Przegl¹d Geologiczny, vol. 67, nr 2, 2019

J. KOZIAR – Expanding Earth and Space Geodesy.
Society of Geologist Alumni Wroc³aw University,
Wroc³aw 2018, 94 str.
W zasadzie sam dok³adnie nie wiem, dlaczego polecam
Czytelnikom tê ksi¹¿kê. To kolejna publikacja J. Koziara –
entuzjasty hipotezy o ekspansji Ziemi. Robiê to trochê
wbrew sobie, bo przecie¿ jestem zwolennikiem teorii tektoniki p³yt, ale biorê te¿ pod uwagê to, ¿e czasem takie
obrazoburcze, wydawa³oby siê, teorie potrafi¹ na sta³e
zagoœciæ w naukach geologicznych. Na pocz¹tku XX w.
tak¹ rewolucyjn¹ teori¹ by³a przecie¿ hipoteza Alfreda
Wegenera o wêdrówce kontynentów. Dzisiaj jest to hipoteza le¿¹ca u podwalin teorii tektoniki p³yt litosfery. Ale czy
jest to teoria ostatecznie udowodniona? Czy ktokolwiek
zmierzy³ wielkoœæ (i potwierdzi³ istnienie) pr¹dów konwekcyjnych w p³aszczu Ziemi?
Pamiêtaæ przy tym nale¿y, ¿e po pocz¹tkowym, entuzjastycznym przyjêciu hipotezy Wegenera przez wielu
œwiatowej s³awy geologów nast¹pi³ okres ca³kowitej jej
negacji, trwaj¹cy kilkadziesi¹t lat, w czasie którego na niektórych wy¿szych uczelniach w z³ym tonie by³o nawet
wspominanie o tej hipotezie. By³ to okres, który cofn¹³
geologiê o wiele lat wstecz. Dopiero wyniki badañ dna
oceanicznego, a tak¿e osi¹gniêcia w dziedzinie paleomagnetyzmu spowodowa³y, ¿e hipoteza zosta³a nie tylko
przypomniana, ale triumfalnie wróci³a do g³ównych kanonów nauk o Ziemi.
Tote¿ mo¿e warto przyjrzeæ siê i innym teoriom ewolucji skorupy ziemskiej i ca³ej Ziemi. Dzisiaj wydaj¹ siê one
fantastyczne, ale jest prawdopodobne, ¿e w przysz³oœci
oka¿e siê, ¿e odkrycie nieznanych nam dzisiaj procesów
ca³kowicie zrewolucjonizuje nasze pogl¹dy o historii Ziemi i jej skorupy. Do takich teorii nale¿y niew¹tpliwie teoria
ekspansji Ziemi, zak³adaj¹ca zwiêkszenie siê promienia
ziemskiego w ci¹gu ostatnich 250 mln lat o niemal 50%.
Nie jestem zwolennikiem tej teorii, ale nie mogê te¿ jej
z gruntu odrzuciæ, gdy¿ niektóre spostrze¿enia wydaj¹ siê
j¹ niezwykle uprawdopodabniaæ.
Ksi¹¿ka, choæ w³aœciwie mo¿na by j¹ nazwaæ ksi¹¿eczk¹, sk³ada siê ze wstêpu oraz 8 rozdzia³ów, w których
autor usi³uje dowieœæ s³usznoœci tezy o ekspansji Ziemi.
W Expanding Earth… s¹ zawarte argumenty geologiczne,
geofizyczne oraz geodezyjne, a tak¿e argumenty œwiadcz¹ce o tym, ¿e procesy ryftogenezy i ekspansji dna oceanicznego s¹ niemo¿liwe bez przyjêcia za³o¿enia, ¿e
Ziemia zwiêksza sw¹ objêtoœæ. Trzeba przyznaæ, ¿e wywody autora by³yby przekonuj¹ce, gdyby nie to, ¿e na bazie
wspó³czesnej wiedzy o procesach zachodz¹cych we wnêtrzu Ziemi nie da siê udowodniæ zwiêkszania siê promienia
ziemskiego. I powiedzmy sobie jednak szczerze, dopóki
nie bêdzie mo¿liwe udowodnienie, ¿e zwiêkszanie siê promienia ziemskiego w takiej skali, jak to proponuj¹ zwolennicy hipotezy o ekspansji Ziemi, jest mo¿liwe, teoria ta
pozostanie ca³kowicie w cieniu innych, bardziej prawdopodobnych koncepcji geotektonicznych.
Nie pragnê byæ arbitrem miêdzy zwolennikami jednej
i drugiej teorii. Pragnê jedynie zaprezentowaæ ksi¹¿kê, która zapewne nie bêdzie szeroko znana na rynku ksiêgarskim, gdy¿ zosta³a wydana przez niszowe wydawnictwo.
Ksi¹¿ka ta, o niewielkiej objêtoœci, zawiera podsumowanie
pogl¹dów autora na ekspansjê Ziemi. Nie ma w niej nic
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nowego, o czym Jan Koziar nie pisa³by w swoich poprzednich artyku³ach, ale w tej jednej pozycji ksi¹¿kowej zawar³
wszystkie najwa¿niejsze tezy i to poparte argumentami,
które sprawiaj¹, ¿e wobec g³oszonych przez niego pogl¹dów
nie sposób przejœæ obojêtnie.
Ponadto, mimo wszystkich argumentów przeciwko, na
szacunek zas³uguje ci¹g³e propagowanie teorii ekspansji
Ziemi jako przeciwwagi dla teorii tektoniki p³yt litosfery.
Do wytrwa³ych propagatorów teorii ekspansji Ziemi nale¿y nie tak ma³o geologów z ró¿nych krajów. W gronie polskich zwolenników hipotezy jest Jan Koziar, pracownik
Uniwersytetu Wroc³awskiego, od lat staraj¹cy siê przekonaæ œwiat nauki do teorii ekspansji Ziemi.
Dzisiaj nic nie wskazuje na to, abyœmy wkrótce mogli
poznaæ przyczyny zwiêkszania siê promienia ziemskiego.
Ale mo¿e na razie nie poznaliœmy procesów planetarnych
prowadz¹cych do wzrostu objêtoœci planet? Mo¿e w niedalekiej nawet przysz³oœci oka¿e siê, ¿e procesy zachodz¹ce
w j¹drze Ziemi s¹ jednak w stanie (choæ na razie jeszcze nie
wiadomo dlaczego) spowodowaæ powiêkszanie siê objêtoœci planety?
Jednoczeœnie wypada te¿ powiedzieæ, ¿e hipoteza ekspansji Ziemi ma, jak napisa³em ju¿ wczeœniej, nie tak ma³o
zwolenników wœród polskich geologów. Dlatego, w imiê
naukowej obiektywnoœci, warto przeczytaæ ksi¹¿kê Jana
Koziara i odpowiedzieæ sobie na pytanie, czy przedstawione w niej argumenty s¹ przekonuj¹ce. To, ¿e obecnie nie
znamy procesów, które mog¹ prowadziæ do ekspansji Ziemi, nie oznacza, ¿e nie poznamy ich w przysz³oœci…
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