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List otwarty do Pana Zenona Kryszczyńskiego 

Открытое письмо Зенону Крущинскому. 

An Open Letter to Mr. Zenon Kryszczyński 

W A... 1 „Sylwana” z 1962 r. (który to numer otrzymałem wraz z innymi do- 

piero we wrześniu) na str. 84 opublikował Pan artykuł „Teoria naukowa czy 

fantazja?" 

Ponieważ nie znam ani Pana, ani pańskiego adresu, a w artykule wystąpił Pan 

w obronie mojej osoby, czuję się w obowiązku na tym miejscu podziękować. 

Ze wspomnianego artykułu wnioskuję jednak, że nie są znane Panu niektóre szcze- 

góły sprawy, w której Pan głos zabrał. 

Zgadzam się z Panem, że od teorii trzeba wymagać poprawności rozumowania, 

ale ja przy rozwijaniu mojej teorii poszedłem dalej i słuszność jej starałem się po- 

przeć argumentami empirycznymi (pomiarowymi) („Sylwan' 1936, 1938 r., albo wyniki 

pomiarowe z 22 powierzchni próbnych; w okresie 1933—1956 wypełnienie przestrzeni 

na żadnej powierzchni nie wykazało istotnych zmian. Wyniki te przedstawiłem 29 listo- 

pada 1957 r. na zebraniu zainicjowanym przez PAN. Zostały też one oddane do druku 

ale dotychczas nie opublikowane). 

Zdawałem i zdaję sobie sprawę, że skromna jest ilość moich, może nawet z jakimiś 

niedociągnięciami przeprowadzonych doświadczeń, ale zawsze coś jest. Ma Pan jednak 

słuszność, że żaden z dyskutantów nie spróbował poprzeć swoich zarzutów nawet 

skromnymi doświadczeniami (a przecież w ciągu 15 lat, 1947—1962, tj. w okresie dys- 

kusji, można było przy pomocy prób już chociaż coś osiągnąć). Dyskusji dotyczącej 

mojej teorii było w tym okresie bardzo wiele w różnych miejscach (Towarzystwo 

Leśne w Poznaniu, i Warszawie, Wydział Rolniczo-Leśny Uniwersytetu Poznańskiego, 

Polska Akademia Umiejętności: w Krakowie, Konferencja Agrobiologiczna w Rogowie, 

w końcu w PAN w Warszawie). 

Komisja działająca z ramienia PAN ustaliła 28 sierpnia 1957 r. porządek dzienny — 

w porozumieniu z prowadzącymi spór — według którego nie będzie podsumowania 

dyskusji, a wyciągnięcie z niej wniosków zostało pozostawione samym uczestnikom 

zebrania. Jasne, że w ten sposób PAN stanęła na identycznym, słusznym stanowisku, 

jakie i Pan zajął w artykule, a które to da się krótko wyrazić: nie wolno wyrokować 

bez dostatecznych dowodów. 

Zebrania dyskusyjne odbyły się w PAN w 1957 i 1958 r. przez co pisemne i ustne 

spory uważać należało jako zawieszone. 

Po trzech latach profesor Szymkiewicz wznawia dyskusję, powtarzając już 

wielokrotnie przedyskutowane zarzuty i między innymi sugeruje niby moje twierdze- 

nie, że: „Wypełnienie ekologiczne przestrzeni jest wielkością stałą, niezależną od sied- 

liska' itd. („Sylwan' 1961, nr 1, str. 48, wiersz 22 od dołu i następne). 

Profesor Szymkiewicz sugeruje czytelnikom to twierdzenie „na tle całości 
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jego (Sucheckiego) prac, poświęconych temu zagadnieniu”. („Sylwan' 1961, 
nr 1, str. 41, czwarty wiersz od dołu). 

Niech i tak będzie, a więc na podstawie mojego podręcznika pt. „Wykład nauki 
o siedlisku leśnym' — Lwów, Politechnika 1935 r. rozdział: Przestrzeń jako wykładnik 
siedliska — strony 188—192, albo Polska Akademia Umiejętności, Prace Rolniczo- 
-leśne, nr 67, str. 3, gdzie wyraźnie piszę: „Procent wypełnienia przestrzeni zależy 
więc z jednej strony od warunków wyżywienia (warunków siedliska), z drugiej strony 
od ekologicznych wymagań poszczególnych gatunków drzew, rosnących na danej prze- 
strzeni, a zmienić się nie może, dokąd te czynniki się nie zmienią . Albo Roczniki 
Nauk Rolniczych i Leśnych, Tom XLIX, Suchecki „Równanie drzewostanu' we 
wstępie: | 

„Wypełnienie to zależy ściśle od warunków siedliska i wrodzonych ekologicznych 
własności gatunków tworzących zespół itd." Ograniczam się do tego jednego przy- 
kładu, bo nie chcę listu przedłużać, pomimo, że w artykule profesora Szymkiewi- 
cza można więcej, niemniej jaskrawych przykładów znaleźć. 

No cóż. Albo profesor Szymkiewicz nie zna całości moich prac poświęconych 
temu zagadnieniu — wbrew swojemu twierdzeniu. Albo czytał je, ale w takim przy- 
padku zupełnie nie rozumie podstawy istoty teorii przez niego krytykowanej. A prze- 
cież jest ona dziecinnie prosta, bo polega na dzieciom już znanym prawie matematycz- 
nym, mianowicie, że stosunek dwóch równowartościowych liczb jest zawsze jednością 
(H:H=1). Prawo to obowiązuje oczywiście gdy H jako funkcja wieku i siedliska 
w równaniu tym wystąpi. Nie chcę bowiem nawet przypuszczać, aby On rozmyślnie 
zniekształcał moje założenia, usiłując naśladować sofistów, którzy (jak z historii wia- 
domo) nie mogąc znaleźć innych argumentów — w taki sposób dokuczali, już w sta- 
rożytności, nawet najsławniejszym filozofom greckim. 

Co skłoniło profesora Szymkiewicza do wznowienia teoretycznej dyskusji — 
Nie wiem... | 

Atak przeciw mnie jest chyba niecelowy, bo przecież obecnie nikomu nie przeszka- 
dzam i miejsca nie zajmuję. 

Ale może?... 

Dla samej teorii wznowienie dyskusji jest jednak korzystne. Historia wskazuje, że 
teorie którymi się mało lub zgoła nie zajmowano, miały zazwyczaj poślednie znacze- 
nie. Natomiast dyskusje nad hipotezami, teoriami, twierdzeniami itp. były zawsze dłuż- 
sze i zacieklejsze, jeżeli wnosiły one do nauki jakieś nowe myśli i problemy. Znane 
są przecież wypadki, że dyskusje nad pewnymi zagadnieniami ciągnęły się całe wie- 
ki, zanim je zrozumiano, doświadczalnie potwierdzono i przyjęto. 
Dobrym więc znakiem jest wznowienie dyskusji, która ciągnie się już w słowie 

i piśmie przez 15 lat. Przypuszczam, że gdyby PAN całość tych pisemnych i ustnych 
rozpraw opublikowała (jak sobie życzy profesor Szymkiewicz) to już powstałby 
tom, obejmujący paręset, może do tysiąca, stron druku. 
Wobec tego dziękuję Panu bardzo uprzejmie za podjęcie rzuconej rękawicy i będę 

z zainteresowaniem śledził dalszy bieg dyskusji. 
List wpłynął od Komitetu Redakcyjnego 29 września 1962 r. 

Z poważaniem 

prof. dr Kazimierz Suchecki 
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