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Колись татуювання не було ані популярним, ані прийнятним як форма 

модифікації  тіла.  Воно  сприймалося  осудним  знаком, що  асоціювався  зі 
світом злочинців, пропащих жінок та маргіналів. Заходу була незнайома 
широка практика малюнків на шкірі, знання про яку потрапило до нашого 
світу через щоденники Джеймса Кука; він використав термін «тату» після 
повернення  зі  своєї  першої  подорожі  до  південних  морів.  Саме  з  диво-
вижних  звітів  мандрівників  вісімнадцятого  століття  виникає  екзотичне 
уявлення  про  далекі  етноси,  і  татуювання  в  цьому  контексті  відіграють 
основну роль у визначенні  іншості незнайомих народів.
Завдяки «проклятій» аурі татуювання набуває неабиякої популярності 

у  середині  сімдесятих  років  минулого  століття,  коли  на  сцену  виходять 
панки  зі  своїм  баченням  татуювання  як  форми  протесту.  Починаючи  з 
дев’яностих  років,  татуювання  раптом  перетворюється  на  поширений 
серед молоді, ба більше, «нормалізований» знак, нанесення якого вже не 
викликає відторгнення чи осуду. Тепер татуювання – частина моди, і знаки 
на шкірі сприймаються суб’єктивним проявом власного стилю.
Татуювання  та модифікації  тіла  ставлять перед людиною принципове 

запитання  власної  особистості  та  меж  впливу  на  тіло  –  як  між  собою 
співвідносяться  природне  тіло  та  ідентичність?  Ідентичність  –  це  дещо 
фіксоване чи  її можна  змінювати  за  власним бажанням  і  власним вибо-
ром,  як ми  це  робимо,  наприклад,  зі шкірою? Сміливість,  різні  способи 
штучного  втручання,  питання  контролю  –  усе  це  змішується  у  спробі 
надати  собі  нове  визначення  і  нову  зовнішність,  аби  прикути  увагу  до 
своєї особистості.
Алессандра Кастеллані аналізує витоки і сьогодення татуювань, запро-

шуючи до цікавої подорожі у часі  та просторі:  від Біблії  до Лондона сім-
десятих років, від нового світу, відкритого мандрівниками вісімнадцятого 
століття, до сучасних міст. Захоплююча, написана на нашій шкірі історія, 
з якою варто ознайомитися...
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Передмова

Дивлячись на  татуйовану людину,  особливо коли  татуюван-
нями вкрита значна поверхня її шкіри, ми мимоволі замис-

люємося над власним тілом – яке враження воно справляє, які 
приховані,  а  може,  й  очевидні  сенси  воно  несе,  чи  маємо  ми 
змогу й бажання щось у ньому змінити. Татуювання автоматично 
спонукають нас  до  роздумів над поняттям краси й  оголеності. 
Феміністка і фахівець з історії мистецтва Лінда Ноклін стверджує: 
«Мені подобається будь-яка нагота, аби вона не була класичною. 
Будь-яке оголене тіло, якщо воно не схоже на Давида Мікеландже-
ло чи Аполлона Бельведерського. Я згодна з Бодлером, поетом і 
критиком ХІХ століття, який казав – класична нагота є мертвою, 
нікуди від цього не подітися. А що тоді вважати живим? Те, що 
не вкладається  в рамки,  – некрасиве,  інше, надмірне»  (цит.  за 
Buszek 2006, р. 1; див. також Nochlin 2003).

Протягом останніх десятиліть ідеал наготи та естетики тіла 
докорінно  змінився,  тому  що  красу  вже  не  асоціюють  лише  з 
природними даними. Ставлення до модифікацій, удосконалення 
або «корегування» свого тіла подолало майже свідому еволюцію 
від класичного уявлення про оголену красу до чогось іншого, де 
фізичний вигляд і власна ідентичність стають артефактом, вику-
ваним людиною. У минулому людство категорично відмовлялося 
від усього, що могло зіпсувати оголену красу, адже у загальній 
уяві  «красиве»  не  відокремлювалося  від  «справжнього»  та  «до-
брого» – красі не потрібна омана чи покров ілюзій. На картині 
Сандро Боттічеллі  «Наклеп» правда  зображена молодою оголе-
ною жінкою, що поглядом звертається до неба, а наклеп, тобто 
неправда,  загорнена  в  лахміття,  у неї  старе й бридке обличчя, 
яке  вона  ховає  під  одягом.  Гола  правда  відповідає  естетичній 
досконалості юного жіночого тіла. Класичні канони,  засновані 
на естетичному ідеалі греків, подають красу як дещо сьогоденно-
миттєве, просте, без мудрованих тонкощів.
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У сьогоденній культурній площині татуювання – викарбувані 
на шкірі знаки – сприймаються як різновид макіяжу, хоча свого 
часу  і  макіяж  зазнав  чимало  труднощів,  аж  поки  суспільство 
погодилося, що прикрашати себе у такий спосіб можуть навіть 
пристойні жінки. Говорячи про косметику, Гамлет сухо докоряв 
Офелії: «Так само чудово знаю про всі ті ваші підмальовування. 
Бог дає вам одне лице, а ви з нього робите інше» («Гамлет», дія 
ІІІ,  сцена  І)1.  Прикраси  та  косметичні  засоби  компрометували 
жіночі чесноти, тому що затьмарювали душевну чистоту. В ім’я 
щирості та добра тіло мало бути абсолютно природним.

Колись суспільство засуджувало і ганьбило макіяж (про та-
туювання годі й казати), тому що він змінював фізичний вигляд, 
створений за образом та подобою божою, але сьогодні у людини 
більш активне ставлення до власного тіла і менше шансів нара-
зитися на цькування. Все рідше зустрічається осудливе ставлення 
до  татуювань,  радше  навпаки  –  нанесення малюнків  на шкіру 
вважається  позитивною  формою  рефлексії,  людина  аналізує 
себе  крізь  призму  перманентного  декорування  власного  тіла. 
Татуювання допомагають удосконалити зв’язок між особистістю 
та  фізичним  виглядом, що  вже  казати  про  розуміння  наготи  і 
того, що вона собою символізує.

Шкіра  –  неодмінна  складова  людської  ідентичності.  Слово 
Сільвії  –  тридцять  чотири  роки,  музикант,  аранжувальниця  з 
Мілана:

Я  їх  на  собі  відчувала,  немов  вони  [татуювання]  вже 
були. Так статуя Мікеланджело колись ховалася у мармурі. 
Макіяж  втомлює,  ці  «оформлювальні  роботи»  з  роками 
стають  анахронізмом.  А  татуювання  завжди  при  мені 
[…],  зрештою,  вони  у  мене  в  думках,  тому  і  з’явилися 
на шкіри.

Буває  так,  що  знаки  на  шкірі  ще  не  намальовані,  а  вже 
стають  частиною  тіла.  Як  з  роками  формується  ідентичність 

1   Переклад Ю. Андруховича. – Прим. перекл.
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людини,  так  і  малюнки,  що  її  характеризують,  проступають 
з  часом  на  поверхні,  щоб  достеменно  розповісти  –  ким  вона 
є  і  ким  себе  мислить.  Під  цим  кутом  зору  оголене  тіло  навіть 
менш автентичне. А от коли воно прикрашене малюнками, які 
людина  свідомо  вирішила  на  себе  нанести,  то  його  свідчення 
сповнюються щирістю і прямотою.

Коли людина ретельно продумує і навіть промальовує татую-
вання перед їхнім нанесенням на шкіру, це свідчить про потуж-
ні  ідентифікаційні  процеси,  здатні  привести  до  радикального 
переосмислення  власної  зовнішності.  Розповідає  міланський 
майстер-початківець Лука, двадцять два роки: «Татуювання – не 
одяг. Татую вання дарують відчуття оголеності більше, ніж сама 
оголеність, тому що вони передають ставлення до життя […], го-
лий я не відчуваю себе собою так, як завдяки татуюванням».

Показати себе оголеним, але прикрашеним знаками, якщо, 
звичайно,  татуювання  є  результатом  ретельного  вибору,  що 
ґрунтується на глибоких роздумах і потужних емоціях, – це дуже 
відверта  трансляція  власної  ідентичності.  А  це,  своєю  чергою, 
пов ністю розвінчує міф про оголене тіло, перевертаючи шкере-
берть ідеал класичної краси, який неминуче  відсилає до прооб-
разу свіжої безпосередності, що нам дарує природна краса тіла. 
Ось що каже про своє тіло сицилієць Мікеланджело – тридцять 
вісім років, мешкає у Римі, працює у сфері маркетингу:

Як на мене, це дуже красиво, раніше мені чогось браку-
вало […] має бути внутрішній проміжок часу, коли ти все 
відчуваєш зсередини […]. Потрібно все зважити, обмір-
кувати, захотіти, уявити. Не знаю. Все, що я зробив, було 
ретельно продумано і вистраждано, звісно, у переносному 
сенсі, адже деякі речі, що я собі витатуював, супроводжу-
ють мене зі самого малку, ось це святе серце2 – сицилій-
ська  обітниця.  Пам’ятаю,  як  я  гуляв  із  бабусею,  а  було 
мені три-чотири роки, і ці зображення мене бентежили, 

2   Поширена тема татуювань cuore  sacro – символ доброї долі та бо-
жого захисту. – Прим. перекл.
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[…] я дивився на святе серце,  і воно залишилось у моїй 
голові, воно вже тоді витатуювалося.

Татуювання  довершують  красу  тіла  –  завдяки  їм  можна 
побачити  і  навіть  доторкнутися  до  зображень,  з  яких  вибудо-
вується  символічний плин життя  людини. Хоч  де розташоване 
ваше тату – на відкритому плечі або на спині, – шкіра відверто 
розповідає про вашу  ідентичність саме мовою татуювань.

Інколи на ній відтворюється дуже бурхливий світ,  де пере-
мішуються  спогади,  почуття,  аналіз  себе  й  навколишньої  ре-
альності. Це невтомна символічна праця над своїм тілом і тією 
неповторною ідентичністю, яку воно передає.

Розмову  продовжує  Лука,  молодий  тату-майстер  з Мілана: 
«Перше  [татуювання  присвячене]  моїй  родині.  Немов  стрічка 
навкруг ноги, фантазія на тему бабусиного барвистого халата; 
більше, ніж згадка про цю квіткову фантазію».

Малюнки на шкірі сколихують пам’ять про далекі події, що 
перетворюються на графіку на власному тілі; вони уособлюють 
любов до найдорожчих людей,  до  яких ми відчуваємо  глибоку 
прив’язаність.  Наша  суб’єктивність  набуває  видимих  форм,  а 
шкіра про них розповідає.

Інколи малюнки на тілі передають бачення реальності крізь 
призму власних інтересів та інтелектуальних пристрастей. Про 
своє єдине, але велике татуювання на спині, де зібрані алхімічні 
символи, традиційні легенди та християнські хрести, мені роз-
повідає  Ріккардо  –  тридцять  один  рік,  тимчасовий  робітник  у 
невеличкому поселенні провінції Верона:

Я розпочав це татуювання у 2005 році […], намагаючись 
утілити у ньому все, що є частиною мене, тому, мабуть, я 
його не завершив […] мені подобається думка, що воно 
у мене на спині. Там навіть є хрест, я наче відчуваю його 
вагу, адже в ньому приховані всі мої думки.

Подеколи  пошуки  себе  втілюються  у  стрімкий  коловорот 
знаків  і  символів,  з  яких  вибудовується  власна  ідентичність  і 
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які  набувають  образного  вираження  на шкірі.  На  візуальному 
рівні  татуювання  передають  «вагу»  власної  особистості  та  ба-
чення світу.

Сьогодні  нанесений  на  тіло  знак  сам  по  собі  не  сприйма-
ється ні  як  тавро  (як це бувало  серед  ув’язнених),  ні  як номер 
на руці (яким позначали євреїв у концентраційних таборах), ні 
як ознака протесту і належності до конкретної групи (згадаймо 
байкерів  на  харлеях  у  шістдесятих  роках  або  панків  у  другій 
половині сімдесятих).

Коли  я  зацікавилася  татуюваннями,  а  сталося  це  зовсім 
випадково багато років тому, вони сприймалися як дещо дуже 
епатажне,  майже  шокуюче.  О  тій  порі  я  вивчала  субкультуру 
ультраправих  скінхедів,  і  мене  неабияк  уразили  татуювання, 
що  повністю  вкривали  руки  деяких  хлопців  із  групи  Azione 
Skinheads,  з  якими я  зустрілася  в  одному міланському  барі. Ці 
завитки  на шкірі  візуально  відтворювали  символіку  скінхедів, 
фашистських  і  нацистських  угруповань.  Відчувалася  своєрідна 
гордість  у  тому, щоби  набити  собі  лікторську фасцію,  та ще  й 
так, щоб  її  важко було розгледіти одразу,  або якийсь рунічний 
знак, розшифрувати який могли лише однодумці. Це був початок 
дев’яностих, і татуювання поки не набули такої популярності, як 
сьогодні, хоча до моди на них залишалася обмаль часу.

За кілька десятиліть  із майже маргінального чи принаймні 
бунтарського  символу  татуювання  перетворилися  на  масове 
явище. Якщо сьогоднішній підліток іще не зробив тату, в нього 
навіть  немає  сумніву,  що  він  зробить  це  пізніше.  Татуювання 
стало однією з найдоступніших і бажаних опцій у справі вибудо-
вування власного тіла. Це як ходити до спортзалу або поставити 
собі  брекети  –  люди  приймають  рішення  зі  суто  естетичних 
міркувань.

Розповідає  Марія  Грація  –  тридцять  вісім  років,  тату-май-
стриня з Мілана:

Я  почала  це  «заради  приколу»  на  знак  протесту.  В  ми-
нулому  я  була  панком,  отже,  перебувала  у  специфіч-
ному  середо вищі,  що  підривало  підвалини  суспільства. 
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Бунтаркою  я  була  завжди,  але  врешті-решт  подорослі-
шала й вважаю, що сьогоднішні зміни сталися тому, що 
змінилися ми самі. […] Я навіть гадки не мала, що мода 
на тату може так вибухнути і татуювання перетворяться 
на масове явище.

Якщо панки попервах використовували татуювання як мов-
чазне волання про  своє бунтарство  та відстороненість  від нор-
мального світу, прикрашаючи себе дикунськими та екзотичними 
знаками, то сьогодні сприйняття та подання власного тіла зазна-
ли радикальних змін. Подряпати тіло, хай воно навіть закрива-
вить, прикрасити його, надати йому якихось вигинів на поталу 
часу, поекспериментувати зі знаками на шкірі просто тому, що 
вони подобаються, – це вже буденна річ.

Епатаж  і  зухвалість,  свого  часу  притаманні  татуюванням, 
перекочували наразі на  інші рівні, втілюючись у більш екстре-
мальних модифікаціях тіла або у наколюванні обличчя. Щоправ-
да,  російські  татуювання  і  досі  ілюструють  образи,  пов’язані  з 
в’язницею або належністю до кримінального світу з його кодек-
сами та секретами. Завдяки деяким фільмам, наприклад, «Східні 
обіцянки» (2007) Девіда Кроненберга, і головно завдяки успіхові 
автобіографічного роману «Сибірське виховання» Ніколая Лілі-
на  (2009)  татуювання  російської  мафії  оновили  образний  ряд 
девіантності за класифікацією Ломброзо та естетику непохитної 
огиди до нормального життя, яка свого часу захопила молодіжні 
субкультури  бунтарського штибу  –  від  пачуко  до  байкерів,  від 
панків  до  скінхедів.  Тому  цей  стиль  досі  має  неабиякий  успіх 
серед осіб, що татуюють шкіру з міркувань бунтарства. Той, хто 
прагне затвердити власний кодекс честі, знаходить у російських 
татуюваннях дуже насичені в плані символізму форми виражен-
ня. Наприклад, у двадцятирічного ультраправого скінхеда, який 
тусується  в  колах  CasaPound3,  є  тату  Мадонни  у  російському 
стилі  з  навісним  замком  на  шиї,  що  свідчить  –  він  ніколи  не 
заговорить,  ніколи  не  видасть  своїх  секретів.  Цей  образний 

3   CasaPound – італійський неофашистський рух; має мережу соціаль-
них центрів. – Прим. перекл.
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ряд запозичено у російських татуювань із нарочито спрощеним 
дешифруванням,  тобто  немає жодного  сумніву  в  непохитності 
вибору на користь своєї спільноти й ультраправих «братків».

Утім  на  рішення  робити  чи  не  робити  татуювання  накла-
дається  настрій  моменту  з  прив’язкою  до  сюжету  або  до  сти-
лю.  Татуювання  підкорюються швидкоплинній  моді,  яку  люди 
сповнюють  суб’єктивним  значенням,  і  з  роками  вона  починає 
жити своїм життям. Традиційні сюжети сусідять з малюнками-
одноденками. «Для жінок квіти й метелики – це класика, цього 
року високий попит на повітряні  кулі  […],  зараз  знов почина-
ються фенікси на спинах у дівчат», – стверджує Паола, тридця-
тирічна тату-майстриня з Рима.

У хороводі зображень і стилів, що використовуються у татую-
ваннях, завжди можна вибрати те, що пасує твоїй особистості. 
І хоча у цьому просторому й гнучкому світі символів багато що 
вирішує мінлива мода, деякі жанри та стилі залишаються майже 
непідвладними часу.

З роками стилі та сюжети помітно розвинулися. Якщо у ві-
сімдесятих  роках  зразком  вважався  трайбл  – жанр,  вигаданий 
представниками  американської  панк-рок-культури  на  підставі 
примітивних  татуювань  народів  південних  морів,  то  сьогодні 
він утратив актуальність. Від нього відгалузилися численні сти-
лістичні та креативні стежинки, що часто виводять навпростець 
до  джерел,  якими  надихався  сам  трайбл,  але  при  цьому  вони 
намагаються  у  більш  філологічний  спосіб  охопити  розмаїття 
мотивів,  притаманних  народам  Маркізьких  островів  та  Таїті. 
Для  тодішніх  панків  тату  в  стилі  трайбл  означало  маргінала, 
дикуна, екзотику в західному переосмисленні, проте вони навіть 
не  намагалися  відобразити  фактичні  сторони  тієї  реальності, 
що існувала у Південно-Східній Азії, де, власне, і народився об-
разотворчий ряд  їхніх татуювань.

З огляду на те, що за останні десятиліття татуювання стали 
масовим  явищем,  яке  вже  не  вписується  ні  у  вікові,  ні  у  соці-
альні категорії, значно збільшилася кількість осіб, що працюють 
або хотіли б працювати у цій галузі. Сама по собі кар’єра тату-
майстра – можливість не гірша за інші при виборі професійного 
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шляху.  Розповідає  Лаура  –  двадцять  три  роки,  асистентка  у 
римській  тату-студії:  «Я  закінчила  спеціальні  курси,  купила  в 
інтернеті  набір  і  почала  татуювати  вдома  своїх  друзів  і  друзів 
свого нареченого».

Серед  студентів  і  випускників Художньої  академії,  де  я  ви-
кладаю,  існує доволі поширена практика – малювати каталоги 
для тату-студій або пробувати свої сили на власному (і не тільки) 
тілі з метою навчання. Надамо слово мешканці Неаполя Мартіні, 
двадцять три роки:

Я почала цього року, хотіла почати раніше […], тренува-
лася на екошкірі, яка не бозна що та й дорого коштує […] 
та на свинячій шкірі […] – вона найближча до людської 
серед усіх інших. Однак і свиняча шкіра – не найкращий 
варіант,  тому  всі  навколо  кажуть  «спробуй  на  комусь». 
Якщо  ти  не  дуже  переймаєшся,  можна  запропонувати 
тату  друзям  у  подарунок,  […]  я  думала  про  це,  єдине 
що – врешті-решт, це ризик, […] і я вирішила «принести 
в  жертву»  власне  стегно.  До  того,  як  торкнутися шкіри 
інших  людей,  тату-майстри  часто  навчаються  на  собі, 
жертвуючи якоюсь частиною тіла – зазвичай, ногою, тому 
що  там малюнок  не  дуже  на  виду,  якщо  тату  вийде  не-
вдалим […], тоді й для реклами він не згодиться.

Інколи початківці в цій професії вважають за краще набити 
татуювання  на  власній  шкірі,  щоб  навчитися  процесу,  попри 
можливу неточність малюнка, тому що тренувальний матеріал – 
свиняча або синтетична шкіра – не дає бажаних результатів. 

Порівняно з минулим, коли перші бунтарі татуювали на собі 
розпізнавальні  символи  на  знак  причетності  до  виняткового 
середовища, сьогодні нанесення малюнків або написів на шкірі 
відбувається з абсолютно  інших причин. Порушення цілісності 
шкіри  вже  не  вважається  ушкодженням  –  хіба що  татуювання 
було  виконано  незграбно  або  на  обличчі  (поодинокі  випадки) 
чи на надто великій ділянці шкіри.
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Сьогодні татуювання постають дуже багатогранною реаль-
ністю. Під  тонким прошарком моди,  бажань  і  вподобань щодо 
розпису  власного  тіла  криються найрізноманітніші  світоглядні 
бачення,  тому  дедалі  частіше  спадає  на  думку  ритуальне  зна-
чення татуювань як символу змін  і переходу до чогось нового. 
Розповідає Леонардо – двадцять один рік, студент з Мілана:

У мене звичайнісінька історія: одне тату зі словом «amore» 
(любов) великими літерами. Я записався до майстра на-
ступного дня після розлучення з давнім другом. Це було 
своєрідне  усвідомлення  змін  на  краще,  які  зі  мною  від-
булися […] своєрідне визнання заслуг цієї людини.

У  ролі  перехідного  ритуалу  татуювання  може  виявитися 
невибагливим – на нього можна наважитися без зайвих мірку-
вань, не надто переймаючись тим, що набити. Просто видається 
слушний момент у житті, наприклад розлучення.

А  інколи  на  перший  план  виходять  культові  аспекти,  тоді 
людина  набиває  собі  святе  серце,  чотки  або  зображення  отця 
Піо4.  Як  стверджує  Давід,  сорокачотирирічний  тату-майстер  з 
Чіампіно,  «тату – це концентрована пристрасть». Світ моди не 
тільки не цурається, він навіть виносить у мейнстрім мотиви, що 
викликають  у пам’яті  думки про маргінальність  і жертовність, 
притаманні  –  як  вважалося  –  нижчим  соціальним  класам  уже 
зниклого світу. Часом татуювання набуває глибокого значення 
як  потужний  доказ  власних  переконань,  очікувань,  сподівань 
і  болю,  що  спіткали  людину  через  якесь  лихо  чи  невдачу.  По-
деколи в татуюванні виявляється народна релігійність і спроба 
реагувати  на  негаразди  або  принаймні  відчути  їх  на  власній 
шкірі.  «Я  витатуював  своєму  племінникові  святу  Барбару,  і  у 
нього все налагодилося. Вона – захисниця у найдивовижніших 
справах, – розповідає Марко, сорок чотири роки, тату-майстер 

4    Отець  Піо  з  П’єтрельчини  (1887–1968)  –  італійський  священник, 
католицький святий, стигматик, благодійний діяч  і чернець ордену капу-
цинів.  Канонізований  16  червня  2002  року  папою  Іоанном  Павлом  II.  – 
Прим. ред.
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із Рима. – Собі я хочу витатуювати святу Ріту, я її відданий ша-
нувальник.  Вона  мене  заспокоює»,  –  додає  він.  «Тут  написано 
“люби та захищай мою родину”. Я зробив це на честь батька, він 
щирий вірянин, і йому було зле», – стверджує Антоніо, двадцять 
шість років, перукар з Тіволі, який витатуював цей напис на нозі 
поруч із зображенням Матері Божої Гваделупської в латиноаме-
риканському стилі. До речі, це – один з найпопулярніших моти-
вів  серед пачуко  сорокових років  – мексиканських  іммігрантів 
у Сполучених Штатах, що були головними учасниками сутичок 
і  протестів  у  тогочасній, ще  глибоко расистській Америці. Але 
Антоніо нічого про це не знає, йому до цього байдуже. Він об-
рав Матір Божу Гваделупську, тому що «вона вродлива» і відпо-
відає  його  релігійним  почуттям,  його  ставленню  до  батька  та 
батькової хвороби.

Через те що татуювання суперечать ідеалові класичної краси, 
навколо  них  точаться  дискусії,  вибухають  ціннісні  конфлікти 
батьків  і  дітей,  особливо  загостреними  стають  сутички  між 
матір’ю  і  дочкою.  Залежно  від  кута  зору  татуювання  або  під-
силює,  або  компрометує  ідею жіночності;  а  якщо  йдеться  про 
масштабні  татуювання,  то  тут  вочевидь  простежується  явний 
чи підспудний протест проти моделі краси попередніх поколінь. 
«Наші  з  матір’ю  стосунки  зазнали  кризи,  і  це  цілковито  була 
справа моїх рук, – стверджує Джада, двадцять сім років, фешн-
дизайнер  у  невеличкому  селі  поблизу  Фрозіноне.  –  Я  навіть 
зробила тату в день народження матері».

Часом  суперечки  з  матір’ю  носять  суто  прагматичний  ха-
рактер  і  зводяться  до  перемовин щодо  розміру  татуювання  та 
співвідношення  між  татуйованою  та  «чистою»  частиною  тіла. 
Кожного разу, як з’являється нове татуювання, «мама каже “це 
останнє!”  і  я  кажу  так»,  –  розповідає  Кьяра,  двадцять  дев’ять 
років, тату-майстриня з Пінероло.

Рішення  набити  тату  є  потужним  доказом  антикласового 
бачення  свого  тіла,  життєвою  позицією,  що  протиставляється 
уявленням про красу як розкіш молодої й оголеної, у сенсі чистої 
від штучних утручань, шкіри. З огляду на те, що при татуюванні 
жіноче  тіло  надрізається,  а  отже,  певною  мірою  псується,  для 
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цього  кроку  потрібен  великий  внутрішній  поштовх  і  невідво-
ротне бажання.

У прекрасному документальному фільмі Беверлі Юень Томп-
сон «Покриті» («Covered», 2010) показано, яким сміливим і при-
голомшливим  вибором  стає  для  жінок  татуювання,  особливо 
масштабне  тату.  Часто  співбесідниці,  чиє  тіло  майже  суцільно 
вкрите  татуюваннями  (хіба  що  крім  обличчя),  згадують  про 
ревний  опір  родини,  зокрема  матері,  адже  до  сьогодні  в  сус-
пільстві  існує  форма  остракізму  проти масштабних  татуювань 
на жіночому тілі, що сприймаються недоречним паплюженням 
жіночої краси.

У татуюваннях і більш радикальних модифікаціях власного 
тіла  часто міститься бажання  сплутати кордони між  «варто чи 
ні», між чоловічим і жіночим, тому що людина бере на себе від-
повідальність  за розбудову власної особистості  та  зовнішнього 
образу.  Додаймо  ще  задоволення  бачити  у  дзеркалі  саме  ту 
людину,  якою ви  вирішили  бути,  а  для жінок  і жіночої  лесбій-
ської спільноти, особливо для бучів5, це означає визволення від 
чоловічих стереотипів щодо  ідеалу жіночої краси.

Протягом  останніх  десятиліть  татуювання  стало,  з  одного 
боку, формою масового споживання, а з іншого – коли воно су-
цільно вкриває всю поверхню тіла – улюбленою темою дискусій 
навіть серед адептів феміністичних і так званих квір-досліджень6 з 
поглибленим аналізом питань ідентичності та власне тіла. Завдя-
ки квір-дослідженням, які від початку 1990-х років переглядають 
і  перевизначають  ідею  природності  та  гендерної  ідентичності, 
розширюючи  можливості  ЛГБТ-обрію,  тіло  перетворилося  на 
поле  битви,  на  ту  реальність,  де  квір-середовище  затверджує 
інакшість, з гордістю демонструючи свою ексцентричність. Роз-
повідає Даніеле,  двадцять п’ять років,  учасниця римської  квір-
групи «Cagne Sciolte»:

5   Від англ. butch – термін ЛГБТ-середовища, що означає мужоподібну 
жінку. – Прим. перекл.

6   Міждисциплінарний дослідницький напрям у культурології, що ви-
вчає питання сексуальної та статевої ідентичності, зосереджуючи увагу на 
гомосексуальній  і трансгендерній тематиці. – Прим. перекл.
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Анатомію я бачу інакше: це анатомія емоцій, і вона мене 
постійно примушує посміхатися, постійно штовхає на бо-
ротьбу із суспільством, яке мені вже стало замалим. Тіло 
це відчуває,  і  я його використовую на власний розсуд  – 
обертаю на інструмент, виводжу на площу, на акції, роз-
мовляю з подругами, набиваю на ньому тату, виставляю 
напоказ, перевдягаю його. Втім власне воно й підштовхує 
до  переосмислення,  допомагає  запустити нищівний ме-
ханізм у розстановці сил, які вважають його вразливим, 
слабким,  а  якщо  гомосексуальне  –  то ще й пасивним,  а 
насправді  все  абсолютно  не  так.  Моє  тіло  є  активним, 
бунтівним, єретичним.

Татуювання та модифікації тіла дійсно ставлять перед люди-
ною принципове запитання власної особистості та меж впливу 
на тіло – наскільки ми вільні щось на ньому малювати, викар-
бовувати  і  таке  інше?  Як  між  собою  співвідносяться  природне 
тіло  та  ідентичність?  Наскільки  можна  пересувати  межу  між 
отриманим  як  дарунок  долі  і  тим,  чого  людина  прагне  сама? 
Ідентичність  –  це  дещо  фіксоване  чи  її  можна  змінювати  за 
власним  бажанням  і  власним  вибором,  як  ми  це  робимо,  на-
приклад,  зі  шкірою?  Сміливість,  різні  способи штучного  втру-
чання,  питання  контролю –  усе  це  змішується  у  спробі  надати 
собі нове визначення і нову зовнішність, аби прикути увагу до 
своєї особистості та соціального оточення, в якому ми живемо. 
Проте  інколи  нанесення  татуювань  означає  лише  одне  –  дань 
популярній моді.

Татуювання надають дуже широкі можливості  в плані  екс-
пресії  та  естетики  власного  тіла;  їх  можна  зробити  на  хвилі 
миттєвої  моди  без  зайвих  вагань  або  в  результаті  ретельних 
роздумів. Часто різниця полягає всього-на-всього у розмірах тату 
та готовності підставити свою шкіру під ріжучий  інструмент.

Рим, 20 травня 2014 р.
А. К.
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***
Дякую всім респондентам, які приділили мені свій час, поді-

лилися думками, допомогли зрозуміти світ, що завжди мене при-
голомшував, а за останні роки розвинувся у дуже різноманітних 
формах. Я вдячна також тим, хто допоміг мені матеріально в той 
чи  інший  спосіб,  зокрема, Джаді Фалстаффі, Мартіні Маджезе, 
Франчесці Ді Фаці, Андреа Спеццігу і особливо Роберту Галеот-
ті  та  Джорджіо  Віану,  які  допомогли  знайти  осіб  для  інтерв’ю. 
Окрема подяка Роберту Пілоні.
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І. Татуювання за давніх часів

1. Ідеал оголеності

Минуло  небагато  часу,  відколи  суспільство  примирилося  з 
думкою, що тіло – це територія персоналізованих модифі-

кацій  і невід’ємна частина вибудовування  ідентичності,  а  сама 
ідентичність – не просто дарунок долі, який ми отримуємо раз 
і назавжди, а об’єкт експериментувань і переробок згідно з на-
шими бажаннями й уявленнями про припустиме, які зсувають 
межу між зовнішнім і внутрішнім, підкорюючись плину індиві-
дуальних вподобань  і прагненню себе перетворити.

Колись  татуювання  не  просто  не  були  популярними,  сус-
пільство взагалі не сприймало жодної форми модифікації  тіла. 
Згідно з Книгою Буття, першою татуйованою, а точніше, помі-
ченою людиною в історії став Каїн, засновник прóклятого роду. 
Тому  серед  характерних  ознак  ставлення  Заходу  до  татуювань 
варто згадати таврування з метою ідентифікації людей, що ско-
їли  якийсь  злочин  або  не  вважалися  людьми  у  повному  сенсі 
цього слова. Наявність знаків на шкірі робила з людини об’єкт 
жорсткого  остракізму,  адже  згідно  з  християнським  вченням 
тіло створене за образом і подобою Божою, тож змінювати його 
не можна. У книзі Левіт (19, 28) є таке твердження: «не робіть 
надрізів на тілі своєму заради померлого, не наколюйте на собі 
написів.  Я  є  Вічній  Господь». Можливо,  таке  категоричне  табу 
пояснюється  традиціями  татую вання  сусідніх  давнім  євреям 
народів,  наприклад  єгиптян.  За  віруваннями  євреїв,  тіло  –  це 
Божий дар, а не особиста власність, щоб нею розпоряджуватися 
і псувати, як заманеться.

Греко-римська культура, що склалася раніше за юдео-христи-
ян ську традицію, також нехтувала модифікаціями тіла. Згідно з 
естетичним ідеалом Давньої Греції, істина та краса – в оголеності, 
їх не треба приховувати, маскувати чи декорувати різними ви-
крутасами, а про деформування тіла татуюваннями або іншими 
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незмивними  знаками  на шкірі  годі  й  думати.  Категорія  краси 
збігається з категорією добра, цього вимагає етично-естетичний 
принцип  калокагатії7.  Навіть  на  мовному  рівні  людська  до-
сконалість народжується від союзу краси й добра. Останнє від-
дзеркалюється  у  природній  красі  без  покрову  чи  фільтрів.  І 
ця  концепція  культивується  в  ідеалі  тіла,  яке  не можна  ні  змі-
нювати,  ні  зраджувати  з  чужинними  для  нього  елементами, 
здатними  затьмарити  його  природну  чарівність.  Ніщо  не  має 
права  спотворювати фізичні  форми,  хіба що  людина  втратила 
свою людську сутність.

За  свідченнями  Цицерона  («De  officiis»  –  «Про  обов’язки», 
книга І, ХХХV, 130), у Давньому Римі ідеал тіла також відповідав 
вимогам  простоти  та  природності.  Фізична  краса  чоловіка  по-
лягає у почутті гідності, а якщо йшлося про жінку – то у благо-
честі. Особистісна чистота не має бути награною або удаваною, 
увага до одягу не має бути надмірною, а рухи гімнаста – надто 
вишуканими й штучними.

Ідеал природного тіла протиставляється давньоєгипетським 
традиціям сприйняття та зображення людини. У культурі давніх 
єгиптян практика татуювань, що напевно прийшла від  сусідів-
нубійців, була поширена тільки серед жінок. Найстарішою тату-
йованою мумією (принаймні серед знайдених) є мумія Амунет, 
жриці богині Хатхор, яка жила за 4000 років до нашої ери. На її 
животі, руках, грудях і стегнах – низка малюнків у вигляді гео-
метричних фігур,  створених  з  крапок  і  рисочок  (див. De Mello 
2007, p. 101). Крім Амунет, було знайдено багато інших мумій з 
очевидними ознаками татуювань, що датуються більш пізніми 
періодами, аж до епохи Птолемеїв, отже, їхня кількість дозволяє 
припустити, що  ця  традиція  справила  безпосередній  вплив  на 
перші татуювання, що їх робили собі копти. У Давньому Єгипті 
модифікувати  тіло  означало  корелювати його  із  власним  есте-
тичним і культурним ідеалом. Тутанхамон, наприклад, мав довгі 
мочки вух – він розтягував їх навмисно. Трансформація, макіяж 
і  декорування  людського  тіла  вважалися  мистецтвом  (Bianchi 

7    Калокагатія  (від  дав.-гр.  καλὸς καὶ ἀγαθός)  –  ідеальне  поєднання 
фізичної краси та духовної досконалості. – Прим. перекл.
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1988). Удавання та артистичність становили невід’ємну частину 
фізичного образу. В певному сенсі тіло – це архітектурний мате-
ріал, який споруджується на підставі припустимих з культурної 
точки зору модифікацій. Перманентний декор допомагає визна-
чити  статус  і  належність  до  певних  соціальних  груп.  У  такому 
суспільстві межа між тим, що дала природа, і тим, що виліплює 
сама  людина,  втрачає  чіткість  і  категоричність,  порівняно  з 
грецьким ідеалом природності й натуральності.

Техніка татуювання давніх єгиптян складалася зі зшивання 
та  проколів.  Для  рисочок  шкіра  зшивалася  тоненькою,  просо-
ченою  сажею  ниткою,  що  закладалася  в  глибину  через  отвір 
у  шкірі  за  допомогою  голки.  Проколи  були  найпоширенішою 
технікою,  тому що дозволяли робити як крапки,  так  і  рисочки 
зручним загостреним інструментом; пігмент можна було нано-
сити на кінці голки або затирати безпосередньо в отвір одразу 
після надрізання8.

Не сказати, щоб Захід зовсім нічого не знав про татуювання, 
адже  візерунки  можна  побачити  на  шкірі  сімілаунської  мумії, 
знай деної  в  горах  між  Альто-Адідже  й  Австрією  у  1991  році, 
вік якої – десь між 3300 та 3100 роком до нашої ери,  тобто це 
мідна  доба.  Також  татуюванням  прикрашена шкіра  так  званої 
принцеси з плоскогір’я Укок, яку було знайдено на кордоні Росії, 
Монголії  та Китаю,  –  древньої мумії,  датованої  2500 роком до 
нашої ери.

За свідченням деяких джерел, у давніх римлян існував зви-
чай таврувати рабів, але це означало зведення до нелюдського 
рівня  –  засвідчення  об’єкта  власності  хазяїна,  який  має  право 
вирішувати  питання  життя  і  смерті.  Такою  вже  була  рабська 
доля  –  на  раба  дивилися  як  на  нижчу  істоту,  як  на  окремий 
підвид людини. Хоча постачання рабів було налагоджено через 
підкорення переможених народів і торгівлю живим товаром на 
кордонах Римської імперії, здебільшого раби вже народжувалися 
поневоленими  або  втрачали  статус  вільної  людини,  якщо  їх  у 

8  G. J. Tassie, Identifying the Practice of Tattooing in the Ancient Egypt and 
Nubia, у збірці «Papers of  Institute of Archaeology», 2003, 14, р. 85-101.
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дитинстві  кидали  батьки  чи  продавали  у  рабство  (див.  Veyne 
2010,  р.  45–63). Стосунки  з  хазяїном вибудовувалися на прин-
ципах повного підкорення. Раб був частиною хазяйського майна 
і як робоча сила, і як інструмент особистого задоволення. Його 
тіло можна  було  псувати,  продавати  або  наражати  на  тортури 
заради  зізнання  у  скоєних  злочинах  (тоді  як  вільним  людям 
тортури не загрожували). У творі «Сатирикон» Петронія є кілька 
уривків,  де йдеться про таврування рабів, наприклад,  у розпо-
віді про Енколпія та Гітона, які намагалися втекти від ворогів і 
для цього передяглись у рабів – їм довелося завити собі волосся, 
зробити  накладні  бороди  та  намалювати  шрам  на  лобі  (102, 
15);  в  іншій  сцені  йдеться  про  тавро  злочинця,  приховане  під 
волоссям (105, 10). Розповідаючи про долю тирана Александра 
Ферського,  Цицерон  («De  officiis»  –  «Про  обов’язки»,  книга  ІІ, 
VII,  25)  згадує  татуйованого  раба,  який  всюди  супроводжував 
дружину  тирана,  крокуючи  поперед  нею  з мечем  наголо  –  він 
був татуйований, як  і всі фракійські варвари.

У різноманітних письмових джерелах  тієї  доби, наприклад 
у  Плінія  Старшого  та Ювенала,  час  від  часу  згадується  татую-
вання – відмітина, якою таврували шкіру рабів, щоб полегшити 
розпізнавання їхнього статусу та власника на кшталт того, як це 
роблять із домашньою худобою. Непримиренний і безжальний 
спостерігач тогочасного суспільства Марціал, звертаючись у своїх 
«Епіграмах» до Руфа, зазначає: дехто має на лобі відмітину, яка 
вказує  на  його минуле  рабське  становище,  але  він  приховує  її 
за  родимками  (книга  ІІ,  ХХІХ).  Це  свідчить  також  про  мінли-
вість  статусу,  рабство  не  вважалося  вічним;  дехто  отримував 
свободу  з рук хазяїна, щоб  зайнятися комерційними  справами 
на користь колишнього власника, когось викупали – наприклад, 
син-вільновідпущеник визволяв літню матір, яка ще перебувала 
в рабстві.

Давні греки мали звичай випалювати вогнем тавро у вигляді 
літери  «дельта», що означало δο�λος,  тобто раб;  в Римі  –  якщо 
раб збігав, на ньому таврували літеру F, тобто утікач (fuggitivo). 
Також  татуювали  гладіаторів  (див.  De  Mello  2007,  р.  45).  На 
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Заході таврування рабів та дезертирів практикуватиметься аж до 
кінця XIX століття, наприклад, на дезертирах британської армії 
ставили тавро у вигляді літери D, тобто «deserter».

Коли  у  IV  столітті  на  імператорський  престол  зійшов Кон-
стантин,  відкривши  обійми  християнству,  він  заборонив  тату-
ювати злочинцям лоба – відтепер тавро ставиться на нозі, адже 
лице  вимагає  поваги  як  дещо,  створене  за  образом  і  подобою 
Божою,  і псувати його через це не можна.

Парадоксально, але саме після прийняття християнства роз-
починається  історія  катувань  плоті  з  оспівуванням  стигматів, 
тобто глибоких ран на тілі Христовім, що їх залишили цвяхи на 
хресті. У символічному плані жертовність стає одним з провідних 
аспектів  християнства.  Зазвичай  вона  означає  вистражданий 
людиною  біль,  який  залишає  сліди  на  фізичній  зовнішності. 
«Я ношу Христові стигмати у своєму тілі», – стверджує апостол 
Павло у Посланні до галатів (6,17). У цім немає суттєвої відміни 
від тавра, що ставлять рабам і знедоленим, але відтепер стигма-
ти перетворюються на свідчення віри, викликаючи співчуття та 
скорботу, тому що нагадують про страждання Ісуса Христа.

З  одного  боку,  тіло  не  можна  модифікувати  за  власним 
бажанням, але такі рани вшановуються як християнські страж-
дання. Трохи пізніше паломники й учасники хрестових походів 
татуюватимуть  собі  невеличкі  знаки,  щоб  позначити  момент 
досягнення Святої Землі. В певних аспектах у християнстві спо-
стерігається подвійне ставлення до надрізів на плоті, через які 
під  шкіру  наносяться  відмітини:  християнство  вочевидь  запе-
речує  та  зрікається  їх,  коли  вони  символізують  незалежний  і 
автономний з естетичної та ідентифікаційної точки зору вибір, 
але  вшановує  і  візуально відтворює,  коли вони  символізують  і 
засвідчують вистраждану на живій плоті християнську жертов-
ність  і повну відданість Божій волі.
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2. Знак ворога

Для давніх греків і римлян татуювання – це ознака чужинців: 
чужоземців, ворогів, рабів. Часто знаки на шкірі асоціювалися 
з  мешканцями  прикордонних  територій,  тобто  з  варварами,  а 
отже,  потенційно  небезпечними  особами.  У  книзі  V  своєї  «Іс-
торії» Геродот розповідає про Фракію, Македонію та  Іонію, що 
повстали  проти  перського  царя  (499–494  до  н.е.)  і  стали  пе-
редвісниками  перських  війн.  За  його  свідченнями,  фракійці, 
мешканці  крайньої  точки  балканського  півострова,  взяли  собі 
за звичку наносити татуювання як почесну ознаку: «Носити на 
тілі  татуювання  вважається  ознакою благородства,  відсутність 
татуювань – доказ низькості» (книга V, 6, 2).

У  своїх  описах  грецький  історик  не  приховує  величезної 
гордості за те, що його народ утримує найвищу планку духовних 
цінностей своєї доби й не практикує варварські звичаї на кшталт 
татуювання. Щира захопленість грецьким народом призводить до 
знецінення інших культур, які автоматично постають нижчими 
на величному тлі еллінізму.

Завдяки пристрасті до подорожей серед народів, що на той 
час вважалися напівдикунськими, Геродот змальовує віддалені й 
екзотичні традиції. У розповідях історика відчуваються містичні 
й фантастичні мотиви, через що не завжди можна зрозуміти – чи 
спирається його оповідь на чийсь переказ,  чи це насправді  за-
документована реальність, якій можна вірити з історіографічної 
точки зору. Насправді Геродот приділяє значну увагу втручанням 
богів  і  надто  нереалістичним  легендам.  Однак  його  розповіді 
заразом  відчиняють  двері  до  інших  світів,  традицій  далеких 
народів,  чиї  описи  часто  сповнені  чарівністю незнаного.  Геро-
дот  згадує  звичай  фракійців  покривати  своє  тіло  малюнками 
на  знак  ушанування  та  заслуженої  поваги  з  боку  суспільства. 
Цьому описові передує ствердження, що фракійці є потужним і 
небезпечним народом: «Фракійці – дуже численний народ. Якби 
над ними  стояв один правитель  або якщо фракійцям довелося 
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б  дійти  згоди,  вони  б  стали  непереможними  і,  на  мою  думку, 
набагато сильнішими за всі нинішні народи» (книга V, 3).

Автор розповідає про практику татуювання в контексті  ін-
ших звичаїв, що здалися йому дивними та чудними, наприклад, 
відсутність  землеробства,  життя  в  умовах  постійної  війни  та 
розбою,  продаж  дітей,  багатоженство  зі  вбивством  улюбленої 
дружини після смерті чоловіка. Погляд на інших, на етноси, які 
несли інші культурні звичаї, зміцнював переконаність автора у 
власній культурній перевазі.

Тільки  за  часів  Юлія  Цезаря  в  республіканському  Римі 
з’явилися більш докладні та вичерпні описи татуйованих наро-
дів.  Розповідаючи  про  бритів,  Цезар  змальовує  дуже  насичену 
і  переконливу  картину  суб’єктивних  почуттів,  що  їх  викликав 
татуйований народ (або народ з розмальованим тілом) (див. та-
кож Castellani 2005, р. 42–6). У труді «De bello gallico» («Записки 
про  Галльську  війну»),  що  був  замислений  як  збірка  нотаток 
на кшталт військового щоденника, римський полководець сухо 
описує  зустріч  із  бритами:  «А  ще  всі  брити  розмальовуються 
фарбою індиго, яка надає їм темно-синього кольору, тому вони 
наводять острах під час бою; вони носять довге волосся і голять 
усе тіло, крім голови та верхньої губи» (V, 14).

