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INTRODUCERE 

In timpul de când mă găsesc ca șef al Ser- 

viciului Anthropometrie din Bucuresci, adesea 
oră atențiunea ne-a fost atrasă la luarea semna- 
limentelor deţinuţilor, de tatuajurile pe cară ei 
le presentai pe corp. Numerâsele lucrări ce s'aii 
scris despre tatuajuuă și cari ne-ait cădut în mână 
pe de o parte; iar pe de alta presentarea colec- 
țiunei nostre de tatuajuri de către savantul nos- 
tru profesor D-l Dr. Virehow, societăței Anthro- 
pologice din Berlin în ședința din luna August 
anul trecut, ne-ati îndemnat la facerea lucrării 
de față cu atât mal mult cu cât acest subiect 

încă nu a fost tratat până acum în ţară la noi. 

Domnul Profesor Kalenderu, care a căutat 
încă din anii 1864+—65 să publice tatuajurile din 

punctul de vedere al stabilire identităţei și pen- 

tru care scop adunase o prea frumâsă colecțiune, 
a dăruito D-lui Dr. Lorin, medic-șet al Spita-
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lului Saint Antoin din Paris, colecțiune ce a r&- 
mas până adi nepublicată. 

Nu există țară ai în Europa unde câmpul 
atât de exploatat al tatuajurilor să nu fi dat nas- 
cere la numerâse lucrări de o mare valdre ca 
ale D-lor: Lacassagne (Lyon), Lombroso (Italia), 
Baer, Leppman (Berlin), Bergh (Copenhaga) etc. 
Singură Rusia după cum ne afirmă Kropotkin 
e indemnă de tatuajuri, de şi noi am găsit dor 
ruși tatuaţi. Acâsta ar ţine la faptul că acest o- 
biceiii ar fi contrarii cu principiile lor religi6se 
sati mai cu semă cu superstițiunile Ruşilor, care 
ar vedea în faptul de a'și face semne pe corp, 
un fel de legătură sati contract făcut cu spiri- 
tele rele. 

Chestiunea tatuajurilor a jucat şi jocă încă 
și adi un mare rol atât în Etimologie sait Anthro- 
pologie cât şi mai cu semă în Medicinu-Legală 
în chestia identităţei unde până mai de ună-di 
de când serviciul de identificare basat pe base 
știiuțifice, adică pe anthropometrie a făcut ca ta- 
tuajul ca mijloc de a stabili identitatea să rămâe 
pe al II-lea plan. Cu tâte acestea adi încă prin 
varietatea și numărul lor ne arată adesea-oră 
stadiurile vieţei unui individ și câte-odată na- 
tura sa morală. Ele sunt cicatrice vorbitâre după 
cum le numește profesorul Lacassagne. In me- 
dicina Judiciară nu există un semn mal bun de 
identitate ca tatuajurile, prin caracterul perma- 
nenței al duratei și dificultăţei de a le face să 
dispară. 

Etnologia tatuajurilor care, aparţine mat t6:ă
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poporelor din cele-Valte continente, ne arată că 
decorația pielei atât de cultivată. în tote timpu- 
rile şi la tâte poporele sub forme variate, ține 
de unul din instinctele primordiale ale umani- 
tăţei: dragostea de a place. 

Mai mult de tuei sfertună din lucrările ce 
s'aii seris despre tatuajură, ăi fost făcute din 
punctul de vedere al criminalităţei; lucrăză, în 
care, pe când unii din autoră caută a face din 
tatuajură un caracter al criminalilor, alții din 

contră îl contestă prin exemple date din lumea, 
mare. 

Prin urmare, tatuajul care până mai de 
ună-di forma un apanaj al criminalilor, îl găsim 
adi răspândit la un mare număr de clase de jos 
ale societăței, ca: militară, meseriaşi, marinari, 
prostituate ete. precum şi la cei din clasele su- 
peridre. 

Marinarii tatuaţi, cară ai făcut ocolul lumei 
le place a povesti sub titlu de note de voiaj în- 
crustate în pielea lor, aceste semne persistente 
de trecerea lor prin aceste ţări depărtate. EX sa- 
tisfae acâsta, întrun mod naiv, pentru ua arăta 
comunilor muritori că ati vădut lucruuă pe care 
profanii unu le-ai cunoscut nică o dată şi tote a- 
cestea din causa vanităței. Acest soiii de Gmeni 
sar putea compara cu Gmeni culți, care ca și 
dânșii colindând lumea, pune însă pe hărtie 
ceea ce aceștia pune pe piele. 

Colecţiunea de față represintă tatuajurile de- 
senate de noi direct de pe corpul individilor, fără 
a căuta câtuși de puţin a contribui cu ceva la în-
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frumusețarea saii urăciunea lor. Ele sunt aprope 
Jumătate reduse din mărimea naturală. Cercetările 

nostre aii fost făcute asupra unui număr de a- 
prope 15000 de indiviqă repartisaţi ast-fel: 11000 
de individ ce ai trecut prin Serviciul Anthro- 
pometric. în timp de 7 ani, 1570 cadavre ce ai 
intrat în Institutul Medico-Legal (Morga), 689 
prostituate, 342 alienaţi, 600 deţinuţi din peni- 
tenciarele: Ocenele-Masă, Slănic și Târgu-Ocena, 
și un număr destul de considerabil de bolnavi 
de prin spitale. 

Din 300 de tatuajură ale colecţiunei nâstre 

vr'o 95 ati fost adunate de noi din Stockolm, Co- 
penhaga, Hamburg, Berlin (Museul de anatomie 
pathologică a profesorului Virehow) precum și 
din Museul de anatomie pathologică a D-lui 
Protesor Babeș şi din spitalele nostre; iar restul 
aii fost culese de pe corpul deligquenților. 

Nu avem câtuşi de puţin pretenţiunea de a 
fi expus în acestă lucrare idei noi. 

Alții înaintea nstră şi cu mai multă auto- 
ritate, aii arătat natura tatuajului în diferite părți 
ale lumei, atât din punctul de vedere Etnic cât 
și Medico-Legal. Singurul nostru merit e acela 
de a [i dat la lumină chestiunea tatuajurilor în 
ltomânia, care până aci rămăsese încă ne tra- 
tată și a adăoga la cunoștințele dobândite până 

aci, vesultatele observaţiunilor nostre personale 
și ajunge ast-fel la o interpretare rațională în . 
ceea ce privește tatuajul în România. 

Acâstă lucrare care formeză o monografie
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complectă de tot ce sa scris până adi despre 
tatuaj se împarte în două părți: 

I. Tatuajul din punetul de vedere Etnic, şi 
II. Tatuajul din punetul de vedere Medico- 

legal copriulând în acelaşi timp tatuajul la: Cri- 
minali, Alienaţi, Prostituate și tatuajul în Lu- 
mea-Mare.
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CAPITOLUL 1. 

A) Tatuajul din punctul de vedere etnic. 

