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od lęku, czasem prześledzić koleje życia. Zbliżyć 
się, doszukać się jakiegoś pokrewieństwa, spój-
ności – pisał profesor Andrzej Szczeklik. Dopiero 
wtenczas mamy szansę dowiedzieć się, czego pa-
cjent naprawdę pragnie. Chce odzyskać wygląd, 
jaki pamięta sprzed lat, zobaczyć oblicze ze starej 
fotografii? Marzy o lśniących, śnieżnobiałych zę-
bach czy oczekuje leczenia będącego naśladowa-
niem, wierną imitacją? Podobieństwem? Bo uwie-
rzył na przykład Williamowi Hogarthowi, kiedy 
artysta przekonywał, że „od urodzenia człowiek 
w swojej naturze nosi uwielbienie dla naśladowa-
nia, a oko nasze nierzadko raduje się tudzież zadzi-
wia, przyglądając się wiernym imitacjom, a także 
odczuwa zachwyt, widząc doskonałe podobieństwo 
do rzeczy naśladowanej”.

Tak jak ta kobieta – miłośniczka wypraw gór-
skich, nurkowania i zwolenniczka ekologicznego 
odżywiania, która spytała kiedyś: jak sprawić, aby 
zęby pasowały do siebie i tworzyły całość? Zależało 
jej na zdrowiu i naturalnym wyglądzie. Zdążyła 
już polubić i przebarwienia, i dominujące w kolo-
rycie uśmiechu żółcienie. Nie przeszkadzały jej 
ani polichromia, ani przyciemniona barwa zębów, 
ani ich nierówności (ryc. 1). „Gdybyż faktycznie 
jednolitość (…) była prawdziwym źródłem piękna, 

Jak przywrócić utracony uśmiech? Jak oddać za-
pomniany blask? Czy lecząc, powinniśmy wracać 
do historii piękna, przypominać sobie dawne wzor-
ce, zasadę złotego, czyli boskiego podziału albo 
pitagorejskie proporcje?

Jakiego użyć klucza, aby znaleźć harmonię, 
która współgra z osobą powierzającą nam swój 
uśmiech? Czy powinniśmy się oprzeć na greckim 
Kanonie – posągu wyrzeźbionym przez Polikle-
ta w IV wieku p.n.e., bo przecież ten kamienny 
mężczyzna ucieleśnia wszystkie reguły właściwej 
proporcji? A może na nowo odczytać Platona? Filo-
zof ten już na przełomie V i IV wieku p.n.e. prze-
strzegał przed tworzeniem „złudnych wyglądów”, 

„złudnych wizerunków” zamiast podobieństw.
Co jest miarą piękna i gdzie szukać jego istoty? 

Czy istnieje jakiś ideał, schemat, z którego można 
czerpać? Jeśli wierzyć niemieckiemu mistykowi 
z XIV wieku, Heinrichowi Susowi, „nie ma nicze-
go przyjemnego z wyjątkiem tego, co pozostaje 
w harmonii z najgłębszymi zakamarkami naszej 
boskiej natury”. Skoro tak, należałoby tę natu-
rę poznać, i to zanim przystąpi się do leczenia. 
Dentysta powinien wpierw się wsłuchać, zapa-
trzeć, spróbować zrozumieć pacjenta. Poznać jego 
oczekiwania i wątpliwości, odróżnić zakłopotanie 
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im bardziej (rzeczy) wydawałyby się jednolite, tym 
więcej przyjemności czerpalibyśmy z przygląda-
nia się im. Lecz tak przecież nie jest” – tłumaczył 
Hogarth.

Rozmawiałyśmy długo, niejeden raz, wreszcie 
zdecydowałyśmy się na delikatną poprawę uśmie-
chu, bez nadmiernej ingerencji. Po zakończeniu le-
czenia ortodontycznego wydłużono korony klinicz-
ne zębów 12 i 21, a następnie siekacze po prawej 
stronie oraz lewą jedynkę oszlifowano pod korony 
pełnoceramiczne. „Unikanie regularności pozo-
staje niezmienną zasadą malarskiej kompozycji” – 
przekonywał dalej malarz. Tu unikanie jednoli-
tości przyniosło efekt naturalnych, nietkniętych 
przez dentystę zębów (ryc. 2).

