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Dwie imponujące pozycje autorstwa Larsa Krutaka. 
Pierwsza „The Tattooing Arts of Tribal Women” (2007) 
to książka obowiązkowa. Stanowi pokłosie wielolet-
nich badań autora.
Z kolei druga „Kalinga Tattoo: Ancient & Modern 
Expressions of the Tribal” wydawnictwa Editions 
Reuss to dzieło fundamentalne. Bogate opracowa-
nie z doskonale dobranymi zdjęciami dokumentują-
cymi zanikającą sztukę tatuażu wśród ludu Kalinga 
zamieszkującego wyspę Luzon (północne Filipiny). 
Mając na uwadze nabycie powyższych pozycji, po-
lecam brytyjską stronę Amazon (www.amazon.de, 
www.amazon.fr), która oferuje darmową przesyłkę 
do Polski. Wersje z autografem można zamówić 
u Larsa, pisząc na mail: bodymarks@larskrutak.com. 
Zapraszamy również do odwiedzenia strony  
www.larskrutak.com. Znaleźć tam można wiele 
ciekawych informacji. Lars stara się każdego roku 
umieszczać tam 2-3 artykuły związane ze swoimi 
podróżami i badaniami. Można tam też zakupić 
książki.

– Polakom znany jesteś głównie z programu „Tattoo Hunter” 
emitowanego na Discovery Channel. Kim jest Lars Krutak poza 
szklanym ekranem? Co skłoniło cię jako antropologa i pracow-
nika muzeum do podróży w egzotyczny świat tuszu pod skórą?
– Na długi czas przed „Tattoo Hunterem” zajmowałem się studio-
waniem plemiennych zwyczajów związanych z tatuowaniem. Blisko 
pracowałem z przedstawicielami rdzennych kultur. Po raz pierwszy 
odkryłem swoją pasję związaną z tatuażem na podyplomowych stu-
diach na Uniwersytecie Alaska w Fairbanks (1996-98), gdzie stu-
diowałem między innymi liczącą sobie 2000 lat tradycję tatuowania 
za pomocą wyszywania skóry u kobiecej starszyzny ludu Jupików 
zamieszkującego Wyspę Świętego Wawrzyńca. Po ukończeniu stu-
diów uświadomiłem sobie, że istniało wiele grup etnicznych prak-
tykujących zwyczaj tatuowania, który już zamierał, a nikt nie zrobił 
niczego, aby udokumentować te tradycje. Zacząłem więc groma-
dzić pieniądze na podróże do odległych od cywilizacji miejsc, gdzie 
zbierałem ustne przekazy i fotografie. W 1999 roku skontaktowałem 
się z kilkoma europejskimi i amerykańskimi magazynami zajmujący-
mi się sztuką dekorowania ciała i zacząłem opisywać dla nich swoje 
podróże. Publikacje te pozwoliły mi sfinansować część moich eks-
pedycji badawczych, ale co ważniejsze, stały się platformą dającą 
głos przedstawicielom niewielkich rdzennych społeczności, z który-
mi pracowałem. Postanowiłem, że nade wszystko muszę pozwolić 
im mówić za siebie.
– Twój program jest niezwykły. Nie spotkaliśmy się z czymś po-
dobnym w całej historii telewizji. Skąd pomysł na taki właśnie 
projekt?
– Pomysł na program pojawił się dzięki internetowej stronie o nazwie 
The Vanishing Tatoo (Znikający tatuaż, www.vanishingtattoo.com), 
przy której tworzeniu w 1999 roku pracowałem wraz z Vincem 
Hemingstonem. Dziś przerodziła się ona w jedną z największych 
na świecie witryn poświęconych tatuażom, a ja nadal zajmuję się 
przygotowywaniem jej treści, głównie tworzeniem dużych przeglą-
dów, które ostatecznie zaprezentują nam temat w ujęciu ogólno-
światowym. W roku 2002 wraz z Vincem nakręciliśmy pilotażowy 
odcinek serii pt. „The Vanishing Tatoo: Borneo”, który miał światową 
premierę w 2004 roku. Skupia się on na tradycjach Ibanów z Sara-
wak, w tym postaci wielkiego mistrza tatuażu, Maunga.

