dziecko) dąży do tego co jest dla niego przyjemne i unika tego, co jest nieprzyjemne. 
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Osoba interpretuje zachowanie moralne jako takie, które przynosi korzyści przede wszystkim 

jej samej. W drugiej fazie rozwoju moralnego, konwencjonalnej, osoba zaczyna rozpoznawać 

przyjęte przez społeczeństwo normy moralne i stara się ich przestrzegać. Moralne zachowania 

to więc takie, które są zgodne ze społecznymi normami. Trzecia faza rozwoju moralnego, 

postkonwencjonalna, objawia się tym, że dana jednostka zaczyna interpretować zachowania 

moralne w oderwaniu od norm społecznych i zaczyna realizować swoje własne moralne 

wartości, na które składają się uniwersalne wartości etyczne. Jeżeli te wartości stoją w 

sprzeczności z obowiązującym prawem, dana osoba jest skłonna je łamać, aby realizować swoje 

wartości. Według Kohlberga, nie wszyscy ludzie przechodzą przez wszystkie fazy rozwoju, a 

większość zatrzymuje się na fazie drugiej. 

Współczesna psychologia moralności czerpie po część z każdej z wcześniej opisanych 

koncepcji, ale eksponuje również wyraźne różnice. Po psychoanalizie pozostało założenie, że 

nie wszystkie procesy psychiczne związane z moralnością są uświadomione (np. Haidt, 2001). 

Po behawioryzmie pozostało założenie, że zachowania związane z moralnością mogą być 

determinowane przez środowisko w jakim żyje człowiek (np. Thornhill, Fincher, 2014). 

Badania Kohlberga dowiodły natomiast, że można badać procesy poznawcze związane z 

rozumowaniem moralnym, i że mają one wpływ na to, jakie zachowania będziemy oceniać jako 

moralne, a jakie będziemy moralnie potępiać (Cushman, 2013). 

Ważnym aspektem współczesnego podejścia do badania moralności jest wyraźne 

rozgraniczenie między nauką o tym w jaki sposób przebiega nasze wnioskowanie moralne, od 

etyki, czyli dziedziny filozofii zajmującej się dochodzeniem do tego jakie zachowania są 

moralnie dobre, a jakie złe. W powszechnym języku przyjęło się używać słowa „moralność” do 

nazwania zjawiska, którym zajmują się zarówno empiryczni badacze moralności, jak i etycy 

(Gert, Gert, 2020). Etyka jest jednak dziedziną filozofii, która w przeciwieństwie do 

psychologii, zajmuje się wyprowadzaniem preskryptywnych zasad etycznych—stara się 

odpowiedzieć, jak powinni się zachowywać ludzie. Dla empirycznych psychologów 

moralności, moralność ma charakter deskryptywny i jest zbiorem zjawisk, które wyjaśniają w 

jaki sposób przebiegają procesy psychiczne związane z moralnością i w jaki sposób są one 
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związane z zachowaniem. Osoby prowadzące badania w dziedzinie psychologii moralności nie 

mogą więc w oparciu o swoje badania stwierdzić jakie zachowanie jest moralnie dobre, a jakie 

jest moralnie złe. 

Osoby zajmujące się psychologią moralności nie wypracowały konsensusu w sprawie 

definicji moralności. Na potrzeby tej pracy wykorzystana zostanie definicja zaproponowana 

przez Jonathana Haidta, jednego z autorów Teorii Fundamentów Moralnych (Graham i in., 

2013), który według analiz bibliograficznych, przyczynił się do gwałtownego rozwoju 

psychologii moralności (Ellemers i in., 2019). Według Haidta, moralność to: 

 

Powiązane zbiory wartości, cnót, norm, praktyk, tożsamości, instytucji, 

technologii i ukształtowanych ewolucyjnie mechanizmów psychicznych, które 

współdziałają ze sobą, aby tłumić lub regulować egoizm jednostek i umożliwić 

istnienie społeczności opartych na kooperacji (Haidt, 2008, s. 70). 

 

Jak podkreśla Haidt (2008), tak zdefiniowana moralność otwiera możliwość badania 

moralności pod kątem funkcjonalnym—umożliwia osobom zajmującym się badaniem 

procesów ewolucyjnych i procesów kulturowych weryfikowanie hipotez o adaptacyjnym 

znaczeniu moralności. Jeżeli moralność została ukształtowana przez procesy doboru 

naturalnego, to kultura może ją kształtować w taki sposób, aby umożliwić jak najlepsze 

dostosowanie danej jednostki i całego społeczeństwa do zastanych warunków środowiskowych.  

Moralność i jej funkcja może zostać osadzona w szerszym kontekście badawczym. 

Umożliwia to zastosowanie koncepcji czterech pytań Niko Tinbergena (1963). Niko Tinbergen 

był ornitologiem i zajmował się etologią, czyli badaniem zachowań zwierząt. Sposób, w jaki 

Tinbergen rozumiał zachowanie jest jednak wykorzystywany również przez psychologów, 

którzy starają się zrozumieć takie ludzkie zachowanie, jak np. rytuały (Legare, Nielsen, 2020), 

zachowania konsumenckie (Durante, Griskevicius, 2018), czy nawet płacz niemowlęcia 

(Zeifman, 2001). Według Tinbergena, nie da się wyczerpująco opisać zachowania, jeżeli nie 

odpowiemy na cztery pytania, które tego zachowania dotyczą. (1) Jaki jest mechanizm działania 
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danego zachowania? (2) W jaki sposób zachowanie rozwija się w ciągu życia jednostki?; (3) 

Jaka jest funkcja danego zachowania?; (4) W jaki sposób dane zachowanie wyewoluowało? 

Aby zobrazować logikę stojącą za czterema pytaniami Tinbergena, wykorzystamy 

główne zagadnienie niniejszej pracy doktorskiej—sądy moralne o marnowaniu jedzenia. Nie są 

one obserwowalnym zachowaniem, ale mimo tego dają się zinterpretować przez pryzmat 

czterech pytań Tinbergena (Tabela 1). 
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Tabela 1 

Cztery pytania Tinbergena zastosowane do wygenerowania problemów badawczych 

związanych z sądami moralnymi o marnowaniu jedzenia 

Kategoria 

wyjaśnienia 
Główne pytanie Potencjalna odpowiedź 

Mechanizm 

Jaki jest bezpośredni 

mechanizm 

odpowiedzialny za sądy 

moralne o marnowanie 

jedzenia? 

Za sądy moralne o marnowaniu jedzenia może 

odpowiadać wiele mechanizmów: od tych na 

poziomie neuronalnym czy endokrynologicznym, do 

mechanizmów afektywnych i poznawczych. 

Rozwój 

osobniczy 

W jaki sposób sądy 

moralne rozwijają się w 

życiu jednostki? 

Sądy moralne o marnowaniu jedzenia mogą być w 

pewnym stopniu uwarunkowane genetycznie. Mogą 

również być nabywane w procesie socjalizacji lub 

uczenia się kulturowego. Mogą też być wynikiem 

interakcji tych czynników. 

Funkcja 

Jaki problem 

adaptacyjny rozwiązują 

sądy moralne o 

marnowaniu jedzenia? 

Sądy moralne o marnowaniu jedzenia mogą ułatwiać 

adaptację do środowiska społecznego lub 

środowiska naturalnego. Mogą rozwiązywać różne 

problemy, takie jak zdobywanie pokarmu, unikanie 

chorób lub kształtowanie relacji społecznych. 

Historia 

ewolucyjna 

W jaki sposób sądy 

moralne o marnowaniu 

jedzenia pojawiły się w 

historii filogenetycznej 

gatunku ludzkiego? 

Istnieje możliwość, że gatunki ludzkie, które 

poprzedzały Homo Sapiens również oceniały 

marnowanie jedzenia jako niemoralne. Możliwe też, 

że zdolność do dokonywania takich sądów pojawiła 

się dopiero wraz ze specyficznymi dla Homo 

Sapiens zdolnościami poznawczymi lub 

językowymi. 



27 
 

Badania przeprowadzone w ramach niniejszej rozprawy doktorskiej koncentrowały się 

głównie wokół zagadnień związanych z pytaniem o funkcję sądów moralnych o marnowaniu 

jedzenia. Wpisały się tym samym w nurt badań, które starają się określić potencjalne korzyści 

jakie może ze sobą nieść ocenianie marnowania jedzenia jako niemoralne zachowanie. 

Funkcjonalne rozumienie moralności występuje nie tylko w koncepcji fundamentów moralnych 

Haidta, ale jest powszechne również w innych popularnych próbach konceptualizacji 

moralności, takich jak koncepcja moralności-jako-kooperacji (Curry i in., 2019), diadyczna 

teoria moralności (Schein, Gray, 2018), i hipoteza współzależności (Tomasello, 2016). Każda z 

tych teorii definiuje moralność w odmienny sposób, ale każda z tych definicji podkreśla, że 

moralność dotyczy procesów psychologicznych, które pełnią funkcję ułatwiającą ludziom życie 

społeczne (Tabela 2). Łatwo można wyobrazić sobie, że społeczeństwo, w którym ludzie nie 

potępialiby moralnie morderstwa, kradzieży, przemocy czy kłamstwa, faktycznie miałoby 

poważny problem z budowaniem trwałych sieci społecznych. Jaką jednak rolę pełni moralne 

potępienie marnowania jedzenia?    
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Tabela 2 

Definicje współczesnych koncepcji moralności i ich funkcjonalny aspekt 

Koncepcja 

moralności 
Definicja Funkcja moralności 

Teoria 

Fundamentów 

Moralnych 

(Haidt, 2008) 

Powiązane zbiory wartości, cnót, norm, praktyk, 

tożsamości, instytucji, technologii i 

ukształtowanych ewolucyjnie mechanizmów 

psychicznych, które współdziałają ze sobą, aby 

tłumić lub regulować egoizm jednostek i 

umożliwić istnienie społeczności opartych na 

współpracy. 

Tłumienie lub regulować 

egoizmu jednostek i 

umożliwienie istnienia 

społeczności opartych na 

kooperacji. 

Moralność-jako-

Kooperacja 

(Curry, 2016) 

Moralność jest zbiorem biologicznych i 

kulturowych rozwiązań problemów związanych z 

kooperacją powtarzających się w życiu 

społecznym człowieka. 

Rozwiązywanie 

problemów związanych z 

kooperacją powtarzających 

się w życiu społecznym 

człowieka. 

Diadyczna Teoria 

Moralności 

(Schein, Gray, 

2018) 

Moralność dotyczy procesów krzywdzenia i 

pomagania w diadach, działa w oparciu o intuicje i 

ma swoje korzenie w wyewoluowanych procesach 

psychologicznych; jest również kształtowana przez 

proces kulturowego uczenia się, co sprawia, że 

moralność jest kulturowo zróżnicowana. 

Ułatwianie kooperacji 

między ludźmi. 

Hipoteza 

współzależności 

(Tomasello, 2016) 

Ludzka moralność to forma kooperacji. Składa się 

z zestawów charakterystycznych dla gatunku 

ludzkiego proksymalnych mechanizmów 

psychologicznych: procesów poznawczych, 

interakcji społecznych i samoregulacji. 

Ułatwianie jednostce 

kooperowania z innymi 

ludźmi. 

Adnotacja. koncepcje dobrane m.in. w oparciu o przegląd bibliometryczny Ellemers i 

współpracowników (2019) 
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Sądy moralne 

Moralność wiąże się z wieloma psychologicznymi aspektami ludzkiego 

funkcjonowania, takimi jak moralne rozumowanie, moralne zachowania, moralna tożsamość 

lub emocje moralne—jednym z takich aspektów są również sądy moralne (Ellemers i in., 2019). 

Podobnie jak w przypadku definicji moralności, nie istnieje konsensus, co do definicji sądów 

moralnych (Malle, 2021). Niniejsza praca dotyczy sądów, które w wyniku systematyzacji 

literatury, zostały nazwane sądami moralnymi dotyczącymi słuszności (ang. wrongness 

judgments; Malle, 2021). Jest to najczęściej badana kategoria sądów moralnych. Ludzie 

dokonują słusznościowych sądów moralnych, kiedy oceniają konkretne zachowanie, w 

oderwaniu od osoby, która dane zachowanie spowodowała, i stwierdzają, czy było w ich 

odczuciu moralnie dobre, czy moralnie złe. W przypadku sądów moralnych o marnowaniu 

jedzenia, sąd słusznościowy będzie następował np. w odpowiedzi na pytanie: „Czy uważasz 

marnowanie jedzenia za niemoralne?”; albo: „Jak moralnie oceniasz marnowanie jedzenia?”. 

Co ważne, pytania te nie będą dotyczyły żadnej potencjalnej osoby, która mogła dopuścić się 

marnowania jedzenia, czyli nie będą brzmiały np. w ten sposób: „Czy uważasz, że Jan Kowalski 

zachował się moralnie, marnując jedzenie?”. Obok sądów słusznościowych wyróżnia się 

również sądy normatywne, dotyczące tego, czy dane zachowanie jest moralnie dopuszczalne, 

czy nie (do tej kategorii należą popularne dylematy wagonika; Greene i in., 2001); sądy 

ewaluatywne, dotyczące tego, czy dana osoba zachowała się w dobry, czy zły sposób; i sądy 

odpowiedzialnościowe, dotyczące tego, czy danej jednostce można przypisać odpowiedzialność 

moralną, czy nie. W dalszej części pracy, wszystkie odwołania do „sądów moralnych” będą 

dotyczyły jedynie kategorii słusznościowych sądów moralnych. 

Jedną z najpopularniejszych koncepcji sądów moralnych, która dotyczy również sądów 

słusznościowych, jest koncepcja dwusystemowa (Greene i in., 2001), która zakłada, że sądy 

moralne operują na dwóch mechanizmach poznawczych. Pierwszy mechanizm jest 

automatyczny i intuicyjny—pozwala w prosty i szybki sposób ocenić, czy zachowanie jest 

moralne, czy nie. Drugi mechanizm jest powolny, obciążający poznawczo i w większym stopniu 

podlega naszej kontroli—pozwala jednak dokonywać bardziej przemyślanych sądów 
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moralnych. Koncepcja ta wywodzi się m.in. z prac Daniela Kahnemana i jego koncepcji dwóch 

systemów: powolnego i szybkiego (2011). Dwusystemowa koncepcja sądów moralnych jest 

ponadto spójna z bardziej generalnymi koncepcjami moralności i poszczególnymi 

odgałęzieniami tej dziedziny (Cushman i in., 2010). Sądy moralne o marnowaniu jedzenia mogą 

więc być dokonywane na dwa sposoby: za pomocą systemu intuicyjnego i za pomocą systemu 

kontrolowanego.  

Badania przeprowadzone w niniejszej rozprawie nie będą dotyczyły kontrolowanych 

sądów moralnych, a wnioski wyciągnięte na ich podstawie będą dotyczyły głównie intuicyjnych 

sądów moralnych o marnowaniu jedzenia. Sądy intuicyjne są podstawą naszego rozumowania 

moralnego (Haidt, 2001), i zgodnie z przeglądem literatury, są również głównym rodzajem 

sądów moralnych badanych w projektach, które dotyczą słusznościowych sądów moralnych. Są 

oparte na prostej dychotomii—osoba badana jest pytana o moralną ocenę danego zachowania: 

czy było moralnie dobre, czy moralnie złe, bez wnikania w szczegóły decyzyjne, które 

doprowadziły osobę do danego sądu moralnego (Malle, 2021). 

 

Funkcja moralności 

Współczesne koncepcje moralności podkreślają jej znaczenie dla życia społecznego 

ludzi. Często zaznaczają, że moralność sprzyja kooperacji, czyli współpracy między 

poszczególnymi jednostkami w danym społeczeństwie. Jednostki, które współpracują ze sobą 

nawzajem sprawiają, że w porównaniu do jednostek działających w pojedynkę, łatwiej jest im 

sprostać różnym wyzwaniom środowiskowym—współpracującym osobom łatwiej jest zdobyć 

pożywienie, łatwiej jest bronić się przed drapieżnikami i łatwiej jest opiekować się 

potomstwem.  

Jednym z przykładów obrazujących korzystne funkcje moralności może być zjawisko 

altruistycznego karania (Fehr, Gächter, 2002). Altruistyczne karanie ma miejsce w momencie, 

w którym jednostka poświęca część swoich zasobów, aby ukarać inną osobę za to, że nie 

współpracuje z innymi ludźmi, lub szkodzi im w jakiś sposób. Utrudnianie współpracy, lub 

bezpośrednie szkodzenie innym osobom to właśnie rodzaj zachowań często klasyfikowanych 
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jako zachowania niemoralne (Curry i in., 2019). Aby zobrazować działanie altruistycznego 

akrania, weźmy na przykład sytuację, w której jedna grupa ludzi jest skonfliktowana z inną 

grupą. Z perspektywy członków każdej z grup, ważne jest, aby wszyscy jej członkowie ze sobą 

współpracowali. Jeżeli jakaś osoba zdecyduje się opuścić swoją grupę, albo nawet dołączyć do 

grupy przeciwnej, uruchomi mechanizm altruistycznego karania. Oznacza to, że osoba ta może 

spodziewać się kary ze strony grupy, którą opuściła. Sytuacja ta jest przykładem działania 

moralności i można ją interpretować przy użyciu konceptów nierozerwalnie związanych z 

psychologią moralności. Osoba opuszczająca grupę dopuszcza się zdrady. Altruistyczne karanie 

to w tym przypadku rodzaj zemsty, który może prowadzić do poważnych konsekwencji dla 

zdrajcy, takich jak ostracyzm społeczny, czy nawet utrata życia. Jednostki żyjące w 

społeczeństwie, w którym potępia się zdradę i promuję się altruistyczne karanie pod postacią 

zemsty, są mniej skłonne do tego, żeby takiej zdrady się dopuszczać (Jackson i in., 2019). 

Identyfikowanie niemoralnych zachowań i przeciwdziałanie im może więc sprawiać, że w danej 

społeczności zachowania te występują rzadziej. 

Innym przykładem korzystnej funkcji moralności jest zjawisko opisywane przez 

hipotezę współzawodniczącego altruizmu (Hardy, i in., 2006). Sugeruje ona, że ludzie poprzez 

angażowanie się w zachowania oceniane jako moralne, mogą pozytywnie wpływać na swoją 

reputację. Bycie postrzeganym jako osoba moralna, w konsekwencji, może wiązać się z różnego 

rodzaju korzyściami społecznymi (Sperber, Baumard, 2012). Wyobraźmy sobie na przykład 

sytuację, która mogłaby mieć miejsce w środowisku akademickim. Wcielmy się w rolę studenta, 

który właśnie obronił swoją pracę magisterską i planuje rozpocząć studia doktoranckie. 

Nawiązał kontakt z dwiema profesorkami, które mogłyby zostać potencjalnymi promotorkami 

jego pracy. Pierwsza z potencjalnych promotorek jest znana z tego, że bardzo angażuje się w 

prace swoich doktorantów i doktorantek. Pomaga im na każdym etapie pracy i uczy ich jak 

prowadzić badania na najlepszym światowym poziomie. Druga z potencjalnych promotorek jest 

natomiast znana z tego, że dopuszcza się pewnych podejrzanych praktyk: przypisuje sobie 

autorstwo za pracę swoich doktorantów, obarcza ich nadmiarem pracy i zdarza jej się publicznie 

ich upokarzać. Z perspektywy studenta, wybór pierwszej profesorki jako promotorki jest 
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banalnie prosty. Okazuje się jednak, że podobnego wyboru dokonało więcej studentów i 

studentek, i do pierwszej promotorki zgłosiło się nieproporcjonalnie więcej osób niż do 

promotorki drugiej. Liczba miejsc na studiach doktoranckich jest jednak ograniczona i pierwsza 

promotorka może wybrać tylko kilka osób spośród tych, które się zgłosiły. Ta dysproporcja 

obrazuje pewną korzyść społeczną, którą według hipotezy współzawodniczącego altruizmu 

osiągnęła pierwsza promotorka poprzez swoją dobrą reputację zbudowaną na przeszłych 

moralnych zachowaniach. Może ona teraz wybrać sobie osoby, z którymi będzie 

współpracowała w ramach studiów doktoranckich. Moralna reputacja może odgrywać rolę 

również w tej sytuacji—z perspektywy promotorki lepiej będzie wybrać takie osoby, które są 

znane z tego, że wywiązują się ze swoich obowiązków i są godne zaufania. Dzięki budowaniu 

moralnej reputacji ludzie mogą więc odnosić pewne korzyści społeczne—byłoby to jednak 

niemożliwe, gdyby nie byli wyposażeni w psychologiczne mechanizmy pozwalające 

identyfikować moralne zachowania i odróżniać je od tych niemoralnych. 

Przykłady altruistycznego karania (Fehr, Gächter, 2002) i współzawodniczącego 

altruizmu (Hardy, Van Vugt, 2006) to tylko niektóre z przykładów obrazujących to, że 

moralność pełni ważne społecznie funkcje. Społeczeństwa jednak różnią się od siebie i sposób 

w jaki wykształcają swoje systemy moralne może różnić się w zależności od tego, jak w danej 

społeczności ukształtowała się kultura. 

 

Moralność i kultura 

Procesy psychologiczne umożliwiające współpracę występują u innych niż ludzie 

gatunków zwierząt, również wśród naszych najbliższych ewolucyjnych kuzynów: szympansów 

i bonobo (Tomasello, Vaish, 2013). Żaden inny gatunek nie korzysta jednak z tych procesów na 

taką skalę, na jaką robią to ludzie, tworząc na przykład wielonarodowe cywilizacje. Ten 

ultrasocjalny kierunek rozwoju ludzkiego gatunku został umożliwiony przez wyjątkową dla 

ludzi cechę—zdolność do tworzenia kultury (Henrich, Muthukrishna, 2021).  

Dawniej, kultura była obiektem badań głównie dla antropologów. Sławna definicja 

Edwarda Burnetta Tylora, pioniera tej dziedziny, opisywała kulturę jako złożoną całość, która 
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obejmuje wiedzę, wierzenia, sztukę, moralność, prawa, obyczaje oraz inne zdolności i nawyki 

nabyte przez ludzi jako członków społeczeństwa (1871). Inny pionier antropologii, Bronisław 

Malinowski, definiował kulturę jako rozległy aparat—częściowo materialny, częściowo ludzki 

i częściowo duchowy, który pozwala ludziom radzić sobie ze stojącymi przed nimi problemami 

(19  ). Z czasem jednak kulturą zaczęli zajmować się również przedstawiciele innych 

dyscyplin, na przykład psycholodzy (Matsumoto, Juang, 2016) i biolodzy (Dobzhansky, 1963). 

Zaowocowało to kolejnymi definicjami kultury, które pozwalały na zoperacjonalizowanie jej w 

zgodzie z istniejącymi już w danej dyscyplinie paradygmatami. W niniejszej pracy, kultura jest 

rozumiana zgodnie ze współczesnymi próbami syntezy różnych wcześniejszych definicji pod 

jedną definicją parasolową—kultura to informacja przekazywana społecznie (Henrich i in., 

2008; Mesoudi, 2016; Mesoudi i in., 2006; Richerson, Boyd, 2008). Kulturą są więc również 

przekazywane społecznie informacje o moralności. 

Kultura odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu się moralności. Ludzie rodzą się z 

predyspozycją do wykształcenia zdolności psychologicznych, pozwalających im rozumieć 

procesy moralne i samemu dokonywać ocen moralnych, ale predyspozycja ta nie oznacza 

jednak, że ludzie rodzą się z pewną ustaloną i niezmienną charakterystyką ich moralności 

(Tomasello, Vaish, 2013). Przeciwnie, dopiero różne procesy społeczne, w tym kulturowe 

uczenie się, ostatecznie kształtują to, w jaki sposób rozwiną się nasze predyspozycje związane 

z moralnością (Curry i in., 2019, p. 4; J. Graham i in., 2013; Henrich, Muthukrishna, 2021). 

Kultura nie funkcjonuje w próżni—jest w dużej mierze zależna od warunków 

środowiskowych, w jakich żyje dana populacja (Henrich i in., 2008; Henrich, McElreath, 2003; 

Mace, 2014; Nettle i in., 2013; Ready, Price, 2021; Richerson, Boyd, 2008). Dzieje się tak 

dlatego, że kultura, podobnie jak moralność, rozwiązuje niektóre problemy z jakimi zmaga się 

dana społeczność—te jednak są w dużej mierze zależne od warunków środowiskowych, w 

których żyje dana populacja (Boyd, Richerson, 2006). W języku angielskim, do opisu tych 

warunków środowiskowych używa się terminu „ecology”, co znaczy „ekologia” (Richerson, 

Boyd, 2008). Istnieje cała dziedzina nauki, nazwana ekologią behawioralną człowieka, która 

bada interakcje i wpływ czynników środowiskowych na ludzkie zachowanie (Cronk, 1991). Ze 



34 
 

względu na to, że marnowanie jedzenia jest też ściśle związane z „ekologią” rozumianą 

potocznie jako „dbanie o środowisko”, do opisu uwarunkowań ekologicznych w dalszej części 

pracy użyte zostanie synonimowe sformułowanie „uwarunkowania środowiskowe”.  

Współczesne nauki o kulturze różnią się tym od ekologii behawioralnej człowieka, że 

podkreślają wpływ przekazu informacji kulturowej (transmisji) na jego zachowanie, nawet 

jeżeli warunki środowiskowe, w których żyje, zmieniają się (Richerson, Boyd, 2008). Raz 

wykształcone rozwiązania kulturowe potrzebują czasu, aby zaadaptować się do nowych 

warunków środowiskowych. Aspekty kultury związane z różnymi procesami społecznymi 

działają tak samo. Ludzie mają tendencję do utrzymywania wykształconych przez warunki 

środowiskowe zachowań, nawet jeżeli środowisko się zmieniło i nie oddziałuje już w taki sam 

sposób na dane społeczeństwo (Henrich, Muthukrishna, 2021). Obrazową analogią tego procesu 

może być popularny dowcip o dziewczynce, która zapytała matkę, dlaczego zawsze, kiedy 

przygotowuje pieczeń to odcina górę i dół szynki przed włożeniem jej do brytfanny. Matka nie 

potrafiła wyjaśnić tego córce, ale pamiętała, że została tak nauczona przez własną matkę, czyli 

babcię dziewczynki. Babcia, zapytana o to przez dziewczynkę, przyznała, że tej metody też 

uczyła jej własne matka, ale nie potrafiła wyjaśnić, dlaczego należy odcinać dół i górę pieczeni.  