Pisał kiedyś Umberto Eco: „Dwudziesty pierw-
szy wiek serwuje nam niepohamowany i absolutny 
politeizm piękna”. Ładny uśmiech, taki zniewala-
jący otoczenie, może być niemal symetryczny, z ką-
cikami ust rozchylającymi się jak na klasycznym 
greckim posągu. Uśmiech może być też równowa-
gą sprzeczności, tworzyć u osoby nim obdarzonej 
urok osobisty z delikatnych defektów ustawienia, 
kształtu i koloru zębów. Ktoś marzy o naślado-
waniu, chce z lekka tylko poprawić naturę, a ktoś 
inny chciałby wiele zmienić. Rozchylić wargi i uj-
rzeć w lustrze najczystszą biel, taką z amerykań-
skich filmów o miłości.

Ta pani dobrze wiedziała, czego pragnie. I nie-
mal w progu zażądała najjaśniejszego tonu bieli. 
Szarawy odcień zębów zawsze był jej bolączką, 
prawdziwym utrapieniem. Patrząc na swoje zwier-
ciadlane odbicie, widziała jedynie odbudowane 
kompozytem przednie zęby, które dawno utraciły 
jasność i blask (ryc. 3). Czy dentysta ma prawo 
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rzyć długości zębów, przyglądać się ich ustawieniu 
względem siebie, to status post operationem byłby 
właściwie nie do zaakceptowania. Bo przecież gdy-
by wykonać gingiwektomię, można by wreszcie 
ujrzeć doskonałą girlandę dziąsłową, dojść do po-
wtarzalności, tej samej wysokości wszystkich 
przedtrzonowców i trzonowców. Można by nałożyć 
licówkę na ząb 14, schowany w cieniu piątki, zmie-
nić kształt kłów, aby je skrócić optycznie. Lecz 
kiedy wsłuchać się w opowiadanie pacjenta o że-
glowaniu po dalekich morzach, o medalach spor-
towych i apetycie na życie, wtenczas okazuje się, 
że marzy o nieruchomych, ładniejszych, lecz wcale 
nie doskonałych zębach. Toteż przeprowadzono za-
biegi higienizacyjne, zmniejszając wskaźniki API 
i PBI z wartości 100% do 20% każdy. Uzyskano 
stabilną sytuację periodontologiczną, następnie 
wyleczono próchnicę, a po usunięciu rozchwianych 
górnych siekaczy zastąpiono je implantami. I znów 
ich właściciel może smakować świat.

Podobnie jak ten młodzieniec. Chciał zauroczyć 
pewną studentkę, lecz z  takimi zębami trudno 
o podróż za jeden uśmiech (ryc. 9). Był cierpliwy, 
zniósł uciążliwe leczenie ortodontyczne (obyło się 
bez operacji dwuszczękowej), podnoszenie zatok 
szczękowych i  poddał się implantacji; wreszcie 
po niemal trzech latach uśmiechnął się szeroko 
(ryc. 10). Chyba już do innej dziewczyny, ale też 
ładnej. I tu można się sprzeczać o ideał, wskazać 
widoczną linię dziąseł po lewej stronie i zauważyć 
zbyt krótką dwójkę. Można by dążyć do perfekcji, 
oddalić o jakieś pół roku protetykę by cieszyć się sy-
metrią, niemal znakomitą. Lecz czas go już naglił. 
A kiedy zobaczył swoje zęby, wyszeptał za Anną 
Świrszczyńską: „Jestem szczęśliwy jak psi ogon”.

odmówić? Przekonywać ją do naśladowania, po-
dążania za barwą naturalną, skoro jej marzeniem 
jest doskonałość pojmowana jako śnieżna biel?

