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Krótko trwa ból, 
krótko trwa ból, 
a długo trwa ornament

1
 

Tatuaż już na dobre zadomowił się we współczesnej kulturze 
Zachodu. Obecny w naszym życiu codziennym, jest czymś oczywistym 
i całkiem często spotykanym2. Mimo to wciąż pozostaje zjawiskiem 
wysoce ambiwalentnym: z jednej strony jest to rodzaj kosztownej 
sztuki, z drugiej – wciąż ciągnie się za tatuażem odium wykluczenia 
społecznego i powiązań ze światem przestępczym3. 

Czym więc jest tatuaż? Słownikowe definicje są niezwykle 
proste: „tatuaż” to „trwały rysunek, napis wykonany na ciele 
człowieka za pomocą nakłuwania lub nacinania skóry i zapuszczania 
nakłutych miejsc farbą”4, „tatuowanie” zaś, to „wykonywanie 
trwałych rysunków na skórze żywych ludzi przez jej nakłuwanie 
i wprowadzanie farby”5. I w gruncie rzeczy te stwierdzenia są jak 
najbardziej poprawne – nakłuwanie skóry i wpuszczanie w to miejsce 
barwnika pozostaje najpowszechniejszą metodą uzyskiwania tatuażu. 

1
 Jest to fragment starej polinezyjskiej pieśni o tatuażu; podaję za: A. Jelski, Tatuaż, 

Gliwice 2007, s. 77. 
2
 Nawet w Polsce wydawane są periodyki poświęcone tematyce tatuażu. 

3
 Takie nastawienie zauważalne jest chociażby w Polsce i Japonii; w Europie 

zachodniej i USA to negatywne postrzeganie tatuażu odchodzi w przeszłość. 
4
 Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, t.3, Warszawa 1981. 

5
W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Warszawa

1989. 
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Jednak niegdyś istniała jeszcze jedna metoda wprowadzania kolorów 
pod skórę – swego rodzaju szycie. Nitkę, zwykle wykonaną 
z rzemienia i nasączoną odpowiednim pigmentem, za pomocą igły 
przeciągano pod skórą. Ta prymitywna i mało precyzyjna technika – 
nie dało się za jej pomocą uzyskać skomplikowanych wzorów – była 
stosowana przez Inuitów i ludy Syberii6.  

Tatuaż pozostaje jedną z najstarszych znanych człowiekowi 
metod trwałej modyfikacji ciała. Jest też krewnym dużo słabiej – 
zwłaszcza dzisiaj – rozpowszechnionej techniki zdobienia ludzkiej 
skóry, zwanej skaryfikacją, która pozwala uzyskać trwałe blizny – 
wklęsłe lub wypukłe. Stosowały ją głównie ludy o ciemnej skórze, co 
jest związane ze specyfiką gojenia się ran. Ludy o jaśniejszej karnacji 
najczęściej wybierały tatuaż, bowiem na jasnej skórze rysunki są 
lepiej widoczne, a przy tym jest to technika bezpieczniejszą dla 
zdrowia. Skaryfikacje tworzy się, odpowiednio nacinając ciało za 
pomocą np. zębów drapieżników. Inną metodą uzyskiwania blizn było 
wypalanie skóry. Tatuaż i skaryfikacja prawie nigdy nie występowały 
równocześnie u przedstawicieli tego samego ludu. 

Tatuaż najprawdopodobniej wywodzi się z rytualnego 
malowania ciała i znany był od dawna niemal na całej kuli ziemskiej 
Przypuszczalnie nie był obcy naszemu gatunkowi już w epoce 
paleolitu, jednak najstarsze zachowane tatuowane szczątki pochodzą 
dopiero sprzed około pięciu i pół tysiąca lat. Znaleziono je na terenie 
lodowca w Alpach Wschodnich, na pograniczu Austrii i Włoch. Wiele 
wskazuje również na to, że starożytni Egipcjanie mogli znać metody 
uzyskiwania trwałego rysunku na ciele już 3000 lat p.n.e. – świadczą 
o tym zabytki ikonograficzne. Najstarsze zachowane tatuowane 
ludzkie skóry są niemniej jednak o tysiąc lat młodsze. Także w Biblii 
pojawiają się wzmianki o tatuażu7.  