– Jakie znaczenie ma sztuka tatuażu dla 
plemion pierwotnych i co czyni ją unikal-
ną i godną uwagi z punktu widzenia an-
tropologa?
– W świecie pierwotnym na tatuaż należało so-
bie zasłużyć. Nie robiono ich ot tak. W większo-
ści przypadków mężczyźni, kobiety, a nawet 
dzieci narażali swe życie, aby zdobyć prawo 
do tatuażu (np. zabijali niebezpieczne zwierzę 
czy mordowali innego człowieka). Duchowe 
konsekwencje związane z tą sztuką (np. duchy 
wywołujące choroby przyciągane przez lejącą 
się krew) oraz ryzyko dla zdrowia (tj. możli-
wość infekcji i wykorzystywanie niewysterylizo-
wanych narzędzi) nadawało tatuowaniu ciała 
dalece większe znaczenie niż dzisiaj. Pierwot-
ny styl życia opiera się także na utrzymaniu 
harmonii między środowiskiem a społeczeń-
stwem. Wyżej nad indywidualizm ceni się tam 
wspólnotowość, a społeczności te są bardziej 
egalitarne i mniej rozczłonkowane niż w przy-
padku społeczeństw zachodnich. Niemalże 
każda osoba ma własne odrębne poczucie 
miejsca, przynależności i celu, podczas gdy 
na Zachodzie nie jest tak do końca. Życiem ta-
kiej społeczności kieruje też moralny kodeks, 
a starszych ceni się za ich głęboką wiedzę, 
konsultując się z nimi regularnie w najważniej-
szych sprawach. Zachęca się ludzi do ciężkiej 
pracy, którzy w codziennym życiu mają kontakt 
z naturą. Od niej uzależnione jest ich przetrwa-
nie. My, przedstawiciele zachodniej kultury, za-
traciliśmy wiele z tych pierwotnych wiodących 
zasad. Wiele młodych osób nie ma poczucia 
celu czy przynależności, wskutek czego do-
chodzi do rozpadu rodzin, upada znaczenie 
moralności, a osoby starsze są traktowane 
jak zło konieczne. W tym samym czasie czło-
wiek zachodni szkodzi środowisku, w którym 
żyje i które jest podstawą jego egzystencji. 
Według mnie, jeśli zwrócimy się z powrotem 
w kierunku niektórych pierwotnych idei wy-
znawanych przez nielicznych przedstawicieli 
rdzennych kultur, jakie pozostały na tej plane-
cie, nasz świat z pewnością stanie się lepszym 
miejscem. Być może uda się go nawet ocalić 
od nieuniknionego zniszczenia.
Tradycyjne tatuaże zawsze były ściśle łączone 
z personalnym czy społecznym postrzeganiem 
tożsamości poprzez stałe wyznaczenia granic, 
ścieżek, wartości i doświadczeń życiowych. 

TAT U A Ż 
ETNICZNY

Badacz i antropolog Lars Krutak zagościł w naszej rze-
czywistości wraz z programem „Tattoo Hunter” („Rytualne 
zdobienia ciała”) na kanale Discovery Channel. Od Brazylii, 
przez Afrykę, Azję, aż po Hawaje towarzyszyliśmy Larsowi 
podczas obrzędów przejścia, które odcisnęły trwały ślad 
na jego ciele. Ukazał nam świat, w którym „pigment” wpro-
wadzony pod skórę jest nośnikiem symbolicznych wartości, 
a każdy, chociażby najdrobniejszy element kompozycji jest 
przesiąknięty wierzeniami i magią. Popularność programu 
„Tattoo Hunter” przyczyniła się do ponownego zaintereso-
wania naturą tatuażu plemiennego na całym świecie i za-
pewne sprowokowała niektórych z nas do zastanowienia 
się nad znaczeniem tatuażu na własnym ciele. Mnie od za-
wsze interesowała osoba Larsa Krutaka oraz jego podejście 
do samego zjawiska, trud badań terenowych czy próba zro-
zumienia innej kultury przez współodczuwanie. Zapraszam 
do wędrówki w świat tatuażu plemiennego.

