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Środowiskowe uwarunkowania sądów moralnych o marnowaniu jedzenia 
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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 



2 
 

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 

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. 
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