
Гречишнікова М.П.  
Харківський національний педагогічний  

університет імені Г.С. Сковороди  

 

ТАТУЮВАННЯ: СПОСІБ САМОВИРАЖЕННЯ 

ЧИ ДАНИНА МОДІ 

 

Татуювання - це малюнок, отриманий шляхом нанесення стійкої фарби 

під шкіру. Це визначення відомо всім, але розуміння причин того,чому все ж 

таки молодь це робить, зрозуміло не всім. Багато людей не бажають 

задумуватися про причини, а деякі іноді передчасно пояснюють це, як 

приналежність власника тату до якоїсь неблагонадійної групи. Напротивагу 

цій думці, молодь активно прикрашає свої тіла татуюванням, пояснюючи свої 

дії найрізноманітнішими відмовками. Якщо звернутися до історії, то можна 

помітити, що татуювання розпочало свою історію як спосіб захищати себе 

від злих духів в Японії та як своєрідний паспорт у племен Майорі. Пізніше 

люди професій, що пов’язані з ризиком, моряки чи пожежники, 

використовували татуювання як оберіг. З часом люди, що були позбавлені 

волі розпочали таким чином помічати “своїх”. Саме з цих часів і виникла 

думка, що татуювання роблять лише певні класи людей. У наш час 

татуювання почало відроджуватися як мистецтво і все частіше 

використовується молоддю. Для того щоб краще зрозуміти сутність цих 

бажань та розібратися, з якими наслідками можуть зіштовхнутися володарі 

тату ми звернулися з проханням про інтерв’ю до викладача психології 

Туріщевої Л.В. та викладача анатомії Попової Т.М. Вони допомогли 

розібратися з цим питанням. У першу чергу вирішили звернутися до 

психолога. Ось про що ми дізналися:  

- Людмило Василівно, як на Вашу думку, чи впливає на підсвідомість 

людини нанесене тату?  

Найчастіше татуювання роблять з двох причин: по-перше це данина 

моді, тобто людина таким чином намагається підтримати тих хто так уже 

зробив, а друге - це спосіб самовираження людини, вона намагається 

виділиться з натовпу. Тут буде залежати від того, чи людина це робить 

усвідомлено або вона знає для чого це робить, вона йому чимось допоможе  
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- то в принципі, як варіант може бути. Але не можна ж забувати про 

естетичний вигляді і як ця татуювання буде виглядати з часом і чи не будемо 

ми жалкувати про зроблене, ну а якщо людина просто підкоряється більшості 

то це вже буде набагато складніше.  

- Існують приклади коли зовсім молоді хлопці наносять собі тату, 

наприклад, голову тигра, і хочуть якось збільшити віру в себе. Як Ви 

думаєте чи впливає це на його підсвідомість?  

Може бути, що в деяких випадках людина намагається приховати якісь 

свої комплекси, її щось хвилює і іншого варіанту як боротися з цим, крім 

татуювання, вона не бачить. Але справа в тому, що я знаю досить багато 

людей, яким неприємно дивитися на розмальовані тіла, вони просто 

інстинктивно відходять від таких людей. Тому коли людина робить 

татуювання, вона повинна пам’ятати про реакцію оточуючих.  

- Чи допомагає людині тату перебороти якісь свої комплекси?  

Я, чесно кажучи, так не думаю, це залишається на рівні 

самонавіювання, але вселити іншим що ти вирішив цю проблему, дуже 

важко.  

- Чи оцінює психолог людину по татуюванню? Що саме можна 

сказати про цю людину?  

Це дуже специфічне питання, тут все залежить від малюнка. Ось, 

наприклад, зараз часто використовують кольорові туту і якщо дивитися на 

кольорову гаму, то поєднання зеленого і червоного може говорити про те, що 

людина потребує визнання,є необхідність в тому щоб її помітили і т.д. 

Найчастіше використовують якісь схеми, малюнки. Малюнки 

використовують люди які більш конкретно представляють до чого вони 

прагнуть, а абстрактні схеми - людина яка не завжди точно знає чого вона 

хоче, тому малюнок свідчить про те, що якісь цілі, потреби в житті є.  

Після з’ясованого виникло бажання звернутися до медика:  

- Тетяно Михайлівно, як саме на здоров’я людини впливає нанесення 

татуювання? Існує думка ,що татуювання пригнічує імунітет, одні – 

місцевий, інші – основний, наскільки це правда?  

На дане питання не можу достовірно відповісти. Можу сказати, що 

нанесення на біологічно активні точки, в області вушної раковини, в області 

обличчя, стоп, долонь, може негативно вплинути на внутрішні органи. А от 

щодо впливу на імунну систему, то це можливо, але ще лабораторними 

методами не доведено.  

-А чи є на тілі місця, на які не впливає нанесення тату?  

Так, є на тілі місця які відносно бідні на біологічно активні точки це: 

передня черевна стінка, передня поверхня стегон, передня поверхня гомілки.  

- Чи відноситься якось по-особливому медицина до людини з 

татуюванням?  

Можу сказати що якогось специфічного ставлення немає, це право 

кожної людини.  
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- Чи намагалася медицина, якось пояснити бажання людини таким 

чином прикрашати своє тіло?  

Це питання більше до психології, вона це пов'язує з потребою до 

самовираження.  

- Існує теорія про те, що за допомогою тромбоцитів татуювання 

поступово зникає. Наскільки це правда?  

Так, тромбоцити володіють гемолітичним властивістю, вони поступово 

розріджують її, є також природний гепарин, який сприяє, якщо малюнок 

нанесений не глибоко, стиранню.  

- Які ще негативні наслідки може мати нанесення тату?  

Так само до негативних наслідків можна віднести недотримання 

гігієнічних норм. Це інфікування реципієнта татуювання наступними 

інфекціями: гепатит С, гепатит В, гепатит F. Інструментарій повинен 

оброблятися не просто проточною водою з миючим засобом, а піддаватися 

автоклавуванню, тобто після спеціальної хімічної обробки з миючим засобом 

і при високій температурі, інструменти вже висушені повинні бути поміщені 

в автоклав, де створюється атмосфера в 2 атмосфери і температура подається 

120- 180оС, тобто створюються особливі умови при яких гинуть віруси і 

бактерії. Також якщо наносити тату в зоні ліктьового згину, в області шиї і 

скрізь де є скупчення лімфатичної тканини, в області лімфатичних вузлів, то 

ці лімфатичні вузли відразу, на протязі 2-3 тижнів, будуть збільшуватися, як 

відповідна реакція на пошкодження. А якщо ще не були дотримані гігієнічні 

норми, то регіональний лімфаденіт забезпечений.  

З цих інтерв’ю видно, що татуювання у наш час почали сприймати як 

мистецтво прикрашати тіло і його володаря майже завжди суспільство 

сприймає адекватно. Багатьом людям подобається дивитися на татуювання, 

особливо якщо його можна назвати витвором мистецтва. Помітна тенденція 

до того, що люди почали сприймати тату як спосіб самовираження та 

особисту справу кожної людини, а це говорить про нейтральне відношення 

до цього питання та зміну загального ставлення до татуювання. 
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