Lars w trakcie badań terenowych, Filipiny. © Lars Krutak

Lars na konwencji w Londynie

Członek plemienia Iban, Borneo. © Lars Krutak

Lars Krutak, „The Tattooing Arts Of Tribal Women”, 
Bennett & Bloom, 2007

Lars Krutak, „Kalinga Tattoo”, Edition Reuss, 2010
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Nie mogę zatem myśleć o lepszym obiekcie badań niż tradycja tatu-
owania, ponieważ mówi ona nam wiele o tym, jak ludzie konstruują 
swój własny obraz w odniesieniu do otaczającego ich świata.
– W programie przechodzisz przez „rytuał przejścia” – ocierasz 
się o sacrum. Na coś podobnego inni członkowie plemion mu-
szą czekać przez całą młodość. Za co ciebie, człowieka „obce-
go”, spotkał taki zaszczyt?
– Wymagało to długotrwałych zabiegów. Kontaktowaliśmy się 
ze starszyzną i wodzami plemienia przed kręceniem zdjęć, aby 
upewnić się, jak należy się zachować i dowiedzieć, co społeczność 
ta chce pokazać widzom. Niektóre rytuały są bowiem zabronione 
dla osób z zewnątrz. Inne bywają dozwolone tylko w przypadku, 
jeśli nie wyjawi się sekretów, których cię nauczono. Przede wszyst-
kim jednak, jak już wcześniej mówiłem, tatuaże i szramy to coś, 
na co w tych społecznościach należy sobie zasłużyć. Zatem jeśli 
oznacza to polowanie na niebezpieczne zwierzę, uczestnictwo 
w straszliwej ceremonii inicjacyjnej związanej z brakiem snu czy 
spożywaniem egzotycznego jedzenia, praktykowaniem sztuki walki 
lub budowa łodzi, to właśnie przez to przechodziłem. Zawsze były 
to dla mnie rzeczy najtrudniejsze do pokazania. Robienie tatuażu 
czy znamienia przychodziło łatwo.
– Seria „Tattoo Hunter” składa się z 10 odcinków. Który z nich 
był dla ciebie najtrudniejszy i najbardziej emocjonujący?
– Nie ekscytowałem się przy tym zbytnio, ale zwróćmy uwagę 
na ból. Nie czuje się zbytniej różnicy, kiedy jest się tatuowanym 
przy pomocy cierni czy igieł. Choć igły znacznie łatwiej zagłębiają 
się w skórę. Ciernie wczepiają się w skórę, zwiększając tarcie i ból. 
Niekiedy nawet w niej pozostają. Choć brzmi to boleśnie, blednie 
w porównaniu z ranami zadawanymi brzytwą lub nożem, szczegól-
nie tymi, które otrzymałem w czasie „rytuału krokodyla” w Kanin-
garze w Papui Nowej Gwinei. Obrzęd ten ma na celu osiągnięcie 
duchowej mocy tego zwierzęcia wraz z tym, jak z ciała swobodnie 
wytacza się krew.
Mogę całkiem szczerze powiedzieć, że pół godziny nacinania skóry 
przy pomocy żyletki, szczególnie okrężnymi ruchami wokół sutków, 
jest najbardziej bolesnym rodzajem tatuażu, jaki kiedykolwiek mi ro-
biono. Jest to najprawdziwszy test z możliwości kontroli umysłu nad 
ciałem. Zrobiono mi na klatce piersiowej ponad 400 nacięć i nie 
dziwię się, że niektórzy mężczyźni biorący udział w tym rytuale, nie 
przeżyli go. Kiedy nacinanie dobiega końca, miejsce rytuału przypo-
mina pole bitwy z walającymi się wszędzie zakrwawionymi szmata-
mi, wiadrami czerwonej wody i kałużami krwi wszędzie dookoła.
– Masz na sobie całkiem sporą kolekcję plemiennych tatuaży wy-
konywanych przy pomocy rożnych technik. Czy przez pryzmat 
swoich doświadczeń możesz powiedzieć o nich coś więcej? Jeśli 
zaś chodzi o sprawę gustu, który najbardziej ci się podoba?

– Mam w sumie dwanaście tatu-
aży, ale także około tysiąca szram 
po żyletce i nożu, które otrzy-
małem od przedstawicieli ludów 
pierwotnych. Jeśli chodzi o moje 
tatuaże, były one robione ręcznie 
przy pomocy igieł (na Borneo), 
cierni (na Filipinach) i gwoździ 
(Indonezja). Inne wykonywano 
żelaznymi prętami (Tajlandia) lub 
kolcami palmowymi (Amazonia), 
a resztę maszynkami elektryczny-
mi. Ostatnio mój przyjaciel, Colin 
Dale, zrobił mi na udzie pierwszy 
tatuaż za pomocą wyszywania 
skóry. Technika ta rozpowszech-
niona została głównie przez ludy 
zamieszkujące obszar Arktyki, 
przede wszystkim Inuitów. Wzór 
obejmuję serię dwudziestu rysun-
ków wielorybich ogonów składa-
jących się z 250 szwów. Wyko-
nanie całości wymaga ok. trzech 
godzin pracy. Wybrałem motyw 
wielorybich ogonów, ponieważ 
jest to tradycyjny wzór spotykany 
w Arktyce – miejscu, gdzie 15 lat 
temu zaczęła się moja przygoda 
ze sztuką tatuażu.