Хоча Цезар завжди веде оповідь від третьої особи, аби під-
креслити  її  нейтральний  характер,  а  також  неупередженість 
письменника, висадка в Британії в 55 році до нашої ери викликає 
у нього цілу гаму почуттів через зустріч із чужинським народом, 
що примушує його тимчасово відступити – до того ж він втрачає 
частину  свого  флоту  через  непогоду.  Деінде  в  нотатках,  напи-
саних  сухою мовою  без  зайвого  лоску,  римський  полководець 
пише про побоювання римського війська опинитися на полі бою 
віч-на-віч із народом, розмальованим індиго – рослиною, з якої 
видобувають фарбу синього кольору. Вид розмальованих бритів 
викликає у римлян приглушений зойк потрясіння, хоча стрима-
ний стиль оповіді намагається його урівноважити й охолодити. 
Цезар веде далі, описуючи битву так: «брити несподівано вийшли 
з хащів  і атакували тих, хто стояв перед табором. Билися вони 
запекло» («Записки про Галльську війну», V, 15).
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Розповіді  про  битви йдуть  вперемішку  з  описами  етногра-
фічного характеру, звідки вимальовується політичний сценарій 
епохи.  Сутичка  з  бритами  покладає  край  експансії  Римської 
імперії  в цім регіоні.  Імперія  остаточно визначає  свої  кордони 
й  обносить  їх  Адріановим  валом  у  ІІ  столітті.  За  свідченнями 
Клавдіана, написаними десь за сімдесят років до падіння Західної 
Римської імперії, британські пікти наносять на себе татуювання 
розпеченим  залізом:  «і  знаки, що  сталлю начертані,  розглядає 
на пікті,  який помирає»  («De bello gothico» –  «Війна з  готами», 
416–418).

Пікти,  народність,  що  мешкала  на  кордонах  римських  во-
лодінь, не просто чинили опір римському війську, в  ІІІ столітті 
вони  кілька  разів  перетинали  Адріанів  вал,  що  вважався  най-
ліпшим укріпленням на границі  імперії.

На  іншому  боці  імперії  мешкає  ще  один  нездоланний  на-
род, який викликає неабиякі побоювання римлян: це германці. 
Їхній  найдокладніший  опис  зробив  Тацит  у  труді  «Германія», 
що  датується  І  століттям.  Документальні  джерела  для  цього 
твору почерпнуті головно з трудів Цезаря, з «Германських війн», 
книга ХХ, Плінія Старшого та з безпосередніх свідчень. Оповідь 
настільки  глибока,  що  дозволяє  вважати  «Германію»  першим 
етнографічним твором. Головні теми книжки – це стурбованість 
політичною  слабкістю  Риму  та  відносинами між  римлянами й 
варварським народом на тлі тривалої й жорсткої сутички. Істо-
рик  намагається  зрозуміти  народ, що  є  найбільшим  головним 
болем імперії, перші зіткнення з яким почалися ще за часів Гая 
Марія  і  який  створює  постійну  загрозу  на  півночі  римських 
володінь,  незважаючи  на  походи  Цезаря,  Друза,  Германіка  та 
Доміціана. Для такого захоплення германцями існує культурне 
підґрунтя – начебто примітивний народ, а демонструє життєву 
силу, якою колись володів наразі ослаблий Рим. На відміну від 
римлян, вони ближче до природного стану, тому їхня пробивна 
сила, притаманна народові на зорі свого становлення, забезпечує 
їм виграшне становище.

Германія,  яку  римське  військо  кілька  разів  намагалося  за-
воювати й підкорити, постає в описах Тацита як земля, населена 
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людьми з видатними родинними та військовими чеснотами, і від 
цього германці наганяють ще більше страху. Тацит стверджує: 
«З того року, як консулами були Цецилій Метел і Папірій Карбон, 
до консульства Траяна пройшло приблизно двісті десять років: 
відтоді перемагає Германія» (37, 2). Така риторична хитрість – 
«відтоді перемагає Германія» – дає зрозуміти: Германію не здо-
лано, принаймні поки що,  і, найімовірніше, свобода германців 
витримує будь-які напади (37, 2).

Хоч у ці  землі й було знаряджено чимало експедицій, рим-
ляни  не  зуміли  остаточно  їх  підкорити,  відтак  вони  перетво-
рилися  на  джерело  постійного  остраху.  Легіони  на  околицях 
імперії  невпинно  відступають,  а  керманичі  римського  війська 
неспроможні  розширити  римську  гегемонію  за  межі  імперії  – 
тут  бодай  свої  кордони  утримати,  зробивши  їх  непробійними. 
Все  свідчить  про  те,  що  германців  «перемогти»  вкрай  важко. 
Стосунки  з  цим  неподоланим  кордоном  складаються  з  безкі-
нечних  воєнних  операцій  і  короткочасних  успіхів.  Найбільше 
просунути  цей  кордон  у  глиб  германських  територій  вдалося 
за  імператора  Доміціана,  а  вже  Траян  та  Адріан  переймалися 
переважно його укріпленням, навіть не намагаючись перетнути. 
Енергія та войовничість германців натякають на експансивний 
потенціал,  який можна  порівняти  хіба що  із  завзятістю  самих 
римлян тієї доби, коли імперія ще не подавала ознак слабкості, 
не скрипіла й не тріщала по всіх швах, ставлячи під загрозу свою 
суверенність  і першість.

На тій території, де римляни з германцями «з’ясовують сто-
сунки» у запеклих боях, розкинулися не села й пагорби, а озера та 
ліси. Наприклад, типовим плацдармом військових операцій стає 
Герцинський ліс, що дозволяє ворогові ховатися й убезпечувати 
себе  від штурмів,  а  також Тевтобурзький  ліс,  де  розгортається 
сценарій жорстокого воєнного розгрому. Йдеться про священні 
обрядові ліси, де вшановуються лісові божества, – чергове під-
твердження того, що германці – примітивний народ, природна 
життєва сила якого у поєднанні  із  заповітною брутальністю та 
невіглаством викликає непереборний жах. Наполегливо опису-
ючи тінясті ліси та даровані ними  ідеальні  схованки, Тацит не 
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міг стримати глибокої занепокоєності перед таємничою релігій-
ністю, що панувала в цих похмурих хащах.

Рішучим елементом, що сприяє залякуванню та занепокоє-
ності римського війська перед германцями, є звичай наносити 
на тіло татуювання – імпліцитне підтвердження первісної войов-
ничості  ворога  та  його  близькості  до  так  званого  природного 
стану. Тацит пише про це  із великою майстерністю:

Щодо  харіїв,  то,  окрім  моці,  з  якою  вони  перемагають 
вищезгадані народи, вони мають лютий вигляд, та ще й 
збільшують природну жорстокість штучними хитрощами 
та  слушним вибором часу:  зчорнілі щити, розмальовані 
темним кольором тіла; для штурмів вони обирають най-
темніші  ночі  і,  нагадуючи  військо  примар,  наганяють 
жаху  за  першої  ж  появи  –  жоден  ворог  не  має  такого 
незвичного,  майже  пекельного  вигляду:  у  всіх  битвах 
першими  страждають  очі  («De  origine,  situ,  moribus  ac 
populis Germaniae» – «Про походження, розташування та 
звичаї германських народів», XVIII, 4).

Тацит  дуже  експресивно  і  виразно  розповідає  про  зустріч 
двох народів на полі битви: один царює у світі, вважаючи свій 
цивілізаційний рівень вищим за інших, а інший – по суті етнічна 
група, що з’являється з хащів, навіваючи жах на римське військо. 
Як  у  випадку  з  британцями, під  час  ворожої  атаки особливого 
страху наганяє татуювання, адже в уяві римлян татуювання – це 
невеличкий знак на шкірі раба з нехитрою функцією: встанов-
лювати власність.

Тацит не приховує  – першими страждають очі. Навіть бу-
валому  воякові  важко  сконцентрувати  погляд  на  тілі,  що  за-
знало  очевидних  модифікацій.  Фізичні  риси  стають  вражаюче 
похмурими.  Римські  легіони  впадають  у  паніку,  коли  з  лісу 
вистрибують  люди,  страхітливо  близькі  до  природного  стану. 
Навіть  Гай Марій  був  вимушений  ураховувати  страх  від  таких 
похмурих  і  примітивних  битв,  намагаючись  призвичаїти  сво-
їх  солдатів  (наприклад,  перед  битвою  в  Секстієвих  Аквах)  до 
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страхітливого  образу  германців,  які  спеціально  прикрашають 
себе перед воєнними операціями та з блискавичною швидкістю 
вистрибують зі схованок.

Тацит у труді «Германія», а ще раніше Цезар у труді «Запис-
ки про  Галльську  війну» виражають  занепокоєність щодо  двох 
нескорених народів на кордоні імперії. Те збентеження і страх, 
які германці й брити викликають у своїх ворогів, посилюються, 
коли вони бачать татуйовані тіла. Автори натякають: вони на-
лежать до принципово інших народностей, що мають проблеми 
з підкоренням і приборканням. Принаймні, для Цезаря такими 
залишилися брити, а для Тацита – германці. Від страху римляни 
витріщали очі, а жах перед horribile visu9 здатен був паралізувати 
тіло  і мозок у найрішучіший момент.

Татуювання  –  це  одна  з форм маскування  під  природу,  зо-
крема  у  лісах,  тому  перед  римлянами  постає  образ  напрочуд 
дикунського ворога, близького до темної та таємничої природи. 
Це викликає цілу низку суперечливих почуттів – від поваги до 
страху, а ворог сприймається як меншовартий, надто примітив-
ний народ зі своїми лісовими божествами, хоча й з нестримною 
жагою  до життя.  І  кордонів між  природою  і  культурою нібито 
вже не  існує.

На піку свого домінування могутні римляни розгублено  і з 
шанобливим страхом розглядають татуювання нескорених бри-
тів,  їх жахають войовничі  та релігійні  звичаї  германців, жахає 
північний кордон, який згодом буде зруйновано набігами – тими 
самими набігами, що отримають назву варварських.

9  Страшно побачити (лат.); тут: жахливі з лиця. – Прим. перекл.
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ІІ. Географічні експедиції 
вісімнадцятого століття

1. Екзотична символіка Південно-Східної Азії

Через те що татуювання на Заході практикувалося вкрай об-
межено,  а  за  античних  часів  взагалі  було  поширене  лише 

серед декількох народів, сам термін «тату» з’являється відносно 
пізно.  Його  привозить  Джеймс  Кук  зі  своєї  першої  подорожі 
південними морями. Англійський дослідник знайомить Європу 
з  таїтянським  словом,  схожим  на  «тау-тау»  –  так  називають 
інструмент,  яким  роблять  надрізи  на  шкірі.  В  італійську  мову 
термін потрапляє через французьку: tatouage. В бортовому жур-
налі Джеймс Кук записує: «Чоловіки і жінки розмальовують тіло 
(це зветься  tattow), фарба потрапляє під шкіру,  і малюнок стає 
невиводним»10.

В епоху великих географічних відкриттів татуювання прак-
тикували деякі індіанські народності Північної Америки, а також 
деякі  азійські  народи,  наприклад  в  Індії  та  Тибеті.  Вони  були 
поширені  у  Давньому  Єгипті,  а  також  у  Середньо-Азійському 
басейні,  зокрема,  серед  берберів  і  бедуїнів.  Треба  зазначити, 
що  іслам  сам  по  собі  не  продукував  негативного  ставлення 
до  татуювань,  хоча  Коран  і  не  припускав  модифікацій  божого 
творіння.

Тіло  є  основоположним  елементом  для  опису  далеких  на-
родів  –  хоч  одягнуте,  хоч  оголене,  декороване  чи  ні. Що  ж  до 
модифікацій тіла, то вони становлять невід’ємну частину дивацтв 
та  ексцентричної самобутності народів,  з  якими  стикаються 

10   J. Cook, Giornali di bordo nei viaggi d’esplorazione (1961), I, Il viaggio 
dell’Endea vour: 1768-1771, за ред. J. C. Beaglehole, пер. італійською F. Invrea 
та F. Marenco, Tea, Milano 1994, p. 168. Для більш детального аналізу екс-
педицій Кука  і нотаток про татуювання див. Castellani 2005, p. 50-96.
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мандрівники,  місіонери,  солдати,  комерсанти  й  авантюристи 
XV–XVIII  століть,  досліджуючи  далекі  землі  та  невідомі  євро-
пейцям  континенти.  Коли  у  1644  році  Абель  Тасман,  коман-
дувач  тихоокеанської  експедиції  за фінансування Голландської 
Ост-Індської компанії  (це була його друга експедиція у Тихому 
океані), пришвартовується до північного узбережжя Австралії, 
він  описує  мешканців  як  «неборак,  що  вештаються  голими  й 
не мають навіть рису» (цит. в Hughes 1995, р. 83). Англійський 
пірат  Вільям Дампір,  який  відвідує  цей  регіон  у  1688  році,  ха-
рактеризує  туземців  так:  «За  винятком  їхньої  людської  форми 
вони мало чим відрізняються від тварин» (ibid.).

Фізичний  вигляд  туземців  є  ключовим  елементом  для  ви-
сновку  про  їхню  інакшість.  Описуючи  свій  досвід  на  теренах 
Південно-Східної Азії, європейці часто не дотримуються наукової 
точності, а інколи відверто дають волю фантазії, чим розширю-
ють образний ряд, яким  іще довго живитимуться поціновувачі 
екзотики від Германа Мелвілла до Льюіса Стівенсона, Жерара де 
Нерваля, Марселя Швоба, Шарля Бодлера. Хіба тільки вони!

Невід’ємною  частиною  масштабного  ідеалізованого  кліше 
щодо  Південно-Східної  Азії  є  татуювання,  яким  завжди  приді-
лялося багато уваги. Викликаючи захоплення чи збентеженість 
залежно  від  контексту,  індивідуальних  почуттів  і  соціальних 
обставин,  описи  татуювань  розповідають  дуже  мало,  а  часом 
взагалі  нічого  не  розповідають  про  зустріті  народи.  Це  радше 
оповіді про свої враження від побаченого, про поведінкові реакції 
туземців  у  комерційному,  військовому,  політичному  та  судно-
плавному  контекстах.  Перші  описи  звичаїв  і  традицій  народів 
Південно-Східної Азії, що їх робили дослідники протягом XVII та 
XVIII століть, можна назвати розпливчастими, неправдоподібни-
ми, а то й зовсім недоладними. Перше, що вражає мандрівників 
під час зустрічі з іншими, – це зовнішність туземців, але в описах 
бракує  повноцінної  інформації  про  культуру  переважно  через 
суто лінгвістичні труднощі.

Скажімо,  ілюстратори,  до  чиїх  обов’язків  входило  подан-
ня  зображення  зустрітих  в  експедиції  народів  у  зрозумілій  для 
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європейця  описовій  манері,  у  своїх  нарисах  часто  нехтують 
об’єктивною реальністю, що постає перед ними. Портрети  ви-
ходять  прикрашеними,  тому  що  головна  їхня  мета  –  зробити 
невідомі народності більш екзотичними. Дивлячись на світ очи-
ма західної людини, до того ж людини свого часу,  ілюстратори 
відтворюють  на  папері  татуйовані  тіла,  вбрання  та  предмети 
хатнього  вжитку  із  оточення  дикунів.  А  що  таке  татуювання 
насправді, як воно виражає соціальний статус в реальному кон-
тексті та реальному часі – ці теми залишилися нерозкритими. З 
іншого боку, усні джерела місцевих народів були надто безформ-
ними й уривчастими, щоб надати дослідникам більш широкий 
і докладний простір для тлумачень.

Під час аналізу зроблених європейцями описів в око впадає 
суміш страху, відчуженості, захопленості та постійна кореляція 
між туземцями та їхніми оголеними тілами. Не так щоб зовсім 
оголеними, але єдиний одяг на них – це незнайомі та незасто-
совувані  на  Заході  знаки  на  шкірі.  Найбільше,  про  що  можна 
дізнатися  зі  звітних  записів  тієї  доби,  –  це  стилістичні  відмін-
ності  у  різних народів:  наприклад,  різниця між  татуюваннями 
чоловіків  і жінок або  її  відсутність,  специфічна  соціальна роль 
татуювань  для  підкреслення  важливого  статусу  окремих  інди-
відів  або  суто  декоративний  характер  татуювань  –  таке  теж 
інколи  зустрічалося.  Безумовно,  змістовне  наповнення  татую-
вань  із часом змінюється,  ініціюючи суперечності та культурні 
перетворення,  і розпочинається все це, власне, після зустрічі  з 
європейцями.

2. Авантюрна подорож

Найбільший резонанс навколо татуйованих народів викли-
кали  експедиції  в  Південно-Східну  Азію,  які  дедалі  частішали 
починаючи  з  другої  половини  XVIII  століття.  Подорожі  того 
часу  мають  на  меті  багато  речей,  адже  комерційні  пригоди  з 
нальотом  політичної  експансії  водночас  набувають  чималого 
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наукового значення для географії, астрономії, біології та зоології. 
В  цей  період  одна  за  одною  споряджаються  експедиції,  що  не 
приховують амбітних стратегічних інтересів. Наразі стає більш 
системною міждисциплінарна взаємодія, де переплітаються на-
укові знання та гіпотези про будову земної кулі.

У  XVIII  столітті  географічні  та  астрономічні  відкриття  вже 
здатні  надати  загальну  інформацію  про  нашу  планету,  про  її 
величезні  океани,  рясні  лабіринтоподібні  архіпелаги,  про  до-
ступні  маршрути  та  ризиковані  переходи,  так,  наприклад,  як 
Мис Доброї Надії – джерело занепокоєності, «гра в рулетку» для 
екіпажу  та  всієї  експедиції.  І  навіть  за  умови  милостивості  та 
приборканості зовнішніх чинників тривогу викликає ситуація на 
судні: а саме хвороби, з якими стикаються мореплавці. Якнай-
більше моряків лякає спричинена нестачею вітаміну С цинга, що 
косить кожного десятого. Аж поки мореплавці не додумуються 
боротися з нею за допомогою кориснішого харчування, зокрема, 
додаючи до звичного раціону фрукти, переважно цитрусові, та 
овочі. Перший мандрівник, якому майже вдалося побороти цин-
гу, – це Джеймс Кук. Він регулярно годує свій екіпаж квашеною 
капустою,  солодом  і  концентрованим  бульйоном  (звареним  зі 
спеціальної  заготовки).  У  такий  спосіб  він  урятовує  своїх  ма-
тросів од хвороби, яка на той час вважається справжнісіньким 
лихом. Саме завдяки харчовій дієті лейтенант Джеймс Кук після 
першої  експедиції  повертає  додому  майже  половину  екіпажу, 
що  розцінюється  як  успіх  з  огляду  на  вірогідність  виживання 
за тих часів.

Серед зовнішніх чинників одним із найбільших ризиків для 
судна  залишається  розрахунок  відстані.  Мореплавці  якось  ви-
кручуються, приблизно прокладаючи великі морські маршрути 
в  малодосліджених  або  зовсім  недосліджених  місцях,  і  доволі 
часто їм доводиться помилятися на пару тисяч миль із ризиком 
промахнутися з місцем призначення й побачити, як ціль їхньої 
подорожі  зникає  у  хвилях  або  за  незнайомими  небосхилами. 
У XVIII столітті обчислення довготи вважається досить важкою 
справою,  тоді  як  з  широтою  проблем  уже  не  виникає.  Саме  в 
цей  період  мореплавці  починають  виставляти  реперні  точки, 
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поєднуючи  теоретичні  наукові  знання  з  безпосередніми  спо-
стереженнями тих, хто подорожує у віддалені місця морськими 
чи наземними шляхами.

У XVIII  столітті  дослідниками Південно-Східної Азії  стають 
французи  й  англійці,  продовжуючи  справу  португальців  та  іс-
панців  –  розвідників  Тихого  океану  попередніх  століть.  Через 
стратегічну важливість таких речей, як відомості про земну кулю, 
у 1714 році англійська корона пропонує чималі гроші тому, хто 
знайде  спосіб  обчислення  довготи  із  допуском  на  помилку  не 
більше  тридцяти  миль  після  шести  тижнів  навігації  у  відкри-
тому  морі  (Hughes  1995,  p.  84–5).  Цю  премію  буде  отримано 
лише  в  1764 році,  коли Джон Гаррісон  запропонує  хронометр, 
здатний  реєструвати  різницю між  точним  часом  за  Гринвічем 
і  місцевим  часом.  З  огляду  на  те, що  Земля  здійснює  оберт  за 
двадцять  чотири  години,  що  відповідає  трьомстам шістдесяти 
градусам,  відрив в одну  годину означає різницю в п’ятнадцять 
градусів  довготи – отже, налаштований Гаррісоном хронометр 
значно полегшує обчислення. Інший спосіб розрахунку відстаней 
передбачає  використання  ефемерид,  тобто  кутових  відстаней 
між Місяцем  і  Сонцем,  або  за  допомогою  деяких  інших  зірок. 
Знаючи  час  за  Гринвічем,  можна  визначити  місячну  відстань, 
зіставити її з місцевим часом на момент спостереження і таким 
чином обчислити довготу.

На той час європейці мають вельми абстрактне, щоб не ска-
зати «книжкове», уявлення про величезну територію Південно-
Східної Азії, хоча вже з’являються уривчасті й несистемні знання, 
здобуті  шляхом  безпосередніх  спостережень.  Науковець  Девід 
Далрімпл, який мав прийняти участь у першій експедиції Кука 
як астроном, але потім відмовився та поступився місцем, публі-
кує монографію про географічні відкриття у південній частині 
Тихого океану в 1769 році, тобто коли експедиція Кука вже ви-
рушила з англійського порту в Плімуті (1768 р.) і коли Семюель 
Волліс та Луї-Антуан де Бугенвіль уже зійшли на Таїті. Далрімпл 
демонструє  віртуозність  словесної  гри:  «[…] Ми показали, що 
для  належного  підтримання  двох  півкуль  украй  потрібен Пів-
денний континент, отже, на підставі природи вітрів у південній 
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частині Тихого океану залишається довести: на півдні має бути 
Континент»11.

По суті,  астроном робить висновок щодо  існування конти-
ненту  з  міркувань  симетрії  земної  кулі.  Брак  наукових  даних 
компенсується  абстрактними  висновками.  Саме  це  покоління 
мандрівників  доведе  фізичну  наявність  островів  і  архіпелагів; 
саме воно вимірятиме моря, визначаючи  їхні розміри та подо-
вжуючи знайомі маршрути, аби дізнатися, чи не океан це часом; 
саме  воно  визначатиме  на  місці  –  висадилися  дослідники  на 
великому архіпелазі чи на невідомому до тоді континенті.

У своїй першій експедиції до Південно-Східної Азії Джеймс 
Кук іще покладається на обчислювання за Ефемеридами, але вже 
використовує і хронометр Гаррісона. А втім основна й безпосе-
редня мета експедиції полягає саме у виконанні астрономічних 
замірів  і  зборі  даних, що  можуть  сприяти  науково-технічному 
розвиткові, у тому числі у навігації. Екіпаж мусить досягти Таїті у 
такий термін, щоб рівно 3 червня 1769 року спостерігати прохід 
Венери перед Сонцем – ключове явище, що дозволяє з високою 
точністю заміряти відстань між Землею та Сонцем. Таїті вважа-
ється  оптимальним місцем для його  спостереження,  тому,  аби 
не проґавити подію й упевнитися, що він зустріне її у слушному 
місці, Кук приводить свою експедицію на Таїті з величезним за-
пасом  часу  –  таким  важливим  був  цей  астрономічний  прохід. 
Згодом виявиться, що через погану видимість ця довгоочікувана 
астрономічна фаза не дасть якихось значних результатів і астро-
номічні дані будуть доповнені тільки в 1824 році12.

Мірою того як мореплавці відкривають смужки нових земель 
і морські протоки, а океани натякають на існування невідомих 
безкраїх просторів,  земна куля постає більш зрозумілою та до-
слідженою. Втім людство у цих далеких землях здається неймо-
вірно  темним  і  незбагненним.  І  якщо  світ  починає  остаточно 
вимальовуватись у вигляді берегів і узбереж, що наносяться на 
мапи рисочками та написами,  у  вигляді  екзотичних видів рос-

11   Cook, Giornali di bordo nei viaggi d’esplorazione cit.,  I, p. CII-CIII.
12   Див.  ibid., p. CXLII.
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лин і тварин, що систематизуються у каталогах, з людством геть 
нічого не проясняється, зрозуміти його виявляється складніше, 
ніж будь-коли, а невизначеність породжує сумніви та запитання. 
Навіть  існування Бога  віддано на  відкуп  Заклáду Паскаля13  за-
ради практичного результату доволі низького штибу.

То була доба витонченого мистецтва виживання, з блискучою 
лаконічністю стверджував найавторитетніший дослідник архівів 
куківських  експедицій  Джон  С.  Біґлгол14.  Європа  наполегливо 
і  методично  завойовує  світ  завдяки  географічним  відкриттям, 
що  з  усіх  боків  висвітлюють будову  земної  кулі,  а  європейська 
культура  тим  часом  переживає  перехідну  фазу.  Нехай  іще  да-
леко  до  приголомшливої  французької  революції,  до  потужної 
настирливості Американського континенту, до позитивістського 
матеріалізму з його залізобетонною впевненістю, проте всеосяж-
ний релігійний ідеал, що вміщував у собі весь світ, був еталоном 
строгості та суворості, за яким вибудовувалися попередні епохи, 
вже  розсипався  на  очах.  Яскравий  приклад  –  Джеймс  Кук.  У 
складі його екіпажу ніколи не було священників, а його товари-
ші  з морських  подорожей переказували, що  сам  він  відвідував 
недільну месу лише час від часу (Sahlins 1986, р. 118).

Коли постає завдання дати визначення іншим народам, євро-
пейці трохи ніяковіють. Дикуни, чи як? Джеймс Кук, наприклад, 
вважав,  що  доля  місцевих  мешканців  зазнала  певної  деграда-
ції  через  усілякі  прояви  розпусти,  яку  в  їхнє життя  привнесли 
європейці,  але  чи  можна  їх  визначити  як  добрих  дикунів  (за 
логікою Жан-Жака Руссо), ще не поневолених і не пригнічених 
соціальним договором? Вони живуть щасливо,  тому що не пе-
реймаються  надмірним  комфортом  або  нерівністю  за  фактом 
народження та соціального статусу? – запитує себе Кук, який  і 
сам має пересічне походження. О, вони живуть у країні (йдеться 
про Таїті), де досі панує «простодушність золотої доби», – заявляє 

13   Заклáд Паскаля – напівжартівливий аргумент для визнання раціо-
нальності релігійної віри. – Прим. перекл.

14   Cook, Giornali di bordo nei viaggi d’esplorazione cit.,  I, p. XXI.
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французький аристократ  і мандрівник Луї-Антуан де Бугенвіль 
після навколосвітньої подорожі15.

3. Таїті та чарівність екзотики

Перша навколосвітня подорож Джеймса Кука на борту «Інде-
во ру» стає вражаючою науково-комерційною морською приго-
дою,  від  якої  залишається  купа  описів,  щоденників,  нотаток  і 
малюнків – ті, хто бачив далекі землі, мусять розповісти про них 
усім іншим. Із розмаїття джерел складається суцільне мереживо 
поглядів щодо зустрітих народів, додайте до цього редакторські 
правки наступних століть, що призводили до появи різних вер-
сій – так почалася міфологізація далеких земель  і народів.

В описах місцевих народностей постійно спливає один еле-
мент, а саме татуювання – мандрівники часто про них згадують, 
відтворюючи фізичний образ місцевих жителів. Адже на Таїті й 
у Новій Зеландії татуювання є невід’ємною частиною особистої 
ідентичності.  Саме  на  Таїті  знаки  на шкірі  вперше  отримають 
назву  «тату» – від відповідного терміна місцевою мовою. Так  з 
легкої руки мандрівників це слово набуває особливого сенсу й 
використовується для опису екзотичних народів.

У  своїх  бортових  журналах  Кук  кілька  разів  згадує  таїтян-
ські  татуювання,  дуже  докладно  розповідаючи  про  мотиви  й 
малюнки:

Дехто наносить на  тіло фігури  людей,  птахів  або  собак, 
жінки зазвичай на кожному суглобі пальців ніг і рук мають 
знак, схожий на літеру «Z»; у чоловіків він також є,  і всі 
вони – чоловіки  і жінки – носять на ногах  і руках різно-
манітні фігури на кшталт концентричних кіл та  інше16.

15   L. A. de Bougainville, Viaggio intorno al mondo (1771), пер. L. Sozzi, 
Il Saggiatore, Milano 1983, р. 220.

16   Cook, Giornali di bordo nei viaggi d’esplorazione cit.,  I, р. 168.
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Мандрівники  не  лише  описують  графічні  малюнки,  вони 
заглиблюються  у  техніку  нанесення  татуювань.  Найдокладні-
ший звіт про таїтянські  татуювання подав один з  ілюстраторів 
експедиції – Сідней Паркінсон у щоденниках, що їх опублікував 
після його смерті брат Стенфілд:

Місцеві мешканці помічають своє тіло у дуже незвичний 
спосіб,  який вони  звуть  тату  (tattaowing);  роблять це  за 
допомогою  рослинного  екстракту;  сама  операція  вико-
нується  інструментом  із  зубцями  на  кшталт  гребінки, 
яким  вони  продовбують  шкіру,  попередньо  зануривши 
його в екстракт17.

Паркінсон разом з іншими матросами також татуюється на 
Таїті.  Ілюстратор стає одним з перших західних людей, хто ма-
лює ці незнайомі місця, про які о тій порі майже нічого не було 
відомо  –  чи  належать  вони  архіпелагу,  чи  складають  окремий 
недосліджений континент. Ілюстратор зображує екзотичні сцени, 
вимальовуючи татуйованих людей. Згодом його нариси перетво-
ряться на першоджерело візуальної інформації, яке годуватиме 
образний ряд шанувальників екзотики, зокрема татуювань. Саме 
з цих перших подорожей південними морями,  із  захоплюючих 
звітів мандрівників XVIII  століття – таких як Джеймс Кук  і Луї-
Антуан  де  Бугенвіль  –  потроху  виникає  екзотичне  уявлення 
про  віддалені  етноси, що  перебувають  на  островах  архіпелагу 
в  Південно-Східній  Азії.  Татуювання  відіграють  значну  роль  у 
визначенні  інакшості  незнайомих  народів  і  у  вибудовуванні 
того, що Едвард Сейд назве орієнталізмом. Для декого райські 
написи, для декого тавро прямісінько з пекла – в європейській 
свідомості  татуювання  стають  елементом  ідентифікації  та  від-
творення  дикунства, що  часом  подається  як  добре  дикунство, 
а часом – як безнадійний примітивізм.

Французький  дослідник  Бугенвіль  висадився  на  Таїті  в 
1768 році за кілька місяців до Джеймса Кука, він більше за інших 

17    Ibid.,  II, p. 68.
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сприяв  ідеалізації  острова  та розбудові  екзотичного образного 
ряду, а саме міфу про щасливе людство на примітивному етапі 
розвитку,  який  закріпився  за  народами  Південно-Східної  Азії. 
Бугенвіль стверджує:

Поки європейські жінки фарбують собі щоки червоним, 
таїтянки фарбують темно-синім низ спини та сідниці: це 
орнамент, а все разом – розпізнавальний знак. Чоловіки 
теж  слідкують  за  модою.  Не  знаю,  як  вони  наносять  ці 
незмивні знаки; імовірніше, продовбують шкіру та вприс-
кують в отвори сік якоїсь рослини, я бачив, як це робили 
канадські туземці18.

Вирізьблені на шкірі знаки ідеально підкреслюють екзотизм 
майже голого тіла на тлі райських пейзажів.

З розкритими обіймами зустрічаючи теорії Жан-Жака Руссо 
про  добре  дикунство  як  фундамент  примітивного  суспільства, 
Бугенвіль вважає, що саме на Таїті він знайшов утілення сучасних 
ідей рівності перед соціальним договором і благосною природою. 
Тоді  Таїті  не  просто  стає  ілюстрацією  доброї  природи  людини 
на зорі своєї юності, воно перетворюється на образ казкового й 
екзотичного місця. Французький дослідник стверджує: «Тут панує 
Венера,  богиня  гостинності,  її  культ  не  припускає  таємниць,  і 
кожне  вшанування  стає  святом  для  всіх  […]  я  відчував  себе 
ніби  в  Едемськім  саду»19.  Орієнталізм  і  міфологізація  іншості 
відтворюють, по  суті, приховані чоловічі мрії,  де Схід  здається 
жінкоподібним і пасивним щодо західного чоловіка – мужнього, 
домінантного завойовника. Захід описує Схід  і зустріч з  іншим 
через  функціональний  образ  колоніальної  влади,  де  предмети 
та  люди  за  замовченням  «схиляються»  перед  домінуванням  і 
чоловічою сутністю влади.

Зустріч із татуйованими народами сприймається крізь при-
зму  спотвореної  реальності,  в  якій  проступає  сліпота  людини, 
що знайомиться  з Таїті  та міфологізує його, не  занурюючись у 

18   De Bougainville, Viaggio intorno al mondo cit., p. 243.
19  Ibid., p. 227.
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тутешні вірування та ритуали, хоча ті є ключем до соціальних дій 
і  поведінкових реакцій  туземців  відносно  європейців. Навколо 
дикунів утворюється надто палкий дискурс завдяки сповненим 
плутанини та хибних тлумачень звітам. За доби раціоналізму та 
просвітництва глибока ностальгія за тілом і почуттями створює 
міф про нову Кітеру – острів біля Пелопоннесу, де з вод вийшла 
Венера, одразу явивши світу свою оголену велич. Наразі міф пе-
реноситься на Таїті, де краса, любов і відсутність сором’язливості 
дозволяють кожному матросові відчути себе чоловіком непересіч-
ної долі. «Я запитую себе, як на тлі такого видовища примусити 
до роботи чотириста французів, чотириста молодих матросів, що 
вже півроку не бачили жодної жінки?»20 – занотовує французь-
кий дослідник, виправдовуючи свою терпимість до тих, хто не 
відмовлявся від щедро запропонованих любовних утіх.

Це  острів,  «де  любов  є  основною  справою»21,  за  словами 
молодого  заможного  натураліста  Джозефа  Бенкса  після  експе-
диції  «Індевору».  Здається,  навіть Кук  із  розумінням  ставиться 
до цього чарівництва, він не забороняє жінкам підніматися на 
борт,  не  ремствує  через  суворий  моральний  кодекс  і  жорсткі 
обмеження у стосунках  із моряками.

Якщо  для  моряків  образ  Таїті  асоціюється  з  райськими  та 
ідилічними світами, то для командувачів, які мусять підтриму-
вати  дисципліну  серед  підлеглих,  така  міфологізація  острова 
стає  тяжким  випробуванням. Мабуть,  найтяжче  випробування 
випало на долю капітана «Баунті» Вільяма Блая, і це незважаючи 
на його великий досвід. Офіцер англійського флоту Вільям Блай 
вирушив  у  подорож разом  із  Куком,  а  після  смерті  останнього 
на Гаваях у 1779 році очолив командування на «Резолюшн»  і  з 
успіхом повернув судно додому. Щодо «Баунті», його направляють 
до Таїті  на  вимогу натураліста Бенкса й  англійського  адмірал-
тейства для збору екземплярів хлібного дерева. Матроси цього 
судна  проводять  на  острові  понад  п’ять  місяців  –  за  тих  часів 
жодний  екіпаж  не мав  подібної  нагоди.  У  своїх  нотатках  Блай 
пише: «Між туземцями й екіпажем зав’язалася така близькість, 

20  Ibid., p. 220.
21   Cook, Giornali di bordo nei viaggi d’esplorazione  cit.,  II, р. 330-1.
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що на борту не  залишилося жодного чоловіка, в якого не було 
б  tyo,  тобто  подружки»22.  Райська  атмосфера,  яка  на  перший 
погляд панує на Таїті, перетворюється на свою протилежність – 
жахіття бунту.

Тому  прощання  з  Таїті  Блай  описує  зі  смутком  і  водночас 
нібито захищаючись:

На заході сонця човен повернувся, ми стали під паруса й 
сказали «прощавай» острову Таїті, де нас зустріли з вели-
кою душею та незрівнянною пошаною, і якби наш візит 
затягнувся,  пошана, мабуть,  лише б  зростала. Майбутні 
події більш ніж достатньо показали, що ми не залишилися 
нечутливими  до  їхньої  доброти:  дійсно,  причини подій, 
що призвели до провалу експедиції, яку я сподівався до-
вести  до  кінця  якнайкращим  чином, можна  списати  на 
дружнє та щире ставлення цих людей23.

Блай  стверджує,  що  причиною  бунту  стали  не  його  неви-
правдана  суворість  і жорсткість поведінки,  у чому його  звину-
вачували,  а  бажання  чоловіків  повернутися  на  Таїті,  де  вони 
провели час немов у раю, братаючись  з місцевим населенням. 
Бунт проти Блая на чолі з його помічником Крістіаном Флетчером 
вибухнув несподівано, без попередніх ознак після трьох тижнів 
плавання у дуже непростому році,  адже 1789-й – це рік взяття 
Бастилії. На свій персональний бунт у далеких південних морях 
матроси й офіцери наважилися 28 квітня,  за  кілька місяців  до 
вибуху Французької  революції,  вони  захопили  «Баунті»  та  змі-
нили прокладений маршрут.

Начебто звичайна ботанічна експедиція раптом перетворю-
ється на надскладну морську пригоду й непростий судовий про-
цес у військовому трибуналі. Бунтівники, що захопили «Баунті», 
повертаються  на  Таїті;  вони  беруть  на  борт  кількох  чоловіків, 
багато  жінок  і  вирушають  до  острова  Піткерн,  де,  власне,  й 

22   W. Bligh та ін., Il viaggio e l’ammutinamento del Bounty (1789–1790), 
Longanesi, Milano 1969, р. 103.

23    Ibid., p. 165.
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облаштовуються. Втім дехто з бунтівників віддає перевагу Таїті; 
згодом  їх  першими  заарештують  і  депортують  до  Англії,  тому 
що  по  їхніх  слідах  сюди  вирушить  спеціальна місія.  Декого  на 
батьківщині повісять.

Вони кинули напризволяще досвідченішого мореплавця Блая 
і вісімнадцять матросів на борту шлюпки з мінімальним набором 
провіанту й такими ж мінімальними шансами вижити. Але, по-
при все, Блай дістається Тімору, втративши лише одного матроса. 
Перше, що він робить після прибуття, – розсилає листи з описом 
бунтівників.  Перший  у  розшуку  –  Крістіан  Флетчер,  двадцять 
чотири  роки,  помічник  капітана  «Баунті».  Особливі  прикмети 
офіцера, що очолив бунт: витатуйована зірка на грудях зліва та 
інші тату на сідницях. Бунтівник був татуйований.

4. Татуювання маорі

Якщо  таїтяни  здаються  поблажливими  та  люб’язними,  в 
тому числі у сексуальних питаннях, зустріч з іншими народами 
не  настільки  сприятлива.  Перші  західні  люди, що  прибувають 
до Нової Зеландії, вбачають в маорі з татуйованими обличчями 
легендарних horribile visu (жахливі з лиця). Налякані європейці 
не можуть вгамувати страх перед відвертою ворожістю, з якою 
їх  зустрічають.  Таїтяни  та  інші  народи  Південно-Східної  Азії 
татуюють  свої  тіла,  але  ж  не  лице,  а  у  маорі  навіть  обличчя 
прикрашене глибокими борознами, зробленими за так званою 
технікою моко. У дослідників цей факт викликає потужну оги-
ду  та  занепокоєння.  Джозеф  Бенкс,  видатний  персонаж,  один 
з  інвесторів першої подорожі Джеймса Кука, робить нотатки у 
своєму щоденнику:

Їхні  обличчя  – щось  виняткове.  Це  якесь  невідоме мені 
мистецтво  –  вони  пробивають  рівні,  не  дуже  широкі  й 
завжди чорні борозни, часто із зазубреними краями. Імо-
вірніше,  вони  їх  набивають,  аби мати  лячний  войовни-
чий  вигляд,  і  дійсно,  ці  борозни  роблять  їх  неймовірно 
бридкими (Hooker 1896, р. 232).
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Навіть  коли  практика  татуювань  поширюється  на  Заході  і 
до  неї  починають  ставитися  з  певною  толерантністю,  вона  не 
чіпає обличчя, адже лице – головний фізичний елемент іденти-
фікації  особи,  ознака  її  унікальності  та  недоторканності,  воно 
мусить  бути  відкритим.  Татуювання  на  обличчі  досі  викликає 
зневажливу реакцію.

Перші  стосунки  з  маорі  викликають  у  мандрівників  чуття 
розгубленості  та  побоювання  перед  неприхованою  загрозою 
місцевих. Особливо осудливим європейцям здається моко – зай-
вий доказ войовничості населення.

Яскравий опис цієї першої небезпечної зустрічі з маорі ро-
бить бортовий хірург Вільям Манхауз, згодом він помре в Батавії, 
сьогоднішній Джакарті. Що ж записав лікар про першу зустріч 
екіпажу «Індевору» з маорі?

На правій щоці та на носі знаходилися татуйовані спіралі 
та  сліди  проколів  на  шкірі  –  він  мав  три  аркоподібних 
татуювання  над  правим  оком,  промальовані  від  кореня 
носа  до  скроні;  кожна  дуга  складалася  приблизно  з  чо-
тирьох  ліній,  інтервал  між  арками  –  широка  лінія;  ми 
такого ніколи не бачили, завдяки незвичній зовнішності 
обличчя виражало відвагу24.

Найперші  контакти  з  місцевим  населенням  дезорієнтують 
англійців через загрозливий вигляд маорі з їхніми татуюваннями, 
войовничими жестами, та хіба тільки через це! При тому навіть 
не зрозуміло, озброєні вони чи ні. Незнайомі з використанням 
металу, маорі мають пласкі дерев’яні знаряддя, які команда Кука 
спочатку прийняла за весла25.

Голландський дослідник Абель Тасман, що пришвартувався 
у Поверті Бей століттям раніше, також утратив людей у сутичці 
з місцевими. Для Тасмана маорі так і залишилися абсолютно не-
зрозумілим народом, адже його перебування у цім регіоні було 
короткочасним,  а  от  «Індевор»  провів  у  берегів Нової  Зеландії 

24   Cook, Giornali di bordo nei viaggi d’esplorazione  cit.,  I, p. 565-6.
25    Ibid., p. 567.



 ІІ. Географічні експедиції вісімнадцятого століття

45

шість  місяців.  Дехто  з  членів  екіпажу  занотовує  географічні, 
антропологічні та стратегічні відомості, малює детальні нариси 
пейзажів, робить точні замірювання та різні записи, з яких скла-
дається більш докладна картинка  іншої, невідомої європейцям 
реальності.

Побачивши маорі, Паркінсон занотовує відмінності від щой-
но  покинутого  Таїті:  «Фізично  вони  дуже  схожі  на  мешканців 
Таїті й мають губи, пофарбовані синім кольором»26.

В  описах  маорі  Паркінсон  намагається  бути  точним,  до-
даючи  до  записів  доволі  докладні  малюнки  із  зображеннями 
татуювань:

Їхні  татуювання  складаються  у  цікавий малюнок  зі  спі-
ралей  та  інших фігур;  багато  де шкіра  вирізьблена  так, 
що  схожа  на  гравюру;  втім  на  певній  відстані  здається, 
ніби тіло «заплямовано» на поверхні чорними крапками – 
типове  татуювання  для  дуже поважних чоловіків,  слуги 
та жінки задовольняються тим, що наносять на обличчя 
червоні або охрові крапки; і якби не цей прикрий звичай, 
не така вже погана у них будова тіла27.

Також Паркінсон описує різницю між татуюваннями чоло-
віків  і  жінок:  «У  каное  було  багато  жінок  з  незвично  довгими 
грудьми та поміченими синім губами»28. Англійський ілюстратор 
звертає увагу на характерні риси татуювання, за якими розріз-
няються  представники  різного  статусу  й  різних  географічних 
зон Нової Зеландії.

Порівняно з Паркінсоном, Кук демонструє сухість і скупість 
у  своїх  спостереженнях  за  місцевими  народами.  У  нього  свої 
завдання, пов’язані головно з державотворчою та комерційною 
місією.  Дослідник  записує,  що  літні  люди  більш  татуйовані  за 
молодих, але не вибудовує зв’язок з престижем або соціальною 
роллю: просто занотовує, що, оскільки нанесення татуювань – це 

26   Parkinson 1773, p. 88.
27  Ibid., p. 97.
28  Ibid., p. 90.
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болюча операція, старі мали за свого довгого життя більше на-
годи собі набити.

Ось що пише Кук:

Багато чоловіків похилого і середнього віку мають тату-
йоване чорним лице, ми навіть бачили кількох з татуйо-
ваними  сідницями  й  іншими  частинами  тіла,  суцільно 
вкритими  татуюваннями,  але  це  менш  поширено.  Най-
популярніші малюнки – це спіралі, проведені та з’єднані з 
величезною точністю і майстерністю: вони так ретельно 
роблять  ці  малюнки,  що  різниця  між  двома  сторонами 
татуйованого лиця зовсім непомітна. Дехто татуює лише 
одну  щоку,  дехто  –  обидві,  і  тільки  у  старих  обличчя  
повністю вкрито знаками. Отже, я роблю висновок – по-
трібно  багато  часу,  можливо,  роки  для  виконання  цієї 
операції,  тож  не  всім  вистачає  тривалості  довести  її  до 
кінця, тому що нанесення татуювань мусить спричиняти 
нестерпний біль: це може пояснити, чому мало тих, чиє 
тіло повністю вкривають знаки; я просто не бачу  інших 
причин29.

Відмінності  між  таїтянським  і  маорійським  татуюванням 
полягають у жанрі малюнка, у його соціальній та індивідуальній 
функції,  до  того  ж  на  Таїті  люди  не  чіпляють  обличчя.  Також 
маорі вживають інші техніки татуювання. У Новій Зеландії над-
різи  на  тілі  робляться  спеціальним  кістяним  різцем,  а  на  Таїті 
для  цього  використовують  голки.  Після  прибуття  європейців 
до Нової Зеландії різець стає металевим. Традиційне, виконане 
різцем татуювання зникає близько 1865 року. Тільки жінки аж 
до початку ХХ  століття  продовжують  татуювати проміжок між 
нижньою губою та підборіддям, але за допомогою голки – раніше 
маорі таку техніку не практикували. Традиційні кольори видо-
буваються з вугілля, рослинних екстрактів ріму, каурі, капари, зі 

29   Cook, Giornali di bordo nei viaggi d’esplorazione  cit.,  I, р. 272-3.
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спалених собачих екскрементів  і гусениць. Ці матеріали дають 
синій колір з прозорим червонястим підложжям30.