1. Definiţiune şi Istoric, —- Inţelegem prin tatuaj, 
introducerea materiilor colorante vegetale sati mi- 

nerale sub epiderm la diferite adâncimi, cu sco- 

pul de a produce o. colorațiune sait desenură, 
persistând un lung timp de și nu tot-d'a-una în- 
delibile. 

Tatuajurile aparţine poporelor Ocâniei, Asiei, 
Africei, Americei, de unde prin contactul cu a- 

ceste popore și mai cu s6mă prin imitare ele ati 
pătruns și în Europa unde le găsim astă-di răs- 
pândite mai cu sâmă în clasele de jos ale popu- 
laţiunei ca marinarii, soldații muncitori și mai 
ales la condamnaţi, unde prin frequența lor pare 

a constitui un curacter anatomico-legal specific. 
Ceea, ce însă e de observat la aceste popâre 

din cele-l'alte continente, în mare parte sălbatice, 
e ușurința după cum vom vedea cu care ei se 

supun acestei operațiuni mai mult chirurgicală, 
de cât estetică și a cărei origină pare a fi în 

55327 1
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Oceania de unde găsim și etimologia cuvîntului. 
In Italia unde e forte răspândit la soldați, mar: 
ales la cei din regiunile Lombardiei, Piemont, 
Sardinia, Toscana și regatul Nâpolului, își are 
pote origina sa istorică de la Celţi, singurul popor 
vechii din Europa care practica acest obiceiti. 

Dacă însă origina tatuajului la Europei o 
găsim la popârele din cele-Lalte continente, apoi 
istoricul lor la aceste popore se pierde în ve- 
chimea timpului. Raportându-ne la, etimologia cu- 
vîntului o găsim că ea aparține limbei Poline- 
siane și anume de la cuvîntul tata sai tatahoa 
(de la ta desen). De și această etimologie pare 
a fi indiscutabilă, cu î6te acestea ea nu este ad- 
misă de D-l Dr. Clavel, care într'o importantă 
lucrare asupra tatuajurilor din insulele Marquise 
caută a deriva cuvîntul tatuaj de la Zizi, numele 
unui dei polinesian căruia i se atribue inven- 
țiunea acestul obicei. Studiul tatuajului putând 
fi privit din două puncte de vedere : etnic și 
medico-legal, vom începe mai ântâiii acest studii 
cu caracterul săii etnic, înțelegând prin acest, ca- 
racter, care sunt scopurile lor, procedeurile, re- 
partițiunea, geografică, accidente și complicaţiuni 
ete. și insistând mai mult cu acest caracter et 
nie la popârele din cele-lalte continente lăsând 
însă la Europei ca etnologia să reiasă din par- 
tea a doua a acestei lucrări, adică din tatuajul 
medico-legal. 

2. Tatuaj în scop estetic. —La început tatuajul a, 
tost numai ornamental și în scop de a se face 
frumos omul primitiv s'a tatuat. Apor puţin câte
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puţin mai târdiă el a servit a caracterisa 'o clasă 
socială, un semn de noblețe, un indiciii de ser- 
vitute, stabilind în sfirșit o distincțiune între 

membrii unei aceleși familii, trib etc. 

La unele popore el a răspândit ca ornamen- 

tațiune și se practică prin mijlocul înțepăturilor 

avînd în acest cas o coloraţiune albastră sai ne€- 
oră. Ast-fel găsim la femeile din Polinesia, in- 

sulele Societăţii și Tahiti unde presintă o ade- 

vărată eleganță, îl găsim asemenea la femeile 

Arabe și anume la Maure și Cabile. 
De obiceiu aceste tatuajură sunt represen- 

tate prin niște mici sgârietură, drepte saii curbe 

de obiceiii paralele, ce ocupă tâmplele, obrajii și 

bărbia. Mai tote formele primitive de desen le 

găsim printre tatuaj cum de exemplu linii punc- 
tate sati serii de puncte, zigzacură, stele, etc. 

Considerat ca ornamentaţie se găseșce răspândit 

pe toată suprafața globului. Pe timpul expedi- 

țiunei de la Vega, profesorul Nordenschiild a 

constatat că, Tehouktehis își tatuează. pometele 

cu desenuri în formă de stea sai cruce de o po- 

“trivă răspândite atât la bărbaţi cât și la femei. 

Asemenea constatăm acest obiceiit la alte popore 

cum de ex. Eschimoşii și la cei din Groenlanda 

și America husescă unde. se practică pe frunţi, 

bărbil și obraji, copil de ambele-sexe în mo- 

mentul ajungerei la pubertate. La unele popore 

facerea tatuajului e însoţită de ceremonie după 

cum. ne istorisese unii istorici între can istori- 

cul chinez, Ma-Touan-Lin care, a scris în secolul 

al XII-lea despre ceremonia ce însoțeste facerea
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tatuajului la tinerele fete în momentul maria-. 
jului la populaţiunea insulelor Hai-Nan. Această. 
ceremonie se face numai în clasele nobile. 

In timpul când copilul a ajuns vîrsta nu- 
bilă părinţii oferă o mare sărbătore la toți mem- 
brii familiei. Prietenele fetei, aduc acele și pe- 
nelele: cu cană încep a desena pe obrazul mi- 
resei diferite desenuri ca floră, fluturi ȘI insecte 
forte fin executate. 

Aceste desenuri sunt în urmă gravate sati 
tatuate de un artist car6 în majoritatea casuri- 
lor e o feimee bătrână și această, ceremonie se 
chiamă Sieau-Mien. După Raul, în insula For- 
mosa aceiași ceremonie precede mariajul femei- 
lor al căror obraz e acoperit de tatuajură. Ase- 
menea se mai observă acest lucru la femeile 
din insulele lezo şi Taratai. La Eschimoși, unde 
tatuajul aparţine exclusiv femeilor, e represintat 
prin nisce ornamente paralele ce se întinde de 
la frunte până la vârtul nasului; iar altele o- 
cupă bărbia, obrajii, adică părţile descoperite ale. 
corpului, mai rar ele sunt făcute pe braţ și pe 
umeri; însă pe pumni şi fața dorsală a mâinilor 
tatuajul afectă forma, unei brățări sati lanţ. D- Dr. 
Clavel a observat la femeile din Noua-Zelandă 
nisce tatuajuri representate printi'o serie de 
bande verticale și paralele căqând perpendicular 
pe buze și purtând numele J0o-Niho (dinți falși) 
simulând pănă la un punet Gre-care dinții. 