Prababcia, zapytana przez dziewczynkę powiedziała, że robiła tak, bo po prostu miała za małą 

brytfannę. Ewolucja kulturowa działa podobnie. Może narodzić się jako odpowiedź adaptacyjna 

na pewne wyzwanie środowiskowe (za mała brytfanna), a potem może być przekazywana z 

pokolenia na pokolenie nawet jeżeli pierwotne wyzwanie zniknęło, a zjawisko kulturowe nie 

pełni już swojej pierwotnej funkcji (Diamond, 2013; Richerson, Boyd, 2008).   

Przykładem tego jak kultura pełni funkcjonalną rolę może być rolnictwo—ta gałąź 

ludzkiej kultury zawiera w sobie m.in. informacje o tym jak sporządzać narzędzia niezbędne do 

uprawiania ziemi, jak hodować rośliny i jak przechowywać plony. Te informacje kulturowe są 

przekazywane z pokolenia na pokolenie za pomocą transmisji kulturowej, czyli zdolności do 

uczenia się rzeczy, których pojedyncza jednostka nie byłaby w stanie nauczyć się sama na 

przestrzeni swojego życia (Mesoudi, Thornton, 2018). Dzięki transmisji kulturowej, ludzie nie 

muszą uczyć się na nowo, wszystkich rzeczy, które zostały już odkryte przez ich przodków. W 
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przypadku rolnictwa, wiedza ta pozwala ludziom sprostać jednemu z fundamentalnych wyzwań, 

jakim jest zdobywanie pożywienia. Jeżeli spojrzymy jednak na to, jak różne społeczeństwa 

podchodzą do rolnictwa, zauważymy ogromne różnice. Rolnicy w Polsce korzystają z traktorów 

i pestycydów, ale rolnicy zamieszkujący Dolinę Baliem na Nowej Gwinei nie korzystają ani z 

jednej technologii, ani z drugiej (Purwanto, 2004). Wyjaśnienie tych różnic jest proste, jeżeli 

uwzględnimy potencjalną funkcję każdego z typów rolnictwa. Traktory i pestycydy nie 

ułatwiłyby zdobywania pożywienia rolnikom w Dolinie Baliem. Strome zbocza gór utrudniają 

stosowanie dużych maszyn, a potrzeby tamtejszych małych populacji nie wymagają 

wielkoskalowego rolnictwa, które wiąże się z użyciem pestycydów. Rodzaj rolnictwa, jaki 

został wykształcony przez rolnicze populacje w Dolinie Baliem jest więc bardziej adaptacyjny 

od rolnictwa praktykowanego przez Polaków, ze względu na warunki środowiskowe i społeczne 

w jakich ta populacja żyje. Gdyby jednak osadzić rolników z Doliny Baliem w Polsce i pozwolić 

im uprawiać rolę, to zgodnie z teorią ewolucji kulturowej (Richerson, Boyd, 2008), jeszcze 

przez jakiś czas praktykowaliby rolnictwo zgodnie ze swoją kulturową tradycją. 

Warunki środowiskowe wpływają na kulturę również pod kątem wielu procesów 

społecznych, w tym moralności. Rozważmy dwa przykłady pokazujące jak czynniki 

ekologiczne mogą je kształtować. Pierwszy przykład jest związany z kulturowymi 

rozwiązaniami opracowanymi przez niektóre populacje Chińczyków, które ułatwiają 

współpracę i w konsekwencji ułatwiają zdobywanie pożywienia. Badacze zaobserwowali, że 

współcześni Chińczycy pochodzący ze społeczności, które historycznie uprawiały ryż, w 

porównaniu z Chińczykami, którzy historycznie uprawiali pszenicę, mają tendencję do większej 

lojalności względem członków własnej grupy i nepotyzmu (Talhelm i in., 2014). Wyjaśnienie 

tych różnic kulturowych można odszukać zagłębiając się w specyfikę prowadzenia gospodarki 

opartej na ryżu i gospodarki opartej na pszenicy. Praca społeczności, które zajmują się 

uprawianiem ryżu wymaga pracy dobrze skoordynowanych grup, które muszą sprawnie 

zarządzać systemem irygacyjnym. Korzystnie jest więc utrzymywać normy kulturowe, które 

promują lojalność i nepotyzm, ponieważ te wartości mogą wpływać na większą spójność grupy 

i koordynację. Grupy, które odniosły większy sukces w przekazywaniu tych norm kulturowych 
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mogły czerpać większe korzyści z uprawiania ryżu, ponieważ ich praca była lepiej 

skoordynowana (Talhelm i in., 2014). Grupy Chińczyków, które zamieszkiwały tereny mniej 

narażone na duże opady, mogły z sukcesem uprawiać pszenicę. Ten rodzaj hodowli nie wymaga 

koordynacji dużych grup ludzi, więc dana społeczność może zdobywać pożywienie bez 

konieczności umacniania norm związanych z lojalnością i nepotyzmem (Talhelm, 2020). Co 

więcej, badania pokazują, że podobnych obserwacji można dokonać analizując inne kraje, w 

których społeczności zajmowały się uprawą ryżu w przeszłości, takie jak Japonia, Pakistan, 

Korea Południowa, czy Singapur (Talhelm, English, 2020). Okazuje się, że za współcześnie 

obserwowane różnice kulturowe w wyznawanych wartościach, może odpowiadać tak 

prozaiczny z pozoru czynnik jak uprawa ryżu.  

Inny przykład wpływu uwarunkowań środowiskowych na wartości wyznawane w 

danej kulturze może być obserwowany w populacjach, które zajmowały się pasterstwem. W 

porównaniu z bardziej osiadłymi populacjami, które zajmują się np. rolnictwem, populacje 

pasterskie wykształciły normy społeczne, które dopuszczają wyższy poziom przemocy 

względem innych i promują regulację relacji społecznych poprzez brutalną zemstę (Figueredo i 

in., 2004; Nisbett, 2018). Taki zestaw norm kulturowych jest nazywany kulturą honoru—

wykształca się ona w sytuacji, w której pojedyncze jednostki są w większym stopniu narażone 

na agresję ze strony innych osób. Ci ludzie, którzy są postrzegani jako skłonni do używania 

brutalnej przemocy w akcie zemsty, budują reputację, która może odstraszać potencjalnych 

agresorów. Bycie postrzeganym jako osoba skłonna do wyrządzania dużej krzywdy w akcie 

zemsty zapewnia więc bezpieczeństwo (Cohen, Nisbett, 1996). Społeczeństwa pasterskie, ze 

względu na styl życia jaki prowadzą, są bardziej skłonne do wykształcania kultury honoru 

(Nisbett, 2018). Charakteryzuje je to, że muszą się przemieszczać w poszukiwaniu źródeł wody 

i pożywienia, aby móc utrzymać stada swoich zwierząt. Podczas takich migracji stada te mogą 

być łatwo rozkradane przez innych pasterzy lub ludzi, przez których tereny przebiegają 

migracje. W społecznościach pasterskich wykształca się więc kultura honoru, która służy jako 

znak ostrzegawczy dla potencjalnych rabusiów: „jeżeli mnie okradniesz, możesz być pewny, że 

czeka cię okrutna zemsta”. Poluźnienie norm moralnych dotyczących stosowania przemocy 
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pełni więc z punktu widzenia społeczności pasterskich korzystną funkcję, związaną z 

pozyskiwaniem pożywienia i innych produktów odzwierzęcych. Pozostałości po działaniu tego 

mechanizmu są obserwowane nawet w społeczeństwach uprzemysłowionych (Nisbett, 2018). 

Europejczycy, którzy kolonizowali tereny dzisiejszej Ameryki Północnej zauważyli, że jej 

południowe tereny dobrze nadają się pod wypasanie dużych stad bydła. Zostały więc one zajęte 

przez Irlandzkich i Szkockich pasterzy, którzy na nowych terenach dalej praktykowali 

pasterstwo, czyli swój tradycyjny styl życia. Pomimo diametralnych zmian kulturowych, które 

zaszły wśród populacji zamieszkujących dzisiejsze Stany Zjednoczone, cały czas obserwowany 

jest znacznie wyższy poziom przemocy w południowych stanach USA. Różnic tych nie 

wyjaśniają żadne czynniki ekonomiczne, demograficzne czy etniczne (Cohen, Nisbett, 1996). 

Wyjaśnieniem może być jednak kultura honoru pierwszych kolonizatorów, która przez wiele lat 

była przekazywana z pokolenia na pokolenie (Nisbett, 2018). 

Powyższe przykłady obrazują w jaki sposób zjawiska związane z moralnością, takie 

jak lojalność, nepotyzm, przemoc i zemsta mogą pełnić korzystne funkcje w konkretnych 

warunkach środowiskowych. Dzięki zróżnicowanym warunkom środowiskowym możemy 

obserwować zróżnicowanie ludzkich kultur, a w konsekwencji również zróżnicowanie 

systemów moralnych. Opisana dynamika stanowi ramę koncepcyjną niniejszej pracy, na której 

oparte zostało założenie dotyczące sądów moralnych o marnowaniu jedzenia. Jeżeli 

marnowanie jedzenia jest oceniane przez dane społeczeństwo jako niemoralne zachowanie, to 

możliwe, że marnowanie jedzenia jest z punktu widzenia tego społeczeństwa niekorzystne.   
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BADANIA 

 

Trzy badania opisane w niniejszej rozprawie doktorskiej miały na celu umiejscowienie 

sądów moralnych o marnowaniu jedzenia w szerszym kontekście psychologii moralności. 

Szczególnie istotną kwestią było zweryfikowanie czy sądy moralne o marnowaniu jedzenia 

mogą być związane ze środowiskiem w jakim żyje dana społeczność. Badania zostały 

przeprowadzone w serii, jedno po drugim. Dlatego problemy badawcze i hipotezy badania 

drugiego są wywiedzione z wyników badania pierwszego, a badania trzeciego z obu badań je 

poprzedzających. Opis metodologii i wyników jest więc poprzedzony krótkim wstępem 

teoretycznym i zakończony dyskusją, aby lepiej zobrazować relacje między poszczególnymi 

badaniami. 

 

Badanie 1 

Jedną z pierwszych psychologicznych prac w temacie moralnej oceny marnowania 

jedzenia była opublikowana w 2014 roku praca psycholożek Elli Graham-Rowe, Donny Jessop 

i psychologa Paula Sparksa. Celem badań było ustalenie czynników, które sprawiają, że ludzie 

decydują się ograniczyć marnowanie jedzenia w swoich gospodarstwach domowych. Praca ta 

była oparta na serii częściowo ustrukturyzowanych wywiadów jakościowych z 15 

Brytyjczykami. Badacze rozmawiali o myślach i uczuciach związanych z zarządzaniem 

jedzeniem w domu—część pytań dotyczyła myśli i uczuć dotyczących wyrzucania jedzenia. 

Osoby prowadzące badanie pytały np. „Jakie jest Twoje stanowisko wobec podejmowania prób 

ograniczenia ilości jedzenia wyrzucanego w Twoim gospodarstwie domowym?” Wyniki 

prowadzonych wywiadów miały posłużyć do określenia barier, które stoją przed ludźmi 

pragnącymi ograniczyć marnowanie jedzenia. 

Przeprowadzone jakościowe analizy tematyczne wyłoniły kilka głównych tematów, 

które pojawiały się w wywiadach z uczestnikami badań—dwa z nich dotyczyły motywacji do 

ograniczenia marnowania jedzenia. Pierwszy z tych tematów był związany z motywacją do 

oszczędzania pieniędzy. Uczestnicy badania twierdzili, że wyrzucanie jedzenia odczuwają jak 
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marnowanie swoich własnych środków finansowych, a ich motywacja do ograniczenia 

marnowania jedzenia jest w części oparta o chęć oszczędzenia pieniędzy. Drugi temat był 

związany z motywacją do właściwego postępowania (ang. doing the right thing). Uczestnicy 

twierdzili, że wyrzucanie jedzenia jest „złe”, a próby ograniczenia marnowania to właściwe 

postępowanie. Z wywiadów, jakie zebrała Graham-Rowe i współpracownicy (2014), wynika, 

że marnowanie jedzenia jest postrzegane jako złe zachowanie z kilku powodów, wymienionych 

w Tabeli 3. 

 

 

Tabela 3 

Powody, dla których uczestnicy badania Graham-Rowe i współpracowników (2014) oceniali 

marnowanie jedzenia jako złe zachowanie 

Lp. Marnowanie jedzenia było postrzegane jako złe, ponieważ: 

1. 

… oznacza brak szacunku dla własnej sytuacji finansowej—uczestnicy badania 

podkreślali, że niezależnie od własnej sytuacji finansowej, nieposzanowanie własnych 

pieniędzy jest dla nich niemoralne.  

2. 
… stoi w sprzeczności z tym, co praktykowano w przeszłości—przez niższą 

dostępność pożywienia ludzie w przeszłości nie marnowali tak dużo jedzenia. 

3. … podobnie uważają znajomi osób badanych i stanowisko to zostało od nich przejęte. 

4. … przyczynia się do problemów środowiskowych. 

5. … przyczynia się do problemów społecznych. 

6. … szkodzi przyszłym pokoleniom. 
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Graham-Rowe i współpracownicy (201 ) zasugerowali, że podkreślanie tego, że 

ograniczenie marnowania jedzenia jest nie tylko sposobem na oszczędzenie pieniędzy, ale jest 

również „dobrym” zachowaniem, może zwiększyć motywację ludzi do minimalizowania ilości 

marnowanego jedzenia. Choć w całej pracy nie pojawia się słowo „moralność”, sposób w jaki 

autorzy pracy opisują postawy uczestników badań (marnowanie jedzenia jest „złym” 

zachowaniem, a próby jego ograniczenia „dobrym”) wpisuje się w definicję słusznościowych 

sądów moralnych, zaproponowaną przez Malle (2021). Powody, dla których ludzie uważali 

marnowanie jedzenia za złe zachowanie dostarczają natomiast informacji o potencjalnych 

argumentach, które prowadzą ludzi do osądzania marnowania jedzenia jako niemoralnego 

zachowania. W opisanym badaniu nie weryfikowano jednak, czy postawy moralne względem 

marnowania jedzenia faktycznie przekładają się na zachowanie uczestników badania.  

Badanie 11 było kontynuacją i ilościowym rozwinięciem badania Graham-Rowe i 

współpracowników (2014). Jego głównym celem było zweryfikowanie czy marnowanie 

jedzenia jest oceniane jako zachowanie niemoralne. Jego rozszerzeniem natomiast była próba 

zweryfikowania, czy zgodnie z sugestią autorów, osoby uważające marnowanie jedzenia za 

niemoralne marnują mniej jedzenia. Badanie to zostało przeprowadzone na znacznie większej 

grupie osób badanych (pierwotne wywiady były przeprowadzone jedynie wśród 15 

Brytyjczyków). Dodatkowo, badanie to przeprowadzone zostało na populacji Polaków, która 

różni się pod wieloma ekonomicznymi i kulturowymi względami od obywateli Wielkiej 

Brytanii. Projekt badania wykorzystywał również powody, które mogą prowadzić ludzi do 

oceniania marnowania jedzenia jako niemoralnego zachowania. Zostały one przeformułowane 

w taki sposób, aby można było zmierzyć stopień w jakim ludzie zgadzają się z każdym z 

wymienionych w oryginalnym badaniu powodów (Tabela 3). Dodatkowo, badanie uwzględniło 

podstawowe zmienne demograficzne: płeć i wiek, oraz zostało zaprojektowane w taki sposób, 

aby zminimalizować wpływ efektu społecznych oczekiwań, czyli tendencji uczestników 

 
1 Wyniki badania zostały opublikowane w pracy pt. „Moral judgments of food wasting 

predict food wasting behavior” (Misiak i in., 2020). 
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wypełniających kwestionariusz do korzystniejszego prezentowania się, zgodnie ze społecznie 

akceptowanymi normami (Mortel, 2008). 

Na podstawie wyników badań Graham-Rowe i współpracowników (201 ) opracowane 

zostały problemy badawcze oraz główne hipotezy: 

 

Problemy badawcze: 

Czy marnowaniu jedzenia jest oceniane jako niemoralne zachowanie? Jeśli tak, to czy 

te sądy moralne są związane z marnowaniem jedzenia? 

 

Hipotezy: 

• Marnowanie jedzenia jest oceniane przez ludzi jako niemoralne zachowanie. 

• Osoby, które postrzegają marnowanie jedzenia jako niemoralne zachowanie, 

marnują mniej jedzenia.  

 

Hipotezy przyjęte w badaniu mogłyby zostać sfalsyfikowane, gdyby wyniki badań 

pokazały, że marnowanie jedzenia jest dla uczestników badania zachowaniem moralnie 

obojętnym. Dodatkowo, gdyby pierwsza hipoteza została potwierdzona, druga hipoteza 

mogłaby zostać sfalsyfikowana, gdyby okazało się, że osoby oceniające marnowanie jedzenia 

jako niemoralne zachowanie, marnują więcej jedzenia. Badanie, oprócz przetestowania 

hipotezy, miało na celu dostarczenie danych do analiz eksploracyjnych. Analizy te miały 

dotyczyć czynników poznawczych (powodów, dla których ludzie uważają marnowanie jedzenia 

za niemoralne) i ich związku z marnowaniem jedzenia. 

Ze względu na to, że różne zachowania skutkują różną ilością marnowanego jedzenia 

(Romani i in., 2018), do pomiaru marnowania jedzenia użyto dwóch metod—zmierzona została 

częstotliwość zachowań związanych z marnowaniem jedzenia oraz ilość marnowanego 

jedzenia. Obie miary są powiązane z zachowaniami związanymi z marnowaniem jedzenia, ale 

niekoniecznie są od siebie silnie uzależnione. Przykładowo, osoby, które rzadko angażują się w 

zachowania związane z marnowaniem jedzenia, mogą marnować jego duże ilości w wyniku 
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pojedynczej czynności (np. podczas czyszczenia lodówki czy sprzątania kuchni). Z drugiej 

strony, osoby, które regularnie angażują się w zachowania związane z marnowaniem jedzenia, 

mogą marnować jego małe ilości (np. regularnie wyrzucając drobne resztki z niedokończonych 

posiłków). Takie podejście do pomiaru marnowania jedzenia było prezentowane już we 

wcześniejszych badaniach (Aschemann-Witzel, de Hooge, i in., 2018; Aschemann-Witzel, 

Giménez i in., 2018). 

 

Metody i narzędzia. 

 

Uczestnicy badania. Badanie przeprowadzono wśród 5 2 osób, w tym 393 kobiet 

(wiek M = 25,6; SD = 6,77) i 1   mężczyzn (wiek M = 24,7; SD = 7,08). Trzy osoby 

zadeklarowały, że nie identyfikują siebie jako kobiety, lub mężczyźni—grupa ta była zbyt mała, 

żeby uwzględnić ją w analizach statystycznych, dlatego została wyłączona z analiz, w których 

kontrolowana była płeć.  

Badanie przeprowadzono online, rekrutując uczestników za pośrednictwem strony na 

Facebooku przy użyciu techniki kuli śniegowej—metody, która została z powodzeniem 

wykorzystana we wcześniejszych badaniach nad ludzkimi zachowaniami (Kosinski i in., 2015). 

Strona na Facebooku, nazwana „Badanie Zachowania” została stworzona wyłącznie na 

potrzeby badania i została zamknięta natychmiast po zakończeniu zbierania danych. W opisie 

strony zaznaczono, że strona służy do promowania psychologicznych badań nad ludzkim 

zachowaniem. Każda z osób biorących udział w badaniu została poinformowana o tym, że 

badanie jest anonimowe; że w każdym momencie jego trwania może się z niego wycofać; i 

wyraziła świadomą zgodę na udział w badaniu. Osoby biorące udział w badaniu nie otrzymały 

żadnego wynagrodzenia. 

 

Sądy moralne o marnowaniu jedzenia. W celu zmierzenia sądów moralnych o 

marnowaniu jedzenia i powodów, które są z nimi związane, zastosowana została metoda 

składająca się z trzech kroków. Podobne podejście stosowane było w poprzednich badaniach 
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dotyczących postaw względem marnowania jedzenia (Richter, Bokelmann, 2018). W 

pierwszym kroku uczestnicy badania odpowiadali na pytanie: „Czy uważasz, że marnowanie 

jedzenia jest niemoralnym zachowaniem?” Pytanie to oddzielało ludzi, którzy nie uważali, że 

marnowanie jedzenia jest niemoralnym zachowaniem i dotyczyło sądów moralnych 

klasyfikowanych jako słusznościowe (Malle, 2021).  

Drugi krok dotyczył osób, które zaznaczyły, że uważają marnowanie jedzenia za 

niemoralne zachowanie—zostały zapytane o powody, które sprawiają, że marnowanie jedzenia 

jest w ich opinii niemoralnym zachowaniem. W oparciu o wcześniejsze badania (Graham-Rowe 

i in., 201 ), które dotyczyły sądów moralnych o marnowaniu jedzenia przygotowana została 

lista sześciu potencjalnych powodów i została przekształcona w pozycje, do których można było 

się ustosunkować na siedmiostopniowej skali Likerta (1 – zdecydowanie się nie zgadzam, 7 – 

zdecydowanie się zgadzam; Tabela 4).  

 

Tabela 4 

Pozycje kwestionariuszowe do pomiaru powodów prowadzących do negatywnej moralnej oceny 

marnowanie jedzenia, przygotowane w oparciu o listę powodów, dla których ludzie uważają, że 

ograniczenie marnowania jedzenia jest dobrym zachowaniem (Graham-Rowe i in., 2014).  

Lp. Według mnie, marnowanie jedzenia jest niemoralne, ponieważ marnując jedzenie... 

1. ... nie szanujemy własnej sytuacji finansowej. 

2. ... postępujemy wbrew tradycji. 

3. ... robimy coś, czego nie tolerują nasi znajomi. 

4. ... przyczyniamy się do niszczenia przyrody. 

5. ... przyczyniamy się do podtrzymywania problemów społecznych 

6. ... pogarszamy sytuację przyszłych pokoleń. 
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W trzecim kroku uczestnicy zostali zapytani o inne powody, dla których uważają 

marnowanie jedzenia za niemoralne, a które nie znalazły się na zaproponowanej wcześniej 

liście. Swoje propozycje mogli wpisać w rubrykę, która pozwalała na swobodne pisanie. 

 

Marnowanie jedzenia: częstotliwość zachowania. Do pomiaru marnowania jedzenia 

zastosowane zostały dwie metody. Pierwszą była skala mierząca częstotliwość zachowań 

związanych z marnowaniem jedzenia. W celu opracowania skali przeprowadzone zostało 

badanie pilotażowe, w którym 70 uczestnikom, werbowanym za pomocą mediów 

społecznościowych (wiek M = 24,13; SD = 1,50; 46 kobiet), zaprezentowana została lista 30 

zachowań związanych z marnowaniem jedzenia. Zachowania te zostały wybrane na podstawie 

dotychczasowej literatury naukowej dotyczącej zachowań, które prowadzą do marnowania 

jedzenia (Principato, 2018; Principato i in., 2020; Quested i in., 2013). Pytania dotyczyły między 

innymi tego, jak często danej osobie zdarza się wyrzucać niedokończony obiad, jak często 

wyrzuca jedzenie podczas sprzątania lodówki, jak często wyrzuca jedzenie, które przestało być 

apetyczne, lub jak często wyrzuca jedzenie, którego nie udało się wykorzystać podczas 

gotowania. Uczestnicy zostali poproszeni o zaznaczenie na siedmiostopniowej skali jak często 

zachowują się w opisany sposób. Z pomocą trzech sędziów kompetentnych (psychologów), 

wyłonionych zostało pięć pozycji, które miały wysoką rzetelność (α = 0.84) i były spójne 

treściowo.  

Skala, którą udało się skonstruować, została nazwana Skalą Częstotliwości 

Marnowania Jedzenia. Punktacja na skali polegała na zsumowaniu odpowiedzi uczestników na 

każdej z pięciu pozycji (minimum = 5, maksimum = 35). Pozycje, które weszły w skład 

ostatecznej skali zostały przedstawione w Tabeli 5. 
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Tabela 5 

Skala Częstotliwości Marnowania Jedzenia 

Lp. 
Zdecyduj jak często zachowujesz się w opisany sposób i zaznacz swoją odpowiedź na 

skali od 1 do 7. 

1. 
Kiedy przygotowuję posiłek w domu, zdarza mi się wyrzucić do kosza nadmiar 

składników. 

2. 
Jeśli data przydatności do spożycia minęła, wyrzucam pożywienie, bez sprawdzenia 

czy nadaje się do jedzenia. 

3. Jeśli jest ku temu okazja, karmię zwierzęta żywnością, której nie mogę spożyć. 

4. 
Kiedy robię zakupy, kupuje dokładnie taką ilość żywności, jakiej potrzebuję danego 

dnia. 

5. Wyrzucam żywność, której nie mogę spożyć, nie oddaję jej innym osobom. 

 

 

Marnowanie jedzenia: ilość wyrzuconego jedzenia. Oprócz częstotliwości 

występowania zachowań związanych z marnowaniem jedzenia, istotnym aspektem marnowania 

jedzenia jest ostateczna ilość jedzenia, które trafia do kosza. W celu oszacowania ilości jedzenia, 

które zostało wyrzucone, uczestnicy zostali poproszeni o zastanowienie się nad wagą jedzenia, 

które zostało przez nich wyrzucone w ciągu poprzedniego tygodnia, oraz o oszacowanie jej w 

gramach.  
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Aby ułatwić uczestnikom przypomnienie sobie wyrzuconych produktów spożywczych, 

zaproponowane zostało im siedem kategorii pożywienia, w ramach których oszacowywali 

wyrzuconą ilość: 

 

• chleb i inne pieczywo 

• mięso: wołowina, wieprzowina, drób, ryby 

• nabiał 

• owoce 

• warzywa 

• słodycze 

• inne produkty 

 

Swoje oszacowania badani mogli wpisywać w rubryki przeznaczone dla każdej z grup 

produktów spożywczych. Dodatkowo, aby ułatwić oszacowanie, obok pytań zostały 

zaprezentowane przykłady produktów spożywczych i ich waga, na przykład: kromka chleba – 

ok. 25g, bułka kajzerka – ok. 60g, bagietka – ok. 140g. 

