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Dzie³o i jego kontynuacja

Stefan Cwojdziñski*

W marcu minê³y trzy lata od œmierci
w Hobart na Tasmanii Profesora Samuela
Warrena Careya (ryc. 1) — wybitnego
Geologa i Geotektonika, Ojca wspó³czes-
nego oblicza teorii ekspansji Ziemi.

Samuel Warren Carey urodzi³ siê w
1911 r. Tytu³ baka³arza i magistra nauk
uzyska³ w 1933 r. na Uniwersytecie w
Sydney. Pierwsze doœwiadczenia geolo-

giczne zdoby³ w latach 1934–1940, gdy jako geolog nafto-
wy Australijskiej Kompanii Naftowej bra³ udzia³ w pio-
nierskich pracach poszukiwawczych na Nowej Gwinei.
W 1939 r., na podstawie studium pozycji tektonicznej
Nowej Gwinei i Melanezji, uzyska³ stopieñ doktora nauk
geologicznych. Wojna, która w 1941 r. dotar³a do dalekiej
Australii, uczyni³a z Niego kapitana australijskich spado-
chroniarzy, walcz¹cych z wojskami japoñskimi w latach
1942–1944. Zaraz po wojnie obj¹³ stanowisko szefa
pañstwowej s³u¿by geologicznej na Tasmanii, a od 1946 a¿
do 1976 r. by³ profesorem geologii i kierownikiem departa-
mentu na Uniwersytecie Tasmanii. W ci¹gu swej d³ugiej
kariery akademickiej by³ zapraszany na cykle wyk³adów na
uniwersytety w Yale i Zachodnim Ontario, a tak¿e do Naro-
dowego Uniwersytetu Australijskiego oraz Kanadyjskiego
Instytutu Górnictwa i Metalurgii. By³ konsultantem nauko-
wym wielu firm prywatnych i instytucji publicznych w
Australii, Izraelu i Kanadzie. Pe³ni³ funkcjê prezydenta
Australijskiego Towarzystwa Geologicznego oraz Austra-
lijsko-Nowozelandzkiego Zwi¹zku Postêpu Naukowego;
by³ cz³onkiem miêdzy innymi Londyñskiego Towarzystwa
Geologicznego, Amerykañskiego Towarzystwa Geologicz-
nego, Australijskiej Akademii Nauk oraz Indyjskiej Naro-
dowej Akademii Nauk. Otrzyma³ tytu³ doktora honoris
causa Uniwersytetu Papua-Nowa Gwinea i Uniwersytetu
Urbino we W³oszech. Zosta³ odznaczony wieloma medala-
mi, w tym Z³otym Medalem Gondwany w 1962 r.

Profesor S.W. Carey by³ jednak przede wszystkim
g³êboko myœl¹cym badaczem, geologiem i geotektonikiem,
który potrafi³ wyprzedziæ myœl¹ swój czas, potrafi³ przez
ca³e d³ugie ¿ycie przeciwstawiaæ siê opinii wiêkszoœci œro-
dowiska, uparcie promuj¹c i publikuj¹c najpowa¿niejsze
argumenty na rzecz ekspansji Ziemi. W latach 50. XX w.
rozpocz¹³ siê okres Jego zainteresowania problemami glo-
balnej tektoniki. Co ciekawe, ju¿ w 1953 r., na d³ugo przed
reaktywacj¹ teorii dryftu kontynentów, przygotowa³
pracê, w której sugerowa³ mechanizm migracji konty-
nentów poprzez oddzia³ywanie pr¹dów konwekcyjnych
(podnosz¹cych w strefach rozpadu kontynentów) oraz
wci¹gania i konsumpcji skorupy oceanicznej pod rowami
oceanicznymi. Propozycja publikacji tej pracy w Journal
of Geophysical Research zosta³a odrzucona, a sama praca

