GIGANCI RYNOLOGII*
prof. dr hab. med. Antoni Krzeski, lek. Martyna Waniewska-¸´czycka
GIANTS OF RHINOLOGY
When I was creating the concept of the RhinoForum
2014 program, over two years ago, I was looking for
an idea of series of lectures titles. They were meant
to be presented by the authors of endoscopic surgery of
the paranasal sinuses – prof. H. Stammberger, prof.
D. Kennedy, prof. V. Lund and prof. S.J. Zinreich. It was
not so easy at all, because all I could think of seemed
infantile or trivial. Fortunately fate favored me.
Events in which I participated gave me the idea for the
name of the conference – GIANTS OF RHINOLOGY.
By chance, I was a listener of rock music concert
series held at that time in one of the resorts on the
coast called Giants of Rock. It was a great idea,
which allowed many of us to hear and see the great
musicians at the end of their careers, or even life.
Unfortunately, in the times of my youth, rock music
could be only listened. Practically, there was no opportunity to see the artists or experience their concert.
All that was obscured by the „iron curtain”.
Soon after being in New York I watched the
whole R. Wagner's musical drama „Ring of the Nibelungen” in a completely new production at the Metropolitan Opera. During the performance of „Rhein
Gold” listening to the songs of two giants, Fosolt and
Fafner, I found using the name „Giants of Rhinology”
for the conference title as an excellent idea.
That was the genesis. But at the same time appeard a doubt, when it came to reflect who the giants
were in the history of the world. In Greek mythology,
the giants are equivalents for strongmen, people with
large size. However, in the Germanic mythology giants
are seen as characters that didn’t merit for respect.
Here we have the source of an impasse. Being convinced
of the perfect idea for the title, I knew I would not be
able to defend it without the good ideology. Invited
speakers, after all, were neither strongman nor people
that do not deserve full respect.

(Mag. ORL, 2015, 54, XIV, 55–59)
* Wyk∏ad prof. A. Krzeskiego wyg∏oszony podczas uroczystoÊci otwarcia konferencji RhinoForum 2014, która odby∏a
si´ w Warszawie 5–6 grudnia 2014 r.

Bernard of Chartres, XII c.