 

Efekt społecznych oczekiwań. W celu zminimalizowania efektu społecznych 

oczekiwań, mniej więcej w połowie zbierania danych (po n = 273, 49% próby), kolejność 

kwestionariuszy została zamieniona. W pierwszej wersji uczestnicy wypełniali na początku 

skale dotyczące częstotliwości i ilości wyrzuconego jedzenia (Warunek 1, W1). Po odwróceniu 

kolejności, uczestnicy wypełniali najpierw skale dotyczące sądów moralnych o marnowaniu 

jedzenia (Warunek 2, W2).  
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Analizy statystyczne. W celu zachowania czytelności, analizy statystyczne zostały 

podzielone na trzy etapy. Pierwszy etap ukierunkowany był na zweryfikowanie 

rozpowszechnienia sądów moralnych o marnowaniu jedzenia w badanej próbie i 

zweryfikowanie czy sądy te są powiązane z marnowaniem jedzenia. Drugi etap analiz służył 

eksploracji powodów, dla których ludzie oceniają marnowanie jedzenia jako niemoralne 

zachowanie i zweryfikowaniu, czy powody te nie są determinowane przez wspólne czynniki. 

Trzeci etap dotyczył analiz eksploracyjnych, które weryfikowały związek powodów, dla 

których ludzie uważają marnowanie jedzenia za niemoralne zachowanie z marnowaniem 

jedzenia. Analizy zostały przeprowadzone przy użyciu programu Jamovi 1.6.21 (The Jamovi 

Project, 2020).  

Etap pierwszy: sądy moralne o marnowaniu jedzenia i marnowanie jedzenia. Celem 

analiz było przetestowanie głównej hipotezy badania, dotyczącej związku sądów moralnych o 

marnowaniu jedzenia z marnowaniem jedzenia. Analizy miały na celu ustalić, czy uczestnicy 

badania oceniali marnowanie jedzenia jako niemoralne, a jeśli tak, to czy sądy te były 

powiązane z zachowaniami powodującymi marnowanie jedzenia (mierzone za pomocą Skali 

Marnowania Jedzenia) i z deklarowaną ilością wyrzuconego jedzenia (oszacowanie w 

gramach).   

Na początku obliczony został procent osób, które zadeklarowały, że uważają 

marnowanie jedzenia za niemoralne zachowanie. Przy użyciu testu chi-kwadrat zweryfikowano, 

czy istnieją różnice płciowe w tej ocenie. Następnie, przeprowadzone zostały dwie 

trójczynnikowe analizy kowariancji (ANCOVA). W każdej z nich pierwszym testowanym 

czynnikiem był sąd moralny o marnowaniu jedzenia (czyli odpowiedź na pytanie, czy 

marnowanie jedzenia jest niemoralnym zachowaniem), drugim płeć osoby uczestniczącej w 

badaniu, a trzecim kolejność kwestionariuszy. Dodatkowo jako kowarianta, do modelu został 

dodany wiek osoby badanej. W pierwszej analizie wariancji zmienną zależną był wynik na Skali 

Częstotliwości Marnowania Jedzenia, a w drugiej zmienną zależną była deklarowana ilość 

wyrzuconego jedzenia mierzony w oszacowanych gramach wyrzuconego jedzenia (zmienna ta, 

ze względu na swój rozkład, została przetransformowana za pomocą logarytmu naturalnego).  
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Etap drugi: powody, dla których ludzie uważają marnowanie jedzenia za niemoralne. 

W drugim etapie, celem analiz eksploracyjnych było przetestowanie czy powody, dla których 

ludzie uważają marnowanie jedzenia za niemoralne mogą być determinowane przez jakieś 

odrębne czynniki. Badanie Graham-Rowe i współpracowników (201 ), na podstawie którego 

wyszczególniono konkretne powody, nie uwzględniało możliwości, że każdy z powodów jest 

związany z jakąś szerszą kategorią. Przykładowo, jednym z powodów, dla których marnowanie 

jedzenia było oceniane jako niemoralne była troska o środowisko naturalne. Innym powodem 

była troska o losy przyszłych pokoleń. Pomimo tego, że są to oddzielne powody, to mogą być 

ze sobą bardzo silnie związane. Ten etap analiz miał na celu ustalić, czy rzeczywiście każdy z 

sześciu powodów jest odrębny, czy może łączy się z innym. Aby zidentyfikować potencjalne 

wspólne czynniki, przeprowadzona została eksploracyjna analiza czynnikowa z 

wykorzystaniem metody osi głównych. Ze względu na wysoką korelację pomiędzy powodami, 

dla których ludzie uważają marnowanie jedzenia za niemoralne, zastosowana została ukośna 

rotacja oblimin. Wynik testu KMO = .68 potwierdził adekwatność doboru zmiennych 

wejściowych do analizy czynnikowej. Po określeniu czynników—analiza wskazała na dwa 

czynniki—przeprowadzona została wstępna analiza, aby obliczyć ich wielkości własne 

(eigenvalue). Następnie, przeprowadzona została analiza rzetelności ustalonych czynników.  

Po ustaleniu czynników, aby zweryfikować różnice płciowe przeprowadzony został 

test-t Studenta dla grup niezależnych, a w celu zweryfikowania związku poszczególnych 

czynników z wiekiem przeprowadzona została analiza korelacji liniowej Pearsona. W celach 

eksploracyjnych, podsumowane zostały również swobodne odpowiedzi uczestników na 

pytanie: „Czy są jakieś inne powody, dla których uznajesz marnowanie jedzenia za 

niemoralne?” Wszystkie odpowiedzi uczestników na to pytanie zostały przeanalizowane i 

zostały z nich wyodrębnione konkretne powody, dla których uznają marnowanie jedzenia za 

niemoralne. Dodatkowo, policzona została częstotliwość występowania każdego z 

dodatkowych powodów.  
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Etap trzeci: Powody, dla których ludzie uważają marnowanie jedzenia za niemoralne 

i zachowanie związane z marnowaniem jedzenia. W celu zweryfikowania związku powodów, 

dla których ludzie uznają marnowanie jedzenia za niemoralne z marnowaniem jedzenia, 

przeprowadzone zostały dwie liniowe analizy regresji wielorakiej, w których predyktorami były 

dwa czynniki opisujące powody, dla których ludzie uważają marnowanie jedzenia za 

niemoralne. W celu zweryfikowania, czy wystąpił efekt społecznych oczekiwań, w analizie 

uwzględniona została kolejność prezentowania kwestionariuszy (W1 i W2 zakodowane metodą 

dummy coding). W pierwszym modelu zmienną zależną był wynik na Skali Częstotliwości 

Marnowania Jedzenia, a w drugim modelu zmienną zależną była deklarowana ilość 

wyrzuconego jedzenia w gramach (Ln).  

 

Wyniki. 

 

Etap pierwszy: sądy moralne o marnowaniu jedzenia i marnowanie jedzenia. Spośród 

wszystkich 562 osób badanych 78% z nich (n = 439) odpowiedziało, że marnowanie jedzenia 

jest niemoralnym zachowaniem, a 22% osób (n = 123) odpowiedziało, że nie uważają 

marnowania jedzenia za niemoralne zachowanie. Kobiety i mężczyźni istotnie różnili się w 

swoich ocenach moralnych marnowania jedzenia: n = 559; ꭓ2 (1) = 4,48, p = 0,034; w = 2,11; 

95% CI (-0,16; -0,03): kobiety częściej oceniały marnowanie jedzenia jako niemoralne (80,4%) 

od mężczyzn (72,3%).  Proporcja dla powyżej opisanych wyników zostały przedstawione na 

Rysunku 4. 
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Rysunek 4 

Proporcja odpowiedzi na pytanie dotyczące moralnej oceny marnowania jedzenia z 

uwzględnieniem podziału na płeć 

 

 

 

W pierwszej analizie wariancji zmienną zależną był wynik na Skali Częstotliwości 

Marnowania Jedzenia. Dane spełniały założenie homogeniczności (test Levena p > 0,05), a 

wykres QQ dla modelu był zbliżony do rozkładu normalnego. Analiza wariancji wskazała 

istotny efekt sądu moralnego o marnowaniu jedzenia na wyniki na Skali Częstotliwości 

Marnowania Jedzenia. Ludzie, którzy ocenili marnowanie jedzenia jako niemoralne uzyskali 

niższy wynik na Skali Częstotliwości Marnowania Jedzenia, F(4,554) = 56,60; p < 0,001; ω2 =  

0,09. Wykres dla różnic w wyniku na Skali Częstotliwości Marnowania Jedzenia dla osób 

oceniających marnowanie jedzenia jako moralne i niemoralne, na podstawie oszacowanych 

średnich brzegowych został zaprezentowany na Rysunku 5. 
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Rysunek 5 

Różnice w wynikach na Skali Częstotliwości Marnowania Jedzenia dla osób oceniających 

marnowanie jedzenia jako moralne i niemoralne—na podstawie oszacowanych średnich 

brzegowych 

 

 

Adnotacja. Wynik na Skali Częstotliwości Marnowania Jedzenia może przyjąć wyniki od 5 do 

35.  

 

W drugiej analizie zmienną zależną była zadeklarowana ilość wyrzuconego jedzenia 

(mierzona w gramach). Rozkład zmiennej zależnej nie był podobny do rozkładu normalnego 

(skośność = 5,68) i dlatego zastosowana została transformacja logarytmem naturalnym (n = 476; 

skośność = -0,752). Analiza wariancji nie wskazała istotnego efektu dla sądu moralnego (p = 

0,404). 

Wyniki analiz dla obu modeli zostały zaprezentowane w Tabeli 6. Analizy 

eksploracyjne pokazały, że wyższy wynik na Skali Częstotliwości Marnowania Jedzenia 

pozytywnie korelował z deklarowaną ilością wyrzuconego jedzenia mierzoną w gramach (Ln), 

r = .275, p < .001). Wynik analizy rzetelności, przeprowadzony na Skali Częstotliwości 

Marnowania Jedzenia wynosił α = 0,55
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Tabela 6 

Modele analizy kowariancji dla dwóch zmiennych zależnych: wyniku na Skali Częstotliwości Marnowania Jedzenia i ilości 

marnowanego jedzenia 

Zmienne 

Skala Częstotliwości Marnowania Jedzenia  Ilość marnowanego jedzenia 

SS MS F p ω2  SS MS F p ω2 

Sąd moralnya 1407,81 1407,81 56,60 < 0,001 0,09  3,15 3,16 1,81 0,179 0,01 

Płećb 65,08 65,08 2,61 0,106 0,01  0,10 0,10 0,06 0,811 -0,01 

Warunekc 1,18 1,18 0,05 0,828 -0,01  4,80 4,80 2,76 0,098 0,01 

Wiek 48,18 48,18 1,94 0,165 0,01  2,36 1,35 1,35 0,245 0,01 

Reszta 13780,70 24,87     822,21 1,75    

Adnotacja.  

a 0 – marnowanie jedzenia nie zostało ocenione jako niemoralne; 1 – ocenione jako niemoralne 

b 0 – Kobiety; 1 – Mężczyźni  

c 0 – Warunek 1; 1 – Warunek 2 
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Etap drugi: Powody, dla których ludzie uważają marnowanie jedzenia za niemoralne. 

Średnie wyniki dla pozycji opisujących powody, dla których ludzie uważają marnowanie 

jedzenia za niemoralne zostały zaprezentowane na Rysunku 6.  

 

Rysunek 6 

Średnie wyniki i rozkład odpowiedzi na pozycje kwestionariuszowe dotyczące powodów, dla 

których ludzie uważają marnowanie jedzenia za niemoralne  

 

 

Eksploracyjna analiza czynnikowa wskazała dwa czynniki z wielkościami własnymi 

(eigenvalue) powyżej 1, które wyjaśniały 51, 7% obserwowanej wariancji. Pozycje, które 

zostały przypisane do poszczególnych czynników zostały przeanalizowane pod kątem 

tematycznym: te związane z czynnikiem pierwszym dotyczyły obaw o przyszłe pokolenia, 

środowisko i problemy społeczne (α = 0,80). Czynnik ten został nazwany powodami 

zorientowanymi na zewnątrz, ponieważ treść pozycji sugerowała, że powody te dotyczą troski 

o sprawy inne niż związane z własną osobą. Drugi czynnik zawierał pozycje, które dotyczyły 

obaw o własną sytuację materialną, postrzeganie przez znajomych i przestrzeganie tradycji (α 

= 0,64). Czynnik ten został nazwany powodami zorientowanymi do wewnątrz, ponieważ w 

porównaniu do poprzedniego czynnika, treść pozycji sugerowała, że powody te związane są z 
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troską o sprawy związane z własną osobą. Tabela 7 prezentuje ładunki czynników po rotacji. 

Korelacja między czynnikami wynosiła r = .23; p < .001). Czynniki te nie były różnicowane 

przez płeć (zorientowane na zewnątrz p = .106; zorientowane do wewnątrz p = .067). Nie 

korelowały również istotnie z wiekiem (zorientowane na zewnątrz p = .724; zorientowane do 

wewnątrz p = .104). 

 

Tabela 7 

Ładunki czynnikowe dla pozycji testowych mierzących powody, dla których ludzie oceniają 

marnowanie jedzenia jako niemoralne 

Powody 

Czynnik  

Zorientowane na 

zewnątrz 
 

Zorientowane do 

wewnątrz 
Unikatowość 

Środowisko 0.812   0.346 

Przyszłe pokolenia 0.790   0.360 

Problemy społeczne 0.683   0.536 

Tradycja   0.867 0.253 

Znajomi   0.648 0.569 

Sytuacja finansowa   0.378 0.826 

% wyjaśnionej wariancji 29,7  22,1  

Adnotacja. Ładunki czynnikowa poniżej 0,3 zostały ukryte. 

 

Dodatkowe powody, które nie zostały przedstawione w badaniu Graham-Rowe i 

współpracowników (2014), a zostały wyróżnione przez uczestników badania zostały policzone, 

skategoryzowane i przedstawione w Tabeli 8.  
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Tabela 8 

Dodatkowe powody, które sprawiają, że ludzie oceniają marnowanie jedzenia jako niemoralne 

zachowanie, oraz liczba osób, która dany powód wymieniła 

Lp. Marnowanie jedzenia jest niemoralnym zachowaniem, ponieważ… n 

1. … okazuje się tym brak szacunku dla pracy innych osób 26 

2. … wiąże się to z niepotrzebnym cierpieniem i śmiercią zwierząt 22 

3. … to zachowanie wspiera konsumpcjonizm 18 

4. … jedzeniem tym można było nakarmić głodne zwierzęta 13 

5. … to zachowanie jest nieracjonalne 12 

6. … to zachowanie jest samolubne 7 

7. … tym zachowaniem krzywdzisz siebie 5 

8. … to zachowanie wspiera szkodliwą normę kulturową 5 

9. … jest to brak szacunku dla jedzenia 5 

10. … jedzenie jest darem od Boga 3 
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Etap trzeci: Powody, dla których ludzie uważają marnowanie jedzenia za niemoralne 

i zachowanie związane z marnowaniem jedzenia. Pierwszy model regresji wielorakiej, w 

którym zmienną zależną był wynik na Skali Częstotliwości Marnowania Jedzenia był istotny 

statystycznie, F(3,432) = 4,16; p = .006; R2  = 0,028. Czynnik, który dotyczył powodów 

zorientowanych na zewnątrz istotnie przewidywał wynik na Skali Częstotliwości Marnowania 

Jedzenia (β = -0.17, p < .001). Czynnik związany z powodami zorientowanymi do wewnątrz 

nie był istotnym predyktorem (p = .622). Dodatkowo, nie zaobserwowano związku między 

wynikiem na Skali Marnowania Jedzenia a kolejnością prezentowania kwestionariuszy (p = 

.852). 

Drugi model regresji wielorakiej, w którym zmienną zależną była deklarowana ilość 

wyrzuconego jedzenia (Ln) był nieistotny statystycznie, F (3,369) = 0,21; p = .887; n = 373. 

Wyniki analiz regresji zostały zaprezentowane w Tabeli 9. 
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Tabela 9 

Wyniki analizy regresji dla modeli przewidujących wynik na Skali Częstotliwości Marnowania Jedzenia i ilość marnowanego jedzenia 

mierzonego w gramach (Ln) 

 Skala Częstotliwości Marnowania Jedzenia  Ilość marnowanego jedzenia (Ln) 

    95% CI     95% CI 

 B (SE) β p Dolny Górny  B (SE) β p Dolny Górny 

SCMJ: R2 = 0,028 

IMJ: R2 = <0,01 
           

Stała 14,70 (0,75)  < 0,001    5,43 (0,23)  < 0,001   

Powody zorientowane na 

zewnątrz 
-0,93 (0,27) -0,17 < 0,001 -0,270 -0,075  -0,04 (0,08) -0,03 0,634 -0,133 0.081 

Powody zorientowane do 

wewnątrz 
0,13 (0,27) 0,02 0,622 -0,072 0,121  0,01 (0,08) 0,01 0,908 -0,099 0.111 

Waruneka 0,09 (0,5) <0,01 0,852 -0,086 0,104  0,10 (0,14) 0,04 0,466 -0,066 0.144 

Adnotacja. 

a 0 – Warunek 1; 1 – Warunek 2
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Dyskusja. Głównym celem badania była odpowiedź na problem badawczy dotyczący 

związku sądów moralnych z marnowaniem jedzenia. Weryfikowane hipotezy zakładały, że 

marnowanie jedzenia jest postrzegane jako niemoralne zachowanie, a osoby dokonujące takich 

sądów marnują mniej jedzenia. Dodatkowo, badanie miało na celu sprawdzenie czy powody, 

dla których ludzie uważają marnowanie jedzenia za niemoralne zachowanie, są tworzone przez 

jakieś zasadnicze czynniki, i czy również mogą mieć związek z marnowaniem jedzenia. Analizy 

uwzględniły również podstawowe zmienne demograficzne (wiek i płeć), oraz zostały 

zaprojektowane w taki sposób, aby zidentyfikować potencjalny efekt społecznych oczekiwań. 

Wyniki badania wskazały, że 78% badanych uważała marnowanie jedzenia za 

niemoralne zachowanie. Osoby te osiągały niższe wyniki na Skali Częstotliwości Marnowania 

Jedzenia, co sugeruje, że osoby oceniające marnowanie jedzenia jako niemoralne zachowanie, 

zgodnie z hipotezą, rzadziej marnują jedzenie. Niniejsze ilościowe badanie, przeprowadzone na 

dużej próbie, jest komplementarnym rozszerzeniem jakościowego badania Graham-Rowe i 

współpracowników, z którego zostało wywiedzione (2014). Wspiera ono sugestię 

zaproponowaną w oryginalnym badaniu, że osoby oceniające marnowanie jedzenia jako „złe” 

zachowanie mogą marnować mniej jedzenia. Co więcej, wyniki te wskazują na związek sądu 

moralnego z zachowaniem, co wpisuje się w szereg wcześniejszych badań ukazujących, że 

osoby, które wykształciły sądy moralne o jakimś zachowaniu, wykazują niższą częstotliwość 

danych zachowań (Hertz, Krettenauer, 2016), np. osoby oceniające recykling jako moralne 

zachowanie, częściej sortują własne śmieci (Chan, Bishop, 2013), mają większe intencje do 

oszczędzania energii (Gao i in., 2017), ograniczenia emisji zanieczyszczeń (Ru i in., 2019) i 

ograniczenia korzystania z jednorazowych toreb (Ekasari, Zaini, 2020).  

Osoby, które uznały marnowanie jedzenia za niemoralne, oceniały powody, dla których 

przyjęły takie stanowisko. Wyniki sugerują, że sześć powodów, dla których ludzie uważają 

marnowania jedzenia za niemoralne zachowanie (Graham-Rowe i in., 2014) jest 

determinowanych przez dwa główne czynniki: powody zorientowane na zewnątrz i powody 

zorientowane do wewnątrz. Powody zorientowane na zewnątrz składają się z argumentów 

twierdzących, że marnowanie jedzenie przyczynia się do degradacji środowiska, pogarsza 
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sytuację przyszłych pokoleń i przyczynia się do podtrzymywania problemów społecznych—

powody te są ukierunkowane na zjawiska niezwiązane bezpośrednio z osoba dokonującą sądów 

moralnych.  Powody zorientowane do wewnątrz składają się z argumentów, które w porównaniu 

do powodów zorientowanych na zewnątrz, bardziej dotyczą sytuacji osoby, która dokonuje sądu 

moralnego. Czynnik ten jest związany z argumentami twierdzącymi, że marnowanie jedzenia 

jest niemoralne, ponieważ jest to wyraz braku szacunku dla własnej sytuacji finansowej, to 

zachowanie wbrew tradycji i wbrew poglądom znajomych.  

Osoby, które deklarowały, że większy wpływ na ich stanowisko wobec marnowania 

jedzenia miały powody zorientowane na zewnątrz, deklarowały, że rzadziej marnują jedzenie. 

Wynik ten wskazuje na potencjalną funkcję sądów moralnych o marnowaniu jedzenia. Czynnik 

dotyczący powodów zorientowanych na zewnątrz składa się z bezpośrednich argumentów 

związanych z dobrostanem innych ludzi—troski o problemy społeczne i troski o przyszłe 

pokolenia. Osoby, które łączą marnowanie jedzenia z tymi kwestiami, mogą być zmotywowane, 

aby ograniczyć marnowanie i nie wspierać problemów społecznych, takich jak głód i 

niedożywienie, oraz aby nie zniszczyć środowiska osobom, które dopiero się urodzą. Trzecim 

powodem składającym się na ten czynnik była troska o środowisko—powód ten nie jest 

bezpośrednio związany z innymi ludźmi, ale degradacja środowiska wynikająca z marnowania 

jedzenia bezpośrednio szkodzi dobrostanowi innych i mogła być tak postrzegana przez 

uczestników badania (FAO, 2019).  

Druga kategoria powodów—czynnik zorientowany do wewnątrz—nie była związana z 

częstotliwością i ilością marnowania jedzenia. Powody składające się na tę kategorię również 

mogą być połączone z kwestiami społecznymi, ale dotyczą raczej mniej odległych problemów: 

przestrzegania tradycji, postrzegania przez własnych znajomych i szacunku wobec własnej 

sytuacji finansowej. Nie można stwierdzić jednak, że osoby, których negatywne sądy moralne 

o marnowaniu jedzenia są motywowane powodami zorientowanymi do wewnątrz nie 

ograniczają marnowania jedzenia—sposób, w jaki zaprojektowane zostało badanie 

uniemożliwia porównanie osób oceniających marnowanie jedzenia jako niemoralne z powodów 

zorientowanych do wewnątrz z osobami, które w ogóle nie uważają marnowania jedzenia za 
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zachowanie niemoralne. Dodatkowo, osoby badane wskazały kolejne powody, dla których 

uważają marnowanie jedzenia za niemoralne, nieuwzględnione w projekcie badania, takie jak 

szacunek do pracy innych osób, szacunek do zwierząt i potępienie konsumpcjonizmu. Lista 

powodów, opracowana na podstawie badania Graham-Rowe i współpracowników (201 ) nie 

jest więc wyczerpująca i możliwe, że istnieją więcej niż dwa czynniki, które odpowiadają za 

sądy moralne o marnowaniu jedzenia.  

Powyższe wnioski zostały opracowane na podstawie analiz uwzględniających wynik 

Skali Częstotliwości Marnowania Jedzenia. Druga metoda, która badała ilość zmarnowanego 

jedzenia, a nie częstość z jaką ludzie marnują jedzenie, nie dostarczyła informacji o 

jakimkolwiek związku sądów moralnych o marnowaniu jedzenia z ilością marnowanego 

jedzenia (oszacowaną w gramach wyrzuconego jedzenia). Z jednej strony może to sugerować, 

że sądy moralne o marnowaniu jedzenia wpływają jedynie na częstotliwość zachowania, ale nie 

na ilość wyrzuconego jedzenia. Może być więc tak, że osoby, które uważają marnowanie 

jedzenia za niemoralne starają się ograniczyć zachowania związane z marnowaniem jedzenia, 

ale zdarza im się sporadycznie wyrzucać duże ilości jedzenia (np. podczas sprzątania lodówki, 

lub w trakcie wyprowadzki z mieszkania).  

Inną możliwością jest to, że metoda zastosowana w badaniu nie pozwoliła w 

wystarczający sposób oszacować ilości wyrzuconego jedzenia. Poprzednie badania sugerują, że 

badani mogą mieć problemy z przypomnieniem sobie dokładnej ilości jedzenia, jakie zdarza im 

się marnować (Jörissen i in., 2015), oraz mają tendencję do zaniżania faktycznej ilości 

wyrzucanego jedzenia ze względu na efekt społecznych oczekiwań (van Herpen i in., 2019). Co 

do tego drugiego, wyniki niniejszych badań nie potwierdziły istnienia efektu społecznych 

oczekiwań, zarówno w przypadku wyników na Skali Częstotliwości Marnowania Jedzenia, jak 

i pytań o ilość wyrzucanego jedzenia mierzonego w gramach. Możliwe więc, że brak 

zaobserwowanych związków między sądami moralnymi o marnowaniu jedzenia a ilością 

marnowanego jedzenia mierzoną w gramach wynika z tego, że ludzie mieli problemy z 

dokładnym oszacowaniem ilości marnowanej żywności. 
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Badanie, oprócz zmiennych związanych z sądami moralnymi i marnowaniem jedzenia, 

uwzględniło również podstawowe zmienne demograficzne: płeć i wiek. Wiek nie był istotnie 

związany z żadną zmienną w testowanych modelach. Okazało się jednak, że płeć jest związana 

z sądami moralnymi o marnowaniu jedzenia—kobiety, częściej od mężczyzn, oceniały 

marnowanie jedzenia jako niemoralne zachowanie. Wyniki te wspierają wcześniejsze badania, 

które sugerują, że mężczyźni rzadziej oceniają niektóre zachowania jako niemoralne 

(Selterman, Koleva, 2015). Nie wiadomo jednak, co może być przyczyną tych różnic. Możliwe, 

że w populacjach, w których kobiety są częściej odpowiedzialne za zaopatrywanie 

gospodarstwa domowego w produkty spożywcze (Shelton, John, 1996), są również bardziej 

skłonne do negatywnej oceny zachowań, które mogą niweczyć ich pracę. W celu wyjaśnienia 

związku płci z sądami moralnymi o marnowaniu jedzenia, przyszłe badania powinny 

kontrolować potencjalną trzecią zmienną, która mogłaby determinować ten związek—bycie 

osobą odpowiedzialną za zakupy i przygotowanie jedzenia w danym gospodarstwie domowym. 