Зустріч з цими народами у ХІХ столітті спирається на досвід 
культурних  зв’язків,  накопичений  протягом  попереднього  сто-
ліття. Чарльз Дарвін на борту судна «Бігль» здійснює п’ятирічну 
подорож навколо світу, щоб потім повернутися на батьківщину й 
уже ніколи її не полишати. Він прибуває на Таїті в 1835 році після 
довгого перебування на островах Галапагоського архіпелагу.

Дарвін  з  величезною  увагою  спостерігає  за  місцевим  на-
селенням, хоча в інших місцях він концентрується здебільшого 
на природі  та  зоології,  ледь помічаючи аборигенів. Натураліст 
занотовує:

На  світанку  ми  відвідали  Таїті  –  острів,  який  назавжди 
залишиться  класикою  для  мандрівників  південних  мо-
рів  […].  Найбільше  мені  сподобалися  туземці.  Їхні  об-
личчя  мають  такий  поміркований  вираз,  що  вважати 
їх  дикунами  просто  неможливо,  вони  світяться  таким 
розумом, що цілком очевидним стає  їхній прогрес  у бік 
цивілізації  […]  Серед  літніх  людей  багато  у  кого  ноги 
вкриті маленькими фігурами – немов вони носять шкар-
петки. Частково ця мода зникла, її заступила інша. І хоча 
мода  ніколи  не  стоїть  на  місці,  вони  мусять  –  хоч-не-
хоч –  зберігати на  собі  те, що було популярним за доби 
їхньої  молодості.  Отже,  вік  старого  викарбовується  на 
його тілі,  і він не може зображати з себе молодого «ден-
ді». Татуюються тут всі –  і жінки,  і чоловіки, дуже часто 
вони татуюють пальці31.

Дарвін не приховує дуже позитивного ставлення до таїтян, 
навколо  яких  з  часом  сформувався  ореол  чарівності,  перетво-
ривши  їх на  символ шляхетних дикунів.  Татуювання  здаються 
натуралісту просто модою – зі звичайною для моди мінливістю 

30   Див. зокрема King 1972.
31    C.  Darwin,  Viaggio di un naturalista intorno al mondo,  Feltrinelli, 

Milano 2009, р. 447-8.
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та  чутливістю  до  капризів  часу.  Ба  більше,  у  своїх  записах  він 
зізнається, що вважає несмаком тонзуру, тобто гоління волосся 
у  верхній  частині  голови,  після  якого  на  голові  залишається 
щось на кшталт кільця. Краще вже прикрашати тіло татуюван-
ням.  Також  Дарвін  зазначає  вплив,  який  місіонери  за  цей  час 
справили  на  населення  –  алкоголь,  танці  й  музика  опинилися 
під забороною, проте зросла увага до цінності грошей.

Спостерігання Дарвіна  за маорі мають  протилежний  знак, 
саме  як  у  дослідників  минулого  століття.  Порівнюючи  ці  дві 
народності, натураліст підбиває підсумки:

Одного погляду на вираз їхніх облич достатньо, аби пере-
конатися, що один  є  дикуном,  а  інший – цивілізованою 
людиною  […] Жодного  сумніву,  що  цей  дивний  спосіб, 
в  який  вони  практикують  татуювання,  надає  обличчям 
неприємний вираз32.

Бруд, підозрілість,  імовірна пихатість – усе це сприяє вста-
новленню абсолютно негативних культурних відносин. У цьому 
контексті  татуювання  неодмінно  підкреслюють  і  підсилюють 
ворожість,  а  надто  татуювання  на  обличчі,  що  сприяє  образу 
хитрої  і  хижої  примітивної  істоти  –  це  можна  прочитати  по 
очах  на  розлюченому  обличчі  з  голубуватими  боронами.  Для 
Чезаре Ломброзо  «оголеність  – це  загальне правило примітив-
ної  людини»  (Lombroso  1896,  р.  35):  оголене  тіло  і  відсутність 
соромливості  викликає  цікавість  і  спонукає  до  роздумів,  які  у 
другій половині ХІХ століття обростуть медико-науковою термі-
нологією. Згодом татуювання стануть однією з ознак скореного, 
занедбаного  тіла  під  владою  звіриних  інстинктів,  таких  як  ка-
нібалізм, проституція, лють, дітовбивство.

32    Ibid., p. 464-5.
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5. Татуйовані голови

Слідами Кука вирушив заможний натураліст Бенкс, він пер-
шим привіз до Європи муміфіковану голову маорі з розкішним 
моко  – татуюванням на обличчі, чим розпочав  історію бізнесу, 
вельми поширеному в ХІХ столітті, – торгівлі татуйованими голо-
вами. Якось січневим ранком 1770 року перед Бенксом постає 
знайомий маорі  з  пропозицією  купити  чотири  «консервовані» 
(за визначенням натураліста) голови. Молодому англійцеві спа-
дає на думку, що, мабуть, йдеться про трофеї, як це буває серед 
корінного  населення  Америки,  і  погоджується  на  пропозицію 
туземця. У  своїх нотатках Бенкс  записує, що маорі  їдять  воро-
гів,  зберігаючи  їхні  голови  (Banks,  cit.  в  Hooker  1896,  р.  213, 
247–248).

Торгівля татуйованими й муміфікованими головами маорі, 
які самі ж маорі і продають західним людям, перетворюється на 
такий квітучий бізнес, що у 1831 році його доводиться заборо-
нити відповідним законом. Утім  іще декілька десятиліть бізнес 
триматиме  потужні  позиції.  Герман  Мелвілл  у  романі  «Мобі 
Дік», який було написано у 1850 році, розповідає про Квіквеґа, 
татуйованого мешканця вигаданого острова у південних морях, 
який  торгує  в  американських  портах  людськими  головами  з 
Нової Зеландії.

Головний герой твору моряк  Ізмаїл запитує у власника по-
стоялого двору, коли повернеться постоялець,  з яким йому до-
ведеться ділити житло (не знаючи поки, що йдеться про дикуна, 
ба більше, про торгівця татуйованими головами):

– Хазяїне, – мовив я, – що ж то за один? Чи він завжди 
так пізно приходить?
Уже було близько півночі.
Хазяїн  знову  посміхнувся  своєю  глузливою  посміш-

кою, наче чимось тішився, що було недосяжне для мого 
розуміння.
– Нє, – відповів він, – зазвичай він повертається рано. 

Хто  пізно  ходить,  той  сам  собі шкодить.  Та  сьогодні  він 



 ІІ. Географічні експедиції вісімнадцятого століття

50

пішов торгувати. Оце не доберу розуму, де його нечистий 
носить – чи голову свою ніяк не продасть?
–  Продати  свою  голову? Що  це  ви  таке  кажете?  –  Я 

почав лютитися.  – Може,  ви маєте на  увазі,  хазяїне, що 
святого  суботнього  вечора,  чи  то радше  святого неділь-
ного  ранку,  ваш  гарпунер  ходить  містом  і  продає  свою 
голову?
–  Атож,  –  підтвердив  хазяїн.  –  Я  його  попередив, що 

продавати  її тут – марна річ: на ринку  їх  і так повно.
– Чого повно? – заволав я.
– Голів, чого ж  іще. А що, хіба в цім світі не забагато 

голів?
– Знаєте що, хазяїне, – незворушно мовив я, – кажіть 

це комусь  іншому, а не мені – я не такий зелений.
– Може, й так, – погодився він, вистругуючи з палички 

зубочистку.  –  Та  будете  ви  не  зеленим,  а  чорним,  коли 
цей гарпунер почує, як ви ганите його голову.
– Я провалю йому дурну його голову! – знову не втри-

мався я. Ці балачки неабияк мене дратували.
– А вона вже провалена.
– Провалена? Цебто як провалена?
– Авжеж,  провалена.  Тому  він,  певно,  і  продати  її  не 

може33.

Діалог між хазяїном і молодим моряком Ізмаїлом абсурдний 
і водночас вичерпно точний та іронічний саме через подвійний 
сенс,  адже  хазяїн  не  пояснює  своєму  клієнтові,  що  інший  по-
стоялець,  з  яким  йому  доведеться  ділити  нічліг  за  відсутності 
вільних місць  у  заїзді,  –  це  розтатуйований  дикун  з  південних 
морів, який округлює свою платню гарпунника завдяки продажу 
татуйованих  голів  маорі.  Молодий  і  недосвідчений  Ізмаїл,  що 
вперше опинився у цих морях, плутає в діалозі голову гарпунника 
з  головою,  яку  гарпунник  продає.  Навіть  його  хазяїн  підтвер-
джує – торгівля татуйованими головами настільки розквітла, що 

33   Мелвілл Г. Мобі Дік. Харків  : Фоліо, 2011. Переклад з англ. Д. Ра-
дієнко.
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на початку ХІХ століття попит на цей товар у портах Сполучених 
Штатів був вже більш ніж удоволений.

Для західних людей татуйовані голови маорі перетворюють-
ся на потужний споживчий товар, хоча від нього і волосся стає 
дибки.  Дехто  збирає  великі  колекції,  як,  наприклад,  генерал-
майор імператорських військ Горацій Гордон Роблі. Згодом його 
колекцію буде продано Американському музею природознавства 
в Нью-Йорку. Збут голів значно посилюється десь у 20-х роках 
ХІХ  століття  під  час  жахливої  війни  між  конкуруючими  угру-
пованнями Нової Зеландії. В’язням, зататуйованим на волі або 
спеціально на продаж, відрубують голови і продають торгівцям, 
які розвозять їх Європою та Америкою. Міжусобні війни стають 
найбільшим джерелом «сировини», якою так цікавляться західні 
люди. Кожен покупець впевнений, що він покупає муміфіковану 
голову якогось вождя; а в реальності маорі часто продають голо-
ви рабів  або  ув’язнених,  кожну  з  яких представляють  головою 
великого  предка.  Кінцевими  клієнтами  торгівлі  татуйованими 
головами  часто  стають  етнографічні,  історичні  чи  природо-
знавчі музеї.

6. Моко

Моко – це симетричний малюнок у вигляді подвійної спіралі, 
який повторює риси обличчя  (унікальний випадок  серед  тату-
ювань,  поширених  у  цій  географічній  зоні).  Цілком  імовірно, 
що  слово моко має однакове  коріння  з  гавайським мo’o,  тобто 
«змії»,  адже  своїми  вигинами  воно  вторує  обрисам  обличчя, 
підкреслюючи його будову.

Бенкс занотовує:
По  тілу  і  на  обличчі  у  них  розкидана  велика  кількість 
амока  та  чорних  плям. Майже  у  всіх широкі  спіралі  на 
сідницях, у багатьох ледь не повністю чорні стегна, зали-
шилися тільки маленькі лінії чистої шкіри – немов вони 
вдягнені у смугасті штани34.

34   Banks, cit. в Hooker 1896, р. 203.
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Стиль моко і взагалі маорійське татуювання підкреслюють 
анатомію людського  тіла. У  всіх народів Південно-Східної Азії, 
включно  з маорі,  центральним  елементом  для  визначення ма-
люнка татуювання слугує структура тіла.

Маорійське  татуювання  беззастережно  викарбовується  на 
всьому обличчі,  і  тепер  людину будуть  ідентифікувати  саме  за 
цим малюнком. На початку ХІХ століття маорі малювали моко 
на документах як підпис, засвідчуючи у такий спосіб свою осо-
бу.  І  дійсно,  обидва  примірники Договору  Вайтангі,  за  яким  у 
1840 році маорі поступалися «суверенністю» Нової Зеландії на 
користь британської корони, але залишалися власниками землі, 
з боку маорі підписані моко (два примірники, складені превелеб-
ним Генрі Вільямсом, мають англійську та маорійську версії).

За  свідченням  Майкла  Кінга,  який,  до  речі,  у  60-х  роках 
ХХ  століття  інтерв’ював  останніх  жінок  маорі  з  традиційним 
моко,  маорі  стверджують,  що  їхні  предки  підписали  договір, 
малюючи на ньому нанесені на обличчя моко, тому що їхні ма-
люнки були ознакою найвищого престижу. На думку нащадків, 
ті маорі вміли писати, тому що вже взаємодіяли з місіонерами; 
тобто у пам’яті маорі підпис у вигляді власного татуювання – це 
ознака соціального статусу і гордості за свої традиції й аж ніяк 
не форма неписьменності (див. King 1978). Упродовж наступних 
років  після  підписання Договору  Вайтангі маорі  неодноразово 
виступали проти цієї  угоди. Не  розуміючи  відмінності між по-
літичним  суверенітетом  і  власністю  на  землю,  вони  спочатку 
інтерпретували  підписаний  текст  собі  на  користь,  не  в  остан-
ню  чергу  завдяки  туманному  перекладу  превелебного  Генрі 
Вільямса  (Sahlins 1986, р. 63-4). Карколомні  зміни тієї доби та 
процес колонізації позначаються також на татуюваннях. Десь у 
1865 році моко потроху починає сходити нанівець, хоча деякий 
час  іще  залишається  елементом  ідентичності  та  ознакою  соці-
ального статусу.

Якщо  розібратися,  то  своїми  татуюваннями  тодішні  маорі 
описували  ідеал  особистості  у  суспільстві,  що  в  символічно-
му  плані,  а  саме  через  зміїну  іконографію  та  червоний  колір, 
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віддзеркалювали життєвий цикл, взаємопов’язаний з родючістю 
та смертю (Gathercole 1988).

У  тому  ж  1865  році  розпочинається  трирічна  експедиція 
корвету «Маджента», про яку доповідає Енріко Хіллєр Джільолі 
у своєму труді «Подорож навколо світу». Експедиція має на меті 
накопичити географічні, натуралістичні та антропологічні описи, 
але передусім  відкрити щойно народженому  королівству  Італії 
нові  ринки  збуту,  зокрема,  у  Японії.  Голова  державної  ради, 
держсекретар  з  питань  зовнішньої  політики  Альфонсо  Ламар-
мора  дає  капітанові  корабля  «Маджента» Вітторіо Армінджону 
доручення налагодити комерційні відносини з Японією.

Джільолі ретельно занотовує свої враження від народів, що 
трапляються на його шляху, зважено й пунктуально описує зви-
чаї,  традиції  та  натуралістичні  особливості  місць.  В  Австралії, 
куди  багато  хто  з  маорі  перебрався  після  Договору  Вайтангі, 
Джільолі  зустрічає  старого  татуйованого  маорі  на  ім’я  Вірему 
Тамахана,  або  Вільяма  Томпсона  на  англійський  манер.  Цей 
старий  справив  на  мандрівника  величезне  враження:  «А  його 
обличчя, скрізь вкрите візерунками, дивовижно контрастувало 
з європейським убранням, він мав важкий поступ, майже велич-
ний вигляд, абсолютно сиве волосся» (Giglioli 1875, р. 808).

Дослідник сумлінно занотовує техніку нанесення татуювань, 
поширену на той час серед маорі. Його описи зроблені  з висо-
кою точністю у мальовничій манері:

Майстром майже завжди бував тогунґ. Тогунґи – це так 
звані маорійські жерці, відомі своїм вмінням робити дуже 
кропіткі  татуювання;  справа  вимагала  великої  доскона-
лості, адже виправити помилки буде неможливо, і кошту-
вала дорого. Сидячи навпочіпки, тогунґ тримав на своїх 
колінах  голову  пацієнта  –  спочатку  він малював  вуглем 
частину візерунка, потім робив надрізи маленьким, схо-
жим на сокирку різцем укі, зробленим зі шматочка кості 
з широкою і зазубленою ріжучою крайкою, який він за-
стромлював у плоть, підбиваючи молотком, але перед цим 
змащував  місце  фарбою  із  суміші  подрібненого  вугілля 
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та  смоли  дерева  каурі.  Після  такої  операції  пацієнтові 
часто  загрожувало  жахливе  запалення;  після  одужання 
татуювання  мало  вигляд  тоненьких  борозен  (шрамів), 
які  робили  прокреслений  малюнок  похмуро-блакитним 
(ibid.).

7. Японські татуювання

Японія  зіграла,  безперечно,  унікальну  роль  у  становленні 
образного ряду екзотизму, і одним зі специфічних його проявів 
були  саме  татуювання.  Першими  європейцями,  що  відвідали 
цей  архіпелаг  посеред  неспокійних  морів,  були  португальці  у 
1543 році, саме вони назвали його Жіпанго. Саме португальці та 
орден Товариства Ісуса започаткували транспортні і комерційні 
обміни  з  Японією. Починаючи  з  1570  року  португальці  ведуть 
торгівлю в Нагасакі,  де продають закуплені в Макао китайські 
шовки,  а  тим  часом  єзуїти  пред’являють  свої  права  на  порт  – 
єдине  вікно  до  Японії  для  Заходу.  Часткове  відкриття  порту 
буде,  однак,  тимчасовим  та  обмеженим.  Щойно  в  1633  році 
закриються  заморські  порти  і  християнство  потрапить  під  за-
борону,  Японія  залишиться  майже  ізольованою  від  Заходу  аж 
до другої половини ХІХ століття. Єдиний виняток – Голландська 
Ост-Індська  компанія  в Нагасакі, що  перебере  на  себе функції 
єдиного європейського аванпосту в цій зоні.

Небагато західних джерел надають інформацію про порт та 
японську реальність до епохи  імператора Мейдзі,  за правління 
якого  Японія  візьме  новий  курс  і  відкриється  торговельним 
зв’язкам  із  Заходом.  Капітан  трищоглового  військового  судна 
Жюль Дюмон-Дюрвіль прибуває до Нагасакі у 1830 році, робить 
опис порту та працьовитого заклопотаного населення, яке меш-
кає  у  дерев’яних будинках  заввишки максимум у  два поверхи. 
Французький мореплавець і дослідник розповідає, що спільнота 
іноземців складається лише з китайців і голландців, а впродовж 
тривалих місяців простою їхня кількість зменшується до дюжини 
осіб. Ця манесенька голландська спільнота дуже нудиться, про-
водячи  час  за  саке,  за  грою  у  кості  та  залицяннями  до  жінок. 
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Автор ante litteram35  згадує  екзотичну апатію,  в  яку  впадають 
голландці у ті періоди, коли припиняються торговельні обміни 
(Dumont d’Urville,  II, 1834, р. 362–5).

Наприкінці  ХІХ  століття,  коли  Японія  остаточно  відкрива-
ється назустріч Заходу, розпочинається нова мода на екзотику, 
зокрема  на  японські  татуювання  з  витонченими  сюжетними 
малюнками. Татуювання з експресивними й вишуканими мис-
тецькими кодексами перетворюється на товар для ласої до нього 
європейської  аристократії.  Японські  стилі  й  техніки  поступо-
во  набувають  статусу  еталона  для  всього  західного  мистецтва 
татуювання.  У  Лондоні  їх  практикує  відома  студія  Сазерленда 
МакДональда, палкого шанувальника японської техніки, до якої 
він щедро додає європейські іконографічні мотиви. МакДональд 
навчається  у  токійській  студії  короля  татуювань  Хорі  Чійо,  до 
якого  частенько  навідувалися  офіцери  британського  флоту36. 
Одна з найвитонченіших  і найпопулярніших технік під назвою 
бока-ші полягає у застосуванні різних кольорових відтінків на-
несеної  на  татуювання  фарби,  аби  максимально  підживити  її 
строкатість.

В Японії татуювання мають загальну назву ірезумі, цей тер-
мін пов’язується зі способом таврування злочинців за доби прав-
ління  династії  Токуґава  (1603–1868),  коли  столицею  держави 
було обрано місто Едо  (Токіо).  Іре походить від  того ж кореня, 
що й іреру, яке означає «ставити», «наливати»; сумі означає «чор-
нило» (з міркувань милозвучності звук «с» перетворився на «з»). 
Іншу назву татуювань – хорімоно – не сказати, щоб менше ша-
нували, просто менше вживали. Хору означає «вирізьблювати», 
а моно – «предмет»; за своєю насиченістю слово хорімоно несе 
ідею «скульптури». Тобто слово хорімоно забирає татуювання із 
семантичного поля таврувань, що викарбовувалися на тілі зло-
чинців,  і переносить його у майже мистецький контекст.

35   Букв. «до написаного» (лат.), тобто до того, як з’явився відповід-
ний термін. – Прим. перекл.

36   Див. Oettermann 1985, p. 23. Про британських моряків, які роблять 
татуювання в Японії, див. також Young 1883, р. 252.
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З давніх давен нанесені на тіло знаки означали належність 
до маргінальних  класів.  Документальні  джерела, що  з’явилися 
після VI століття, свідчать, що японці практикували таврування 
покараних  і  недоторканних  осіб  –  їх  називали  хінін.  Вони жи-
вуть  поза  межами  суспільства  та  займаються  професіями,  які 
суспільство  вважає  нечистими  або  сороміцькими,  серед  них, 
наприклад, кат або гробар. Пізніше, із поширенням буддизму, це 
слово перетворилося на більш благозвучне буракумін, тобто «ті, 
хто живе у селі». Справжні недоторканні мають розпізнавальні 
відмітини на тілі, які чітко ідентифікують їхнє становище у сус-
пільстві, що неухильно сповідує буддійський  ідеал чистоти.

Клейма під назвою ірезумі також вказують на судимість; на 
початку  XVII  століття  покарання  починають  мати  дуже  точну 
кодифікацію. У регіоні Тама за певні злочини осудженому татую-
ють  на  лобі  ідеограму  «собака».  Після  кожного  вироку  викар-
бовується один з чотирьох знаків, з яких складалася ідеограма: 
у разі рецидивів четвертий вирок завершує татуювання. У Кіото 
замість ідеограми на лобі злочинець отримував подвійну лінію 
на передпліччі; поблизу Нари – дві кругові лінії на двоглавому 
м’язі  правого  передпліччя,  в  інших  місцях  використовувалися 
інші розпізнавальні відмітини з однаковою функцією соціального 
остракізму (див., зокрема, Richie 1980, р. 12–3).

Під час правління Сьоґунату Едо до татуювань вдавалися на-
віть самураї, не переслідуючи щонайменшої декоративної мети. 
Татуювання допомагає розпізнати небіжчиків на полі битви. Са-
мураї вибивають на шкірі родинний герб або буддійський вірш, 
який може надати захист у рішучі моменти зустрічі з ворогом. 
Насправді, після битви вороги можуть отримати винагороду за 
відрізані голови, тому щойно все закінчено, на полі з’являється 
простий народ, аби повністю роздягти самураїв. Розпізнати тіла 
набагато  легше,  якщо  на  них  нанесені  розпізнавальні  знаки 
(див.  Iizawa 1990).

Хоча татуювання вважаються характерною культурною озна-
кою цієї  країни,  самі  японці  ніколи  до  нього  не  ставилися  по-
блажливо,  про  що  свідчить  практика  таврування  засуджених. 
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Сусідній  Китай,  потужна  безкрая  імперія,  від  якої  Японія  за-
своїла багато культурних і релігійних аспектів, тривалим часом 
засуджував  японців  за  використання  татуювань,  вважаючи  це 
ознакою  їхньої  варварської  сутності.  Згідно  з  етикою  конфу-
ціанства,  тіло  є  даром  батьків,  тож  спотворити  його  означає 
синовню зневагу й нелюбов.

Від самого початку татуювань в Японії, тобто у  ІІІ столітті, 
витончений імперський Китай не приховує похмурого й зневаж-
ливого погляду на модифікації тіла, що добровільно собі роблять 
неотесані  люди  (див. McCallum  1988,  р.  113–5).  Найсильнішої 
протидії  з  боку  влади  татуювання  зазнали  у  період  Едо.  Уряд 
сьоґунів  з  родини  Токуґава  веде  себе  вкрай  консервативно, 
ґрунтуючись  на  філософії  конфуціанства,  яку  він  перейняв  од 
Китаю. Незважаючи на вороже ставлення з боку влади, татуюван-
ня однаково поширюються.  Їх вважають відверто плебейським 
звичаєм,  притаманним  лише  міським  прошаркам, що  існують 
на межі  суспільства.  Але  частота  заборонних  наказів  дозволяє 
зрозуміти, наскільки популярним він був серед простих людей. 
Його  практикують  проститутки  та  коханці,  дехто  набиває  на 
тілі любовні обіцянки, дехто – буддійські вірші. Цей конкретний 
тип татуювань, тобто нанесення на шкіру фраз із побажаннями 
й обіцянками, називають  іребокуро.

Після  1750  року  практика  декоративних  татуювань  поши-
рюється серед ремісників та інших знедолених соціальних кла-
сів,  а  заможні  японці  ставляться  до  татуювань  з  підозрою.  На 
початку  ХІХ  століття  їх  роблять  актори  театру  кабукі.  За  цей 
період заборона перетворилася на моралістичну кампанію проти 
розбещених  і низьких прошарків суспільства.

Під час перебування в країні Енріко Хіллєр Джільолі описує 
японське суспільство напередодні відкриття перед Заходом. Екс-
педиція,  з якою він прибув, має на меті відшукати нові комер-
ційні можливості  для Королівства  Італія. Молодий  італійський 
натураліст і етнограф доходить висновку, що татуювання – зви-
чайна річ для тих, хто належить до бідніших класів.

Використовується така техніка:



 ІІ. Географічні експедиції вісімнадцятого століття

58

Голки  бувають  різні  за  розміром  –  короткі  і  посаджені 
на  очеретяну  ручку,  схожі  на  пензлики;  а  інструмент 
для  наведення  контурів  обладнаний  3  чи  4  великими 
голками, чиї вістря на декілька міліметрів випинаються 
з рукоятки, в якій вони закріплені в одну лінію […] Іще 
тонкіші вістря використовуються для створення градієнта. 
Під шаром епідермісу чорне чорнило перетворюється на 
синє; в цьому разі  застосовуються тільки два барвники: 
яскраво-червоний та бузковий, і, потрапляючи під шкіру, 
червоний  обертається  на  темно-рожевий  (Giglioli  1875, 
р. 376).

Наприкінці епохи Едо, буквально за мить до швидкого від-
криття Японії перед Заходом татуювання поширюються у певних 
професійних  колах.  Джільолі  виділяє  конюхів  та  носіїв  –  вони 
суцільно вкриті татуюванням, за винятком обличчя, кистей рук 
і стоп. Улюблені теми – дракони, людські обличчя й сюжети на-
родних оповідань.

Ці теми увійшли до широкого набору культурних та  іконо-
графічних ознак, за якими розпізнаються нижчі класи. В одно-
му оповіданні  про пожежників  показані,  наприклад,  гордість  і 
завзятість цієї корпорації, а також її відмінність від заможніших 
верств.  У  комічному  монолозі  «O  rakugo» («Син  пожежника») 
ми  знайомимося  з  історією юнака  з  пристойної  родини,  який, 
попри всі правила суспільства й усупереч батьківській волі, стає 
пожежником  і  набиває  собі  тату на  все  тіло.  В Японії  синовня 
відданість  вважається  однією  з  найпотужніших  чеснот.  Вибір 
сина  покинути  свою  соціальну  страту,  принизившись до  стану 
пожежника,  і  заявити  про  свою  незалежність  від  батька,  –  це 
вже  занадто,  це  по-справжньому  екстремальний  вибір,  при-
речений на відповідну реакцію. Відмова батька була настільки 
категоричною, що,  коли  син  врятовує  його  від  пожежі,  батько 
прикидається, що не впізнав сина, і лише насміхається над його 
татуюваннями (див.  Iizawa 1990, р. 6–7).

Часто пожежники татуюють сюжети, пов’язані зі символікою 
води:  наприклад,  драконів  і  коропів,  вони  сповнені  глибокого 
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сенсу в Японії. Щодо коропа, то це одна з улюбленіших риб, вона 
посідає  чільне місце  на  Святі  дітей  як  символ  визначеності  та 
мужності, тому що короп завзято долає потужні річкові течії. За 
китайськими традиціями, якщо жовтий короп подолав водоспади 
річки Хуанхе (Жовтої Ріки), він перетворюється на дракона.

За доби Едо коропів в Японії вирощували не тільки заради 
харчування, а й через безперечну красу – згадайте звивистість 
їхніх форм, незвичні кольори  (див. Richie 1985, р. 36–7). Саме 
тому короп стає одним зі сталих сюжетів японських тату.

Саме за тих часів татуювання поширилося серед ремісників, 
особливо столярів, а також серед сутенерів – тих, кого оминули 
конфуціанські  цінності  й  хто  опинився  поза  пристойного  сус-
пільства.  Ілюстрації  до народних оповідань дають уявлення не 
тільки  про  культуру,  в  якій  народилася  та  розквітла  традиція 
татуювань  в  Японії,  а  й  про  іконографію  образів,  на  які  вона 
спирається. Малюнки поширюються серед простого люду завдяки 
графічним  роботам  Хокусая,  Йосітосі  та  головно  Кунійосі,  які 
ілюструють  народні  оповідання  того  часу.  У  1827  році  Кунійо-
сі  публікує  книжку  нарисів,  присвячену  найвідомішим  героям 
свого  часу  (їх  вважали  чимось  на  кшталт  героїчних  бандитів 
та бунтарів),  –  «108  героїв Суйкоден»,  яка швидко набуває по-
пулярності не в останню чергу через те, що аркуші продаються 
окремо. Порівняно з малюнками Хокусая, який  ілюстрував цю 
саму історію раніше, у Кунійосі зображення татуювань складніші; 
надзвичайно вогнисті дракони на малюнках візуально збільшу-
ють – навіть усупереч пропорціям – татуйовану поверхню тіла 
персонажів  (див.  Rubin,  ред.  1988).  Незважаючи  на  заборону 
після відкриття Заходу, у вільних гаванях Йокогама та Нагасакі 
можна  спокійно  набити  собі  тату.  Тут  не  бракує  майстрів,  які 
працюють  як  для  місцевих  клієнтів  –  вихідців  із  незаможних 
станів, так і для гайдзін – іноземців, охочих до екзотичних спо-
гадів про подорож на Далекий Схід, та ще й таких спогадів, які б 
можна було привезти додому. В каталогах цього покоління май-
стрів відбиваються смаки потенціальних клієнтів – від розмаїття 
символів народної японської культури до морських мотивів, що 
їх так поважає західна клієнтура.
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У 1863 році в Йокогамі відкривається студія любителя при-
год, італо-британського фотографа Феліче Беато, який, до речі, 
працював фотографом під час Кримської війни та Другої опіумної 
війни у Китаї. Один з небагатьох представників Заходу в Японії, 
Беато  неабияк  сприяє  створенню  широкого  візуального  ряду 
орієнталістського напряму на основі елегантних та екзотичних 
зображень народу, про який до цього моменту Захід майже нічого 
не знав. На світлинах Беато – пейзажі, побутові сцени, портре-
ти.  Своєю  увагою  він  не  обійшов  навіть  найбідніші  верстви. 
На багатьох  світлинах можна бачити татуювання, що суцільно 
огортають тіла злидарів. Часто він розфарбовує фотографії спе-
ціальною  технікою  японської  акварелі.  Спочатку  їх  власноруч 
розмальовував його компаньйон Чарльз Віргман, потім він ви- 
найняв  колористів,  які  виконували  цю  роботу  у  спеціальний 
спосіб. Навіть татуювання часто промальовувались і розфарбо-
вувались окремо, щоб підкреслити  їхню суто японську красу.

Частину  відзнятих  о  тій  порі  негативів  було  втрачено  в 
1866 році через пожежу, яка зруйнувала більшу частину Йоко-
гами,  а  з  нею  й  саму  фотостудію.  Альбоми  Феліче  Беато  –  це 
перші приклади фотографій етнографічного напряму, сконцен-
трованих на  костюмах  і  побутових предметах,  це нариси  з  ек-
зотичними пейзажами,  гейшами,  самураями  та  татуйованими 
людьми  з  нижчих  станів,  що  позують  напівоголеними  перед 
фотографом.

Із  початком  періоду Мейдзі  та  відкриттям  Японії  Заходу  в 
1868  року  татуювання  опиняються  під  забороною  навіть  не  з 
моралістичних міркувань, а тому, що вони уособлюють цінності 
та мистецькі форми нижчих  класів,  тобто  тієї  реальності,  якої 
Японія  соромиться  і  яку не воліє відкривати Заходу. Впродовж 
цього періоду і до наших днів взірцевою моделлю для всіх японців 
незалежно  від  їхнього  соціально-економічного  походження  за-
лишається клас самураїв. Самураї не татуювалися, хіба що наби-
вали собі розпізнавальний знак про всяк випадок – скажімо, для 
ідентифікації трупа на полі битви. Серед цінностей, які Японія 
має намір зібрати та показати Заходу, немає місця для культури 
нижчих класів  із характерними для них татуюваннями.
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Тільки наприкінці Другої світової війни, під час американ-
ської  окупації  відбувається  лібералізація  татуювань,  утім вони 
стають розпізнавальним знаком японської мафії якудзи. Її члени 
використовують  зображення  видатних  буддійських  божеств  і 
квіткові мотиви, присутні на  гральних картах хана-фуна,  адже 
якудза бере свій початок з грального середовища ХVІІІ століття 
(Joya 1985, р. 112–3). Як символ могутнього злочинного угрупо-
вання та меншою мірою столярів  і  суші-майстрів,  татуювання 
поступово потрапляють до поля зору тих людей, хто незабаром 
стане середнім класом.

Проте тривалий час татуювання залишаються десь на межі; 
їх презентують як національну, нарешті загально визнану, але не 
дуже вшановану традицію. В Японії поширюється тату full body із 
суцільним покриттям тіла людини. Але татуювання ніколи не на-
носиться на частини тіла, що відкриті чужому оку. Немов спідня 
білизна, яку японці «вдягають» на себе так, щоб нічого ніде не 
висмикувалося, хіба що цього вимагатиме соціальний контекст 
у конкретну мить. Викарбувані на шкірі знаки закінчуються на 
рівні ключиць «круглим вирізом» або «у формі літери V».

Чутливі до правил і духу колективізму японці вбираються в 
одяг, який забезпечує абсолютно бездоганний зовнішній вигляд 
у західному стилі відповідно до культурної моделі прийнятих у 
країні  соціальних  відносин.  Але  під  вбранням  однаково  квіт-
нуть  півонії,  сакура  та  кленове  листя,  живуть  тигри,  дракони 
та  буддійські  божества,  наприклад  богиня  милосердя  Каннон 
чи хранитель нижнього світу Фудо.

В  японській  традиції  простір  не  існує  поза  людиною,  він 
є  результатом  культурної  діяльності,  його  можна  по-різному 
інтерпретувати  та  ним  легко  маніпулювати.  Кожне  соціальне 
правило має  свій  простір  –  територію  відносної  незалежності, 
але  для  цього  потрібно  ретельно  визначити  і  ритуалізувати 
межі, в яких відбуваються динамічні стосунки між людьми. Ви-
знання та дієвість культурних моделей мають значення в межах 
кожного  семантичного  острівка. Всередині не  визначає  зовні,  і 
навпаки  також. Отже,  японський  офісний  робітник може  бути 
схожим на своїх колег і при цьому мати татуювання, що вочевидь 
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суперечать самурайській моделі, за якою себе  ідентифікує ціла 
країна (див. Marazzi 1990a; 1990b).

А втім навіть в Японії за останні років двадцять татуювання 
почало  сприйматися  інакше, не в останню чергу  завдяки тому 
успіхові,  якого  воно  зазнало  на  Заході.  Як  інші модні  речі,  ім-
портовані з Європи й Америки, татуювання шкіри поширилося 
дуже швидко, особливо  серед молоді  –  годі й казати про ради-
кальний остракізм! А деякі японські тату-майстри перетворилися 
на справжніх зірок, у тому числі на своїй батьківщині.
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ІІІ. Вистави татуйованих  
при королівських дворах  

та у цирках

1. Заокеанські дива

З далеких континентів до Європи повертаються географічні 
експедиції,  з  корабельних  трюмів  вивантажують  ящики  з 

товарами, різними рослинами  і невідомими тваринами. Серед 
інших дивовищ на берег сходять татуйовані дикуни. Першим таку 
дивовижу привіз на батьківщину відомий англійський морепла-
вець Вільям Дампір після своєї подорожі до Ост-Індії у 1686 році. 
Авантюрист,  флібустьєр,  хоробрий  і  заповзятливий  дослідник, 
талановитий оповідач Дампір публікує книжку «Dampier’s Voyage 
round  the World»  («Подорож  Дампіра  навколо  світу»),  яка  має 
шалений  успіх.  Варто  зазначити,  що  пригодницька  література 
того часу була вкрай обмеженою. Між розповідями про звичаї, 
традиції та торгівлю, що він побачив у далеких країнах, Дампір 
згадує  першу  зустріч  у  1686  році  з  принцом  Джолі,  якого  зго-
дом показуватимуть в Європі. У надзвичайно докладній манері 
мореплавець  описує  свої  пригоди,  що  наштовхнули  його  на 
розбудову  цікавого  бізнесу  з  татуйованим  принцом  (Dampier 
1874).  Він  став  предтечею  всіх  інших  татуйованих  людей,  що 
незабаром, у ХІХ столітті, виставлятимуть себе в цирках та інших 
публічних місцях,  за  дуже  помірну  плату  наганяючи  дрижаків 
на європейську, а відтак  і американську публіку, ласу до жахів 
далеких подорожей.

Painted Prince (Розмальований Принц), як називає його Дам-
пір, походить з острова Меанґіс поблизу Філіппін. Англійський 
дослідник і пірат розповідає, що татуйований принц зазнав кора-
бельної аварії разом із матір’ю, його підібрали рибалки, зірвали 
з них золоті прикраси й продали у рабство. Дампір зустрів його у 
Форті Сент-Джордж уже в статусі раба. Англійський мореплавець 
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інтуїтивно  відчув,  що  така  людина,  ба  більше,  принц  та  ще  й 
татуйований, може принести йому чималий зиск.

Після декількох проєктів із задіянням Painted Prince та його 
матері (наприклад, спорядити трищоглове судно, аби вирушити 
разом  з  татуйованими  друзями, що  виконуватимуть  роль  про-
відників і перекладачів, на їхній рідний острів і налагодити там 
торгівлю гвоздичними прянощами) Дампір вирішує доправити 
принца до Європи, аби виставляти там напоказ. Але літня жінка 
підхоплює  хворобу.  Коли  мати  татуйованого  принца  помирає 
від  віспи, Дампір  занотовує:  «Я піклувався про них, наче  вони 
були мені братом і сестрою, але вона попри це померла» (ibid., 
p. 303). Трохи згодом Дампір та Джолі вирушають до Європи, де 
принц набуває популярності, демонструючи малюнки на своїй 
шкірі.  Проте  довго  виступати  йому  не  судилося.  Через  хитке 
здоров’я Джолі незабаром помре в Оксфорді  від  віспи –  хворо-
би, яка безжально косить кожного десятого неєвропейця через 
брак  імунного  захисту.  Татуйований  принц  розповідає  Дампі-
рові,  що  на  його  рідній  землі  повно  золота  та  інших  скарбів, 
зокрема гвоздики та мускатного горіху – о тій порі всі прянощі 
вважалися  вишуканим  товаром.  Дампір  спирається  на  розпо-
віді  свого  татуйованого  друга  й  описує  острів  як  невеличкий 
райський куточок, великим керманичем якого був Джолі (ibid., 
p. 241–2, 301–4).

За  свідченням  Джолі,  на  острові  живуть  десь  зо  тридцять 
чоловіків і близько сотні жінок. У самого принца п’ятеро дружин, 
одна з яких витатуювала на ньому браслети, обручки, тварин та 
всілякі лінії. З книжки Дампіра важко зрозуміти, де починається 
уява  англійського  мандрівника,  а  де  –  уява  Джолі,  та  чи  вони 
удвох вибудували фантастичний та ексцентричний світ навколо 
образу татуйованого принца, від якого здивована Європа тепер 
затамовує подих і платить дзвінкою монетою. Що більше постать 
Джолі оповита таємничим аристократично-райським походжен-
ням, то потужнішою стає привабливість принца в очах англійців. 
Цікаво зазначити, що одним з найхарактерніших елементів раю – 
принаймні, як його малює уява – є сексуальна складова. Острів 
Меанґіс постає казковим островом, омріяним куточком світу з 
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чоловічого  погляду  (згадаймо  співвідношення  між  чоловіками 
і жінками).  Таким  самим  чоловічим  раєм  були  Таїті  та  Гаваї  в 
епоху Джеймса Кука.

А втім, порівняно  із Заходом, екзотичний Едем завжди по-
стає  в  описах  загубленим  язичницьким  місцем,  і  не  тільки  зі 
суто сексуальних міркувань.

Дампір пише:

Із пояснень, що він мені надав із приводу техніки нанесен-
ня [татуювань], я зрозумів, що зображення наносилось у 
той самий спосіб, в який чоловіки наносять на передпліч-
чя Єрусалимський хрест, проколюючи для цього шкіру й 
втираючи пігмент. Але замість [димного] пороху, з якого 
робиться Єрусалимський хрест, мешканці Меанґісу вико-
ристовують  подрібнені  та  розтовчені  до  стану  порошку 
деревні секреції, англійською таке зветься drammer (цит. 
в Laing Purves 1874, р. 302).

Хоча Дампір ніколи не згадував про надрізування шкіри, а 
слово «тату» увійде в ужиток через рік після Кука, розмальований 
принц  вочевидь  був  татуйованим,  і  не  сказати, що  для  Заходу 
це було таким вже чужинським звичаєм. Хоч як, але навіть за-
хідні люди татуювали собі хрести, у візерунках Джолі натомість 
розпізнавалися  апотропеїчні37  зміїні  форми.  Дуже  цікавий  в 
плані символізму момент: в самому серці християнської Європи 
були  поширені  невеликі  татуювання  зі  стилізованим  хрестом, 
а серед дикунів – забобонні захисні знаки від змій, власне, тих 
тварин,  які  в  християнській  традиції,  поза  усіляким  сумнівом, 
уособлюють  лихо.  Змія  нагадує  про  первородний  гріх,  через 
який чоловіка  і жінку було вигнано з Едемського саду. Цей не-
гативний, народжений на початку нашої  історії ореол обвиває 

37  Апотропей (від дав.-грець. άποτροπή, букв. «те, що відвертає нещас-
тя,  біду»,  «те, що  захищає  від  зла»)  –  предмет,  знак,  дія  або  стан,  слово, 
фраза, звук, запах, які охороняють людину, тварин, рослини, предмети та 
споруди від шкідливої дії злих сил (духів, божеств, пристріту, наврочення, 
лихої долі); оберіг. – Прим. ред.
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образний ряд, пов’язаний з дикунами. Дампір стверджує, що в 
ілюстрованих програмках до виступів Джолі він зазначав:

його розпис мав силу відлякувати отруйних створінь; саме 
тому, імовірно, на шкірі принца туземці змалювали стіль-
кох змій, що розбігалися на всі боки (ibid., p. 303–4).

Цим  він  підкреслював  чудотворний  характер  татуювань. 
Імовірно, у візерунках на шкірі принца європейці бачили змій, 
які  у  тій  далечині  мусили  захищати  його  від  загроз  та  інших 
негараздів  щоденної,  сповненої  жахів  реальності  –  саме  так 
європейці уявляли спосіб мислення дикунів.

З початком виступів у Англії історія Розмальованого Прин-
ца  доповнюється  та  прикрашається,  наразі  тут  все  впереміш-
ку – султани та раджі, золото та татуювання. Глядачі сприйма-
ють  південні  моря  і  далекі  народи  як  щось  єдине,  неподільне 
й  фантастичне.  Графіка  на  тілі  Джолі  немов  увібрала  у  себе 
рай  і пекло на землі. Роздивляючись борозни на шкірі дикуна, 
перші споживачі екзотичного дива уявляють реальність, в якій 
відмінності між такими різними між собою народами Південно-
Східної Азії не враховуються  і нівелюються на горизонті  захід-
ної культури. На шкірі Джолі знай шли місце всі екзотизми, що 
здатен згадати Дампір, виставляючи напоказ колишнього раба. 
У вигаданій  історії на потребу  та поталу публіки Джолі постає 
сином раджі Меанґісу; його  сестра  – рабиня на Філіппінах  (як 
він  і  мати)  –  закохала  у  себе  цілого  султана.  Дампір  далеко-
глядно  передбачив  комерційну  цінність  татуювань  і  великий 
попит, який він створить на Заході. Екзотичний образний ряд і 
казковість передісторії Розмальованого Принца заклали основу 
комерційного успіху його виступів.

Відомий англійський мореплавець здатен обернути на дзвін-
ку монету мрії  та фантазії,  які  колись привели його  самого на 
Схід і у далекі моря, та ще й наштовхнули на думку про торгів-
лю  гвоздикою  з  островом Меанґіс.  Дампір  –  це,  мабуть,  щось 
середнє  між  майбутніми  колонізаторами  та  безпринципними 
авантюристами  із злата проклятою спрагою,  яких було повно 
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на початковому етапі великих відкриттів ХV–ХVІ століть. Ризик, 
лукавство, спритність ідуть руч-об-руч із прагматичним і містич-
ним ставленням до торгівлі екзотичними благами.

Розмальований Принц стає прибутковим проєктом на своїй 
новій батьківщині. Дуже зручно. Перед пристрасним оком євро-
пейців голі й татуйовані туземці постають чарівним, ні з чим не 
зрівняним товаром. Мабуть, саме принц Джолі започатковує спо-
живання екзотичних татуювань на Заході. Мистецтво роздягання 
на  публіці  перед  очима  вкрай  сором’язливого  пуританського 
народу – ось де справжнісінька родзинка! На дикуна дивляться 
боязкими пронизливими очима, нібито цураючись, але однаково 
заворожено. Чоловік оголюється, аби познайомити інших людей 
зі звичаями південних морів. Після смерті з небіжчика буде знято 
частину шкіри для колекції Анатомічної школи Оксфордського 
університету, згодом ця шкіра виставлятиметься серед найбільш 
цікавих  і рідкісних експонатів.

Це свого роду порнографія, причому доволі жорстка, тому що 
тут немає поваги до тіла, немає шанобливості до його хрупкості 
та  внутрішнього  світу.  Що  було  написано  на  його  тілі,  що  це 
значило, звідки прийшов Джолі, яким було його справжнє ім’я, 
що ховалося за низкою слів, які визначали його комерційну та 
символічну цінність – цього ми вже ніколи не дізнаємося38.

2. Виступ шляхетного дикуна

Майже століття потому Джеймс Кук доручає своєму поміч-
никові на «Едвенчер» Тобіасу Фюрно, який повертається додому 
після третьої подорожі у ці далекі землі, доставити до Лондона 
суцільно вкритого татуюваннями полінезійця Омая, якого було 
взято на борт у порту Таїті. А познайомилися Кук з Омаєм  іще 
раніше – під час другої подорожі до Південно-Східної Азії.