In ori ce cas tatuajul la femei este tot-d'a- 
una mai fin, mai elegant ca la barbat, chiar când 
el e destinat pentru ornamentație. La unele po-
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pore Polinesiane, tatuajul ocupă jumătatea, cor- 
pului rămânând intactă cea-l-altă jumătate și a- 
câsta ca o ornamentaţie forte fantastică, 

Dacă până aci tatuajul a ocupat numai o 
parte a corpului servind ca ornamentaţie, apoi 
tot pentru același scop găsim popore unde aceste 
tatuajuri ocupă întregul corp, putend ast-fel fi 
considerat ca un adevărat sistem de vestminte. 
Ast-fel este individul de origină din Malesia (0- 
ceania), a cărei observaţiune e publicată de pro- 
fesorul Virehow în 1872. De asemenea D-l D-r 
Montano citează câte-va exemple din insulele Fi- 
lipine și în particular la Mindanao. 

In archipelagul insulelor Caroline tatuajul 
pare a fi ajuns un mare grad de desvoltare deve- 
mind o adevărată lucrare de artă ; el este co- 
mun ia ambele sexe fără ca desenul să presinte 
caractere distincte, deosebindu-se însă numai de 
la o localitate la alta a arehipelagului. 

Asemenea, găsim în Japonia un soiii de 
Omeni cari prtă numele de Baitos a căror mi: 
siune e de a alerga înaintea cailor, în capul echi- 
pagiilor marilor 6meni Și al căror corp e aco- 
perit aprâpe complect de tatuaj. 

Esteticianii văd în acest gust al primitivilor 
rudimentul împodobirei, a decoraţiunei, prima 
manifestațiune a instinctului artistic sub forma 
sa cea mai grosolană. 

3. Tatuaj cu scop therapeutic.—In acest cas ele 
sunt representate mai mult prin arsuri. Ast-fel în 
Asia poprele din Cazemir și Baltistan practică 
pe copii lor încă de la vîrsta de 5—6 ani o ar-
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sură ce ocupă fie centrul frunţei (glabela) sait 
vertexul, tâmplele, d'asupra urechei, regiunea. 
dorsală a piciorului înafară de primul metatar- 

sien, pumnul etc. Axsurile sunt făcute cu un 
tub de bambu ce se aplică pe regiunea al6să. 
până lasă un semn că și o adevărată moxă. A- 
cestă practică fârte răspândită la poprele citate 
are ca. scop după Ujfalvy de a preserva copii 
de maladiile epidemice. E un fel de vaccinare 

mistică. 
Tot în Asia găsim popâre unde acesţe ar- 

suri făcute pe gambe au de scop ai prescrva. 
de nevralgii (Armand), același gen de tatuaj îl 
găsim la Botocudos, care pe lângă că aii pe corp 
un mare număr de mutilațiuni își mai adaogă 
o cicatrice albă de arsură în mijlocul trunței. 

Acâstă cicatrice după hey făcută cu o bu- 

cată de quarţ sait de bambu au de scop de a. 

vindeca durerile de cap. După Spencer, triburile 

Arabe din (Guiana își scarifică membrele în scop 

de a evita reumatismul la care sunt forte pre- 

dispuși. 
La aceleși popâre la cari găsim tatuajul 

răspândit în scop estetic, îl găsim aplicat și în 

scop terapeotic. Ast-fel la Kabili și Mauri din Al- 

geria (Africa) găsim acestă practică : cutare ta- 

tuaj representat printr'o cruce de obiceiii apli- 

cată pe tâmple la unghiul extern al pleopei, pe 

un membru, îi va vindeca de friguri, de durere 

de cap etc. 
D-l D-r Kocher relatează casul unui copil
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Kabil care, purta pe nas mai multe semne făcute 
pe timpul când era bolnav. 

O lucrare cu totul nouă și fârte interesantă, 
datorită D-lui D-r Fauquet!) din Cair si presen- 
tată Academiei de Sciinţe, de către D-l Profesor 
Lannelongue de la care am împrumutat și nox 
câte-va noțiuni, dovedește și adi întrebuinţarea 
tatuajului în scop medical. Acâstă lucrare portă 
titlul de: Tatuaj medical la Egipteni în antichitate şi 
epoca actuală. 

Descoperirea unei momâi aparținând unei 
dame care a trăit la Theba acum 3000 ani și care 
actualmente se găsesce expusă în mustul Ghi- 
zeh, liind examinată, presintă pe pântece semne 
de scarificări făcute cu mult timp înaintea mor- 
țeă și care se întretae de alte linii albastre ce 
se întinde de la o fosă iliacă la alta. Presenţa 
acestor cicatrice, unele albe și altele albastre, 
nu ne lasă nici o îndoială că e vorba de un 
tratament pentru o afecţiune a micului basen 
forte probabil o pelvi-peritonită cronică. D'asupra, 
ombilicului se găsesce de asemenea 0 serie de 
7 linii dispuse vertical; iar dedesuptul apendi- 
celui xifoid (epigastru) o altă serie de 9 linii 
dispuse în 3 rânduri. Aceste linii par a fi făcute 
prin scarificare în care, materia colorantă a fost 
introdusă. Acestă observaţiune ne arată fără în- 
doială vechimea, acestei practice și persistența 
tradițiunelor în Egipt. In general sunt femeile 

1) Academia de șciințe, ședința din 24 Mai 97.
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care practică acest obiceiii și care aparține unei 

vase nomade și vagabonde numită Ghagar. 

Ele fac operaţiuni ca circumeisia la fete și 

tatuiază atât pe bărbaţi cât și pe femei. Dânsele 

parcurge stradele şi strigă: Nadokkoua nitaher 

(tatuăm și circumcisăm 1). 

Afară de aceste femei ambulante mai sunt 

în Egipet femei cari, în loc de a umbla pe strădi 

după cum am vădut, tatuiază la ele acasă prie- 

tenele și cunoscutele lor. Egipteni pretind că 

timpul lunilor: Abid, Missera și Thot (August, 

Septembrie şi Octombre) aerul e mai calm, cir- . 
culaţiunea sângelui mai bună și prin urmare ta- 
tuajul, cireumeisiunea și cele-l-alte operaţiuni chi- 

rurgicale ai mal mult noroc de-a reuși, acesta 

din causa erupțiunelor cutane causate de r6ua 

calitate a apei Nilului care se revarsă. 

Tatuajurile terapeotice, forte respândite la 
popârele din centrul Africei, sunt representate 

la Europei prin setâne, visicători precum și prin 

scarificaţiile venduselor și a, căror întrebuințare 

medico-legală din punctul de vedere al identi- 

tăței e qilnică. 
D-l Dr. Batut a observat în Algeria trei 

casuri de tatuajuri în scop therapeotic din care 

unul pentru o pată a corneei, altul pentru o si- 

novită tendin6să a radialelor și al treilea pentru 
o scapulargie. Empirismul dice d-l Dr. Fouquet 

1) Pentru a cireumcisa fetele ele taie clitorisul cu un briciti şi 

pune pe plagă cepă tocată cu sare: iar bârbierii fac cireumcisia la 

bărbaţi.
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şi credința în eficacitatea tatuajului fiind forte 
răspândită la Egipteni înţelegem cum un mare 
număr de bâle care n'aii între ele nici o ana- 

logie, ait putut fi combătute prin acest mod de 
tratament. 