okreœlona jako naiwna i nie nadaj¹ca siê do publikacji (vide
Carey, 1976). Nied³ugo potem, bo ju¿ w 1956 r. na organi-
zowanym w Hobart sympozjum, poœwiêconym dryftowi
kontynentów, Carey w istocie sformu³owa³ ideê p³yt lito-
sfery, zauwa¿aj¹c, i¿ grzbiety œródoceaniczne (wówczas
rozpoznane tylko we fragmentach) tworz¹ poligonalny
wzór, dziel¹cy skorupê ziemsk¹ na wielkie fragmenty. Zda-
niem Careya (1958), radialna dyspersja poligonów wska-
zuje na ekspansjê Ziemi. W tej samej pracy wy³o¿y³
podstawy mechanizmu ryftogenezy i zwróci³ uwagê na
„rozdêcie” grzbietów œródoceanicznych wokó³ Afryki i
podobieñstwo ich zarysu do linii wybrze¿y kontynentu.
Zauwa¿y³ tak¿e, ¿e Pacyfik powsta³ w taki sam sposób jak
inne oceany, czyli wskutek ryftogenezy, a jego obwód
powiêksza siê, co równie¿ wskazuje na ekspansjê. Zanim
wiêc ostatecznie zrekonstruowano globalny system grzbie-
tów œródoceanicznych, wykazano m³ody wiek wszystkich
wspó³czesnych oceanów i udowodniono proces spreadin-
gu, Profesor Carey sformu³owa³ niezwykle powa¿ne i do
dziœ aktualne argumenty, przemawiaj¹ce za procesem eks-
pansji Ziemi. Po praktycznie niezauwa¿onym przez œrodo-
wisko geologiczne okresie rozwoju myœli ekspansjonis-
tycznej w latach 20. i 30. XX w. sta³ siê Ojcem wspó³czes-
nego oblicza tej teorii.

Wyniki swoich przemyœleñ, wzbogacone licznymi
badaniami nad procesami fa³dowymi, asymetri¹ Ziemi,
skal¹ zjawisk geotektonicznych oraz pozycj¹ i ewolucj¹
tektoniczn¹ Australii, Nowej Gwinei, Melanezji, SE Azji
i Indii, które prowadzi³ w latach 60. i 70. XX w., zawar³
w swym podstawowym dziele The Expanding Earth (Carey,
1976), wydanym przez Elsevier w znanej serii Develop-
ments in Geotectonics (ryc. 2). W dziele tym nie tylko
przedstawi³ wiele obiektywnych dowodów ekspansji i prze-
prowadzi³ dyskusjê z argumentami tektoników p³ytowych,
ale tak¿e omówi³ warunki deformacji tektonicznych w lito-
sferze, asymetriê Ziemi i jej rotacjê. Do opisu procesów
odbywaj¹cych siê na ekspanduj¹cej Ziemi wprowadzi³
now¹ terminologiê. Takie terminy, jak oroklina, rombo-
chazm, sfenochazm, sfenopiezm, oroklinotat i megaœciêcie,
stanowi¹ podstawê opisu geologicznej ewolucji ró¿nych
geostruktur kontynentalnych i oceanicznych. Od tego
momentu a¿ do koñca swojego pracowitego ¿ycia Profesor
Carey sta³ siê centraln¹ postaci¹ œrodowiska zwolenników
ekspansji Ziemi.

W 1981 r. zorganizowa³ na uniwersytecie w Sydney
pierwsze miêdzynarodowe sympozjum poœwiêcone eks-
pansji Ziemi. W jego wyniku powsta³a obszerna publikacja
(Carey, 1981), we wstêpie do której Carey napisa³: Spotka-
liœmy siê, aby dyskutowaæ to, co wiêkszoœæ nazywa herezj¹.
Herezja zaprzecza pewnikom. Ale postêp nauki przez wieki
polega³ na stopniowej erozji samo przez siê zrozumia³ych
pewników, w nastêpstwie uznawanych za fa³szywe.
S³owom tym pozosta³ wierny przez ca³e ¿ycie. Wspomnia-
na publikacja (ryc. 2) jest zbiorem artyku³ów poœwiêco-
nych ró¿nym aspektom ekspanduj¹cej Ziemi. Sympozjum
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umo¿liwi³o wy³onienie grupy geologów i geofizyków
zaanga¿owanych w propagowanie teorii ekspansji.
Nale¿eli do niej m.in. K. Vogel, H.G. Owen, C.F. Burret,
G.O. Kremp, M. Gorai, A.R. Crawford, J. Stöcklin,
F. Ahmad, B. Ciric, S.T. Tassos, J.K. Davidson, O. Shields,
W.F. Tanner i V.B. Neiman. Ju¿ 3 lata póŸniej, w 1984 r.,
zosta³a zorganizowana w Moskwie konferencja poœwiê-
cona problemom ekspansji i pulsacji Ziemi. Jej organi-
zatorem by³ akademik E.E. Milanowski, ale patronem —
Profesor Carey. Podczas konferencji swoje argumenty
przedstawili zwolennicy ekspansji z ZSRR: W. Blinow,
K. Wiesie³ow, I. Kiry³³ow, J. Czudinow i in. Od tego cza-
su miêdzynarodowe spotkania ekspansjonistów sta³y siê
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Ryc. 2. Najwa¿niejsze publikacje S.W. Careya