Разом з іншим туземцем, вихідцем з Бола-Бола (нинішнього 
Бора-Бора), Омай виконує функції перекладача та посередника у 

38   Див. також G. Barnes, Curiosity, Wonder, and William Dampier’s Painted 
Prince, в «Journal of Modern Cultural Studies», VI, 2006, 1, р. 31-50.
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спілкуванні з місцевим населенням. Украй зручна для дослідника 
Кука людина, яка і перекладає з незрозумілих для європейця мов, 
і допомагає з навігацією у незнайомих місцях. Тож туземець стає 
надзвичайно корисним для англійської експедиції.

Водночас  Кук  описує  Омая  як  невиправного  дикуна  із  об-
меженими розумовими здібностями, що вважалося за норму для 
так званих нецивілізованих народів. У лютому 1777 року Омай 
приводить на борт чоловіка,  звинуваченого  в  убивстві  кількох 
осіб,  для  того щоб Кук наказав його  стратити,  тому що  із  роз-
мови  з  капітаном  він  зрозумів  –  це  англійський  звичай.  Якщо 
хтось  учиняє  вбивство,  його,  своєю  чергою,  вбивають  –  так 
пояснили татуйованому дикуну.

Кук не ведеться на таку кособоку інтерпретацію англійсько-
го  законодавства  своїм  інформатором,  і  Омай  його  запитує: 
«Чому  ти  його  не  вб’єш?»  У  цім  запитанні  Куку  відкривається 
вся жорстокість і жахлива простота незамінного перекладача, а 
заразом і народів південних морів взагалі. В’язень, якого Омай 
хоче  негайно  вбити,  потрібен  Куку живим;  капітану  необхідні 
його пояснення щодо політичних і соціальних питань, які при-
звели до серії вбивств у цих місцях. Англійці хочуть спочатку все 
з’ясувати, а тільки потім за потреби вершити справедливість.

Коли Омай впорався зі своїми перекладацькими завданнями, 
його  увозять,  аби  демонструвати  при  європейських  дворах.  У 
далині від південних морів вправний і вірний співробітник Кука 
Омай позбувається ознак своєї ідентичності та перетворюється 
на просто дикуна. Учора корисний товариш, а сьогодні представ-
ник далеких екзотичних країв, який учиться грати на фісгармонії 
та розігрує лялькові вистави, – справжнє втілення дикунського 
світу. Вже ніхто не шанує вправність і розумність Омая: його цін-
ність визначається показом оголеного тіла. Тіло обертається на 
мальовничий і коштовний товар. Вирваний з рідного оточення, з 
яким так гармоніювало його татуйоване обличчя, вивезений на 
Захід Омай стає першопрохідцем балаганних виступів. Написи на 
його тілі вже не відбивають певну соціальну роль або індивіду-
альні чесноти: ні, татуювання доводять лише факт дикунства на 
поталу європейцям. Позбавлений самого себе, людина, чиє тіло 
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залишається з мряковиною жахів і підсолодженим чаклунством 
сцени,  дещо  пом’якшеними  відносно  терпимим  менталітетом 
того  часу.  Омай  залишається  в  Лондоні  під  покровительством 
графа Сендвіча та Джозефа Бенкса, останній навіть позує з ним 
і Даніелем Соландером, іншим членом першої експедиції, учнем 
Ліннея, для картини Вільяма Перрі.

Публічний показ дикунів у Європі виконує певне завдання – 
відтворити  зустрічі й  сутички у південних морях між європей-
цями  та  туземцями  Таїті,  між  відкривачами  Нової  Зеландії  та 
маорі. Хизування татуйованих дикунів на публіці – це чарівний 
ліхтар, який створює ореол небезпеки в очах глядачів, оживля-
ючи  картини  подій, що  відбулися  десь  далеко,  за  інших  часів, 
із  людьми  іншого  ґатунку.  Більшість  європейського  населення 
ніколи не вирушала у подорожі, навіть по сусідству  із власною 
місцевістю.  Показ  дикунів  –  це  форма  знайомства  з  дальніми 
народами, так би мовити,  in vivo (наживо).

На Заході навіть складали поеми на честь славетного Омая, 
а  його  портрети малювали  відомі  англійські  художники. Його 
постать,  мабуть,  стала  еталоном,  судячи  зі  схожості  з  іменем 
відомого татуйованого артиста балагана – Великого Омі, англій-
ця, який натоміть протатуював геть усе своє тіло й виступав на 
сцені до п’ятдесятих років минулого століття.

Завдяки своїй славі Омай став героєм дуже відомої вистави, 
яка  разів  зо  п’ятдесят  йшла  на  сцені,  –  опери  «Omai,  or  a  Trip 
round the World» («Омай, або Кругосвітня подорож»), лібрето якої 
було присвячене  татуйованому полінезійцю. Прем’єра  вистави 
відбулася у 1785 році (через декілька років після того, як Омай, 
полишивши Англію,  повернувся  до  тихоокеанського  басейну  з 
іншою експедицією) з повчальною метою та на ушанування по-
дорожей  Кука.  На  заднику  сцени  були  встановлені  декорації  з 
різноманітними географічними районами, де розгорталися події, 
за  основу  взято  малюнки  Джона  Вебера,  який  супроводжував 
Кука в останній подорожі у ці землі.

Звичайно,  вистава  сприймалась  як  «легке»  видовище  за-
для  розваги публіки.  В  цій  опері, що  у  першому  варіанті мала 
назву  «Арлекін  Омай»,  розповідається  про  Омая  і  його  слугу 
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на  ім’я  Арлекін.  Перебуваючи  у  Лондоні,  Омай  закохується  у 
Лондіну,  дочку  Брітанії,  яка,  своєю  чергою,  має  служницю  на 
ім’я Коломбіна. Усвідомивши, що батько не хоче віддавати її за 
нього, Омай викрадає Лондіну та вивозить у південні моря, де 
вони  зупиняються  на  Островах  Товариства  та  на  Сандвічевих 
островах  і,  врешті-решт,  прибувають  до  його  рідного  острова, 
щоб  запанувати  на  ньому  як  король  з  королевою  (див.  Cobbe, 
ред. 1979). Ця  історія не більш ніж жартівлива екстравагантна 
вигадка,  але цікавий момент –  вона підтверджує не  зовсім не-
гативне ставлення до Омая, а отже,  і до так званих дикунів  за-
галом. За сценарієм, батько відмовляється віддати руку Лондіни 
полінезійцю  Омаю,  але  згодом  пара  одружується  і  царює  на 
далекому  острові  в  Тихому  океані.  Дуже  потужний  сюжетний 
елемент для примирення з  ідеєю дикуна південних морів.

До  того  ж  деякі  події  опери  відбулися  насправді.  Дійсно, 
Омая було відправлено додому, до свого народу – не в останню 
чергу з гуманних міркувань і через розуміння того, що не мож-
на  беззастережно  висмикнути  людину  з  рідного  середовища й 
оселити  на  Заході. Щоправда,  до  своїх  одноплемінників  Омай 
так і не повернувся, тому що його помилково залишили на геть 
іншому острові39.

У той самий час, коли Омай потрапляє до Англії, Бугенвіль 
привозить  до  Франції  таїтянця  Аотуру  –  свого  провідника  у 
південних морях. Французький дослідник опікується туземцем, 
якого приймають у Парижі протягом одинадцяти місяців, а зго-
дом у 1770 році повертають на Таїті. Незважаючи на відсутність 
згадок про татуювання, Аотуру виставляють напоказ допитливим 
європейцям, які мало, а радше нічого не знають про інші місця 
та культури. Бугенвіль яскраво описує калейдоскоп почуттів, що 
таїтянин викликає у його співвітчизників:

Навколо  показу  здійнялася  справжня  метушня:  втім  це 
була  чиста  цікавість,  яка  призвела  хіба що  до помилко-
вих теорій у людей із саркастичною натурою, які ніколи 

39   Той самий Блай засмучується, дізнавшись про смерть Омая, сприй-
маючи його як свого друга: див. Bligh та  ін. 1969, p. 123-4.
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не  виїжджають  зі  столиці,  ніколи  не  заглиблюються  в 
сутність речей і легко впадають в оману; саме вони, ана-
лізуючи речі у світлі власних забобонів, виносять суворі 
й  абсолютно безапеляційні  судження. Наприклад,  хтось 
мені сказав: хіба, мовляв, це можливо, що у країні цього 
хлопця не розмовляють ані французькою, ані англійською, 
ані  іспанською?40

Викликає  подив  той  факт,  що,  незважаючи  на  тривалий 
контакт із французами, Аотуру вивчив лишень кілька слів фран-
цузькою. Однак, як стверджує Бугенвіль, Аотуру самостійно по-
лишав Париж і жодного разу не загубився. Йому дуже подобалися 
танцювальні вистави – він самостійно сплачував квитки у касі 
й обирав улюблене місце на гальорці. Завжди сам.

Звичайно  ж,  туземець  у  Парижі  став  об’єктом  дошкульної 
іронії.  Дені  Дідро  заявляє,  що  у  французькій  столиці  Аотуру 
веде себе як справжній мужлай-неотеса:  «Спільна власність на 
жінок настільки укоренилася в його мозку, що він накинувся на 
першу-ліпшу європейку, з абсолютною серйозністю намагаючись 
“залицятися” до неї, як це прийнято на Таїті»41. Незважаючи на 
зарозумілий і в’їдливий підхід, Дідро радше симпатизує Аотуру, 
зазначаючи, що ми не можемо ані засуджувати звичаї Таїті під 
кутом зору французьких традицій, ані навпаки.

3. Публічні покази маргіналів

Першими формами масового споживання татуювань на За-
ході стають публічні покази європейців, чия «родзинка» полягає 
в  тому, щоб покрити  тіло  численними й різноманітними  тату-
юваннями,  демонструючи  їх  цікавій  і  приголомшеній  публіці. 
Публічний показ татуйованих тіл сягає апогею у другій половині 
ХІХ століття. Саме тоді шоу татуйованих дикунів, що їх привозили 

40   De Bougainville, Viaggio intorno al mondo  cit., p. 251.
41    Ibid., p. 420-1.
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з-поза далеких південних морів  і показували при королівських 
дворах Європи, заступають шоу татуйованих європейців.

Так, у 1804 році на одному з Маркізьких островів російська 
експедиція знайшла суцільно витатуйованого французького де-
зертира Жана-Батіста Кабрі. Колишній мешканець Бордо обрав 
собі на цьому острові нове життя, одружився з туземкою і носив 
місцеве  вбрання.  Утікача  привозять  до  Європи  і  виставляють 
напоказ.  Його  татуювання  підкреслюють  факт  дезертирства  з 
флоту та втечі  із  західного суспільства  (див. Frank 2011, р. 48–
50). Кабрі, мабуть, перший європеєць  із суцільно татуйованим 
тілом,  якого  виставили  на  загальний  огляд.  У  1828  році  з  пів-
денних морів до Бристоля повертається англійський моряк Джон 
Резерфорд  –  його  тіло  і  навіть  обличчя  суцільно  вкриті  татую-
ваннями,  як  це  роблять  маорі.  Він  стверджує,  що  татуювання 
були зроблені всупереч його волі. Тема таврування силоміць не 
вперше фігурує у розповідях тих, кому довелося підкоритися долі. 
Після шести років ув’язнення він утікає, потрапляє на американ-
ське судно й повертається на батьківщину. Очевидно, заподіяне 
проти нього насильство примиряє його  з  деякими речами, що 
зазвичай  викликають на  Заході жах  і  підтверджують  –  дикуни 
таки є дикунами. А першим американцем, що роздягається на 
публіці, аби продемонструвати татуйовану плоть, стає Джеймс 
О’Коннел. Він також розповідає про полон у канібалів Мікронезії 
та жорстокі  тортури, що  супроводжувалися маркуванням  тіла. 
І  знову  (вкотре!)  татуювання  на  тілі  з’являються  в  результаті 
примусу й  тортур  з  боку  лютих  і  нещадних народів.  У цирках, 
на  ярмарках  і  публічних  показах  з’являється  попит  на  страх  і 
презирство до  інших.

Навіть коли тіло демонструють західні люди, глядачі сприй-
мають  татуювання  чужорідним  елементом, що  його  нав’язали 
інші – ті, хто живе десь там, далеко зі своїми схибленими звич-
ками. Згідно з оповідями, західні люди потрапляли у полон, за-
знавали тортур,  їх таврували не за власним бажанням, а через 
свавілля  дикунів,  які  у  світлі  цих  історій  здавалися  ще  примі-
тивнішими та лячнішими. Так у суспільній думці приживається 
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образ татуювання як дикунського знаку, притаманного тим, кого 
вважають меншовартими через вроджені причини, і тодішня на-
ука (принаймні деякі її галузі) щосили намагається це довести. 
Отже, фріки і татуйовані є такими ж безнадійними маргіналами. 
З’являється теза: людина прописує долю на шкірі. Захопленість 
подорожами стає продуктом місцевого споживання – і заохочує, 
і волосся дибки піднімає, до того ж не залишає сумнівів у тому, 
що між цивілізованою людиною та дикуном пролягає прірва.

Фінеас Тейлор Барнум, найвідоміший підприємець того часу 
в галузі балаганного мистецтва, пропонує публіці найпривабли-
віші атракціони, виставляє напоказ багатьох дивних персонажів: 
сіамських  близнючок,  жінку-ядро,  бородатих  жінок,  гігантів  і 
карликів.  Серед  дивацтв  і жартів  природи фігурує  навіть  один 
татуйований  чоловік:  Tattoed  Man  of  Burma  (Татуйований  з 
Бірми),  який насправді  був  греком на  ім’я  Георг Константин  – 
у  шістдесятих  роках  ХІХ  століття  він  приголомшує  публіку  та 
лікарів  своїми  388  татуюваннями.  Барнум  вибудував  навколо 
татуйованого  цілу  історію,  згідно  з  якою  той  потрапив  до  ди-
кунів, а ті його довго «маринували», перш ніж розтатуювати, а 
ще всі його товариші загинули,  і він єдиний, хто вижив. У цієї 
пригодницької оповіді було декілька варіантів; центральний ас-
пект – це тавро полону, поставлене на західній людині, що пере-
творило її на фріка, на жахливий і дивовижний жарт природи, а 
все через історію з карбуванням на шкірі. На осіб, татуйованих 
у результаті злощасного випадку, створюється масовий попит – 
вони щось  середнє між маргіналами,  які  обирають  тупиковий 
шлях  татуйованого  тіла,  і  тими,  кого  силоміць  примусили  до 
долі,  яку  вони  не  обирали,  з  усіма  відповідними  наслідками. 
Виставлення тіла напоказ – це потужна вуаєристська практика. 
Бажання  побачити  оголене  тіло  переплітається  з  тремтливим 
здивуванням  публіки,  що  платить  за  вхід.  Вирізьблені  знаки, 
міріади промальованих на тілі завитків виводять на перший план 
іконографію болю, згубних образ, несамовитість люті на живій 
плоті. Немов мучеництво  без  святості.  У  розвагах ХІХ  століття 
за участі татуйованих людей вшановується велич страждань та 
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тілесних поранень як посилання на мучеництво в християнській 
традиції, а разом з цим тіло символізує екзотику та лиходійство 
примітивних народів.

Деякі професіонали спеціалізуються на татуюваннях людей, 
які  воліють  заробляти  на  життя,  демонструючи  своє  тіло  на 
ярмарках, у цирках або виставкових залах. Джон Хейз показує 
свої  780  татуювань,  розповідаючи про  трагічний полон  у  інді-
анців апачі, хоча насправді тату було набито у Семюела О’Рейлі, 
винахідника електричної татуювальної машинки42. Тіла демон-
струють потворність, деградацію, а разом з цим жах порушення 
цивільних норм. Колонізація, яка о тій порі сягнула свого апогею, 
йшла пліч-о-пліч  із торгівлею злочинами диких народів.

Публіка сприймає татуйованих як осіб, помічених ганебним 
знаком, що вже не належать світу нормальних людей (див. Fiedler 
1981). У цей період татуйовані вважаються чужорідним об’єктом 
на тлі цінностей буржуазного суспільства, у деяких випадках до 
них ставляться як до потвор, а в деяких – як до балаганних ар-
тистів. Дивлячись на західних людей, що демонструють на сцені 
суцільно вкриті декоративними татуюваннями тіла, публіка від-
чуває запах південних морів, її пронизує страх перед корінними 
американцями, вона уявляє зустріч із дикунами з далеких світів 
та екзотичні ритуали  ініціації через татуювання.

Ідучи стопами цирків ХІХ століття, хоча й у набагато менших 
масштабах, чоловіки і жінки виставлятимуть себе на публіку на 
ярмарках, у балаганних театрах і луна-парках аж до п’ятдесятих 
років минулого століття. Серед найвідоміших – англієць Великий 
Омі,  який  вирушає  у  перше  турне  в  1940  році  під  іменем Omi 
the  Zebra  Man  (Омі,  Людина-Зебра),  суцільно  витатуйований 
широкими чорними смугами, що нагадують татуювання маорі 
(див. Tuttle 1994).

42    Див.  Garland  Thomson  (ред.)  1996;  див.  також  Le  Breton  2002, 
р. 57–8.
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4. Осоружна чарівність татуйованих жінок

Невід’ємною частиною виступів з демонстрацією тіла на по-
талу заможній публіці з грошима стають жінки. У другій половині 
ХІХ століття жіночі виступи породжують захоплення й водночас 
нерозуміння щодо тих, хто демонструє татуйовану шкіру. Серед 
перших  західних  жінок,  що  виступають  на  сцені,  варто  згада-
ти  американку Олів  Оатман.  У  1851  році  родина  мормонів  на 
прізвище  Оатман  була  атакована  індіанцями  апачі-мохаве  під 
час подорожі з Іллінойсу до Каліфорнії. Чотирнадцятирічна Олів 
разом із меншою сестрою потрапляє у полон, всіх інших членів 
родини знищено. За рік дівчат продають племені мохаве, де  їх 
приймають  та  за  традицією  наносять  їм  на  підборіддя  татую-
вання як гарантію того, що колись у потойбічному світі предки 
дівчат впізнають і приймуть за своїх. У цьому племені малюнки 
наносять  вуглем,  потім  шкіру  проколюють  голками  кактуса, 
просоченими  розтертим  на  порошок  екстрактом  блакитного 
каменю.  Але  мохаве  нікого  не  примушують  –  в  їхній  культурі 
татуювання вважаються вільним вибором, тож людина мусить 
на них погодитися  добровільно.  Історія  дівчинки, що прожила 
декілька років серед  індіанців, а згодом була визволена амери-
канськими військовими, набуває популярності. В народній уяві 
Оатман зататуювали силоміць у дикунському полоні. Протягом 
семи років самотня, без друзів і родичів, дівчина мандрує між ба-
лаганами, музеями та цирками, переказуючи події свого життя. 
Вона стає першою жінкою, що за гроші розповідає історію свого 
татуювання та перебування у полоні (Mifflin 2014, р. 22–3). 

Сюжет  про  спотворену  у  самому  розквіті  красу  й  татую-
вання,  що  нівечить  жіночу  гідність,  стає  розхожою  темою.  У 
самій ідеї маркування жіночих тіл, що ставить на кін репутацію 
жінки,  немає  нічого  нового  –  вкотре  виявляється  споконвічне 
балансування  між  ідеалом  жіночої  чистоти  та  маніакальним 
бажанням спокусити природну жіночу сором’язливість. Завдяки 
публічному  показу  татуйованого  жіночого  тіла  всілякі  відхи-
лення,  випадки  «на  межі»  або  двозначності  постають  у  більш 
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буденному  світлі,  і  така  публічність  лише  посилює  значимість 
нормальності. Перебільшені, а то й просто вигадані історії – це 
радше про правильне використання жіночого тіла у ХІХ столітті. 
Оголена  шкіра  підкреслює  важливість  жіночої  стриманості  та 
сором’язливості, віддзеркалюючи природну чистоту і природну 
красу. А саме у ній  і полягає жіноча гідність.

Іще в середині ХІХ століття в Америці жінки не виставляли 
себе напоказ, про право голосу годі й казати. Такі випадки були 
поодинокі,  часто ексцентричні. Приблизно у 1850 році колиш-
ня  рабиня  Соджорнер  Трут  з  Індіани  збирає  навколо  себе  цілі 
натовпи,  читаючи  лекції  про  аболіціонізм  та  права жінок.  В  її 
промовах  і  в  самій  особистості  неписьменної,  ба  більше,  чор-
ношкірої жінки відчувається така міць, що їй доводиться довести 
недовірливій публіці – вона не чоловік з вигаданими історіями. 
Кульмінаційний  момент  настає  наприкінці  промови,  коли  на 
підтвердження своєї правоти вона оголяє груди як безперечний 
доказ  належності  до  жіночої  статі43.  О  тій  порі  ніхто  не  вірив 
у  ораторські  здібності  народженої  у  рабстві  Соджорнер  Трут. 
Жінка –  чорношкіра, неписьменна:  її  ораторська майстерність 
відверто суперечила всім шаблонам.

Перші  форми  народної  вистави  з  жінкою  у  головній  ролі 
часто  вибудовуються  на  провокаціях  навколо  жіночого  тіла  в 
абсолютній  суперечності  з  роллю,  яку  за  стандартними  уяв-
леннями  жінка  має  відігравати  у  житті.  У  вісімдесятих  роках 
ХІХ  століття  Барнум  виставляє  двох  братів,  які  насправді  були 
чоловіком  і  дружиною  –  вони  розповідають,  що  їх  татуювали 
силоміць аборигени після кораблетрощі у південних морях. Анні 
та Френк Говард  –  саме  так  звали цих  людей  –  просто шукали 
успіху. Насправді, чоловіка татуював Мартін Гільдербрант – ві-
домий нью-йоркський майстер, а жінку – Семюел О’Рейлі і сам 
чоловік (Mifflin 2014, р. 23).

Серед найвідоміших татуйованих жінок тієї доби варто зга-
дати Нору Гільдербрант. У 1870 році її чоловік Мартін відкриває 

43    Buszek 2006,  р.  38;  див.  також N.  I.  Painter, Sojourner Truth in Life 
and in Memory. Writing the Biography of an American Exotic,  у  «Gender  & 
History»,  II, 1990, 1.
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тату-студію у Нижньому Іст-Сайді, що в Нью-Йорку, набиває тату 
Френку Говарду  і багатьом  іншим. Протягом наступних десяти 
років майстер  вирішує  татуювати  дружину,  і  в  1882  році  вона 
позує  в  нью-йоркському  музеї  Барнела,  одному  з  так  званих 
dime museum44. У цих місцях організовуються розваги для най-
бідніших  соціальних класів  та  іммігрантів. Це не  зовсім музеї, 
радше кімнати курйозів на кшталт кунсткамер, до яких можна 
потрапити  за  невеличку  платню.  О  тій  порі  вони  набувають 
величезної популярності, поки їх не витіснили інші форми роз-
важальних  заходів.  Барнум,  про  якого  ми  згадували  раніше, 
купує музей Скуддера (Scudder’s dime museum) у 1841 році саме 
для  проведення  показів  і  вистав  (див.  Stulman  Dennett  1997). 
Улітку  під  цирковими  наметами,  узимку  в  dime museum  показ 
людського  тіла  набуває  популярності,  і  публіка  товпом  тов-
питься. О тій порі починається ера фотографій. Поширюються 
більш-менш скромні зображення жіночого тіла, для чого також 
використовується практика cartes de visite – невеличких світлин 
з  портретним  зображенням  публічних  осіб  або  сцен  із  вистав 
(Buszek 2006).

Коли Нора Гільдербрант вперше з’являється на публіці, вона 
демонструє на своєму тілі 365 малюнків, мовляв, їх було зроблено 
в індіанському полоні під час тортур. Понівечена плоть сама за 
себе оповідає про згублене життя. О тій порі тим самим шляхом 
прямує  Ірен  Вудворд,  але  завдяки  беззаперечно  гарнішій  зов-
нішності вона набуває більшої популярності, ніж Гільдербрант. 
Вона також показує публіці свої майже чотири сотні татуювань 
і  фотографується.  У  90-х  роках  ХІХ  століття  вона  навіть  їде  з 
туром  до  Європи,  де  виступає  перед  коронованими  особами 
(Mifflin 2014, р. 13–8).

Аби відвести будь-які підозри у надмірному епатажі та не від-
штовхнути публіку з її усталеним уявленням про сором’язливість, 

44    Dime museums  (англ.  десятицентовий музей)  –  заклади, що  були 
популярні наприкінці ХІХ століття у Сполучених Штатах. Задумані як центри 
розваги та морального виховання робітничого класу, музеї значно відріз-
нялися від культурних заходів для середнього класу й були популярною та 
дешевою розвагою. – Прим. перекл.
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виступи  Ірен  Вудворд  супроводжуються  пояснювальним  тек-
стом:  «Пані  […]  не  має  наміру  когось  образити  або  зачепити 
вашу чутливість. Її татуювання – не більш ніж красиве вбрання» 
(ibid.,  р.  17).  У  другій  половині  ХІХ  століття  татуйоване  жіно-
че  тіло  сягає  апофеозу  некласичної,  незграбної  краси.  На  тлі 
тремтливої  здивованості  перед  оголеним  тілом,  незнайомим  з 
природною  жіночою  соромливістю,  окреслюється  діалектичне 
протистояння між потворністю та красою із певним присмаком 
фетишу. Сукні з глибоким декольте, короткі спідниці або шорти 
викликають бажання й водночас допомагають зберігати бодай 
якусь пристойність.

На самому початку ХХ століття з’являється акробатка, жінка-
змія Мод Вагнер, яку татуює власний чоловік Гус Вагнер – він, 
своєю чергою, вчився мистецтва татуювання у Альфреда Чарль-
за  Сауса.  Ця  сама  Мод  Вагнер  переймає  техніку  татуювання 
у  чоловіка  і  набуває  популярності  як  перша  тату-майстриня 
у  західному  світі  (ibid.,  р.  42–3).  У  татуйованих  жінках,  які 
демонструють  своє  тіло,  є  щось  порнографічне,  щось  на  межі 
бажання  й  огиди,  хоча  вони  зовсім  не  відповідають  канонам 
жіночої краси тієї епохи.  І попри це, такі жінки сприймаються 
водночас  як  об’єкти  (еротичні  об’єкти),  і  як  суб’єкти  (суб’єкти 
власних  татуювань)  (Buszek  2006).  Їхня  плоть  утілює  спокусу, 
підступність  і  вже відбуту кару. Оголені  татуйовані  тіла  уособ-
люють  жах  перед  вульгарністю  «пристойних  салонів».  І  в  той 
же час виставлення напоказ татуйованих жіночих тіл викликає 
бажання  зазирнути  в  іншу  реальність  із  серії  «трохи  занадто», 
яку в наступному столітті назвуть camp45 (Sontag 1996). Еротизм, 
спантеличення й огида в однім флаконі – ось що викликає вкрите 
незмивними знаками жіноче тіло.

Утім  жінки-перформерки необов’язково  мусять  бути  епа-
тажними, навіть якщо вони демонструють епатажну поведінку 
й  епатажний штиб життя  на  публіці,  ласій  до  подібних  речей. 
Теоретизуючи  на  тему  чоловіків-трансвеститів  (Butler  2004), 
Джудіт Батлер дійшла висновку, що татуйована жінка, виставлена 

45    Термін,  поширений  в  ЛГБТ-середовищі,  означає  театральність, 
карна вально-гумористичне ставлення до життя. – Прим. перекл.
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напоказ у цирку чи на ярмарку, неабияк сприяє переосмисленню 
ідеалів  і  зміцненню  актуальних  на  той  час  стандартів  жіночої 
статі. Тому вона й позує напоказ, цим вона й приваблює. Непри-
стойна чарівність має певну цінність у грошовому еквіваленті, 
тому показ татуйованих жінок стає прибутковою справою. Тим 
часом,  розмірковуючи  про  перших  виконавиць  бурлеску,  Ма-
рія Єлена  Бужек  визначає  цей жанр  як  «простір,  в  якому  stage 
performer46 можуть вибудовувати, контролювати та просувати те, 
що виконавиця бурлеску назвала б жіночим ідеалом сексуальної 
“свідомості”  в  епоху  великих  утисків  і  великого  прогресу  для 
жінок» (Buszek 2006, р. 29).

Татуйовані жінки опиняються десь на межі між новими мож-
ливостями роботи для жінок, що з’явилися з приходом індустрі-
альної доби, і вкоріненими формами комерційного споживання 
жіночого  тіла,  отже,  через  показ  на  публіці  вони  визначають 
новий  кодекс  сексуальності.  Показ  татуйованих  жінок  так  чи 
так  спонукає  до  перегляду  непохитних  правил,  хай  навіть  ці 
правила  раніше  вважалися  непорушними  й  неодноразово  під-
твердженими, а саме до перегляду ідеалу жіночності – благочестя, 
чистоти, покірливості та домашності як єдиної сфери, гідної для 
жінки тієї епохи47. Завдяки розвитку dime museum та інших форм 
масової культури на сцені з’являється ціла низка ідентичностей 
і  «нестандартних»  стилів  життя,  які  викликають  різні  форми 
бажання та спонукають взяти у власні руки контроль над своєю 
зовнішністю. Безліч публічних показів, у центрі яких перебуває 
зникла чарівність жіночого тіла, посилює сором’язливу огидність 
і моралізаторський осуд.

Уже у тодішньому бурлеску жіноче тіло постає в екзотичному 
вигляді, де на перший план висувається складність і неоднознач-
ність типологізації жінок. Це виявляється у так званих leg show48, 
тобто публічних виставах, де дівчата показують свої ноги. Жіночі 
тіла подаються гротескно. Красиві жінки водночас виявляються 

46   Артисти. – Прим. перекл.
47   Див. B. Welter, The Cult of the True Womanhood: 1820-1860, у «American 

Quarterly», XVIII, 1966, 2, р. 151-74.
48   Канкан-шоу. – Прим. перекл.
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потворними через те, що вони порушують правила своєї епохи 
щодо жіночих чеснот  і сором’язливості (Allen 1991).

Можна  сказати,  що  ці  жінки  перебувають  на  порозі  само-
усвідомлення. Вони набагато більш незалежні порівняно з «нор-
мальними»  жінками,  виявляючи  певний  спротив  домінуючій 
культурі  та так  званим правильним, належним соціальним ро-
лям жінок. Вони притягають до себе чоловічий погляд, а з ним 
і священний острах перед усім, що не вкладається у традиційні 
канони жіночності.

Позуючись на сцені перед публікою, татуйовані жінки під-
спудно,  без  жодного  слова  критикують  ідеал  жіночності.  Їхня 
виключність  та  унікальність  у  прямому  сенсі  викарбувані  на 
тілі. Особливо попервах, коли це відбувалося проти волі – при-
наймні  за  офіційною  версією.  Театралізована  форма  вбраної 
оголеності  здається  більш  екстремальною  та  хвилюючою,  ніж 
leg show із демонстрацією ніг. Фактично виставлене на огляди-
ни татуйоване тіло символізує безсоромність і викликає різкий 
осуд,  хоча  в  інших  формах  танцювального  або  театрального 
мистецтва  з жінками  у  головних  ролях  ідеал жіночої  краси не 
вважався  оскверненим,  це  стосувалося  тільки  поведінкового 
кодексу. Разом з цим від незмивних візерунків на тілі походить 
дуже хвилююче очарування.

Численні  феміністичні  досліди  звертають  увагу  на  неупе-
редженість, майстерність і самоконтроль жінок, які позують на 
сцені dime museum і танцюють у перших бурлескових виставах, 
підкреслюючи те, наскільки вони посприяли перегляду жіночої 
ідентичності саме в ті роки, коли суфражистки на інших фронтах 
вимагали допуску жінок до голосування та більшої незалежності. 
Безперечно, татуйовані жінки, що виставляють себе перед очима 
публіки, обертають нанівець естетичний ідеал своєї доби щодо 
жіночої краси й оголеності, пропонуючи більшу автономію влас-
ному тілу. Причому роблять вони це абсолютно несвідомо.
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IV. Кримінальна антропологія  
та пошуки виродження  
у гендерному розмаїтті

1. Приховане лиходійство

До XIX століття татуювання вважається визначальною озна-
кою дикунів, злочинців, повій та артистів, що виставляють 

власне тіло напоказ у цирках перед глузливою публікою. Нега-
тивний імідж татуювання формувався та міцнішав, починаючи 
ще з тієї самої Каїнової печаті, із випалених вогнем відмітин на 
тілах грецьких і римських рабів, із шокуючих описів татуйованих 
народів Південно-Східної Азії.

Література  ХІХ  століття  висвітлює  ставлення  суспільства 
до  татуювань  іще  до  появи  їхнього  наукового  обґрунтування. 
Схильність до злодійства та душевна черствість людини, здатної 
вирізьбити власну шкіру, зв’язок з таємними товариствами, ек-
зотичність – усе це з неабиякою майстерністю відображується 
у літературних творах,  де окремі прояви негативу щодо  знаків 
на  тілі  збираються в  єдину картину,  яка обґрунтовує очевидну 
злочинність татуйованого  індивіда, притому і читач, і основні 
персонажі  книжки  усвідомлюють  це  тільки  у  момент  зняття 
одягу,  під  яким  приховується  татуювання.  Якщо  ідентичність 
можна сфальсифікувати або замаскувати хорошими манерами, 
елегантним убранням чи заможним рівнем життя, то цей знак 
не бреше, хоч як його ховай. У певному сенсі література випе-
реджає  те, що незабаром  стане об’єктом наукової  дискусії  про 
зв’язок між татуюваннями та девіантною поведінкою.

Іще  до  медикалізації  знань  про  зв’язок  між  візерунками 
на  шкірі  та  характером  людини  Оноре  де  Бальзак  змальовує 
стереотип  –  іноді  плоть  треба  оголити,  щоб  вона  засвідчила 
приховану  під  одягом,  прикрасами  та  солодкими  промовами 
правду. В одному з найблискучіших романів свого часу «Батько 
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Горіо»,  дія  якого  відбувається  у  1834  році,  герой  –  студент  з 
провінції  –  оселяється  у  паризькому  пансіоні  поруч  із  таємни-
чою особою. Вотрен – таке ім’я цього персонажа – намагається 
всіма  способами  заохотити  амбіційного  хлопця  до  злочину.  В 
реальності ця темна особистість – колишній каторжанин, який 
утік  з  поселення,  –  ідеальний  антипод  студентові,  що  нато-
мість  утілює  ідеали  та  сподівання новонародженої  буржуазії  зі 
всіма  її  прихованими  вадами  та  несформованими  чеснотами. 
Поліція  викриває  справжню  особистість  шахрая  –  з  Вотрена 
публічно  зірвано  одяг  і  маску.  Викриттю  особистості  сприяє 
татуювання,  його  вже  не  приховати.  У  ту  мить,  коли  з  нього 
зривають  убрання,  оголюючи  причепурену  оманою  сутність, 
колишній  каторжанин  знов  стає  собою:  злочинцем  і  втікачем 
з  колонії-поселення.  Особистість  викрито,  і  назовні  проступає 
його  істинна природа без  усіляких прикрас. Добрі манери,  ви-
тонченість  висловлювань,  видимість  нормальності  спадають, 
мов вбрання з оголеного тіла, і тут Жана Коллена на прізвисько 
«Ошукай-Смерть» упізнають і повертають до злощасної долі. Під 
час затримання та роздягання його бридка душа наявно демон-
струє первобутню підступність. У цій сцені він вимовляє слова, 
що ідеально вписуються в образ, здатний спотворити своє тіло. 
Розбещений розум геть не змінився, і каторжне тавро доводить 
справжність  історії колишнього шибеника.

Ледь  злочинець  позбувся  маскувального  одягу,  він  уже  не 
приховує ані свою природу, ані власні думки:

Ох  і  дурні  ж  ви!  Невже  ніколи  не  бачили  каторжника? 
Каторжник такого гарту, як Коллен, той, що стоїть перед 
вами,  –  не  такий  підлий,  як  інші  люди;  він  протестує 
проти грубих порушень «громадського договору», як каже 
Жан-Жак,  учнем  якого  я  маю  щастя  бути.  Я  один  по-
встаю проти влади з усіма її трибуналами, жандармами, 
бюджетами,  і я  їх обдурюю49.

49   О. де Бальзак. Батько Горіо. Київ  : Держлітвидав, 1939. Переклад 
з франц. Є. Старинкевич.
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На  піку  епохи  реставрації  цей  таврований  персонаж  ви-
ступає на захист рівності та зраджених цінностей Французької 
революції і Просвітництва. Його тваринна лютість бунтує проти 
встановленого  порядку,  який  позбуває  його  можливості  при-
єднатися до соціального сходження у буржуазному суспільстві, 
не пропускаючи крізь кордони нижчого ступеня. Перед читачем 
постає очевидний зв’язок між спотвореним фізичним виглядом 
(татуювання)  та  викривленим  мисленням.  Розгнузданість  по-
нівеченого знаками тіла навіює думки про свавільну та збочену 
натуру. Моральна деградація не є тимчасовою або випадковою, 
не можна повернути назад те, що вкарбовано назавжди.

Старовинний звичай таврувати загублені життя заганяє зло-
чинців «на галери» і убезпечує суспільство тим, що лиходійство 
можна побачити наочно, адже за людину все розповість її тіло. 
Як  і раніше, оголеність стає рупором об’єктивності й правди.

У популярній літературі потроху викристалізовується стерео-
тип татуйованого злочинця, можливо, навіть прибічника таєм-
ної організації, як, наприклад, у романі «Жінка у білому» Вілкі 
Коллінза.  Твір, що публікувався  частинами  у  1859–1860  роках 
в  англійському журналі  «All  the  Year  Round»  під  керівництвом 
Чарльза  Діккенса,  можна  вважати  одним  з  перших  детективів 
епохи поряд  із творами Едгара Алана По. У ньому йдеться про 
викладача  мистецтва,  що  опинився  у  центрі  таємничих  подій 
навколо загадкової жінки, через які він потрапляє у вир інтриг, 
спрямованих  проти  молодої  спадкоємиці  з  боку  італійського 
аристократа.  Граф  Фоско  одразу  здається  читачам  нещирим  і 
надто  медоточивим,  але  всі  його  викрутні  й  убивства,  скоєні 
для перехоплення  спадку  дівчини  –  племінниці  його  дружини, 
зрештою будуть викриті. Гладкий,  із таємничим минулим, екс-
центричний, італійський граф оточує себе птахами, мишами та 
різними  домашніми  тваринами,  про  яких  дбає  і  яких,  по  суті, 
дійсно любить. Підступний і витончений убивця, та ще й італієць. 
Головні герої роману здогадуються про злочини цього персонажа, 
який постає чимось середнім між цирковою потворою та пред-
ставником занепалої аристократії, але остаточно переконуються 
у підозрах лише тоді, коли виявляють на його тілі татуювання – і 
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цей факт підтверджує належність людини до секретної організа-
ції, ба більше, на батьківщині він бунтівник проти чинного ладу. 
Татуювання  засвідчує  статус  іноземця,  італійця,  зловмисника. 
Кримінальну натуру та безчесність підкреслює викарбуваний на 
тілі знак. Татуювання не тільки допомагає ідентифікувати труп 
злочинця  за  відсутності  інших  розпізнавальних  знаків,  а ще  й 
підтверджує девіантність небіжчика. А те, що він італієць, немов 
зайвий раз доводить неповноцінність татуйованої людини, адже 
вона неминуче мусить належати до деградованого народу.

Огрядне тіло вбитого своєю ж секретною організацією іта-
лійського графа було виловлено із вод Сени у Парижі. Головного 
героя наздогнала новина про виявлення «трупа чоловіка дебелої 
статури із дивною відмітиною на лівій руці»50. Виставлені в ана-
томічному театрі останки засвідчують «жахливий кінець довгого 
і недолугого життя, сповненого безжалісних злочинів»51. Товстий 
підступний італієць з дуже дивними й екзотичними звичками – 
звісно, він має татуювання.

2. Тавро безчестя

У ХІХ столітті удосконалюється й поглиблюється соціальний 
дискурс щодо татуювання. Наразі татуйована людина пов’язується 
зі своєю долею вже з наукової точки зору – внаслідок уродженого 
стану неповноцінності. Отже, бажання та готовність татуювати 
шкіру в певному сенсі медикалізується. Татуювання більше не 
вважається  ні  індивідуальним  вибором  через  каприз  чи  потяг 
до  екстравагантності,  ні  тривіальною  культурною  спадщиною 
деяких народів, ні тавруванням рабів  і каторжників. Характер-
ний для цієї епохи дух прогресу не поспішає залучати до своїх 
лав тих, хто таврує собі тіло. Ба більше, він категорично від них 
відхрещується.

50   W. Collins, The Woman in White (1859), Harper Press,  London 2011, 
р. 724.

51    Ibid., p. 725.
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Позитивістські  теорії  сприяють  науковому  обґрунтуванню 
того,  що  татуювання  є  розпізнавальним  знаком  знедолених, 
очевидним і недвозначним показником злочинності. Для перших 
кроків  кримінальної  антропології  знак  на  шкірі  стає  об’єктом 
прискіпливої  уваги  так  саме,  як  істерія  для  психоаналізу  за 
часів його становлення як дисципліни, адже природознавчі на-
уки  стверджують:  вони  здатні  безпомилково  розгледіти зло, 
оперуючи спрощеними поняттями внутрішнього і зовнішнього, 
природного  і культурного. У другій половині ХІХ століття тема 
девіантності отримує у татуйованому тілі «залізне» підтверджен-
ня  своєї  правоти,  адже  маркована  плоть  є  очевидною  і  безза-
перечною ознакою фізичного  і морального падіння.

Татуювання об’єднують «місцевих» маргіналів i примітивних 
людей, що мешкають далеко звідси, але всі вони зведені до ста-
ну неповноцінності. Більше за інших безапеляційно негативній 
конотації  татуювань  посприяв  антрополог-криміналіст  Чезаре 
Ломброзо,  який  проводив  паралелі  між  життєвими  шляхами 
так званих диких народів і місцевих маргіналів, зокрема в’язнів. 
Його  дослідження  стають  підґрунтям  для  системного  науково-
медичного  аналізу  цього  питання.  Народжується  нова  галузь 
природознавчих  наук:  кримінальна  антропологія.  Це  наукове 
знання,  націлене  на  натуралістичну  інтерпретацію  девіантних 
явищ із залученням наукової термінології та наукових концеп-
цій, яке трактує світ криміналу з медико-психіатричних позицій. 
У  найвідомішому  своєму  творі  «Злочинець»,  уперше  опублі-
кованому  у  1876  році  (доповнене  видання  вийшло  друком  у 
1896 році), Ломброзо закладає підвалини дисципліни, яку згодом 
підхоплять численні послідовники. Керуючись у своїх судженнях 
принципами соціального дарвінізму, френології та фізіогноміки, 
Ломброзо наводить  доволі  категоричні  твердження. Попри це, 
основні  його  тези  здаються  бездоказовими,  вони  спираються 
радше на стереотипи і штампи, ніж на наукові категорії, підкріп-
лені  емпіричними  даними.  Червоною  стрічкою  крізь  усі  його 
роботи проходить думка про хибну долю; наукова мова звучить 
упевнено, непохитно, без натяку на співчуття. Нотатки сповнені 
абсолютистських  суджень,  що  часто  демонструють  безжальну 
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злість  щодо  об’єктів  його  дослідів.  Ломброзо  стверджує:  «Сто-
літтями народ нам подавав сигнал про невиправність порочних 
особистостей, наприклад крадіїв, і про непотрібність в’язниць» 
(Lombroso  1896,  р.  X).  Безчестя  та  злочинність  не  мають  ані 
прощення, ані порятунку.  Індульгенція та милосердя щодо зло-
чинців  сприймаються  як  слабкість,  що  «нерідко  інфікує  нашу 
країну» (ibid., р. XXVIII).

На думку Ломброзо, девіантні особи мавпують на шкірі влас-
не бачення світу та свої злочини. Фізичні аномалії свідчать про 
аморальні нахили. Статистика допомагає підтвердити очевидні 
речі щодо фізичної будови розглянутих суб’єктів. Черепи, поти-
личні  кістки, низький лоб,  завеликі  лобні  пазухи,  прогнатизм, 
випнуті надбрівні дуги, розміри нижньої щелепи, черепний ін-
декс – саме тут криється чітка ознака внутрішньої підступності. 
Отже, виродження та відхилення від норми мають тісний зв’язок 
з образом  і зовнішнім виглядом «злочинної людини».

Визначальним елементом для каталогування різних суб’єктів 
є  наявність  татуювань  –  магічне  люстерко  кривди  та  невігла-
ства:  «L.B. родом  із Генуї:  великий череп, вузький лоб, на руці 
витатуйований лозунг: боягузам смерть, хай живе союз! Злодіює 
з 8 років,  кишеньковий крадій, має 7 братів,  3  з  яких наразі  в 
ув’язненні» (ibid., р. 114).

Під таким кутом зору девіантні особи здаються неспромож-
ними до «нормальності», як дикуни – до цивілізації. І ті й ті, мов 
кайданами, прикуті до дитинства людської історії без можливості 
викупу  з  цього  полону.  Статистичні  дані  підтверджують,  що 
здебільшого  до  татуювання  схильні  злочинці  та  військові,  але 
останні радше становлять виняток; хоча татуювання поширені 
серед військових, це не має відношення до злочинів, утім Ломб-
розо не може змовчати – татуйовані військові частіше за інших 
виявляються поганими солдатами (ibid., р. 341).

На думку Чезаре Ломброзо, серед причин татуювання варто 
згадати головно таке:

атавізм  як відтворення  звичая, дуже поширеного  серед 
примітивних народів  і дикунів, з якими злочинці мають 
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багато спільного […] через скаженість пристрастей, ви-
хрову  чуттєвість,  підліткове  марнолюбство  та  вічне  не-
робство; а ще історичний атавізм, тобто заміна загально-
вживаної абетки клинописом та  ієрогліфами52.

Татуювання – це непозбутний знак, що визначає долю люди-
ни. Наукові принципи, безапеляційність яких може сперечатися 
хіба що з їхньою розпливчастістю та недоведеністю, підсилюють 
версію  автоматичного  зв’язку  з  безчестям.  Написи  на  тілі  під-
тверджують атавістичну схильність до злочинності та злодіянь. 
Вони  нагадують  написи  на  стінах,  тільки  у  цьому  разі  власне 
кредо викарбовується на шкірі: «присягаюся мститися», «смерть 
буржуям!»,  «нещасний я невдахо» (Lombroso  1896,  р.  343–4). 
Бачення  світу,  що  набивається  на  шкірі,  на  думку  Ломброзо, 
свідчить  про  наявність  дегенеративності  та  кримінальних  на-
хилів. У позитивістській антропології людину аналізують з усіх 
боків,  не  залишаючи  щонайменшого  невисвітленого  куточка, 
навіть якщо це клаптичок татуйованої шкіри.