Jednym z moich ulubionych tatuaży jest noszony na ramieniu „bun-
ga terong”, który zrobili mi przedstawiciele ludu Iban z Sarawak 
(malezyjska część Borneo). W 2002 roku kręciliśmy dla stacji Natio-
nal Geographic dokument pt. „The Vanishing Tattoo”. Na szczęście 
starczyło nam czasu, aby zrobili mi tatuaż w czasie pobytu w jed-
nym z tradycyjnych długich domów nad rzeką Skrang. Ten tatuaż 
to rodzaj rozety Ibanów, który znajduje się na moim lewym ramieniu. 
Każdy płatek tego „kwiatu” oznacza jeden stopień cierpliwości, jaką 
wykazać się ma w życiu dana osoba, a wir w centrum to motyw 
płodności i cnoty wypatrzony na podbrzuszu kijanki – nowego od-
krycia, którego dokonaliśmy na Borneo. Wykonanie tego tatuażu 
zajęło jakieś cztery godziny, a ja okazałem się wyjątkowo cierpliwym 
pacjentem, leżąc na podłodze długiego domu w wilgotnej i gorącej 
dżungli, kiedy moje ramię było ranione. Najgorsze było jednak to, 
że oświetlenie, jakie zmontowaliśmy na tę okazję (akumulator i re-
flektory, ponieważ w dżungli nie ma elektryczności) przyciągały wiel-
kie fruwające owady. Przez cztery godziny robaki uderzały w lampę, 
a następnie spadały na moją skórę (miałem na sobie tylko szor-
ty) albo przechodziły przez moje rany i do ich wnętrza. Było to jak 
prawdziwa tortura! Tysiące kłujących odnóży chodzących po skórze 
w każdym możliwym kierunku, kiedy robienie tatuażu ciągnęło się 
godzinami. Nigdy nie zapomnę tego doznania. NIGDY!
– Czy doznany ból i empatia badacza wystarczają do opisania wy-
darzenia i samego tatuażu? Czym było dla ciebie to doznanie?
– Jako pisarz i antropolog nie mogę i tak zrozumieć fizycznych do-
świadczeń przemian związanych z tatuowaniem, dopóki nie przej-
dę przez ten proces sam. Moje słowa nie byłyby także do końca 

wiarygodne, jeśli nie wziąłbym aktywnego udziału w tych rytuałach. 
Na wszystko to składa się szereg doświadczeń – dźwięków, zapa-
chów, odczuć i myśli, które krążą wokół ciebie. W tym samym mo-
mencie twoje myśli wędrują i dochodzą do punktu, w którym wy-
obrażasz sobie, jak musiało wyglądać tutejsze życie sto lub dwieście 
lat temu. Możecie sobie wyobrazić, że ręczne nakłuwanie to jak od-
czytywanie czyjejś pisemnej relacji. Dopóki jednak nie doświadczy 
się tego na poziomie osobistym, z pewnością nie pojmie się esencji 
tego procesu jako praktyki kulturowej czy rytuału przejścia, który 
sprawia, że od wieków osoby go przechodzące ulegają zmianom 
zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym. Co więcej, ta-
tuaż to dowód tożsamości i nawet jeśli nosisz na sobie te trwałe pa-
miątki, to i tak z pewnością nigdy nie zrozumiesz, co sprawia, że lu-
dzie wciąż się tatuują. To złożony proces, w którym bierze udział ból 
i osobiste wspomnienia związane ze świętym obrzędem.
– W jaki sposób popularność twojego programu przyczyniła się 
do wzbudzenia ponownego zainteresowania sztuką plemienne-
go tatuażu?
– Z pewnością udało mi się zwrócić uwagę wielu ludzi na to, że licz-
ne kultury, w których panuje tradycja robienia tatuaży, właściwie za-
nikają i należy dobrze udokumentować ich charakter. W niektórych 
przypadkach zagrożone są nie tylko tradycje, ale też same plemio-
na. Ponadto wiele ludów, z którymi mieszkaliśmy, pozostaje niezna-
na większości ludzi. Informowanie widza o ich obecności jest czymś 
bardzo pozytywnym.