Ryc. 3. Uczestnicy spotkania ekspansjonistów w Theuern w Bawarii w czasie Miêdzynarodowego Kolokwium Ekspansja Ziemi —
Teoria na Etapie Udowadniania w 2003 r. Od lewej stoj¹: Nentwig, J. Koziar (Polska), K.H. Jacob (Niemcy), K. Meyl (USA), G. Scale-
ra (W³ochy), S. Cwojdziñski (Polska), P. Rajlich (Czechy), H. Kallenbach (Niemcy), K. Luckert (USA), M. Schwab, R. Gottfried, K.
Vogel i H. Fritsch (wszyscy z Niemiec). Fot. K.H. Jacob

Ryc. 1. Profesor Samuel Warren Carey w Sos-
nówce ko³o Karpacza na Dolnym Œl¹sku podczas
konferencji poœwiêconej ekspansji Ziemi —
16.11.1994 r. Fot. J. Koziar



tradycj¹. Takie konferencje, na których prezentowana by³a
tematyka ekspansji, odby³y siê w 1993 r. w Olimpii w
Grecji (Cwojdziñski, 1994), w 1994 r. we Wroc³awiu i
Karpaczu (Cwojdziñski & Koziar, 1995), w 2001 r. (dla
uczczenia 100 rocznicy urodzin O.C. Hilgenberga) w Lau-
thenthal w Niemczech, w 2003 r. w Theuern w Bawarii (ryc.
3, 4) oraz w 2004 r. w Urbino we W³oszech. Konferencja
w Polsce by³a ostatni¹, w której uczestniczy³ Prof. Carey.

Bêd¹c emerytowanym profesorem Uniwersytetu Tas-
manii, S.W. Carey nadal intensywnie pracowa³ naukowo.
Owocem Jego pracy by³y dwie monografie: Theories of the

Earth and Universe. A history of Dogma in the Earth Scien-

ces, wydana w 1988 r. przez Stanford University Press oraz
Earth, Universe, Cosmos, wydana przez Uniwersytet Tas-
mañski w 1996 r. (ryc. 2). W dzie³ach tych Carey przedsta-
wi³ nie tylko poszczególne aspekty procesów zwi¹zanych
z ekspansj¹ Ziemi, w tym po raz pierwszy interpretacjê
wyników danych geodezji satelitarnej, które wskazuj¹ jed-
noznacznie na wzrost promienia Ziemi, ale zaj¹³ siê tak¿e
ewolucj¹ Uk³adu S³onecznego, gwiazd i kosmosu, propo-
nuj¹c oryginaln¹ teoriê tzw. wszechœwiata zerowego (Null

Universe), w którym nastêpuje ci¹g³a kreacja materii, a suma
materii i energii wynosi zero. W swym ostatnim dziele
Carey zaj¹³ siê zatem tak¿e problemem genezy ekspansji
Ziemi. Pytanie o przyczyny ekspansji sta³o siê bowiem na
prze³omie lat 50. i 60. XX w. jednym z powodów odrzuce-
nia tej teorii przez wiêkszoœæ geotektoników, mimo oczy-
wistoœci dowodów geologicznych. Nie wiem dlaczego Zie-

mia ekspanduje — napisa³ Profesor Carey w 1976 r. —
z empirycznego punktu widzenia wystarcza mi, ¿e ekspan-

duje.
S.W. Carey by³ nie tylko wybitnym geotektonikiem,

by³ tak¿e filozofem przyrody i historykiem nauk o Ziemi.
Mimo, i¿ przeciwstawia³ siê panuj¹cemu niepodzielnie
dogmatowi tektoniki p³yt, w uroczystym ZjeŸdzie Austra-
lijskich Geologów z okazji 80-lecia Prof. Careya w 1992 r.
wziêli udzia³ tak znani geotektonicy i tektonicy, jak Peter
Molnar, Ian Dalziel, John Dewey, Richard Gibson i John
Ramsey.