Kontrola tych zmiennych mogłaby ukazać, że to nie płeć jest związana z sądami moralnymi o 

marnowaniu jedzenia, a raczej rola społeczna, którą pełni się we własnym gospodarstwie 

domowym. 

Podsumowując najważniejsze wyniki, udało się osiągnąć główny cel badania—

hipotezy wywiedzione z badań Graham-Rowe i współpracowników zostały potwierdzone. 

Marnowanie jedzenia było postrzegane jako niemoralne zachowanie. W przeprowadzonym 

badaniu aż 78% dokonało takiego osądu moralnego. Okazało się również, że osoby 

postrzegające marnowanie jedzenia jako niemoralne zachowanie, rzadziej marnują jedzenie. 

Wniosek ten należy traktować jednak z wielką ostrożnością, ponieważ hipoteza ta została 

potwierdzona przy użyciu skali mierzącej częstotliwość zachowania, ale nie przy użyciu 

zmiennej świadczącej o ilości zmarnowanego jedzenia (mierzonej w gramach). Analizy 

eksploracyjne ukazały dodatkowo, że powody, dla których ludzie oceniają marnowanie jedzenia 

jako niemoralne zachowanie, są związane z dwoma głównymi czynnikami: zorientowanymi na 

zewnątrz i zorientowanymi do wewnątrz. Pośród osób, które oceniają marnowanie jedzenia jako 

niemoralne zachowanie, te, które uważają tak ze względów motywowanych przez powody 
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zorientowane na zewnątrz (dobrostan środowiska, dobro przyszłych pokoleń, troska o problemy 

społeczne) rzadziej marnują jedzenie. Wyniki te wspierają jedno z podstawowych założeń 

psychologii moralności, które dotyczy funkcji moralności—sądy moralne mają przełożenie na 

faktyczne zachowanie, które w konsekwencji może mieć korzystny wpływ na życie społeczne, 

np. poprzez niechęć do przyczyniania się do problemów społecznych i niechęć do pogarszania 

sytuacji przyszłych pokoleń.  
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Badanie 2 

Wyniki Badania 1 potwierdziły wcześniejsze przypuszczenia Graham-Rowe i 

współpracowników (2014): marnowanie jedzenia jest oceniane jako niemoralne zachowanie. 

Co więcej ludzie, którzy dokonują takich sądów, marnują mniej jedzenia. Czy można więc 

powiedzieć, że „ludzie oceniają marnowanie jedzenia jako niemoralne zachowanie”? 

Stwierdzenie to byłoby bardzo nieprecyzyjne, ponieważ zarówno badania Graham-Rowe i 

współpracowników, jak i Badanie 1 zostały przeprowadzone na bardzo specyficznych ludzkich 

populacjach, opisywanych akronimem „WEIRD” (pol. dziwne). Akronim ten został ukuty przez 

Josepha Henrichz i współpracowników, używając go do opisu społeczeństw, w których 

przeprowadzana jest stanowcza większość badań psychologicznych (2010): Western 

(zachodnie), Educated (wyedukowane), Industrialised (uprzemysłowione), Rich (bogate), 

Democratic (demokratyczne). Nie można wyciągać wniosków o funkcjonowaniu człowieka 

jako całego gatunku, w oparciu o wyniki badań przeprowadzonych w tak specyficznych 

populacjach. Co więcej, wyniki badań prowadzonych na populacjach WEIRD są wyjątkowo 

homogeniczne i mało zróżnicowane, w porównaniu do innych populacji (Henrich i in., 2010). 

Zróżnicowanie to dotyczy np. takich zjawisk jak percepcja, wyobrażenia przestrzenne, procesy 

poznawcze, motywacje, czy nawet współpracę (Henrich i in., 2010).  

Problemy z próbami badanymi przez osoby zajmujące się psychologią były zauważane 

już wcześniej. Przykładowo, głośna była praca Jeffreya Arnetta, który dokonał analizy 

czasopism wydawanych przez Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne—największą 

organizację psychologów na świecie (2008). Wykazał on, że  8% uczestników badań to 

Amerykanie. Stanowią oni jednak tylko około 5% światowej populacji, więc koncentrowanie 

się na obywatelach tego konkretnego kraju poważnie zaburza proporcje badanych populacji.  

Arnett uznał wtedy, że 95% populacji jest „zaniedbane”. W roku 2020 ukazała się praca, która 

miała na celu zweryfikowanie, czy od czasu publikacji pracy Arnetta coś się w tej kwestii 

zmieniło (Thalmayer i in., 2020). Okazało się, że po dziesięciu latach, analiza dokładnie tych 

samych czasopism pokazała, że Amerykanie stanowili około  0% uczestników badań. Ta 

niewielka zmiana dokonała się prawdopodobnie głównie przez to, że zwiększył się udział prób 
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pochodzących z krajów anglojęzycznych i Europy. Stanowiły on 11% udziału w badanych 

próbach. Autorzy nowej analizy stwierdzili, że teraz już nie 95% populacji, ale 89% populacji 

jest „zaniedbane”. Pomimo tego, że zaobserwowano drobną zmianę na lepsze, psychologia 

nadal jest dziedziną nauki, która nie bada zachowań człowieka z całym jego zróżnicowaniem. 

Koncentruje się na ludziach pochodzących z tak zwanego zachodniego kręgu kulturowego. 

Nie wiadomo, czy sądy moralne o marnowaniu jedzenia też są zjawiskiem 

specyficznym tylko dla populacji WEIRD, czy może osoby należące do odmiennych populacji 

również oceniają marnowanie jedzenia jako niemoralne zachowanie. Zagadnienie to jest 

szczególnie istotne, biorąc pod uwagę podstawowe założenia dotyczące moralności—to jak 

wykształci się system moralny w danej populacji, zależy w dużej mierze od warunków 

środowiskowych, w jakiej żyje dana populacja (Curry i in., 2019; Richerson, Boyd, 2008).  

Zdecydowana większość badań nad marnowaniem jedzenia została przeprowadzona w 

populacjach WEIRD. Jak pokazują przeglądy literatury dotyczące zachowań związanych z 

marnowaniem jedzenia, praktycznie wszystkie badania starające się odkryć psychologiczne 

uwarunkowania marnowania jedzenia zostały przeprowadzone w krajach z zachodniego kręgu 

kulturowego (np., Principato i in., 2020; Quested i in., 2013; Schanes i in., 2018). Istnieje jednak 

kilka wartych odnotowania wyjątków, np. badania prowadzone w Ameryce Południowej 

(Aschemann-Witzel i in., 2019; Porpino i in., 2015) i krajach arabskich (Abiad, Meho, 2018). 

Ich wyniki wskazują istotną rolę kultury i jej wpływ na marnowanie jedzenia: przykładowo, w 

Urugwaju i Brazylii, obserwuje się zwiększoną ilość marnowania ugotowanego jedzenia—

może to wynikać z występującej tam normy kulturowej, która utożsamia różnorodność i ilość 

jedzenia na stole z gościnnością i dobrobytem (Aschemann-Witzel i in., 2019; Porpino i in., 

2015). W krajach arabskich natomiast, obserwuje się zwiększenie ilości marnowania jedzenia 

w okresie Ramadanu—prawdopodobnie dlatego, że Muzułmanie przygotowują w tym okresie 

zbyt duże ilości jedzenia, których nie są w stanie spożyć (Abiad, Meho, 2018). Prowadzenie 

badań z pominięciem populacji, które nie wpisują się w standard WEIRD prowadzi do 

tworzenia niepełnego obrazu funkcjonowania ludzkiego gatunku, oraz marginalizuje wpływ 



65 
 

czynników charakterystycznych dla danej populacji na kształtowanie się procesów 

psychologicznych zachowań (jak np. kultura i środowisko). 

Istnieją podstawy by sądzić, że w społeczeństwach nie przynależących do grupy 

WEIRD, ludzie mogą diametralnie inaczej postrzegać marnowanie jedzenia. Przykładowo, 

Amerindianie z północno-zachodnich terenów dzisiejszych Stanów Zjednoczonych i Kanady 

praktykowali potlacz, czyli ceremonię obdarowywania się, której skala prowadziła do dużych 

strat w żywności (Barnett, 1938). Potlacz opisywany jest jako przykład ostentacyjnej 

konsumpcji (ang. conspicuous consumption), która może być postrzegana jako coś dobrego, co 

podnosi status osoby marnującej dobra materialne (Griskevicius i in., 2007). Niewykluczone, 

że również w innych populacjach marnowanie jedzenia może być postrzegana jako coś moralnie 

dobrego. 

Głównym celem niniejszego badania było zweryfikowanie czy osoby pochodzące z 

populacji innych niż WEIRD, również oceniają marnowanie jedzenia jako niemoralne 

zachowanie. Gdyby okazało się, że w takich populacjach ludzie oceniają marnowanie jedzenia 

jako niemoralne zachowanie, można byłoby zastanawiać się, czy sądy moralne o marnowaniu 

jedzenia nie należą do ludzkich uniwersalizmów, czyli zjawisk, takich jak język, czy religia, 

które występują w każdej ludzkiej populacji (Brown, 2004). Gdyby okazało się, że jedynie 

osoby z populacji WEIRD postrzegają marnowanie jedzenia jako niemoralne zachowanie, 

można byłoby przypuszczać, że to właśnie kultura WEIRD przyczynia się do kształtowania 

takich postaw, np. poprzez edukowanie ludzi o katastrofalnych globalnych skutkach 

marnowania jedzenia (FAO, 2019). 

Istnieje jednak powód, żeby przypuszczać, że osoby spoza zachodniego kręgu 

kulturowego, również mogą postrzegać marnowanie jedzenia jako niemoralne zachowanie. 

Badanie Graham-Rowe i współpracowników (201 ), oraz Badanie 1, wskazały na pewien 

istotny powód, dla którego marnowanie jedzenia jest oceniane jako niemoralne: marnowanie 

jedzenia jest wbrew tradycji i temu co robili nasi przodkowie, którzy oszczędzali jedzenie, aby 

nie głodować. O ile troska o środowisko, przyszłe pokolenia, czy własną sytuację finansową, 

mogą być powodami specyficznymi dla populacji zachodnich, bo mogą wynikać ze sposobu 
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edukowania ludzi o marnowaniu jedzenia, o tyle głód jest czynnikiem, który potencjalnie 

zagraża wszystkim ludziom, niezależnie od kultury, w jakiej zostali wychowani (Rozin, 2005). 

Badanie 22 było próbą zweryfikowania, czy zjawisko obserwowane w Badaniu 1, sąd 

moralny o marnowaniu jedzenia, może generalizować się na populacje inne niż te pochodzące 

z grupy WEIRD. Dodatkowo, sprawdzono eksploracyjnie czy badane społeczeństwa mogą się 

różnić surowością z jaką oceniają marnowanie jedzenia. Opracowany został problem badawczy 

oraz główna hipoteza: 

 

Problem badawczy: 

Czy w społeczeństwach spoza populacji WEIRD ludzie również oceniają marnowanie 

jedzenia jako niemoralne zachowanie? 

 

Hipoteza:  

Ludzie spoza populacji WEIRD oceniają marnowanie jedzenia jako niemoralne 

zachowanie. 

 

Hipoteza przyjęta w badaniu mogłaby zostać sfalsyfikowana, gdyby wyniki badań 

pokazały, że osoby spoza populacji WEIRD oceniają marnowanie jedzenia jako moralnie 

obojętne zachowanie. 

Oprócz przetestowania hipotezy głównej, badanie miało na celu wprowadzić nową 

metodą pomiaru sądów moralnych o marnowaniu jedzenia, uwzględniającą surowość tego sądu. 

Nawet jeżeli marnowanie jedzenia byłoby oceniane jako niemoralne zachowanie wśród ludzi z 

populacji WEIRD, możliwe, że populacje te różniłyby się pod katem tego jak bardzo źle lub 

dobrze oceniają to zachowanie. W badaniu uwzględnione zostały również podstawowe zmienne 

demograficzne: wiek i płeć.  

 
2 Wyniki badania zostały opublikowane w pracy pt. „Ecology shapes moral judgments 

towards food-wasting behavior: Evidence from the Yali of West Papua, the Ngorongoro 

Maasai, and Poles” (Misiak i in., 2018). 
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Badanie zostało przeprowadzone wśród dwóch populacji nieuprzemysłowionych, które 

funkcjonują w oparciu o gospodarkę naturalną. Pierwszą z nich byli Masajowie zamieszkujący 

północne tereny Tanzanii, którzy praktykują tradycyjne pasterstwo (Smith, 2016), a drugą byli 

Yali, zamieszkujący centralną część Nowej Gwinei, którzy praktykują ogrodnictwo i drobne 

rolnictwo (Sorokowski i in., 2013). Dodatkowo, w celach porównawczych, zbadana została 

grupa Polaków, pochodzących z jednego z najbardziej zurbanizowanych Polskich miast, 

Poznania. Próby zostały dobrane na zasadzie doboru wygodnego (ang. convenience sampling). 

Dostęp do każdej z badanych prób był możliwy, ponieważ osoby zaangażowane w projekt, dr 

hab. Piotr Sorokowski i prof. Marina Butovskaya, prowadziły wśród nich badania już wcześniej. 
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Metody i narzędzia. 

 

Uczestnicy badania. Badanie zostało przeprowadzone w dwóch populacjach 

nieuprzemysłowionych: Masajów i Yali, oraz wśród populacji z grupy społeczeństw WEIRD: 

Polaków. 

Masajowie. Masajowie to duża grupa etniczna, która w większości zamieszkuje Kenię 

i Tanzanię—ok. 1,2 miliona Masajów zamieszkuje Kenię (Kenya National Bureau of Statistics, 

2020); liczba Masajów w Tanzanii jest nieznana. Pomimo tego, że większość tej grupy etnicznej 

jest dobrze zintegrowana z krajowym rynkiem (np. poprzez duży udział Masajów w turystyce; 

Snyder, Sulle, 2011), nadal istnieją niewielkie grupy Masajów, które prowadzą tryb życia 

zbliżony do tego sprzed okresu niemieckiej i brytyjskiej kolonizacji, który zaczął się ok. 1880 

roku (Moyd, 2014). Jedną z takich grup jest ta zamieszkująca miejscowość Endulen, która leży 

na terenie Parku Narodowego Ngorongoro (Rysunek 7; Ngorongoro Conservation Area 

[NCA]). Miejscowość ta jest jednak oddalona od szlaków turystycznych, a możliwość wjazdu 

na jej teren jest kontrolowana przez władze NCA. Masajowie mieszkający w Endulen prowadzą 

tradycyjny, pasterski tryb życia. Hodowla zwierząt oraz sporadyczne rolnictwo są głównymi 

źródłami ich pożywienia (Charnley, 2005). Ze względu na bardzo wysokie ceny produktów 

występujące na terenie NCA, Masajowie korzystają głównie z własnych wyrobów (takich jak 

mleko i sery), sporadycznie wymieniając je na zboże. Masajowie rzadko też spożywają mięso 

krów ze względu na jego wysoką cenę oraz znaczenie symboliczne—krowa jest symbolem 

majętności, a posiadanie dużego stada świadczy o wysokim statusie społecznym (Smith, 2016). 

Podobnie jak inne populacje pasterskie zamieszkujące centralną Afrykę, Masajowie z Endulen 

muszą zmagać się z wysokim zróżnicowaniem klimatu (Galvin, 2009). Częste susze, 

występujące naprzemiennie z ulewnymi deszczami sprawiają, że pastwiska, na których 

wypasane jest bydło, znikają—w konsekwencji prowadzi to do nieprzewidywalnych strat bydła, 

które jest fundamentalnym źródłem pożywienia dla Masajów. Dodatkowo Masajowie 

zamieszkujący Endulen nie mają dostępu do urządzeń pozwalających długo przechowywać 

zapasy jedzenia i przygotować się na suszę.
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Rysunek 7 

Oznaczenie lokalizacji, w których prowadzone były badania: populacja Masajów 
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Yali. Yali to niewielka populacja (ok. 30 000 osób według szacunków z 1991 roku; 

Boissière, 1999) zamieszkująca Zachodnią Papuę – jedną z indonezyjskich prowincji, która 

zajmuje zachodnią część wyspy Nowa Gwinea (Rysunek 8). Populacja Yali zamieszkuje 

zalesione zbocza gór Doliny Baliem i jest w dużej mierze odizolowana od wpływu obcych 

kultur (aby dostać się do wiosek Yali, należy wziąć udział w siedmiodniowej ekspedycji lub 

wypożyczyć samolot kontrolowany przez rząd Indonezji). Ich pierwszy kontakt z 

Europejczykami miał miejsce około 1950 roku (Koch, 1974). Yali są populacją, która utrzymuje 

się dzięki ogrodnictwu. Ogrodnictwo, w rozumieniu antropologicznym (ang. horticulturalism), 

to rodzaj drobnego i nieintensywnego rolnictwa, które oparte jest na ludzkiej pracy i prostych 

narzędziach (Gurven i in., 2010). Produkty takiej działalności są ukierunkowane na 

zaspokojenie podstawowych potrzeb danej rodziny, a nie na handel. Ogrodnicy angażują się 

również w polowania i połowy ryb. Yali utrzymują swoje ogrody na krawędziach dzielących 

lasy od wiosek. Za ich utrzymanie odpowiadają głównie kobiety, a mężczyźni zajmują się 

również polowaniem na ptaki i drobne torbacze (Misiak i in., 2020). Bardzo ważnym aspektem 

życia społecznego Yali są świnie, które podobnie jak krowy u Masajów, są symbolem statusu 

społecznego (Sorokowski i in., 2013). Ze względu na swoją wysoką wartość, mięso świń jest 

spożywane niezwykle rzadko, np. w trakcie ważnych dla społeczności wydarzeń i rytuałów. Ze 

względu na brak integracji z rynkiem, Yali polegają wyłącznie na produktach, które sami 

wytworzą. Dodatkowo, Yali nie korzystają z żadnych metod długoterminowego 

magazynowania żywności. Sprawia to, że są uzależnieni od lokalnego górskiego klimatu, który 

wykazuje niestabilność—poziom rzeki w dolinie Baliem fluktuuje, co przyczynia się do 

powodzi i suszy (Haberle i in., 1991). 
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Rysunek 8 

Oznaczenie lokalizacji, w których prowadzone były badania: populacja Yali 
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Polacy. Trzecią zbadaną grupą była próba pochodząca z populacji Polaków 

zamieszkujących Poznań (Rysunek 10; Poznań liczy ok. 53  tys. mieszkańców; Główny Urząd 

Statystyczny, 2020). Osoby badane były rekrutowane przez badacza na poznańskich ulicach. 

Badacz pytał osób spotkanych na ulicach czy pochodzą z Poznania i czy zechcieliby wziąć udział 

w krótkim badaniu naukowym. Osoby, które wyraziły zgodę na udział w badaniu zostały 

zaproszone w ustronne miejsce w pobliżu miejsca, gdzie zostały zatrzymane i gdzie mogły 

przystąpić do badania. Mieszkańcy Poznania byli grupą Polaków, która została celowo wybrana do 

badania. Poznań jest jednym z największych polskich miast, co sprawia, że jego populacja jest 

wyjątkowo zurbanizowana i ma łatwy dostęp do przemysłowo produkowanej żywności. Polacy, 

którzy zamieszkują mniej zurbanizowane tereny mogą w mniejszym stopniu wpisywać się w 

definicję społeczności WEIRD (zachodniego, wyedukowanego, uprzemysłowionego, bogatego i 

demokratycznego; Henrich i in., 2010) i dlatego mogą stanowić gorszy punkt odniesienia w 

analizach porównawczych z populacjami nieuprzemysłowionymi. Inną ważną dla badania cechą 

osób pochodzących z Poznania jest to, że obecnie nie występuje tam problem z zagrożeniem 

bezpieczeństwa żywnościowego, a ostatni odnotowany problem z głodem miał miejsce w 195  r. i 

spowodował wybuch demonstracji znanych jako Poznański Czerwiec, w trakcie których 

mieszkańcy Poznania domagali się niższych cen żywności (Rysunek 9; Makowski, 2001).  

Rysunek 9 

Zdjęcie przedstawiające robotników podczas zamieszek Poznańskiego Czerwca 1956 r. 

Adnotacja.  Autor zdjęcia nieznany. Materiał dostępny w domenie publicznej.
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Rysunek 10 

Oznaczenie lokalizacji, w których prowadzone były badania: populacja Polaków 
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W badaniu wzięło udział 313 osób z trzech populacji: 69 Yali, w tym  5 mężczyzn 

(wiek M = 42,0, SD = 15,6) i 24 kobiety (wiek M = 36,0, SD = 12,0); 148 Masajów, w tym 96 

mężczyzn (wiek M = 47,6, SD = 17,5) i 52 kobiet (wiek M = 36,9, SD = 14,6); oraz 171 Polaków, 

w tym 89 mężczyzn (wiek M = 37,0, SD = 14,6) i 82 kobiet (wiek M = 36,8, SD = 14,7). Badanie 

z pomocą tłumaczy przeprowadzono w języku Ki-Swahili (wśród Masajów) i w języku Yali 

(wśród Yali). Procedura badania przestrzegała etycznych wymagań ustanowionych przez 

Deklaracją Helsińską w sprawie badań biomedycznych z udziałem ludzi, a protokół zbierania 

danych został zatwierdzony przez Komisję Nauki i Technologii Tanzanii, lokalnego 

przedstawiciela populacji Yali, oraz Komisję ds. Etyki Badań Naukowych Instytutu Psychologii 

UWr. 

Sądy moralne o marnowaniu jedzenia. W celu przeprowadzenia badania w wybranych 

populacjach nieuprzemysłowionych, które są niepiśmienne, przygotowana została nowa 

obrazkowa metoda do pomiaru słusznościowych sądów moralnych o marnowaniu jedzenia. 

Podstawą tej metody jest założenie, że zachowania, które mogą być przez ludzi oceniane jako 

niemoralne, mogą różnić się pod kątem surowości, z jaką ludzie oceniają dane zachowanie—

niektóre zachowania są oceniane jako bardziej niemoralne od innych zachowań ocenianych jako 

niemoralne. Przykładowo, w badaniu Clifforda i współpracowników (2015) badani oceniali 

zabicie kota jako bardziej niemoralne zachowanie od łapówkarstwa. Ta prawidłowość w 

różnicowaniu różnych niemoralnych zachowań nie jest specyficzna wyłącznie dla jednostek. 

Całe populacje ludzi mogą różnić się pod względem tego jak surowo oceniają dane 

zachowanie—mogą wpływać na to warunki środowiskowe i normy kulturowe, w jakich żyje 

populacja (Graham i in., 2016). Przykładami obrazującymi to zjawisko mogą być przykłady 

opisane we wstępie teoretycznym tej pracy—norm moralnych kształtowanych przez 

gospodarkę opartą na ryżu (Talhelm i in., 2014), lub przykład kultury honoru, która może 

ukształtować się w populacjach pasterskich (Nisbett, 2018). 

W niniejszej metodzie założono, że różnice w sądach moralnych między populacjami 

będzie można zaobserwować obserwując różnice w surowości ocen moralnych poszczególnych 

zachowań. Przygotowany został zestaw szczęściu zachowań: (1) pobicie, (2) kradzież, (3) 



75 
 

morderstwo, ( ) mówienie złych rzeczy o innych, (5) kłamstwo, i zachowanie centralne dla tego 

badania, ( ) marnowanie jedzenia. Do każdego zachowania przygotowane zostały ilustracje, 

których zastosowanie miało ułatwić uszeregowanie zachowań od najbardziej niemoralnego do 

najmniej niemoralnego. Ilustracje te zaprezentowane zostały w Załączniku. 

Procedura przeprowadzenia badania z użyciem metody obrazkowej rozpoczyna się od 

przedstawienia osobom badanym instrukcji, że za moment zostanie im przedstawiona krótka 

lista zachowań i zostaną one poproszone o to, żeby spośród zaprezentowanych zachowań 

wybrać zachowanie, które jest najbardziej złe3. Po przedstawieniu instrukcji, badacz w losowej 

kolejności rozkładał przed osobami badanymi obrazki przedstawiające zachowania i mówił jaki 

obrazek reprezentuje jakie zachowanie (Rysunek 11). Następnie, badacz prosił uczestnika o 

wskazanie zachowania, które w jego/jej opinii jest najbardziej złym zachowaniem (runda 1). Po 

wskazaniu zachowania, badacz zabierał obrazek z puli obrazków i ponawiał prośbę o wskazanie 

najbardziej złego zachowania—tym razem, spośród pomniejszonej puli zachowań (runda 2). 

Procedura ta zostało powtórzona do momentu, w którym badany wskazał najbardziej złe 

zachowanie spośród dwóch ostatnich. Badacz zapisywał kolejność, w jakiej osoba badana 

wskazywała zachowania, co pozwalało na uszeregowanie zachowań od najbardziej do najmniej 

niemoralnego. Osoby każdej spośród badanych populacji wykazywały zrozumienie procedury 

poprzez spontaniczne komentowanie swoich wyborów i podawanie powodów, dla których 

uważają jedno zachowanie jako gorsze od innego. Procedura nie trwała dłużej niż dwie minuty 

na osobę. 

 

 
3 Słowo „złe” zostało użyte jako synonim słowa „niemoralne”, ponieważ słowo „moralność” 

nie występuje w populacjach Yali i Masajów. Pytanie uczestników badania o „złe” 

zachowania jest uzasadnione przez naukowe definicje moralności: np. Haidt (2001) definiuje 

sądy moralne jako oceny zachowań pod kątem tego czy są dobre, czy złe. Wpisuje się też w 

definicję słusznościowych sądów moralnych (Malle, 2021). 
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Rysunek 11 

Badacz przeprowadzający badanie z udziałem mężczyzny z populacji Yali, który wskazuje 

morderstwo, jako najbardziej złe zachowanie z zaprezentowanej puli (wizerunek osoby 

badanej został ukryty) 

 

Pomiar surowości sądu moralnego o marnowaniu jedzenia oparty był na założeniu, że 

osoby, które oceniają marnowanie jedzenia jako bardziej niemoralne, będą wybierać 

marnowanie jedzenia jako zachowanie gorsze od np. kłamstwa, kradzieży lub mówienia złych 

rzeczy o innych.  

