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   Talizman to przedmiot, któremu 
w kulturach pierwotnych i staro¿yt-
nych przypisywano magiczn¹ moc 
chronienia od chorób i nieszczêœæ.
Wielu ludzi jeszcze dzisiaj wierzy, ¿e
¿e talizmany posiadaj¹ magiczn¹ si³ê 
i lecznicze w³asnoœci. Jakimœ dziw-
nym trafem ¿ycie tych ludzi jest rze-
czywiœcie bezpieczniejsze, pogodniej-
sze i zdrowsze ni¿ tzw. racjonalistycz-
nej reszty spo³eczeñstwa. Nauka wy-
œmiewa moc talizmanów, ja nie.
  Talizman (od arabskiego tilasm, a 
wczeœniej od greckiego telesma) jest 
bliski amuletowi, choæ ró¿ni je wiele 
cech. Talizman w przeciwieñstwie do 
amuletu nie musi byæ noszony na szyi 
aby zapewniæ ochronê cz³owiekowi. 
Jego mocy nie mo¿na zobaczyæ, za to 
na pewno mo¿na j¹ poczuæ. Groma-
dzi on wokó³ siebie pozytywn¹ ener-
giê, przez co poprawia samopoczucie. 
Wszystkie z³e myœli i emocje wysy-
³ane w nasz¹ stronê zostaj¹ przez ta-
lizman „wy³apywane” i zostaj¹ unie-
szkodliwione b¹dŸ odes³ane do „na-
dawcy”. Cz³owiek posiadaj¹cy taliz-
man jest pod jego sta³¹ ochron¹. Ma 
swoj¹ tarczê, która chroni go przed 
z³em. Ma swojego pomocnika, który 
likwiduje wiêkszoœæ przeszkód na dro-
dze jego ¿ycia. 
  Talizmany to wrêcz jeden z wymo-
gów, jakie rodzi wspó³czesny œwiat. 
Pomagaj¹ dotrzeæ do korzeni i ko-
rzystaæ z si³ matki Natury. Bez nich 
jesteœmy s³abi i ¿yjemy w ci¹g³ym 
zagro¿eniu. Talizmanami mog¹ byæ
kamienie, kryszta³y, krzy¿e celtyckie 
lub inna mistyczna bi¿uteria. Taliz-
many to równie¿ specjalnie przygo-
towane grafiki, obrazy, w których za-
warto moc ochronn¹ cz³owieka, za-
zapewniaj¹c¹ mu dobrobyt, powodze-
nie, szczêœcie, mi³oœæ. 
 W ostatnich latach w Polsce popu-
larnym talizmanem sta³ siê tatua¿. Ta-
tua¿e mog¹ mieæ moc tak potê¿n¹ jak 
staro¿ytne talizmany, przypominaj¹c
o prze¿ytych triumfach, zwyciêstwach 
odniesionych nad bólem czy dozna-
nych pora¿kach. Mog¹ przypomnieæ
ten szczególny moment, kiedy mieli-
œmy dok³adne wyobra¿enie, kim tak 
naprawdê jesteœmy. W tym, wed³ug 
mnie, tkwi sedno i magiczny urok ta-
tua¿u. Zrobienie tatua¿u jest jedynym 
trwa³ym zobowi¹zaniem, jakie wielu 
z nas kiedykolwiek podejmie. Gdy 
go masz, nigdy nie bêdziesz móg³ go 
zignorowaæ, unikn¹æ, rozwieœæ siê 
z nim, opuœciæ go, czy choæ na chwi-
lê wyjœæ bez niego. Ka¿dy kto myœli 
¿e przecie¿ zawsze mo¿e go usun¹æ 
– z ca³¹ pewnoœci¹ nie jest jeszcze 
gotowy do zrobienia tatua¿u. 
 Tatuowanie jest egzotyczn¹ i tajem-
nicz¹ form¹ sztuki, której korzenie 
siêgaj¹ czasów prehistorycznych. Cho-
cia¿ zrobienie tatua¿u jest nadal uwa-
¿ane przez niektórych ludzi za równo-
znaczne z przyjêciem „outsiderskiej” 
kultury, tatua¿ nie jest przypisany do 
jednego, okreœlonego typu cz³owieka. 
Mo¿e go zrobiæ ka¿dy, bez wzglêdu 
na wiek, p³eæ czy pochodzenie. O- 
gromn¹ przyjemnoœæ sprawia mi po-
kazywanie tatua¿u zw³aszcza w sy-
tuacjach takich, jak podró¿ pierwsz¹ 
klas¹ samolotu czy pobyt w eksklu-
zywnym hotelu. To znakomity spo-
sób, by uœwiadomiæ ludziom, ¿e ta-

