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JAN ŚWIĄDER 

W sprawie pewnej recenzji 

По вопросу одной рецензии 

Upon the Subject of a Certain Review 

„Sylwanie' nr 10 z 1958 r. ukazała się recenzja pracy Carla H. 
otoltenberga pt. „Economics For Forest Managers — A Chan: 

ging Emphasis (Journal of Forestry, z. 8, r. 1956, str. 506—511), pióra 
mgra inż. Lecha Zielińskiego, mająca, zdaniem autora, 

„i dla nas znaczenie' (str. 69). 
Zapewne wskutek zastosowanych przez Autora skrótów myślowych, 

w recenzji nie wszystko jest zrozumiałe. W szczególności nie jest zro- 
zumiałe: 

1. Przy użyciu jakiej metody, czyli w jaki sposób należy przeprowadzać 
„kalkulację finansową dla starszych klas wieku, w przeciwstawieniu do 
kalkulacji obejmującej całą kolej rębu' (str. 67), oraz w jakich konkret- 

nie warunkach i dla jakich celów kalkulacja taka mogłaby być stoso- 

wana w Polsce. 
2. O jakich konkretnie „posunięciach gospodarczych, których alterna- 

tywy pozostają jeszcze w granicach swobodnego wyboru podmiotów 505- 

podarujących... rachunek tego rodzaju... miałby decydować ? (str. 67). 

3. Ile konkretnie lat obejmuje „okres takiej kalkulacji bliski... okresom 

stosowanym w wielu innych dziedzinach produkcji” (str. 67) i co to są 

za aziedziny? | 
4. Jakie konkretnie argumenty są uzywane na poparcie krytykowanego 

przez Stoltenberga poglądu „że koszty odnowienia lasu należy 

wiązać w analizie ekonomicznej z dochodami uzyskanymi z poprzedniego 

drzewostanu, a nie mającego powstać ' (str. 67), jeśli nie jest nim uzy- 

wany przeze mnie, ale wbrew twierdzeniu recenzenta nie tylko przeze 

toczone na następnej stronie recenzji mnie (o czym świadczy choćby przy | nzj] 

nazwisko Rudolfa Markusa), argument zastania lasów na ziemi 

w stanie gotowym i rozpoczęcia produkcji leśnej od użytkowania? 

5. Co oznacza zdanie „oparcie argumentacji na tradycjach pozostaje 

w jaskrawej sprzeczności ze stosowaną w ekonomice metodą rozumowa- 

nia' (str. 67), a.'w szczególności jakie konkretnie „tradycje i jaką „me- 

todę rozumowania Recenzent miał na myśli? e „ | | 

Ponadto interesującą rzeczą byłoby dowiedzieć się, w jaki sposób mogło 

dojść w Stanach Zjednoczonych do nieprawdopodobnego z naszego punktu 

widzenia pomieszania dwóch pojęć, określanych odrębnymi terminami 

o zupełnie wyraźnym zakresie: 1) księgowość, 2) analiza ekonomiczna 
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(str. 68), oraz w jaki sposób mogła wziąć „z tego źródła ... swój początek 

niechęć niektórych leśników do stosowania rachunku procentów składa- 

nych w leśnictwie' (str. 68), które to sprawy wydają się nie mieć ze sobą 

przyczynowego związku. 
Bez uzupełnienia recenzji wyjaśnieniami dotyczącymi wymienionych 

okoliczności recenzja, wypowiadając znaczną ilość zdań niejasnych i nie- 

zrozumiałych, nie orientuje należycie i nie przynosi oczekiwanych ko- 
rzyści. 

Wpłynęło do Komitetu Redakcyjnego 18 listopada 1958 r.