Prof. Carey odszed³, ale Jego dzie³o jest kontynuowa-
ne. Ostatni¹ okazj¹ spotkania siê grupy ekspansjonistów
by³a 181. sesja 32. Miêdzynarodowego Kongresu Geolo-
gicznego we Florencji oraz pokonferencyjne warsztaty w
Urbino pod koniec sierpnia 2004 r., poœwiêcone nowym

koncepcjom w tektonice globalnej. By³y to spotkania nie-
wierz¹cych w tektonikê p³yt (Wezel, 2004). Uczestnicy i
referenci, œwiadomi s³abych stron i sprzecznoœci wystê-
puj¹cych w interpretacjach tektoniki p³yt, prezentowali
nowe koncepcje globalne, odwo³uj¹c siê jednak czêsto do
dawnych hipotez geotektonicznych, takich jak koncepcje
Ziemi o sta³ych rozmiarach i permanencji struktur konty-
nentalnych i oceanicznych oraz hipotezy pulsacji Ziemi.
Teoria ekspansji by³a prezentowana przez grupê geologów
i geofizyków, którzy przedstawiali ró¿ne aspekty tej idei
geotektonicznej. Bezpoœrednie dowody i przes³anki, wska-
zuj¹ce na ekspansjê naszej planety, przedstawi³ G.C. Sca-
lera na podstawie analizy sytuacji geotektonicznej w base-
nie Morza Œródziemnego. Przytoczy³ on wiele obserwacji,
które dowodz¹, ¿e Morze Œródziemne nie jest reliktem
Tetydy, lecz powoli rodz¹cym siê, nowym oceanem. S. Tas-
sos, rozpatruj¹c warunki panuj¹ce wewn¹trz Ziemi, obliczy³
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Ryc. 4. K.Vogel i S. Cwojdziñski wœród modeli ekspanduj¹cej Zie-
mi Vogla w Theuern. Fot. E. Cwojdziñska

Ryc. 5. Klaus Vogel przekazuje modele ekspanduj¹cej Ziemi na
rêce S. Cwojdziñskiego — Urbino (W³ochy), 31.08.2004 r. Od
lewej stoj¹: V. Shehu (Albania), K. Vogel (Niemcy), A. ¯elaŸnie-
wicz, D. Bridges (USA) oraz E. i S. Cwojdziñscy. Modele znaj-
duj¹ siê obecnie w Oddziale Dolnoœl¹skim PIG. Fot. S.

Ryc. 6. Ok³adka ksi¹¿ki J. Maxlowa



bud¿et energetyczny naszej planety, dochodz¹c do wnios-
ku, ¿e energia generowana przez rozpad promieniotwórczy
i inne Ÿród³a wewnêtrzne dostarczaj¹ jedynie 2% energii
zu¿ywanej na zjawiska sejsmiczne i magmowe. �ród³em
tej wewnêtrznej energii Ziemi jest, wed³ug niego, kreacja
nowej materii w j¹drze Ziemi, wywo³uj¹ca ekspansjê ca³ej
planety. L.W.D. Bridges zreinterpretowa³ wiêkszoœæ kolis-
tych struktur, uznawanych dot¹d za impaktogeny, jako
efekt procesów eksplozywno-wulkanicznych, zwi¹zanych
z odgazowaniem ekspanduj¹cej Ziemi. Miêdzy innymi wiel-
kie wymieranie na granicy mezo- i kenozoiku wi¹¿e on z
gwa³townym odgazowaniem p³aszcza, które wywo³a³o
powstanie wielkich, wulkanogenicznych struktur kolistych
— wœród nich wielkiego krateru Chicxulub w Meksyku,
a tak¿e trapów Dekanu i Chin. K. Vogel zaprezentowa³
w³asn¹ rekonstrukcjê po³o¿enia kontynentów na trzech
globusach odpowiadaj¹cych Ziemi o promieniu 45, 65 i
75% wspó³czesnego promienia (ryc. 5). Przedstawi³ stare,
niemieckie tradycje badañ nad ekspansj¹ Ziemi, prowa-
dzone przez Lindemanna (1927) i Hilgenberga (1933),
zarzucone wskutek oskar¿eñ o brak fizycznego wyjaœnie-
nia przyczyn ekspansji. R. Gottfried przeprowadzi³ poró-
wnanie sk³adu chemicznego kosmosu i obecnej Ziemi.
Uwa¿a on, ¿e w celu wyjaœnienia ekspansji nie trzeba siê-
gaæ po hipotezê kreacji materii lub ciemnej materii, lecz
wystarczy w³aœciwie zinterpretowaæ procesy chemiczne
odbywaj¹ce siê we wnêtrzu pierwotnej Ziemi. M. Kokus
przedstawi³ korelacjê miêdzy aktywnoœci¹ sejsmiczn¹ i wul-
kaniczn¹ Ziemi, a wzajemnym po³o¿eniem Ziemi, Ksiê¿y-
ca i S³oñca na tle globalnych procesów geotektonicznych,
wykazuj¹c, ¿e obserwowane korelacje naj³atwiej wyjaœniæ
przez proces ekspansji Ziemi. S. Cwojdziñski zaprezento-
wa³ pogl¹d, ¿e wspó³czesna struktura sejsmiczna litosfery
kontynentalnej jest efektem procesu wyp³aszczania zew-
nêtrznej geosfery ekspanduj¹cej Ziemi. Argumenty na
rzecz teorii ekspansji znajdowa³y siê tak¿e w wyst¹pie-
niach P. Rajlicha, C. Olliera, N. Pawlenkowej i Dong
Choia. Reasumuj¹c, choæ na marginesie wspó³czesnej geo-
tektoniki, idea ekspansji Ziemi jest stale przypominana i
rozwijana. Argumenty na rzecz ekspansji s¹ tak powa¿ne,
i¿ nie mog¹ byæ ignorowane. W wielu œrodowiskach nara-
sta powoli przekonanie, i¿ tektonika p³yt nie jest ostatni¹
odpowiedzi¹ geologii na przyrost danych obserwacyjnych.
Naukom o Ziemi potrzebna jest nowa geoidea. Teoria eks-
pansji Ziemi mo¿e daæ nowy bodziec do dalszego rozwoju
badañ geologicznych i geofizycznych, a tak¿e fizyczno-
kosmologicznych, paleontologicznych, biogeograficz-
nych itp.