Kiedy przed ponad dwoma laty pracowa∏em
nad koncepcjà programu RhinoForum 2014, szuka∏em pomys∏u na tytu∏ cyklu wyk∏adów, które
mia∏y byç wyg∏oszone przez twórców chirurgii
endoskopowej zatok przynosowych: prof. H. Stammbergera, prof. D. Kennedy'ego, prof. V. Lund oraz
prof. S.J. Zinreicha. Nie by∏o to ∏atwe, albowiem
wszystko, co przychodzi∏o mi do g∏owy, brzmia∏o
albo stereotypowo, albo banalnie. Na szcz´Êcie los
mi sprzyja∏. Wydarzenia, w których bra∏em udzia∏,
podsun´∏y mi pomys∏ na nazw´ GIGANCI RYNOLOGII.
Przypadek sprawi∏, ˝e by∏em s∏uchaczem cyklu
koncertów muzyki rockowej pod nazwà Giganci
Rocka, organizowanych w owym czasie w jednym
z oÊrodków wypoczynkowych na Wybrze˝u. Dzi´ki
temu wspania∏emu pomys∏owi mogliÊmy us∏yszeç
i zobaczyç wielkich twórców tej muzyki u schy∏ku
ich kariery, a mo˝e nawet ˝ycia. Niestety, w czasach mojej m∏odoÊci muzyki rockowej mo˝na by∏o
tylko s∏uchaç. Praktycznie nie by∏o ˝adnej mo˝liwoÊci zobaczenia jej twórców czy prze˝ycia ich
koncertów. Wszystko zas∏ania∏a „˝elazna kurtyna”.
Nied∏ugo potem b´dàc w Nowym Jorku, obejrza∏em w Metropolitan Opera w ca∏oÊci dramat
muzyczny Ryszarda Wagnera PierÊcieƒ Nibelungów
w zupe∏nie nowej inscenizacji. I tam, podczas
przedstawienia Z∏ota Renu, ws∏uchujàc si´ w arie
dwóch gigantów Fosolta i Fafnera, uzna∏em pomys∏
u˝ycia nazwy Giganci Rynologii za znakomity.
Taka by∏a geneza. Pojawi∏y si´ jednak wàtpliwoÊci, kiedy przysz∏a refleksja, kim byli giganci
w dziejach Êwiata. W mitologii greckiej gigantami
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„Nos esse quasi namos humeris
insidentes, ut possimus plura cis
et remotiora videre”.
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okreÊla si´ si∏aczy czy wielkoludów. Natomiast
w mitologii germaƒskiej giganci raczej nie sà spostrzegani jako ci zas∏ugujàcy na szacunek. I tu
powsta∏ impas. By∏em przekonany o doskona∏ym
pomyÊle na tytu∏, wiedzia∏em jednak, ˝e nie
obroni´ go bez dobrego uzasadnienia. Wszak zaproszeni wyk∏adowcy nie byli ani si∏aczami, ani
osobami niezas∏ugujàcymi na pe∏en szacunek.
I wtedy przysz∏y mi z pomocà nauki pobierane
u progu kariery zawodowej u mojego nauczyciela
i mistrza Pana Profesora Grzegorza Janczewskiego,
który wielokrotnie przy okazji ró˝nych wyk∏adów
i wystàpieƒ powtarza∏: JesteÊmy kar∏ami stojàcymi
na ramionach gigantów. Przyznam si´, ˝e wówczas
nie zapami´ta∏em, kto by∏ autorem tej myÊli.
I tu zacz´∏a si´ moja inspirujàca przygoda
intelektualna. Postanowi∏em przeprowadziç niezwykle fascynujàce badanie ewolucji tej wielkiej
myÊli, wyra˝onej przez francuskiego filozofa
i humanist´ Bernarda z Chartres w liÊcie z 1130
roku: Nos esse quasi namos humeris insidentes,
ut possimus plura cis et remotiora videre.
(JesteÊmy jak kar∏y stojàce na ramionach olbrzymów, dzi´ki temu jesteÊmy w stanie widzieç
wi´cej i dalej ni˝ staro˝ytni) (ryc. 1).
Poczyni∏em wiele staraƒ, aby odnaleêç ilustracj´ przedstawiajàcà postaç tego wybitnego
myÊliciela, niestety bezskutecznie. Natomiast
przy okazji tych poszukiwaƒ okaza∏o si´, ˝e w katedrze w Chartres, zbudowanej na prze∏omie
XII i XIII w., znajduje si´ od strony po∏udniowej
pi´ç monumentalnych witra˝y. Centralny przedstawia Matk´ Boskà z dzieciàtkiem, a po bokach
znajdujà si´ cztery witra˝e ukazujàce czterech
ewangelistów: Jana, Mateusza, Marka i ¸ukasza,
którzy siedzà na ramionach proroków: Izajasza,
Jeremiasza, Ezechiela i Daniela. Zobaczyli Mesjasza,
o którym mówili prorocy (ryc. 2 i 2A). Bioràc
pod uwag´ dat´ listu Bernarda z Chartres, w którym zawar∏ t´ myÊl, oraz lata budowy katedry, nale˝y domniemywaç, ˝e autor witra˝y musia∏ znaç
myÊl Bernarda z Chartres, bàdê te˝ Bernard
z Chartres pozna∏ wczeÊniej projekt tych witra˝y.
Ciekawe, czy i jakie prowadzili dysputy?
Poszukujàc interpretacji myÊli Bernarda
z Chartres, natrafi∏em na kolejnà postaç. Biskup
Jan z Salisbury – Êredniowieczny humanista,
uczony i pisarz – z wielkà aprobatà rozwija jego
myÊl w teologicznej rozprawie The Metalogicon
wydanej w 1159 roku: JesteÊmy kar∏ami, którzy
wspi´li si´ na ramiona olbrzymów. W ten sposób
widzimy wi´cej i dalej ni˝ oni, ale nie dlatego,
a˝eby wzrok nasz by∏ bystrzejszy lub wzrost
s∏uszniejszy, ale dlatego, i˝ to oni dêwigajà nas
w gór´ i podnoszà o ca∏à gigantycznà wysokoÊç.
(We are like dwarfs sitting on the shoulders of
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Ryc. 2. Katedra Chartres.

Ryc. 2A. Witra˝e w katedrze w Chartres przedstawiajàce
ewangelistów siedzàcych na ramionach proroków.

giants. We see more, and things that are more
distant, than they did, not because our sight is
superior or because we are taller than they, but
because they raise us up, and by their great stature add to ours).
Na przestrzeni wieków do tej maksymy powraca∏o wielu myÊlicieli, na przyk∏ad w XVI wieku
Stella Didacus, wybitny hiszpaƒski teolog (ryc. 3),
wyrazi∏ poglàd: Kar∏y siedzàce na ramionach
gigantów widzà dalej ni˝ oni sami. (Dwarfs on
the shoulders of giants see further than the
giants themselves).
Z kolei angielski humanista Robert Burton
(ryc. 4) w swoim dziele „The Anatomy of Melancholy”, opublikowanym w 1621 roku, b´dàcym
rozprawà medyczno-psychologicznà na temat depresji, równie˝ nawiàzuje do myÊli Stelli Didacusa,
piszàc: Karze∏ stojàcy na ramionach giganta mo˝e

Ryc. 3. Stella
Didacus.