На хвилі  запропонованого Ломброзо вчення  інші криміно-
логи  також  починають  придивлятися  до  синюватих  плям,  що 
прикрашають тіла злочинців і військових, підкреслюючи примі-
тивізм їхнього існування серед західних людей. Ліонський лікар 
Александр Лакассань аналізує перманентні «прикраси тіла», за-
глиблюючись у тему військових татуювань, зокрема, серед вояків 
іноземного легіону, розквартированих в Алжирі. Лакассань також 
не має сумнівів – татуювання як формат написів на власному тілі 
дозволяє точно інтерпретувати людей, їхній світ та емоційність. 
Порівняно  з  Ломброзо,  він  здається  набагато  поблажливішим 
щодо долі татуйованих осіб: «[…] найкраща річ – це спробувати 
виховати  моральну  гідність  людини  шляхом  навчання.  Треба 
показати  їм, що  [татуйована  людина]  деградує  та  опускається 
до рівня дикунів»  (Lacassagne  – Magitot 1886, р.  158). Утім для 

52   C. Lombroso, Palinsesti del carcere. Storie, messaggi, iscrizioni, graffiti 
dei detenuti delle carceri alla fine dell’Ottocento. Le voci di una realtà senza 
tempo, G. Zaccaria (ред.), Ponte alle Grazie, Firenze 1996, р. 178; див. також 
Lombroso 1896, p. 186.
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французького лікаря розміри та чисельність татуювань на шкірі 
означають  «ступінь  кримінальності  татуйованого  або  щонай-
менше нагадують про кількість його засуджень»53.

Багато вчених в Італії пішли за Ломброзо, каталогізуючи й 
класифікуючи розумові та фізичні характеристики проституток, 
мафіозі,  педерастів,  рекетирів  або  крадіїв  у  пошуках  тісного 
зв’язку між девіантністю та татуюваннями.

У своєму підручнику академічного видавництва «Hoepli», де 
хіромантію та татуювання зведено до одного рівня, Джан-Луіджі 
Черкьярі  переглядає  низку  стереотипів  і  наукових  висновків 
із  цього  приводу  –  на  той  час  це  становило  доволі  ґрунтов-
ний комплекс даних. Назва твору «Звірі людського суспільства» 
(Cerchiari 1903, р. 148) натякує на відомі своїми людоїдськими 
звичаями дикунські  народи;  отже,  «дикуни цивілізованого  сус-
пільства, насильники етики та закону наближаються до дикунів 
через схильність до татуювання»  (ibid.).  І  знов фізичні ознаки, 
зокрема  будова  руки  (звідки  близькість  до  теми  хіромантії), 
зближують  «ненормальних  цивілізованого  суспільства»  і  вар-
варів. Аналізуючи весь образний ряд horribile visu татуйованого 
дикуна, Черкьярі стверджує: «Дикун мусить прикрашатися, аби 
сподобатися  своїм  жінкам  чи  нагнати  жаху  на  ворогів  своїм 
виглядом»  (ibid.,  р.  178).  Це  покоління  науковців  прокреслює 
чітку  демаркаційну  лінію  між  девіантною  поведінкою  та  по-
ведінкою звичайної людини, хоча в описах  їхніх  спостережень 
залишається щось бентежне:

Малюнки  самі  по  собі  уособлюють  кримінальні  нахили 
злочинців, ніколи нормальний індивідуум не погодиться 
набити на тілі фрази та малюнки про підступні наміри, а 
зробити татуювання на непристойних частинах тіла, як 
це роблять злочинці, –  і поготів (ibid., р. 207).

53   A. Lacassagne, Recherches sur le tatouages et principalement du tatouage 
chez les criminels, в «Annales d’hygiène publiques, industrielle et sociales», 1881, 
4,  р.  21.  Див.  також  Lacassagne, Ricerche su 1333 tatuaggi di delinquenti,  в 
«Archivio di Psichiatria, Scienze penali ed Antropologia criminale»,  I, 1880.
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Настав час, коли до тіла приковується прискіплива, ледь не 
маніакальна увага. Серед найцікавіших послідовників Ломброзо 
згадаймо Абеле де Блазіо, що зробив значний внесок у вивчення 
зв’язків між злодійською природою та татуюваннями. Він склав 
докладний перелік сцен побутового життя, які в деяких випадках 
нагадують  етнографічні  звіти,  –  і  це  вийшло  настільки  вдало, 
що  науковець  певний  час  викладатиме  етнологію  у  Східно-
му  інституті Неаполя. У  своїй книжці  «Татуювання»  (1905) він 
стверджує:

Отже, у невротиків, диваків, ексцентриків, психопатів, а 
ще дегенератів, проституток, злочинців і божевільних має 
бути або дійсно є ціла купа різноманітних за символікою 
татуювань […] З огляду на поширеність татуювань серед 
дикунів,  імовірно,  вони  є  наслідком  більш  чутливого, 
так  би мовити,  дитячого  стану  психіки  (De  Blasio  1973, 
р. 2).

Зокрема, Де Блазіо поглиблює уявлення про форми девіант-
ності на підставі  спостережень у Неаполі. На відміну від  свого 
обожнюваного вчителя Ломброзо, Де Блазіо в описах спирається 
переважно  на  безпосередній  досвід,  на  реальні  події,  які  він 
бачив на власні очі або про які дізнався від свідків із належною 
докладністю і точністю, до того ж місцем дії більшості описаних 
ним випадків був Неаполь, де, власне, він мешкав.

У цім контексті зібрані антропологом дані вражають живіс-
тю та колоритом, адже спираються на реальні події, наприклад, 
злодюжка,  що  витатуював  на  грудях  любовні  написи:  «Люба 
Пепінелло, завжди думаю про тебе», або хлопець із неапольської 
виправної колонії для малолітніх, який набив собі на руці «Кохаю 
тебе, моє серце»  (ibid.,  p.  11).  В  інших  випадках  витатуйовані 
фрази вказують на обрану долю, як наприклад:

 
Тюрма, могила, буцегарня,
Мене лякаєте ви дарма.
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Поліціянтів геть!
Хай живе каморра!54 (ibid., p. 18).

Оповідь Де Блазіо про щоденну реальність злочинного світу 
написана  дотепно  й  цікаво.  Його  стилістика  та  словниковий 
набір  стають  більш  розмовними,  немов  ідеться  про  вуличну 
бесіду. Де Блазіо пише:

Сутенер  з  припортового  району  на  ім’я  «чернечий  син» 
на внутрішній частині лівої руки мав татуювання амур-
чика,  що  ранить  серце.  Після  численних  наполягань  я 
дізнався, що амурчик – це він, хто вже дванадцять років 
живе  сповнений  соромом,  а  серце –  це  коханка,  відома 
у  кримінальному  світі  хазяйка  дому  розпусти,  що  дуже 
вправно заманює дівчат на шлях гріха.
У свідоцтві про судимість цього безсоромника, який жи-
вотів  за  рахунок  то  однієї,  то  іншої  жінки,  що  стоять 
вздовж дороги, зазначена така характеристика: нероба і 
грабіжник. Від 1871 до 1904 року цей покидьок поставав 
перед судом аж цілих 22 рази (ibid., p. 11).

Татуювання вважається корисним інструментом для притяг-
нення злочинця до відповідальності і водночас вказує на щось у 
характері людини, що необхідно ретельно проаналізувати. Щодо 
проституток Де Блазіо вважає, що татуювання їм робить сутенер. 
Коли  вони  стають  коханцями,  він  вибиває  на  тілі  жінки  своє 
ім’я. Загалом, ці «наколювання», як часто називає їх Де Блазіо, 
роблять найчастіше у в’язницях, а повіям – у будинку сутенера 
(ibid., p. 56–60).

У 1897 році Де Блазіо публікує книжку про каморру, пов’я-
зуючи це кримінальне угруповання зі світом татуювань. Легка у 
читанні, ця вчасна праця призначена радше для широкої публіки, 
ніж  для  науковців.  Ритуали  ініціації,  ієрархічність,  навчання, 

54   Каморра – італійське мафіозне угруповання, створене 1820 року в 
Неаполітанському королівстві; його члени скоювали шахрайства, вбивства 
та грабежі у політичних цілях. – Прим. перекл.
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гральний  бізнес  і  світ  забобонів  –  усе  розібрано  по  кісточках. 
Основна частина в описі звичаїв і традицій каморри присвячена 
татуюванням, тому що у в’язниці каморристи постійно займалися 
«наколюванням (татуюванням) – робили  їх  собі  самі або хтось 
їм робив» (De Blasio 1993, p. 50).

У  деяких  випадках  належність  до  групи  можна  побачити 
наочно;  наприклад,  на  тильній  стороні  долоні  зазначався  ста-
тус  людини  – щось  на  кшталт  військового  звання.  Згідно  з  Де 
Блазіо,  на  той час  каморристи  використовували мову,  близьку 
до  азбуки  Морзе,  –  одна  рисочка  і  три  крапки  означали  на-
лежність до каморристів, одна рисочка та дві крапки – picciotto 
di sgarro55,  одна  риска  й  одна  крапка  –  picciotto onorato56,  одна 
риска  означала  giovanotto onorato57  (ibid.,  p.  59–60). Під  таким 
кутом зору «татуювання злочинного світу стають зрозумілішими 
й набувають певних окультних рис» (ibid., p. 55).  Інколи гомо-
сексуали набивали собі мушку на обличчі (ibid., p. 60). Подеколи 
це  були  непристойні  написи  або  якесь  прізвисько,  наприклад, 
Totonno ‘o scarrafone (Тотонно Тарган) – у цієї людини на грудях 
був вибитий скарабей; Serpentiello (Зміючка) – у власника була 
викарбувана змія на руці (De Blasio 1973, р. 12–3).

Якась наскельна несвідомість спостерігається у малюнках і 
написах на власному тілі, немов це стіна вздовж траси. Принай-
мні у бажанні щось на собі витатуювати не виявляється жодного 
естетичного  наміру.  Якщо  наступне  століття  характеризувати-
меться підвищеною увагою до загального фізичного образу, то 
о цій порі і шкіра, і зовнішній вигляд сприймаються майже не-
свідомо. До того ж тату робиться вручну, а інколи навіть на собі, 
тому здебільшого малюнки виходять неточними й незграбними. 
Перші  татуювальні  пристрої  з’являться  лише  за  сотню  років,  і 
завдяки ним  символи  стануть  акуратнішими,  їх  наноситимуть 
уже свідомо з естетичною та художньою метою.

55    Найвищий  ієрархічний  ступінь  претендента,  після  якого  він  по-
трапляв до організації. – Прим. перекл.

56   Середній  ієрархічний ступінь претендента. – Прим. перекл.
57   Найнижчий  ієрархічний ступінь претендента. – Прим. перекл.
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Одним з найцікавіших аспектів теорій Ломброзо є хворобли-
ва увага до людського тіла та його можливих аномалій. У другій 
половині ХІХ століття цікавість до фізичного вигляду стає дедалі 
більш  витонченою  та  прискіпливою;  аномальність  об’єктивно 
вишукується  навіть  у  власній  плоті.  Концепція  девіантності  та 
дегенерації обертається на наукове знання, що об’єднує всі від-
хилення під дахом медицини, намагаючись зануритись у найін-
тимніші секрети людини. Позитивістська наука дарує непохитну 
віру  в  правду,  тобто  у  відповідність  фактам,  які  виявляються 
на  тлі  суб’єктивно  відчутої  та  експериментально  перевіреної 
реальності.  У  світлі  ломброзіанського  вчення  безодня  зовніш-
ніх образів та ілюзій зі світу низької недовговічної плоті є тлом 
для блиску вищої реальності, де панує дух. Це також результат 
головокрутного оптимізму, який не помічає кордонів у процесі 
пізнання людини та  її природи.

У  цьому  історичному  контексті  постає  потреба  винайти 
максимально наукове визначення гомосексуальності – у дедалі 
більш  гомофобному  ракурсі.  Досліди  науковців  –  від  Мішеля 
Фуко  до  більш  сучасних  аналітичних  праць  Ів  Кософскі  Седж-
вік  –  свідчать, що починаючи  від  середини ХІХ  століття  зусил-
лями деяких науковців створюється медична культура з дійсно 
навіженим ставленням до будь-яких відмінностей,  зокрема  го-
мосексуальності.

Так, проаналізувавши найяскравіші приклади художньої літе-
ратури другої половини ХІХ століття, що належать перу Германа 
Мелвілла, Оскара Вайльда та Генрі Джеймса, Ів Кософскі Седжвік 
розмірковує  над  народженням  дискурсу,  який  виставляє  гомо-
сексуалізм чужорідним  тілом  у  суспільстві,  та над подвійністю 
стандартів,  які  часто  в  цім  контексті  виникають.  У  літературі 
тієї доби відображаються деякі стереотипи, що відверто тавру-
ють людей через фізичний вигляд  і нестримні пориви тіла. Не 
тільки  чоловіки-геї,  а  й жінки  стають  чимось  на  кшталт  цапа-
відбувайла,  в  якому  патологічно  акумулюються  психологічні 
проєкції  гетеронормальності. Саме тому в останні  десятиріччя 
ХІХ століття типовим образом мужнього тіла стає тіло чоловіка, 
який «фізично демонструє й уособлює для зацікавленої публіки, 
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яка шукає в ньому катарсис власної ідентифікації, боротьбу між 
чоловічою ідентичністю та емоціями або фізичними штампами, 
що стереотипно сприймаються ознаками жіночності» (Kosofsky 
Sedgwick  2011,  р.  180).  Саме  на  цьому  історичному  етапі  со-
ціальний  дискурс  щодо  гомосексуальності  набуває  наукового 
сенсу  та  безапеляційних  тверджень,  і  агресія  цього  дискурсу 
сильніша за цікавість до об’єкта дослідів.

Жодних сумнівів для послідовників Ломброзо. Тіла із вадами 
та дегенеративними ознаками, а ще педерасти й, що найгірше, 
пасивні педерасти засвідчують протилежність нормі, яка ґрунту-
ється суто на зовнішніх ознаках, на наявності грубих татуювань 
на тілі – оповідачів мерзенних бажань. Слово Де Блазіо:

Уперше  схожий  на  орнамент  знак  я  побачив  у  двох  па-
рубків десь років 15, професійних щипачів (кишенькових 
злодіїв.  – Прим. ред.),  у  яких на правій щоці  були нане-
сені мушки-цяточки. А один з них підфарбовував очі для 
більшої принадливості; але після ретельнішого огляду я 
дійшов  висновку,  що  переді  мною  два …курчатка  (па-
сивні педерасти) (De Blasio 1993, р. 60).

Око фахівця легко розпізнає аномалії та дегенеративні зміни, 
з науковою педантичністю заглиблюючись у складочки шкіри та 
почуттів. У дослідженнях перемішуються жах і сарказм, ніби на 
підтвердження нездоланної розмежувальної лінії між спостеріга-
чем та об’єктом свого наукового дослідження. Кософскі Седжвік 
вважає, що цій епосі була притаманна чимала гомофобна паніка. 
Колись через гомосексуалізм навіть Оскара Вайльда притягнули 
до руйнівного судового процесу, який набув величезного резо-
нансу в суспільстві. На початку минулого сторіччя у Німеччині 
спалахнув  скандал  Гарден  –  Ейленбург  –  у  період  між  1907  та 
1909 роками відбулася низка судових процесів  із обвинувачен-
нями у гомосексуалізмі та розкриттям, як то кажуть, з перших 
рук  компрометуючої  інформації  щодо  деяких  аристократів  і 
військових високопосадовців Вільгельма ІІ, із залученням цілого 
табору експертів для засвідчення збочення з наукової точки зору. 
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Інтимні стосунки, стиль життя, щонайменші рухи проходять крізь 
сито аналізу, аби беззаперечно встановити сексуальне збочення, 
а отже, можливий злочин, за який передбачено покарання.

У  дослідах  Ломброзо  та  його  послідовників  приклади  ген-
дерного  розмаїття  переводяться  у  суто  медичну  площину,  ви-
користовуючи  образ  гомосексуаліста  та  проститутки.  Це  вже 
не  звичайна  сексуальна  практика  та/або  маленький  грішок, 
гомосексуальність стає медично обґрунтованою ознакою виро-
дження. Хтивість і лібідо є показниками уродженого відхилення. 
З одного боку, численні доводи цих учених подають бінарність 
гендера як науково обґрунтовану категорію, а з другого – вони 
перебільшують  девіантність  і  дегенеративність  через  ненор-
мальне  використання  власного  тіла  чоловіками,  які  «удають 
жінок  і  стають  інструментами  найвідчайдушніших  крадіжок, 
найжорстокіших убивств» (Lombroso 1896, р. 517). Задоволення, 
бажання  та  сексуальна  поведінка  стають  предметом  наукової 
обробки  та  категоричного  відторгнення,  якщо  вони  не  відпо-
відають  соціально  прийнятим  нормам.  Сексуальна  поведінка 
та  плотські  насолоди  виявилися  ідеальною  територією  аналізу 
для численних наукових таборів – від медицини та антропології 
до судових висновків і новонародженого психоаналізу, хоча на-
лежали вони радше до питань морального порядку.

Мішель  Фуко  зазначає,  що,  порівняно  із  минулим,  у  бага-
тьох  дослідах ХІХ  століття  відтворюється  дуже  докладний пор-
трет гомосексуаліста або збоченця: його жести, поведінка, одяг, 
триб  життя,  навіть  анатомія  відповідають  жіночій  морфології 
тіла,  тобто  надається  «дискредитуючий  опис,  який  натякає  на 
зсув  гендерних  ролей  і  водночас  на  зміну  природних  ознак» 
(Foucault  1984,  р.  23).  Згідно  з  дослідами кримінальної  антро-
пології, татуювання ідеально пасують до образу індивіда з озна-
ками вродженої  схильності  до  збочення. Його  тіло  демонструє 
на  своїй  поверхні  те,  що  вже  прописано  у  ньому  зсередини. 
Отже,  більшість  індивідуальних  проявів  утискується  у  жорсткі 
рамки класифікацій, у таксономічну систему, яка дуже ретельно 
описує виродження.
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Аура осоружності навколо татуювання нерозривно зростаєть-
ся з жіночною природою, яка вважається характерною ознакою 
педераста. Адже  сентиментальність  –  типова жіноча риса  –  це 
той  аргумент,  який  допомагає  з’ясувати  нормальність  чолові-
чого  тіла.  Гомосексуальне  тіло  змальовується  й  сприймається 
як протилежність гетеросексуальній нормі, не в останню чергу 
через те, що за ним визнається притаманна жінкам сентимен-
тальність,  і  це  «зіграло  величезну  роль  у  знецінюванні  бага-
тьох аспектів жіночого досвіду та жіночої культури», – нагадує 
Кософскі Седжвік (2011, р. 178).

Раціональність, помірність і мудрість – ось такі якості при-
стойного чоловіка постійно протиставляються описам девіантних 
осіб.  Де  Блазіо  доповідає,  що  багато  гомосексуалістів  «відомі 
місцевій квестурі, тому що о будь-якій порі заманюють чужин-
ців,  що  прямують  до  міських туалетів, і  пропонують  їм  роз-
пусні дії»  (De Blasio 1973, р. 70) або  займаються проституцією 
поблизу театру Сан-Карло та Галереї Умберто І. І знов-таки, світ 
жорстоко осміяних так званих пасивних педерастів  аж кишить 
викарбуваними  на  тілі  написами,  які  зайвий  раз  указують  на 
суто емоційний світогляд, наприклад: «Дорогий Чіро, через тебе 
я страждаю»; «Пеппіно, через тебе я вмираю»; «Смерть повіям, 
або Жінки смердять» (ibid., p. 71).

3. Пропащі жінки

Теза  про  сентиментальність  гомосексуалістів  стає  для  Де 
Блазіо приводом по-чоловічому  з цього поглузувати,  і  він про-
голошує  неповноцінність  пасивних педерастів,  через  яку  він 
прирівнює  їх  до  жінок  –  жінки  також  безсилі  перед  емоціями 
та тілесними задоволеннями.

Татуювання насправді бувають повною мерзотою:

Мені  траплялися  жіночі  бюсти  з  непропорційними  со-
сками, оголені жінки, які виставляють на публіку те, що 
Єва  прикривала  фіговим  листячком,  чоловіки  і  жінки 
у  непристойних  обіймах,  пеніси в  різних  видах,  немов 
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облич було б недостатньо для прояву натури татуйовано-
го,  –  часто  під  ними  наводяться  роз’яснювальні  написи 
(ibid., p. 25).

Тріумфує вульгарність і рабська сентиментальність. Жорстке 
й прискіпливе ставлення відчувають на собі не тільки гомосек-
суалісти,  а  й  жінки.  Гріхопадіння  проституції  викарбовується 
на шкірі:

Татуйована жінка, за плечима якої роки й вироки, вешта-
ється  від  бульвару Каріта  до  площі Плебісциту,  а  відтак 
аж  до  вулиці  Кьяйя,  аби  залучити  постійних  клієнтів 
уже навіть не для себе, а для  інших повій, що пересува-
ються,  немов  мурахи,  одна  за  одною  вздовж  тротуарів, 
заманюючи покупців хтивої плоті  у провулки Толедо  і  з 
властивою їм безсоромністю порушуючи священні закони 
природи (ibid., p. 57).

Неповноцінність,  яку  вчені  визнають  за  проститутками  та 
гомосексуалістами, іде пліч-о-пліч з аномаліями фізичного роз-
витку та пристрастю до татуювання. На думку Ломброзо, про-
ститутки  роблять  менше  татуювань,  аніж  чоловіки-злодії,  але 
вони тяжіють до символів кохання, а це лише підтверджує їхню 
емоційність,  чужу  складним  доводам  розуму.  Ломброзо  ствер-
джує, що повії майже завжди татуюють на тілі любовні фрази, 
портрети коханців, до того ж не одного (із сарказмом зазначає 
науковець).  Кількість  сюжетів  для  жіночих  татуювань  значно 
поступається  перед  розмаїттям  татуювань  на  тілі  девіантних 
чоловіків:

[…] це пояснюється просто: менш розвинений інтелект, 
скудніша фантазія, брак здатності розрізняти речі у своїй 
голові. Жінка-злочинниця одноманітна й не така багато-
гранна  порівняно  зі  злочинцем-чоловіком,  як,  власне, 
жінка  порівняно  з  чоловіком  (Lombroso  –  Ferrero  1903, 
р. 369).
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У  татуюваннях  і  головне  у  загальному  фізичному  вигляді 
відображається й закріплюється атавістичне виродження. Важка 
нижня  щелепа,  неправильний  прикус,  надто  грубе,  мужицьке 
лице,  випнуті  вилиці  або  «аномальні  носові  кістки»  –  ось  такі 
патологічні  аномалії  найчастіше  зустрічаються  в  описах  про-
ституток (ibid., р. 281–4) та слугують доказом людської ницості. 
Нестриманість, зло, потворність набувають наукового підтвер-
дження  в  особливостях  будови  тіла  й  спливають  на  світло  за 
допомогою витончених медичних термінів. Грецький ідеал, що 
уособлює  добро  у  вроді,  означає не  просто  етично-естетичний 
вибір. Наприкінці ХІХ століття він з наукової точки зору засто-
совується  до  медично-судових  категорій,  визначаючи  ступінь 
морального падіння роду людського. Кримінальна антропологія 
підспудно відтворює тезу «що красиве, те й добре», тобто етич-
ний  ідеал  збігається  з  естетичним  ідеалом  оголеної  шкіри.  У 
некрасивості, у фізичній невідповідності до поширених естетич-
них канонів приховуються девіантність і зіпсутість. Татуйована 
жінка  тхне  непотрібом,  неозброєне  око  бачить  її  незграбність 
і антиканонічність. На ідеалістичному рівні її образ протистав-
ляється  образові  тогочасного  денді,  який виглядає  як предмет 
мистецтва та й поводиться відповідно. Витончений, стриманий, 
вітрина  елегантності  та  аристократичних  смаків  –  денді  про-
понує  елітарне  уявлення  про  тіло,  якому  дає  раду  із  великою 
майстерністю та розсудливістю. Досконалість духу сягає апогею, 
і це підтверджується його вишуканим і охайним зовнішнім ви-
глядом.  Натомість  проституція  як  нижча  соціальна  сходинка 
уособлює ницість  і найнешляхетнішу вульгарність.

Мітки  гріховності  вже  вписані  безпосередньо  у  природу,  в 
анамнез тіла. Під цим кутом зору природна краса апріорі означає 
здорову зовнішність. Наука малює доволі обнадійливу картинку, 
тому  що  бачить  чесноти  та  вади  у  звивинах  тіла.  Для  неї  по-
вія – противага порядній жінці, цьому бездоганному стовпу, на 
якому тримається родина;  тому у другій половині ХІХ  століття 
грішна жінка набуває  значущості  не  тільки  у  ломброзіанських 
трактуваннях, які безпрецедентно занурюються у найбідніші та 
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найбільш маргінальні прояви реальності. Навіть у портретному 
живописі,  літературі  та  театрі  образ  проститутки,  або  кокот-
ки,  у  тому  числі  такої, що  не  належить  до  низьких  прошарків 
суспільства,  часто  вимальовується  з наголосом на штучності  її 
елегантності  в  одязі  та  поведінці.  Розбещена жінка  –  це  анти-
героїня, саме існування якої постійно доводить, яким має бути 
нормальний  порядок  сімейного  устрою. Піднесення  та падіння 
жіночих образів завжди пов’язані з ефемерним плотським задо-
воленням. Що вище п’єдестал, на який жінку підносить етичний 
кодекс доброчесної буржуазії, то гучніше вона звідти падає. На-
приклад, «Олімпія», портрет повії пензля Едуарда Мане, у своїй 
оголеності  апелює  лише  до  безсоромної  розпусти,  підсиленої 
хтивим  і  удавано  вишуканим  контекстом  (див.  Nochlin  2003, 
р. 107–11). На відміну від по-справжньому порядної жінки, кур-
тизанка  викликає  водночас  захоплення моральним падінням  і 
праведний жах.

Те,  що  Кософскі  Седжвік  називає  гомофобною  панікою, 
звернено  не  тільки  на  гомосексуалістів,  а  ще  й  на  жінок,  які 
в  епоху  появлення  перших  суфражисток  стають  об’єктом  не-
бувалого  жінконенависництва.  Обидва  явища:  гомофобна  па-
ніка та жінконенависництво – сусідують у науковому дискурсі, 
який  у  своїй  одержимості  людським  тілом  ретельно  вишукує 
аномалії  та  неповноцінність.  Ломброзо  та  інші  антропологи 
тієї доби дискутують на тему ймовірної неповноцінності жінок 
у  стверджувально-нав’язуваних  тонах,  що  добре  ілюструють 
деякі  його  супутні  примітки.  Наприклад,  Ломброзо  зауважує: 
«Що найчастіше зустрічається у дні менструацій, так це брехня 
у поєднанні зі злістю та лукавством, підступне пліткарство, на-
клепницьке знеславлення, віроломні  інтриги» (ibid., р. 136).

Тіло  стає  дзеркалом  принадності,  яка  радикалізує  та  до-
водить  медичний  дискурс  до  крайньої  межі.  Фізична  будова 
девіантної  особи,  гомосексуаліста,  жінки,  а  надто  якщо  вона 
проститутка, ґрунтується на анамнезі тіла та його властивостях. 
Татуювання вважається знаком демонізації інших осіб, що дозво-
ляє стригти під одну гребінку дикунів, гомосексуалістів і прости-
туток, приплутуючи сюди міркування про плотські задоволення. 
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Помірність, як і раціональність, належить до чоловічих чеснот. 
Записане  на  татуйованому  тілі  прокляття  перетворюється  на 
дегенерацію.

4. Поширення татуювань у ХІХ столітті

Парадоксальна  річ,  але,  шмагаючи  бичем  звичаї  збочен-
ців,  це  покоління  кримінальних  антропологів  спокійно  описує 
татуювання  як  практику,  доволі  поширену  серед  пересічних 
людей.  У  селян,  пастухів,  каменярів,  теслярів,  візників  також 
можна  зустріти  татуювання.  Науковці  тієї  епохи  визначили, 
що  татуювання  були  поширені  у  певних  регіонах,  наприклад, 
у  Ломбардії,  П’ємонті,  Марке,  зокрема,  серед  пілігримів,  що 
вклонялися  Божій матері  з  Лорето  (Ломброзо  1896,  р.  337). О 
тій порі у народі набувають популярності релігійні татуювання 
зі  священними  написами  на  кшталт  «Хай живе Ісус та Марія» 
або «Милістю Божої Матері Помпейської», з усілякими хрестами, 
малюнками  Божої Матері,  атрибутами  страстей  Господніх,  зо-
браженням архангела Гавриїла,  святого Франциска Ассизького 
(De Blasio 1973, р. 6–9).

Супутні примітки дають уявлення про деякі фрагменти ре-
альності,  що  не  потрапляють  до  офіційних  хронік.  Ломброзо 
розповідає, що кучери Мессіни практикували татуювання через 
зв’язки з мафією. У Венеції тату були також поширені серед ві-
зників. Часто татуювання робили на передпліччі, матроси – пере-
важно на грудях, а шахтарі з каррарських каменярень набивали 
татуювання на пальцях (у формі обручки).

Серед селян Марке татуювання було цілковито пересічною 
річчю. Так, Катерина Пігоріні-Бері доповідає:

Спостерігач з подивом бачить у селян, що працюють у полі 
зі засуканими рукавами, ці символічні знаки синюватого 
кольору: лице, напис, хрест, символи страстей Христових 
із сонцем і місяцем або символ Святого Духу, одне або два 
проткнутих  серця,  іноді  хрест  на  кулі,  іноді  –  із  зіркою; 
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а також тисячі eterno, incancellabile non ti scordar di me58, 
як співається у пісні.
Це  здається  настільки  природним  і  загальновживаним, 
що  про  це  навіть  ніхто  не  говорить  (Pigorini  Beri  1994, 
р. 291).

Саме тоді, коли кримінальна антропологія картографує тату-
ювання людей з відхиленнями та висуває теорію про вроджену 
дегенеративність та атавізм, проводячи ганебну паралель з ди-
кунськими  племенами,  Пігоріні-Бері  виявляє, що  в  реальності 
пересічні  люди охоче набивають  знаки на  своєму  тілі,  і  це на-
стільки  звичайна річ, що  її  навіть не обговорюють  і  ніхто цим 
особливо не переймається.

Часто  витатуйовані  знаки  та  символи  просто  уособлюють 
світ людей, які їх на себе наносять – військових і представників 
інших професій. Солдати могли вибити на шкірі дату важливої 
битви,  гармату,  що  стріляє,  або  дві  перехрещені  гармати. Ма-
троси татуювали якір або корабель. Кравець міг замовити собі 
малюнок ножиць, тесля – молоток, коваль – кліщі. На думку Де 
Блазіо, практика татуювання особистого номера, дати сходження 
на  корабель  або  імені  коханої  людини  може  виявитися  надто 
принадливою, «декого пихатість розпирає так, що він викладає 
на шкірі всю свою історію» (De Blasio 1973, р. 21). В  інших ви-
падках у татуюваннях зображуються тварини, наприклад, змії, 
коні, птахи. Серед простолюду в Сієні була поширена практика 
наносити на себе символи свого краю чи села: мушлю, гусеницю, 
гуску, однорога, башту або равлика (ibid., р. 23).

Поки що  технології  нанесення  татуювань  відносно  прості; 
найчастіше малюнок наноситься шляхом наколювання, інколи – 
надрізів, випалювання (ibid., р. 339–41). За словами Катерини 
Пігоріні-Бері, на Різдво Пресвятої Богородиці у вересні пілігри-
мам святилища у Лорето ставили на шкіру відбиток за допомогою 
дерев’яного  кліше  з  чорнилом,  на  кшталт  друкарського.  Дуже 
тонкими голками майстер проколював шкіру, на яку попередньо 

58   Вічний, незабутній, не кидай мене (італ.). – Прим. перекл.
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наносив  малюнок  за  допомогою  дерев’яного  штампа,  а  потім 
просоченою блакитним чорнилом ганчіркою притирав шкіру в 
місці  проколів  так, щоб  чорнило потрапило  чітко  за  контуром 
малюнка (Pigorini Beri 1994, р. 292). Татуювання у храмі Лорето 
беруть свій початок з історії стигматів святого Франциска, який, 
на думку братів-капуцинів,  перебував у Марке для  закладання 
сірольського монастиря і пророкував перенесення святого житла 
за століття до події (ibid., р. 297). Це може пояснити звичай на-
носити татуювання на передпліччя та кисті рук – саме на згадку 
про стигмати святого.

До  винаходу  татуювальної  машинки  майстри  найчастіше 
використовували  таку  техніку:  безпосередньо на шкірі робили 
малюнок олівцем, потім наколювали його голкою, а відтак про-
сочували поверхню шкіри барвником. У Лорето майстер також 
працював  «пером  з  трьома  сталевими  вістрями,  прив’язаними 
до ручки  грубою дратвою»,  а потім додавав у надрізи барвник 
(ibid., р. 303).

На практиці дехто спочатку накладав шар барвника на ма-
люнок,  далі  прикладав малюнок  до шкіри  й  уже  зверху  робив 
наколювання  за  допомогою  голок.  Були  й  такі,  хто  спочатку 
намащував  голки  фарбою,  а  вже  після  цього  наколював  ними 
плоть. Подекуди майстер використовував гострі сталеві штампи, 
попе редньо зануривши їх у туш, і різким ударом наносив тату на 
обрану  частину шкіри.  Як фарбник  зазвичай  використовували 
чорну сажу від згоряння гасу чи оливкової олії з лампи, згорілий 
папір,  кіптяву  зі  стін,  деревне вугілля,  скам’яніле  вугілля,  дим-
ний порох і чорну туш (De Blasio 1973, р. 55). А от для зведення 
татуювань, як стверджує Де Блазіо, можна було нанести на тату-
йовану ділянку сірчану, соляну чи азотну кислоту, або речовину 
шкірно-наривної  дії,  або вапняну  суміш  з мильною піною,  або 
витягти голкою частки барвника. Звичайно, у такий спосіб оста-
точно звести татуювання було неможливо (ibid., р. 82–5).

За  свідченням  Лакассаня,  тату-майстри  в  Парижі  та  Ліоні 
вели свій бізнес у харчевнях. Вони мали каталоги з малюнками, 
що  їх пропонували клієнтам (Lacassagne 1881, р. 32).
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Загалом  у  ХІХ  столітті  татуювання  поширилися  між  пере-
січного  люду,  і  принаймні  до  другої  половини  століття  це  не 
викликало  жодних  підозр  щодо  виродження  та  деградації,  ба 
більше – у 1824 році Джакомо Леопарді уподібнює моду на «об-
палювання плоті розпеченими штампами» моді робити отвори 
у  вушних мочках  під  сережки,  або  звичаю  носити  бороду,  або 
моді на довге волосся чи певний одяг59.

Маргіналізація  татуйованих  осіб  здійснюється  переважно 
через  аналіз  обраних  сюжетів,  а  це  доволі  просторий  симво-
лічний ряд. Саме типологія та розмір татуювань стають визна-
чальним фактором,  завдяки якому відмітина на  тілі  остаточно 
перетворюється на тавро.

59   G. Leopardi, Operette morali, Garzanti, Milano 1992, р. 37.
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V. Мода серед еліт

1. Технічний прогрес

Наприкінці XIX століття після бурхливого та плідного ломб-
розіанського  періоду  татуювання  швидко  вилучається  з 

наукових дискусій,  і саме відтоді починають відкриватися про-
фесійні студії татуювання, що працюють з елітарною клієнтурою, 
яка аж ніяк не вписується у визначення простого люду або світу 
маргиналів.  Імовірно,  раптове  зникнення  з  обрію  аргументу, 
який складав ядро численних медичних аналізів і кримінальної 
антропології,  можна  пов’язати  із  виникненням  психоаналізу. 
Якщо Ломброзо та його послідовники подають механічну і від-
верто  спрощену  інтерпретацію  стосунків між  тілом  і  розумом, 
ця новонароджена наукова дисципліна залучає до справи царину 
несвідомого. Зиґмунд Фройд, який починає писати свої найвідо-
міші  наукові  праці  саме  за  тих  років,  коли  Ломброзо  публікує 
остаточну  версію  книжки  «Злочинець»,  концентрує  увагу  на 
особистості та доволі швидко випереджує кримінальну антропо-
логію ломброзіанського ґатунку, демонструючи її твердолобість у 
пошуках істини про інтимну природу людини через те, що вона 
обмежується копирсанням у фізичній будові та стані шкіри.

До  того  ж  наприкінці  XIX  століття  на  ринку  з’являється 
електрична тату-машинка, що її розробив та запатентував (при-
наймні  у  перших модифікаціях)  Семюел O’Рейлі,  а  відтак  удо-
сконалив Альфред Чарльз Саус.  Завдяки новому  інструментові 
татуювання чіткішають, вони вже мають не такий грубий вигляд, 
як у ручному виконанні. Сюжети малюнків ускладнюються, над-
різи стають акуратнішими та виразнішими. Порівняно зі своїм 
недавнім минулим татуювання набуває естетичного наповнення, 
а  в  деяких  випадках  навіть  художнього  змісту.  Тату-машинка 
не тільки дозволяє наколювати шкіру з меншим болем, а ще й 
прискорює процедуру.
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Саме  о  цій  порі,  особливо  в  Англії  та  Сполучених Штатах, 
люди  починають  розуміти  різницю  між  незграбними,  зробле-
ними  вручну  татуюваннями,  мета  яких  не  виходить  за  межі 
експресивності,  та  роботами  справжніх  митців,  що  працюють 
тату-машинкою.  Отже,  роль  тату-майстра  набуває  неабиякої 
важливості.  Саме  він  забезпечує  стилістичну  витонченість  та 
акуратність  професійного  виконання.  У  цей  період  серед  за-
можних класів поширюється мода на декоративний розпис тіла. 
Набиті на шкірі сюжети вже не розповідають про серцеві справи, 
не цитують релігійні чи інші духовні писання – то все вказує на 
належність людини до простого народу або до світу маргиналів. 
Тепер малюнок набуває більшої композиційної довершеності, а 
закладена у ньому образність здатна охопити набагато ширший 
і досконаліший ряд символів. Зокрема, джерела натхнення для 
нанесення  татуювань  варто шукати у  тривалому перебуванню 
Європи на Сході – у картинках та образах далеких екзотичних 
народів, що осідали в уяві європейців протягом століть. Урізно-
манітненню сюжетів значним чином сприяє не тільки викорис-
тання тату-машинки, а й розвиток технік фарбування. І дійсно, 
у цей час з’являються більш довершені фарби для татуювання, 
палітра яких виходить за межі насиченого синього та червоно-
го.  До  усталеного  хроматичного  набору  поступово  додаються 
зелений,  коричневий  і  жовтий.  А  ще  згадаймо  такі  інновації, 
як  кольоровий  градієнт  та  ефекти  блискучості,  які  донедавна 
вважалися неможливими60.

2. Ознака соціальної відмінності

Від  початку  перших  експедицій  у  моря  Південно-Східної 
Азії та протягом всього колоніально-імперіалістичного періоду 
орієнталізм поставав у різних формах і поверхневих утіленнях, 
у  прямому  сенсі  «ледь  торкаючись  поверхні  шкіри».  З  кінця 
ХІХ  століття  світова,  зокрема  британська,  еліта  надихається 

60  G. Bolton, A Tattoo Artist, in http://www.tattoomuseum.co.uk/page28.
htm.
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татуюваннями  у  південно-східно-азійському  стилі,  особливо  її 
очаровує  витонченість  японських  татуювань,  які  без  проблем 
можна зробити у вільних портах Нагасакі та Йокогама. Військо-
ві  та  держслужбовці  у  тривалому  відрядженні  на  Сході  охоче 
роблять  собі  татуювання  –  специфічний  сувенір на  згадку про 
час, проведений у Південно-Східній Азії. Вони перетворюють на 
ефектний гламур те, що на Заході вважалося ознакою і тавром 
знедолених.  Можна  згадати  французького  мандрівника  П’єра 
Лоті,  який  у  романі  «Пані  Хризантема»  з  певною  манірністю 
описує,  як  він,  перед  тим  як  полишити Нагасакі,  вирішує  зро-
бити собі татуювання:

Подорожуючи Океанією та іншими місцями, я бачив ба-
гато примітивних  істот  і  відчув осудний  смак до  татую-
вань.  Отже,  я  вирішив  увезти  з  собою  як  цікавинку,  як 
забавку  зразок  вправності  японських  татуювальників, 
що демонструють незрівнянну витонченість у цій справі 
(Loti 1995, р. 238).

Відомий споживач та оповідач екзотики Лоті описує Пекін 
між  останніми  спалахами  Боксерського  повстання  (див.  Loti 
2002), кохання з таїтянськими дівчатами, екзотичних молодих 
японок з квітковими іменами на кшталт хризантеми, що симво-
лізує представників японського правлячого дому тенно, яких не 
досить доречно називали на Заході «імператорами». Татуюван-
ня – одна з багатьох екзотичних, ексцентричних і сучасних речей, 
які можна привезти на батьківщину мов трофей, якими можна 
хизуватися у розповідях  і з гордістю виставляти напоказ.

У своїх пізніших публікаціях на тему татуювань деякі кри-
міна лісти-антропологи також фіксують нову моду на татуювання 
серед еліт суспільства. Де Блазіо описує, як швидко спливає ціла 
епоха:

Наразі  хочу  вам  сказати, що  у  цім  питанні  науці  немає 
куди банкрутувати далі. Дійсно, зараз нам доводиться спо-
стерігати  апофеоз  татуювання.  Воно покинуло  в’язниці, 
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каторги  та  ярмаркові  балагани.  Воно  облагородилося, 
аристократизувалося, стало титулованим. Мов велосипе-
дист  у  ривку,  воно  завоювало  висоти  суспільства.  Воно 
прямує до нас  із Англії як головна подія дня […]. Отже, 
за  лічені  хвилини  татуювання  стало  «останнім  писком» 
флегматичної  fashion по  той  бік  Ла-Маншу  (De  Blasio 
1973, р. 119).

Зокрема  в  Англії  тату  стає  елементом  аристократичної  та 
буржуазної моди для тих, хто познайомився зі звичаями татую-
вання на Сході та в Океанії. Італія, що не зазнала настільки тісних 
колоніальних і комерційних зв’язків, тримається радше осторонь 
від цієї моди. Розповідає Де Блазіо: «Зараз пішла мода на татую-
вання. Невблаганний і деспотичний снобізм зробив революцію 
на найтендітнішій і найблідішій шкірі в Об’єднаному королівстві 
без розбору – жіноча вона чи чоловіча» (ibid., р. 119).

Після  повернення  зі  Сходу  представники  англійської  арис-
тократії,  здебільшого держслужбовці  або військові на  службі  в 
колоніях (а служба на Сході часто ставала трампліном у профе-
сійному рості), наносять татуювання на згадку про дивні звичаї 
інших  світів,  про  військову  службу  або  просто  як  екзотичний 
досвід,  який  їм  довелося  пережити  «на  власній  шкірі».  Мода, 
що її запровадили в Англії представники найвищих соціальних 
верств, поширюється згодом і з-поміж середньої буржуазії61.

Після громіздких досліджень і дуже солідних праць, автори 
яких  проголошували  та  засуджували  грубість  і  маргінальність 
татуйованих людей, науковці ломброзіанського штибу побачили, 
як їхні теорії підсковзуються й падають на тонкій і пустотливій 
стежинці  під  назвою  «мода».  Факт  є  факт,  татуювання  поши-
рилися  саме  серед  англійської  аристократії.  Теорії  про  атавізм 
і  дегенеративність  ув’язнених,  проституток,  педерастів  та  ін-
ших  неповноцінних  суб’єктів,  на  яких  стоїть тавро  вродженої 
гріховності,  відходять  у  небуття  з  першими ж  чутками про  те, 
що  найелітарніші  прошарки  суспільства  викарбовують  на  тілі 

61   До цього періоду належить перше  теоретичне обґрунтування фе-
номена моди. Див. Simmel 1985.



 V. Мода серед еліт

107

кокетливі модні  татуювання. Чи можна закинути  їм обвинува-
чення  у  дикунстві  або  розпусних  збоченнях?  Навіть  Черкьярі 
помічає зміну ставлення до татуювань, що спостерігається серед 
англійської еліти:

Англійський вищий світ, який раніше переймався переду-
сім тим, що краще вдягти: червоне чи біле, які черевики 
обрати: на гумовій підошві чи з прядива, залежно від того, 
що  очікується:  прогулянка  у  човні,  біг  або  теніс,  зараз 
спрямовує все своє шляхетне вагання на інше – що краще 
нанести на передпліччя: зображення жахливих голів або 
вишукані китайські фігурки (Cerchiari 1903, р. 264).

А  ще  існує  світ  спорту,  який  змінює  ставлення  до  свого 
тіла.  Люди  починають  усвідомлювати, що,  так  чи  так,  зовніш-
ній  вигляд  можна  міняти  й  конструювати  власноруч.  З  другої 
половини ХІХ століття спортивна діяльність набуває неабиякої 
популярності серед різних прошарків суспільства, і це призводить 
до значних змін у соціальному житті, наприклад, до перегляду 
так званих ділянок «для жінок» у публічних місцях. Спорт дійсно 
супроводжує деякі важливі зміни у повсякденному житті. Теніс, 
гольф,  кінний  і  велосипедний  спорт, що ширяться  серед  пред-
ставників середніх і вищих класів, дають змогу розвинути більш 
світський підхід  до  власного фізичного  вигляду. Спорт  трохи в 
інший спосіб вшановує природність тіла, особливо жіночого тіла, 
яке постає наразі без каркасів і надмірних конструкцій. Водночас 
захоплення гімнастикою та рухливими вправами сприяє актив-
ному та конструктивному ставленню до свого тіла.

Цікаво зазначити, що домінуюча ідеологія тієї доби, навіть 
якщо  вона  не  мала  тісних  зв’язків  із  наукою  та  медициною, 
як  у Ломброзо  та його послідовників,  була  одержима жіночою 
плоттю, що безперервно вибудовувалася та корегувалася спеці-
альними пристроями на кшталт корсета, сприяючи ідеї вродже-
ної  тендітності  жінок.  Немов  жіночий  світ  постійно  потребує 
підтримки  на  фізичному  та  ментальному  рівні.  Жіноче  тіло  – 
це  символічна  територія  постійної  боротьби,  де  розігрується 
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образний ряд духовної чистоти, що в природний спосіб утілюється 
у жіночій плоті. Але водночас важко не помітити, як жіночому 
тілу нав’язується не притаманний йому ідеал непорочності. Та-
туювання набуває особливої популярності серед жінок протягом 
наступних  десятиліть  –  саме  тоді,  коли  суфражистки,  спорт  і 
власне  мода  являють  світові  інше,  більш  логічне,  бачення  жі-
ночого тіла. 