W Europie i Azji tatuaż stosowano powszechnie w staro-
żytności; znali go m.in. Asyryjczycy, Scytowie, Sarmaci, Ilirowie, 
Trakowie, Grecy i Rzymianie. Daleki Wschód nie pozostawał w tyle, 
jeśli chodzi o znajomość tej metody trwałej modyfikacji ciała. 
Wspaniale rozwinął się tatuaż również na wielu wyspach Pacyfiku, 

                                                 
6
 por. A. Jelski, Tatuaż, Gliwice 2007, s. 18. 

7
 por. A. Jelski, jw., ss. 30-32. 
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technika tatuowania nie była obca także Majom, a wojownicze 
barbarzyńskie ludy Europy – Germanie i Celtowie – bardzo ją sobie 
ceniły. 

Mimo płynącego ze strony władz kościelnych zakazu ingerencji 
w wygląd ciała i wbrew obiegowym przekonaniom, umiejętność 
wykonywania tatuażu na terenie Europy nigdy nie zanikła. Słowianie 
Południowi aż do XIX wieku stosowali tatuaż, głównie w formie 
prostych krzyży i innych niezbyt skomplikowanych wzorów religijnej 
proweniencji, jako sposób na wyodrębnienie swojej chrześcijańskiej 
wspólnoty z otaczających ich napływowych wyznawców islamu. Także 
pielgrzymi do Ziemi Świętej przywozili często ze swoich wypraw 
pamiątkowe tatuaże. Jednak do prawdziwego odrodzenia się tej 
techniki na naszym kontynencie doszło dopiero w następstwie 
zdobycia przez Europejczyków panowania na Pacyfiku i Oceanie 
Indyjskim oraz odkrycia ludów polinezyjskich, stosujących bardzo 
precyzyjne i rozbudowane wzory. Stąd też, obca językom indo-
europejskim, nazwa „tatuaż”, która pochodzi z języka ludności 
zamieszkującej Tahiti, gdzie słowo tatau oznaczało znak albo 
malowidło. Przed upowszechnieniem się tego terminu w językach 
Europy tatuaż nazywano rozmaicie, m.in.: signum, stigma, 
punctation, wyryty rysunek, piętno i wiele innych8. 

Tatuaż jest rodzajem malowidła, tyle tylko, że wykonanym na 
skórze – pozostaje więc specyficznym rodzajem sztuki plastycznej. 
Niemniej jednak bardzo się różni od zwykłego malarstwa. Tym 
wyróżnikiem jest właśnie owo „podobrazie” – ludzka skóra, żywa 
tkanka; Naniesienie na nią obrazu wiąże się z wieloma trudnościami. 
By uzyskać wzór, można skórę najpierw naciąć, a następnie wetrzeć 
w ranę pigment. Jednak najpopularniejsze jest, jak już wspomniałam, 
wprowadzanie w tkankę barwnika za pomocą jej nakłuwania. Daje to 
bardziej przewidywalny efekt. Dawniej stosowano do tego celu 
kawałki kamieni, muszli lub igły wykonywane np. z ości, dzisiaj stosuje 
się igły stalowe. Ale same igły to nie wszystko – jakoś trzeba je jeszcze 
wbić w skórę. Współcześnie powszechnie używa się elektrycznej 
maszynki, którą wynaleziono w 1891 roku9. Ostatnimi czasy pojawiła 

                                                 
8
 por. Jelski, A., jw., s. 24. 