Bâla cea mal răspândită fiind durerea de 
cap (migrena) se găsesc aprope la fie-care pas, 
Omeni purtând pe tâmple între unghiul extern 
al ochiului și rădăcina părului capului, cicatrici 
de incisiuni cu saii fără materie colorantă (vezi 
fig. 1—19). 

De obiceiii alături de incisiuni se observă 
și un tatuaj (fig. No. 5). Ei pretind însă că dacă 
tatuajul nu "1 vindecă cel puţin are ca efect de 
a diminua gravitatea atacurilor. D-l Dr. Fouquet 
a adunat 12 varietăţi de aceste tatuajuni. Desa- 
nurile cari pârtă No. 7 și S nu ai fost găsite de 

cât o singură dată; No. 38 de 2 ori la femeile din 
înalta societate a Egiptului. Formele cele mai 

comune sunt cele representate prin fie. 1, 2, 3, 
4. No. 6 de 41 de our, a fost găsit la 60 de ca- 
suri (ele sunt representate în mărime naturale). 

Influenţa tatuajurilor asupra maladiilor ar- 
ticulare și a oselor, pare a fi mai sigură. De. 
Fouquet a adunat 23 observaţiuni de acest gen 

care, după spusa bolnavilor, resultatele ai fost 

lavorabile de 15 oră. Pentru închieturi forma 
tatuajurilor variază mult și depinde mai ales de 
vegiunea și lesiunea de combătut. Tatuajul No. 
li întrebuințat pentru închieturi a fost găsit 
la un bolnav din marea societate Eoiptenă dice 

Dr. Fouquet care i-a declarat că acest tatuaj pe
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care îl are din copilărie a fost aplicat cu bun 

succes pentru o umflare a osului. 

In resumat casurile tatuajurilor medicale 

observate de Dr. Fouquet se ridică la 97 și ai 

fost repartisate ast-fel: 

După loc: După maladii: 

60 pe tâmple 60 casuri migrene si nevralgii 

94 „ mâini 29 ,„  lesiuni ale oselor și 

„ piciore articulaţiunilor 4 
1 „ genuchii 4 „  bâle de stomae 

14 umăr 2 „  bâle de piele 

5 „ trunchiă 2 „tumori 

1, cefa 

1 gât 

Fig. 15—16 represinta tatuajul făcut în scop 

therapeotie pentru închieturi. | 

Dintre tatuajurile nostre 2 şi anume fig. 13, 

și 14 ce ai fost găsite la doi indivigi aii fost 

făcute cu scopul de a le trece durerile de cap 

de care acești individi sufereaii adesea ori. 

4. Tautaj în scop religios. — După-Fischer care, a 

studiat tatuajul în India e cel mal puţin răspândit 

spre nord, mai mult însă întrebuințat spre sud 

unde variază după culturi. Ast-fel Vichnuiţii a 

2 linii albe în frunte convergând către rădăcina. 

nasului, pe când Sivaiţil numai una singură și 

largă în mijlocul frunţei. 

In unele casă, tatuajul e consacrat în scop 

religios. Ast-fel vechii Egipteni aveaii pe piele 

tatuate anumite embleme aparținând riturilor lui 

Isis și Osiris. In acest mod eraii tatuaţi preoții. 

Tatuajurile la Ebrei erati cu totul în oposiție 

cu preceptele din biblie (Levitic) care, le inter- 

diceati ori-ce fel de tatuaj, acelaș lucru îl obser-
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văm și la Turci cărora le e interdis prin Coran. 
In Noua Guiană preoții cultului șarpelui pârtă 
pe braţe, piept și obraz cicatrice representând 
flori animale şi mal cu sâmă șerpi. Ac6stă ope- 
rație îl fac sacri. Asemenea după Alibei ori-ce 
Arab care va purta pe fie-care obraz trel inci. 
siuni paralele, va fi considerat ca sclav al casei 
lui D-deiă. 

Aceste tatuajură pote ocupa după cum am 
vădut t6tă suprafața corpului. Ceva mar mult, 
cum unii din ei fiind vași de ordinar la cap cum 
de ex. în Polinesia, pielea capului, a pubisului 
și a subțidrele nu le scapă a fi tatuate. Aceste 
tatuajuri constă în flori, embleme, animale, şo- 
pârle, șerpi, ete. 

La unele popâre preoţii fiind înlocuiți prin 
femei, aceste preotese sunt și ele tatuate întrun 
mod special. 

5. Tatuaj în scop răsboinie, —La un mare număr 
de popâre omul destinat r&sboiului, are un sis- 
tem special de tatuaj. Acești 6meni sunt desti- 
nați a da prin presența tatuajurilor lor, o fisio- 
nomie, un caracter teribil și a inspira frică 
inamicilor; ast-fel erai hordele lui Atila care 
aveai tețele acoperite de cicatrici profunde. In 
alte ocasil tatuajul era destinat a încerca curajul 
cui-va. În acest scop poprele Americel centrale 
Caraibii de exemplu, după Spencer îl aplicati 
tinerilor la epoca pubertăţei. Aceste tatuajură 
cari, la acestă epocă erati făcute după cum am 
v&dlut în scop estetic ca ornamentațiuni, după o 
primă campanie i-se nai adăogaii și altele având
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fie-care o semnificare. Ast-fel de ordinar aceste 
tatuajuri sunt făcute în scop de a perpetua su- 
venirul marilor lupte la care r&sboinicul a luat 
parte, precum şi numărul inimicilor ucişi de 
mâna sa făcând cu chipul acesta ca r&sboinicul 
să porte pe corpul săi istoricul carierei sale 
militare. Acest procedeu usitat forte mult în 
Noua-Zslandă pârtă nnmele de 3doko de la o 
materie colorantă-negră cu care fac tatuajul. 

Am vădut că tatuajul făcut în scop estetic 
și religios și care aparține mat mult femeilor 
sunt făcute prin înţepături sai prin sgârieturi. 

Vrând însă a representa prin presenţa lor 
curajul, vitejia şi în care cas el aparține aprope 
exclusiv bărbaţilor fie că ele se găsesc pe obraz 
saii pe diferite părți ale corpului, ele constă în 
incisiuni, în arsuri sai prin mugurâlă artificială 
a plăgilor. Prin urmare scopul tatuajului va de- 
termina și procedeul de execuţie. Așa diferite 
procedeuri enumărate le găsim în' Polinesia ȘI 
Malesia. Aceste tatuajuri aparțin diferitelor vârste. 