W ostatnich latach, mimo licznych trudnoœci, pojawi³y
siê nowe prace ekspansjonistów, np. Global Eduction
Tectonics of the Expanding Earth J. Czudinowa (1998);
Planet Earth Expanding and the Eocene tectonic event
K.W. Luckerta (1999); praca zbiorowa Why expanding Earth?
pod redakcj¹ G. Scalery i K.H. Jacoba, wydana w 2002 r. na
czeœæ O.C. Hilgenberga oraz Our expanding Earth. The
ultimate cause L.W.D. Bridgesa (2002).

Na pocz¹tku maja tego roku Wydawnictwo Wind z
Wroc³awia wyda³o w Polsce ksi¹¿kê autorstwa Jamesa
Maxlowa pt. Terra non Firma Earth (ryc. 6). Ksi¹¿ka jest

monografi¹ najpe³niej prezentuj¹c¹ wspó³czesne argumen-
ty na rzecz teorii ekspansji oraz znakomite, oryginalne
rekonstrukcje ekspanduj¹cej Ziemi. Autor opisa³ argumen-
ty geofizyczne, w tym paleomagnetyczne, paleogeogra-
ficzne, tektoniczne, w tym procesy orogeniczne, paleo-
biologiczne i paleoklimatyczne oraz metalogeniczne, a tak-
¿e wyniki geodezji satelitarnej. Ksi¹¿ka jest najpe³nie-
jszym, wspó³czesnym wyk³adem teorii ekspansji, opartej
na powa¿nych faktach. Mo¿liwoœæ jej wydania w Polsce
zawdziêczamy autorowi, sponsorom oraz wspó³pracy
Jamesa Maxlowa, Juranda Wojewody i autora niniejszego
tekstu. Dzie³o to bêdzie siê zapewne cieszyæ zaintereso-
waniem polskiego i œwiatowego œrodowiska geologów i
przyczyni siê do o¿ywienia dyskusji wœród geologów i
geofizyków, dyskusji, która jest w nauce podstaw¹ wszel-
kiego postêpu.

Zainteresowanym polecam stronê internetow¹ J. Maxlowa:
www.geocities.com/CapeCanaveral/Launchpad/6520

Zobowi¹zana s³owami listu (Cwojdziñski & Koziar,
1995), który Prof. Carey pozostawi³ opuszczaj¹c Polskê w
1994 r.: Geologiczna rewolucja dokona siê we Wschodniej

Europie, prawdopodobnie zapocz¹tkowana tu, w Polsce...

Teraz to w³aœnie mog¹ byæ Polacy, którzy wyprowadz¹

œwiat geologów z najwiêkszego zalewu b³êdnej koncepcji

ostatnich dwóch stuleci — grupa wroc³awskich geologów
nastêpne, miêdzynarodowe spotkanie ekspansjonistów
chcia³aby zorganizowaæ w Polsce w 2006 r. Najwiêksze
szanse na zaistnienie w geotektonice œwiatowej ma polska
geologia w rozwijaniu teorii ekspansji Ziemi. Ten kierunek
badawczy powinien byæ, moim zdaniem, w Polsce konse-
kwentnie rozwijany. Niewiele ryzykuj¹c, mamy szansê
stan¹æ na czele prze³omu naukowego o niewyobra¿alnych
konsekwencjach.
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