9
 por. ibidem, s. 41. 
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się nawet cicha maszynka rotacyjna. Zwykła maszynka bardzo 
hałasuje – jej metaliczny klekot jest typową „muzyką” w salonach 
tatuażu. Nie znaczy to jednak, że rozpowszechnienie się maszynek 
wyeliminowało tradycyjne sposoby wykonywania tej trwałej 
modyfikacji ciała. Zwłaszcza najwięksi mistrzowie tatuażu japońskiego 
są przywiązani do starych, tradycyjnych metod, w których igły 
umocowane są w drewnianych rękojeściach i wymagają ręcznego 
wkłuwania w ciało. Nawet groźba zakażenia wirusem HIV nie zmusiła 
ich do przejścia na higieniczne narzędzia – jednorazowe igły 
i pojemniki na tusz oraz sterylizowany osprzęt.  

Maszynka nie tylko zapewnia większe bezpieczeństwo klienta – 
umożliwia ona także szybsze, bardziej precyzyjne i mniej bolesne dla 
tatuowanego wykonywanie wzorów, a do tego ułatwia tatuatorowi 
opanowanie techniki zdobienia ciała. Mniejsza ilość czasu potrzebna 
do wykonania rysunku wiąże się też z mniejszą ceną za samą usługę.  

Dlaczego tak istotne są umiejętności tatuatora? Oczywiście 
musi on umieć rysować, ale to nie wystarczy. Otóż skóra jest częścią 
żywego organizmu i niezwykle istotne jest, na jaką głębokość jest 
wpuszczany tusz. Żeby rysunek był widoczny i trwały, barwnik trzeba 
wprowadzić między skórę właściwą a naskórek. Zbyt głębokie 
wprowadzenie tuszu spowoduje rozmycie się barw i konturów, zbyt 
płytkie – ścieranie się wzoru. Dobry tatuator na temat skóry wie 
naprawdę dużo – doskonale zna jej budowę i potrafi doradzić 
klientom najwłaściwsze miejsce na wybrany wzór. Np. kobiety często 
nie są świadome faktu, że rysunek wykonany na lędźwiach podczas 
ciąży ulegnie deformacji. Skóra ulega procesowi starzenia i wraz z 
wiekiem rozciąga się oraz wiotczeje; z czasem kolory tatuażu tracą 
intensywność a kontury ostrość. Skóra nie jest papierem czy płótnem, 
któremu wszystko jedno, co artysta na nich umieści. Dobry tatuator 
wie, co skóra potrafi przyjąć, jaka grubość kreski i jaka odległość 
między liniami jest granicą, której przekroczenie skończy się 
„zlaniem” wzoru. Na dodatek ta wartość jest zależna od 
poszczególnych klientów, bowiem każdy ma trochę inną skórę. 
Niektóre „podobrazia” pozwalają artyście na więcej swobody, 
a w niektórych trzeba wręcz ryć siłą. 
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Wykonywanie tatuażu w studio zaczyna się od wybrania wzoru, 
który jest następnie za pomocą kalki przenoszony i odbijany na skórze 
tatuowanego10. Samo tatuowanie rozpoczyna się od zaznaczenia 
konturu – stosuje się do tego cienkie igły11. W związku z tym, że 
wzoru identycznie po raz drugi odbić się nie da, cały kontur musi być 
zaznaczony za jednym podejściem. Czasem całą kompozycję 
wykonuje się na jeden raz – oczywiście zależy to od jej wielkości 
i skomplikowania. Podczas zabiegu nakłuwania i wprowadzania 
w skórę tuszu, pojawia się krew, która wraz z tuszem przesłania 
tatuowane miejsce, więc tatuator musi je nieustannie wycierać i co 
jakiś czas naciera je wazeliną. Ilość krwi w dużej mierze zależy od 
miejsca ciała, ale także od delikatności skóry danej osoby. Skóra 
podczas zabiegu puchnie i czerwienieje, dodatkowo utrudniając pracę 
tatuatorowi. Niektóre tatuaże wykonuje się przez kilka tygodni 
a nawet miesięcy – po kilka godzin pracy podczas każdego spotkania. 
Żeby móc dalej tatuować wybrany fragment zazwyczaj czeka się 
minimum tydzień – skóra musi się najpierw zagoić – wcześniejsza 
ingerencjamoże spowodować złe gojenie i powstanie blizn. Po 
zakończeniu pracy najczęściej wzór owija się folią, którą zdejmuje się 
po paru godzinach, aby po raz pierwszy przemyć tatuaż i nasmarować 
go odpowiednim kremem bądź maścią. Przemywanie – do czasu 
złuszczenia się naskórka, po około dwóch-trzech dniach – 
i smarowanie trzeba kontynuować jeszcze przez dłuższy czas12. Przez 
pierwszy tydzień wytatuowanej skóry najlepiej nie wystawiać na 
słońce ani nie obciążać – może to wpłynąć na deformację wzoru.  

