PhDr. Oxana Dlouhá:
TETOVÁNÍ V RUSKÉ KRIMINÁLNÍ SUBKULTUŘE

6. OBECNÉ SYMBOLY

Tetování

Interpretace
Pět teček – odpykaný trest v podobě odnětí svobody
tečka uprostřed – já

Ostnatý drát – kolem růže, ruky, kříže, pochodně
apod. – v různých kombinacích – zajetí, nesvoboda.

Šikmý kříž (Ondřejský)1 – odsouzení,
počet křížů = počet trestů odnětí svobody.
Aplikuje se na záprstí.

Tečky znamenají délku odnětí svobody.
Každá tečka znamená rok.
Rovněž znamenají útěk. Jedna tečka – jeden útěk.

1

Ondřejský kříž je šikmý kříž, který svým tvarem připomíná písmeno X. Podle legendy byl na kříži
tohoto tvaru ukřižován Svatý Ondřej. Ondřejský kříž je častým v heraldice.

Řecký kříž – označení délky odnětí svobody.
Aplikuje se na záprstí..
Pomlčka označuje půl roku.

Zvonek – symbol odpykání celé délky trestu.

Vězeňská mříž – moje mládí.

Prsten – cesta ke svobodě – brzy budu propuštěn.

Vycházející slunce – sen o svobodě.

Plamen – být volný jako oheň.

Být volný jako racek.

Roztrhnout kolo – dostat se na svobodu.

Holub – volný jako pták.

Mohou být v různých kombinacích, zvláště na
prstenech.
Hlavní význam má barva: černá – nápravné zařízení,
bílá – svoboda.

Hákový kříž u odsouzených – symbol negativního
postoje ke stávajícímu řádu a k orgánům činným
v trestním řízení.
Aplikovaný na penis – symbol aktivní formy
homosexuality.
Symbol neonacismu.

Symbol pacifismu, u odsouzených - znak agresivity.

Dvojité „K“ – Ku-klux-klan.

Symbol marihuany.

Symbol věčného života.

Pravoslavný kříž – symbol pravoslavné víry.
Aplikovaný na prostředníku nebo prsteníku
„bezotcovština“.

–

Symboly muslimské víry.

Symbol vysokého postavení v kriminální hierarchii.
Vytetovaná na kolenou – symbol nepodřízení se,
neuposlechnutí.
Znak kvality.
Vytetovaný na penisu – symbol aktivní formy
homosexuality, na hýždích – symbol pasivní formy
homosexuality.
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