Ryc. 4. Robert
Burton.

Ryc. 5.
George Herbert.

Ryc. 6. Sir Isaak
Newton.

Ryc. 8. Profesor
Gerald Holdon.

widzieç dalej ni˝ on sam.
(A dwarf standing on the shoulders of a giant may see farther than a giant himself).
Angielski poeta epoki
baroku, mówca anglikaƒski
Georg Herbert (ryc. 5) u˝y∏
podobnego sformu∏owania
w dziele „Jacula Prudentum”,
opublikowanym w 1651 roku:
Karze∏ siedzàcy na ramionach
giganta widzi dalej z nich
dwóch. (A dwarf on a giant's
shoulders sees farther of the
two).
Wymienieni wielcy humaniÊci mieli pe∏nà ÊwiadomoÊç,
jak ogromy wp∏yw na ich wiedz´
i wiedz´ nast´pnych pokoleƒ
majà osiàgni´cia poprzedników. Z czasem sami stawali si´
gigantami, a ich wiedza s∏u˝y∏a kolejnym pokoleniom.
W 1675 roku wybitny angielski astrofizyk sir Isaak
Newton (ryc. 6) napisa∏ w liÊcie do Roberta Hooka, wielkiego eksperymentatora angielskiego XVII wieku: JeÊli
widzia∏em dalej, to dzi´ki temu, ˝e sta∏em na ramionach
olbrzymów. (If I have seen
further it is by standing on
shoulders of giants).
Wielki autorytet naukowy
Newtona w Êwiecie sprawi∏,
˝e w wielu publikacjach mo˝na znaleêç opini´, i˝ to on jest
autorem tej myÊli. Ciekawy
komentarz do osiàgni´ç Newtona przedstawi∏ amerykaƒski naukowiec, fizyk, prof.
Alan Corner w swojej ksià˝ce

Ryc. 9. Profesor
Hal Abelson.

▲

Ryc. 10. Albert
Einstein.

Ryc. 7. Dwupensówka brytyjska
z wyt∏oczonym na otoku napisem: Standing on the shoulders
of giants.

„Uncommon Sense. The Heretical Nature of
Science” [...] Newton wygra∏ cz´Êciowo dlatego,
jak to sam ujà∏, ˝e sta∏ na ramionach olbrzymów,
a cz´Êciowo dlatego, ˝e by∏ najwi´kszym gigantem z nich wszystkich [...] (Newton won the race
in part because, as he put it, he had stood on the
shoulders of giants and in part because he just
happened to be the bigest giant of them all).
Zas∏ugi Newtona dla nauki by∏y niewàtpliwie przeogromne. Mia∏ równie˝ wielki autorytet
spo∏eczny. Za swoje osiàgni´cia i odkrycia zosta∏
mianowany przez króla Wilhelma III Oraƒskiego
mistrzem mennicy królewskiej (Master of the
Royal Mint). Tym samym sta∏ si´ opiekunem
brytyjskiego funta. I to on w∏aÊnie wprowadzi∏
do produkcji monet procedur´ nacinania ich rantów (otoków). W ten prosty sposób ograniczy∏
nielegalny, aczkolwiek bardzo cz´sto praktykowany proceder obrzynania brzegów monet,
które produkowano z metali szlachetnych. I zapewne dlatego do dzisiaj mo˝na na otoku dwupensówki brytyjskiej zobaczyç wyt∏oczony napis:
Standing on the shoulders of giants (Stojàc
na ramionach gigantów) (ryc. 7).
S∏owa Bernarda z Chartres sà nadal ˝ywe we
wspó∏czesnych czasach. Wybitni intelektualiÊci
XX i XXI wieku równie˝ si´ do nich odwo∏ujà.
I tak na przyk∏ad podobnych s∏ów u˝y∏ prof. Gerald
Holdon, wyk∏adowca fizyki na universytecie
Harvarda (USA) (ryc. 8): W nauce mamy wyjàtkowy zaszczyt siedzieç obok siebie z gigantami,
na których barkach stoimy. (In the sciences we
are now uniquely privileged to sit side by side
with the giants on whose shoulders we stand).
Hal Abelson, amerykaƒski profesor z dziedziny elektroniki i informatyki (ryc. 9), ujà∏ przewrotnie t´ myÊl: Je˝eli nie si´ga∏bym tak daleko
jak inni, to dlatego, ˝e giganci stali na moich ramionach. (If I have not seen as far as others, it is
because giants were standing on my shoulders).
Czy te˝ jeden z najwi´kszych fizyków
XX wieku Albert Einstein (ryc. 10), który stwierdzi∏: JeÊli widzia∏em cokolwiek, to dlatego, ˝e
sta∏em na ramionach olbrzymów. (If I have seen
anything... it is by standing on the shoulders of
giants).
Cieszàcy si´ du˝à popularnoÊcià brytyjski
astrofizyk Stephen Hawking wyda∏ w 2002 roku
ksià˝k´ pt. „On the Shoulders of Giants” (Na ramionach gigantów) (ryc. 11), w której umieÊci∏
wybór tekstów naukowych, mi´dzy innymi
Isaaca Newtona, Alberta Einsteina i Miko∏aja
Kopernika. Opatrzy∏ je w∏asnym komentarzem,
podkreÊlajàc ogromny wp∏yw odkryç dokonanych przez tych gigantów na sposób postrzegania Êwiata przez wspó∏czesnych.
www.magazynorl.pl