Nietrudno dostrzec, że tatuowanie wiąże się z bólem, nie tylko 
podczas samego wykonywania tatuażu, ale i jakiś czas po nim, 

                                                 
10

 To, o czym tutaj piszę, odnosi się do tzw. tatuaży artystycznych, wykonywanych 
profesjonalnie, w studio, sterylizowanymi narzędziami, w rękawiczkach i przy 
pomocy jednorazowych igieł. Tatuaż więzienny to zupełnie odmienne zagadnienie.  
11

 Poszczególne „igły” tak naprawdę składają się z wielu połączonych igieł – ich ilość 
i ułożenie zależy od tego, co ma być tatuowane. Do konturów stosuje się najczęściej 
kilka igieł ułożonych okrągło a do wypełniania większych powierzchni lub do 
cieniowania nawet kilkudziesięciu ułożonych płasko. 
12

 Czas gojenia się wytatuowanej skóry jest zróżnicowany. U niektórych osób 
następuje to bardzo szybko i prawie bezboleśnie, u innych może trwać nawet kilka 
tygodni. 
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zwłaszcza przez pierwsze dni, do momentu złuszczenia się naskórka, 
który to proces jest również nieprzyjemny ze względu na 
towarzyszące mu swędzenie. Natężenie bólu zależne  jest od 
wielkości wzoru, ale głównie od miejsca, w którym tatuaż wykonano 
oraz z delikatnością skóry – jest to jeden z powodów, dla których 
pewnych miejsc właściwie się nie tatuuje, a jeśli już, to niezwykle 
rzadko (np. genitalia). Po tatuowaniu osoba może czuć się osłabiona. 
Zwłaszcza dawniej zdarzały się gorączki a nawet zatrucia tuszem – 
związane to było ze stosowanymi pigmentami i zawartością 
szkodliwych substancji w niektórych barwnikach, np. czerwieni. 
Obawa przed bólem bywa dzisiaj dla niektórych powodem rezygnacji 
z tatuażu bądź zmniejszenia pierwotnie zaplanowanej kompozycji. 
Niektórzy tatuowani – aczkolwiek jest to zdecydowana mniejszość – 
syczą, jęczą, płaczą a nawet mdleją podczas zabiegu. Inni znieczulają 
się – środkami medycznymi bądź, powszechniej, alkoholem. Ponadto 
tatuaż zajmujący dużą powierzchnię ciała może prowadzić do 
skrócenia życia13 – wytatuowana skóra „nie oddycha”, nie poci się 
i jest mniej nawilżona.  

Powody, dla których ludzie poddają się tatuowaniu, bywają 
rozmaite. Ich przegląd zaprezentowano w artykule Modyfiing the 
body: Motivations for getting tattoed and pierced14. Autorzy 
wyróżniają dziesięć kategorii: 
 

1.  Piękno, sztuka i moda. Tatuaże są postrzegane jako ozdoba 
ciała i swoiste dzieło sztuki. 

2.  Indywidualność (oryginalność). Tatuujący się chcą zaznaczyć 
swą odrębność, wyróżnić się, stworzyć tożsamość. 

3.  Osobista narracja (opowieść). Tatuaż może być swoistym 
katharsis, wyrażeniem wartości lub sposobem odzyskania 
zawłaszczonego (maltretowanego, wykorzystanego 
seksualnie) przez innych ciała. 