Kodowanie wyników odbywało się po badaniu. Każde z zachowań zostało ocenione pod 

kątem tego, jak wcześnie zostało wskazane przez uczestnika badania jako „najgorsze 

zachowanie”. Pierwsze ze wskazanych zachowań otrzymało ocenę  , kolejne 5 i tak dalej, aż 

do ostatniego zachowania, które otrzymało ocenę 1. W celu porównania badanych populacji 

obliczone zostały średnie sądów moralnych o marnowaniu jedzenia dla każdej z badanych 

populacji. Schemat przedstawiający metodę kodowania został zaprezentowany na Rysunku 12. 
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Rysunek 12 

Schemat przedstawiający potencjalny przebieg procedury i metodę kodowania wyników na 

metodą obrazkową 

Które z zaprezentowanych zachowań jest najbardziej złe? 
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Analizy statystyczne. W celu zweryfikowania, czy poszczególne populacje oceniają 

marnowanie jedzenia jako niemoralne zachowanie, przeprowadzony został nieparametryczny 

test Kruskala Wallisa. Zmienna zależna, jaką był wynik na uzyskany za pomocą metody 

obrazkowej dla sądu moralnego o marnowaniu jedzenia, miała charakter zmiennej porządkowej, 

a więc dane nie spełniały założeń pozwalających na przeprowadzenie parametrycznej analizy 

wariancji. Zmienną grupującą, była populacja: 1 – Masajowie; 2 – Yali; 3 – Polacy. Porównania 

międzygrupowe zostały przeprowadzone za pomocą testu post-hoc Dwass-Steel-Critchlow-

Fligner. 

W celach eksploracyjnych, aby zweryfikować, czy płeć i wiek mogą wpływać na sądy 

moralne o marnowaniu jedzenia, przetestowany został model regresji porządkowej. Taki model 

regresji został wybrany ze względu na porządkowy charakter zmiennej zależnej: surowości 

sądów moralnych o marnowaniu jedzenia, która mierzona była za pomocą metody obrazkowej. 

Głównymi predyktorami w modelu były Populacja (zakodowana metodą dummycoding), płeć 

(kobiety – 0; mężczyźni – 1), oraz wiek. 

Wszystkie analizy statystyczne zostały przeprowadzone przy użyciu programu Jamovi 

1.6.21. (The Jamovi Project, 2020).  

 

Wyniki. 

Wynik testu Kruskala-Wallisa wskazał, że populacje istotnie statystycznie różnią się 

od siebie na pod względem surowości sądów moralnych mierzonych metodą obrazkową: H(2) 

= 102; p < .001; ε2 = 0.264; Masajowie Mdn = 3; Yali Mdn = 2; Polacy Mdn = 1. Oceny 

surowości sądów moralnych są istotnie statystycznie wyższe u Masajów w porównaniu do Yali 

(W = -4,75; p = .002) i Polaków (W = -14,18; p < .001). Wyniki Yali są statystycznie istotnie 

wyższe od wyników Polaków (W = -7,34; p < .001). Różnice między populacjami są istotne 

zostały zaprezentowane na Rysunku 13.   
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Rysunek 13 

Wykres prezentujący wyniki dla surowości sądów moralnych o marnowaniu jedzenia mierzony 

metodą obrazkową 

 

Adnotacja. Różne kolory pudełek wskazują na istotne różnice statystyczne w surowości sądów 

moralnych o marnowaniu jedzenia 

 

Wyniki analizy regresji porządkowej, która uwzględniała płeć i wiek jako kowarianty, 

zostały zaprezentowane w Tabeli 10. Żadna z kowarianta nie miała istotnego wpływu na 

surowość sądów moralnych o marnowaniu jedzenia. 
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Tabela 10 

Model regresji porządkowej przewidujący surowość sądów moralnych o marnowaniu jedzenia 

w populacjach Masajów, Yali i Polaków 

  95% przedział ufności   

Predyktor B(SE) Dolny Górny p Iloraz szans OR 

Wiek 0,01 (0,01) -0,011 0,015 0,747 1,01 

Płeća -0,07 (-0,47) -0,474 0,340 0,749 0,94 

Populacja      

Yali - Masajowie -0,92 (0,27) -1,449 -0,394 <0,001 0,40 

Polacy – 

Masajowie 
-2,33 (0,24) -2,820 -1,863 <0,001 0,10 

Polacy - Yali -1,42 (0,28) -1,978 -0,860 <0,001 0,24 

Adnotacja.  

 a 0 – kobiety; 1 - mężczyźni 
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Dyskusja. Głównym celem badania było zweryfikowanie czy osoby pochodzące z 

populacji spoza zachodniego kręgu kulturowego (spoza społeczeństw WEIRD) również 

oceniają marnowanie jedzenia jako niemoralne zachowanie. Weryfikowana hipoteza zakładała, 

że osoby z takich populacji również postrzegają marnowanie jedzenia jako niemoralne 

zachowanie. Dodatkowo, badanie sprawdzało różnice w surowości tych sądów moralnych 

pomiędzy populacjami. W badaniu wzięli udział przedstawiciele dwóch populacji 

nieuprzemysłowionych: Masajowie, którzy zajmują się tradycyjnym pasterstwem i Yali, którzy 

zajmują się ogrodnictwem. W celach porównawczych, to samo badanie zostało przeprowadzone 

w populacji WEIRD: Polakach. 

Marnowanie jedzenia zostało ocenione jako niemoralne zachowanie w każdej z 

badanych populacji. Dodatkowo, różniły się one pod względem surowości swoich sądów 

moralnych. Masajowie oceniali marnowanie jedzenia z największą surowością i różnili się pod 

tym względem od Yali i Polaków. W drugiej kolejności, największą surowością wykazali się 

przedstawiciele populacji Yali, a na najmniejszą surowością wykazali się Polacy.  

Główna hipoteza została potwierdzona—ludzie spoza populacji WEIRD oceniają 

marnowanie jedzenia jako niemoralne zachowanie. Oznacza to, że ani warunki środowiskowe, 

ani normy kulturowe, panujące w populacjach z zachodniego kręgu kulturowego nie są 

konieczne do wykształcenia się wśród ludzi sądów moralnych o marnowaniu jedzenia. 

Poprzednie badanie sugerowało, że na sądy moralne o marnowaniu jedzenia szczególny wpływ 

mają argumenty o destrukcyjnych konsekwencjach marnowanie jedzenia, takich jak degradacja 

środowiska i pogłębianie problemów społecznych. Argumenty te nie są łatwo dostępne 

wszystkim ludziom, ponieważ żadna jednostka nie jest w stanie sama ocenić środowiskowych 

i społecznych konsekwencji marnowania jedzenia—wiedza ta jest przekazywana w oparciu o 

prace naukowców, aktywistów i edukatorów (np. Stuart, 2009). Edukacja w populacjach 

opartych na gospodarce naturalnej jest ukierunkowana na nauczenie dzieci podstawowych 

umiejętności zdobywania pożywienia i wykorzystywania lokalnych zasobów naturalnych (Lew-

Levy i in., 2021). W przypadku Masajów, mogłaby to być nauka wypasania krów, nauka 

pozyskiwania produktów odzwierzęcych, czy nauka budowy narzędzi. W przypadku Yali, 



82 
 

dzieci mogłyby uczyć się zbierania jedzenia w lesie, polowania i opieki nad świniami. W takich 

warunkach życia, wiedza o długofalowych konsekwencjach marnowania jedzenia może być 

bezużyteczna—tym bardziej, że zarówno wśród Masajów, jak i Yali praktycznie nie marnuje 

się jedzenia (MM: osobiste obserwacje). Z jakich powodów Masajowie i Yali oceniali więc 

marnowanie jedzenia jako niemoralne zachowanie? 

Dzięki zastosowaniu metody obrazkowej można było zaobserwować populacyjne 

różnice w surowości sądów moralnych o marnowaniu jedzenia. Różnice te są podstawą do 

hipotetyzowania o powodach, dla których w populacjach nieuprzemysłowionych ludzie 

postrzegają marnowanie jedzenia jako niemoralne zachowanie. Marnowanie jedzenia 

najsurowiej było oceniane przez Masajów, potem Yali i na końcu przez Polaków. Kolejność ta 

jest odbiciem problemów z bezpieczeństwem żywnościowym, czyli dostępnością i 

przewidywalnością odżywczych produktów spożywczych (Barrett, 2010). Możliwe, że 

populacje nieuprzemysłowione oceniają marnowanie jedzenia jako niemoralne zachowanie z 

uwagi na ryzyko głodu. Populacja, w której marnowanie jedzenia jest oceniane jako niemoralne 

zachowanie, mogłyby być bardziej zmotywowane do tego, żeby lepiej zarządzać potencjalną 

nadwyżką jedzenia—np. poprzez dzielenie się jedzeniem z innymi osobami, które są głodne. 

Masajowie z Ngorongoro, czyli populacja, która najsurowiej oceniła marnowanie 

jedzenia, są narażeni na największe zagrożenie bezpieczeństwa żywnościowego. Rezerwat 

Ngorongoro, na terenie którego żyją, charakteryzuje się wysoką zmiennością klimatyczną, która 

negatywnie wpływa na gospodarkę naturalną Masajów, opartą na pasterstwie i drobnym 

rolnictwie (Galvin i in., 2004). Konsekwencją wysokiej zmienności klimatycznej są susze, które 

dotykają ziemie Masajów (Homewood, Rodgers, 2004). Susze te nie tylko pozbawiają 

masajskie stada źródeł wody i pożywienia, ale przyczyniają się również do częstszych chorób 

bydła. Na przełomie lat 1997/1998, zjawisko pogodowe El Niño spowodowało olbrzymią suszę, 

która zmusiła Masajów do porzucenia części swoich terenów i wypasania bydła na bardziej 

podmokłym obszarze—przyczyniło się to do rozwoju chorób, które wyniszczyły stada nie tylko 

bydła, ale również kóz i owiec (Boone i in., 2000). W 2009 roku kolejna susza przyczyniła się 

do problemów z bezpieczeństwem żywnościowym. Władze Rezerwatu Ngorongoro donosiły, 
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że w wyniku tej suszy umarło od 30% do  0% lokalnego bydła. Warunki klimatyczne to nie 

jedyny problem z jakim zmagają się Masajowie. Ze względu na to, że zamieszkują tereny 

rezerwatu, mają ograniczenia w możliwości praktykowania rolnictwa (Kipuri, Sørensen, 2008). 

Efekty wysokiego poziomu zagrożenia bezpieczeństwa żywnościowego są widoczne m.in. 

przez wysoki poziom anemii, wśród młodych kobiet (29%)—dieta oparta na kukurydzy i mleku 

nie dostarcza wielu mikroskładników zawartych w owocach i warzywach (Martin i in., 2014). 

Pomimo tego, że władze Rezerwatu Ngorongoro starają się wspierać lokalne Masajskie rodziny 

mąką kukurydzianą, zagrożenie bezpieczeństwa żywnościowego w tej populacji jest bardzo 

wysokie (Galvin i in., 2015). W takiej sytuacji marnowanie jedzenia może dokładać się nie tyle 

do problemów globalnych, co bezpośrednio przyczyniać się do problemów osób z najbliższego 

otoczenia, takich jak rodzina i przyjaciele. 

Populacja Yali, której surowość sądów moralnych o marnowaniu jedzenia plasowała 

się między Masajami i Polakami, również jest zagrożona pod względem bezpieczeństwa 

żywnościowego. Prowincja Yahukimo, w której zlokalizowane są wioski Yali, oceniana jest 

jako prowincja szczególnie narażona na problemy z dostępem do żywności (World Food 

Programme [WEF], 2015). Podobnie jak Masajowie, Yali doświadczyli negatywnych skutków 

klimatycznych El Niño w latach 1997/1998, takich jak susze, braki wody pitnej i pożary—

szczęśliwie, klimat, w którym żyją Yali, pozwolił na szybką regenerację lasów (Boissire, 2002; 

Haberle i in., 2001). Ta cecha środowiska pomaga również w szybkim odbudowaniu małych 

pól uprawnych, z których korzystają Yali. Lasy są również źródłem tzw. pożywienia na czas 

głodu (ang. famine foods). W przypadku Yali, są to pochrzyn (bulwa przypominająca 

ziemniaka), liście i dzikie owoce (Boissire, 2002). Pomimo tego, że Yali są zagrożeni przez 

potencjalne problemy z dostępem do pożywienia, środowisko, w którym żyją umożliwia im 

szybkie dostosowanie. Możliwe, że to dlatego Yali nie oceniają marnowania jedzenia tak 

surowo jak Masajowie, którzy nie mogą adaptować się w tak łatwy sposób do klęsk 

środowiskowych. 

Spośród badanych grup, marnowanie jedzenia było najmniej surowo oceniane przez 

Polaków. Polskie społeczeństwo korzysta z systemu żywnościowego, który jest wysoce 
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uprzemysłowiony—sprawia to, że potencjalna zagrożenie bezpieczeństwa żywnościowego jest 

minimalne. Według Światowego Wskaźnika Bezpieczeństwa Żywnościowego Polska zajmuje 

25 miejsce na liście krajów o najlepszy dostępie do pożywienia (Economist Intelligence Unit 

[EIU], 2019). Dla porównania, Indonezja zajmuje miejsce 65, a Tanzania miejsce 89. 

Historycznie, Polacy, którzy brali udział w badaniu, czyli Poznaniacy, mogli doświadczać głodu 

w czasach PRL—czego dowodem może być wybuch demonstracji Poznańskiego Czerwca, na 

których ludzie domagali się niższych cen żywności (Makowski, 2001). Współczesna sytuacja 

Polaków jest jednak znacznie lepsza od współczesnej sytuacji Masajów z Endulen i Yali. 

Sytuacja ta może mieć swoje odbicie w niskiej surowości oceny marnowania jedzenia. 

Podsumowując, badanie ukazało, że marnowanie jedzenia jest postrzegane jako 

niemoralne zachowanie nie tylko w populacjach uprzemysłowionych, ale również w 

populacjach nieuprzemysłowionych, takich jak Masajowie i Yali. Co więcej, Masajowie i Yali 

oceniają marnowanie surowiej od Polaków. Co więcej, Masajowie oceniają marnowanie 

jedzenia surowiej od Yali. Badanie nie zakładało, że takie różnice mogą wystąpić—próba ich 

wyjaśnienia skłania jednak do myślenia, że mogą odpowiadać za nie różnice w poziomie 

bezpieczeństwa żywnościowego w danej populacji. 

 

Badanie 3 

 Poprzednie badania pokazały, że marnowanie jedzenia jest zachowaniem, które jest 

oceniane przez ludzi jako zachowanie niemoralne. Zjawisko to może być obserwowane 

zarówno w populacjach uprzemysłowionych, jak i tych nieuprzemysłowionych—populacje 

mogą jednak różnić się poziomem surowości, z jaką oceniają marnowanie jedzenia. Wyniki 

Badania 2 sugerują, że różnice te mogą być odbiciem poziomu zagrożenia bezpieczeństwa 

żywnościowego. Może być tak, że w ciężkim środowisku, w którym dostęp do pożywienia jest 

utrudniony, ludzie wykształcają negatywny stosunek moralny do marnowania jedzenia, w celu 

minimalizowania tego zachowania. Może być też tak, że ludzie przyjmują normy kulturowe, 

które zostały wykształcone w przeszłości—np., ludzie mogą postrzegać marnowanie jedzenia 

jako niemoralne zachowanie, ponieważ stoi to w sprzeczności z tym co praktykowali nasi 
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przodkowie, wskazując tym samym na istotną rolę tradycji w przekazywaniu norm kulturowych 

(Graham-Rowe i in., 2014). Badanie 2 nie zostało jednak zaprojektowane w sposób, który 

umożliwiłby zweryfikowanie tych przypuszczeń. 

Badania, których celem jest zweryfikowanie różnic między populacjami, muszą liczyć 

się z tak zwanym błędem ekologicznym—czyli tendencją do przypisywania jednostkom cech 

całej grupy (Piantadosi i in., 1988). Przykładowo, populacja Masajów i populacja Yali różnią 

się pod względem sądów moralnych o marnowaniu jedzenia. Wyjaśnieniem tych różnic mógłby 

być fakt, że populacje te różnią się również pod względem warunków środowiskowych w jakich 

żyją. Błąd ekologiczny w tym wypadku polegałby na użyciu tej informacji do wyciągnięcia 

wniosku o funkcjonowaniu pojedynczych osób. Można byłoby więc błędnie przypuszczać, że 

osoby, które doświadczają ciężkich warunków środowiskowych, wykształcają surowsze sądy 

moralne o marnowaniu jedzenia. Problem polega na tym, że procesy zachodzące na poziomie 

grupowym nie zawsze są tożsame z procesami na poziome jednostkowym, szczególnie w 

przypadku gatunku ludzkiego, w którym ważną rolę w kształtowaniu procesów 

psychologicznych i zachowań odgrywa kultura.  

Kultura jest definiowana jako społecznie przekazywana informacja—może dotyczyć 

przekonań, wiedzy, umiejętności i praktyk (Chudek, Henrich, 2011; Mesoudi, Thornton, 2018). 

Niektórzy badacze kultury podkreślają, że zmienia się ona w czasie, a mechanizmy 

odpowiadające za te zmiany przypominają w dużej mierze mechanizmy operujące w procesie 

doboru naturalnego, które zostały zauważone już przez Karola Darwina (Mesoudi, 2016). Po 

przyłożeniu tych mechanizmów do zjawiska kultury, możemy wyciągnąć pewne wnioski o jej 

funkcjonowaniu. Mechanizmy te mogą zostać zobrazowane na przykładzie informacji 

kulturowej, jaką jest sąd moralny o marnowaniu jedzenia. Pierwszy mechanizm dotyczy 

zróżnicowania—tak jak organizmy różnią się na przykład pomiędzy sobą pod względem swoich 

cech fizycznych, tak ludzie mogą różnić się pod kątem tego, jakie informacje kulturowe 

posiadają. Możemy więc założyć, że ludzie będą różnić się pod względem ich stosunku do 

marnowania jedzenia (Badania 1 i Badania 2 potwierdzają to założenie). Drugie założenie 

dotyczy selekcji. Organizmy żywe konkurują ze sobą o zasoby umożliwiające im lepsze 
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dostosowanie do środowiska. Podobnie jest z kulturą. Jesteśmy w stanie przyswoić tylko 

ograniczoną ilość informacji kulturowych, ponieważ mamy skończone zasoby umysłowe, jak 

np. pamięć. To, czy ludzie będą utrzymywać sądy moralne o marnowaniu jedzenia może więc 

zależeć od tego jakich zasobów umysłowych wymagają i czy w danej populacji nie ma 

informacji kulturowych, które są postrzegane jako bardziej przydatne. Trzecia zasada dotyczy 

dziedziczenia. Organizmy dziedziczą cechy po organizmach rodzicielskich. Podobnie jest z 

kulturą. Ludzie dziedziczą ją w procesach socjalizacji od innych osób. Sądy moralne o 

marnowaniu jedzenia mogą więc wykształcać się u ludzi w efekcie socjalizacji przez osoby, 

które negatywnie oceniają marnowanie jedzenia. Te trzy mechanizmy są podstawą 

konstruowania hipotez związanych z wpływem kultury na człowieka, również jego cechy 

psychologiczne.  

Wykorzystując podstawowe mechanizmy na jakich operuje kultura (Mesoudi, 2016), 

można spróbować wyjaśnić w jaki sposób zagrożenie bezpieczeństwa żywnościowego wpływa 

na formowanie się sądów moralnych o marnowaniu jedzenia. Szczególnie istotne w tym 

kontekście wydają się zasada selekcji i zasada dziedziczenia (w rozumieniu, przekazywania 

informacji kolejnym pokoleniom). W ciężkich warunkach środowiskowych, w których dostęp 

do pożywienia jest utrudniony, wykształcenie norm kulturowych potępiających marnowanie 

jedzenia może sprzyjać danej populacji. Osoby posiadające nadmiar jedzenia, które dopuszczają 

możliwość jego zmarnowania, mogą czuć się zniechęcone do łamania normy społecznej, lub 

mogą obawiać się kary, którą mogą wymierzyć inne osoby potępiające marnowanie jedzenia 

(opisywane we wprowadzeniu karanie altruistyczne; Fehr, Gächter, 2002). W efekcie, osoba 

może inaczej zarządzić nadmiarem jedzenia, np. podzielić się z innymi lub spróbować 

przechować jedzenie na później. Sąd moralny o marnowaniu jedzenia może być więc przydatną 

informacją kulturową, która ma większe szanse na zajęcie naszych zasobów umysłowych od 

innych informacji kulturowych (założenie selekcji). Informacja ta może zostać przekazana w 

procesie uczenia kulturowego innym ludziom, np. młodszym pokoleniom (założenie 

dziedziczenia). Sprawia to, że sądy moralne o marnowaniu jedzenia mogą być przekazywane 

osobom, które nie doświadczają takich samych problemów z pozyskiwaniem pożywienia. W 
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takiej sytuacji, ludzie mogą posiadać surowe sądy moralne o marnowaniu jedzenia nie dlatego, 

że żyją w ciężkim środowisku, ale dlatego, że przejęli tę informację kulturową od osób, które w 

takich warunkach żyły. Możliwe więc, że wyniki Badania 2 nie odzwierciedlają obecnego 

poziomu zagrożenia bezpieczeństwa żywnościowego, ale jego historyczny wpływ na populację. 

Celem Badania 34 było zweryfikowanie czy warunki środowiskowe sprzyjające 

wysokiemu poziomowi zagrożenia bezpieczeństwa żywieniowego mają związek z sądami 

moralnymi o marnowaniu jedzenia. Podjęta została próba odpowiedzi czy sądy moralne o 

marnowaniu jedzenia są warunkowane przez obecne ciężkie warunki środowiskowe, czy są 

może efektem kulturowego uczenia się, niezwiązanym z obecną sytuacją środowiskową. 

Opracowany został problem badawczy oraz główna hipoteza: 

 

Problem badawczy 

Co determinuje sądy moralne o marnowaniu jedzenia w populacjach 

nieuprzemysłowionych? 

 

Hipoteza 

Osoby, które mierzą się z cięższymi warunkami środowiskowymi utrudniającymi 

dostęp do pożywienia lub niedożywieniem, oceniają marnowanie jedzenia jako 

bardziej niemoralne zachowanie. 

 

Zweryfikowanie postawionej hipotezy może rodzić pewien problem: jak 

zweryfikować, czy ciężkie warunki środowiskowe z jakimi mierzy się populacja utrudniają 

dostęp do pożywienia? I jak oddzielić efekty występujące na poziomie populacyjnym od 

efektów występujących na poziomie jednostkowym? Niniejsze badanie opiera się na założeniu, 

 
4 Badanie zostało opisane w artykule „Nutritional condition and nutrient intake predicts 

moral judgments of food wasting behaviour. A study among subsistence-economy populations”, 

który jest obecnie w procesie recenzji w czasopiśmie Journal of Environmental Psychology. 

Autorzy: Michał Misiak, Marina Butovskaya i Piotr Sorokowski. 
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że można to zrobić pośrednio, obserwując styl życia danej populacji, oraz mierząc poziom 

odżywienia danej jednostki. 

Styl życia (ang. subsistence) danej populacji może być rozumiany jako sposób, w jaki 

jej członkowie pozyskują jedzenie. Przykładowo, stylem życia Masajów z Badania 2 jest 

pasterstwo, a stylem życia Yali ogrodnictwo. W niniejszym badaniu wzięli udział 

przedstawiciele dwóch tanzańskich populacji, które reprezentowały dwa odmienne style życia: 

łowcy zbieracze Hadza i pasterze Datoga. Datoga, w przeciwieństwie do Hadza, są zintegrowani 

z lokalnym rynkiem. Mają dostęp do żywności wytwarzanej przemysłowo i pomimo tego, że 

dużą część swojego pożywienia pozyskują w oparciu o gospodarkę naturalną, w przypadku 

niespodziewanego głodu mogą polegać na żywności produkowanej przemysłowo i 

sprzedawanej w pobliskich sklepach. Oprócz tego, posiadają stada krów, które mogą służyć jako 

ostateczne zabezpieczenie przed głodem (Fafchamps i in., 1998). W porównaniu do Datoga, 

Hadza nie mają łatwego dostępu do lokalnego rynku ani nie hodują zwierząt. Ze względu na 

różnice w stylu życia tych populacji, założono, że Hadza wykształcą surowsze sądy moralne o 

marnowaniu jedzenia, ze względu na to, że są bardziej zagrożeni przez głód i niedożywienie od 

Datoga. 

Związek zagrożenia bezpieczeństwa żywnościowego z sądami moralnymi o 

marnowaniu jedzenia został zweryfikowany również na poziomie jednostkowym, za 

pośrednictwem pomiaru odżywienia organizmu (niski poziom odżywienia organizmu może być 

konsekwencją ujemnego bilansu energetycznego lub niedoboru składników odżywczych w 

diecie). Pomiar ten opierał się na założeniu, że osoby mieszkające w trudnych warunkach 

środowiskowych, utrudniających pozyskiwanie jedzenia, będą wykazywały się cechami 

wskazującymi na niski poziom odżywienia. Cechy te zostały zmierzone za pomocą analizy 

bioimpedancji elektrycznej, dynamometru i wywiadu. Zmienne użyte w badaniu pozwalały na 

oszacowanie tego, jak długo dana jednostka zmaga się z problemami z dostępem do pożywienia.  

Zmienne świadczące o wysokim poziomie zagrożenia bezpieczeństwa żywnościowego 

były zróżnicowane pod kątem tego, jak dużego zakresu czasowego dotyczą. Zmienną, która 

wskazywała na najkrótszy okres niedożywienia był skład posiłku danego dnia przyjętego przed 
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badaniem—zmienna ta przybliżała obecny poziom dostępności pożywienia, który jest jednym 

z uznanych wskaźników zagrożenia bezpieczeństwa żywnościowego (Nettle i in., 2019). 