tua¿ nie jest ¿adn¹ przeszkod¹ w zro-
bieniu kariery i osi¹gniêciu sukcesu 
w ¿yciu. Je¿eli zdecydujemy siê, aby 
go wykonaæ, nastêpnym problemem 
jest wybór wzoru. A tych jest napraw-
dê mnóstwo, od kolorowych motyl-
ków, ró¿, tajemniczych smoków, po-
staci elfów, a¿ do motywów religij-
nych. Moim zdaniem naj³adniejsze s¹ 
trybale, czyli czarne wzory plemienne 
– motywy, które w sztuce tatua¿u ni-
gdy siê nie starzej¹. Najbardziej „chod-
liwe” s¹ te zaprojektowane przez za-
wodowych artystów, którzy szukaj¹ 
inspiracji w staro¿ytnych znakach ru-
nicznych, jakich kiedyœ u¿ywali np.
Celtowie, Hindusi, czy pierwotni In-
dianie. 
  Stworzenie wspania³ego tatua¿u jest 
prawdziw¹ sztuk¹, wymagaj¹c¹ talen-
tu i ogromu pracy na tak trudnym ma-
teriale, jakim jest skóra. I jako sztuka 
zas³uguje na taki sam szacunek, bada-
nia i opracowania, jak p³ótna wisz¹ce 
w galeriach. 
  Pocz¹tków tatua¿u w Polsce upatru-
je siê w doœwiadczeniach wiêziennych 
– jednak takie ujêcie grzeszy uprosz-
czeniem. Prze³omowym momentem 
rozwoju tatua¿u w Polsce by³y zmiany
ny ustrojowe i otwarcie siê na wp³ywy
zachodnie. Inspiracjê stanowi¹ raczej 
idole gwiazdy muzyki, filmu, mody
– ni¿ postacie ze œwiata kryminalne-
go. Dzisiaj tatua¿ funkcjonuje jako 
okreœlony kod spo³eczny i wyraz in-
dywidualizmu. Odpowiednio dobra-
ne formy i znaki symboliczne to nie 
tylko ozdoby, ale te¿ energetyzatory 
poprawiaj¹ce jakoœæ naszego ¿ycia. 
To one, dziêki swoim subtelnym od-
dzia³ywaniom, mog¹ zwiêkszyæ na-
sz¹ biowitalnoœæ. Mog¹ te¿ sprawiæ, 
¿e cz³owiek bêdzie czu³ siê pewniej 
i bezpieczniej, a jego ¿ycie wype³ni 
harmonia, szczêœcie i sukces.
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Talizmany, tatua¿e

Możesz poznać œwiat 
nie wychodząc z domu.

Możesz ujrzeć swoją Drogê 
wyglądając przez okno.

Im dalej pójdziesz 
tym mniej bêdziesz rozumiał.

Lao Tsy

  Kiedy zdawa³am na Akademiê, nie 
rozumia³am dlaczego to robiê. By³o 
dla mnie oczywiste, ¿e muszê tu byæ. 
Osoba, któr¹ wówczas by³am, nie 
mog³a przewidzieæ jak ciekawa to bê-
dzie przygoda i jak wiele zmian do-
kona siê w jej œwiadomoœci. Kiedy pa-
trzê na to z dystansu, widzê ¿e dopiero 
w momencie rozpoczynania studiów 
zaczê³am ¿yæ w pe³ni.
  Na pocz¹tku drogi pojawia siê wie-
le pytañ. Doœwiadczenia kilku pierw-

szych miesiêcy samodzielnego ¿ycia
i studiowania na ASP zaowocowa³y
pytaniami i w¹tpliwoœciami. Bardzo
szybko pojawi³o siê we mnie zw¹t-
pienie: – Po co to wszystko robiê? – 
W jakim celu mam wytwarzaæ wci¹¿ 
nowe obrazki? – Co mogê zrobiæ, by 
moja praca mia³a sens nie tylko dla 
mnie? – Jakie przeznaczenie talentów 
i mo¿liwoœci jakimi dysponujê?
  ¯y³am z tymi pytaniami jakiœ czas.
Nie by³o to ³atwe, pojawi³o siê cier-
pienie i pomieszanie, moje dzia³ania 
czêsto by³y niejasne dla mnie samej. 
Nigdy wczeœniej nie pomyœla³abym, 
¿e ¿eby otrzymaæ odpowiedŸ, wystar-
czy usi¹œæ w ciszy na poduszce z br¹-
zowego p³ótna wype³nionego ³usk¹
gryczan¹. Obserwowaæ swój oddech 
i pozwoliæ myœlom, pytaniom, obra-
zom, emocjom i marzeniom po pros-
tu byæ. Patrzeæ na nie, pozwoliæ przy-
p³ywaæ i odp³ywaæ. 
  Jedna jasna i czysta rzecz. Niezale¿-
na od ¿ycia i œmierci, pojawiania siê, 
znikania. Trwa³a i wieczna, jednako-
wa dla wszystkich ludzi i dla ca³ego 
œwiata. Dla wszystkich przejawiaj¹-
cych siê na nim form istnienia. Co 
to jest?