Ставлення до власної зовнішності, з одного боку, стає більш 
проактивним, а з другого – привертає до себе прискіпливу увагу 
та  стурбованість.  Уже  у  1880  році,  згідно  з  даними  «New  York 
Times», принаймні «7,5 лондонських модниць» (хоча цифра може 
бути завищеною) були «татуйовані у недоступних місцях» (цит. у 
Mifflin 2014, р. 59). Сповнений іронії та суто італійського здиву-
вання перед примхами англійської моди, звиклий до мерзенних 
і  потворних  татуювань  каморристів,  проституток  і  педерастів, 
Де Блазіо зазначає:

…Не тільки Альфред Саус. У нього є партнер в особі Мак-
Дональда, чия прекрасна художня студія на Джермін-стріт 
безперервно  приймає  самий  смак  вершків  лондонсько-
го  світу  з  числа  спадкових  аристократів  і  мільярдерів.  І 
оскільки його татуювання вважаються шедеврами, наразі 
містер МакДональд у розкішному фанданго62 веде за со-
бою мільйони  згуртованих навколо нього  хороводників 
[…] (De Blasio 1973, р. 120).

Альфред Чарльз Саус і Сазерленд МакДональд (останній ро-
бить благородним жінкам косметичні  татуювання, наприклад, 
щоб повернути щокам природний рожевий колір) стають дуже 
модними майстрами, до яких звертається аристократія та велика 
буржуазія.  Після  подорожі  до  Японії  МакДональд  –  «Рафаель» 
серед  тату-майстрів,  «сучасний  принц  мистецтва  татуювань» 
(Cerchiari  1903,  р.  265),  аквареліст  і  член  Королівського  това-
риства інженерів – опановує японські стилі та техніки, прийоми 

62   Андалузький танець. – Прим. перекл.
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нанесення  фарб  і  створення  відтінків,  адаптуючи  їх  до  євро-
пейських  мотивів.  Також  майстер  удосконалює  деякі  технічні 
аспекти електричної тату-машинки. Судячи з усього, МакДональд 
дуже  вдало  зображує  тварин,  наприклад,  драконів,  птахів,  ти-
грів  або  змій,  надихаючись  альбомом  японських  ксилографій 
(Oettermann  1985,  р.  23; Hardy  1985,  р.  49).  Отже,  татуюваль-
ник перетворює звичайне й не завжди офіційне ремісництво на 
справжнє мистецтво. А це означає культурно-рафіноване подання 
того,  що  донедавна  пов’язувалося  з  борделями  та  ярмарками. 
МакДональд  створює  портфоліо  з  малюнками  для  татуювань; 
ба більше – на стінах своєї лондонської студії він вивішує світ-
лини найвдаліших робіт. Про нього пишуть тогочасні журнали, 
називаючи його  «a tattoo artist». У його руках  татуювання  ста-
ють  «безперечним  Мистецтвом  з  великої  літери»63.  Суттєвий 
фактор  для  такої  складної  справи  –  це  володіння  технічними 
навичками,  адже  треба  обрати  правильну  точку  татуювання, 
визначити  слушний  тиск,  з  яким машинка  натискає  на шкіру, 
визначити придатну кількість чорнила. Така техніка забезпечує 
зовсім  інший  результат,  і  нанесений  на шкіру  знак  стає  «дуже 
сучасним і максимально стильним»64, наскільки це взагалі мож-
ливо. МакДональд не приховує  імен тих,  хто довірив  своє  тіло 
його мистецтву. Величезна кількість аристократів з усієї Європи 
прагне зробити собі не просте, а художнє татуювання, що доне-
давна було на Заході рідкістю. Малюнок на поверхні шкіри на-
буває вишуканості. Тепер це витончений товар на ринку послуг, 
який приваблює еліту тієї доби. Якщо раніше татуювання через 
мужність образу подобалося чоловікам, тепер воно і жінкам стає 
до вподоби –  інколи жінки роблять собі косметичне татуюван-
ня  для  більш  насиченого  кольору  щік  або  наколюють  якийсь 
маленький акуратний символ на кшталт метелика або пташки. 
Звісно, чоловічі татуювання на той час більші за розміром – на 
всі  груди  або  на  всю  спину.  МакДональд  охоче  дає  інтерв’ю, 
вміло  розповідає  про  полеглих на  полі  битви  військових,  яких 
обізнавали  за  його  татуюванням,  про  виконані  малюнки,  про 

63  Bolton, A Tattoo Artist cit.
64  Ibid.
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труднощі свого мистецтва, стверджуючи: «Я навіть набивав змій 
на талії у чоловіків, тому знаю, наскільки важко від початку про-
рахувати масштаб деталей так, щоб це було правильно  і схоже 
на звивисту змію»65.

Коли починається мода на японські татуювання, МакДональд 
разом  з  іншим  майстром  того  часу  Томом  Рейлі  запрошує  до 
Анг лії відомого японського татуювальника Хорітойо. О тій порі 
з англійською аристократією плідно працює ще один японський 
майстер Хорі Чійо.

Популярні часописи розповідають про моду на татуювання 
серед представників королівських родин в Англії, Данії, Німеч-
чині,  Росії  та  Греції.  Принц  Уельський,  майбутній  Едуард  VII, 
зробив  на  зап’ясті  тату  у  вигляді  дракона  на  згадку  про  одну 
подорож, у чому йому допоміг відомий японський татуювальник 
Сойо. На думку преси, цей учинок принца Уельського став при-
кладом  для  наслідування.  У  1893  році  на  сторінках  «New  York 
Times» з’являється стаття Варда МакАлістера, в якій він коментує 
англійську  моду  того  часу:  «Чоловіки  із  великого  світу  стали 
жертвами обставин після того, як принц Уельський зробив собі 
татуювання. Мов отара овець, що прямують за своїм вожаком, 
вони всі зробили те саме»66.

Навіть  офіцери  англійського  флоту  наслідують  приклад 
принца Уельського. Сер Рендольф Черчилль, батько того само-
го  Вінстона  Черчилля  і  міністр  з  питань  Індії,  мав  на  руці  ви-
татуйовану  змію. Микола  ІІ,  останній  російський  цар-невдаха, 
також  мав  японське  тату.  Нібито  і  панянки  з  Армії  порятунку 
татуювали  собі  на  ліктях  літери  A.S.  (Army Salvation).  Навіть 
англійські дівчата, чи то підкорюючись моді, чи то із прагнення 
показати свій біль, вибивали імена наречених, які вирушали до 
Трансвааля  на  жорстоку  Англо-бурську  війну  (1899–1902)  (De 
Blasio 1973, р. 119–26).

Вищезгаданий  тату-майстер  Рейлі  вирушає  слідом  за  ан-
глійськими  солдатами  до  Південної  Африки,  щоб  завдяки 

65  Ibid.
66   Цит. за http://wlv.openrepository.com/wlv/bitstream/2436/88534/1/

Follet_PhD%20 thesis.pdf.
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татуюванням  можна  було  розпізнати  тіла  загиблих  на  полі 
бою67.

Отже, ринок урізноманітнюється, а татуювання затверджує 
себе  як мистецтво, що  виробляє  особливий  товар неширокого 
рафінованого вжитку, в якому є певний естетизм, призначений 
для  обмеженого  кола  поціновувачів.  Водночас  татуювання  за-
лишається  вельми  бажаним  виробом  у  світі  моряків  і  людей, 
що не прагнуть чогось  іншого, окрім експресивного самовира-
ження. Ця мода, що  раніше  сприймалася  квірною68  й  дивною, 
стає  вкрай  популярною  саме  тому,  що  тепер  нею  цікавляться 
королівські особи та  інший нобілітет, «і саме зараз вона є най-
популярнішою  розвагою  у  вільний  час»69,  –  пише  англійська 
газета у 1898 році.

Інший  відомий  тату-майстер  Джордж  Баркет  прикрашає 
шкіру багатьох аристократів переважно японськими сюжетами 
(Burchett 1958). Після того як аристократія та заможна буржуа-
зія  відкрили  для  себе мистецтво  татуювання,  урізноманітнили 
та  розширили  його,  у  30-х  роках  ХХ  століття  в  Англії  вибухає 
інша хвиля його популярності. Наведемо цитату  з лондонської 
газети того періоду:

Лондонські  дівчата  вигадали  ще  одну  моду  –  моду  на 
татуювання. Пари наречених  застосовували  знаки тату-
ювання як символи вічного кохання […]. Було помічено 
чимало сміливих жінок середнього віку, що мали на руці 
драконів до шістнадцяти дюймів завдовжки70.

67  Ibid.
68   Від англ. queer – загальний термін на позначення ЛГБТК+. – Прим. 

перекл.
69 R. J. Stephen, Tattooed Royalty. Queer Stories of a Queer Craze, в «The 

Harmsworth Monthly Pictorial Magazine», I, 1898, http://www.vanishingtattoo.
com/tattoo_museum/tattooed_royalty_1898.html.

70    «Chicago Herald  and Examiner»  (20  грудня 1931),  у H.  Field, Body-
Marking in South-East Asia, у «Papers of the Peabody Museum of Archaeology 
and Ethnology», XLV, 1958, 1.
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Мода черпає теми у народних традиціях, таких як сердечка 
закоханих  або  «орієнталізовані»  образи на  кшталт  китайських 
драконів, хоч останні потрапили на Захід через японську тради-
цію. У своїй колекції для літа 1929 року дизайнерка Ельза Скіа-
пареллі  прикрашає  сорочки  сиренами,  пронизаними  серцями, 
зміями, запозичуючи малюнки з татуювань французьких моряків 
і започатковуючи таким чином майбутні стилістичні обміни між 
модою та татуюваннями, що згодом стануть звичайною справою 
(див. Mifflin 2014, р. 63).

Укорінення  культури  татуювання  з  її  екзотичною  тради- 
цією відбувається на тлі кардинальної зміни у ставленні до свого 
тіла,  яке  наразі  не  здається  таким  вже  «нередагованим»:  воно 
не просто дар природи,  тому що тепер жодній душі не пізнати 
повної  оголеності.  Різні  форми  удосконалення  фігури,  напри-
клад, корсет або щойно винайдений бюстгальтер, указують на 
появу нового усвідомлення свого тіла, що постає тепер у масовій 
свідомості не як даність, а як об’єкт трансформації та можливих 
поліпшень з міркувань здоров’я й естетики.

Мода  стає  точкою  перетину  різноманітних  рівнів  життя, 
вона вгамовує спрагу до урізноманітнення та підкреслює власну 
індивідуальність.  З  легкої  руки  вищих  класів,  чию  ініціативу 
підхопили менш заможні прошарки населення, споживачі пере-
носять аристократичне бажання виразити свою індивідуальність 
на шкіру,  а  точніше, під шкіру. Водночас мода перетворюється 
на  канал  соціальної  інтеграції  та  культурного  ототожнення; 
вона  запускає процес уподібнювання та  зменшення відміннос-
тей, породжених соціальним та економічним походженням. Тим 
часом дизайнери моди розуміють, що маргінальні та екзотичні 
світи  –  це  невичерпне  образотворче  джерело  для  креативних 
знахідок. Отже,  на  цьому  етапі  татуювання живуть  подвійним 
життям:  у  світі  відщепенців  із  традиційним  для  них  образним 
рядом і світі великої буржуазії та аристократії, сконцентрованих 
на екзотичних образах  із великою мистецькою цінністю.
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VI. Новий погляд на татуювання  
в контексті контркультури

1. Вуличні бунтівники

Незважаючи  на  принадливість  татуювань, що  поширилися 
серед  стислого  кола  шанувальників,  зокрема  після  вина-

ходу електричної машинки, завдяки якій на початку ХХ століття 
з’явилася змога робити на тілі більш чіткі малюнки з естетичною 
конотацією,  популярності  серед  широкого  загалу  татуювання 
набули набагато пізніше.

Утім  деякі  молодіжні  культури  меншин  засвоюють  татую-
вання ще  до  того,  як  воно набуде популярності  серед широкої 
публіки. Першими стають пачуко. У Сполучених Штатах, зокрема 
у  Каліфорнії  та  Техасі  30–40-х  років  минулого  століття,  серед 
вуличних  мексиканських  банд  народжується  протестний  рух, 
який привертає увагу поліції та ЗМІ, перетворюючись на справ-
жній головний біль доброчесного суспільства. Пачуко змішують 
деякі  аспекти  рідної  культури,  зокрема  католицькі  символи,  з 
культурою зутерів71, що сформувалась у нью-йоркському Гарлемі 
та стала однією з перших форм афро-американського протесту. 
Пачуко,  елегантні молодики  у  нарочито  недоладних  костюмах 
оверсайз зі спільнот латиноамериканців і реперів, татуюють собі 
розп’яття, зазвичай на долоні між вказівним і великим пальцями, 
або  зображення Матері  Божої  Гваделупської.  А  дівчата  інколи 
татуюють малесенький хрест під нижньою губою (див. Crosgrove 
1984; Cummings 2009, р. 21). Згодом мотиви пачуко переймуть 
чикано,  чиї  татуювання  набудуть  популярності  навіть  в  Італії, 
часто  зберігаючи  символічну  конотацію  з  натяком  на  маргі-

71   Зутери – представники руху «зут-сьютів» (zoot suits), який отримав 
назву через специфічний крій костюмів. – Прим. перекл.
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нальність. Даніеле, двадцять сім років, у минулому комірник у 
Тіволі, має цілий набір тату чикано:

Сюжети  чикано  –  це  переважно  сцени  з  життя,  гроші, 
черепи.  У  мене  є  гігантська  Матір  Божа  Гваделупська, 
тому що вона мені подобається, вона захищає чесних зло-
чинців […] зараз це перетворюється на моду, але раніше 
це було питання стилю, у мене вона навіть склала руки 
у молитві,  і це також символ чикано.

Злочинницький образний ряд чикано,  татуювання як фор-
ма  самовизначення  маргінальності,  символічна  міць  черепів  і 
знаків набожності на  згадку про померлих друзів  –  усе це  досі 
приваблює деяких хлопців,  які  люблять татуювання  з натяком 
на тюремно-девіантну поведінку, незалежно від того, чим вони 
насправді займаються у житті.

На початку 1960-х років з’являються інші молоді бунтівники, 
так  звані  Янголи Пекла  (hells angels),  які  вперше  потрапляють 
до новин у 1964 році через  студентські протести в Берклі. У ті 
самі роки, коли біт-покоління відкриває добу перших молодіжних 
протестів, Янголи Пекла вибивають на шкірі свастику, логотип 
Harley-Davidson,  деталі  двигунів  та  знак  1  %  (див.  Castellani 
1995,  р.  108–10,  130;  1997b,  р.  10),  що  означає  належність  до 
дуже нечисленної спільноти. Також вони носять аксесуари, які 
асоціюються з прапорами Вермахту, і латки з цифрою 13, а на-
шивки  M  означають  марихуану.  У  1965  році  у  Берклі  близькі 
до Ку-Клукс-Клану та Американської нацистської партії Янголи 
Пекла з вигуками «бітники» та «комуністи» організують побиття 
студентів, які протестують проти війни у В’єтнамі (див. Castellani 
1997b, р. 87–102). І ті й ті розділяють певні погляди на спротив 
системі,  наприклад  на  відмову  від  громадського  порядку  та 
використання наркотичних речовин, утім Янголи Пекла опиня-
ються на протилежному боці від хлопців, що протестують проти 
війни.  Якщо  протестувальники  –  це  студенти,  представники 
середньої американської буржуазії, то Янголи Пекла походять із 
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робітничого класу,  їм близькі праворадикальні настрої –  і це в 
епоху, коли демократична культура посприяла таким потужним 
змінам  у  суспільстві,  як  ухвалення  Громадянських  прав,  що  у 
1964 році поклало край дискримінації афроамериканців. Після 
зіткнення зі студентами в Берклі поет Аллен Ґінзберґ присвячує 
неотесаним мотоциклістам вірш «Янголам» з такими рядками: 
«Настав час позбавити свастику символізму насильства / і повер-
нути її мирним містикам та індійцям» (Ginsberg 1997, р. 118). А в 
1969 році каліфорнієць Сонні Барджер, історичний лідер Янголів 
Пекла,  рекомендує  більше  не  застосовувати  символ  свастики, 
аби не привертати  увагу  влади  з  огляду на нелегальні  справи, 
якими часто займалися янголи, вони, наприклад, вживали ма-
рихуану і незаконно володіли вогнепальною зброєю. Саме тоді 
американський журналіст та письменник Хантер Томпсон в одній 
з оповідей про багатомісячну подорож разом із мотоциклістами 
розповів  про  набіги  Янголів  Пекла,  чим  дуже  посприяв  ство-
ренню жорстокого та злочинного образу цього руху (Thompson 
1967). Деякі фільми, зокрема фільми Р. Кормана, зосереджуються 
на цій тематиці, затверджуючи стереотипне уявлення про при-
мітивних  і  агресивних байкерів. Остаточного удару по репута-
ції  Янголів  Пекла  було  завдано  під  час  концерту  на  фестивалі 
Altamont Speedway у 1969 році, коли «Rolling Stones»  залучили 
їх до охорони порядку. Сталося так, що насильство спалахнуло 
саме серед тих, хто мав би його попередити, і в результаті один 
з янголів смертельно штрикнув ножем глядача. Документальний 
фільм  «Gimme  Shelter»  («Дай  мені  притулок»)  (1970),  знятий 
братами Мейслз разом із Шарлоттою Цверін, демонструє кадри 
жорстокості та бійки Янголів Пекла на концерті, організованому 
на  Західному  узбережжі  через  кілька  місяців  після  Вудстоку  в 
спробі повторити успіх останнього.

Використаний Янголами Пекла образний ряд  досі  залиша-
ється  одним  з  основоположних  елементів  татуювання  завдяки 
живучості  їхнього  бачення  таких  понять,  як  воля,  бунтарство, 
готовність до постійного ризику з мотоциклами та швидкістю. 
Як лаконічно стверджує Паскуале, сорок один рік, власник тату-
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студії  по  вулиці  Спакканаполі,  «тату  і  байкери  пасують  одне 
одному, наче сир до спагеті». Надаємо слово Паскуале:

Харлеїсти  – не  хобі  вихідного  дня. Ми походимо  з  того, 
що «Харлей» – не мода, а стиль життя. «Харлей» визначає 
твої думки, це не просто мотоцикл у твоєму гаражі, який 
ти сідлаєш щонеділі. Ти ним живеш. Ти ним мислиш, ним 
дихаєш. І все це пов’язане […] з харлеїстами сімдесятих; 
то був прекрасний період, міцна закваска.

У Сполучених Штатах Harley-Davidson тривалий час вважався 
недорогим  брендом, що  тримався  на широкій  торгівлі  вжива-
ними запчастинами, якими американські військові заполонили 
ринок  після  Другої  світової  війни.  Отже,  можна  було  купити 
мотоцикл за цілком прийнятною ціною. Доба персоналізованих 
мотоциклів  з  індивідуальною  комплектацією  на  кожен  смак 
прийде трохи згодом.

Минають  десятиліття,  і  протестний  дух  молодіжних  угру-
повань на Harley-Davidson потроху перетворюється на коштов-
ний продукт масового  споживання,  який часто  копіює манеру 
перших  харлеїстів,  ніби між ними не  пролягла  прірва  часу.  За 
останні  десятиліття  бренд  Harley-Davidson  багато  просунувся 
на  ринку  завдяки  розширеному  мерчандайзингу,  і  це  помітно 
вплинуло  на  всіх,  хто  асоціює  себе  з  Янголами  Пекла  або  так 
чи так відчуває себе байкером. Безумовно, світ Harley-Davidson 
сьогодні – це зовсім інше явище порівняно з початком. «Я люблю 
байк,  це  вінтаж»,  –  стверджує  Марко,  жвавий  тату-майстер  з 
Рима, сорок чотири роки. Також байкерська культура зайшла у 
дуже специфічну галузь коштовної моди на ретро, і коли йдеться 
про  татуювання,  візуальні  коди  харлеїстів мають  дуже  вінтаж-
ний вигляд, відтворюючи епатажну реальність того часу, навіть 
якщо  вона  не  відповідає  соціальному  контексту,  в  якому  вони 
живуть сьогодні.
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2. Гола правда

У 1960-х роках виникає культура хіпі з її двоїстим ставленням 
до  татуювань. Притаманний цій контркультурі  стиль життя  та 
уявлення про фізичний вигляд тіла вочевидь базуються на прин-
ципі  простоти й  автентичності. Особливої  важливості  набуває 
оголене тіло як переосмислення ідеї Аркадії у бунтівному ключі. 
Цей рух народився у районі Хейт-Ешбері міста Сан-Франциско. 
Хіпі ходять босоніж та експериментують із проживанням цілими 
комунами,  ба  більше  –  подекуди  імітують  повернення  до  при-
родного, майже первісного стану речей.

Хіпі  та  інші  численні  представники  строкатої  галактики 
молодіжного  протесту,  яка  народжується  у  середині  60-х  ро-
ків  ХХ  сторіччя  і  починає  свій  рух  з  Каліфорнії,  в  теорії  та  на 
практиці  створюють  новий  триб  життя,  вигадуючи  його  так 
достеменно,  як  тільки  можуть,  із  застосуванням  бідняцьких 
та  антикомуністичних  кодексів  поведінки.  Рух  виражає  ідеал 
втечі з міста та з цивілізації, культивуючи близький до природи 
стиль життя. Серед них так звані дигери, які запозичили назву 
в протестантів часів англійської революції, що виступали проти 
приватної власності на землю. У Сан-Франциско – завжди це Сан-
Франциско! – вони ставлять  імпровізовані  театральні вистави, 
організують  музичні  події,  практикують  різні  форми  тимчасо-
вого спільного проживання. Додаймо сюди оголеність, відмову 
від бюстгальтерів,  одежу  з натуральних  і  дешевих  тканин – це 
лише декілька  з  багатьох  аспектів,  за  допомогою яких  хіпі  на-
магаються  відшукати  сутність,  невимушеність  та  справжність, 
що ними  сповнена  природа.  Вони  поставили  собі  наївне  й  ра-
дикальне  завдання  –  відтворити  первозданні  умови  існування 
і жити  у  злагоді  з  ними  (див. Castellani  2010,  р.  54–62).  І  знов 
оголеність  і  краса  тимчасово  збігаються  в  єдності  етичного  та 
естетичного ідеалів. Емпатичний контакт з природою призводить 
до природної екзальтації тіла в усіх можливих проявах: чи то до-
вге недоглянуте волосся, чи сексуальність або правила сумісного 
проживання. Хіпі вишукують для себе відвертий, щирий стиль 
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життя часто подалі від міста, намагаючись повернутися до цін-
ностей Південної Америки, де простота, комунально-племінний 
устрій і перебування у злагоді з могутніми природними силами 
створюють більш справжнє життя.

Через те, що на символічному рівні культура хіпі дає новітнє 
прочитання  так  званих  первісних  умов  існування,  вона  при-
власнює  елементи  інших  культур,  зокрема,  культури  корінних 
американців, зігнаних зі світу після контакту із західними людь-
ми. Коливаючись між почуттям провини за минуле та відвертою 
цікавістю  до  жорстоко  підкорених  народів,  вони  поновлюють 
обряди ініціації, а їхнє уявлення про людську природу дозволяє 
модифікувати  тіло.  Інший  бік  цього  первісного  існування  по-
тужно апелює до природних диких умов та екзотичних далеких 
культур.  Тому  серед  деяких  представників  контркультурної  га-
лактики хіпі почалося поширення татуювань, хоча й у незначній 
кількості. Популярності татуювання неабияк посприяла Дженіс 
Джоплін,  одна  з  найвідоміших постатей  того  часу. Дійсно,  спі-
вачка замовила у відомого тату-майстра Лайла Таттла вибити на 
зап’ясті браслет  і  зробити один більш приватний малюночок – 
вибити серце на грудях.

Лайл  Таттл  вважає,  що  це  було  відчутним  поштовхом  для 
феміністичного руху та взагалі употужнило залучення жіночого 
світу  до  суспільного  життя,  а  цей  світ  просто  вибухнув  після 
1960-х  років,  підвищуючи привабливість  татуювань. На  думку 
тату-майстра, одним з факторів, що рішуче підвищили популяр-
ність татуювань  і попит на них, стає 

визволення  жінок,  стовідсоткове  визволення  жінок!  Це 
знов поставило на чільне місце татуювання. Жінки знай-
шли  новий  сенс  свободи,  а  отже,  дістали  змогу  робити 
собі  тату,  якщо  їм  заманеться.  Це  збільшило  ринок  на 
50 %72.

72   http://www.prickmag.net/lyletuttleinterview.html.
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Дженіс Джоплін  зі  своїм  татуйованим браслетом викликає 
першу хвилю копіювань, адже багато хто бажав таке саме тату, 
як  у  зірки музики  та шоу-бізнесу.  Дівчата  хотіли мати  схожий 
мотив  на  зап’ясті  –  щоб  було  точнісінько  як  у  поп-зірки,  яка 
трагічно  загинула у 1970 році через передозування  героїну. За 
кілька днів до смерті Дженіс Джоплін, а  саме першого жовтня, 
журнал «Rolling Stone» присвячує цілий розворот Лайлу Таттлу, 
де він постає оголеним і повністю татуйованим.

3. Панк-вибух

Незважаючи на перші передвісники, що з’явилися за часів па-
чуко та Янголів Пекла, татуювання на Заході набувають значної 
популярності  лише  на  хвилі  панк-культури,  з  другої  половини 
70-х  років минулого  століття  –  саме  тоді  його  практикують  та 
інтерпретують переважно як символічну форму юнацької непоко-
ри. Несподівано татуювання увійшло у моду молодіжних культур, 
зокрема,  серед  тих  рухів,  що  засуджують  доросле  суспільство. 
О  цій  порі  демократизується  ставлення  до  тіла  –  воно  більше 
не  вважається  недоторканною  територією,  а  перетворюється 
на об’єкт  суттєвих  змін. Уперше за  історію татуювання стають 
справжньою  відправною  точкою  молодіжної  культури.  Якщо 
контркультура  хіпі  концентрувала  увагу  на  тілі,  вшановуючи 
його  природність  чи  те,  що  вона  вважала  природністю,  пан-
ки демонструють протилежне  ставлення. Дійсно, починаючи  з 
другої половини 1960-х років панк-рух надає значний поштовх 
поширенню татуювання, обираючи його тим осудним символом, 
яким можна дряпати прокляте тіло.

Наразі особливого успіху  зазнає  стиль трайбл, що неабияк 
сприяє  розвиткові  та  реінтерпретації  символічно-естетичних 
кодів татуювання. Трайбл спирається на специфічне поєднання 
орієнталізму та вигаданої традиції. Його створив тату-майстер 
Лео  Зулуета,  представник  американського  панк-року  філіппін-
ського походження, який розпочав татуювати одночасно з Доном 
Едом  Гарді,  зіркою  першого  ешелону  сучасних  тату-майстрів 
(поруч  із  Лайлом  Таттлом).  Цей  стилістичний  напрям  черпає 
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натхнення у полінезійських татуюваннях, визначаючи нові рамки 
та  створюючи  єдиний  стиль  для  різних  культурно-естетичних 
аспектів Південно-Східної Азії. Йдеться про новітнє,  розгорну-
те прочитання образного ряду родом з дикунського світу, який 
після  перших  кругосвітніх  подорожей облаштувався на  Заході. 
Тодішня молодь прикрашає себе довгими та хвилястими чорними 
плямами, зробленими товстим вістрям для нанесення татуювань. 
Трайбл виконується у суто чорному кольорі без чітких образів на 
кшталт традиційних полінезійських або маорійських татуювань. 
Іммігрант Лео Зулуета вигадує культурні корені свого минулого, 
відтворюючи та трансформуючи традиції далекого світу, а відтак 
залучає ці традиції до панк-культури й вбудовує у художній ряд 
сучасного протестного руху.

Зулуета стверджує:

Мені пощастило. Я почав татуювати купу людей зі світу 
панк-року. Їм був потрібен стиль для ініційованих, не для 
новачків, і я випередив час, зробивши купу тату на їхніх 
венах. Я абсолютно щасливий через те, що мені довело-
ся зіграти важливу роль у створенні цього. Зараз трайбл 
украй популярний (DeMello 2000, р. 87).

Отже,  трайбл  народжується  у  середовищі  представників 
каліфорнійського  панк-року  як  форма  навмисно  «зіштучнено-
го»  образу  дикунів  південних  морів.  Творчий  задум  полягає  у 
створенні малюнка, який з мистецької та культурної точок зору 
апелюватиме до образного ряду народів Південно-Східної Азії. 
«Я  намагався  підійти  до  справи  в  буквальному  сенсі,  –  продо-
вжує  Зулуета,  –  але  я  знаю,  що  в  плані  символіки  це  було  б 
вкрай помилково та нешанобливо» (ibid.) щодо культур, в яких 
ці татуювання зародились  і практикувалися.

У  1980-х  роках  трайбл  набуває  популярності  серед  молоді 
на Заході, започатковуючи інший погляд на будову тіла. Взагалі 
західний підхід базується на тому, що малюнок – це картина на 
тілі  людини,  нанесена  з  урахуванням  пропорцій  та  обраного 
для  тату  місця.  Зразком  можна  вважати  так  званий  формат 
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old school,  що  тріумфально  повернувся  протягом  останнього 
десятиліття. Натомість у східних татуюваннях – японських або 
маорійських – татуювання зазвичай буває набагато просторішим, 
повторює обриси тіла або обличчя, як у випадку моко,  і визна-
чає  індивідуальність  і соціальний статус людини.

Трайбл  ґрунтується  на  принципі, що  татуювання  узгоджу-
ється  з  будовою  тіла  та  м’язовим  каркасом.  Дійсно,  цей  стиль 
підкреслює  фізичну  статуру  й  характерні  особливості  тіла,  не 
доповнюючи їх додатковими образами зовнішньої реальності – 
ні реалістичними, ні стилізованими, як це притаманне східній, 
зокрема,  японській  традиції:  вітрильник,  квітка  чи  ще  щось 
таке.

Стиль зазнав потужного розвитку як на рівні техніки вико-
нання, так і на рівні графічних образів татуювання. Клод Різник 
(Clod the Ripper), тридцятитрирічний тату-майстер з Мілана, що 
працює у стилі dark, стверджує:

Трайбл  іще в ходу. Зараз  заходить не класичний трайбл 
дев’яностих або нульових –  трайбл  з рисочками, а  захо-
дять полінезійські, маорійські мотиви, тобто трохи більш 
вишуканий варіант трайбла. Стиль, народжений у вісімде-
сятих, був зрештою лише західною інтерпретацією – так 
утворився стиль трайбл, який насправді нічого не значив: 
просто декорація за допомогою рисочок.

Після першого, свідомо сфальшованого та інтерпретованого 
у власному стилістичному ключі прочитання трайбл тривалим 
часом розвивався шляхом, так би мовити, семантичних пошуків 
серед татуювань різних народів Південно-Східної Азії – від маорі 
до мешканців Маркізьких островів або Таїті. Окрім прискіпливої 
уваги до історії та специфіки татуювання, трайбл демонстрував 
іще й неабиякі творчі рішення з персональним підходом залежно 
від чутливості кожного окремого тату-майстра.

Трайбл  з  легкістю  стає  незмивним  декором,  що  повністю 
узгоджується  з  лініями  тіла  і  сповнюється  дуже  суб’єктивними 
сенсами, адже йдеться про абстрактний графічний символ, який 
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апелює до екзотики південних морів або чарівності далеких на-
родів.  Розповідає Марко,  тридцять  дев’ять  років,  тату-майстер 
з Мілана:

Я  вже  років  зо  двадцять  татуюю,  кручусь  у  світі  тату. 
Мене завжди заворожував трайбл, я вбачав у ньому радше 
орнаментальність, дещо більше, ніж персоналізацію тіла. 
Я долучився до трайбла тому, що ці графічні знаки мали 
велике значення, яке я не розумів, і цим вони ще більше 
вабили […], хоча тоді мені було байдуже їхнє значення – 
мене більше захоплювали люди, що  їх наносили.

З  огляду  на  розмаїття  стилістичних  властивостей  трайбл 
можна з легкістю вважати орнаментальним стилем – інколи він і 
сприймається як своєрідна оздоба тіла. «Зараз я роблю трайбли, 
що нагадують арабську підлогу», – веде далі Марко. Тіло уподіб-
нюється до архітектурної конструкції, як це практикували свого 
часу давні єгиптяни.

У стилістичному плані трайбл має різний розмір, наприклад, 
це  може  бути  маленька  промальована  хвилька,  кривизна  якої 
підкреслює вигин тіла у даному місці, або масштабний візерунок 
на  великій  ділянці  тіла,  який  забезпечує  новітнє  прочитання 
фізичного вигляду загалом. Це одна зі  складових успіху трайб-
ла:  те,  що  він  може  мати  будь-який  розмір,  дає  змогу  людині 
легше зважитися на набиття тату, підставляючи власне тіло під 
інструмент. Натомість,  інші стилі, як-от, приміром, японський, 
значно вибагливіший, адже японські тату набиваються full body 
або  принаймні  на  великі  ділянки  через  складне  переплетіння 
між образотворчістю та морфологією людського тіла. А трайбл, 
особливо попервах, дозволяв відчути себе дикуном, обходячись 
«малою  кров’ю»  і  не  вступаючи  у  суперечність  із  собою.  Цей 
стиль набуває особливої популярності у 1980-х роках, тому що 
з ним не виникає проблем – де зробити тату чи якого розміру. 
Його успіхові сприяє той факт, що на першому етапі з ним міг 
упоратися навіть тату-майстер аматор, а не професіонал, адже 
не було якихось надзвичайних складнощів. Через те, що малюнок 
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має  абстрактний  характер,  татуйований  не  повинний  якось 
спеціально підлаштовуватися під мотив – і це ще один плюс. По 
суті, трайбл – це дикунські символи на шкірі, які можна дозувати 
як  вам  заманеться,  і  в  будь-якому  разі  вони  не  означатимуть 
нічого конкретного або специфічного. Тату в стилі трайбл стає 
формою  масового  привласнення  й  переробки  образного  ряду 
дикунів у процесі переосмислення свого тіла.

Цікаво, що саме у другій половині 1979-х, в епоху глибокої 
економічної  кризи  і  високого  рівня  безробіття  серед  молоді, 
татуювання стають «гарною думкою», особливо на хвилі панк-
культури. З  точки  зору  символізму вони  закріплюють  ідею не-
автентичності  тіла  і  його  придатності  до  моделювання.  Іден-
тичність  постає  як  тимчасова, штучна,  аж  ніяк  не  подарована 
природою даність. Тіла панків виражають потужну реакцію на 
рух хіпі та на стиль життя, що позиціонував себе невимушеним, 
непідробним, справжнім. Ненатуральність і відданість штучним 
кодам  підкреслюються  вдяганням  у  ПВХ,  пластик  та  інші  від-
працьовані  матеріали,  розфарбовуванням  волосся  у  навмисно 
штучні  кольори,  причому  це  роблять  як  хлопці,  так  і  дівчата. 
«My facade is just a fake», – співає у 1976-му Полі Стайрін (того-
часна панк-зірка) у «I’m a Poseur». Усе – фейк, ідентичність – це 
зроблений на власний розсуд фасад. Бути справжнім неможли-
во, а головне – це зовсім непривабливо й небажано (Castellani 
2010).

Якщо  хіпі  зробили  свій  вибір  на  користь  злиденності  на 
тлі  заможного  суспільства,  то  панки  для  вибудови  та  подання 
власного тіла використовують витіювату мову сучасної  їм еко-
номічної  кризи.  У  середині  1970-х  років  ідея  майбутнього  як 
осяяного  прогресом  обрію  дала  тріщину  на  індивідуальному  і 
колективному рівнях,  тому в панків на перший план виходить 
несталість  часів. Це  апокаліптичний  екстремальний погляд на 
речі.  «Я  належу  до  порожнього  покоління»,  –  співає  рок-гурт 
«Television». Убрання панків містить очевидні символи розгрому 
та  самовиключення  з  життя.  Молодь,  яка  у  1960-ті  роки  про-
голошувала  ідею  сучасності  та  віри  у майбутнє,  раптом уособ-
лює кінець раціональних обіцянок благополучного щастя. Вона 
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театралізує  цю  хиткість,  удаючи  із  себе  жертву,  і  татуювання 
тут  стають  у  пригоді  як  своєрідний  селфгарм  з  акцентом  на 
дикунство та маргінальність.

Один  із  домінантних  елементів  панк-руху  –  це  задоволен-
ня  від  того,  що  ти  стаєш  об’єктом  остракізму,  «вдягненим»  у 
суперечливі  або  відверто  осудливі  символи.  Татуювання йдуть 
у комплекті з англійськими булавками, з фетишистськими лан-
цюгами,  що  перетворилися  на  модні  аксесуари,  зі  рваними, 
перекрученими  сітчастими  панчохами.  На  ту  мить  ставлення 
до нього негативне, поки ще ніким не заперечене. Затавровані, 
немов  дикуни,  знедолені,  як  жебраки,  у  рванні,  мов  злидарі, 
або в одежі повій, що стоять уздовж дороги, – панки займають 
позицію пригнічених жертв, катуючи власні тіла й підриваючи 
не  тільки  засади  загальноприйнятого  значення  нормальності, 
а й стандартні уявлення про соціальну роль молодих поколінь. 
Немає нічого істинного чи справжнього. Природна краса? Хіба 
що знехтувати й зруйнувати.

Саме панк-рух першим серед усіх молодіжних культур вивів 
на авансцену дівчат, потужно сприяючи переосмисленню жіно-
чої ідентичності та підриваючи традиційну іконографію жіночої 
долі. Стовідсотково жіночий рок-гурт «The Slits» нехай безладно 
та зухвало, але розпалює уяву проти наявних стереотипів щодо 
жінок.  У  пісні  «Typical Girl» (1979)  рок-гурт  пропонує  десять 
негативних  заповідей  ідеальних  жінок:  пристойні  дівчата  не 
займаються творчістю, не бунтують, не вміють добре керувати 
машиною  тощо.  Загалом,  типовій  дівчині  властива  невпевне-
ність, і вона мусить залишатися десь на задвірках. Знаменуючи 
собою початок фемінізму цих років,  дівчата  з  гурту  «The Slits» 
стають головними дійовими особами сцени, підриваючи навіть 
невербальні комунікативні коди та ідеалізовану будову жіночого 
тіла. Frontgirl, тобто вокалістка групи, відома як Ari Up, на той 
момент  ще  підліток,  спричиняє  зухвалу  гендерну  революцію. 
Рвані панчохи, бюстгальтер поверх сорочки, труси на легінсах – 
ще ніхто не з’являвся на сцені у такому бентежному та безпре-
цедентному вигляді. Ari Up метафорично спотворює саму  ідею 
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жіночності та жіночої покори. У провокаційності жестів прогля-
дає намір увести в оману чоловічий погляд і відкинути будь-яку 
спокусливість, що її так цінують чоловіки. Дівчисько запозичує, 
перетлумачує та розміновує арсенал фетишизму, вбираючись у 
брудний плащ зверху латексних штанів (Laing 1991, р. 122–3).

Жіноча краса, заснована на природності та справжності тіла, 
опиняється  під  великим  сумнівом.  У  1977  році  Джуді  Найлон, 
співачка дуету  «Snatch»  (разом  із Патті Палладін),  татуює спи-
ну на  вшанування Мана Рея  та  «Le  violon  d’Ingres»73. «Я  знала, 
що не проживу нашвидкуруч  і не помру молодою, – стверджує 
співачка,  –  тому  я  обрала  образ,  з  яким  можна  триматися  на 
різних стадіях жіночого життя» (Mifflin 2014, р. 80). Тату набила 
нью-йоркська майстриня Рут Мартін, одна з небагатьох жінок-
татуювальниць того часу, яка у 1977 році ненадовго вирушає до 
Венеції, щоб татуювати учасників Бієнале (ibid.).

Панк  перевертає  горініж  традиційні  уявлення  про  тіло  та 
гендерні ролі, приховуючись за всіма можливими знаками – від 
макіяжу  з  начорненими  очима  до  татуювань,  які  до  того  часу 
розглядалися  лише  в  контексті  найжалюгіднішої  проституції. 
Дивна  історія  з  цим  панком.  Спершу  грубий,  безладний  і  по-
хабний,  він  обертається  на  молодіжну  культуру,  яка  зробила 
найбільший внесок у сяючий світ моди й стилю. Вів’єн Вествуд 
і  Зандра  Родс  швидко  перетворюють  завзятий  панк  на  мейн-
стрім. Уже у березні 1977 року Зандра Родс створює колекцію 
одягу з купою лез і булавок, чим швидко виводить символічний 
зміст панка – руху, що народився на знак протесту, відмови та 
свідомого злидарства, – на блискучий подіум під вигуки «Шок – 
це  шик»,  як  прокоментував  цю  подію  журнал  «Cosmopolitan» 
(Hebdige 1983, р. 105–6; див. також Castellani 2010, р. 114-5).

73   «Скрипка Енгра» – чорно-біла світлина американського художника – 
новатора і експериментатора Мана Рея; вперше була опублікована в сюр-
реалістичному журналі «Littérature» у червні 1924 року. – Прим. перекл.
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4. Світ скінхедів

Серед  перших  татуйованих молодіжних  культур  варто  зга-
дати скінхедів, що  з’явилися десь у  середині 1970-х,  хоча деякі 
ознаки  руху  окреслилися ще  в  1969  році.  Скінхеди  виникли  в 
Англії із залишків модів74 попереднього десятиріччя, але у більш 
жорсткій  і  менш  поблажливій  версії,  так  званій  hard mod,  і  з 
культури молодих ямайських іммігрантів, що називалися руд-бої. 
Від самого початку цьому рухові притаманні численні варіації. 
Деяка,  менша,  частина  скінхедів  сповідує  неприхований  ра-
сизм, спрямований проти пакистанців, хіпі та гомосексуалістів. 
У своєму інтерв’ю один зі скінхедів у 1969 році стверджує: «Ми 
проти  будь-кого,  хто  на  нас  зглянеться:  пакистанці,  студенти, 
гомосексуалісти» (Brake 1980, р. 79). Так у декількох словах він 
визначив  цінності  правих  скінхедів,  які  вкрай  негативно  ста-
вилися  до  іноземців,  до  тих,  хто належав  до  середнього  класу, 
наприклад студентів, а ще до будь-якого напряму гей-культури, 
хоча саме тоді гей-культура починає виходити з тіні після відо-
мих Стоунволлських бунтів, коли ЛГБТ-спільнота вчинила опір 
поліцейському свавіллю у Нью-Йорку в 1969 році.

Натомість інші скінхеди відверто долучаються до лівих сил, 
дотримуючись абсолютно антирасистських позицій, наприклад, 
рух SHARP (SkinHead Against Racial Prejudice), заснований ліде-
ром панк-гурту «The Oppressed» Родді Морено. У логотипі SHARP 
убачається стилізований образ троянського шолому з відомого 
англійського  лейбла  «Trojan Records»,  який  випускав  ямайську 
музику,  зокрема  ска,  реґі,  рокстеді. Протягом наступних років 
з’являються перші угруповання Rash, Red та Anarchists Skinheads, 
близькі до крайніх лівих.

Праві  скінхеди  збираються  під  різними  назвами,  перша  з 
яких  Blood  and  Honour.  Через  близькість  до  націоналістичних 

74   Моди (mods) – музичний стиль, а також певний рух, спосіб життя 
та манера одягатися, породжена підлітковою культурою Британії початку 
1960-х. – Прим. ред.
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позицій  англійські  скінхеди навіть  вступили до Національного 
фронту в середині 1960-х років. За своїм убранням і загальним 
настроєм  вони  схожі  на  представників  робітничого  класу,  які 
після  нафтової  кризи  1973  року  боролися  проти  безробіття  та 
бідності,  їх  сповнює  гордість  за  свої  корені  та  належність  до 
нижчих  прошарків  суспільства.  Від  чобіт  до  джинсів  Levi’s,  від 
підтяжок  і  англійських  футболок  до  голеної  голови  –  як,  на-
приклад,  Фред  Перрі  або  Бен  Шерман  –  скінхеди  символічно 
присвоюють собі предмети щоденного вжитку, які асоціюються 
з робітничою культурою і часто нагадують пародію на світ, що 
вже почав зникати (Hebdige 1983, р. 58–62).

А втім апелювання до духу  спільноти та  традиції ще довго 
залишатиметься потужним об’єднувальним чинником. Із суміші 
індо-західної культури  іммігрантів другого покоління й англій-
ської пролетарської культури вийшов своєрідний мікс поведін-
кових реакцій, життєвих позицій і незвичної музики. Суворість 
oi!-музики виражається у стереотипізації стилю та жаргону «міц-
них горішків». Скінхеди затверджують дух належності до власних 
витоків, солідарність і відданість цінностям групи, у тому числі 
через  татуювання.  Серед  татуювань  перших  скінхедів  – широ-
кий  набір  розпізнавальних  знаків  скінхедської  реальності:  від 
логотипа SHARP для лівих до нацистсько-фашистських символів, 
логотипа Blood and Honour або кельтського стилю (який спира-
ється на  ідею спільної європейської традиції) для правих. В  ін-
ших випадках татуювання апелює до цілісних образів, яких було 
чимало у скінхедській символіці, скажімо, хлопець у бомбері та 
чоботах Doc Martens (відомий бренд чобіт, який увійшов у моду 
завдяки скінхедам), павутиння на лікті, тату у вигляді ластівки 
як символ волі, світ ска-музики, що походить з культури руд-боїв 
(Castellani 1995, р. 140–3).

Від самого початку татуювання як спільний елемент моло-
діжних культур указує на маргінальність і «мужність». Людина, 
що  його  собі  робить,  знає:  суспільство  засуджує  татуювання, 
вважаючи  його  проявом  жорстокості  та  агресії.  У  період  між 
1970-ми та 1980-ми роками, тобто до того, як татуювання стають 
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масовим  явищем,  культура  скінхедів  пропонує  своє  бачення 
ідентичності та традиційних цінностей, самостверджуючись за 
допомогою  сили,  у  тому  числі  через  відбитки  на  шкірі,  але  у 
період  радикальних  соціальних  змін  цей  образ  не  витримає 
коливань часу.