– Z drugiej strony zdajesz sobie chyba sprawę, że zmieniasz 
współczesny wzorzec cielesności przeciętnego człowieka. Czy 
dzięki twym książkom tatuaże przedstawiające motylki i delfinki 
ustępują miejsca wzorom plemiennym?
– Proces ten postępuje od ok. 300 lat, kiedy pierwsi europejscy 
żeglarze zaczęli przywozić wzory plemiennych tatuaży z Polinezji 
w połowie XVIII w. Ludzie ci chcieli dzięki nim uchwycić szczegól-
ne momenty i wspomnienia ze swych doświadczeń za granicą. Ten 
szczególny rodzaj motywacji pobrzmiewał u ludzi na wiele lat przed 
powstaniem „Tattoo Hunter”. Jednak wiele osób, które w XXI w. 
decydują się na stałą ozdobę ciała, chce także, aby w znaku tym 
zawierała się duchowa siła, jaką niosą ze sobą tatuaże. Ich tradycja 
tkwi głęboko w starożytności, a wywodzą się z animistycznej wizji 
kosmosu, gdzie wszystko co żywe i nieożywione łączy się ze sobą 
w stanie harmonii. Niektórzy twierdzą, że dzisiejszy świat to kulturo-
wy śmietnik (gdyż kieruje nami materializm, chciwość, indywidualizm 
itp.), a większość ludzi odwróciła się zupełnie od elementów natu-
ralnych, tradycji i sensu wspólnoty, które kiedyś wchodziły w skład 
ogólnoludzkiej tożsamości. Wiele osób stara się mimo wszystko po-
łączyć na nowo z bogatą przeszłością przez modyfikacje ciała i inne 
praktyki, takie jak np. tatuowanie. Przez wieki cel tatuowania niezbyt 
się zmienił. Jeśli moje programy i książki mogą wpłynąć w sposób 
pozytywny na ludzi i sprawić, żeby wrócili do korzeni sztuki tatuażu, 
to według mnie jest to bardzo dobra rzecz.
– Co myślisz o modzie na etniczne wzory w sztuce tatuażu, wy-
zute z pierwotnego kontekstu i będące jedynie formą estetycz-
ną? A może dzięki takim motywom możemy dotrzeć do czegoś 
leżącego głębiej?
– Wiele osób ozdabiających swe ciało nadal uważa to za swego ro-
dzaju święte doznanie. Niezależnie od tego, czy tatuaż ma na celu 

upamiętnienie daty narodzin lub śmierci bliskiej osoby, wspomnie-
nie ważnego wydarzenia czy podkreślenie uczestnictwa w grupie. 
Modyfikacje ciała mają z pewnością głębsze korzenie i ważne zna-
czenie emocjonalne dla ludzi, którym towarzyszyć będą przez całe 
życie. Wracając do pytania, chcę powiedzieć, że nie wierzę, aby 
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Rytuał skaryfikacji, plemię Betamarribe, Benin. © Lars Krutak Członek plemienia Betamarribe, Benin. © Lars Krutak

Członkini plemienia Kayabi, Brazylia. © Lars Krutak

 Lars z członkiem plemienia Hamar, Etiopia. © Lars Krutak

Lars z ostatnim mistrzem tatuażu z plemienia Makonde, Brazylia. © Lars Krutak

Szaman z plemienia Mentawai z indonezyjskiej wyspy Siberut. © Lars Krutak
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istniał określony cel przyozdabiania ciała. Powodów jest tak wiele, 
jak ludzi. Ograniczanie tych unikatowych form wyrażania samego 
siebie byłoby sprzeczne z tym, o co właściwie w nim chodzi, a mia-
nowicie wolnością jednostki do wyrażania siebie samej w społe-
czeństwie w sposób specjalny i widoczny.
– Wiele pisałeś o kontekście i funkcjach plemiennych tatuaży. 
Czy twoje tatuaże również nabrały dodatkowej indywidualnej 
symboliki?
– Zwykle konsultuję się z lokalną starszyzną, aby ustalić właści-
wy wzór. Proces ten jest niezwykle ważny, ponieważ należy znać 
znaczenie symbolu, zanim umieści się go na ciele. Głównie dlate-
go, że widziałem wiele rozmaitych rodzajów plemiennych tatuaży, 
np. borneańskich lub maoryskich, które były niepoprawnie kopio-
wane przez reprezentantów kultury zachodniej. Dla przykładu, u eu-
ropejskich i amerykańskich mężczyzn spotkałem się z symbolami 
kobiecości, prawnicy nosili na ciele znaki wojowników, a maoryskie 
symbole czyjejś rodziny i jej przodków traktowane były jako wzorce. 
Zatem jeśli ktoś chce ozdobić swoje ciało czyimiś symbolami, powi-
nien najpierw dowiedzieć się, co one oznaczają i czy są odpowied-
nie. Inaczej będzie to bowiem bezsensowne. Innymi słowy: „Think, 
before you ink!”. Pomyśl, zanim zrobisz tatuaż.
Kiedy byłem na Hawajach, uznałem, że nie będzie w porządku, jeśli 
skopiuję czyjeś symbole, bowiem traktuje się je jak rodzinny herb. 
Mój przyjaciel i mistrz tatuażu, Leone Nunes, stworzył dla mnie spe-
cjalny wzór oparty na polinezyjskich elementach. Ten podróżniczy 
tatuaż obejmował symbolikę wody, ziemi i zwierząt mającą chronić 
mnie niezależnie od miejsca, w które się udam.
– Jeśli miałbyś porównać Larsa sprzed swoich wypraw do tego, 
który jest teraz, to na jakie zmiany w swojej osobowości zwró-
ciłbyś uwagę?
– Zawarłem bardzo dużo ważnych przyjaźni i nauczyłem się wiele 
o ludziach, z którymi pracowałem. Podróże dały mi możliwość ucze-
nia się i doświadczenia życia na nowy sposób. Uświadomiłem sobie 
także, że miałem dużo szczęścia, że wziąłem w tym udział. Na wiele 
rzeczy patrzę teraz zupełnie inaczej...
– Masz inne tatuaże oprócz tych plemiennych?
– Wszystkie są plemienne, oryginalne. Wątpię, czy zdecyduję 
się kiedykolwiek na tatuaż kolorowy czy przedstawiający jakiś 
motyw.
– A czy wzory wykonane ręcznie są dla ciebie więcej warte 
od prac spod elektrycznej igły?
– Praca ręczna ma większe znaczenie duchowe, odnosi się 
do samych korzeni i najczystszej formy tradycji tatuażu. Ma ona 
większe znaczenie i jest znacznie piękniejsza, bo nie ma w niej 
nic sztucznego.
– Jaki będzie następny tatuaż?
– Zamierzam zrobić tatuaż Dajaków na Zjeździe Plemion w Kuching 
na Sarawak w styczniu 2011 roku. Tydzień wcześniej będę w Kalin-
dze na Filipinach i mam nadzieję uzyskać tam tatuaż od 91-letniej 
Whang Od, ostatniej mistrzyni tatuażu z Kalingi, o której piszę w mo-
jej nowej książce pt. „Kalinga Tattoo: Ancient and Modern Expres-
sions of the Tribal” („Tatuaże Kalinga: Statożytne i współczesne wy-
obrażenia plemienne”).
– Co sądzisz o Europejczykach wykonujących tatuaże trady-
cyjnymi metodami? Czy w twoich planach znajdzie się miejsce 
na Traditional Tattoo & Culture Festival w Cobh w Irlandii?