57

Ryc. 11.
Ok∏adka ksià˝ki
Stephena Hawkinga.

Ryc. 12. Profesor
John Ziman.

Znakomity fizyk, humanista, nauczyciel i autor wielu publikacji profesor John Ziman (ryc. 12)
ujà∏ w jednym ze swoich esejów, opublikowanym
w 1968 roku, myÊl Bernarda z Chartres nast´pujàcymi s∏owami: Ka˝dy naukowiec patrzy zarówno
swoimi oczami, jak i oczami swoich poprzedników. (Every scientist sees through his own eyes
and also through the eyes of his predecessors
and colleagues).
Kiedy si´ rodzimy, jesteÊmy kar∏ami ze
wzgl´du na swojà niewiedz´. Ka˝dy z nas musi
si´ zmierzyç z rzeczywistoÊcià. Ale dorastajàc,
korzystamy z doÊwiadczeƒ swoich poprzedników. Stajemy si´ bogatsi o wiedz´ wielu pokoleƒ,
pami´tajàc, ˝e ci przed nami kiedyÊ te˝ spoglàdali na Êwiat oczami kar∏ów. Ale nieustannie pokonujàc trudnoÊci i odkrywajàc mozolnie, krok
po kroku, nowà rzeczywistoÊç, stawali si´ gigantami. Warto te˝ wspomnieç, ˝e te „skrzydlate
s∏owa” Bernarda z Chartres zosta∏y rozpowszechnione nie tylko w nauce. Maksym´ t´
oddaje mi´dzy innymi znakomita rzeêba w nowoorleaƒskim ogrodzie rzeêb Sydneya i Walda Besthoffów (USA), zatytu∏owana Standing on the
shoulders of giants (Stojàc na ramionach olbrzymów). Rzeêba ta zosta∏a zaprojektowana przez
koreaƒskiego artyst´ Do-Ho Suha. Sk∏ada si´
ona z dziewi´çdziesi´ciu oÊmiu figur ustawionych jedna na drugiej i si´ga siedmiu metrów
wysokoÊci. Z perspektywy mo˝e przypominaç
ludzki kr´gos∏up, na którego szczycie stoi postaç.
Jej pole widzenia jest przeogromne, ale wy∏àcznie
dzi´ki ustawieniu na ramionach kolejnych postaci
(ryc. 13).
Ciekawostkà niewàtpliwie jest album muzyczny noszàcy tytu∏ Standing on the shoulders
of giants, który wyda∏a w 2000 roku grupa rockowa OASIS (ryc. 14).
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Cz´sto nie zdajemy sobie sprawy, ˝e naszym
bogactwem sà lub by∏y osoby tak zaanga˝owane,
tak dociekliwe, majàce niez∏omnà potrzeb´
odkrywania tajemnic otaczajàcego nas Êwiata,
nieustannie poszukujàce odpowiedzi na wiele
niewyjaÊnionych pytaƒ. Dà˝à one niestrudzenie
do wyznaczonego celu, cz´sto pomimo krytyki
i negatywnego nastawienia otoczenia do ich wizji. Sà to wspania∏e osobowoÊci, które walczàc
z wiatrakami pi´trzàcych si´ trudnoÊci, tworzà
dziÊ Êwiat niekoƒczàcych si´ mo˝liwoÊci. PowinniÊmy byç z nich dumni. Nie musimy przechodziç przez ten wielki trud bycia pionierami.
To w∏aÊnie te osoby zostawiajà dla nas czàstk´
siebie, elementy wielkich ramion gigantów,
na które wspinajà si´ nast´pne pokolenia, tworzàc
histori´ kolejnych twórczych odkryç. Nieprzypadkowo zatem otwierajàc
tegorocznà konferencj´ RhinoForum 2014
w Warszawie, nawiàzuj´ do s∏ów po raz
pierwszy
wypowiedzianych przez Bernarda
z
Chartres
w XII wieku.
Przed trzydziestu
laty zosta∏y opublikowane podstawy czynnoÊciowej chirurgii endoskopowej zatok przynosowych, której autorami sà: prof. David
Kennedy (USA), prof.
Heinz Stammberger
(Austria) i prof. James
Ryc. 13. Rzeêba Standing
on the shoulders of giants
autorstwa Do-Ho Suha.