Kolejną zmienną, była siła uścisku dłoni zmierzona za pomocą dynamometru. Siła uścisku dłoni 

jest wskaźnikiem statusu odżywienia organizmu powszechnie stosowanym w medycynie 

(Daphnee i in., 2017; Flood i in., 2014; Fritz i in., 2017). Co bardzo istotne w niniejszym 

badaniu, osoby, które doświadczają niedożywienia, w pierwszej kolejności tracą zdolności 

funkcjonalne mięśni, dopiero później niedożywienie zaczyna wpływać na aspekty 

morfologiczne, czyli masę mięśniową (Norman i in., 2011). Oznacza to, że osoby 

doświadczające niedożywienia w pierwszej kolejności zaczną słabnąć, a dopiero w drugiej 

kolejności będzie można zaobserwować spadek ich masy mięśniowej. Dzięki użyciu analizy 

bioimpedancji elektrycznej (BIA) w badaniu byliśmy w stanie oszacować również tę drugą 

wartość. Oprócz masy mięśniowej, która spada w efekcie utrzymującego się niedożywienia, 

zmierzony został również poziom tkanki tłuszczowej. Spośród wszystkich poprzednich 

wskaźników, poziom tkanki tłuszczowej reaguje na niedożywienie w ostatniej kolejności. 

Tkanka tłuszczowa stanowi magazyn energetyczny, który pozwala organizmowi przetrzymać 

okres niskiej dostępności pożywienia (Nettle i in., 2017). Jego główne zasoby są uruchamiane 

dopiero w momencie, w którym zużyta została glukoza dostępna we krwi i glikogen dostępny 

w mięśniach (Murray, Rosenbloom, 2018). Wysoki poziom tkanki tłuszczowej może świadczyć 

więc o tym, że dana osoba nie przeżywała poważnego i utrzymującego się deficytu 

energetycznego przez długi czas.  

Każda z wyżej opisanych zmiennych może działać niezależnie (Lanham-New i in., 

2019). Przykładowo, osoby, które nie jadły śniadania mogą mieć silny uścisk dłoni i wysoki 

poziom tkanki tłuszczowej. Z drugiej strony, osoby o bardzo wysokim poziomie tkanki 

tłuszczowej mogą przeżywać deficyt energetyczny, który będzie objawiał się spadkiem siły 

uścisku dłoni i spadkiem masy mięśniowej. Może być też tak, że osoba, której masa mięśniowa 

i poziom tkanki tłuszczowej wskazują na niedożywienie, może mieć silny uścisk dłoni, np. w 

wyniku nagłego zwiększonego dostępu do bogatego energetycznie pożywienia. 
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Badanie 3 było ostatnim badaniem w serii badań dotyczących uwarunkowań sądów 

moralnych o marnowaniu jedzenia i miało na celu dostarczyć odpowiedzi czy warunki 

środowiskowe mogą wpływać na kształtowanie się sądów moralnych o marnowaniu jedzenia. 

 

Metody i narzędzia. 

 

Uczestnicy badania.  

Badanie zostało przeprowadzone w dwóch populacjach nieuprzemysłowionych: Hadza 

i Datoga. Hadza i Datoga są sąsiadującymi populacjami, które zasiedlają północną Tanzanię, 

okolice jeziora Eyasi. Populacje te zamieszkują tereny na południe od Parku Narodowego 

Ngorongoro.  

Hadza. Łowcy-zbieracze Hadza są jedną z ostatnich populacji, która utrzymuje styl 

życia zbliżony do tego, który charakteryzował ludzi przed wynalezieniem rolnictwa (Marlowe, 

2010). Szacuje się, że populacja ta liczy około 1000 osób (Blurton Jones, 2016). Prowadzą oni 

koczowniczy tryb życia i przemieszczają swoje obozy, kiedy wyczerpią zasoby naturalne w 

danej lokalizacji. Uzyskują większość swojego pożywienia z polowania i zbieractwa—

obowiązki te podlegają ścisłemu podziałowi według płci: mężczyźni polują, a kobiety zajmują 

się zbieractwem, w ramach którego pozyskują takie produkty jak bulwy, i jagody (Blurton 

Jones, 2016). Ze względu na swój koczowniczy tryb życia, Hadza nie przechowują jedzenia 

przez dłuższy okres i nie przygotowują zapasów pożywienia. Wykształcili jednak społeczną 

normę dzielenia się jedzeniem, co może zapobiegać marnowaniu przez jednostki nadwyżek 

żywności (Marlowe, 200 ; Misiak i in., 2019). Hadza prowadzą styl życia, który może wiązać 

się z wysokim poziomem zagrożenia bezpieczeństwa żywnościowego, ponieważ jedynie w 

niewielkim stopniu korzystają z rynku i dostępu do przemysłowej żywności, która nie jest 

uzależniona od wpływu czynników klimatycznych (Pollom i in., 2020; Pontzer i in., 2012). 

Datoga. Datoga są pasterską populacją zamieszkującą północną Tanzanię, która 

sąsiaduje z populacją Hadza (brakuje szacunkowych ustaleń rozmiaru populacji Datoga; 

Blystad, Rekdal, 2004). Podobnie jak u Masajów, krowy odgrywają ważną rolę w życiu 
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Datoga—pełnią funkcje rytualne i są oznaką statusu społecznego (Borgerhoff i in., 2010). Z 

naszych obserwacji wynika, że część osób Datoga decyduje się porzucić tradycję pasterską i 

przenosi się do miast (np. Karatu), by pracować jako przewodnicy, robotnicy rolni czy obsługa 

hotelowa. Próba, która została przez nas zbadana, praktykowała jednak swój tradycyjny styl 

życia—rodziny, które odwiedzaliśmy mieszkały w tradycyjnych zagrodach (boma) i 

utrzymywały stada krów i kóz. Ze względu na zachowanie tradycyjnych praktyk i stylu życia, 

część z odwiedzonych przez nas boma była odwiedzana również przez turystów. Pasterski 

sposób życia Datoga, ze względu na utrzymywanie dużych stad zwierząt jest bardziej 

przewidywalny niż łowiecko-zbieracki sposób życia Hadza, co oznacza wyższy poziom 

bezpieczeństwa żywnościowego. Rozmiar stada jest, podobnie jak w przypadku Masajów, 

uzależniony od wahań klimatycznych (Galvin, 2009). Datoga są dodatkowo połączeni z 

lokalnym rynkiem i mogą w szybki sposób przemieścić się do któregoś z okolicznych 

miasteczek i zakupić mąkę kukurydzianą i inne produkty rolnicze—z tego względu Datoga 

reprezentowali populację, która charakteryzuje się niższym poziomem zagrożenia 

bezpieczeństwa żywnościowego od Hadza (Sellen i in., 2017). 

Obie te populacje zmagają się z wysokim poziomem zagrożenia bezpieczeństwa 

żywnościowego, ponieważ w dużym stopniu polegają na gospodarce naturalnej. Sprawia to, że 

ilość jedzenia i jej przewidywalność są zależne od sezonowych zmian klimatycznych, które 

uwzględniają również szkodliwe dla gospodarki naturalnej zjawiska, takie jak duże wahania 

temperatur, powodzie i susze (Galvin i in., 2004; Mabulla, 2013). Lokalizacje miejsc, w których 

prowadzone zostały badania, zostały oznaczone na Rysunku 14. 
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Rysunek 14 

Mapa z zaznaczeniem lokalizacji, w których prowadzone były badania i nazwy populacji, 

które w danych lokalizacjach były badane (opracowane na podstawie Google Maps, Google, 

2021) 

 

  

W badaniu wzięły udział 1 2 osoby. Spośród nich, 72 osoby pochodziły z populacji 

Hadza ( 1 mężczyzn, wiek M = 37,5; SD = 14,2; 31 kobiet, wiek M = 29,6; SD = 12,0); a 70 

osób z populacji Datoga (30 mężczyzn, wiek M = 37,1; SD = 16,3; 40 kobiet, M wiek = 34,8; 

SD = 12,8). Wiek został oszacowany na podstawie bazy danych, którą prowadzi jedna z 

współautorek badania, prof. Marina Butovskaya. Wykorzystuje ona metodę oszacowania wieku 

na podstawie znaczących wydarzeń życiowych, która jest powszechną metodą szacowania 

wieku dla osób nie znających własnej daty urodzenia (Jones i in., 1992). Uczestnicy zostali 

poinformowani, że mogą w każdej chwili zrezygnować z udziału w badaniu i—ze względu na 

niepiśmienność większości uczestników—wyrazili ustną zgodę na udział w nim. Badanie z 

Masajowie (Badanie 2) 

Datoga (Badanie 3) 

Hadza (Badanie 3) 
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pomocą tłumacza przeprowadzono w języku Ki-Swahili w obu populacjach. Procedura badania 

przestrzegała etycznych wymagań ustanowionych przez Deklaracją Helsińską w sprawie badań 

biomedycznych z udziałem ludzi, a protokół zbierania danych został zatwierdzony przez 

Komisję Nauki i Technologii Tanzanii oraz Komisję ds. Etyki Badań Naukowych Instytutu 

Psychologii UWr.  

Siła uścisku dłoni. W celu zmierzenia siły chwytu (HGS, hand grip strength) użyty 

został dynamometr sprężynowy. Siła uścisku dłoni jest popularnym w medycynie wskaźnikiem 

ogólnego stanu zdrowia i odżywienia człowieka (Fritz i in., 2017; Massy-Westropp i in., 2011). 

Przykładowo, badania z użyciem dynamometru pokazują, że osoby starsze, charakteryzujące 

się silniejszym uściskiem dłoni, dłużej pozostają zdrowe i żyją dłużej (Buchman i in., 2007; 

Cooper i in., 2010; Rantanen i in., 2002). Każdy z uczestników badania został poinstruowany, 

aby ścisnąć dynamometr z całej siły. Z powodów ran lub deformacji dłoni, do pomiaru nie 

przystąpił jeden mężczyzna z populacji Hadza, oraz dwie kobiety i jeden mężczyzna z populacji 

Datoga. Procedura została powtórzona po trzy razy dla każdej ręki, a następnie dla każdej ręki 

została obliczona średnia wyników z trzech pomiarów. Średnie wyniki dla lewej i prawej 

wysoko ze sobą korelowały (r = 0.91), dlatego obliczona została generalna średnia siła chwytu 

dłoni z wykorzystaniem wszystkich sześciu pomiarów. 

Poziom tkanki tłuszczowej i masa mięśniowa. W celu zmierzenia poziomu tkanki 

tłuszczowej (BF%, body fat percentage) i masy mięśniowej (PMM, predicted muscle mass) 

przeprowadzony został pomiar metodą analizy impedancji bioelektrycznej (BIA, bioelectrical 

impedance analysis). BIA pozwala na nieinwazyjny i bezpieczny pomiar składu ciała (Böhm, 

Heitmann, 2013). W badaniu został wykorzystany analizator przeznaczenia medycznego Tanita 

SC 240 MA, którego dokładność pomiaru spełnia warunki postawione przez dyrektywy 

Europejskiej Komisji w sprawie sprzętu medycznego (NAWI Class III, MDD Class II-a). W 

trakcie badania analizator został ustawiony na płaskiej drewnianej powierzchni i został 

oczyszczony ściereczką z alkoholem przed każdym pomiarem. Każdy z uczestników badania 

został poproszony o oczyszczenie stóp z piasku, a osoby, które miały założone buty zostały 

poproszone o ich zdjęcie przed pomiarem. Dodatkowo, na czas pomiaru, uczestniczy zostali 
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poproszeni o zdjęcie niektórych części garderoby, takich jak shuka (bawełniane płótno zawijane 

dookoła ciała), paski, torby i ozdoby na głowę. Aby zwiększyć dokładność pomiaru policzone 

zostały bransoletki, które są noszone przez osoby z populacji Datoga, a których ściągnięcie bez 

narzędzi kowalskich jest w większości przypadków niemożliwe. Niektóre kobiety z populacji 

Datoga nosiły skórzane suknie, które oznaczają, że dana kobieta jest mężatką—w trakcie 

badania takiej osoby odejmowaliśmy przybliżoną wagę sukni (ok. 2kg) od wagi całego ciała. 

Każda z osób uczestniczących w badaniu została poproszona o wstąpienie na analizator i 

wyprostowanie się, tak aby nogi się nie stykały, a ręce nie dotykały ud i tułowia. 

W celu przeprowadzenia analizy BIA należy wprowadzić do programu wysokość ciała 

danej osoby, zanim pomiar zostanie uruchomiony. Wysokość ciała została zmierzona przy 

użyciu profesjonalnego antropometru, kiedy uczestnik stał na płaskiej drewnianej powierzchni. 

Wskaźnik masy ciała, BMI. Pomiar BIA pozwolił na obliczenie wskaźnika masy ciała 

(BMI, body mass index): klasycznego, ale szeroko krytykowanego wskaźnika statusu 

odżywienia (Nuttall, 2015). Wskaźnik ten został użyty, aby zweryfikować poprawność pomiaru 

bardziej zniuansowanych wskaźników: poziomu tkanki tłuszczowej i masy mięśniowej. 

Przykładowo, gdyby BMI nie korelowało pozytywnie z poziomem tkanki tłuszczowej, 

sugerowałoby to systematyczny błąd w pomiarze poziomy tkanki tłuszczowej za pomocą 

metody bioimpedancji elektrycznej. 

Skład spożytego jedzenia. W celu oszacowania, czy dana osoba spożywała jedzenie 

bogate w energię i jaki miało skład makroskładników (tłuszcze, węglowodany, białka), 

przeprowadzone zostały krótkie wywiady z uczestnikami, w których zostali poproszeni o 

wymienienie wszystkich produktów spożywczych, które skonsumowali w dniu badania. 

Oszacowanie składy makroskładników zostało przeprowadzone w celach eksploracyjnych, 

wynikających z dyskusji wokół potencjalnego efektu spożycia konkretnych makroskładników 

w posiłku na zachowania społeczne (Raison, Raichlen, 2018; Strang i in., 2017). Przykładowo, 

badanie Strang i współpracowników sugeruje, że spożycie posiłków o wysokiej zawartości 

węglowodanów i niskiej zawartości białek może prowadzić do większej skłonności do 

stosowania kar w grach ekonomicznych (2017). Oszacowanie przybliżonego składu posiłków 
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w niniejszym badaniu służyło weryfikacji, czy skład makroskładników może mieć też jakiś 

związek z sądami moralnymi o marnowaniu jedzenia. 

Wszystkie produkty spożywcze zostały zanotowane i na ich podstawie przygotowane 

zostały cztery zmienne dychotomiczne, które opisywały kaloryczność, oraz skład 

podstawowych makroskładników w posiłku:  

• czy posiłek miał wartość energetyczną?  

• czy posiłek był bogaty w białka?  

• czy posiłek był bogaty w tłuszcze?  

• czy posiłek był bogaty w węglowodany?  

Oszacowania zostały dokonane w oparciu o informacje dotyczące wartości 

energetycznej i makroskładników z wcześniejszych publikacji dotyczących odżywiania się 

Hadza (Berbesque, Marlowe, 2009; Marlowe, Berbesque, 2009), a w przypadku popularnych 

dań, z profesjonalnych dietetycznych stron internetowych (np. skład ugali został oszacowany w 

oparciu o informacje ze strony nutritionix.com). Przykłady interpretacji różnych posiłków 

zostały przedstawione w Tabeli 11. Posiłek był uznawany za bogaty w dany makroskładnik, o 

ile zawartość danego makroskładnika przekraczała 5g/100g produktu. Opracowany w ten 

sposób wskaźnik pozwala zweryfikować, czy dana osoba przyjęła danego dnia pożywienie o 

jakiejkolwiek zawartości energetycznej i czy dane pożywienie w ogóle zawierało dany 

makroskładnik—dzięki temu pozwala odróżnić osoby, które zjadły pożywienie o jakiejkolwiek 

wartości energetycznej i jakiejkolwiek zawartości danego makroskładnika od tych, które nie 

spożyły takiego pożywienia wcale. Wskaźnik ten nie nadaje się do różnicowania osób, pod 

katem ilości spożytej energii i ilości spożytych makroskładników.  
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Tabela 11 

Przykłady interpretacji składu posiłków w kontekście ich oszacowanych i przybliżonych 

wartości energetycznych i zawartości makroskładników  

Przykłady produktów 

spożywczych 

wymienionych przez 

uczestników badania 

Czy posiłek miał 

wartość 

energetyczną? 

(kcal/100g)  

Czy posiłek był 

bogaty w białka? 

(g/100g) 

Czy posiłek był 

bogaty w 

tłuszcze? 

(g/100g) 

Czy posiłek był 

bogaty w 

węglowodany? 

(g/100g) 

Herbata Nie (<1 kcal) Nie (<1g) Nie (<1g) Nie (<1g) 

Mięso dikdika Tak (120 kcal) Tak (23g) Nie (2,4g) Nie (<1g)  

Ugali Tak (73 kcal) Nie (2g) Nie (<1g) Tak (16g) 

Owoc Baobabu  Tak (328 kcal) Tak (19,4g) Tak (15g) Tak (29g) 

  

 

Sądy moralne o marnowaniu jedzenia. Ze względu na niepiśmienność populacji 

Hadza i Datoga, do pomiaru surowości sądów moralnych o marnowaniu jedzenia została 

wykorzystana metoda obrazkowa, która była wykorzystywana również w drugim badaniu. 

Pomiar przebiegał według takiego samego schematu jak w Badaniu 2.  

Analizy statystyczne. W pierwszej kolejności, obliczone zostały statystyki opisowe dla 

każdej z populacji. Następnie, w celu potwierdzenia poprawności bioimpedancyjnego pomiaru 

składu ciała, skorelowano poziom tkanki tłuszczowej (BF%) oraz przewidywaną masę 

mięśniową (PMM) z indeksem masy ciała (BMI). Przeprowadzony test korelacji Pearsona 

zakładał pozytywny związek między zmiennymi.  

 W celu zweryfikowania postawionych hipotez, przetestowany został model regresji 

porządkowej. Taki model regresji został wybrany ze względu na porządkowy charakter 

zmiennej zależnej: surowości sądów moralnych o marnowaniu jedzenia, która mierzona była za 

pomocą metody obrazkowej. Głównymi predyktorami w modelu były Populacja (zakodowana 
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metodą dummycoding; 0 – Hadza, 1 – Datoga), Siła uścisku dłoni (HGS), Poziom tkanki 

tłuszczowej (BF%) i poziom masy mięśniowej (PMM). Dodatkowo, do modelu włączona 

została zmienna wskazująca na to, czy dana osoba spożyła energetyczny posiłek. Gdyby 

zmienna ta okazała się istotnie przewidywać sądy moralne o marnowaniu jedzenia, 

przetestowane miały być w jej miejsce predyktory wskazujące na spożycie danych 

makroskładników. Jeżeli któryś z bardziej specyficznych predyktorów okazałby się lepiej 

przewidywać sądy moralne o marnowaniu jedzenia, zostałby uwzględniony w głównym 

modelu. Dodatkowo jako zmienne kontrolne, w modelu uwzględnione zostały wiek i płeć osób 

badanych. 

 W związku z zastosowaniem metody bioimpedancji, przetestowany został identyczny 

model, który dodatkowo uwzględniał liczbę biżuterii i noszenie skórzanej spódnicy—elementy 

te mogły zaburzyć pomiar BF% i PMM. Model weryfikował, czy potencjalne związki BF% i 

PMM nie wynikają z błędnego zastosowania metody bioimpedancji. 

W celach eksploracyjnych, porównano surowość sądów moralnych o marnowaniu 

jedzenia Hadza i Datoga z surowością sądów Masajów, Yali i Polaków z drugiego badania. 

Przeprowadzony został nieparametryczny test Kruskala Wallisa— zmienną zależną był wynik 

mierzony metodą obrazkową, a zmienną grupującą była populacja. Porównania międzygrupowe 

zostały przeprowadzone za pomocą testu post-hoc Dwass-Steel-Critchlow-Fligner. 

 W analizach przyjęty został poziom istotności statystycznej α = 0,05. Wynikał z tego, że 

w badaniu testowano nowe hipotezy i wykorzystywano nowe metody—przyjęcie bardziej 

konserwatywnego poziomu istotności statystycznej mogło spowodować popełnienie błędu II 

rodzaju na wczesnym etapie formowania się koncepcji teoretycznej sądów moralnych o 

marnowaniu jedzenia (Lakens i in., 2018).    

Wszystkie analizy statystyczne zostały przeprowadzone przy użyciu programu Jamovi 

1.6.21. (The Jamovi Project, 2020).  
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Wyniki 

 

 Statystyki opisowe dla wieku, HGS, BMI, BF% i PMM, osobno dla Hadza i Datoga, 

zostały zaprezentowane w Tabeli 12. Statystyki opisowe obrazujące częstotliwość spożycia 

jedzenia bogatego w energię i konkretne makroskładniki zostały przedstawione w Tabeli 13. 

 

Tabela 12 

Statystyki opisowe dla grup Hadza i Datoga 

Zmienne Hadza  Datoga 

 M (SD) Skośność  M (SD) Skośność 

Wiek 34,1 (13,8) 0,61  35,8 (14,3) 0,46 

HGSa 34,1 (10,1) 0,47  29,2 (9,2) 0,46 

BMI 21,3 (2,3) 0,70  20,8 (4,0) 1,07 

BF% 17,2 (7,43) 0,76  21,2 (10,2) 0,25 

PMM 41,6 (5,75) 0,54  40,5 (7,3) 1,23 

Surowość sądub 2,56 (1,29) 0,26  2,64 (1,04) 0,29 

Adnotacja. HGS – siła uścisku; BMI – indeks masy ciała; BF% – poziom tkanki tłuszczowej; 

PMM – przewidywana masa mięśniowa  

a Brak danych dla 1 Hadza i 3 Datoga  

b Brak danych dla 2 Hadza 
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Tabela 13 

Częstotliwość spożywania jedzenia o zawartości energetycznej i zawartości konkretnych 

makroskładników dla populacji Hadza i Datoga 

 

Populacja 

Czy posiłek miał 

wartość 

energetyczną? 

 Czy posiłek 

był bogaty w 

białka? 

 Czy posiłek 

był bogaty w 

tłuszcze? 

 Czy posiłek był 

bogaty w 

węglowodany? 

 Tak Nie  Tak Nie  Tak Nie  Tak Nie 

Hadza 54 18  42 30  10 62  41 31 

Datoga 57 13  49 21  44 26  51 19 

 

Test korelacji Pearsona wskazał, że BMI jest skorelowane z BF% (r = .74, p < .001) i 

PMM (r = .35, p < .001). Analiza ta potwierdziła poprawność bioimpedancyjnego pomiaru 

składu ciała i pozwoliła na zastosowanie BF% i PMM w dalszych analizach.   

Pierwotny model regresji porządkowej był istotny statystycznie (R2
McF = .053, p = .004). 

Surowsze sądy moralne o marnowaniu jedzenia były związane ze słabszym uściskiem dłoni 

(OR = 0,903) i większą masą mięśniową (OR = 1,110). Spożycie energetycznego posiłku 

również istotnie przewidywało mniejszą surowość sądów moralnych o marnowaniu jedzenia 

(OR = 0, 2). Przetestowane zostały bardziej specyficzne zmienne opisujące skład spożytego 

posiłku i okazało się, że jedynie spożycie posiłków bogatych w węglowodany jest istotnym 

predyktorem w modelu i pozwala wytłumaczyć więcej wariancji zmiennej zależnej (R2
McF = 

.058, p = .002). Tym samym, główny model regresji porządkowej uwzględnił zawartość 

węglowodanów w spożytym posiłku—zmiana ta nie wpłynęła znacząco na związki między 

predyktorami a surowością sądów moralnych, które były obserwowane w pierwotnym modelu. 

Wyniki regresji głównego modelu zostały zaprezentowane w Tabeli 1 .   
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Tabela 14 

Główny model regresji porządkowej przewidujący surowość sądów moralnych o marnowaniu 

jedzenia w populacjach Hadza i Datoga 

  95% Przedział ufności   

Predyktor B(SE) Dolny Górny p Iloraz szans OR 

Populacjaa -0,33 (0.34) -1,014 0,339 0,330 0,715 

Wiek -0,01 (0.01) -0,026 0,025 0,944 0,999 

Płećb 0,83 (0.73) -0,581 2,273 0,252 2,298 

HGS -0,10 (0,31) -0,164 -0,042 0,001 0,903 

FAT% 0,06 (0,29) 0,001 0,112 0,051 1,057 

PMM 0,11 (0,04) 0,020 0,189 0,015 1,110 

Węglowodanyc -0,90 (0,35) -1,602 -0,217 0,011 0,406 

 Adnotacja. HGS – siła uścisku dłoni; BF% - poziom tkanki tłuszczowej; PMM – 

przewidywana masa mięśniowa 

a 0 – Hadza; 1 – Datoga 

b 0 – Kobiety; 1 – Mężczyźni 

c 0 – Osoba nie spożyła węglowodanów w ciągu dnia, w którym odbyło się badanie; 1 

– spożyła  
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Drugi model regresji, który uwzględniał liczbę biżuterii i noszenie skórzanej sukni, miał 

zbliżone parametry (R2
McF = 0,061, p = 0,00 ). Żadna z dodanych zmiennych nie była istotnie 

związana z sądami moralnymi o marnowaniu jedzenia ani nie wpłynęła znacząco na związki 

między predyktorami a surowością sądów moralnych, które były obserwowane w głównym 

modelu. Wynik ten wskazał, że uwzględnienie biżuterii w modelu nie wpływa znacząco na jego 

wynik, dlatego dalsza interpretacja istotnych wyników uwzględniała pierwszy model. Związek 

surowości sądów moralnych ze spożytymi węglowodanami, siłą uścisku dłoni i masy 

mięśniowej został zaprezentowany na Rysunku 15.
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Rysunek 15 

Wykresy przedstawiające średnie brzegowe dla istotnych statystycznie zmiennych przewidujących surowość sądów moralnych o 

marnowaniu jedzenia  

 

 

 

Adnotacja.  Najniższa możliwa wartość na skali surowości sądów moralnych to 1
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W celach eksploracyjnych porównane zostały sądy moralne o marnowaniu jedzenia 

między Hadza, Datoga i populacjami z Badania 2: Masajami, Yali i Polakami. Wynik testu 

Kruskala-Wallisa wskazał, że populacje istotnie statystycznie różnią się od siebie pod 

względem surowości sądów moralnych o marnowaniu jedzenia: H(4) = 123; p < .001; ε2 = 

0.233. Różnice między populacjami zostały zaprezentowane w Tabeli 15 i na Rysunku 16. 

 

Tabela 15 

Wynik porównań grupowych DSCW dla surowości sądów moralnych o marnowaniu jedzenia 

Populacja W p 

Hadza – Datoga  0,69 0,988 

Hadza – Masajowie  3,38 0,118 

Hadza – Yali  -1,60 0,787 

Hadza – Polacy  -9,69 <0,001 

Datoga – Masajowie  2,83 0,267 

Datoga – Yali  -2,70 0,312 

Datoga – Polacy  -11,85 <0,001 

Masajowie – Yali  -4,75 0,007 

Masajowie – Polacy  -14,18 <0,001 

Yali – Polacy  -7,34 <0,001 
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Rysunek 16 

Wykres prezentujący średnie i rozkłady wyników dla surowości sądów moralnych marnowania 

jedzenia w populacjach Hadza, Datoga, Masajów, Yali i Polaków 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adnotacja. Masajowie istotnie różnili się od Yali i Polaków. Datoga i Hadza istotnie różnili 

się od Polaków.  