– To fantastycznie, że artyści tacy jak Colin Dale dryfują w kierun-
ku tradycyjnych metod tatuażu w Europie. O wielu rzeczach w tym 
temacie zapomniano. Jednak obecnie na nowo zbieramy wiedzę 
od przeszłych pokoleń, od których można się wciąż wiele nauczyć. 
Zaproszono mnie jako prelegenta na tegoroczny festiwal w Cobh, 
ale niestety nie będę mógł się tam pojawić. Mam bowiem zaplano-
wane wystąpienie na temat starożytnych terapeutycznych tatuaży 
na mumiach na Siódmym Światowym Kongresie nt. Mumii w San 
Diego w Kalifornii. To międzynarodowa konferencja, która odbywa 
się raz na trzy lata, a mnie spotkał zaszczyt wzięcia w niej udziału 
jako prelegent.
– Powróćmy do konwencji w Londynie, gdzie miała miejsce pre-
miera twojej nowej książki nt. tatuaży Kalingów. Muszę szczerze 
przyznać, że to niezwykła pozycja. Jej wartość merytoryczna 
i wizualna stawia ją na samym szczycie publikacji poświęconych 
plemiennej sztuce tatuażu. Ale czy nasz współczesny świat jest 
na to przygotowany?
– Nie jestem tego pewien. Większość ludzi nie słyszała o Kalinga 
ani innych plemionach wykonujących tatuaże, z którymi praco-
wałem. Dlatego jednym z głównych zadań takich publikacji jest 
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Tatuaż wykonany przez buddyjskiego mnicha w Tajlandii. © Lars KrutakMigeuel z wioski Tingalayan, weteran II wojny światowej, Filipiny. © Lars Krutak