4.  Wytrzymałość fizyczna. Tatuaż bywa uznawany za test 
wytrzymałości, odporności na ból, przezwyciężania 

                                                 
13

 por. Fellman, S., The Japanese tattoo, New York 1986, s. 14. 
14

 por. Wolhrab, S., Stahl, J., Kappeler, P. M., Modyfiing the body: Motivations for 
getting tattoed and pierced, Body Image 4, 2007. 
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ograniczeń, sposób na pokazanie własnej twardości. Może też 
wiązać się z autoagresją. 

5.  Grupowa przynależność i zobowiązania. W tym przypadku 
tatuaż może być manifestacją przynależności do subkultury 
albo wyrażeniem chęci należenia do pewnego kręgu 
społecznego, znakiem przyjaźni i miłości. 

6.  Opór. Tatuaż jawi się czasem jako wyrazisty sprzeciw wobec 
rodziców i społeczeństwa, może być prowokacyjny – długo był 
wiązany wyłącznie z subkulturą albo tendencjami 
przestępczymi. 

7.  Duchowość i tradycje kulturowe. W takim rozumieniu tatuaż 
zbliża się do swego historycznego znaczenia: służy, wyrażeniu 
przynależności do danej kultury. 

8.  Uzależnienie. Tatuowanie się ma charakter uzależniający, 
prawdopodobnie z powodu uwalniania się podczas tego 
bolesnego zabiegu endorfin, powodujących pozytywne 
emocje. 

9.  Motywacje seksualne. 
10.  Brak specyficznych powodów. Niektórzy tatuują się, będąc 

pod wpływem alkoholu bądź narkotyków, działając 
impulsywnie, bez głębszego zastanowienia. 

 
Największą rolę odgrywa jednak aspekt estetyczny – tatuaż jako 

upiększenie ciała – oraz chęć wyrażenia własnej indywidualności. 
Trwałość tatuażu i trudności z jego usunięciem15 skłaniają do długich 
przemyśleń przed przystąpieniem do wykonania zabiegu. Tatuaż 
może być też „a defence, a shield”16, kiedy ma odstraszać, trzymać 
innych na dystans. Czasem zawiera także treści humorystyczne. 
Należy tutaj wspomnieć, iż niektóre osoby tatuażem zakrywają 
przebarwienia skóry, ma więc tatuaż także funkcję czysto kosme-
tyczną. 

                                                 
15

 Istnieją metody pozbywania się tatuażu – za pomocą lasera bądź wprowadzania 
pod skórę specjalnych środków rozpuszczających pigmenty. Nie każdy rodzaj tuszu 
poddaje się tym zabiegom. 
16

 por. Fellman, S., jw., s. 8. 
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Takie rozumienie tatuażu przez osoby poddające się temu 
zabiegowi współcześnie różni się od znaczenia, jakie przypisywano 
mu w czasach dawniejszych, zwłaszcza wśród tzw. ludów 
prymitywnych. Oto krótki przegląd historycznych powodów,17 
tatuowania się: 

 
 magiczno-religijna: symbol wiary; amulet; 
 militarna: pierwotny „order” wojenny; oznaka 

przynależności do grupy wojowników; oręż – odstraszanie; 
 socjalna: symbol przynależności do grupy; oznaka pozycji 

społecznej, stanu cywilnego, dojrzałości etc; 
 seksualna: symbol osiągnięcia dojrzałości płciowej; środek 

antykoncepcyjny; czynnik wzmagający pobudzenie 
erotyczne; 