Ryc. 14. Ok∏adka p∏yty grupy OASIS Standing on the
shoulders of giants.

Ryc. 15.
Profesor David
Kennedy (USA).

Ryc. 16.
Profesor Heinz
Stammberger
(Austria).

Ryc. 17.
Profesor James
Zinreich (USA).

Ryc. 18.
Profesor Valerie
J. Lund
(W. Brytania).

Ryc. 19.
Profesor Ludwik
Hirszfeld.

Zinreich (USA) Giganci wspó∏czesnej Rynologii (ryc. 15–17).
To w∏aÊnie te prze∏omowe dla
nas publikacje z zakresu chirurgii zatok by∏y owocem ich
pracy, jak równie˝ pracy wielu
ich poprzedników. Do grona Gigantów Rynologii równie˝ nale˝y prof. Valerie J.
Lund, zajmujàca si´ od wczesnych lat 80. ubieg∏ego wieku
endoskopowà chirurgià zatok
i jej praktycznym zastosowaniem. Jest ona wielkim nauczycielem i propagatorem
chirurgii endoskopowej zatok
przynosowych i dzisiaj nale˝y
jà uznaç za Pierwszà Dam´
Âwiatowej Rynologii (ryc. 18).
Mam prawdziwà satysfakcj´
z goszczenia tych WIELKICH
ZNAKOMITOÂCI w jednym
miejscu i jednym czasie, tutaj,
w Warszawie podczas RhinoForum 2014. ZnakomitoÊci,
dzi´ki których pracy, wiedzy
i osiàgni´ciom kolejne, m∏ode
pokolenia mogà zrobiç nast´pny krok do przodu na drodze
poznawania tego, co ca∏y czas
nieodkryte. Bardzo Paƒstwu
dzi´kujà za obecnoÊç dzisiaj
wÊród nas.
To w∏aÊnie ONI swojà wytrwa∏oÊcià i ˝mudnà pracà potwierdzajà s∏owa wybitnego
polskiego mikrobiologa, odkrywcy metody dziedziczenia
grupy krwi, prof. Ludwika
Hirszfelda (ryc. 19): Kto chce
zapaliç innych, musi p∏onàç.
(Who wants to light the others,
must burn).
Podobna myÊl zosta∏a
umieszczona na grobie wybitnego polskiego kardiochirurga,
profesora Zbigniewa Religi,
który niedawno od nas odszed∏
(ryc. 20): ...˚eby innych zapaliç,
trzeba samemu p∏onàç...
Przywo∏ujàc t´ maksym´,
mam w pami´ci mój pierwszy
kontakt z chirurgià endoskopowà zatok przynosowych
w 1986 roku w Atenach oraz
nast´pny w 1994 r. w Filadelfii.

Ryc. 20. Nagrobek prof. Zbigniewa Religi na warszawskim Cmentarzu Powàzkowskim.

To wówczas, dzi´ki obecnym tutaj wÊród nas
Gigantom, ogarnà∏ mnie ogieƒ, który p∏onie
do dnia dzisiejszego. ˚ycz´ ka˝demu z uczestników RhinoForum 2014, aby równie˝ spotka∏ kogoÊ
na swojej drodze, kto przeka˝e mu swoje doÊwiadczenie i zami∏owanie do idei, i aby jego ramiona
wznosi∏y go w gór´. ●
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