Către vîrsta pubertăţei tinerii sunt may întâiti 
tatuați la obraz, la piept și brațe, may târg 
când se însor, acest prim sistem de tatuaj se 
complică de alte desenuri făcute prin incisiuur 
sait arsuri. Dacă individul a devenit şef al unur 
trib sai a întreprins o nouă campanie, el suferă. 
din noi o altă operaţiune, care sunt câte odată, 
forte durerâse; tte acestea sunt făcute în Scop 
de a dovedi -curaj și cu cât vitezul e may îna- 
intat în vârstă cu atât aceste desenuri se schimbă 
cum de ex. în Sumatra unde Pagai își execută
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câte un tatuaj la fie-care inimie omorît de ei. 
La Maori șefii ai obrazul acoperit de linii albastre 
torte fine, însă așa de apropiate în cât totă faţa 
le e acoperită cu acest tatuaj ce se întinde de 
la bărbie până la rădăcina părului de pe cap, 
chiar și unghiurile ochilor și plespele sunt ta- 
tuate. 

Operația e făcută cu un fraoment de os as- 
cuţit și care se chiamă „Uhi“. Ea e așa de pe- 
nibilă că nu se pâte tatua de odată de cât o 
mică parte a obrazului, rămânând ca restul din 
causa durerei, să fie continuat peste câte-va luni.. 

Inainte de operaţie pacientul trebue să aibă 
părul capului și bărbiei ras. La acest popor 
tatuajul e un semn de demnitate și în r&sboi 
un învins taţuat nu pote fi făcut sclav. Cer ta- 
tuați portă numele de Moko spre deosebire de 
cei netatuați și care se numesc tipu, fiind în 
acelaş timp inferior, celor d'ântâiu. 

6. Tatuajul profesional. — Acest mod de tatuaj 
aparține mai mult medicinei legale de cât etno- 
logiei și cum el se găsesce forte mult răspândit 

la Europei îl vom trata la capitolul respectiv 
(vedi planşa XVI). Dar până la Europei aceste 
tatuajuri cu caracter profesional, îl găsim și în 

cele-l-alte continente. | 
Așa în Japonia îl găsim la un grup de 6meni 

numiți Baitos al căror meserie este de a alerga 
înaintea cailor, dinaintea marilor echipagiuri. 
Mai găsim de asemenea în insula Iezo, individ 

şi individe a căror meserie e de a pescui coraliu 
și bureţi și al căror corp e acoperit în totalitate
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de tatuajuri cu scop, die unii, de a speria pesciă 
cari se dati la Gmeni. 

7. Tatuajul triburilor. — Tatuajul este câte odată 
caracterul distinctiv al triburilor; așa în Africa 
septentrională, Algeria, anumite triburi cum la 
Kabyli, pârtă o cruce în frunte sat cum sunt 
locuitorii din Ksouss pârtă două dungi pe aripa 
drâptă a nasului (Dr. Kocher). 

Tot în Africa el este aplicat întrun mod 
constant asupra sclavilor. Oră-ce selav, pârtă pe 
or-ce parte a corpului în general pe față, câte 
odată pe umeri, pe braţe marea particulară a pro- 
prietarului săi. Dar cum însă sclavul pote în 
viața sa a trece de la un proprietar la altul, a- 
junge ca la cel d'ântâiii tatuaj să se adaoge marea 
celui de al II-lea proprietar, putându-se ast-fel 
vedea cam de câte oră a fost vîndut sclavul. La 
alte popore în extremul orient găsim tatuajul a- 
plicat drept un pașaport. 

Ast-fel istoricul chines Ma-Touan-Lin poves- 
teşte că la curtea unui împărat pe atunci în luptă 
cu vecinii săi, se aplica pe voiajorii cari voia 
să traverseze teritoriile amice, un sistem special 
de tatuaj care le garanta trecerea. 

8. Tatuajuri aparținând societăţilor, — Diferite 
societăți secrete adoptă un sistem de ornamen- 
tație special fie-căreia, după cum serie Rienzi di- 
ferite tatuajuri întrebuințate în Polinesia și max 
ales la Tahiti de către membriy societăţei Avreoy. 
La acâstă asociaţiune, femeile erati comune tu- 
turor bărbaţilor ; iar un bărbat nu putea coabita 
cu o femee mai mult de 2—8 ile. Dacă se în-
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tâmpla ca ea. să devie însărcinată, copilul era, 
sufocat în timpul sarcinei în scop de a nu opri 
practicarea celei mai complecte prostituţiă. 

Ac6stă sectă se mai bucura şi de alte privi- 
legiuri. 

Acești Anreoy s se divisaii în 7 clase având 
fie-care tatuajul săi special: prima clasă purta, 
numele de avae parai și care însemna că erai ta- 
tuaţă la gambă; a doua, oti-ore, adică cel tatuați 
de la degete până la umăr; a treia, haroteos, cei 
tatuați de la urechi până la e6psă; a patra, houas, 
purtati numai două mică figuri pe umăr; a cin- 
cea, atoros, aveaii un simplu semn în partea stingă; 
a ș6sea un cerc împrejurul fie-cărui articulaţiuni 
ale degetelor picidrelor; în fine pous, un fel de 
supranumerară saii candidaţi la sectă, şi care ese- 
cutaii în întruni părțile cele mai ostenitore a, 
ceremoniilor, pantominele, dansurile, etc. Găsim 
asemenea tatuajuri răspândite la societăţi cu scop 
politic la noi în Europa. Ast-fel Lombroso citâză, 
anumiți indivizi cari, depuneai jurământ de fi- 
delitate reginei Neapolului purtând pe braţ ima- 
gina reginei și dedesubt numele de Gaeta. Se 
mal găsesce de asemenea și la unele societăţi 
franemasone. | 

9. Tatuajuri familiare. — Câte odată tatuajurile 
ati servit între familii de a distinge copii unii 
de alţii. Ast-fel un arab care purta înapoia ure- 
chei un tatuaj, întrebat de d-l Dr. Rocher ce re- 
presintă ? a răspuns că i La făcut muma-sa cu 
scop de a'l recundsce. Un mare număr de copil 
găsiți sati abandonați, portă un semn de tatuaj
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pentru ai recunâsce. Acâstă practică o găsim şi 
în Europa la Românii din Macedonia unde pă- 
rinții pentru ași recunâsce copii pe care adesea, 
îi găseaii morți. pe stradă omoriţi de Turci, le 
tatuaii pe membrele superidre o cruce pentru a 
se sci că erati creștini și numele copilului. (Vegă 
figurile No. 17—296). 

CAPITOLUL II. 

Procedeurile de tatuaj. 