У  1980-х  роках  в  Італії  світ  правих  скінхедів  зливається  з 
фашистською  традицією  періоду  Республіки  Салó, що  виража-
ється у нетерпимості до іммігрантів, перша хвиля яких тільки-но 
несподівано  з’явилась  у  країні.  Від  барвистого  всесвіту  правої 
політики італійські праві скінхеди запозичують зосередження на 
націоналістично-расистських  інтонаціях  –  і  це  саме  тоді,  коли 
феномен  імміграції  вже  не  можна  ігнорувати  (Castellani  1994, 
р. 42–57).

У деяких ультраправих колах  і досі використовують татую-
вання з метою відображення своїх політичних вподобань – так ці 
вподобання стають не тільки частиною власної історії, а й тіла. 
Наведемо приклад соціального центру Casa Pound у Римі. Розпо-
відає Крістіна, двадцять два роки, тату-майстриня з Чепрано:

Іноді  в  Casa  Pound  татуюють  написи  з  рядками  пісень, 
що надихають рух наче слоган […] як одна дівчина, яка 
викарбувала  назву  пісні  «Zetazeroalfa»,  їхнього  офіцій-
ного гурту, а саме «озброюй свою душу», я часто бачила 
татуювання у вигляді цієї фрази прописом.

Гурт  «Zetazeroalfa»,  народжений  у  другій  половині  1990-х 
років, розглядає різні тематики з елементами правої політики. 
Для  обкладинок  альбомів  і  атрибутики  «Zetazeroalfa»  обира-
ють образний ряд, який відтворює символіку неофашистського 
бунтарства. Серед фраз, що часто з’являються на одязі або без-
посередньо на шкірі, можна згадати «Nel dubbio mena»75, «Liberi 
belli ribelli»76.

75   У сумніві загроза (італ.). – Прим. перекл.
76   Вільні, гарні, бунтівні (італ.). – Прим. перекл.
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У дуже приватній розмові хлопець із Casa Pound розповідає 
таке:

Я можу сказати за себе: традиційне татуювання є симво-
лічним  і миттєвим [у плані розпізнавання],  ззовні  воно 
несе  прості  й швидкі  значення,  напевно,  для  того,  щоб 
передати меседж. Ти носиш на собі всю символіку, тому 
це  доходить миттєво,  безпосередньо  […]  а  якщо  я  бачу 
тату в  стилі маорі,  я не  знаю, що за цим стоїть,  до того 
ж кожен закладає власний сенс у те, що набиває на себе 
[…] Зараз у мене класичне павутиння просто тому, що я 
скінхед; у мене ластівка, око і зуб, що означає метафору: 
око  за око,  зуб  за  зуб;  у мене багато  знаків, нещодавно 
я собі набив павука на коліні.

Інколи навіть дорослі люди обирають фашистські  символи 
для татуювання, тому що традиція правих поглядів починається 
з родини. З нами знову Крістіна:

Подеколи немолоді люди, років за сорок, просять вибити 
їм лікторські фасції, але в непомітному місці, вони кажуть 
«у нас вдома ми завжди були фашистами», у них зазвичай 
і батько,  і дід перебували у лавах фашистської партії.

Татуювання втілює світ, до якого належить людина, улюблені 
символи, які вона розділяє з однодумцями, історичне коріння, а 
коли йдеться про представників правих сил, то вибите на шкірі 
татуювання категорично свідчить – людина ні за що не змінить 
своїх переконань.
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У  60–70-ті  роки ХХ  століття  суспільство  стрясають філософ-
ські дискурси, феміністичні рухи, нові стилі життя, виступи 

артистів,  молодіжні  протести,  ЛГБТ-протести  –  під  сумнівом 
опиняються  самі  основи  суспільного  ладу.  На  хвилі  глибоких 
розхитувальних соціальних змін на перший план у ці роки ви-
ходить тіло як головний герой нових віянь.

Починаючи  з  1960-х  років  боді-арт спрямовує  кров  і  тіло 
у  суто  мистецьке  русло,  вважаючи  фізичні  властивості  митця 
чудовим експресивним засобом. Задум полягає в тому, щоб під-
креслити нестримну життєвість, показати кризу ідентичності та 
візуально закріпити опанування нових просторів. Експеримен-
ти  із власною шкірою часто носять мистецько-перформансний 
характер. У ті роки жодна тема не обговорюється у суспільстві 
так  завзято,  із  задіянням  такої  кількості  рівнів,  як  фізичний 
вигляд  людини. Боді-арт карколомно  виходить  на  сцену  після 
віденської  акції  з  хепенінгом  і  перформансом,  орієнтованими 
на  садомазохістську  та  селфгармістську  аудиторію,  з  відверто 
провокативним наміром щодо тіла та своїх соромів. Виступи Ру-
дольфа Шварцкоглера складаються з того, що артист на публіку 
завдає  собі фізичної шкоди –  глядач дивиться на кров  і марлю 
навколо скаліченого тіла, і все це видовище створює «приватну 
іконографію переслідуваної, звинуваченої, катованої людини, від 
якої очікується підкорення» (Alfano Minghetti 2001, р. 25).

Серед інших варто згадати американку Керолі Шніманн, яка 
працювала  з  групою  «Fluxus»,  вона розробляє мову  тіла,  вико-
ристовуючи провокативні  з феміністичної  точки  зору меседжі. 
Жіноча  оголеність  визволяється  або  принаймні  намагається 
визволитися від типово чоловічого споглядання. У перформансі 
«Meat  Joy»  (1964),  тобто  «Плотське  задоволення»,  вона  зобра-
жає оргіастичну оголеність, замислену й зрежисовану так, як її 
бачить жінка-мисткиня.
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Я  не  просто  створюю  образи,  –  стверджує  Керолі  Шні-
манн, – я досліджую вартісні образи плоті як матеріалу, з 
яким вирішила працювати. Тіло може бути не тільки еро-
тичним, сексуальним, бажаним, а ще й обрядовим: мар-
кування, написи-рисочки, жести та оприлюднення мого 
жіночого креативного «хочу» (Hewitt 1997, р. 103).

Плоть є об’єктом згоди, незгоди й експериментів, вона стає 
ключовим  елементом  для  переосмислення  ідентичності  та  до-
слідження нових  ідентифікаційних закутків особистості.

У 1970-х роках боді-арт, а заразом мазохізм, селфгарм, само-
еротизм, як у випадку Віто Аккончі, виводять на сцену свідому 
самотрансформацію  та  осквернення людського  тіла  з  усіма  по-
дробицями,  на  кілька  років  випереджуючи  більш м’яку  форму 
цього  масового  явища  –  моду  на  тату  та  пірсинг.  На  початку 
1970-х деякі мисткині досліджують себе та експериментують  з 
новими мистецькими територіями, починаючи з власної шкіри 
та  поранень,  які  самі  собі  вчиняють.  У  1973  році  Джина Пане 
ставить  Azione sentimentale у  міланській  галереї  «Діафрагма», 
протикаючи  собі  руку  шипами  троянди,  та  Action Autoportrait 
у  паризькій  галереї  «Stadler»,  лежачи  на  металевому  ліжку  із 
запаленими  під  ним  свічками.  Кров,  тортури,  завдавання  собі 
страждань – ось з чого складається суть її поетики. Біль, з яким 
вона експериментує на власній плоті, перетворює плоть на те-
риторію непокори: рани стають свідомим терзанням та ознакою 
протесту.  Тіло  становить  чудовий  інструмент  самовираження, 
за  допомогою  якого можна  експериментувати  з  чутливістю  та 
емоційністю на самісінькій межі, аби довести світові доцільність 
власного вибору. Відома американська художниця кубинського 
походження Ана Мандьєта  використовує  себе  у провокативній 
манері, вдягаючись  і перевдягаючись у різні матеріали, у тому 
числі у кров. У проєкті Facial Cosmetic Variations (1972) Мандьє-
та  змінює  зовнішність  вдягнутими  на  обличчя  панчохами.  За 
допомогою  макіяжу,  костюмів  і  моделювання  зачісок  її  лице 
неможливо  впізнати.  Ідентичність  здається  лише  заплутаним 
образом. У перформансі Sweating Blood (1973) у неї по лобі тече 
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кров. Плоть як матеріальний носій перетворюється на улюблену 
символічну територію для визначення екзистенціального стану 
людини, а кров сприймається фарбою для мурзання полотен.

Багато хто з художників і художниць: Барбара Крюгер, Віто 
Аккончі, Жанна Даннінг, Франческа Вудман, Сінді Шерман, Ма-
рина Абрамовіч (і це лише декілька імен) – сприймають власне 
тіло  за  точку  відліку.  Протягом  наступних  десятиліть  інші  ху-
дожники,  наприклад  Стеларк, Орлан  чи  Рон  Аті,  наважуються 
на більш екстремальні пошуки себе, організуючи епатажні пер-
форманси із руйнуванням самісіньких основ цивільних стандар-
тів,  на  яких  тримається  культура,  і  зводячи  нанівець  усталені 
гуманістичні цінності. Імпланти під шкірою, підвіски, хірургічні 
операції на тілі, що змінюють зовнішній вигляд, масштабні та-
туювання та пірсинг стають улюбленими засобами для багатьох 
худож ників.

Причини  протесту  криються  у  тілі  та  можливості  його 
контро лювати. З цього приводу Франко Б. стверджує:

[…] я пройшов цим довгим шляхом,  аби  стати  собою – 
тим, хто я є сьогодні, аби збігти від того, ким я був рані-
ше, і нарешті відчути себе людиною в цьому світі, де всі 
звикли тобою помикати й казати, що тобі можна, а чого 
не можна, за що тобі має бути соромно (Alfano Minghetti 
2001, р. 230).

Завдяки  татуюванням  та  виставленню  напоказ  катованої 
плоті  Франко  Б.  перевертає  уявлення  про  кодифіковану  тери-
торію тіла. Біль,  дискомфорт, кров  і  відповідні  «пахощі» епату-
ють  і примушують переосмислити себе та відносини з  іншими 
людьми.

Модифікації  тіла  та  самокалічення  на  публіку  зухвало  ви-
ходять на авансцену з художниками-авангардистами, а відтак з 
першими іконами прото-панка, наприклад, на концерті у Бостоні 
у 1969 році Іггі Поп робить собі глибокі розрізи на грудях і по-
чинає стікати кров’ю (див. Hewitt 1997, р. 109). Коли у розпалі 
панк-сезону 1978 року в Далласі, штат Техас, Сід Вішез виходить 
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на  сцену,  кров’ю  хлище  з  носа  –  закривавлений  тулуб,  на  гру-
дях ще проглядає зроблений бритвою напис «Gimme a fix» (Дай 
мені дозу).

До  1970-х  років  оптимальним  засобом  діалектичного  ви-
раження  ідентичності  та  відносин  індивідуума  із  зовнішньою 
реальністю  і  публічною  сферою  вважалося  слово.  Поступово 
інструментом номер один для передачі ідентичності, тобто того, 
ким  ми  себе  розуміємо  і  які  стосунки  із  зовнішнім  світом  ми 
вибудовуємо,  стає  тіло  з  його  матеріальністю  та  здатністю  до 
модифікацій  –  спочатку  в  рамках  деяких  мистецьких  і  моло-
діжних авангардних рухів, а згодом у більш різноманітних кон-
текстах.

Декорування та символічне пошкодження плоті уособлюють 
бажання,  біль  і  весь набір  сенситивних  станів, що визначають 
особу.  Розпуста  та  фізичний  вигляд  стають  і  притулком,  і  по-
лем  битви.  Тіло  немов  унікальна  власність,  якою  людина  роз-
поряджається  як  заманеться.  Експериментування  з  фізичним 
виглядом  перебуває  у  центрі  уваги,  як  ніколи  раніше.  У  про-
єкті  «Істини»  (Truisms,  1977–1979)  художниця Дженні Хольцер 
презентує  заїжджені  істини  на  різних  носіях,  у  тому  числі  на 
шкірі.  Вона  стверджує:  «абстракція  –  це  занепала модель»  (De 
Cecco – Romano, ред., 2002, р. 115). Ніколи раніше можливість 
передавати емоції через тіло не набувала такої важливості.

Змішуючи нові кордони мистецтва та  ідентичності,  татую-
вання  починає  виходити  за  межі  своєї  маргінальності  й  пере-
творюється на явище для вузького кола поціновувачів. Почина-
ючи  з  1970-х  років,  а  надто  протягом  наступного  десятиліття 
про  відомих  тату-майстрів  пишуть  як  про  художників,  у  них 
беруть інтерв’ю. Серед тих, хто посприяв переосмисленню тату-
ювань, варто зазначити Дона Еда Гарді; про себе він каже: «Все, 
чого  я  хотів,  –  це  займатися  мистецтвом  і  бути  художником» 
(Hardy  –  Selvin  2013,  р.  2),  вважаючи  за  належне, що  його  ді-
яльність потрапляє до категорії мистецтва. Дійсно, у 1971 році 
у нью-йоркському American Folk Art Museum відкривається пер-
ша  тату-виставка  Tattoo!,  де  демонструються  роботи  Моряка 
Джеррі (Нормана Кейта Коллінза), Дона Еда Гарді та інших. Саме 
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тоді починається  історія позитивного ставлення до татуювань. 
Зав дяки найвідомішим тату-майстрам цього покоління,  з  яких 
багато хто добре знався на піарі, у 1980-х роках татуювання на-
буває чималої популярності, поступово перетворюючись з тавра 
проклятих на цілком прийнятні, ба більше, просунуті культурні 
елементи декору.

Отже,  на  сцену  зухвало  вийшло  тіло,  куди  його  ледь  не 
силком випхнули різні соціальні рухи – від молодіжних культур 
до феміністичних рухів  і  новонародженої ЛГБТ-культури,  тому 
його «даність»  і нездатність до змін викликають дуже серйозні 
сумніви. Починаючи від кінця 1960-х, до цього процесу долуча-
ється гомосексуальна культура, спростовуючи й оспорюючи при-
родність статі та сексуальності. Гей-спільнота потроху починає 
сприймати  тіло  як  об’єкт  переробки  залежно  від  вибору,  який 
особа хоче зробити, аж ніяк не на догоду бінарному коду: чоло-
вік/жінка, що раніше вважався непохитним (D’Emilio – Freeman 
1988). Повстання  гей-спільноти  у  1969  році  у Нью-Йорку  нео-
чікувано виводить на поверхню новий світ, що тривалим часом 
залишався  на  задвірках  суспільства,  а  тепер  заявляє  про  свої 
права  й  можливість  обирати  гендерну  ідентичність  для  свого 
тіла, стиль життя та звичаї. Гомосексуальний рух використовує 
сцену для того, щоб запропонувати власне бачення гомосексу-
альної культури та її місця у суспільстві, він з коренем вириває 
застарілий  сором  і  глузливі  смішки,  менторські  гомофобські 
позиції,  ґречне  замовчування  та  примусову  невидимість.  Тіло, 
фізичний  вигляд  і  бажання  плоті  стають  тією  точкою  відліку, 
навколо якої у суспільстві точаться дискусії.

До  того  ж  на  початку  1970-х  років  зароджується  мода  на 
пірсинг  і  робить перші  кроки  у межах  гей-спільноти. На Захо-
ді  проколювання  мочок  вуха  практикується  з  прадавніх  часів, 
але отвори з сережками в  інших частинах тіла – таке люди по-
чинають  робити  і  цінувати  лише  о  цій  порі.  Каліфорнійський 
майстер  пірсингу  Джим  Вард  спочатку  поширює  цю  практику 
серед гей-спільноти Сан-Франциско, потім серед панків, і наре-
шті у 1990-х роках ця практика узагальнюється як елемент моди 
(DeMello 2007, р. 41–3). Вард розповідає, що йому це спало на 
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думку в 1968 році після статті у журналі «Gentlemen’s Quarterly» 
про чоловіка, який зробив собі велику кількість пірсингу в чис-
ленних морських подорожах:

Мене надзвичайно зацікавив цей факт. Я почав міркувати, і 
мені спала на думку така потужна фантазія – хочу пірсинг 
на сосках. Зрештою я його зробив, але тільки тимчасово, 
залишаючи отвори порожніми. Потім я зустрів чоловіка, 
в якого був справжній пірсинг на сосках, і зрозумів – пре-
цеденти  існують,  тож я можу втілити  свою фантазію на 
постійній основі (Vale – Juno, ред., 1994, р. 180).

Пізніше, у 1973 році, після зустрічі  з Дугом Маллоєм, який 
вже мав багато пірсингу, Вард починає створювати орнаменти та 
вигадувати різні техніки пірсингу – так з’являється ринок, якому 
судилося набути неймовірного успіху протягом наступних деся-
тиріч. Поширюється уявлення про тіло як об’єкт модифікацій, і 
це виводить його до широкого загалу,  за межі бунтівницьких  і 
опозиційних культур меншин. 

1. Квір-заворот

З  мистецької  точки  зору  між  перформансами  1960–1970-х 
років  і наступними десятиліттями перекинуто місток у вигляді 
інсценувань  і  постановок  для  демонстрації  ідентичності.  Ви-
щезгадана Сінді Шерман  використовує  у  своїх  перформансах  і 
чоловічі,  і  жіночі  ознаки  тіла,  вибудовуючи  через  фотографію 
абсолютно штучний образ ідентичності. Тіло та аналіз наданих 
природою гендерно-соціальних ролей постають у центрі  уваги 
багатьох  художників.  У  1980-х  роках  стає  очевидним, що  тези 
про  незмінність  ідентичності  відходять  у  минуле  і  суспільство 
дедалі більше відкидає класичне нав’язування вибору та бажа-
ного світу.

У  середині  1980-х  феміністичний  арт-гурт  «Guerrilla  Girls» 
проводить акції на тему гендерної дискримінації у мистецькому 
середовищі,  розклеюючи несанкціоновані  постери,  присвячені 
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підлеглому становищу жінок у мистецтві. Свій перший публіч-
ний  вихід,  схожий  на  флеш-моб,  «Guerrilla  Girls»  проводять  з 
приводу  відкриття  виставки  «Міжнародний  огляд живопису  та 
скульптури»  у  нью-йоркському  Музеї  сучасного  мистецтва  у 
1984  році,  де  виставлялися  тільки  білі  художники,  переважно 
чоловіки.  Кількість  жінок  серед  них  становила  менше  десяти 
відсотків. На думку учасниць «Guerrilla Girls», навіть у вочевидь 
авангардистському середовищі діє правило pale and male, тобто 
білий  чоловік.  Протест  відбувається  перед  музеєм.  Учасниці 
гурту,  залишаючись  анонімними,  беруть  собі  імена  відомих 
художниць  і  друкують  постери,  в  яких  згадуються  акти  расиз-
му  чи  нерівності  в  результаті  гендерної  дискримінації.  Заради 
шокового  ефекту  та  іронії  над  поняттям маскулінності77  вони 
вдягають маски горил кожного разу, як з’являються на публіці. 
О  тій  порі  жіночі  тіла  вважаються  об’єктами  мистецтва  для 
художників-чоловіків,  навіть  тут  жінки-художниці  залишалися 
у меншості.  Іще у 1980-ті роки жіноче тіло з’являється у музеї, 
лише  якщо  його  намалює  чоловік-художник.  Майже  завжди 
воно є об’єктом, а не суб’єктом. Гурт «Guerrilla Girls» викриває 
лицемірство  цілого  класу  художників  та  інтелектуалів,  який 
вважається  новаторським,  тоді  як  насправді  увіковічує  старі 
схеми чоловічого шовінізму. Тіло, хоч вбране, хоч оголене, стає 
територією, на яку людина свідомо переносить свої життєві по-
зиції  або  їхню  відсутність,  свої  омани  та  настанови.  «Guerrilla 
Girls» розкривають те, що Сьюзен Фалуді визначить як backlash, 
культурно-соціальну реакцію на феміністичне відновлення, що 
зійде нанівець у 1980-ті роки (Faludi 1991). Театральність і тяга 
до перформансів у прямому сенсі проникає крізь шкіру.

Вибудовування  власної  ідентичності  через  вільний  вибір  і 
культурні зміни, які людина пізнає й опановує на власному тілі, 
прискорюється на зламі 1980–1990-х, особливо в контексті так 
званих квір-досліджень. Квір  (Queer) має той самий корінь, що 
і латинське дієслово torquere78, англійською це означає «ексцен-
тричний», а ще «гомосексуальний». Застосовуючи клеймувальну 

77   http://www.guerrillagirls.com/interview/index.shtml.
78   Повертати, обертати. – Прим. перекл.
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назву, що означала хибну долю і дегенеративну маргінальність, 
деякі  інтелектуали  починають  сприймати  ідентичність  і  тіло 
як місце, де перетинаються соціальні ролі та практики доміну-
вання.

У 1990 році одночасно побачили світ дві книжки, що знач-
ним чином сприяють перегляду гендерної ідентичності та самої 
ідеї природного тіла. За вченням Мішеля Фуко, тіло як територія 
перетину інструкцій, режимів, фізичних вправ і жорсткої дисци-
пліни потрапляє у лещата влади, яка його моделює, приборкує 
та  робить  поступливішим. Але ж  тепер  обговоренням його  ін-
стинктів, бажань і мрій опікуються саме ті, на кому традиційно 
висіли наклепницькі та маргіналістичні ярлики. Джудіт Батлер 
публікує  «Зміну статі»,  а  Ів Кософскі Седжвік –  «Епістемологію 
комори», переклад якої в Італії з’явиться майже через двадцять 
років під назвою «Stanze segrete» («Таємні кімнати»). Під різними 
кутами зору обидві книжки потужно переосмислюють питання 
ідентифікації: вона дається нам раз і назавжди чи ні? Кософскі 
Седжвік  аналізує  гомосексуальний  ажіотаж,  який  спалахнув  у 
суспільстві  від  кінця  XIX  століття,  і  шляхом  своїх  рефлектив-
них роздумів розпочинає процес відзвичаювання від гендерної 
бінарності:  чоловік/жінка, руйнуючи категорії,  які  до  сьогодні 
визначали концепцію натуральності у контексті сексуальності.

Джудіт  Батлер  запропонувала  теоретичне  підґрунтя  іден-
тичності у доволі перформативному ключі. Індивідуум розміщує 
себе у дзеркалі можливостей, які він «драматизує» й інтерпретує 
в  суб’єктивній манері. Немає нічого, що приписується тілу раз 
і  назавжди.  Батлер  задається  питанням:  чи  існує  можливість 
денатуралізувати  ідентичність,  відібрати  надбудови,  які  при-
душують  тіло  й  обмежують  потенційні можливості.  Чому  б  не 
подискутувати над тим, наскільки непорушною та незмінною є 
гендерна поведінка, що нібито дається людині раз і назавжди. По 
суті, Батлер описує перспективи реальності ЛГБТК, де відносини 
зі своїм тілом вибудовуються саме на засадах «редагованості»  і 
тіло  не  сприймається  чимось  вписаним  у природу,  якщо  та  не 
розділяє його намірів і зважає тільки на клубок соціальних умов-
ностей,  пропущених  крізь  сито  істини  та  незмінності.  Можна 
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вибрати власний шлях до самоідентифікації, зробити власний ви-
бір гендера, зриваючи з петель ту реальність, до якої ми звикли. 
З теоретичної та наукової точок зору Кософскі Седжвік і Батлер 
нищать поняття натуральності, фокусуючи увагу на персональ-
ному  виборі  своєї  сексуальності  та  гендерної  ідентичності.  Це 
неминуче  зачіпає  соціальну  та  політичну  сфери.  Як  стверджує 
та ж Кософскі Седжвік,  «поза  сумнівом, мова  сексуальності  не 
тільки  переплітається  з  усіма  стосунками  та  засобами  нашої 
комунікації, а й безпосередньо зумовлює їх» (Kosofsky Sedgwick 
2011, р. 35).

У цей період, поки суспільство поступово призвичаюється до 
гомосексуального дискурсу про ідентичність, а на перший план 
виходить суб’єктивний підхід до свого тіла і можливість вільно 
обирати власну стать, татуювання вже не сприймається нецен-
зурованим тавром. Успіхи естетичної хірургії, підкріплені ківр-
досліжденнями і перформансами, перетворюють конструювання 
самого себе на суб’єктивну та персоналізовану процедуру.

Саме тоді, коли ківр-досліждення торують собі шлях до інте-
лектуальної сцени, вибухає феномен riot grrrl, який переосмис-
лює питання статевої ідентичності та гендерних ролей з позицій 
фемінізму  та  пост-панка.  І  знову  тіло  розглядається  як  театр 
бунтарських  дій  і  повернення  до  себе.  Вибиті  чи  намальовані 
символи та написи вголос сповіщають про життєву позицію та 
фемінізм. Зокрема, близько 1990 року в Олімпії, штат Вашинг-
тон, виникають гурти «Bikini Kill» і «Bratmobile», що підривають 
правила зовнішнього вигляду та фізичної бажаності, поєднуючи 
радикальний  панк,  фемінізм  і  нову  ЛГБТ-реальність. Riot grrrl 
розкручують фемінізм у молодіжному і музичному середовищах, 
комбінуючи  комунікативні  кодекси  пост-панка  та  квіра  (див. 
Monen, ред.,  2007). Рух  riot grrrl  – це  складна  суміш,  утворена 
під  впливом  фемінізму,  гей-культури,  перших  DIY-гуртів79,  він 
протестує проти суспільства, яке взагалі-то мало переймається 

79   Від англ. DIY – Do It Yourself. У панк-культурі принцип DIY є осно-
вним, оскільки означає незалежність від галузі шоу-бізнесу. Ця субкультура 
з’явилася разом із панк-рухом у 1970-х, коли музичні гурти замість роботи 
з  великими  лейблами  стали  самостійно  записувати  альбоми,  виробляти 
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жіночою креативністю, і виступає проти гендерного дисбалансу 
на незалежних студіях звукозапису. Глузуючи з чоловічих ідеалів 
жіночої краси, riot grrrl категорично визволяються від чужих їм 
моделей виконання. Бет Дітто стверджує, наприклад: «До появи 
riot grrrl фемінізм був доступний лише молоді, якій пощастило 
потрапити  до  університету,  але  riot grrrl  надали  жіночій  фру-
страції назву, обличчя й голос» (Ditto 2007, р. 8).

Riot grrrl виводять фемінізм на вулицю у музично-перформанс-
ній інтерпретації. Тіло голосно самозатверджується – починаючи 
від  оголених  «Guerrilla  Girls»  до  нестриманих  riot grrrls  і  по-
дальших митців на кшталт  Jd Samson,  який перевизначає  свій 
фізичний вигляд і свою ідентичність, в тому числі за допомогою 
татуювань. Ді-джей Jd Samson не просто перевертає абревіатуру 
професії для свого псевдоніма, він перевертає поняття гендера 
й опановує нові соціальні території та нову символіку. Культура 
пост-панка перемішується з фемінізмом і квір-світом, пропону-
ючи небувалі моделі поведінки та  інші горизонти бажання.

Ті ж  таки pussy riot  зі  своїми епатажними феміністичними 
перформансами  завжди  заявляли, що  їх  надихали  «Bikini  Kill». 
Народжені  як  російський  панк-гурт,  pussy riot  організують  ви-
ступи  у  вигляді  флешмобів  і  перформансів  із  неприхованим 
провокаційним змістом політичного чи феміністичного штибу, 
використовуючи тіло як гасло для публічної сфери. Після мані-
фестації на Червоній площі одна з pussy riot в інтерв’ю газеті «The 
Guardian» стверджує: «Ми хочемо створити нову форму протесту. 
Можливо, він не такий вже великий, але ми компенсуємо це роз-
писами, провокаційністю та протизаконністю перформансів»80. 
З  неабияким  медійним  галасом  pussy riot  було  заарештовано 
у  2012  році  через  переривання  церковного  служіння  у  Соборі 
Христа Спасителя у Москві через кілька днів після переобирання 
Володимира Путіна (якого не можна назвати прихильником фе-
мінізму чи прав гомосексуалістів). На знак протесту активістки 

продукцію  з  символікою  та  організовувати  тури  з  низькою  платою  за 
вхід. – Прим. ред.

80   M. Elder, Feminist Punk Band Pussy Riot Take Revolt to the Kremlin, in 
«The Guardian», 2 лютого 2012.
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виставляли на публіку власні тіла у свідомо незграбній, дитячій 
манері  з  капюшонами  на  голові.  Вони  комбінували  культуру 
riot grrrl з нестримністю радикального панка, наприклад, у ви-
конанні  «Sham  69»  –  родоначальників  oi!-музики,  улюбленого 
жанру скінхедів. Процитуймо Джудіт Батлер81, на думку якої pussy 
riot  порушують  гострі  питання  соціальної  та  публічної  сфер  у 
запальній і недоладній манері, але вони вправно впорюються з 
медійністю своїх перформансів, що забезпечує їхній максималь-
ний резонанс. За місяць до перформансу в московському соборі 
одна  з  трьох  pussy riot  на  псевдонім  Гараджа  стверджувала  в 
інтерв’ю: «У плані музичних феміністичних акцій, активізму та 
структури своєї спільноти ми вшановуємо riot grrrls»82.

Феміністичний рух Femen, що зародився в Україні у 2008 році, 
робить ставку на несподіваність топлес-протесту із написами на 
тілі, які доносять до глядача переконання активісток. Шокування 
наготою означає символічний переворот ідеї жіночої оголеності, 
яка  традиційно  вважалася  пасивною.  Роздягання  на  публіці  зі 
суто  політичних  міркувань  допомагає  затвердити  інший  ідеал 
достойної  жіночої  сором’язливості.  Оголена  краса  символізує 
собою вже не спокусу чи незайманість, а радше завзятість і не-
впинний соціальний протест.

Спочатку  Femen  протестували  проти  секс-туризму  в  своїй 
країні.  Протягом  років  вони  переносили  яскраві  перформанси 
з одного символічного місця до  іншого: Давос, Ейфелева вежа, 
площа  Святого  Петра,  щоб  оголеним  тілом  виразити  протест 
проти сексистського суспільства нерівних можливостей.

Як правило, ідентичність вибудовується з матеріальних скла-
дових,  з  фізичних  дій  і  продуманого  образа  свого  тіла. Однак, 
коли йдеться про жіноче тіло, з’являються застереження проти 
оголення на публіці  (як  у  випадку Femen),  те ж  саме щодо  та-
туювань чи надто очевидних модифікацій тіла. Дійсно, ниніш-
ні  форми  феміністичного  empowerment83  допускають  вільний 
вибір:  наприклад,  масштабні  татуювання  –  прояв  хоробрості, 

81   H. Langston, Meeting Pussy Riot,  in «Vice», 12 березня 2012.
82  Ibid.
83   Розширення прав  і можливостей жінок. – Прим. перекл.
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тому що жінка  завзято демонструє  себе в очах  інших. У цьому 
разі  фемінізм  часто  постає  суто  персональним  вибором,  який 
треба  зробити  й  прожити  самостійно,  адже  йдеться  про  пере-
осмислення  власної  ідентичності  та  соціальної  сфери,  в  якій 
вона реалізується.

У 1980-х роках канадка Крістін Колорфул набила собі татую-
вання від шиї до кінчиків пальців на ногах і увійшла до «Книги 
рекордів Гіннеса» як найтатуйованіша жінка в світі. На її думку, 
«великі  татуювання  на  жінках  кидають  виклик  незалежності 
людей»  (Mifflin  2014,  р.  105). Написане поверх  тіла  та  вистав-
лене напоказ самовизначення. Таке не проходить без сліду. «Ні 
про що не шкодую, але мені не подобається, що, незважаючи на 
мою люб’язність і чутливість, перш ніж люди роззнайомлюються 
зі мною або навіть щойно мене бачать, одразу думають, що я – 
небезпечна жінка», – продовжує Крістін Колорфул (ibid.).

Розвиток  татуювань,  особливо  протягом  останнього  деся-
тиріччя,  –  це  історія  нових  свобод,  в  якій  особисті  події  пере-
тинаються із соціально-громадянською позицією. В татуюваннях 
утілюється нова реальність, відкрита до розмаїття та зневажлива 
до  соціальних  стандартів  із  їхнім диктатом щодо того,  хто  і  як 
мусить  виглядати.  Так  чи  так,  жіночі  тіла  з  масштабним  тату-
юванням привертають увагу та викликають особливий осуд. У 
документальній стрічці «Покриті» (2010) авторка Беверлі Юень 
Томпсон показує, як жінки вирішують нанести на тіло масштабні 
татуювання і роблять це попри все – хоча й знають, скільки кри-
тики вони на себе накличуть,  скільки суперечок точитиметься 
щодо їхньої ідентичності та ідеалу краси, встановленого іншими 
людьми для світу жінок. Завдяки масовому попиту на татуювання 
бунтівний дух розкривається в найекстремальніших видах тату-
ювання. Часто жіночі татуювання менш масштабні за чоловічі, 
до того ж вони розташовуються у більш інтимних місцях, подалі 
від  людського  ока  та  імовірних  обвинувачень.  Рішення  доко-
рінно змінити свою фізичну зовнішність так, щоб це впадало в 
око, – потужна «заява про наміри». Наміри зруйнувати архетип 
краси, гідності та чистоти, традиційно пов’язуваний з природним 
жіночим  тілом.  «О Боже,  навіщо  ти це  зробила?»  або  «Ти  така 
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гарна, чому ти це робиш?» – під час інтерв’ю жінки зізнаються, 
що саме такі запитання найчастіше лунають на  їхню адресу.

Навіть усередині квір-спільноти татуювання – це не забавка, 
а  серйозна  позиція  та  поштовх  до  перегляду  питань  публічної 
сфери.  Даніеле,  двадцять  п’ять  років,  представниця  римської 
квір-групи «Cagne Sciolte», стверджує:

А  потім  народилася  ця  група  «Cagne  Sciolte»,  до  якої  я 
належу […] група дуже різношерста не так з точки зору 
біології,  хоча  мені  не  подобається  вдаватися  до  таких 
термінів, оскільки там всі – біологічні жінки, крім мене, 
її  неоднорідність  стосується  радше  різних  політичних 
шляхів. Там тусуються феміністки, що входили до складу 
іншої групи «Le Ribellule» – основного ядра «Cagne Sciolte», 
а дехто прийшов із розрізнених рухів на кшталт «Lotta per 
la  casa»  та  «No  Tav».  Саме  тому  «Cagne  Sciolte»84.  Слово 
«cagne» тут спрацьовує як термін квір, коли використову-
ється однозначно образлива під кутом зору патріархальної 
системи термінологія. Сучка (cagna) – це та, що стоїть по-
кірно на чотирьох лапах, вона у певному сенсі вразлива, 
а  ще  це  повія,  яка  мусить  підкорятися.  Привласнюючи 
слово «cagna», ми певним чином переосмислили поняття 
«сучка»: вона стоїть на чотирьох лапах, ззовні покірна, але 
насправді може  показати  зуби й  укусити  […]  я  б  хотів, 
щоб моє тіло своєю чутливістю та татуюваннями розпо-
відало про все це: про ромів, про іммігрантів, про всі інші 
тіла, що так чи так опинилися за бортом життя.

Назва колективу перегукується із маніфестом 1968 року під 
назвою «Bitch» (тобто «сучка»), в якому авторка Joreen (Freeman 
1972,  р.  5–9)  демонструє  світові  завзяту  й  рішучу  особистість 
феміністки, що ставить під сумнів  і підриває культурні  стерео-
типи гендерної прийнятності. Відтоді улюбленою темою соціаль-
ного протесту стає можливість перевернути поняття гендера та 

84   Відв’язні сучки (італ.). – Прим. перекл.
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власного тіла, перетлумачити їх на свій розсуд. На думку Joreen, 
фізичний вигляд має велике значення, тому в маніфесті ствер-
джується, що bitch «дебелі, високі, міцні, широкі, виразні, терп-
кі, незграбні,  грубуваті, безладні, непокірні, некрасиві»  (ibid.). 
Тіло  визволяється  від  примусової  спокусливості  та  стандартів 
жіночності,  які  так  подобаються  чоловічому  оку,  воно  стає  ін-
шим. Фізичний вигляд звільняється від усталених естетичних та 
ідентифікаційних кодів, за якими його звикли розпізнавати.

У  вирії  поштовхних  подій  можливість  стати  хазяїном  сво-
го  тіла  й  обирати,  що  з  ним  робити,  зокрема  модифікувати  у 
більш-менш  істотний спосіб, потроху  стає улюбленою формою 
самовираження,  соціального  та  жіночого  протесту,  проявом 
квір-вибору. Публічна демонстрація оголеності, бунтівні перфор-
манси, знов-таки татуювання – тіло перетворюється на обрану 
територію, що примушує замислитися, чи варто підкорюватися 
всьому,  що  вважається  «належним».  Підрив  і  переосмислення 
загальновизнаних ролей і форм влади у суспільстві фокусуються 
на природності тіла, принаймні на розхожому розумінні природ-
ності. На оголеній плоті вимальовуються нові битви та нечувані 
виходи за всілякі межі.

2. Модифікації тіла

Починаючи з 1990-х років, а головно в останнє десятиріччя 
символічна  територія,  що  слугує  переосмисленню  та  затвер-
дженню нових соціальних ролей і образів нормального та циві-
лізованого, дедалі частіше зміщувалася з татуювання на  інший 
більш  екстремальний  і  радикальний  рівень.  Образно  кажучи, 
естафета протесту та непокірливості від «одомашненого» модою 
татуювання  перейшла  до  body modification,  тобто  модифікації 
тіла. Оскільки татуювання вже не несло в собі ознак осудливого 
таврування,  знадобилися  інші форми  втручання  у  власне  тіло, 
здатні  засвідчити  символічну  роль  дикунського  стану  і  знову 
прикути увагу до технологій  і ритуалів, які відсилають глядача 
до екзотичного або стилізованого образного ряду. Під впливом 
запозичень з традицій корінних американців, народів Полінезії 
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та  Африки,  а  також  завдяки  розвитку  самої  західної  культури 
відбувається зсув культурних кордонів, крізь які Захід сприймав 
і тлумачив Схід.

Такі форми модифікації тіла, як пірсинг, брендинг, імпланти 
(наприклад, ріжки на лобі), протези, підвіски, максимальне роз-
тягування  отворів,  роздвоєння  язика, тайтлес,  скарифікація, 
масштабне  татуювання  чи  тату  на  обличчі,  кидають  сьогодні 
потужний виклик усталеним канонам краси та ідентичності. За-
галом, body modification передбачає низку практик, які вочевидь 
змінюють тіло, викликаючи осуд  і стурбованість.

Серед  найвідоміших  «предтеч»  body modification  треба  за-
значити Факіра Музафара,  який  у  1978 році  застосовує  термін 
«сучасний примітивізм» на позначення серії незахідних практик, 
виконаних ним у сучасному ключі під час експериментувань із 
підвісками  та  іншими  формами  модифікації  тіла.  Уроджений 
Роланд Луміз, він згодом бере собі ім’я Факір Музафар на честь 
іранського  суфія  ХІХ  століття.  Ось  що  Факір  Музафар  розпо-
відав у 1980-х роках  з приводу модифікацій  тіла,  які  він почав 
практикувати з підліткового віку:

Змінюється зв’язок з життям і тілом, в якому ти живеш. 
Якщо вдягти на себе тісний пояс і носити його годин зо 
двадцять, трапляються дивні речі. Не тільки на фізичному 
плані,  а й на рівні  психічного  і  духовного  усвідомлення 
[…]  отже,  усе  моє  життя  було  присвячене  постійним 
пошукам,  дослідженням  і  експериментуванням. Урешті-
решт,  усе  зводиться  до  гри  тіла  –  тіло  є  центральним 
елементом (Vale – Juno, ред., 1994, р. 7–10).

Починаючи  з  1990-х  років  body modification надихається 
ідеями  боді-арту,  кіберпанка,  фемінізму  та  квір-культури,  щоб 
затвердити ненормалізоване бачення тіла. Увібравши в себе саме 
ті елементи, що опинилися під тиском критики й остракізму, body 
modification керується бажанням шокувати й переосмислити як 
себе, так і інших. Ніколи ще природне тіло не було такою старо-
модною ознакою вчорашнього дня. Свіжа натуральність шкіри, 
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ідеал краси та справжньої особистості руйнуються на тлі охоче 
демонстрованих  інших тіл. 

Body modification провокує й обігрує огиду спостерігача – зга-
даймо, з якою відразою описував стародавніх германців Тацит: 
першого удару зазнавали очі. Дуже часто маніпуляції із власною 
зовнішністю здаються екстремальними й засуджуються як фор-
ма псування та безглуздого катування тіла. Тут перетинаються 
приватність  і  публічність  тіла, що  сприяє  новому  визначенню 
соціально-гендерних ролей. Особливі дискусії точаться навколо 
категорії жіночності, яка стає інструментом повалення устале-
ного уявлення про природність з усіма фізичними та символіч-
ними ранами на тілі,  зокрема під впливом боді-арту. Надання 
власному тілу нових персоналізованих форм викликає глибинні 
роздуми про себе, а це неодмінно підриває стандарти фізичної 
зовнішності. Саме тому, на думку Джудіт Батлер, ідентичність – 
це не усталеність чи природна даність, а радше усвідомлене ви-
конання ролі,  де  тіло можна  «стилізувати» на підставі  власних 
бажань  та  очікувань.  Догори  ногами  перевертаючи  дисциплі-
нувальні  чинники,  соціальний  контроль  і  критерії  влади,  що 
зазвичай застосовуються до фізичної зовнішності та зумовлюють 
ідентифікаційну  нормальність,  прихильники  модифікації  тіла 
інстинктивно  відкидають  усі  думки  про  натуральність  і  красу, 
які притаманні тілу за замовченням.

Соціально  провокаційне  body modification –  це  комплекс 
практик  і  світоглядних  уявлень,  що  або  оспівуються,  або  вва-
жаються  патологічними.  І  хоча  у  вільнодумному  світлі  body 
modification постає як самопошук  і  своєрідна оповідь про себе, 
його місце коливається десь посередині між емансипацією, тоб-
то  визволенням  від  чужого,  здебільшого  чоловічого,  погляду 
(збентеженого чи роздратованого жіночим тілом, укритим тату-
юванням або пірсингом),  і відмовою від застарілих моделей. У 
феміністичному контексті body modification часто тлумачиться як 
форма креативного самовираження, як абсолютно усвідомлена 
дія,  націлена  на  радикальну  та  бунтівницьку  зміну  себе  (див. 
Eason  2007).  У  плані  символіки  встати  на  позицію  маргінала, 
жертви,  дикуна  виявляється  дуже  двоякою  справою,  що  свого 
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часу  продемонструвала  панк-культура.  Яскравим  прикладом 
можна  вважати  tight-lacing85,  яке  повертається  до  безжально 
покинутої  на  початку  ХХ  століття  ідеї  корсета  з  примусовим 
створенням форм жіночого тіла. Вже у 1980-х роках мода знов 
зацікавилася  затягуванням  тіла,  що  колись  сприяло  втіленню 
ідеалу  жіночої  краси.  Натомість  сучасна  практика  tight-lacing 
хоча й  іронізує над гіперфемінізацією домінуючих моделей жі-
ночності, однаково є формою примусу над тілом, яка навмисно 
переплітається  з  естетичним  кодексом  підкореності.  Тіло,  мов 
на  сцені,  розігрує  збурення  соціального  контролю  (Pitts  2003, 
р.  49)  і  водночас  свідомо  чи ні,  але  засвідчує  віктимізацію жі-
ночого  тіла  та  роль підлеглого,  яка  апріорі  за ним визнається. 
Окрім  самоочевидних  намірів,  що  витікають  із  самої  природи 
дій, tight-lacing разом з іншими видами хірургічного чи подібного 
втручання у структуру жіночого тіла є мовчазною поразкою фе-
мінізму та типізацією жіночої ідентичності на догоду панівним 
естетичним принципам.

3. Масовий попит

У  1970-х  роках  тіло  безжально  кромсають  і  модифікують 
заради  тріумфу  страждання  та  кризи  ідентичності,  а  у  1980-х 
воно стає напрочуд зручним об’єктом експериментів над собою. 
У цей період татуювання потрапляють до категорії естетичних 
складових  індивідуальної  ідентичності. Деякі  тату-майстри ба-
гато  посприяли  тому, щоб  татуювання  сприймались  як  форма 
«споживного»  бунту:  хоча  знаки  на шкірі  в  їхньому  виконанні 
стають невід’ємною частиною самоідентифікації як неприборка-
ної особистості, вони, з іншого боку, виконують суто декоративну 
функцію. З 1980-х років татуювання починає бігти двоколійним 
шляхом, адже контрольований епатаж і сморідні подряпини на 
шкірі доповнюються суто естетичним доважком. Надаємо слово 
Дону Еду Гарді:

85   Тайтлес, туге шнурування. – Прим. перекл.
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Коли я почав татуювати, у Північній Америці було не біль-
ше п’ятисот майстрів. Пристойне суспільство не приймало 
тату. Мої перші клієнти у Realistic [крамниця і тату-студія, 
відкрита  у  Сан-Франциско  в  1974  році]  походили  із  за-
двірків суспільства – приховані гомосексуалісти, Янголи 
Пекла, мрійники-хіпі (ibid., р. 6-7).

На  початку  90-х  років  минулого  століття  татуювання  по-
ступово  втрачає  статус  проклятого  знаку,  овіяного  чарівною 
екзотикою дикунського світу, мігруючи у бік декоративних кодів. 
Різні види бунтарства, притаманні деяким формам маргінальної 
народної культури або культури нижчого штибу – від моряків до 
байкерів, набувають матеріальних, видимих оком форм у ката-
логах тату-майстрів. Базові типи татуювань поступово перетво-
рюються на стилі з більш-менш значною естетичною цінністю, 
і  зрештою з них складається приємний для очей  і прийнятний 
для всіх візуальний ряд.

Утративши протестний символізм, колись свідомо обраний 
для  затвердження  іншого,  чужого панівній нормальності  світу, 
татуювання стає однією з численних модифікацій, мета яких – 
зробити тіло красивішим, і не обов’язково з радикальним пере-
глядом  ідентичності  на  індивідуальному  чи  соціальному  рівні. 
Іларія, двадцять два роки, студентка з Неаполя, розмірковує над 
тим, аби набити собі тату:

Мене завжди заворожував світ татуювань, тому я трохи 
побоююсь  зовсім не болю,  іншого –  татуювання мусить 
нести  дуже  чітке  значення,  адже  це  назавжди  […],  має 
існувати потреба виразити свою внутрішню сутність […] 
ми живемо в  епоху,  коли вигляд  і  питання  зовнішнього 
образу,  на  жаль,  узяли  гору  над  внутрішньою  суттю.  І 
людині потрібно мати зовнішню відповідь, тобто показати 
себе, щоб всі зрозуміли: я така  і не  інакша.

