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Realne efekty postępu
Choć Polska rośnie w siłę, to Polakom nie żyje się dostatniej, przynajmniej w stosunku do oczekiwań i tego, co widzą w krajach starej
Unii. Przybywa nam dróg, autostrad i stadionów, ale szczęśliwych ludzi
przybywa znacznie mniej, co w pewnych kręgach jest interpretowane
jako klęska obranej niegdyś strategii rozwoju (a raczej jego kierunku, bo
mówić o strategii byłoby może przesadą). Mamy do czynienia z czymś,
co w czasach realnego socjalizmu można byłoby określić mianem kiełkującego rewizjonizmu.
Sama pani Premier nie kryje, że coś trzeba zmienić, jeśli zachodni
poziom życia nie ma być dla nas czymś w rodzaju króliczka, którego
będziemy gonić z zapałem, ale bezskutecznie. Również prezes NBP,
prof. Marek Belka przyznał publicznie, że droga, którą kroczy Polska,
do niczego dobrego nie prowadzi i trzeba z niej jak najszybciej zejść.
Skończyć z modelem rozwoju opartym na eksploatacji taniej siły roboczej, bardziej finansować postęp – postawić na myślenie. Taki zwrot
nie powinien dziwić, a tym bardziej zaskakiwać. Myślenie, odkąd pamiętam, cieszyło się w Polsce wysokim prestiżem i w zasadzie nie było
wątpliwości co do tego, że ma kolosalną przyszłość.
Z teraźniejszością bywało różnie. Z impetem zaangażowała się
myśl, w tym naukowo-techniczna, tuż po wojnie w odbudowę kraju.
Szybko jednak uległa korekcie sama koncepcja rozwoju – stwierdzono, że nie ma sensu wynajdować prochu, skoro go już wynaleziono
w Związku Radzieckim. W czasach Gomułki wróciła koncepcja, by
własnej myśli jednak nie gasić. Kilka rzeczy (jeśli chodzi o technikę)
wówczas powstało – m.in. samolot Iskra prof. Tadeusza Sołtyka (który
otwierał tegoroczną paradę lotniczą w dniu 15 sierpnia). Długo to jednak nie trwało. Między polityką a techniką trudno było o konsensus,
przede wszystkim dlatego, że polityka kreuje rzeczywistość poprzez
uchwały, a technika za tym nie nadąża. Dlatego wówczas, po czasach
Gomułki, wraz ze zmianą ekipy zmieniła się koncepcja – znów postawiono na import myśli o czego efektach i skutkach nie ma potrzeby
pisać, bo zostało to już wielokrotnie i przez wielu opisane.
Po zmianie ustroju były pewne nadzieje, że w nowej rzeczywistości
znajdzie się robota także dla mózgów krajowych – w dyskusjach kładło
się nacisk na wędkę, przeciwstawiając ją rybie, która z człowieka robi
bezwolnego i bezmyślnego konsumenta. I tym razem jednak praktyka
się nieco odchyliła od zamierzeń i dziś sukcesy zarówno władzy, jak
i poszczególnych grup społecznych, najchętniej mierzy się wysokością
unijnych dotacji (były premier Waldemar Pawlak nazywa to wprost –
z chłopską otwartością – wyciskaniem brukselki). Nie chcę przez to
bynajmniej powiedzieć, że Polak obecnie nie myśli, że brak jest innowacji, a kraj zszedł z drogi postępu. Byłaby to oczywista bzdura. Sytuacja jest więc taka, że Polska wręcz tonie w innowacjach, głowy pękają
od pomysłów, myśl nowatorska wylewa się z telewizyjnych kanałów,
stacji radiowych i gazet wszelkiej maści. Chodzi jedynie o to, że postęp
nie jedno ma imię, a innowacje nie koniecznie muszą dotyczyć śrubek
i trybików.
Myśleć każdy może, a szczególnie w kraju demokratycznym – może
myśleć co chce, o czym chce, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.
Takie są w istocie źródła postępu i taki potem jego kierunek. Marszałek
Ludwik Dorn mówiąc o zjednoczonej lewicy, wyraził wątpliwość co do
trwałości związku, wskazując, że występuje ona w trzech w pełni autonomicznych postaciach – uwaga jednej zwrócona jest w stronę przeszłości, drugiej – w stronę żołądka; trzeciej w stronę sfer intymnych.
I ten podział można w istocie przenieść na całe społeczeństwo, a już na
pewno na jego elity. Oczywiście wzrost nakładów na badania i rozwój
nie zmieni pasji, specjalności czy struktury inteligencji, raczej wzmocni
to, co jest i nada nowy impuls postępowi w jego obecnym kształcie
i kierunku. W sumie na efekt raczej stawiam taki, iż prędzej pan Wacek
urodzi bliźniaki, niż minister gospodarki wmuruje kamień węgielny pod
pierwszą elektrownię jądrową.
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