Din cele descrise până aci reese că tatuaju- 
rile la diferitele popâre nu se esccută tote în 

„acelaș mod. Profesorul Lacassagne divide aceste 
procedeuri în şâse clase: 

I. Tatuaj prin înţepături ; II. prin scarifi- 
cațiuni; III. prin cicatrice ; IV. prin ulceraţiune, 
arsuri și burjonare; V. tatuajuri subepidermice; 

VI. tatuajură mixte, adică o combinare a proce- 
deurilor de mai sus. 

1. Tatuajurile prin înţepături şi procedeul operator. 

— Acest procedeii e cel mai răspândit pe su- 
prafața globului și este aprope singurul care, 
s'a propagat și persisţă încă, în Europa din timpii 

cei mai vechi și până adi. După cât spun au- 
Q) torii antică tatuajurile erai privilegiul anumite- 

<a lor grupui etnice, pe când adi nu se mai ob- 
Qo servă de cât sub o formă eratică și ca suvenir 
No a unei tradiții vechi. Cu acest caracter el există 

CE numai agă cum de ex., la câte-va popore în Eu- 
ropa, ca: Italia, Franţa, "Gennania ete., și la noi, 
aparținând în mare parte claselor de jos, pre- 
cum: meșteșugari, marinată, ete. Dacă în Eu- 
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ropa el nu are un caracter tocmai etnic, apoi 
acest, caracter apare fârte manifest din momen- 
tul ce trecem în cele-l'alte continente. Așa el e 
forte răspândit, la Arabi şi Ixabyli, unde femeilor 
le aparţine acest meșteșug și chiar se văd prin 
târguri executând aceste meserii. Aceste tatua- 
jună consistă după cum am vădut în nisce or- 
namente ușore sait nisce simple sgîrieturi pe 
obraz ca la prostituate. Altă dată însă, se ob- 
servă sub formă de broderii sati dantele identice 
cu acelea ce se observă pe stofe de lână sai 
mătase. Aceste tatuajură sunt practicate cu aju- 
torul unui singur ac, «are e înmuiat într'o ma- 
terie colorantă de consistență siruposă ce se gă- 
sesce întrun vas. Tatuajul este mai ântâiti de- 
semnat pe piele cu o mică pensulă sai pană şi 
în urmă cu acul urmând acest desen se fixeză, 
prin sgârietuni. Câte odată cum vom vedea mai 
departe totă operațiunea în loc de a se face cu 
ajutorul mai multor ace saii a unei serii de in- 

cisiuni ușore, adică cu o adevărată scarificare. 
In afară de Afiica Septentrională acest procedeii 
de tatuaj prin înțepătură înceteză de a fi între- 
buințat fiind înlocuit printrun altul în care în- 
țepăturile vin de complică un tatuaj făcut prin 
imcisiuni. Instrumentele ce serveaii la facerea ta- 
tuajurilor aii fost din cele mai primitive. Instru- 
mentul preistorie al tatuajului găsit de Lartet 
la Aurignac consistă dintrun lemn de ren cu 

vârtul ascuţit. Poporele sălbatice adoptă adesea 
instrumentele cele mai simple cum de exemplu 

la o mare parte din popârele din Oceania, unde



20 

tatuajul prin înţepături se esecută prin ajutorul 
dinților de pescă singură sai uniți mai mulţi la 
un loc după cum a observat și la Betleem Th6- 
venot. La alte popâre aceste instrumente sunt 
făcute de metal cum de exemplu la Egipteni, 
unde și astădi sunt întrebuințate. Spini de la 
diferite plante pot servi încă ca instrument, pre- 
cum și vîrfurile ascuţite de os, constitue instru- 
mentul familiar la popârele din Noua-Zelanda. 
In insulele Marquise, găsim instrumentele cele 
mai periecționate ; cum de exemplu solzii de 
broscă ţestâsă tăiaţi în formă de ferăstrăti având 
5—6 dinți ascuţiţi și fixsați într'o bucăţică de 
lemn, saii e un adevărat peptene de metal com- 
pus din ace unite la un loc. 

La Wa-Kavirondo de lângă Nyanza, popor 
ce trăește în stare de nuditate tatuajurile prin 
înțepături este exclusiv femeilor care, își tatueză 
peptul și spatele pe când bărbaţii nu sunt, tatuaţi. 

La Wa-Kouri și Wa-Kara popore nude din nor- 
dul Nyanzei peregiunea care limitâză golful Speke, 
Omenii se îmbracă cu scârțe și își ai pe piept 
tatuaj colorat în acelaș timp cu roșu și alb servin- 
du-se în acest cas de argilă amestecată cu uleiii. 

Din Africa, trecând în Asia, găsim asemenea 
tatuajură prin înțepături forte răspândite mâl ales 
în extremul orient, China, Japonia și în tâte regi- 
unile Indo-Chinese în care se observă pe o scară 
forte întinsă. In Indochina Annamiţii cari se ta- 
tuaii altă-dată, pare a fi renunţat la acest obiceiiă. 

Acelaș lucru se observă la Cambodge însă 
la Laos, aprope toţi 6menii sunt tatuați.
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La acești din urmă tatuajul e negru după 
cum le indică și cuvîntul de Laos (pântece ne- 
gru). Oramentaţia ocupă tot corpul aprâpe: la 
umeri e o linie verticală separând muschiul del- 
tiod în două părți egale; iar pe fie-care parte a 
acestei linii, se găsesc litere în limba lor a că- 
ror semnificaţie nu se știe (Armand). 

Pe întreg picior se găsesc un mare număr 
de tatuajuui representând. diferite subiecte între 
care, Garuda din Mitologia Brahmană sai un dra- 
gon ori un tigru. Acest din urmă e făcut în scop 

de a-i protege contra atacurilor marilor carni- 
vore. Tatuajul la eX, mai are şi un scop therapeo- 
tie contra, nevralgiilor. Insă la nord de Laos şi 
lun-Nan tatuajul ia o importanță mai considera- 
bilă. Tote aceste tatuajură servă a distinge po- 
pulațiile unele de altele și Bonzii sunt acei cari 
practică operaţia. Această practică pare a fi chiar 
obligatâre şi în unele casuri se supune pacien- 
tul unei anestesei cu opiul în timpul operaţiei. 

La bărbaţi e forte răspândit formându-le un 
iel de veșmânt; femeile sunt în general puţin 

tatuate; însă cele cochete ai pe mâini, picidre, 

antebrațe tatuajuri așa de delicate, în cât sunt 

considerate ca mănuși și ciorapi. Pentru a place 
femeilor și pentru a găsi una ca nevastă, poves- 
tește Dr. Pelisle, Laoţienii trebue a fi tatuaţi de 
la ombilie până d'asupra pulpelor picirelor, de 
Jur împrejurul e6pselor, pe când la Dagacki din 
contră femeile fac aceste tatuajură pentru a place 
bărbaţilor. 