 

Dyskusja. Badanie miało na celu zweryfikowanie problemu badawczego opracowanego 

na podstawie wyników Badania 2—czy sądy moralne o marnowaniu jedzenia mogą być 

warunkowane przez poziom zagrożenia bezpieczeństwa żywnościowego? Badanie 

uwzględniało pomiar pośrednich wskaźników zagrożenia bezpieczeństwa żywnościowego 

zarówno na populacyjnym, jak i na indywidualnym poziomie. Zostało przeprowadzone wśród 

dwóch populacji nieuprzemysłowionych: Hadza i Datoga. 

Populacyjny poziom zagrożenia bezpieczeństwa żywnościowego był rozumiany 

pośrednio jako odbicie stylu życia danej populacji. Hadza, którzy są łowcami—zbieraczami i 

prowadzą koczowniczy tryb życia, mają utrudniony dostęp do rynku i żywności produkowanej 
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przemysłowo. Polegają w głównej mierze na pożywieniu, które sami znajdą w buszu, lub 

pozyskają z upolowanych zwierząt (Marlowe, 2010). Datoga są populacją pasterską, która ma 

dostęp do rynku i przemysłowo produkowanego pożywienia. Biorąc pod uwagę również krowy, 

które mogą służyć jako zabezpieczenie na czas głodu, Datoga są w mniejszym stopniu narażeni 

na problemy z dostępem do pożywienia (Galvin, 2009; Sellen i in., 2017). Wbrew hipotezie, nie 

udało się zaobserwować różnic w surowości sądów moralnych o marnowaniu jedzenia. Po 

pierwsze, mogło tak być dlatego, że hipoteza ta nie jest zgodna ze stanem rzeczywistym i Hadza 

nie oceniają marnowania jedzenia surowiej od Datoga. Nie jest to wykluczone, zważywszy na 

to, że Hadza i Datoga zamieszkują tę samą okolicę i zmagają się z tymi samymi warunkami 

środowiskowymi. Możliwe, że różnice w stylu życia nie są odpowiednim wskaźnikiem różnic 

w bezpieczeństwie żywnościowym. Istnieje też możliwość, że brak obserwowanych różnic 

wynikał z metod jakie zostały zastosowane. Narzędziem użytym do pomiaru sądów moralnych 

o marnowaniu jedzenia była metoda obrazkowa. Jest to metoda rangowana, która obok 

marnowania jedzenia, uwzględnia tylko pięć innych zachowań. Skala została sporządzona w ten 

sposób, aby maksymalnie ułatwić uczestnikom badań zrozumienie procedury i z tego powodu 

uwzględniła tylko wąską grupę zachowań. Możliwe jednak, że metoda ta nie jest wystarczająco 

czuła, aby wskazać subtelne różnice między populacjami. Rozszerzenie tej metody o kolejne 

zachowania zwiększyłoby jej czułość i możliwe, że pozwoliłoby zaobserwować różnice między 

Hadza i Datoga. Co warte odnotowania, w analizach eksploracyjnych sądy moralne o 

marnowaniu jedzenia Hadza i Datoga uplasowały się pomiędzy sądami Masajów i Yali. Istotnie 

różniły się od surowości ocen Polaków. Pomimo tego, że Hadza i Datoga oceniali marnowanie 

jedzenia podobnie jak inne populacje nieuprzemysłowione z Badania 2, mieli surowszy 

stosunek od ludzi z populacji uprzemysłowionej.   

Brak obserwowanych różnic w sądach moralnych między Hadza i Datoga można 

również przypisać pionowej i poziomej transmisji kulturowej. Te dwa rodzaje transmisji 

kulturowej mogą wpływać na zjawiska kulturowe i utrudniać zidentyfikowanie ich przyczyn. 

Problem ten został nazwany problemem Galtona (Mace i in., 1994). Załóżmy, że kultury Datoga 

i Hadza wywodzą się z jednej kultury, która istniała w przeszłości. Kultura ta mogłaby zostać 
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nazwana „wspólnym przodkiem” kultur Hadza i Datoga. W takim przypadku moglibyśmy 

założyć, że zarówno Hadza i Datoga odziedziczyli po niej swoje moralne oceny zachowań 

związanych z marnowaniem żywności i dlatego—pomimo ogromnych różnic w stylu życia tych 

dwóch populacji, nie zaobserwowano różnic. Byłby to przykład pionowej transmisji kulturowej. 

Innym jej przykładem jest np. regionalna kuchnia wielkopolska, oparta na produktach 

ziemniaczanych—jest ona poniekąd efektem pionowej transmisji kulturowej z kultury pruskiej 

(Ukleja i in., 2019). O ile jednak kultura współczesnych poznaniaków wywodzi się w pewnym 

stopniu z kultury pruskiej, tak kultury Hadza i Datoga nie pochodzą od wspólnej kultury, która 

mogłaby być źródłem ich przekonań moralnych. Datoga wywodzą się z populacji nilotycznej, 

z którą Hadza nie są spokrewnieni (Mulder, 1992; Shriner i in., 2018). Wciąż istnieje jednak 

możliwość horyzontalnego transferu kulturowego—Hadza i Datoga to sąsiadujące ze sobą 

populacje, które mogły dzielić się swoim podejściem do zachowań związanych z marnowaniem 

żywności poprzez obserwację i kopiowanie (Cavalli-Sforza, Feldman, 1981). Obecne badania 

nie są w stanie wykluczyć możliwości horyzontalnej transmisji informacji kulturowej—

przyszłe badania mogłyby wyeliminować ten problem poprzez ustalenie czy sądy moralne o 

marnowaniu jedzenia nie są przekazywane w jakiś sposób między obiema populacjami. 

Pomimo tego, że wyniki badań nie potwierdzają hipotezy o związku zagrożenia 

bezpieczeństwa żywnościowego z sądami moralnymi o marnowaniu jedzenia na poziomie 

populacyjnym, udało się potwierdzić część hipotez o wystąpieniu takiego związku na poziomie 

indywidualnym. Wyniki badań sugerują, że sądy moralne o marnowaniu jedzenia są związane 

z poziomem odżywienia organizmu, który jest odbiciem warunków środowiskowych, w jakich 

żyje człowiek. Osoby, które miały niską siłę uścisku dłoni i te które w dniu badania nie spożyły 

posiłku bogatego w węglowodany, oceniały marnowanie jedzenia bardziej surowo. Wbrew 

hipotezą, zaobserwowano również, że surowsze sądy moralne są dokonywane przez osoby, 

które mają wyższy poziom masy mięśniowej. Nie udało się jednak znaleźć żadnego związku 

pomiędzy sądami moralnymi a poziomem tkanki tłuszczowej.  

Zmienną, która przewidywała surowość sądów moralnych o marnowaniu jedzenia, było 

spożycie węglowodanów w posiłku poprzedzającym badanie. Zmienna ta szacowała obecny 
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poziom odżywienia danej jednostki. Osoby, które przed badaniem nie spożyły posiłku bogatego 

w węglowodany, oceniały marnowanie jedzenia surowiej. Spożycie żadnych innych 

makroskładników nie było związane w żaden sposób z sądami moralnymi. Należy być jednak 

ostrożnym w zakładaniu, że węglowodany mają jakiś wyjątkowy efekt na kształtowanie się 

sądów moralnych. Istnieją pewne przesłanki, by sądzić, że skład makroskładników w posiłku 

może wpływać na funkcjonowanie psychologiczne (Colzato i in., 2013; Strang i in., 2017), 

jednak wyniki te można wytłumaczyć również w prostszy sposób, uwzględniając 

homeostatyczną funkcją głodu (Atasoy i in., 2012). Uczucie głodu może pojawiać się, gdy 

zapasy energii danej osoby się kończą. Węglowodany natomiast, w porównaniu do tłuszczów i 

białek, są najłatwiej dostępnym źródłem energii i z perspektywy metabolizmu, dostarczają 

energii do mięśni i mózgu najszybciej (Webster-Gandy i in., 2020). Spożycie węglowodanów 

wpływa na podniesienie poziomy insuliny, która z kolei powoduje uczucie nasycenia (Marieb i 

in., 2013). Wyniki badań sugerują więc, że to osoby, które nie dostarczyły energii danego dnia, 

są bardziej skłonne do osądzania marnowania jedzenia jako niemoralne zachowanie. Podobne 

efekty głodu na procesy psychologiczne zostały zaobserwowane już wcześniej. Uczucie głodu 

zmienia priorytety motywacyjne tak, aby ukierunkować człowieka na zdobycie pożywienia (Al-

Shawaf, 2016). Przykładowo, osoby głodne, w porównaniu do osób najedzonych, wyżej 

oceniają atrakcyjność zapachów jedzenia (Duclaux i in., 1973), są bardziej skłonne do zjedzenia 

zepsutego jedzenia (Hoefling i in., 2009), i łatwiej zapamiętują bodźce związane z jedzeniem 

(Morris, Dolan, 2001).  Na sądy moralne o marnowaniu jedzenia mogło wpłynąć więc uczucie 

głodu, które przeorganizowało priorytety motywacyjne—osoby głodne mogły postrzegać 

marnowanie jedzenia szczególnie negatywnie, ponieważ zachowanie to wiąże się ze 

zniszczeniem produktów, które mogłyby pozwolić tym osobom poradzić sobie z 

nieprzyjemnym uczuciem głodu i osłabienia. 

Osoby, które posiadały słabszą siłę uścisku dłoni i te, które miały większą masę 

mięśniową oceniały marnowanie jedzenia bardziej surowo—wynik ten może wydawać się 

jednak nieintuicyjny, ponieważ wyższy poziom masy mięśniowej jest powiązany z wyższą siłą 

(Jaric, 2003). Wynik ten można jednak wyjaśnić, biorąc pod uwagę charakterystykę obu 
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zmiennych i rolę jaką każda z nich pełniła w modelu regresji porządkowej. Siła uścisku dłoni 

zależy od masy mięśniowej (siła mięśniowa jest proporcjonalna do pola przekroju poprzecznego 

mięśnia; Jaric, 2003) i od dostępności energii, np. pod postacią glikogenu (Jacobs i in., 1981; 

Ørtenblad i in., 2013). Jednakże w modelu, który został użyty w badaniu, uwzględniona została 

zarazem siła uścisku dłoni, jak i masa mięśniowa. Hipotetycznie rzecz biorąc—ponieważ masa 

mięśniowa wpływa na siłę uścisku dłoni, to poprzez zawarcie zmiennej mierzącej masę 

mięśniową w tym samym modelu regresji, wyciąga się zmienną, która miała tę siłę mierzyć. W 

takiej sytuacji, siła uścisku dłoni w modelu reprezentowała głównie drugi czynnik, który 

wpływa na siłę: zapasy energii (Ørtenblad i in., 2013). Słabszy uścisk dłoni mógł oznaczać więc 

niższy poziom dostępnej energii u danej osoby. Ta z kolei wiązała się z surowszymi sądami 

moralnymi o marnowaniu jedzenia. W świetle tej argumentacji, można stwierdzić, że osoby, 

które miały niższą dostępność energii, oceniały marnowanie jedzenia bardziej surowo. Niższy 

poziom dostępności energii może być efektem niedożywienia, które wystąpiło na przestrzeni 

kilku dni przed pomiarem, bo tyle mniej więcej zajmuje zużycie się zapasu glikogenu w 

mięśniach (Ørtenblad i in., 2013). Wynik ten, pomimo tego, że istotny statystycznie, jest 

niespodziewany—w związku z tym, należy interpretować go z wyjątkową ostrożnością. 

Zarówno niska zawartość węglowodanów w posiłku jak i słabsza siła uścisku dłoni 

przewidywały surowsze sądy moralne zgodnie z postawionymi hipotezami. Obie te zmienne, w 

porównaniu do masy mięśniowej i poziomu tkanki tłuszczowej, mierzyły jednak poziom 

zagrożenia bezpieczeństwa żywnościowego w stosunkowo krótkim oknie czasowym. Te 

zmienne, które dostarczały informacji o zagrożeniu bezpieczeństwa żywnościowego, które 

mogło utrzymywać się dłużej, czyli obniżona masa mięśniowa i niższy poziom tkanki 

tłuszczowej, nie były związane z surowszymi sądami moralnymi o marnowaniu jedzenia. 

Sugeruje to, że zagrożenie bezpieczeństwa żywnościowego kształtuje sądy moralne, ale tylko 

na wczesnym etapie odczuwania niedożywienia. 

Oprócz siły uścisku dłoni, który mógł wskazywać na zapas energii, istotnym 

predyktorem surowszych sądów moralnych o marnowaniu jedzenia okazał się wyższy poziom 

masy mięśniowej. Wynik ten jest sprzeczny z postawioną hipotezą, która zakładała, że to osoby 
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o niższym poziomie masy mięśniowej będą surowiej oceniać marnowanie jedzenia. Wynik ten 

może być jednak wyjaśniony przez zinterpretowanie masy mięśniowej jako wskaźnika roli 

społecznej, a nie wyłącznie poziomu odżywienia. Tkanka mięśniowa, z fizjologicznego punktu 

widzenia, jest stosunkowa droga w utrzymaniu, ponieważ konieczne jest zapewnienie ciągłego 

spożycia białek i dostarczenia aktywności fizycznej, aby utrzymać ją na zdrowym poziomie 

(Witard i in., 2016). W kontekście nieuprzemysłowionych populacji, które praktykują 

gospodarkę naturalną, większą masę mięśniową mogą zapewnić w pierwszej kolejności zajęcia 

związane z pozyskiwaniem jedzenia. Pozyskiwanie jedzenia w warunkach gospodarki 

naturalnej nakłada na ludzi dodatkowe wymagania fizyczne (Glowacki, Molleman, 2017): od 

polowania i zbieractwa wśród Hadza, do pasterstwa lub ubijania masła u Datoga. Ci, którzy 

poświęcają swój czas i wysiłek na zaopatrzenie, są bardziej aktywni fizycznie, co z kolei może 

ułatwić utrzymanie tkanki mięśniowej. Co ciekawe, mężczyźni Hadza, którzy uczestniczą w 

polowaniach, mają lepszy dostęp do mięsa, ponieważ konsumują jego część przed 

przyniesieniem zdobyczy do obozu—pozwala to myśliwym (w porównaniu do Hadza, którzy 

nie polują) mieć lepszy dostęp do budującego masę mięśniową białka (Berbesque i in., 2016). 

Związek wyższej masy mięśniowej z surowszymi sądami moralnymi o marnowaniu jedzenia 

może sugerować więc, że wykształcają się one wśród osób, które są odpowiedzialne za 

zdobywanie pożywienia. Możliwe, że osoby, które dostarczają pożywienie swojej rodzinie lub 

innym osobom z grupy, mogą bardziej potępiać moralnie marnowanie jedzenia, ponieważ 

zachowanie to godzi bezpośrednio w ich pracę. Czas i energia zainwestowana w zdobywanie 

pożywienia przez te osoby nie są wykorzystywane, jeśli inni ludzie marnują zdobyte jedzenie. 

Odkrycie to łączy się z Badaniem 1, w którym ludzie poproszeni o wymienienie dodatkowych 

powodów, dla których uważają marnowanie jedzenia za niemoralne, na pierwszym miejscu 

wskazali argument, że marnowanie jedzenia jest wyrazem braku szacunku dla pracy innych 

osób. Związek masy mięśniowej z sądami moralnymi o marnowaniu jedzenia wskazuje więc 

związek roli społecznej (zdobywanie pożywienia) z surowszymi ocenami moralnymi 

marnowania jedzenia. Odkrycie to było niespodziewane i również należy interpretować je z 

ostrożnością. 
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Podsumowując, wyniki badania częściowo wspierają hipotezę o związku warunków 

środowiskowych z sądami moralnymi o marnowaniu jedzenia. Przede wszystkim, marnowanie 

jedzenia zostało surowiej ocenione przez osoby, które miały słabszy uścisk dłoni (marker 

kilkudniowego niedożywienia), i które deklarowały, że w dniu badania nie spożyły posiłku 

bogatego w węglowodany (marker obecnego stanu głodu i niedożywienia). Nie potwierdziły się 

przypuszczenia dotyczące związku stylu życia populacji oraz poziomu tkanki tłuszczowej z 

sądami moralnymi o marnowaniu jedzenia. Wyniki te nie dostarczają więc dowodów na to, że 

sądy moralne o marnowaniu jedzenia mogą być funkcjonalnym produktem kultury, który 

ułatwia populacji dostosowanie do środowiska. Nie dostarczają również dowodów na to, że sądy 

moralne o marnowaniu jedzenia mogą być efektem utrzymującego się niedożywienia (brak 

związku z poziomem tkanki tłuszczowej). Wyniki wskazują jednak, że surowsze sądy moralne 

o marnowaniu jedzenia mogą być kształtowane przez krótkotrwałe problemy z dostępem do 

pożywienia i z odczuciem głodu. Negatywne sądy moralne o marnowaniu jedzenia zostały 

zaobserwowane w każdej z badanych populacji. Wyniki Badania 3 sugerują jednak, że 

zróżnicowanie tych sądów może wynikać z krótkotrwałej deprywacji energetycznej, przez co 

mogą w szybki sposób reorganizować priorytety motywacyjne danej osoby i ukierunkowywać 

ją na zdobycie pożywienia—choćby przez wyczulenie na zachowanie innych osób, które mają 

nadmiar jedzenia i mogą ten nadmiar zniszczyć. Dodatkowo, wyniki badań pokazały, że osoby 

o wyższej masie mięśniowej również oceniają marnowanie jedzenia jako niemoralne 

zachowanie. Utrzymanie wyższej masy mięśniowej wymaga większej aktywności fizycznej i 

większego spożycia białek, przez co wynik ten może sugerować, że to osoby odpowiedzialne 

za zdobycie jedzenia (które wymaga większej aktywności fizycznej i umożliwia dostęp do 

białek) wykształcają surowsze sądy o marnowaniu jedzenia. Zjawisko to może być związane z 

fundamentalnym zjawiskiem kooperacyjnym, zasadzie wzajemności (Bowles, Gintis, 2004). 

Osoby, które wkładają energię i czas w pozyskiwanie jedzenia mogą czuć, że nie są w 

wystarczający sposób uhonorowane, jeżeli osoby, dla których zdobywały pożywienie, marnują 

ich pracę. 
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GŁÓWNA DYSKUSJA  

Marnowanie jedzenia bywa postrzegane jako niemoralne zachowanie—niewiele 

wiadomo było jednak o skali tego zjawiska i o czynnikach, które te sądy moralne kształtują. W 

ramach niniejszej pracy, przeprowadzona została seria trzech badań, których celem było 

umiejscowienie sądów moralnych o marnowaniu jedzenia w szerszym kontekście psychologii 

moralności. Seria przeprowadzonych badań umożliwiła szersze opisanie zjawiska i określenie 

potencjalnych czynników środowiskowych, które sprawiają, że niektórzy ludzie surowiej 

oceniają marnowanie jedzenia. Na ich podstawie, możliwe było również wskazanie potencjalnej 

funkcji tych sądów. Poniższa dyskusja zbiera najważniejsze odkrycia i omawia ich znaczenie. 

Pierwsze badanie zostało przeprowadzone na próbie Polaków i miało na celu 

zweryfikowanie czy osoby, które uważają marnowanie jedzenia za niemoralne, marnują mniej 

jedzenia. Dodatkowo, w oparciu o wcześniejsze badania motywacji do ograniczenia 

marnotrawstwa jedzenia (Graham-Rowe i in., 2014), przygotowana została lista sześciu 

potencjalnych powodów, które sprawiają, że ludzie uważają marnowanie jedzenia za 

niemoralne—powody te utworzyły dwa czynniki: powody zorientowane na zewnątrz (dobro 

środowiska, przyszłych pokoleń i problemy społeczne), oraz powody zorientowane do 

wewnątrz (tradycja, opinia znajomych, szacunek do własnej sytuacji finansowej). Wyniki badań 

wskazały, że ludzie, którzy uważają marnowanie jedzenia za niemoralne zachowanie, rzadziej 

dopuszczają się zachowań związanych z marnowaniem jedzenia. Co więcej, spośród osób, które 

uważały marnowanie jedzenia za niemoralne, jedzenie było rzadziej marnowane przez osoby, 

które deklarowały, że ich sądy są motywowane powodami zorientowanymi na zewnątrz.  

 Wyniki Badania 1 sugerują, że osądzanie marnowania jedzenia jako niemoralne 

zachowanie może prowadzić do zmiany zachowania—co byłoby zgodne z teoretycznymi 

przesłankami badania dotyczącymi funkcjonalnej roli sądów moralnych (Curry, 2016; Graham 

i in., 2013). Zbadanie poznawczych procesów decyzyjnych (powodów, dla których ludzie 

uważają marnowanie jedzenia za niemoralne) sugeruje, że może wynikać to z troski o 

środowisko naturalne i dobrostan innych ludzi. Aby jednak sądy moralne o marnowaniu 

jedzenia mogły być determinowane troską o przyrodę i innych ludzi, osoba musi być świadoma 
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zagrożeń jakie wynikają z marnowania jedzenia, takich jak degradacja środowiska i problemy 

społeczne (FAO, 2019). Wiedza ta jest dostępna w instytucjonalnie edukowanych populacjach 

uprzemysłowionych (np., Prescott i in., 2019; Redman, Redman, 2014). Co z osobami, które 

nie mają tej wiedzy? Czy ludziom z populacji przed-przemysłowych marnowanie jedzenia jest 

moralnie obojętne? 

 Drugie badanie miało na celu zweryfikowanie czy sądy moralne o marnowaniu jedzenia 

mogą być zjawiskiem uniwersalnym kulturowo. Pomimo tego, że w odizolowanych 

populacjach nieuprzemysłowionych ludzie mogą mieć znacznie mniejszy dostęp do wiedzy o 

globalnych konsekwencjach marnowania jedzenia (FAO, 2019), niewykluczone, że 

marnowanie jedzenia jest również tam postrzegane jako zachowanie niemoralne. W Badaniu 1 

osoby pochodzące z kraju uprzemysłowionego wskazały potencjalne powody, dla których 

marnowanie jedzenia jest niemoralne i nie były one ściśle związane z charakterystyką populacji, 

z której pochodziły. Przykładowo, ludzie twierdzili, że marnowanie jest niemoralne, ponieważ 

jest to wbrew temu co robili ludzie z przeszłych pokoleń, którzy troszczyli się o jedzenie, 

ponieważ zmagali się z głodem. Badanie 2, zostało przeprowadzone w trzech populacjach: 

pasterzy Masajów, ogrodników Yali i uprzemysłowionej populacji Polaków. Aby móc zbadać 

sądy moralne o marnowaniu jedzenia, opracowana została metoda obrazkowa, która umożliwiła 

badania sądów moralnych (również niezwiązanych z marnowaniem jedzenia) w populacjach 

niepiśmiennych.  Badanie miało na celu ustalenie czy marnowanie jedzenia może być 

postrzegane jako niemoralne zachowanie również w populacjach odizolowanych od wpływu 

norm kulturowych ludzi z zachodniego kręgu kulturowego (Henrich i in., 2010). 

 Wyniki ukazały, że osoby z populacji nieuprzemysłowionych, podobnie jak Polacy, 

oceniały marnowanie jedzenia jako niemoralne zachowanie. Co więcej, oceny Yali były 

surowsze od ocen Polaków, a oceny Masajów były surowsze zarówno od ocen Polaków, jak i 

Yali. Wyniki te nie były przewidziane—próbując je wyjaśnić, użyto funkcjonalnego podejścia 

do moralności: jaką funkcję mogły pełnić bardziej surowe sądy moralne o marnowaniu 

jedzenia? Analizując literaturę dotyczącą populacji Masajów i Yali, oraz środowiska w jakim 

żyją, zasugerowana została hipoteza o wpływie zagrożenia bezpieczeństwa żywnościowego na 
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sądy moralne o marnowaniu jedzenia. Okazało się, że różnice w surowości sądów moralnych o 

marnowaniu jedzenia były odbiciem problemów z dostępem do jedzenia, jakie występują w 

danych populacjach (np. EIU, 2019). Masajscy pasterze, którzy najsurowiej oceniali 

marnowanie jedzenia, zmagają się z ciężkimi uwarunkowaniami środowiskowymi, które 

destabilizują ich system żywnościowy (Galvin, 2009). Środowisko w jakim żyją Yali pozwala 

im w łatwy sposób dostosowywać się do zmian klimatycznych i ewentualnych klęsk głodu 

(Boissire, 2002). Polacy, czyli populacja, która oceniła marnowanie jedzenia najłagodniej, mają 

dostęp do uprzemysłowionego systemu żywnościowego i nie są narażeni na niespodziewane 

klęski głodu (Firlej, 2017). Sądy moralne o marnowaniu jedzenia mogą więc funkcjonować jako 

odpowiedź na wysoki poziom zagrożenia bezpieczeństwa żywnościowego. Osoby z populacji 

zamieszkujących surowe nisze ekologiczne mogą więc wykształcać takie sądy, aby ułatwić 

efektywne zarządzenie nadwyżkami jedzenia (np. poprzez dzielenie się jedzeniem z osobami, 

które mają do niego gorszy dostęp). Marnując nadwyżki jedzenia, osoby z narażonych na głód 

populacji mogłyby nie wykorzystać szansy, aby wspomóc innych członków swojej populacji 

(np. rodzinę). Co ciekawe, wcześniejsze badania psychologiczne pokazują, że nawet 

zaniechanie jakiegoś zachowania, może być postrzegane jako niemoralne (DeScioli i in., 2011). 

Marnowanie jedzenia mogłoby więc być postrzegane jako zaniechanie podzielenia się 

jedzeniem i dlatego prowadziło ludzi do moralnego potępienia tego zachowania. Rozważania te 

miały jednak charakter spekulacji typu post-hoc, ponieważ w Badaniu 2 w żaden sposób nie 

badano środowiska i jego związku z sądami moralnymi. Ten brak został uzupełniony w 

kolejnym badaniu. 