Po rozjaśnieniu zębów wykonano licówkę na zę-
bie 12, koronę na  siekaczu przyśrodkowym 11 
i most cyrkonowy na zębach 21 i 23 (dwójkę straci-
ła kilka lat wcześniej). Wtedy pierwszy raz odkąd 
się poznałyśmy na jej twarzy pojawił się uśmiech. 
Jeszcze niepewny, przygaszony opadającą wargą 
po lewej stronie, ponieważ od dawna starała się 
zatuszować defekt (już nieistniejący; ryc. 4).

Który z uśmiechów jest ładniejszy? Czy w ogóle 
można je porównać? Przypomnijmy sobie Wenus 
Botticellego (ryc. 5) i otyłą kobietę z obrazu Bene-
fits supervisor sleeping Luciana Freuda (ryc. 6). 
Znajdą się pewnie tacy, dla których długono-
ga blond dziewczyna, właśnie zrodzona z piany, 
będzie uosabiać ideał piękna, takiego bez skazy. 
Ktoś inny natomiast zachwyci się grubaską i jej 
zwyczajnym człowieczeństwem wystawionym 
na pokaz.

Jakiego użyć klucza? Czy rzeczywiście istnieje 
kod, jakiś sekretny szyfr, według którego mamy 
przywracać utracone uśmiechy? Czy powinniśmy 
odmierzać szerokości i długości zębów, określać 
ich wzajemne położenie, świetnie znać proporcje, 
używać szablonów, posługiwać się schematami, 
wciąż i wciąż pamiętać o divina proportio? Czy 
też szukać indywidualnego piękna – a to nader 
często wymyka się wzorcom. Zapominać o porząd-
ku, pogrubiać kształty, wykrzywiać linie, omijać 
stereotypy – całkiem jak u Freudowskiej Wenus.

Oto męski uśmiech, ten rzeczywisty i poprawio-
ny (ryc. 7 i 8). Gdyby ślepo podążać za kanonem, 
poddać się jednej koncepcji piękna, obsesyjnie mie-
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Piękno nigdy nie było i nie jest czymś abso-
lutnym, niezmiennym. Przybiera różne oblicza. 
Wdzięku i  uroku osobistego dodają często wła-
śnie mankamenty, niedoskonałości. Wydaje się, 
że dentyści przywracający uśmiechy powinni dać 
przyzwolenie na inność, na odrębność, na prawdzi-
wość. Nie powielać schematów, gotowych wzorów, 
nie korzystać z chłodnych wyliczeń. Trzymać się 
bliżej złotego środka niż złotych proporcji.

Leczenie ortodontyczne chłopca przeprowadziła 
doktor Jolanta Jarka, a doktor Jakub Malinowski 
wyleczył zgryz pani z pierwszej ryciny.

A ten (ryc. 11)? Odwieczny poszukiwacz – od-
wiedził chyba wszystkie gabinety w mieście; wła-
ściciel dwóch psów rzadkiej rasy, amator dobrej 
kuchni i wyszukanych trunków. Do tego cierpiący 
na bruksizm i palacz papierosów. Od razu zadekla-
rował, że nie zamierza rzucić nałogu. Początkowo 
wspominał tylko o czystej bieli w ustach. Ale już 
po kilku wizytach, po zwierzeniach, rozmowach 
o książkach i filmach, nie tylko przestał palić (co 
prawda tylko na czas przygotowań do implantacji, 
samego zabiegu i wgajania się wszczepów), lecz 
ponadto zdecydował się na kolor koron bardziej 
zbliżony do jego własnego. Obiecał też nosić szynę 
relaksacyjną, o której wcześniej nie chciał słyszeć. 
Jedynie ustawienie zębów musiało spełnić jego 
wyobrażenie o pięknie (ryc. 12). Żadnych z  lek-
ka wykrzywionych bądź nachodzących na siebie 
kłów – oświadczył.
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