In Oceania unde se găsesc tatuajurile r&s-
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pândite sub tâte procedeele și aci sistemul prin 
înțepături este cel mai usitat. Profesorul Lacas- 
sagne face aci din punctul de vedere etnic, o 
distinețiune între cele două. rase principale adică, 
vasa polinesiană și cea melanesă. Ast-fel că pe 
când cea d'ântâiii, a adoptat, mai ales procedeul 
prin înțepături, cea de a doua practica tatuajul 
prin incisiuni saă arsuiă. In insulele Marquise 
tatuajul este representat prin desenuă infinit de 
variat. Nu numai triburile dar și castele, di- 
visiunele sociale se caracterisăză de altmintre- 
lea. Pentru aceea există un tatuaj special pentru 
r&sboinică, un altul pentru nobili, un tatuaj pentru 
selavi și servitori, un altul pentru văduve ete. 
Tatuajul în insulele Marquise, este de o mare 
importanță în cât Dr. Clavel a trebuit să fică 
Gre-care clasificare în ceea ce priveşce tatuajul 
feței a trunchiului și a membrelor inferi6re. Așa 
tatuajul de la față numit, pahehe simplu sati o- 
blic unilateral, constă într'o bandă traversând 
una din părțile obrazului întocmai ca o faşă în- 
trebuințată în bandajul numit monoclu, având 
culGrea, albastră și se întinde de la frunte până 
la marginea maxilarului inferior avînd ast-fel o 
direcțiune oblică. 

Acâsta este imaginea fidelă a unui tatuaj 
pahel€ simplu. Când însă acest tatuaj e dublu a- 

„ dică, se găseșce și pe cel-alt obraz, pârtă numele 
de puleke dublu sati pihe semănând cu bandajul 
numit binoclu și care soiii de tatuaj aparţine 
șefilor principali, pe când cei secundari portă 
pahekeul simplu. Capul e considerat ca sacru
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(Berehon). Un alt tatuaj care e cu mult mai răs- 

pândit ca cele-l'alte două pârtă numele de fiepin 

ce constă în bande transversale; una din bande 

trece pe frunte de la o tâmplă la alta puţin da. 

supra sprâncenelor; iar alta se întinde transver- 

sal pe faţă de la un bob al urechei la cel alt 

trecând pe la basa nasului. 

Afară de aceste 2 linii transversale mai e- 

xistă pe zona coprinsă între ele, fie o linie punc- 

tată sati frântă transversală, simulând dinți de 

requin. Tatuajul membrelor superiore e mai a- 

les remarcabil pe dosul mâinei constând din li- 

nii drepte sai curbe dispuse întrun mod cu 

totul fantastic, semănând cu desenurile numite 

arabescură. Cam aceste tatuajuri se găsesc și pe 

membrele inferidre; figura 27 și 28 represintă 

tatuajul prin înțepătuii la o femec din insula 

Paques (Oceania). | 

   
Fig. 27. Faţa anteri6ră. Fig. 28. Faţa posterioră,
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Tatuajul trunchiului, care altă-dată în insu- 
lele Marquise avea o importanță considerabilă 
prin ornamentațiunele complicate din care con- 
stai, sunt adi înlocuite prin simple bande pe care 
ei singuri le considera ca o decadență a artei. 
Femeile nu sunt de cât prea puţin tatuate, cu 
tote acestea nu e rar de a vedea la ele tatua- 
joră pe regiunea lombară care se continuă cu 
cele de pe membrele inferidre. In regiunea fe- 
sieră tatuajul care, în particular aparține femei- 
lor din regiunca de nord-est, se numește Kohâta 
și constă în desenuri representând foile de fu- 
geră. In arhipelagul insulei Societăţei și Tahiti 
unde tatuajul este generalisat este cu totul fin 
și elegant, el constă în mici puncte albastre care 
ocupă tălcile, buzele, etc. Altă-dată consta în mici 
sgârietură paralele în număr de două pe frunte 
și avea o coloraţiune albastră închisă și pote o- 
cupa la bărbați braţele, pieptul și obrazul. In- 
strumentele de care se servesc femeile din Po- 
napee se aseamănă cu un peptene sai furculiță 
și ele sunt formate din spini aparținând unul lămâr 
sălbatec, uniți 5—6 și lipiţă la o c6dă de lemn 
cu ajutorul unei substanțe reșin6se (suc extras 
din fructul arborelui de pâine). 

Substanţa colorantă întrebuințată e negrul 
de fum obținut de ilacărea produsă prin arderea 
unei nucă numită driahan. La Palau, o insulă ve- 
cină cu Ponapee e un peptene de os și materia 
colorantă e cenușa ce resultă de la arderea unei 
nuci, Aburites triloba pe care o amestecă cu apă 
și o introduce sub epiderm. In Noua Zelandă



25 

tatuajul dice Letourneau are ceva așa de perso- 

nal în cât misionară Engleză, cumpărând terenuri, 

ati pus pe actul de vândare în loc de semnătură, 

tatuajul facial al vândătorului; fie-care individ 

își are tatuajul săi special, singurile femeile in- 

feridre nul ai. 

Procedeul operator. — Acest procedeii coprinde 

instrumentul, colârea și operațiunea. 

a) Instrumentul. — Am vădut deja la poporele 

din cele-l-alte continente din ce anume constă 

instrumentul cu eare se servă la facerea tatua- 

jurilor și prin urmare vom fi scutiți- de a mai 

reveni. Vom deseri însă instrumentele întrebu- 

ințate adi în Europa, și care tote se 

reduce la unul singur. Acest instrument 

(vedă fig. 29) forte simplu de altmintrelea 

consta dintr'un beţişor analog cu un băț 

de toc sait creion în care, la una din 

extremități după ce mai întâi a fost 

crăpat, se introduce câte-va ace de obi- 

ceiii 3, 6, 9, fixate în urmă la o altă. 

Extremităţile libere ale acelor de obi- 

ceii nu sunt la același nivel ci ai o 
direcțiune oblică, acâsta cu scop ca ope- 

ratorul să și reseme mâna mai bine și dea 

kig. 29 urmacu mal multă precisiune desenul săi. 

Altă dată, instrumentul se compune din mai pu- 
ține ace saii numai dintr'un singur ac ne fixat 

în lemn, având însă în gaura sa o aţă, care în- 
muiată. în materia colorantă se introduce acul ca 

şi când am c6se pe sub epiderm. 

b) Materia colorantă. — In cât privesce ma- 
, 

  

 



26 

tenile colorante la facerea tatuajului numărul 
lor e înfinit. Autorii cei vechi vorbesc de anu- 
mite materii negre cum Atramentum ce se extrage 
din anumite sucuri de ierburi (Pliniu); Isatis 
tinctoria, Glastum lui lulii Cesar ete. 

Adesea-ori materia colorantă e unită cu un 
liquid uleios după cum a observat Thevenot la 
Ierusalim unde se întrebuința un amestece de 
ceruclă ordinară cu fiere de boi. Cernela or- 
dinară este de obiceiti usitată după Marco 
Polo și la poporele vechi din Canada. La Laui- 
sana se întrebuințeză cărbunii de pini ȘI acum 
în urmă iarba de pușcă. In totă Oceania se fa- 
brică pentru tatuajuri o substanță specială care, 
nu este alt ceva de cât cărbunele din negrul de 
tum produs prin combustiunea unul pin, ames- 
tecat cu uleiii de pesce sati cu suc din trestia 
de zahăr. 