Co mówi Ci twoja religia? 
Jak być żydem? Katolikiem?

Czy też, jak być istotą ludzką?
Joseph Campbell

   W pog³êbianiu wszystkich moich 
pytañ pomaga mi codzienne prakty-
kowanie ró¿nych form medytacji zen. 
W momencie kiedy trafi³am na bud-
dyzm odczu³am g³êbok¹ radoœæ i 
wdziêcznoœæ. Dziwi³o mnie trochê
moje g³êbokie zaufanie do takiej for-
my duchowoœci. Tak odmiennej od 
duchowoœci katolickiej, w której wy-
rasta³am ¿yj¹c w Polsce – z t¹ nigdy 
nie czu³am g³êbokiego zwi¹zku. Po-
czu³am siê, jakbym odnalaz³a d³ugo 
poszukiwan¹ drogê do domu. Prakty-
ka zen pozwala mi poznawaæ siebie. 
Odrzuciæ wszystkie maski i iluzje na-
gromadzone przez lata. Widzieæ, choæ 
przez chwilê, swoj¹ prawdziw¹ twarz. 
Uczy mnie niezale¿noœci i elastycz-
noœci. I pokory. 
  W ciszy poznajê mechanizmy swoje-
go dzia³ania, widzê swoje myœli, emo-

cje i zaczynam rozumieæ sk¹d siê bio- 
r¹ i co mogê z nimi zrobiæ. Udaje mi 
siê dziêki temu coraz bardziej wierzyæ 
w siebie, w sw¹ moc sprawcz¹. Uwie-
rzyæ w siebie i pomóc temu œwiatu, 
taka jest podstawowa funkcja ka¿dej
istoty obdarzonej cudownym narzê-
dziem, jakim jest ludzkie cia³o i in-
telekt.

Wiêkszoœć ludzi umiera,
nadal skrywając swą muzykê 

wewnątrz siebie.
Benjamin Disraeli

  Pragnê dotrzeæ do Ÿród³a mojej mu-
zyki i graæ j¹ a¿ do koñca. Teraz chcê 
zaœpiewaæ moj¹ piosenkê o zwierzê-
erzêtach i o ludziach. Myœlê ¿e ka¿dy 
cz³owiek rodzi siê z naturaln¹ wra¿-
liwoœci¹ na œwiat przyrody. Dzieci 
w sposób spontaniczny wyra¿aj¹ swo-
j¹ mi³oœæ do zwierz¹t. S¹ zachwyco-
ne, gdy mog¹ pog³askaæ lub przytuliæ 
kotka, pieska czy królika. Przedsta-
wienia zwierz¹t to najczêœciej pierw-
sze obrazki w ¿yciu. Ucz¹ siê dziêki 
nim, ¿e w tym œwiecie wszystko ma 
swoj¹ nazwê. Ucz¹ siê te¿ naœladowaæ
dŸwiêki tych zwierz¹t i s¹ to czêsto
ich pierwsze wypowiedziane s³owa.
Jeœli dziecko ma wra¿liwych rodzi-
ców, ta pierwotna mi³oœæ do zwierz¹t 
ma szanse pozostaæ w nim na d³u¿ej. 
Problem w tym, ¿e z czasem zostaje
ograniczana, a¿ w koñcu kierowana
jest tylko ku ma³ym udomowionym 
zwierz¹tkom. Zaczyna siê dzieliæ zwie-
rzêta na te do kochania i te do jedzenia.
Dzieci nie s¹ uœwiadamiane sk¹d po-
chodzi kotlecik, tak usilnie wmuszany 
podczas obiadu. Dostaj¹ tylko infor-
macjê, ¿e kotlecik jest bardzo wa¿ny, 
¿e bez niego nie urosn¹ i nie bêd¹ sil-
ne: – Nie mo¿esz ju¿, to chocia¿ miês-
ko zjedz! A kiedy dowiedz¹ siê praw-
dy, uznaj¹ taki stan rzeczy za oczy-
wistoœæ. Bo có¿ z³ego jest w po¿yw-
nych i pe³nych bia³ka czerwonych ka-
wa³kach miêsa? A co z³ego w pachn¹-
cej ja³owcem smakowitej kie³basie? 
Oto co z³ego: cierpienie, jakiego ¿a-
den cz³owiek nie chcia³by doœwiad-
czyæ, a jakiego codziennie doznaj¹ ty-
si¹ce zwierz¹t hodowanych i zabija-
nych z powodu nienasyconego ludz-
kiego apetytu.
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