W drugi weekend lutego 2011 roku katowicki Spodek 
stanie się miejscem, w którym będzie się chciał zna-
leźć każdy, kto lubi podwyższony poziom adrenaliny. 
12 i 13 lutego odbędzie się kolejna edycja imprezy 
Testosteron Męski Maraton.
Organizatorzy, firma Profi Partners postanowili w jednym miejscu zgro-
madzić wszystko to, co dla wielu z nas jest największą życiową pasją. 
Spodek zostanie podzielony na specjalne strefy tematyczne: Strefę 
Speed, Strefę Sportu, w której królować będą sporty ekstremalne jak 
np. snowboard, narty, rowery, Strefę Muzyki, Strefę Tatuażu oraz wiele 
innych. Testosteron to nie tylko stateczne ekspozycje. Głównym zało-
żeniem tego przedsięwzięcia jest udział zwiedzających w atrakcjach 
przygotowanych przez wystawców i organizatorów. A będzie w czym 
wybierać. Strefa Tattoo Meeting, pod patronatem magazynu “Tatuaż 
– Ciało i Sztuka” oraz portalu Hardcore Tattoo, będzie gościć m.in. 
studia D3XS, DRAKKAR oraz HORIMONO. Niezwykle atrakcyjnie za-
powiadają się eliminacje Mistrzostw Europy Motocykli Customowych. 
Po raz pierwszy w Polsce będzie można zobaczyć ponad 100 unika-
towych i niepowtarzalnych maszyn, które będą oceniane przez profe-
sjonalnych sędziów. Co ciekawe, średni koszt przerobienia jednego 
motocykla wynosi grubo powyżej 100 tysięcy złotych, więc efekty 
z pewnością będą robić wrażenie na widzach. Prawdziwa gratka szy-
kuje się dla fanów pojedynków w formule MMA (mieszanych sztuk 
walki). Z roku na rok sport ten zyskuje coraz większą popularność, 
głównie ze względu na swoją niezwykłą widowiskowość i nieprzewi-
dywalność. W ramach Testosteronu zostanie rozegrana gala MMA 
Challengers oraz najstarszy w Polsce turniej MMA „Irigumi – Go”. 
Pojedynki zapowiadają się pasjonująco. Gościem specjalnym gali bę-
dzie najbardziej doświadczony polski zawodnik MMA Krzysztof Kułak, 

który będzie pełnił rolę sędziego ringowego. Co działa uspokajająco 
po tak dużej dawce adrenaliny? Naturalnie wizyta w Strefie Wody, 
w której dzięki pomocy firmy Hobby znajdą się najnowsze modele 
jachtów, motorówek i skuterów wodnych wyposażonych w silniki hon-
dy i yamahy. W specjalnie skonstruowanym basenie będzie można 
spróbować swoich sił w nurkowaniu oraz przespacerować się po wo-
dzie w kuli waterball. Na Testosteronie nie może także zabraknąć mu-
zyki. Przez dwa dni na małej scenie na antresoli Spodka odbywać się 
będą koncerty. Atrakcje zaplanowano również na zewnątrz hali. O wy-
soki poziom adrenaliny i testosteronu zadbają zawodowi kierowcy raj-
dowi, którzy w ramach współpracy ze śląskim Automobilklubem będą 
się ścigać po wydzielonym odcinku specjalnym oraz wozić uczestni-
ków imprezy (codrive). Jeżeli dopisze zimowa pogoda to efektowne 
poślizgi i jazda bokiem gwarantowane. Również od pogody zależy 
to, czy uda się rozegrać zawody w jibbingu – freestylowej jeździe 
na snowboardzie po poręczach, ławkach i murkach. Trzymajmy za-
tem kciuki za śnieg w lutym. Zimno będzie na zewnątrz, w Spodku 
atmosferę podgrzeją piękne kobiety, które wezmą udział w wyborach 
Miss IQ&Beauty. Z pewnością męska część publiki zostanie rozgrza-
na do czerwoności. Testosteron Męski Maraton to impreza, której każ-
dy prawdziwy mężczyzna nie ma prawa przegapić!
Oficjalnym patronem medialnym całego wydarzenia jest portal Interia, 
Radio Planeta, AntyRadio, Rebel TV. Szczegółowe informacje o strefach 
Testosteronu znajdują się na oficjalnej stronie imprezy – www.ttmm.pl. 
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edukowanie opinii publicznej o istnieniu mało znanych społecz-
ności o dużych tradycjach związanych ze sztuką tatuażu, które 
z pewnością zanikną w następnym pokoleniu. To, co jest unikal-
ne w przypadku Kalingów i może Nagów z Indii i Dajaków z Bor-
neo, to fakt, że zachowali oni bardzo dużą ilość wiedzy dotyczą-
cej starożytnych rytuałów związanych z tatuażami. Istnieje wiele 
rożnych światowych religii, w których przedstawiciele starszyzny 
nadal noszą tatuaże, choć większość wiedzy uległa zatraceniu. 
Sfera obrazów to w tej książce niezwykły element, a ja próbowa-
łem napisać historię, która pobudzi wyobraźnię i przykuje uwagę 
czytelnika. Podobne publikacje nie pojawiają się często. Głównie 
dlatego, że koszt ich druku jest wysoki, co przekłada się na ich 
cenę. „Kalinga Tattoo…” znacznie przekroczyły moje oczekiwania. 
Jest w rzeczywistości formą pomnika dla historii Kalinga – jednej 
z wielkich kultur praktykujących sztukę tatuażu, która żyje w na-
szych czasach.
Sama książka jest dość duża (24,5 na 31,5 cm) i waży 3,5 kg. 
Ma 424 stron pełnych kolorowych fotografii. Zawiera tekst w języku 
angielskim, niemieckim oraz kalinga i można nabyć ją przez sklep 
www.amazon.com na terenie całej Europy. To z pewnością dzieło 
kolekcjonerskie, które z czasem nabierze wartości historycznej jako 
praca poświęcona dokumentacji i historii tatuażu. Aby ukończyć 
projekt, udam się do Kalinga w styczniu 2011 roku i podaruję kopię 
książki miejscowym szkołom i przedstawicielom starszyzny, którzy 
brali udział w jej powstawaniu. To esencja mojej działalności – two-
rzenie dzieł, które można wykorzystać w przyszłych przedsięwzię-
ciach dotyczących dziedzictwa kulturowego.
– Zawsze musi pojawić się pytanie na temat planów. W tym przy-
padku dotyczy ono następnego sezonu „Tattoo Huntera” i in-
nych publikacji z dziedziny plemiennej sztuki tatuażu.
– W tej chwili nie są planowane dodatkowe odcinki programu „Tattoo 
Hunter”. Było to ogromne przedsięwzięcie finansowe i eksperyment, 
którego do tej pory nie próbowano. Jeśli stan światowej ekonomii 
ulegnie poprawie, być może uda się wyprodukować następne sezo-
ny. Na chwilę obecną jestem bardzo zadowolony z opublikowania 
wyników projektu i dodatkowego zaakcentowania go w postaci wi-
zyt w miejscach, w których kręciliśmy. „Kalinga Tatoo…” to rezultat 
tych wizyt. Obecnie pracuję też nad innymi projektami.
Jeden z nich jest związany ze specjalną konferencją, w której uczest-
niczyłem w 2009 roku. Nosiła ona tytuł: „Tattooing and Body Modifi-
cation in the Prehistoric and Early Historic Southeast” („Tatuowanie 
i modyfikacja ciała na prehistorycznym południowym wschodzie”). 
Była to jedna z pierwszych amerykańskich konferencji poświęco-
nych sztuce tatuażu i modyfikacji w świetle znalezisk archeologicz-
nych. Zgromadzili się na niej archeolodzy, specjaliści od rysunków 
naskalnych oraz antropolodzy (mówiąc szczerze, byłem jedynym), 
aby dyskutować nad tym, czego możemy dowiedzieć się na temat 
rdzennych prehistorycznych kultur zamieszkujących Wielkie Rów-
niny i południowo-wschodnią część Stanów Zjednoczonych, przy-
glądając się historii tatuażu. Obecnie zajmuję się przygotowaniem 
dwóch rozdziałów książki opartej na referatach wygłoszonych pod-