Тіло  є  невід’ємною  частиною  ідентичності,  і  татуювання 
дуже  сприяють  самоусвідомленню,  передаючи  назовні  чітку 
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інформацію про світ власних символів, про свій вибір, позицію 
або просто про власні вподобання у суто естетичному контексті. 
Наразі  татуювання стають звичайною  справою, хоча ще кілька 
десятиліть тому їх вважали страшенною помилкою через те, що 
вони  підривали  ідею  природної  краси  та  гідності.  Розповідає 
Маттіа, двадцять три роки, майстриня пірсингу в невеличкому 
місті поблизу Феррари:

Тому  що  це  вид  протесту  своїм  виглядом,  навіть  якщо 
сьогодні  це  увійшло  у  моду  […]  як  естетичний фактор, 
на жаль. Люди роблять собі татуювання, щоб їх помітили, 
щоб оцінили, і мене особисто такий підхід не приваблює. 
Колись  на  це  дивилися  неприязно,  сьогодні  вважають 
крутим […] є така категорія дідуганів – здоровенна тачка, 
гроші й тату.

Масовий попит призвів не тільки до переосмислення тату-
ювання як «товару споживання», а й до перегляду символічних 
територій  протесту,  а  це  неминуче  зрушує  кордони,  у  межах 
яких  людське  тіло може  затверджувати  свою  відмінність  і  уні-
кальність.  Сьогодні  татуювання  приваблює  дуже  різних  за  ти-
пом  і  стилем  життя  осіб.  Завдяки  засобам  масової  інформації 
та деяким успішним телевізійним програмам на кшталт «Miami 
Ink» або італійської «Milano City Tattoo» мистецтво татуювання 
пережило  еволюцію  і  не просто поширилося,  а  розбіглося мов 
кров капілярами. Для багатьох осіб тату стало просто споживчим 
товаром, як сотні  інших.

Сам світ татуювань усього за декілька років докорінно змінив-
ся: змінилися технічні інновації, змінилася усталена стилістика, 
змінилося ставлення тих, хто набиває на тілі незмивний декор. 
Розповідає Марія Грація,  тридцять  вісім років,  тату-майстриня 
з Мілана, колишній панк:

Я і не уявляла собі, що попит на татуювання так вибухне, 
що  воно  перетвориться  на  масове  явище,  адже  коли  я 
починала, було дуже-дуже важко. А ще я думаю про себе, 
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про те, що зі мною відбувалося, як я росла, загалом про 
всі події, що зі мною сталися, що сталися з іншими моїми 
колегами […] А ще всі роблять свій вибір. Щойно людина 
отримує  номер  платника  ПДВ,  починає  сплачувати  по-
датки, вона перетворюється на робітника та споживача. 
І  зараз я відчуваю, що теж стала частиною маси, все не 
так,  як  раніше.  Звичайно,  мені  це  не  подобається,  такі 
речі завжди мене доводили до кризи, […] тому кожного 
разу, як хтось з мого оточення стає бізнесменом, я його 
полишаю; так вже я створена. Я завжди такою була, навіть 
з музичними групами – пам’ятаю хлопців з «Нірвани», ще 
коли їх ніхто не знав. А потім, коли вони стали відомими, 
я  їх потроху полишила.

Навіть  ті,  хто  почав  татуюватися  під  приводом  протесту 
в  юнацькі  роки,  побачили,  наскільки  змінилася  навколишня 
реальність. Взагалі-то, татуювання структурувалися за логікою 
будь-якого товару на ринку. Вони перетворилися на мистецтво 
з широким спектром дії.

Часто  татуювання  несе  в  собі  в  буквальному  сенсі  ідею 
припустимої непокори. Девід Брукс, відомий оглядач «New York 
Times»,  стверджує,  що  «люди  погоджуються  на  припустимий 
рівень непокори – татуювання, наприклад, – щоб показати: ми, 
мовляв,  “на  вістрі  леза”  [edgy англійською],  але  залишаємось 
у  межах  середнього  класу»86.  Гнучкість  і  водночас  мінливість 
суспільної  думки  дозволяє  зробити  більш  суб’єктивний  і  пер-
соналізований  вибір  образотворчих  і  культурних  рішень щодо 
вибудовування власного тіла – без анафем  і остраху через мож-
ливий  остракізм  з  боку  суспільства.  Завдяки  моді  ореол  про-
кляття,  що  оточує  татуювання,  потроху  сходить  нанівець.  Від 
деструктивного  знаку,  пліч-о-пліч  з  яким  –  може,  навмисно,  а 
може, й ні, – ішов кодекс ізгоїв і всіх, кого виключали з прогре-
сивних лав історії, він перетворився на дещо інше. Щойно тату-
ювання ступили на терени моди, притаманний їм повстанський 

86  D. Brooks, Nonconformity is in the Skin,  в  «New  York  Times»,  26 
серпня 2006.
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дух  і візуальний ряд дикунства починають виробляти  імунітет 
шляхом естетичного переосмислення власної  ідентичності. Ба-
жаним вибором у декоративному плані  стає полегшена форма 
орієнталізму. Які там знаки моряків, в’язнів, байкерів чи інших 
шокуючих та осудливих меншин! Тепер тату стає мейнстрімом. 
Однак, народжене на знак протесту і маргінальності, воно про-
сувалося  подвійний  шляхом:  завдяки  масовому  ринку  татую-
вання  виконували  комунікативну  функцію  для  тих,  хто  бажав  
отримати  суто  естетичну  прикрасу,  інший шлях  натомість  був 
радше нішевим  –  для  поціновувачів,  які  підходили  до питання 
більш ретельно та неординарно.

Клод Різник (Clod the Ripper), тридцять три роки, міланський 
майстер стилю dark, стверджує:

Насправді, стільки всього змінилося у світі татуювань. Я 
до нього долучився, тому що мені подобалося, я вважав 
це екстримом за межами усталених правил. Наче музика, 
яку я граю – суспільство її не дуже розуміє. Я завжди був 
таким, трохи закритим, мабуть, завжди на межі, і мені це 
було до вподоби, так зручніше. Я завжди робив особливі 
тату,  не  комерційні.  Я  намагаюся  запропонувати  свій 
стиль –  справжній дарк,  хоррор  і  так далі. У будь-якому 
разі світ татуювань дуже змінився; його, так би мовити, 
«розмитнило»  телебачення,  я  сам,  на жаль,  брав  участь 
у  деяких  програмах  минулого  року,  студія  Milano  City 
Tattoo […] стала більш керованою, доступнішою для всіх, 
менш упередженою, що, з одного боку, добре, так, але я 
особисто надаю перевагу нішевим речам. Я  завжди був 
за більш нішеві речі, ось так.

Ринок  татуювань  надзвичайно  урізноманітнився.  Деякі 
сектори  залишилися  на  рівні  субкультури,  аби  створювати  й 
випробувати на собі нові стилі життя, замішані на специфічно-
му й нестандартному  світогляді,  інші стали суто комерційним 
товаром.
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Наймасовіші  версії  певних  графічних  стилів,  народжених 
у  світі  татуювання,  набули  неймовірної  популярності  в  інших 
галузях,  наприклад,  олдскул  з  арсеналом  сердечок,  якорів  або 
вітрильників, японський стиль зі своїми карпами, півоніями та 
квітками сакури, а про трайбл годі й казати. Виниклі у світі та-
туювання стилі не просто прижилися в контексті фешн-індустрії, 
їх перетлумачили геніальні кутюр’є, наприклад, Джон Ґальяно, 
Жан-Поль Ґотьє або Тьєрі Мюґле, які черпали масштабний візу-
альний ряд стилістичних і естетичних образів у мистецтві тату-
ювань і численних матеріалах, що лежать в основі орієнталізму 
та  культури  моряків.  Їхній  задум  полягав  у  створенні  такого 
графічного стилю або текстилю, який не можна відрізнити від 
самої шкіри. У сучасному суспільстві екзотика постає потужним 
символіко-комунікативним джерелом, яке просто треба обробити 
у витонченому естетичному ключі, пропускаючи його крізь рух-
ливий струмінь моди, що жадібно його проковтує та переробляє 
на стилі, але вже в  інших контекстах  і з  іншими намірами.

Такий одяг, як легінси чи вдягнуті одна поверх іншої футбол-
ки, та й будь-який одяг з відсилкою до естетично-стилістичних 
елементів татуювань, невпинно грає на ефекті відкритого/при-
критого  тіла  та  візуальних кодах, що вирізняють це  тіло  серед 
інших.  У  будь-якому  разі  людина  майже  постійно  «вдягає»  на 
себе індивідуальну ідентичність. Використовуючи декілька шарів 
одягу, вона обирає, яких кодів дотримуватися, де відкрити шкіру, 
де  приховати  або,  навпаки,  оприлюднити  татуйовані  частини 
тіла. Або ж у самому текстилі чи у розписі тканини є натяк на 
малюнок тату,  і вони справляють враження татуйованого тіла. 
За  часів,  коли  не  існує жодних  перепон  чи  табу щодо модифі-
кацій тіла,  у  тому числі модифікацій  із  серйозним хірургічним 
утручанням, татуювання стають ознакою нормальності, для якої 
не потрібно мати за плечима досвід епатажності чи злочинності, 
на відміну від ситуації, яка існувала десь до 1980-х років. Деко-
рована шкіра заміщує собою тканину, ба більше – її стилістика 
переноситься  на  матеріали,  що  прикрашають  і  доповнюють 
фізичний  образ.  Завдяки  моді  люди  легше  сприймають  ідею 
модифікації тіла;  інколи нас навіть заохочують до модифікації, 
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особливо у віртуальному просторі – згадаймо банальний фото-
шоп,  який  допомагає  «реконструювати»  та  ідеалізувати  образ 
без щонайменших докорів сумління чи стурбованості.

Багато дівчат і хлопців експериментують з елементами стиль-
них трендів як для одягу тіла, так і для «одягу шкіри». Протягом 
багатьох років мода й татуювання опиняються на паралельних 
стежинках  з  періодичним  перетинанням  стилістичних  кодів  і 
естетських рішень, адже обидва вони черпають свій потенціал 
у спільному символічно-образному ряді.

Говорить Джулія,  двадцять чотири роки, фешн-дизайнерка 
з Мілана:

У мене є ластівка, зірочки, розбиті серця, а ще невелич-
кий олдскульний череп, зроблений феноменальним тату-
майстром, […] є серце на руці з написом «I Don’t Want To 
Grow Up»  –  це назва пісні  Тома Вейтса,  яку переспівали 
«Ramones».  У  мене  на  пальцях  тату  Poison  Heart,  теж 
пісня «Ramones» […] як прямий зв’язок із моїм баченням 
естетики […] Мода – це пошук стилістичних рішень, що 
народжуються  у  субкультурах,  і  зараз  я  бачу,  як  добре 
вони заходять. Мені до вподоби мікс елегантного образу 
з татуюваннями, мені подобається цей контраст, не пін-
ап  з  тату  пін-ап,  а  саме  контраст  […],  бо  це  відповідає 
моїй власній естетиці.

За останнє десятиліття у буквальному сенсі вибухнула мода 
на  олдскул,  що,  по  суті,  складається  з  традиційних  татуювань 
американських  моряків.  Імовірно,  свою  роль  зіграла  атмосфе-
ра, що  склалася  у  суспільстві  після  подій  11  вересня  з  гучним 
закриттям  дверей  перед  іншим  та  екзотичним  світом,  звідки 
татуювання часто черпали натхнення й прагнення підкреслити 
ідентичність, засновуючись на східних цінностях. На тлі такого 
культурного  клімату  прийшла  економічна  криза,  а  з  нею  –  ці-
кавість до вінтажних сюжетів  із ностальгійним ставленням до 
минулих  епох,  з  яких  виріс  соціально-естетичний  обрій  сього-
дення. Олдскул – це прості у візуальному плані сюжети з чітким 
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недвозначним змістом. Розповідає Ольга, двадцять шість років, 
представниця мод-культури з Ліворно, фешн-дизайнерка, щойно 
переїхала до Лондона:

Я завжди так вдягалася,  із самого дитинства я захоплю-
валася  шістдесятими  роками,  вінтажем,  моторолерами 
Vespa,  автомобілями  того  часу,  тією музикою  […] Я  зу-
стрічаюся з тату-майстром і три з половиною роки тому 
почала  татуюватися,  зараз  у  мене  практично  всі  олд-
скульні  тату.  Спина,  ноги,  руки  вкриті  татуюваннями, 
які нагадують про різні моменти життя. Мені до вподоби 
тату олдскул, тому що, по суті, вони нагадують мені про 
улюблену епоху, а ще вони мені дуже подобаються з есте-
тичної точки зору, і коли ти щось відчуваєш так потужно, 
з’являється потреба не те, щоб зробити із власної шкіри 
форму мистецтва […], радше вдягти на себе свої емоції. 
Скажімо  так,  [олдскул]  мені  подобається  з  естетичної 
точки  зору;  він  мене  заворожує  і  нагадує  перші  татую-
вання. Щоправда, спочатку був трайбл. Але, як на мене, 
йому  бракує  суголосся  з  нашим  сьогоднішнім  життям 
і  з  нашою  культурою,  якось  так.  [Татуювання  олдскул] 
прості,  красиві,  кольорові.  Скромними  зусиллями  тобі 
вдається виразити велику гаму емоцій.

Зазвичай  татуювання  олдскул  миттєво  осмислюються  на 
комунікативному й емоційному рівнях. Інколи вони мають про-
стий зміст, а інколи – мудровану символіку. Навіть нанесене на 
шкіру сердечко або вітрильник можуть викликати величезну купу 
особистих, до того ж глибоких тлумачень. Також цей стиль має 
потужний візуальний вплив, його легко читати і нескладно на-
носити, навіть якщо ви – початківець у цій справі. Татуювання 
олдскул  віддають  вінтажним  присмаком,  що  його  воскресила 
мода останніх років не в останню чергу через те, що на тлі еко-
номічної кризи минуле набуло особливого блиску й емоційного 
забарвлення.  Надаємо  слово  міланському  студентові  Мікеле, 
двадцять два роки:
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У мене вся рука в тату, є декілька татуювань у традицій-
ному стилі на ногах і грудях – саме заради стилю, бо це 
естетично. Найкрасивішим я вважаю […] перше тату, мені 
його набили на канікулах, коли я ще був малим, а потім 
я вже сам їх робив […], мені ці татуювання якось ближче 
за маорійські чи японські, ті я своїми не відчуваю.

У  традиційних  татуюваннях  олдскул віддзеркалюється  су-
часність із характерною для неї підвищеною увагою до власних 
культурних джерел на тлі всіх  інших. Зовсім не так це відбува-
лося і відбувається серед поціновувачів екзотичних стилів з усім 
їхнім розмаїттям – від трайбла до японського стилю. До того ж 
олдскул дозволяє  розпочати  з  маленького,  приємного  для  ока 
татуювання,  а  потім прийняти рішення  –  продовжувати  чи ні, 
якого  стилю  дотримуватися,  поступово  вибудовуючи  логічний 
і гармонійний з естетичної точки зору образ. Олдскул ілюструє 
власні емоції, почуття, спогади. Це спрощена та дуже сентимен-
тальна візуальна мова, яка передає  інформацію у надзвичайно 
емоційний спосіб. Своєрідна еволюція смайликів на шкірі.

Характерний факт: людина часто наважується на татуюван-
ня,  на  всілякі  внутрішні  й  зовнішні  метаморфози  у  перехідні 
етапи свого життя. Під час вибору сюжету на естетику наклада-
ються роздуми або трагічні події власного життя, які люди хочуть 
перенести на шкіру. Акт татуювання сприймається сьогодні як 
перехідна  мінімалістична  дія,  що  натякає  на  існування  якоїсь 
порогової  умови,  необхідної  для  повного  розуміння  навколиш-
нього світу шляхом конденсації соціально-культурних цінностей 
у самому факті татуювання та в обраному малюнку, який пре-
зентує людину. Тату вже не викликає осуду, хіба що час від часу 
в боротьбі культурно-естетичних кодексів батьків  і  дітей,  тому 
татуювання невпинно поширюються разом з модифікаціями тіла, 
але вже без їдкої, ритуальної трагічності самопошкодження і не 
заради засвідчення  ідентифікаційної  іншості.

Однак  інколи татуювання дають зрозуміти, що за вибором 
стоїть  глибина й вистражданість, які не мають нічого спільно-
го  з  легковажною  модою  на  оформлення  шкіри.  Народження 
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дитини, горе або кінець любовної історії – ці теми не втрачають 
актуальності  для  бажаючих набити  собі  тату;  вони  стають  ви-
датними подіями, через які людина хоче себе виразити та розпо-
вісти про власну ідентичність. Часто роль пружини, що вмикає 
бажання  зробити  собі  тату,  відіграє  щаслива  або  нещаслива 
подія. Наприклад, один з найчастіших стимулів – це розлучен-
ня  з партнером або просто  з близькою людиною. Закінчується 
дружба або кохання – і цю зміну закріплює знак на тілі, інколи 
навіть зроблений у легкій та іронічній манері. Слово міланській 
студентці Алессії, двадцять два роки:

У мене є навіть напис «тигр» арабською; я зробила його 
на згадку про найкращу подругу. Ми хотіли зробити його 
разом,  а  потім посварилися  […]  і  от  я  кажу  собі  –  хочу 
такий  напис  на  все  життя,  тому  попри  все  вирішила 
зробити.

Розповідає Іленія, двадцять дев’ять років, перукарка з Імоли: 
«Ластівки означають бажання збігти. Першу ластівку я зробила, 
коли почала жити окремо від батьків».

Часто татуювання чи одна його деталь нагадує про смерть 
близької людини. На шкірі викарбовується відхід з життя родича 
або друга. Такий спосіб зберегти спомин і в прямому сенсі «но-
сити на собі» згадку про людину реалізується через перехідний 
ритуал, тобто татуювання. Маттео з Вітебро, двадцять два роки, 
працює  в  магазині  автозапчастин,  має  декілька  татуювань  у 
традиційному  стилі,  в  тому  числі  патефон:  «Кожне  олдскульне 
тату є спомином, частиною мого життя. Оце, наприклад, нагадує 
про дідуся, він був незрячим, принаймні я його пам’ятаю таким, 
завжди прикутим до радіо».

Образний ряд, пов’язаний зі смертю, складає окрему візуаль-
но-символічну  територію,  яка  відсилає  до  цілого  напластуван-
ня  культурно-соціальних  світів.  Джуліано,  тридцять  три  роки, 
власник  тату-студії  у  Неаполі,  що  на  правах  special guest  пра-
цює  в  інших  місцях,  зокрема,  у  Мілані  та  Тоскані,  каже  про 
свою неаполітанську клієнтуру: «На жаль, у цьому кварталі [де 
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розташована  студія],  тобто  на  вулицях  Трібуналі  та Форчелла, 
тобі  часто  замовляють  портрети  померлих  людей».  Портрет 
коханого, за яким людина тужить, – це дуже поширений запит 
у розділі реалістичних татуювань. Одним з постійних елементів 
татуювання є прагнення спаяти зв’язок з померлою людиною.

Також  серед  сюжетів  важливе  місце  посідає  страх  смерті. 
Класикою олдскул  є  саме rock of ages  – морський мотив для за-
клинання страху смерті під час подорожі; цей вираз апелює до 
вірша пророка  Ісаї  (26,4):  «довіряйте завжди Господу, тому що 
саме Господь є скелею на віки». На малюнку представлена ске-
ля, що  випинається  з  бурхливого моря,  і жінка  відчайдушно  її 
обій має (див. DeMello 2007, р. 63). У деяких випадках татуюван-
ня  інтенсифікує,  спаює й посилює страждання та символічний 
зв’язок,  підкреслюючи невідворотність  утрати  та  розлучення  з 
близькою людиною. Стверджує Коррадо, студент з міста Скафаті, 
поблизу Неаполя: «Мої тату із сумом розповідають про смерть. 
За свої двадцять два роки я пережив розлучення, різні лиха та 
навіть прощання навіки». У деяких випадках під час нанесення 
татуювання саме трагізм стає головним елементом самовизна-
чення. Людина у  тузі метафорично кромсає  собі шкіру. Викар-
буваний  знак,  в  якому візуальний елемент напластовується на 
глибоко інтимну історію, перетворюється на потужний емоційно-
символічний  згусток.  «Я  думаю,  наскільки  це  важливо,  –  про-
довжує Коррадо,  –  як це  виглядатиме. Адже люди питатимуть, 
а  я  мушу  пояснювати.  До  того  ж  є  дуже  приємні  люди,  яким 
захочеться розповісти всю історію».

Татуювання як застереження проти всього пережитого ство-
рюють образотворчий ряд, сповнений символікою смерті – не-
позбутньою  темою  мистецтва  тату:  «Черепи  на  потік!»  –  як 
сказав  спритний Паскуале,  сорок один рік,  власник  тату-студії 
по вулиці Спакканаполі. Череп – постійний учасник усіх сезонів 
естетичного смаку під час вибору стилістики. Сам по собі череп 
набув безліч  стилістично-символічних  трактувань, присутніх  у 
різних  рухах юнацької  непокори  –  від  пачуко й Янголів Пекла 
до чутливого дарку, який на правах готичної культури значним 
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чином вплинув на образотворчий ряд, пов’язаний зі смертю та 
смертоносними  контекстами.  За  словами  Клода  Різника,  він 
собі зробив

безліч  черепів,  демонів  і  взагалі  […]  всілякі  сюжети, 
пов’язані саме з темним боком життя, де є смерть, демони 
та різні  істоти, наприклад, ворон,  готична архітектура  і 
так  далі,  і  так  далі. Щодо  стилю  та  візуального  ефекту, 
сюжетам притаманні  потужні  контрасти,  активне  вико-
ристання чорного кольору з багатьма відтінками сірого, 
немов ми дивимося старі  стрічки «Universal Pictures» на 
кшталт Франкенштейна або Дракули – класика, де в осно-
ві  лежить  гра  світла  та  тіні  […],  чорно-білий  сюжет  в 
стилі хоррор або дарк, присвячений смерті […], – це  і є 
стиль  дарк  […]  Ти  повинен  спершу  створити  контекст, 
а потім помістити туди смерть, дотримуючись похмурої, 
напруженої манери.

Інколи  татуювання  –  це  графічний  знак  і  не  більше,  без 
апеляції до перехідних ритуалів, до трауру, до темного і депре-
сивного бачення світу, як у стилі дарк.

Малюнок тату на тілі – свідомо обрана, незмивна відмітина, 
яка означає те, що не можна змінити  і що водночас відповідає 
сьогоднішнім правилам моди, бажанню самореалізації, трансфор-
маціям на свій смак згідно з естетичними кодами, натхненню від 
метаморфоз власного «я» у символічних хащах сучасності. Інколи 
навіть забуваючи, що татуювання було й залишається символом 
самої  людини. Отже,  цей шрам  на шкірі  вже  не  сприймається 
шрамом.  З  роками  дедалі  менше.  Для  наймолодших  поколінь 
татуювання вже перетворилося на звичайну річ.

Татуювання більше не апелюють до загубленого покоління 
або  до  світу, що його  загубив.  Замішане на  екзотизмі  поняття 
іншості  переходить  у  приязну  категорію  естетики,  вихолощу-
ючи  всі  інші  значення,  що  не  мають  відношення  до  чистого 
декору. Саме по  собі  татуювання  вже  вбудувалось  у  стандарт 
зовнішнього вигляду. Послухаємо тату-майстра з Мілана Марка, 
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тридцять дев’ять років: «У плані графіки це добре лягає на тіло, 
також треба зважати на естетику, а [трайбл] не набридає, його 
можна носити роками […] навіть якщо ви його колись зробили 
без особливого значення».

Безперечно,  шкіра  з  незмивними  малюнками  є  способом 
самокомунікації. Часто  власна  ідентичність  виражається  через 
суто естетичний вибір.

Розповідає Даніеле, двадцять два роки, робочий кооперативу 
у провінції Форлі-Чезена:

Мені  подобаються  всі  тату.  Подобаються  японські  че-
рез безліч значень у цьому стилі […] кожен символ має 
власне значення, а, втілившись у тату, це значення стає 
геть іншим […] Як відображення якогось зіткнення. [Для 
мене мої  тату  – це] можливість  з’ясувати проблеми,  які 
ще тільки намічаються.

Екзотичний  образний  ряд  із  самураями  та монстрами, що 
звивами деруться нагору по нозі, складає естетично-візуальний 
реєстр,  який Даніеле пропустив крізь  себе та перетлумачив на 
свій  лад,  виходячи  за межі  оригінального  змісту міфологічних 
та культурно-історичних образів Японії.  Естетичний  стиль має 
купу  зображень, що набувають  суб’єктивних  значень  і  аж ніяк 
не призводять до принципових переосмислень ідентичності або 
до осуду з боку суспільства.

Тіло  вже  не  здається  недоторканною  територією.  З  ним 
можна  працювати  постійно  або  час  від  часу.  Шкіра  нагадує 
мережу,  яка  підключається  та  відключається  від  ідентичності. 
На візуальному рівні  татуювання подають  історію тіла  як про-
сторове  перехрестя  сенсів  і  досвідів  на  шкірі,  під  шкірою,  як 
другу шкіру. Слово фешн-дизайнерці з Фрозіноне на ім’я Джада, 
двадцять сім років:

Мені подобався символ серця, мені подобалося татуюван-
ня олдскул з пергаментом, на якому написане ім’я коханої 
або матері, а я собі написала там «dream». Це назавжди, 
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ну й нехай. Я тисячі разів думала про те, що найважли-
віша  річ  –  це  здійснення  мрії.  І  через  двадцять  років  я 
думатиму, що це була найважливіша річ. Здійснення тієї 
мрії, яку я мала в свої двадцять років.

Сьогоднішнє ставлення до тіла характеризується проактив-
ністю, тому що тіло стало відкритішим до модифікацій порівняно 
з минулим. Його можна свідомо змінювати залежно від бажаних 
естетичних ідеалів без ризику для власної  ідентичності,  і це не 
розцінюватиметься як замах на недоторканність і унікальність 
особистості.

Розповідає тату-майстер з Мілана Самюель, сорок років:

Я роблю собі все чорне, як єдиний процес […] тату з ма-
люночками мені не подобаються  […] мені подобається, 
коли  одна  рука  чорна,  інша  –  біла  […],  банально  подо-
бається, і не тому, що я мусив приховати інші татуюван-
ня, як це інколи відбувається. Просто була біла рука, а я 
зробив  її чорною.

Фізичний вигляд спонукає людину саму обирати, ким бути, 
які зображення, стилі та кольори на себе приміряти.

На символічному рівні сьогодні татуювання використовують 
шкіру як точку перетину між внутрішнім і зовнішнім, між суто 
фізичною даністю та свідомим вибором того, як людина хоче ви-
глядати. Розповідає студент з Рима Франческо, двадцять чотири 
роки, який витатуював на собі клоуна:

У  мене  особистий  зв’язок  із  цирком,  з  цирковим  мис-
тецтвом. Пам’ятаю цирк біля нашого будинку, коли я був 
ще  маленьким  […]  клоун  має  два  обличчя:  він  мусить 
смішити,  але  у  нього  є  сумний  бік,  я  теж  себе  так  від-
чуваю.

Татуювання  –  це  нескінченна  гра  із  віддзеркаленням  іден-
тичності, переосмисленням перехідного ритуалу та згадкою про 
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доленосні  поворотні  моменти,  що  відбулись  у  житті  людини. 
Франциско,  двадцять  один  рік,  зробив  собі  перше  тату,  коли 
переїхав до Рима й обрав  інший навчальний заклад.

Я  зробив  голову  пантери  та  кинджал.  Це  знаменувало 
зміну, і я хотів якось її відзначити. Сам я доволі несміли-
вий, до того ж інтроверт. Тому я обрав тему на контрасті 
зі своєю особистістю. Мені не подобається бути боязким, 
це дуже обмежує.

Та ідентичність, якої ми прагнемо, яку бажаємо й очікуємо, 
часто вступає у гру з нашою справжньою особистістю, ось тоді 
ми замислюємося про себе, про всі ті грані, з яких складається 
наш характер.

У  деяких  випадках  татуювання  як  обряд  переходу  набу-
ває більшої  значущості, ніж знак сам по собі.  «Коли я отримав 
 диплом, то набив собі якір без якогось особливого значення», – 
каже  неаполітанець  Серджіо,  двадцять  років.  Тридцятирічна 
викладачка  Сільвія,  що  мешкає  у Мілані:  «У  мене  дві  мавпоч-
ки, я  їх  собі  зробила не заради якогось символізму, а тому, що 
вони  грайливі  та  естетично  виглядають  по  боках.  Мені  було 
дев’ятнадцять  років,  і  це  зовсім  нічого  не  означало».  Однак 
техніка  виконання,  вибір  іконографії,  навіть  шрифти  написів, 
що  викарбовуються  на шкірі,  –  все  це  абсолютна  данина моді 
з  її  мінливими  естетичними  вподобаннями,  які  навіть  у  світі 
татуювань швидко спливають.

Татуювання  та модифікації  тіла  невпинно  виносять  на  по-
верхню питання про існування границь: між природним і штуч-
ним,  між  нав’язаними  та  бажаними  соціальними  ролями,  між 
домінуючим  естетичним  ідеалом  та  уявленнями  про  іншість 
і  другорядність.  Використовуючи  символи  та  візуальний  ряд, 
татуйо ване, тобто позбавлене природженої оголеності, тіло роз-
повідає про своє сьогодення, про гендерний вибір, про індивіду-
альні та соціальні захоплення, зміни та навіть програні битви.

Фізичний вигляд з татуйованими написами і малюнками, та 
ще й з екстремальними і не дуже екстремальними модифікаціями 
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тіла підкреслює драматичність нескінченного конфлікту між тим, 
що здається природним, і тим, що людина переосмислює шляхом 
невтомного  зіставлення  особистісного  змісту  ідентичності  та 
суспільної думки, підриваючи усталені категорії.
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Перелік ілюстрацій

1. Otegoowgoow (Te  Kuukuu)  –  син  вождя  маорі,  портрет 
Сіднея Паркінсона (у збірці творів Паркінсона, 1773).

2-3. Два зразки моко. Маорі практикують симетричний ма-
люнок  з  подвійних  спіральних  ліній,  що  вторують  рисам  об-
личчя.

4.  Фото  з  архіву  Музею  кримінальної  антропології  Чезаре 
Ломброзо.

5. Генерал Горацій Гордон Роблі зі своєю колекцією татуйо-
ваних голів маорі (1895 р.).

6. Чоловік  з племені маорі  з розписом моко,  який свідчить 
про дикунський загрозливий стан життя.

7. Ескіз Кунійосі Утаґава, який у 1827 році публікує книжку 
про відомих японських героїв «108 героїв Суйкоден».

8-10. Фотографії Феліче Беато, їх часто розфарбовували вруч-
ну, використовуючи техніку японської акварелі.

11.  Олів  Оатман,  світлина  1858  року  символізує  осоружну 
чарівність спотвореної жіночої краси.

12. Починаючи  з  80-х  років ХІХ  століття  у  своїх  публічних 
показах  Нора  Гільдербрант  демонструє  тіло,  суцільно  вкрите 
татуюваннями.

13. Едіт Баркет, дружина відомого англійського тату-майстра 
Джорджа Баркета, 20-ті роки ХХ ст.

14.  Австралійська  тату-майстриня  Сінді  Рей  на  початку 
1960-х.

15.  Оголений,  суцільно  татуйований  тату-майстер  Лайл 
Таттл, 1970 рік.

16. Дженіс Джоплін у 1970 році, татуювання на зап’ясті ви-
конав Лайл Таттл.

17. Сід Вішез на сцені в Далласі (1978 рік): носом йде кров, 
усе тіло закривавлене.

18.  Силіконова  спина,  виставлена  в  паризькому  Музеї  на 
набережній Бранлі на виставці Tatouers, tatoués  (2014 рік).
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19. Тату в стилі dark міланського тату-майстра Клода Різника 
(Clod the Ripper).

20. На фото Кетлін Ханна, гурт «Bikini Kill».
21.  Jd  Samson  визначає  свій  образ  та квір-ідентичність на-

віть через татуювання.
22.  Ольга  зі  своїм  нареченим  тату-майстром  на  ім’я  Алек-

сандр. Фото Стелли Фоліно.
23.  Канадський  чоловік-модель  Рік  Дженест,  відомий  як 

Хлопець Зомбі, на показі Тьєрі Мюґле у 2011 році.
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Абрамовіч Марина, 132
Адріан, 28
Аккончі Віто, 131, 132
Александр Ферський, 23
Амунет, 21
Аотуру, 70, 71
Армінджон Вітторіо, 53
Аті Рон, 132
Бальзак Оноре де, 81
Барджер Сонні, 115
Баркет Джордж, 111, 177
Баркет Едіт, 177
Барнум Фінеас Тейлор, 73, 76, 77
Батлер  Джудіт,  78,  137,  138,  140, 
145

Беато Феліче, 60, 177
Бенкс Джозеф, 41, 43, 49, 51, 69
Біґлгол Джон С., 37
Блай Вільям, 41-43, 70
Бодлер Шарль, 7, 32
Боттічеллі Сандро, 7
Брукс Девід, 149
Бугенвіль  Луї-Антуан  де,  35,  38-

40, 70, 71
Бужек Марія Єлена, 79
Вагнер Гус, 78
Вагнер Мод, 78
Вайльд Оскар, 92, 93
Вард Джим, 134, 135
Вебер Джон, 69
Вейтс Том, 152
Великий  Омі,  Людина-Зебра,  69, 

74
Вествуд Вів’єн, 125
Вільгельм ІІ, 93

Вільямс Генрі, 52
Віргман Чарльз, 60
Вішез Сід, 132, 177
Волліс Семюель, 35
Вудворд Ірен, 77, 78
Вудман Франческа, 132
Гай Марій, 27, 29
Гарді Дон Ед, 119, 133, 146
Гаррісон Джон, 35, 36
Германік, 27
Геродот, 25
Гільдербрант Мартін, 76
Гільдербрант Нора, 76, 77, 177
Говард Анні, 76
Говард Френк, 76, 77
Ґальяно Джон, 151
Ґінзберґ Аллен, 115
Ґотьє Жан-Поль, 151
Далрімпл Девід, 35
Дампір Вільям, 32, 63-66
Даннінг Жанна, 132
Дарвін Чарльз, 47, 48
Де Блазіо Абеле, 89-91, 93, 95, 100, 
101, 105, 106, 108

Джеймс Генрі, 92
Дженест Рік, 178
Джільолі  Енріко  Хіллєр,  53,  57, 
58

Джолі, Painted Prince, 63-67
Джоплін Дженіс, 118, 119, 177
Дідро Дені, 71
Діккенс Чарльз, 83
Дітто Бет, 139
Доміціан, 27, 28
Друз, 27

Іменний покажчик
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Дюмон-Дюрвіль Жюль, 54
Едуард VII, 110
Зулуета Лео, 119, 120
Іггі Поп, 132
Йосітосі, 59
Кабрі Жан-Батіст, 72
Кінг Майкл, 52
Клавдіан, 27
Клод Різник (Clod the Ripper), 121, 
150, 157, 178

Коллінз Вілкі, 83
Коллінз  Норман  Кейт  (Моряк 
Джеррі), 133

Колорфул Крістін, 141
Константин, 24
Корман Р., 115
Кософскі  Седжвік  Ів,  92,  93,  95, 
98, 137, 138

Кроненберг Девід, 12
Крюгер Барбара, 132
Кук Джеймс, 31, 34-39, 41, 43-46, 
49, 65, 67-69

Кунійосі Утаґава, 59, 177
Лакассань Александр, 87, 101
Ламармора Альфонсо, 53
Леопарді Джакомо, 102
Лілін Ніколай, 12
Лінней К., 69
Ломброзо  Чезаре,  12,  48,  85-89, 
92-94, 96, 98, 99, 103, 107, 177

Лоті П’єр, 105
Луміз  Роланд  (Факір  Музафар), 

144
МакАлістер Вард, 110
МакДональд  Сазерленд,  55,  108-

110
Маллой Дуг, 135
Мандьєта Ана, 131
Мане Едуард, 98
Манхауз Вільям, 44
Мартін Рут, 125

Марціал, 23
Мейдзі, 54, 60
Мейслз, брати, 115
Мелвілл Герман, 32, 49, 92
Микола ІІ, 110
Мікеланджело, 7, 8
Морено Родді, 126
Мюґле Тьєрі, 151, 178
Найлон Джуді, 125
Нерваль Жерар де, 32
Ноклін Лінда, 7
Оатман Олів, 75, 177
О’Коннел Джеймс, 72
Омай, 67-70
О’Рейлі Семюел, 74, 76, 103
Орлан, 132
Палладін Патті, 125
Пане Джина, 131
Папірій Карбон, 28
Паркінсон Сідней, 39, 45, 177
Паркінсон Стенфілд, 39
Перрі Вільям, 69
Перрі Фред, 127
Петроній, 23
Пігоріні-Бері Катерина, 99, 100
Пліній Старший, 23, 27
По Едгар Алан, 83
Птолемеї, 21
Путін Володимир, 139
Резерфорд Джон, 72
Рей Ман, 125
Рей Сінді, 177
Рейлі Том, 110
Роблі Горацій Гордон, 51, 177
Родс Зандра, 125
Руссо Жан-Жак, 37, 40
Руф, 23
Саус  Альфред  Чарльз,  78,  103, 
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Сейд Едвард, 39
Сендвіч, граф, 69
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Скіапареллі Ельза, 112
Сойо, 110
Соландер Даніел, 69
Стайрін Полі, 123
Стеларк, 132
Стівенсон Льюіс, 32
Тамахана  Вірему  (Вільям  Томп-
сон), 53

Тасман Абель, 32, 44
Таттл Лайл, 118, 119, 177
Тацит, 27-30, 145
Токуґава, династія, 55, 57
Томпсон Беверлі Юень, 17, 141
Томпсон Хантер, 115
Траян, 28
Трут Соджорнер, 76
Тутанхамон, 21
Умберто І, 95
Фалуді Сьюзен, 136
Флетчер Крістіан, 42, 43
Фоліно Стелла, 178
Франциск Ассизький, 99, 101
Фройд Зиґмунд, 103
Фуко Мішель, 92, 94, 137

Фюрно Тобіас, 67
Ханна Кетлін, 178
Хейз Джон, 74
Хокусай, 59
Хольцер Дженні, 133
Хорі Чійо, 55, 110
Хорітойо, 110
Цверін Шарлотта, 115
Цецилій Метел, 28
Цицерон, 21, 23
Черкьярі Джан-Луіджі, 88, 107
Черчилль Вінстон, 110
Черчилль Рендольф, 110
Шварцкоглер Рудольф, 130
Швоб Марсель, 32
Шерман Бен, 127
Шерман Сінді, 132, 135
Шніманн Керолі, 130, 131
Ювенал, 23
Юлій Цезар, 26, 27, 30

Ari Up, 124, 125
Jd Samson, 139, 178
Joreen, 142, 143
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Про авторку

Алессандра Кастеллані  –  антрополог,  експертка  з  питань 
молодіжних  культур,  викладачка  Академії  мистецтва  в 

Неа полі.  Авторка  цілої  низки  творів,  серед  яких Непокірні че-
рез шкіру. Історія та культура татуювань  (Ribelli per la pelle. 
Storia e cultura dei tatuaggi, Costa & Nolan, 1995); Молоді токійці. 
Дзен-поетика столичного міста  (I ragazzi di Tokyo. Le poetiche 
zen di una metropoli, Liguori,  1997);  Лагідна ніч. Культура та 
ринок нічного дозвілля  (Piacevole è la notte. Cultura e mercato 
dell’intrattenimento notturno, Manifestolibri, 2003); Деградований 
одяг. Молодіжна мода та культура  (Vestire degenere. Moda e 
culture giovanili, Donzelli, 2010).



1. Otegoowgoow (Te Kuukuu) – син вождя маорі; портрет Сіднея Паркінсона – ілю-
стратора, який супроводжував Джеймса Кука в експедиції на «Індеворі» (у збірці 
творів Паркінсона, 1773).
1. Otegoowgoow (Te Kuukuu), figlio del capo maori ritratto da Sidney Parkinson, disegna-
tore al seguito di James Cook nella spedizione dell’Endeavour (in Parkinson 1773).
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2-3. Моко – симетричний малюнок з подвійних 
спіральних ліній, що вторують рисам обличчя, 
який практикували маорі. Жінки татуювали тіль-
ки проміжок між нижньою губою та підборіддям, 
а чоловіки татуювали все обличчя.
4. Завдяки кримінальній антропології ХІХ століт-
тя татуювання стають знаком знедолених (фото з 
архіву Музею кримінальної антропології Чезаре 
Ломброзо).
5. Генерал Горацій Гордон Роблі зі своєю колек-
цією татуйованих голів маорі (1895 р.).

2.

4.

3.

5.



6. Розпис маорі у стилі моко свідчить про дикунський і загрозливий стан жит-
тя: «Жодного сумніву, що саме цей дивний спосіб, в який вони практикують 
татуювання, надає обличчям неприємний вираз» (Чарльз Дарвін, «Подорож на-
тураліста навколо світу»).

6. Il moko maori evoca una minacciosa condizione selvaggia: «Non v’è dubbio che il modo
strano in cui viene praticato qui il tatuaggio procuri un’espressione sgradevole ai loro volti»
(Charles Darwin, Viaggio di un naturalista intorno al mondo).
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7. Ескіз з книжки Кунійосі Утаґава про відомих японських героїв «108 героїв 
Суйкоден» (1827), яка набула великої популярності, у тому числі як іконографічна 
основа для татуювань.

7. Schizzo di Kuniyoshi Utagawa, che nel 1827 pubblica un libro sugli eroi giapponesi più
noti, 108 eroi suikoden, diventato molto popolare anche come repertorio iconografico su cui
basare i tatuaggi.
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8-10. У 1863 році італо-бри-
танський фотограф Феліче Беа-
то відкриває студію в Йокогамі. 
Його фотографії, часто розфар-
бовані вручну із використанням 
техніки японської акварелі, 
сприяють вибудовуванню ек-
зотичного образного ряду та 
міфологізації орієнталізму.



11. Olive Oatman, la prima donna tatuata a essere esibita, fotografata nel 1858, simbolizza il
fascino disgraziato della bellezza femminile deturpata.
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11. Олів Оатман, перша татуйована жінка, що виставляла татуювання на-
показ. Фотографія 1858 року символізує осоружну чарівність спотвореної 
жіночої краси.



12. Починаючи з 80-х років ХІХ століття у своїх публічних показах Нора 
Гільдербрант демонструє тіло, суцільно вкрите татуюваннями. При тому 
вона стверджує, що ці татуювання були тортурами, яких вона зазнала серед 
індіанців.
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13. Edith Burchett, moglie del famoso tatuatore inglese George Burchett, negli anni venti.
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13. Едіт Баркет, дружина відомого англійського тату-майстра Джорджа Баркета, 
20-ті роки ХХ ст.



14. Австралійська тату-майстриня Сінді Рей на початку 1960-х.

14. La tatuatrice australiana Cindy Ray nei primi anni sessanta.
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15. Il tatuatore Lyle Tuttle, nudo e completamente tatuato, nel 1970.
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15. Оголений, суцільно татуйований тату-майстер Лайл Таттл, 1970 рік.



16. Дженіс Джоплін у 1970 році, на фото добре видно татуювання на зап’ясті, 
виконане Лайлом Таттлом. Культура хіпі на символічному рівні давала новітнє 
прочитання так званих первісних умов існування, привласнюючи деякі елементи 
культури корінних американців.

16. Janis Joplin nel 1970, con il tatuaggio al polso eseguito da Lyle Tuttle in bella mostra. La
cultura hippie rivisita a livello simbolico una supposta condizione primigenia, approprian-
dosi di alcuni elementi delle culture dei nativi americani.
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17.

18. 19.



17. Сід Вішез на сцені в Далласі (1978 рік): носом йде кров, усе тіло закривавлене. 
На грудях бритвою зроблено напис «Gimme a fix» (Дай мені дозу).

18. Тату-майстер Лео Зулуета вигадує трайбл, змішуючи полінезійську традицію 
з панк-культурою (на фото: силіконовий муляж спини в паризькому Музеї на 
набережній Бранлі на виставці Tatouers, tatoués, 2014).

19. Тату в стилі dark міланського тату-майстра Клода-Різника (Clod the Ripper). 

20. Починаючи з 1990 року riot grrrl підривають усталені канони зовнішнього 
вигляду та фізичних бажань, об’єднуючи епатаж панків, фемінізм і нову ЛГБТ-
реальність (на фото Кетлін Ханна, гурт «Bikini Kill»).

17. Sid Vicious si esibisce a Dallas nel 1978 con il sangue che cola dal naso e il corpo sporco di
sangue. Sul petto, la scritta «Gimme a fix», datemi una sistemata, incisa con un rasoio.
18. Il tatuatore Leo Zulueta inventa il tribale mescolando la tradizione polinesiana con la
cultura punk (foto: schiena in silicone esposta al Musée du Quai Branly di Parigi alla mostra
Tatouers, tatoués, 2014).
19. Tatuaggio dark di Clod the Ripper, tatuatore milanese.
20. Le riot grrrl, a partire dal 1990, sovvertono le regole della fisionomia e dei desideri fisici,
coniugando la trasgressione punk, il femminismo e nuove realtà Lgbtq (nella foto, Kathleen
Hanna delle Bikini Kill).
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20.



21. Jd Samson anche tramite i suoi tatuaggi ridefinisce le sue sembianze e la sua identità
queer. La dj gay, che nel suo pseudonimo inverte la sigla della sua professione, mette in di-
scussione il genere e si appropria di nuovi territori sociali e simbolici.
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21. Jd Samson визначає свій образ і квір-ідентичність навіть через татуювання. 
Ді-джей-гей не просто перевертає абревіатуру своєї професії, він перевертає 
поняття гендера й опановує нові соціальні території та нову символіку.



22. «Mi piacciono i tatuaggi old school perché mi ricordano un’epoca e poi anche dal punto
di vista estetico sono semplici, belli, colorati e con poco riesci a rappresentare in modo sem-
plice emozioni» (Olga, con il suo fidanzato Alessandro, tatuatore. Foto di Stella Foligno).
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22. «Мені подобаються татуювання олдскул, тому що вони нагадують про цілу 
епоху, а з естетичної точки зору вони прості, красиві, кольорові, здатні легко й 
невимушено передати твої емоції» (Ольга зі своїм нареченим Алессандро, тату-
майстром. Фото Стелли Фоліно).



23. Rick Genest, modello canadese conosciuto anche come Zombie Boy, in una sfilata per
Thierry Mugler nel 2011.
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23. Канадський чоловік-модель Рік Дженест, відомий як Хлопець Зомбі, 
на показі Тьєрі Мюґле у 2011 році.