 estetyczna: element upiększający ciało; 
 represyjno–ostrzegawcza: piętno przestępców; znaki 

identyfikacyjne więźniów; 
 patriotyczna: sentencje i hasła propagandowe wyrażające 

sprzeciw wobec ustroju, władz; symbole i hasła poparcia dla 
kraju, armii, etc; 

 psychologiczna: symbole uczuć, postaw, poglądów, cech 
psychicznych; deklaracje zainteresowań, umiejętności, 
zdolności; znaki upamiętniające zdarzenia, przeżycia; 

 profilaktyczna: oznaczenie grupy krwi na wypadek nagłej 
potrzeby transfuzji; 

 terapeutyczna: rodzaj techniki zbliżonej do akupunktury; 
 
Powyższe zestawienie wskazuje, iż wiele dawnych powodów 

wykonywania tatuażu wciąż pojawia się w wypowiedziach osób 
tatuujących się dziś. Tym, co odróżnia tatuaż plemienny od 
współczesnego jest skrępowanie tradycją tego pierwszego. Trady-
cyjny tatuator był zdeklarowanym konserwatystą i nie mógł wymyślać 
nowych wzorów – był zobowiązany powtarzać schematy przekazane 
mu przez przodków. Ten tatuaż nie był bowiem oznaką 

                                                 
17

 por. Jelski, A., jw., ss. 22-23. 
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indywidualności, a czytelnym znakiem przynależności do pewnej 
wspólnoty – rodowej czy plemiennej. Tutaj każdy drobny wzór niósł 
ze sobą dużą dawkę znaczeniową, określony komunikat. Często był 
nader istotnym elementem procesu inicjacji. Lévi-Strauss w swoich 
pracach zauważył, że ciało przynależy do natury, a człowiek dzięki 
zastosowaniu tatuażu wpisuje je w porządek kultury. Tatuaż u ludów 
prymitywnych konstytuuje osobę, nadaje jej byt społeczny, a jego 
brak stanowi piętno, deprecjonuje i spycha na najniższe miejsca 
w hierarchii18. U Maorysów tożsamość wyznaczało moko19, które 
człowiek miał na twarzy. 

Nie znaczy to jednak, że w dawnych czasach tatuaż miał 
wyłącznie konotacje pozytywne. Zdarzało się, iż piętnowano nim 
niewolników lub przestępców – tak było m.in. w starożytnym Rzymie, 
Chinach czy Japonii epoki Edo. Z drugiej strony prawo do tatuowania 
się najczęściej przysługiwało wyłącznie arystokracji lub wojow-
nikom20. Czasem obie te funkcje tatuażu występowały w obrębie 
jednej kultury. Tu znów dobrym przykładem jest Rzym i Japonia. 
Także w Europie końca XIX wieku tatuaże posiadali książęta 
i równocześnie marynarze i przedstawiciele przestępczego 
półświatka. Innymi słowy tatuaż spełniał przez wieki przede 
wszystkim funkcję identyfikacyjną, która dzisiaj uwidacznia się 
zwłaszcza w tatuażu więziennym. 

Tatuaż przestępczy to specyficzne zagadnienie – jedynie drobny 
wycinek całego zjawiska trwałej modyfikacji ciała. Odbiega on 
znacznie od tatuażu artystycznego, aczkolwiek dzisiaj profesjonalny 
osprzęt i tusze przenikają także do zakładów penitencjarnych21. 
Tatuaż więzienny charakteryzuje zasadniczo znikoma dbałość o higie-
niczne warunki wykonania zabiegu, niska jakość barwników22, 

                                                 
18

 por. Jelski, A.,  op.cit., s. 12. 
19

 Miejscowe określenie tatuażu. 
20

 Wojna po dziś dzień sprzyja tatuatorom – żołnierze podczas konfliktów zbrojnych 
częściej poddawali swoje ciała modyfikacjom. 
21

