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onsumpcja to według słownikowej definicji jedzenie, spożywanie czegoś
oraz nabywanie, użytkowanie czegoś. Czasy, kiedy człowiek konsumował jedynie to,
co było mu absolutnie niezbędne do życia, już dawno minęły. Dziś bardzo wielu ludzi
chce jak najwięcej wszystkiego. Nieważne, czy jest im to potrzebne, czy nie.
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Najpopularniejszą obroną przed tym zarzutem jest stwierdzenie, że producenci zarzucają rynek
tak wielką liczbą atrakcyjnych produktów, że człowiek nie potrafi już określić dokładnie swoich
potrzeb. Szczególnie że to, co ma, jest społecznym wyznacznikiem jego statusu. I zamiast odłożyć
jakąś kwotę na starość, wydaje ją na kolejny przedmiot. Żeby on jeszcze spełniał swoje zadanie
i był trwały. Ale często – szczególnie jeśli jego opis składa się z liter pochodzących z alfabetu
innego niż łaciński – błyskawicznie staje się on tym, czym był w zasadzie od początku: kolejnym
bezużytecznym śmieciem.
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Na produkcję rzeczy i jedzenia, których przydatność jest co najmniej dyskusyjna, zużywa się
zasoby Ziemi. Naukowcy nie od dziś alarmują, że staje się ona coraz bardziej jałowa, a uciec z niej
– mimo ekscytujących futurystycznych wizji – nie bardzo jest dokąd. Wygląda więc na to, że jeśli
ludzkość nie zacznie rozumieć współczesnego znaczenia słowa „umiar”, raczej prędzej niż później
stanie się konsumentem totalnym: zje sama siebie.
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