Trzecie badanie miało na celu zweryfikowanie hipotez wywiedzionych z wyników 

badania drugiego i jego celem była odpowiedź na pytanie, czy zagrożenie bezpieczeństwa 

żywnościowego wpływa na sądy moralne o marnowaniu jedzenia. Badanie porównywało dwie 

populacje, które ze względu na swój styl życia, zmagają się z różnym poziomem zagrożenia 

bezpieczeństwa żywnościowego: łowcy zbieracze Hadza, którzy żywią się prawie wyłącznie 

tym co upolują i co znajdą w buszu (Marlowe, 2010), oraz pasterze Datoga, którzy pomimo 

tego, że nadal praktykują swój tradycyjny styl życia, są w dużym stopniu zintegrowani z 
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rynkiem i mają dostęp do żywności produkowanej przemysłowo (Sellen i in., 2017). Badanie 

zostało rozszerzone o pomiar indywidualnego zagrożenia bezpieczeństwa żywnościowego, 

który został oparty o pomiar siły uścisku dłoni, analizę składu ciała metodą bioimpedancji 

elektrycznej (masa mięśniowa i poziom tkanki tłuszczowej) oraz o wywiad dotyczący 

spożytego jedzenia w dniu badania. Stosowanie metody analizy bioimpedancji elektrycznej 

praktycznie nie występuje w przypadku badań populacji odizolowanych, ze względu na 

problemy logistyczne związane z transportem sprzętu i możliwością przeprowadzenia trafnego 

pomiaru w polowych warunkach. To jednak dzięki tym pomiarom zweryfikowano, czy sądy 

moralne o marnowaniu jedzenia mogą być związane z poziomem zagrożenia bezpieczeństwa 

żywieniowego nie tylko na poziomie populacyjnym, ale również na poziomie poszczególnych 

osób.  

Wyniki badań nie potwierdziły hipotezy o związku sądów moralnych z poziomem 

zagrożenia bezpieczeństwa żywnościowego na poziomie populacji (chociaż Hadza i Datoga 

oceniali marnowanie jedzenia bardziej surowo od Polaków z Badania 2). Możliwe, że różnica 

w zagrożeniu bezpieczeństwa żywnościowego między Hadza a Datoga jest niewystarczająca, 

aby zaobserwować różnice, które udało się zaobserwować w przypadku Masajów, Yali i 

Polaków z badania drugiego. Nie udało się również zaobserwować związku poziomu tkanki 

tłuszczowej (wskaźnika długotrwałego niedożywienia) z sądami moralnymi o marnowaniu 

jedzenia. Okazało się jednak, że osoby, które surowiej oceniały marnowanie jedzenia miały 

słabszy uścisk dłoni, większą masę mięśniową i w dniu badania spożyły posiłek bogaty w 

węglowodany.  

Związek surowszych sądów moralnych ze słabszym uściskiem dłoni może być 

tłumaczony przez obniżony poziom zapasów energetycznych danej osoby (Ørtenblad i in., 

2013). Wynik ten sugeruje, że marnowanie jedzenia było surowiej oceniane przez tych, którzy 

na przestrzeni kilku dni przed badaniem mieli gorszy dostęp do pożywienia. Okazuje się, że 

zagrożenie bezpieczeństwa żywnościowego, które jest interpretowane jako utrudniony dostęp 

do odżywczej diety (Barrett, 2010), może kształtować oceny moralne marnowania jedzenia. 

Kolejnym czynnikiem, który ma podobną właściwość, jest obecny stan odżywienia. Niezależnie 
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od uścisku dłoni, sądy moralne o marnowaniu jedzenia były również przewidywane przez skład 

posiłku spożytego przez osobę badaną przed badaniem. Ci, którzy nie spożyli posiłku bogatego 

w węglowodany, oceniali marnowanie jedzenia surowiej. Węglowodany pełnią rolę 

makroskładnika, który szczególnie szybko potrafi dostarczyć energię do organizmu i możliwe, 

że osoby, które nie miały dostępu do tego „paliwa energetycznego” dostosowują swoje 

priorytety tak, aby zaspokoić swój głód (tzw. reorganizacyjna funkcja głodu; Al-Shawaf, 2016).  

Wyniki badań wskazują, że sądy moralne o marnowaniu jedzenia mogą różnić się 

między populacjami. To, jak ludzie oceniają marnowanie jedzenia może wynikać nie tylko z 

tego, że chcą uniknąć odległych konsekwencji środowiskowych i społecznych, (Graham-Rowe 

i in., 2014), ale również dlatego, że mogą być narażeni na niedożywienie, co może przynieść 

bezpośrednie konsekwencje zdrowotne dla nich i ich bliskich (Barrett, 2010). Perspektywa ta 

może wydawać się intuicyjnie bliska, ponieważ również w populacjach z zachodniego kręgu 

kulturowego zachowały się pewne rytuały wskazujące na to, że w przeszłości marnowanie 

jedzenia było potępiane z tych samych powodów, w jakich jest obecnie potępiane w populacjach 

nieuprzemysłowionych. Przykładowo, w wielu polskich domach ze szczególną troską ludzie 

traktują chleb—całują go, kiedy upadnie na podłogę, robią na nim znak krzyża przed 

pokrojeniem lub palą go, zamiast wyrzucić do kosza (MM: personalne obserwacje). Chleb może 

być traktowany jako pożywienie szczególnie istotne w czasie głodu—dostarcza energii, jest tani 

i prosty w wyprodukowaniu i przechowywaniu. Kultury z całego świata dostrzegły tę 

wyjątkową funkcjonalność pieczywa i zbudowały wokół niego zestawy rytuałów, które 

sprawiały, że chleb traktowany był (i gdzieniegdzie nadal jest) ze szczególnym szacunkiem 

(Rubel, 2011). Wraz z postępującym uprzemysłowieniem, które gwarantuje bezpieczeństwo 

żywnościowe, te normy i rytuały mogą zanikać—w Polsce, pomimo powierzchownego 

szacunku do chleba, pieczywo jest najczęściej marnowaną przez Polaków kategorią pożywienia 

(Mitka, 2020). Możliwe, że wraz z postępującą integracją populacji nieuprzemysłowionych z 

globalnym rynkiem, zagrożenie bezpieczeństwa żywnościowego będzie odgrywało mniejszą 

rolę w kształtowaniu się postaw moralnych względem jedzenia. Dynamika ta może operować 

również w drugą stronę—osoby z krajów, które dzisiaj cieszą się wysokim poziomem 



116 
 

bezpieczeństwa żywnościowego, mogą zaostrzyć swoje sądy moralne o marnowaniu jedzenia 

w przypadku potencjalnych kryzysów żywnościowych, które z dużym prawdopodobieństwem 

będą miały miejsce w przyszłości (Światowe Forum Ekonomiczne, 2019). 

 

Ograniczenia 

Seria badań, która została przeprowadzona w ramach niniejszego projektu, nie jest wolna 

od ograniczeń. Przede wszystkim, należy podkreślić, że badania mają charakter korelacyjny—

z metodologicznego punktu widzenia nie da się definitywnie określić czy obserwowane 

korelacje są relacjami przyczynowo skutkowymi. Jednakże, co do niektórych korelacji, istnieją 

silne powody, aby zakładać związek przyczynowo skutkowy. Pierwszym przykładem może być 

związek uwarunkowań środowiskowych populacji z surowością sądów moralnych, czyli 

korelacja zaobserwowana w Badaniu 2. To, że surowość sądów moralnych o marnowaniu 

jedzenia jest kształtowana przez czynniki środowiskowe związane z przynależnością do danej 

populacji, takie jak dostęp do pożywienia, jest znacznie bardziej prawdopodobne niż to, że 

dostęp do pożywienia, jest kształtowany przez sądy moralne. Na dostęp do pożywienia w 

populacjach opartych na gospodarce naturalnej wpływają przede wszystkim czynniki związane 

z klimatem i integracją rynkową (Galvin i in., 2004). O relacji przyczynowo skutkowej można 

w podobny sposób wnioskować w przypadku związku sądów moralnych o marnowaniu 

jedzenia ze zmiennymi fizjologicznymi. Bardziej prawdopodobne jest, że to niski status 

odżywienia organizmu wpływa na surowe sądy moralne o marnowaniu jedzenia, niż to, że 

surowe sądy moralne o marnowaniu jedzenia sprawiają, że człowiek staje się słabszy, lub że 

spożywa mniej węglowodanów w posiłku—taka zależność stałaby w opozycji do 

dotychczasowej wiedzy o wpływie głodu na funkcje psychologiczne (Al-Shawaf, 2016). 

Niektóre zmienne miały charakter korelacyjny, ponieważ przeprowadzenie badań 

eksperymentalnych byłoby nieetyczne. Część testowanych hipotez dotyczyła związku 

zagrożenia bezpieczeństwa żywnościowego z sądami moralnymi o marnowaniu jedzenia. Aby 

przeprowadzić badania eksperymentalne testujące tę hipotezy, należałoby manipulować 

dostępnością pożywienia i obserwować, jak zmieniają się sądy moralne o marnowaniu jedzenia. 
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Zmniejszanie dostępności pożywienia części populacji, jest nieetyczne w sposób oczywisty. 

Można byłoby jednak spróbować zwiększyć dostępność do pożywienia dla części populacji i 

liczyć na to, że surowość ich sądów moralnych o marnowaniu jedzenia osłabnie. Takie 

uzależnianie ludzi od zewnętrznych źródeł pożywienia na krótki czas trwania badań również 

jest wysoce nieetyczne, ponieważ wprowadza poważne zaburzenie codziennego 

funkcjonowania systemu żywnościowego danej populacji. W przypadku populacji 

nieuprzemysłowionych zaburzenie to jest poważniejsze, ponieważ społeczności te już na 

wejściu mają większe problemy z zagwarantowaniem wysokiego poziomu bezpieczeństwa 

żywnościowego.  

Innym ograniczeniem badań jest to, że nie przetestowały większego wachlarza 

zachowań, które mogą być powodowane przez sądy moralne i w konsekwencji mogą 

przyczyniać się do lepszego dostosowania człowieka do środowiska. Badanie 1 pokazało, że 

jednym z takich zachowań jest ograniczenie marnowania jedzenia: osoby, które uważają 

marnowanie jedzenia za niemoralne zachowanie marnują mniej. Przez to, nie przyczyniają się 

do degradacji środowiska i nie przyczyniają się do problemów społecznych (FAO, 2019). 

Istnieje możliwość, że te sądy moralne wpływają również na inne zachowania, które ułatwiają 

dostosowanie do środowiska. Przykładowo, może być tak, że osoby posiadające surowe sądy 

moralne o marnowaniu jedzenia są bardziej skłonne do dzielenia się jedzeniem z innymi 

osobami (hipoteza zasygnalizowana we wcześniejszym artykule teoretycznym; Misiak i in., 

2019). Może być też tak, że osoby potępiające marnowanie jedzenia są bardziej skłonne do 

stosowania kar względem osób marnujących (altruistyczne karanie; Fehr, Gächter, 2002). 

Możliwe również, że poprzez potępienie marnowania jedzenia ludzie mogą budować swoją 

moralną reputację (Sperber, Baumard, 2012). Ci, którzy manifestują swoje potępienie dla 

marnowania jedzenia mogą być postrzegani przez innych jako osoby, którym zależy na 

dobrostanie bardziej potrzebujących osób lub na dobrostanie środowiska. W konsekwencji, 

osoby tę mogą cieszyć się większą popularnością społeczną i odczuwać wynikające z tego 

korzyści. Te potencjalne zachowania, podobnie jak ograniczenie marnowania jedzenia, 

mogłyby wpłynąć pozytywnie na dostosowanie człowieka do zastanego środowiska. 
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Co bardzo ważne, wnioski wyciągnięte z niniejszych badań nie mają charakteru 

preskryptywnego. Warto zaznaczyć, że marnowanie jedzenia było już wcześniej tematem 

rozważań etycznych i zastanawiano się, czy z etycznego punktu widzenia marnowanie jedzenia 

może być uzasadnione (np. Mirosa i in., 2016; Tisenkopfs i in., 2019). Nie jest to jednak sposób 

rozumienia sądów moralnych o marnowaniu jedzenia, który został przyjęty w niniejszej 

rozprawie. Jej celem było deskryptywne zrozumienie sądów moralnych o marnowaniu jedzenia, 

czyli opisanie tego co sprawia, że ludzie uważają marnowanie jedzenia za niemoralne i jaka 

może być potencjalnie funkcja takiego sądu moralnego. W żadnym wypadku nie należy 

rozumieć tej pracy jako próby uzasadnienia, że marnowanie jedzenia jest zachowaniem 

nieetycznym (lub etycznym). 

 

Przyszłe kierunki badań 

Badania przeprowadzone w ramach tej pracy doktorskiej pokazały, że marnowanie 

jedzenia jest postrzegane jako niemoralne zachowanie wśród diametralnie odmiennych kultur—

populacji nieuprzemysłowionych, opartych na gospodarce naturalnej i uprzemysłowionej 

populacji z kręgu kultury zachodniej. Dostarczyły tym samym wstępnych przesłanek, aby 

sądzić, że sądy moralne o marnowaniu jedzenia mogą być uniwersalnym zjawiskiem 

psychologicznym, tj. wykształcają się wśród ludzi z populacji z całego świata (Brown, 2004). 

Wyniki przestawionych badań dostarczają potencjalnych wyjaśnień, dlaczego konkretnie te 

populacje wykształciły sądy moralne o marnowaniu jedzenia—w przypadku populacji WEIRD, 

sądy moralne o marnowaniu jedzenia mogą być determinowane troską o środowisko, a w 

populacjach nieuprzemysłowionych, mogą być determinowane zagrożeniem bezpieczeństwa 

żywnościowego. Hipoteza o uniwersalności sądów moralnych o marnowaniu jedzenia mogłaby 

zostać odrzucona, gdyby udało się znaleźć populację, w której marnowanie jedzenia nie jest 

postrzegane jako niemoralne zachowanie. Pierwszym krokiem takich dociekań mogłoby być 

zbadanie populacji, której obecnie nie zagraża (i historycznie nie zagrażał) głód, oraz która nie 

ma dostępu do wiedzy o destrukcyjnych dla środowiska konsekwencjach marnowania jedzenia. 

Trudno jest jednak wskazać potencjalną populację, która spełniałaby te założenia—okazuje się, 
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że niezwykle ciężko znaleźć jest populację, która nie doświadczała głodu w swojej niedawnej 

historii. Nawet kraje, które są na szczycie rankingu bezpieczeństwa żywnościowego, 

doświadczały problemów żywnościowych, np. w trakcie II wojny światowej (EIU, 2019). 

Gdyby jednak udało się ustalić taką populację, można przypuszczać, że nie wykształciła sądów 

moralnych o marnowaniu jedzenia, ponieważ nie pełniłyby one żadnej z poznanych dotąd 

funkcji. Mogłoby być też tak, że istnieją inne funkcję sądów moralnych o marnowaniu jedzenia, 

które do tej pory nie zostały zidentyfikowane. Hipotezę o uniwersalności sądów moralnych o 

marnowaniu jedzenia można byłoby również odrzucić, wykazując brak takich sądów w 

populacjach, w których osoby są świadome zagrożeń związanych z marnowaniem, lub w 

populacjach, w których występuje głód. W takim przypadku, wyniki takie byłyby również 

podstawą do zdyskredytowania któregoś z tych czynników, jako czynnika kształtującego sądy 

moralne o marnowaniu jedzenia.  

Inne obszary, których mogą dotyczyć przyszłe badania sądów moralnych o 

marnowaniu jedzenia, to obszary wskazane przez cztery pytania Tinbergena (1963). Niniejszy 

projekt dotyczył pytania o funkcję sądów moralnych o marnowaniu jedzenia—istnieją jednak 

jeszcze trzy pytania, jakie należałoby zaadresować, aby pełniej wyjaśnić to zjawisko. 

Jaki jest mechanizm sądów moralnych o marnowaniu jedzenia? Pytanie to może być 

rozpatrywane m.in. na gruncie neuronauk i psychologii poznawczej. Jedna z prac, której jestem 

współautorem, a która ukazała się dotychczas jako przeddruk (jest w trakcie recenzji naukowej; 

Marczak i in., 2019), sugeruje, że u osób, które dokonują sądów moralnych o marnowaniu 

jedzenia, aktywują się struktury odpowiedzialne za dokonywanie sądów moralnych (m.in., 

fragmenty kory przedczołowej i ciała migdałowatego) i struktury odpowiedzialne za 

odczuwanie obrzydzenia (m.in., fragmenty kory oczodołowo-czołowej, ciała migdałowatego i 

ciała prążkowanego). Nie znany jest do tej pory poznawczy mechanizm dokonywania sądów 

moralnych o marnowaniu jedzenia, ale można przypuszczać, że tak jak inne sądy moralne, jest 

związany z funkcjonowaniem systemu intuicyjnego i racjonalnego (Greene i in., 2001). 

Jak sądy moralne o marnowaniu jedzenia wykształcają się w ciągu życia jednostki? Do 

tej pory, naszej grupie badawczej, udało się ustalić, że osoby, które marnują jedzenie, budzą 
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niechęć dzieci, które ukończyły piąty rok życia—dzieci poniżej tego wieku nie zachowują się 

inaczej względem osób oszczędzających jedzenie i tych marnujących (Sorokowska i in., 2020). 

Nie wiadomo jednak, czy marnowanie jedzenia jest już wtedy postrzegane przez dzieci jako 

zachowanie niemoralne. Sądy moralne wymagają odpowiedniego stopnia rozwoju 

poznawczego (np. teoria umysłu) i emocjonalnego. Emocje moralne, które motywują nasze sądy 

i działania (np. poczucie winy, wstyd, duma i wdzięczność), wykształcają się dopiero około 8 

roku życia i są efektem interakcji czynników genetycznych, oraz społecznych doświadczeń i 

wiedzy (Malti, Dys, 2015). Można przypuszczać więc, że niechęć do marnowania jedzenia 

może przekształcić się w negatywny sąd moralny dopiero około 8 roku życia. Prowadzenie 

takich rozwojowych badań nad sądami moralnymi o marnowaniu jedzenia wydaje się 

szczególnie istotne, ponieważ dzieci mogą przyczyniać się do dużej ilości marnowanego 

jedzenia (Byker i in., 2014). 

Jak sądy moralne o marnowaniu jedzenia wykształciły się w perspektywie 

filogenetycznej? Odpowiedź na to pytanie ma na celu zlokalizować moment w historii 

naturalnej, w której po raz pierwszy pojawiły się sądy moralne o marnowaniu jedzenia. W 

przypadku psychologii, odpowiedź na to pytanie jest niezwykle ciężka, ponieważ procesy 

psychiczne nie podlegają procesowi fosylizacji i nie jesteśmy w stanie bezpośrednio zbadać 

procesów psychicznych naszych przodków, tak jak jesteśmy w stanie badać skamieniałe kości. 

Możemy jednak wykorzystać wiedzę psychologiczną i biologiczna, aby dokonywać pewnych 

ustaleń szacunkowych. Aby dokonywać sądów moralnych o marnowaniu jedzenia, istota musi 

być zdolna do dokonywania sądów moralnych. Zbadanie występowania sądów moralnych jest 

jednak niezwykle trudne u gatunków innych niż ludzie, a badacze koncentrują się na badaniu 

zachowań moralnych. Do tej pory, udało się ustalić, że takie zachowania moralne wykazują nasi 

najbliżsi ewolucyjni kuzyni, z którymi dzielimy wspólnego przodka: szympansy i bonobo 

(Tomasello, Vaish, 2013). Te gatunki małp człowiekowatych są zdolne do pomagania sobie, 

dzielenia się jedzeniem, odwzajemniania i współpracowania ze sobą. Ten rodzaj moralności jest 

jednak nieporównywalnie mniej złożony od moralności, którą wykształcili ludzie (Tomasello, 

Vaish, 2013). Jeżeli jednak przyszłe badania wykażą, że szympansy i bonobo są zdolne do 



121 
 

zachowań potępiających marnowanie jedzenia, może to sugerować, że sądy moralne o 

marnowaniu jedzenia mogły występować również u naszego wspólnego przodka, czyli około 6 

– 9 milionów lat temu (Muller i in., 2017). Na ten moment jednak, nie ma dowodów, aby sądzić, 

że sądy moralne o marnowaniu jedzenia występowały kiedykolwiek u innego gatunku niż Homo 

Sapiens—to zjawisko psychologiczne może więc mieć około 300 tysięcy lat (Bergström i in., 

2021). 

 

Praktyczne wykorzystanie wyników 

 Badania przeprowadzone w ramach pracy doktorskiej miały charakter badań 

podstawowych. Ich wyniki, jednakże, mogą być inspiracją do przyszłych badań 

aplikacyjnych—te zaś, mogą stać się podstawą do stosowania interwencji mających na celu 

ograniczenie marnowania jedzenia (Stöckli i in., 2018), lub mogą informować kampanie 

edukacyjne i polityczne mające na celu redukcję ilości marnowania jedzenia (Canali i in., 2017).  

 Badania przeprowadzone w ramach niniejszej pracy sugerują, że sądy moralne o 

marnowaniu jedzenia mogą sprzyjać redukcji marnowania jedzenia (definitywny związek 

przyczynowo skutkowy musi zostać jednak potwierdzony w badaniu eksperymentalnym). 

Osoby, które nie uważają marnowania jedzenia za niemoralne, mogą zostać zachęcone do 

zrewidowania swojego stanowiska poprzez zastosowanie metody moralnego przeformułowania 

(ang. moral reframing), czyli przeformułowanie argumentów moralnych w taki sposób, aby 

odpowiadały wartościom moralnym konkretnego człowieka (Feinberg, Willer, 2019). Osoby, 

które nie uważają, że marnowanie jedzenia jest zachowaniem niemoralnym, mogłyby zmienić 

swoje stanowisko, gdyby ukazać im związek marnowania jedzenia z innym problemem 

moralnym. Przykładowo, osoby, które uważają troskę o rodzinę za ważną moralną wartość, 

mogłyby zmienić swoje stanowisko dotyczące marnowania jedzenia, gdyby ukazać im związek 

między marnowaniem, a degradacją środowiska, która może doprowadzić do tego, że ich 

potomkowie będą zmagać się z ciężkimi konsekwencjami tej degradacji (IPCC, 2018).  

 Badanie pierwsze ukazało, że osoby, które uważają marnowanie jedzenia za niemoralne 

zachowanie, marnują mniej jedzenia, jeżeli ich stanowisko moralne jest konsekwencją troski o 
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środowiskowo, przyszłe pokolenia i problemy społeczne. Wyniki te wskazują na potencjalną 

grupę ludzi—osoby troszczące się o przyrodę i innych ludzi, jako grupę potencjalnie najbardziej 

responsywną na próbę łączenia marnowania jedzenia z globalnymi konsekwencjami. 

Organizacje dysponujące ograniczonym budżetem, mogłyby więc ukierunkowywać kampanie 

informacyjne na grupy osób, którym zależy na przyrodzie i na rozwiązaniu problemów 

społecznych. W takich kampaniach informacyjnych, ważnym aspektem mogłoby być 

podkreślenie związku marnowania jedzenia z moralnością. Niektórzy badacze uważają wręcz, 

że takie interwencje mogłyby być ukierunkowane na wywoływanie wśród ludzi poczucia winy 

z powodu łamania norm moralnych—miałoby to zmotywować ich do ograniczenia marnowania 

jedzenia (Qi, Roe, 2016). Badania pokazują jednak, że wywoływanie negatywnych emocji może 

mieć działanie odwrotne od zamierzonego, a osoby, które odczuwają negatywne emocje 

związane z marnowaniem jedzenia marnują więcej (Russell i in., 2017). Lepszym od obarczania 

winą konsumentów sposobem informowania o konsekwencjach marnowania jedzenia może być 

wspieranie ich autonomii, poprzez podkreślanie, że ograniczając marnowanie jedzenia 

zachowują się prośrodowiskowo i prospołecznie (Ryan, Deci, 2020).  
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Podsumowanie  

Badania przeprowadzone w ramach niniejszej pracy doktorskiej są pierwszymi 

badaniami, które integrują sądy moralne o marnowaniu jedzenia z dziedziną psychologii 

moralności. Ich wyniki dostarczają kluczowych informacji o sądach moralnych o marnowaniu 

jedzenia:  

• Wskazują na ich znaczenie funkcjonalne—osoby oceniające marnowanie jedzenia 

jako niemoralne zachowanie, mogą rzadziej dopuszczać się zachowań 

przyczyniających się do większej ilości marnowanego jedzenia (Badanie 1).  

• Podkreślają znaczenie uwarunkowań środowiskowych—osoby z populacji o 

wyższym poziomie zagrożenia bezpieczeństwa żywnościowego surowiej oceniają 

marnowanie jedzenia (Badanie 2 i 3).  

• Pokazują istotność zagrożenia bezpieczeństwa żywnościowego, odczuwanego 

również na poziomie indywidualnym—osoby niedożywione oceniają marnowanie 

jedzenia surowiej (Badanie 3). 

Ludzie mogą moralnie potępiać marnowanie jedzenia nie tylko ze względu na globalne 

zagrożenia środowiskowe i społeczne, do których przyczynia się marnowanie żywności. Sądy 

te mogą być również odbiciem mniej odległych problemów, takich jak problem z dostępem do 

żywności. Obserwacja ta—chociaż intuicyjnie może wydawać się oczywista—dotychczas 

umykała badaczom marnowania jedzenia. Prawdopodobnie dlatego, że wszystkie 

dotychczasowe badania były prowadzone w populacjach uprzemysłowionych, w których 

problem niedożywienia jest marginalny. Poprzez badanie bardziej zróżnicowanych ludzkich 

populacji i wpływu środowiska, w jakim żyją, będziemy w stanie uchwycić niepoznane dotąd 

czynniki, które przyczyniają się do marnowania jedzenia. Umożliwi nam to zrozumienie tego 

zachowania w kontekście funkcjonowania całego ludzkiego gatunku, wraz z kulturowymi i 

środowiskowymi niuansami, które na nas wpływają. Ostatecznie, może to zbliżyć nas do 

opracowania metod, które uchronią nas przed środowiskowymi i społecznymi konsekwencjami 

marnowania jedzenia.  
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