 Tatuaż więzienny w warunkach polskich opisał Sławomir Przybyliński w niezwykle 
interesującej książce „Dziara”, „cynkówka”, „kolka” – zjawisko tatuażu 
więziennego. 
22

 Pozyskiwanych metodami chałupniczymi, np. z zeskrobanych grafitów 
ołówkowych, z sadzy ze spalonych podeszew zmieszanej z szamponem, etc. Tak 
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prymitywne narzędzia służące do wprowadzenia tuszu pod skórę 
i nieestetyczność wzorów. Należy pamiętać o tym, że nie wszystkie 
tatuaże tego typu są wykonywane dobrowolnie. Ponadto istnieją 
pewne wzory, które może wykonać każdy osadzony, podczas gdy inne 
zarezerwowane są dla skazanych za konkretne przestępstwa bądź 
w jakiś sposób wyróżnionych we wspólnocie więźniów23. Wiele osób, 
które poddały się zabiegowi tatuowania w warunkach zakładu 
zamkniętego, z czasem pragnie usunąć wzory, np. poprzez 
przypalenia, ścieranie malunku papierem ściernym, głębokie nacięcia 
bądź oblewanie skóry klejem i zrywanie wraz z nim całego 
wytatuowanego kawałka ciała. 

Współcześnie24 w tematyce tatuażu nie ma dominuje żadna 
tendencja – zakres wykonywanych wzorów jest bardzo szeroki. 
Ograniczeniem tatuażu staje się raczej deklarowana dopuszczalna 
wielkość, nie sama tematyka. Jeszcze kilka, kilkanaście lat temu ludzie 
sprowadzali tatuaże do oczywistych i nadużywanych, sztampowych 
wzorów, bo nie zdawali sobie sprawy z możliwości tatuatorów. 
Obecna różnorodność wynika z dostępu do informacji i poszerzenia 
wiedzy – nawet jeśli w tatuażu stosunkowo rzadko sięga się po sztukę 
wysoką, to ludzie mają świadomość jej istnienia25; zdarzają się 
wykonane na skórze prawdziwe reprodukcje znanych obrazów. Dobry 
tatuator może wytatuować niemal wszystko. Co prawda w każdym 
studiu tatuażu znajdują się jakieś zbiory rysunków czy zdjęć wzorów, 
niemniej jednak wielu klientów przychodzi z własnymi pomysłami. 
Zawsze można też poprosić tatuatora o zaprojektowanie wzoru – 

                                                                                                                   
prymitywne barwniki połączone z nieprecyzyjnymi metodami wprowadzania 
„tuszu” pod skórę prowadzą do nietrwałości tatuaży, ich szybkiego blaknięcia lub 
rozmycia. 
23

 „Grypsujących”. 
24

 Odwołuję się tutaj głównie do rozmów przeprowadzonych z tatuatorami z 
pewnego znanego krakowskiego studia a także do własnych obserwacji 
uczestniczących. 
25

 Można by powiedzieć, że współcześni potencjalni nabywcy tatuaży mają 
niezwykle bogatą ikonosferę, niesprowadzającą się, jak to dawniej bywało, 
wyłącznie do tattoo flash – zbiorów prostych, schematycznych rysunków. 
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wtedy będzie czymś jak najbardziej indywidualnym i niepow-
tarzalnym26. 

Mimo tej różnorodności we współczesnym tatuażu przejawiają 
się rozmaite mody, zmieniające się coraz szybciej. Obok 
powszechnych swego czasu wśród kobiet motylków i delfinów, 
jeszcze kilka lat temu bardzo popularne były tzw. tribale, a dzisiaj 
często spotyka się napisy na przedramionach – swoiste deklaracje 
światopoglądowe. Bywają też motywy stale obecne, „wiecznie żywe”: 
chińskie znaki, tatuaże wzorowane na tradycyjnym tatuażu 
japońskim, oraz biomechanika27. Tatuaż japoński jest bardzo cieka-
wym fenomenem, wciąż silnie czerpiącym z tradycyjnej japońskiej 
sztuki i bogatej symboliki, odwołuje się też do klasycznych dzieł 
literackich. 