czas jednej z sesji zatytułowanej „Drawing With Great Needles” 
(„Rysunek grubymi igłami”). Moje rozdziały skupiają się na historii 
tatuażu na terenie Wielkich Równin oraz wschodniej części USA 
z odniesieniem do eksponatów muzealnych, takich jak „wytatuowa-
ne” maczugi.
– Czy nie korci cię, aby samemu zacząć tworzyć tatuaże?
– Nie, to raczej nie dla mnie. Czuję się dobrze z tym, co mam, czyli 
pisaniem o tatuażach i robieniem im zdjęć.
– Gdybyś był tatuażem, to jakim i w którym miejscu?
– Wszystkie moje tatuaże mają dla mnie jakieś osobiste specjalne 
znaczenie, ponieważ każdy przypomina mi o wyjątkowych ludziach 
i doświadczeniach w miejscach, gdzie mi je wykonano. Chyba za-
tem nie będę w stanie odpowiedzieć na to pytanie.
– Czy chciałbyś przekazać coś młodszym adeptom antropo-
logii?
– Istnieje jeszcze wiele kultur praktykujących okaleczenia i tatu-
owanie, które wymagają pomocy w udokumentowaniu ich tradycji 
modyfikacji ciała, nim wiedza o niej przepadnie. Wszystko, co jest 
do tego potrzebne, to kamera i notatnik. Dzięki temu każdy może 
zostać antropologiem zajmującym się tatuażem. Nie wyobrażam 
sobie lepszego sposobu na wakacyjny wyjazd niż spędzenie czasu 
z ludźmi, którzy są głęboko zainteresowani twoimi pytaniami o ich 
artystyczne tradycje, ponieważ wszystkie ich zwyczaje czynią ich 
tym, kim są.

Pytał Tomasz Madej
Tłumczył P. C.
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