Generalnie tatuować można każdą część ciała, jednak niektóre 
miejsca są wybierane zdecydowanie częściej . Nie wszystkie osoby 
tatuowane chcą, aby inni wiedzieli o tym fakcie i dlatego wybierają 
tzw. miejsca ukryte, odsłaniane tylko przed niektórymi bądź też 
w specyficznych okolicznościach. Skóra stanowi najbardziej 
powierzchowną część nas samych – jest istotnym elementem 
wpływającym na pierwsze wrażenie, jakie wywieramy na innych 
ludziach. Trwałe zmodyfikowanie tej granicy naszego organizmu 
wymaga niewątpliwie pewnej dozy odwagi i pewności siebie. Do 
tatuażu trzeba się przyzwyczaić – w naszej kulturze przecież nie jest 
to „coś oczywistego”. Zdecydowanie najczęściej zabiegowi tatuo-
wania poddawane są ramiona, co może mieć związek z tym, że są 
„najbardziej neutralną częścią ciała, tak wyzbytą szczególnych 
intymnych znaczeń, jak tylko może ich być wyzbyta jakakolwiek strefa 
ciała”28. Wdzięcznym miejscem dla dużych kompozycji pozostają 
plecy. Tatuaż w dobrze widocznym miejscu, np. na twarzy, mógł 
służyć jako zabezpieczenie przed poborem do wojska.  

                                                 
26

 Inaczej bywa u mistrzów tatuażu japońskiego, którzy czasem narzucają klientowi 
wzór. Obecnie też nie uświadczy się jednego wzoru (smoka) wykonanego na 
plecach 20 osób – co zdarzyło się w Japonii na początku XIX wieku – A. Jelski, 
Tatuaż, Gliwice 2007, s. 95. 
27

 Są to wzory nawiązujące głównie do cyborgów i prac H. R. Gigera. 
28

 Morris, D., Magia ciała, Warszawa 1993, s. 144.  
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Jeśli chodzi o różnice między kobietami a mężczyznami, to 
mężczyźni częściej tatuują ramiona i klatkę piersiową, a kobiety 
brzuch, podbrzusze, lędźwie oraz kostki. Kobiety z reguły wybierają 
mniejsze i „delikatniejsze” motywy. Na naprawdę duże wzory 
decyduje się stosunkowo niewielu klientów, często są to znajomi 
tatuatorów. Wpływ na rozległość tatuażu mogą mieć także ograni-
czenia finansowe – tatuaż w dobrym studiu nie należy do tanich.  

Dzisiaj każdy może się wytatuować29. Nie jest to przywilej 
wojowników czy klas arystokratycznych lub piętno wykonywane za 
karę. Istotne niegdyś motywacje religijne czy społeczne odeszły 
w niepamięć, a tatuaż stał się pozbawioną magicznego znaczenia 
sztuką, w niektórych kręgach wciąż budzącą kontrowersje. Obecnie 
tatuaż jest przede wszystkim „biżuterią, której nie można zgubić”.  

                                                 
29

 W Polsce pod warunkiem, ze skończył 18 lat albo za zgodą opiekuna prawnego. 
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Summary 
The article deals with the phenomena of the popular body 
modification called tattooing. It explains the term ‘tattoo’ and 
methods of creating such drawing on the human skin. The author 
briefly presents the history of tattoos – when and where they were 
made and by whom. Subsequently the process of creating a tattoo in 
modern tattoo studio is depicted. Current and historical motivations 
for getting tattooed are also discussed. In addition the article 
mentions the problem of prison tattoos and the perception of tattoos 
in nowadays society. The author concludes that currently tattoos are 
connected mostly with esthetics and their main function is to be kind 
of permanent jewelry. 