Tatuajurile albastre resultă de obiceiti prin 
întrebuințarea unei culori extrasă din arborele 
Ficus Tinctoria. 

Acestea fiind materiile colorante întrebuin- 
țate în aceste continente ele diferă fârte puțin 
de cele ce se usiteză adi în Europa și a căror 
listă e următorea: cărbune pisat, cernâlă de oa 
și ce culdre, cinabru, iarbă de pușcă,.negrul de 
fum, funinginea, sinâlă albast ă, cenușa de ţi- 
gare, vaxul precum și sângele, ai servit ca ma- 
terii colorante. Aşa d-l Dr. Batut vorbind de 
executarea tatuajului în penitenciare spune că 
individii se tatuau, servindu-se cu sângele ce "1 
luaii de la un hemofilie dândui cu pumnul în
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nas de plăcere saii cu forța. Aceste culori ma! 
tot-d'auna sunt amestecate cu un'liquid ce constă 
din rachiii sub oră și ce formă, apa, alcool, urină, 

bilă, etc. 

Oză-care ar fi materia colorantă din cele des- 
crise aci, culorea tatuajului se pote reduce la 
una din următârele 3 culoni și a nume: ncgră, 
albastră, cele mai multe şi roșie mai puţin. Se 
citeză un cas de către Deincker și Lalog unde 
tatuajul făcut în scop estetic avea o colorațiune 

verde. 
Sunt tatuoră de profesiune, artiști adevăraţi, 

cazi dati tatuajurilor un număr variat de culosă 
ca.galben, verde, negru, alb. Așa un tatuor din 
Londra spune că tatuajurile sale representând 
brăţăză făcute cu difesite culori, imitaii forte bine 
de la distanţă pietrele de la o brățară. 

Cc) Technica operatâre. — Regiunea saii locul 
fiind ales se caută de obiceiti mai nainte de a 

se desena pe ea desenul ce trebue să repre- 
sinte tatuajul. Acest desen aparține la 3 cate- 
gorii: 1. Sai e ales de tatuat și' carei 'l impune 
operatorului; 2. sait e ales de amândoi sait 3. 

sunt alese de tatuor, care îl impune tatuatului. 
Desenul fiind ales se desemneză mai întâi pe 

regiunea al6să. 
Alţii pentru a "1 executa cu mai multă artă 

îl desemnâză pe o hârtie şi apoi găurind cu a- 
cul conturul desenului formeză un fel de șab- 
lon sai tapet pe care aplicându-l pe piele îl 
frecă pe d'asupra cu grafit sai cu o materie co- 

lorantă ce străbate prin găuri și ajunge a colora



28 

pielea. În urmă cu instrumentul descris şi în- 
muiat într'o colâre Gre-care, începe a sgâria sati 
a înțepa desenul până la complecta lui colorare. 
Un bun operator scie că tatuajul nu reușesce 
când prin sgârieturile făcute, sângele 'şi face apari- 
ţia la suprafață. De aceea acu introdus oblic în 
epiderm nu trebue a intra mai mult de 1/2 mm. 
în piele, pe care ai grijă a o întinde pentru a 
evita durerea. In unele casuri regiunea de asupra 
tatuajului e legată ca şi în flebotomie. Unir ta- 
mori frâcă regiunea tatuată cu glicerină în urma 
cărei desenul apare în tâtă splendârea ; iar alții 
ct diferite topice în scop de a preveni acciden- 
tele pe care le vom vedea mai în urmă. 

De multe oră acesti tatuori sunt 6meni de 
meserie și chiar unii devenit nisce adevăraţi ar- 
tiști "ȘI ai până și ateliere. Presentându-se cine-va 
pentru a îi tatuat, el presentă un album cu de- 
senură de tatuaj pentru a-și alege; iar alții având 
aprâpe întregul lor corp acoperit cu tatuajuri se 
desbracă pentru ca clientul să'și alegă unul ca 
și dintr'un album. In majoritatea. casurilor, acestă 
artiști se găsesc mai ales prin prejurul locurilor 
de distracţie, cum, cârciumi sai pe la porţile 
cazărmilor mai ales în Franţa și Italia. La nor 
din câte sciii acestei profesionisti nu numai că 
nu există dar și acei ce mult puţini sciti să 
tatueze se găsese mai ales în închisori. 

Adesea-ori aceste tatuajuri sunt făcute în 
schimbul unei sume care, de multe oră e ridi- 
culă, constând din o ţuică sati un vin, ori câte- 
va, centime. Altă dată el costă însă o sumă destul
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de respectabilă. Așa Profesorul Lacassagne a vă- 
dut un tatuaj representând un Indian ținând stegul 
Statelor-Unite care fusese făcut la New-York în 
25 minute și care costase 15 lei. Când însă opera- 
torul e un artist în arta tatuajului atunci prețul 
e în raport direct cu lucrarea sa artistică. Așa 
un vestit artist din Londra 1) lua pentru o mo- 
nogramă pe braț 5 shillings (6 îr. 25 bani); iar 
pentru executarea unui desemn mai complicat 
de la 5—20 livre sterline (100—500 francă). 

„După observaţiunele mele dice Seidel: există 
Omeni cari trăesc din meseria tatuajurilor și care, 
se găsesc la porta cazărmilor, în momentul re- 
crutărei unde tatuiază pentru 20—50 fenigi... 

2. Tatuajul prin scarificare şi incisiuni. — Acest 
mod de tatuaj de un gen mai inferior și mai 
puțin artistic consistă prin incisiuni, parte su- 
perficiale indentice cu cele produse de vendusele 

tăete și care se găsesce mai răspândit la rasele 
superidre. 

La Congo după Brusaux mutilațiunele etnice 
observate, consistă în tatuajură prin incisiuni și 

scarificație mai ales pe frunte sait înaintea ure- 
cehilor. D-l Dr. Batut 2 la vădut forte de 
multe oră la negri. făcând parte din batalionele 
de vînători. 

După profesorul Lacassagne acest mod de 

tatuaj ar putea fi contopit cu cel prin înţepături 
căcă scopul este același adică, de a introduce di- 

1) Feriâr. Archivele de anthropologie, 1595, pag. 312. 

2) Batut, pag. 77. Anthropologia criminală, 1893.
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ferite materii colorante formând un desemn de- 
terminat pe când el diferă considerabil după cum 
vom vedea de tatuajul prin cicatrici, care con- 
sistă într'o adevărată plagă, ce atinge şi dermul 
și în care tatuaj nu se introduce nică o substanță 
colorantă. Acest procedei de tatuaj îl găsim în 
Africa cum de exemplu în Algeria unde Arabii 
se supun la acâstă operaţie. Acest sistem se 
executa cu un instrument taetor și în dată a- 
ceste incisiuni făcute se aplica materia colorantă, 
care trebue a perpetua desenul. Substanţa colo- 
rantă constă din cărbune pisat când tatuajul e 
negru sai cu cernâlă de China; iar cele de co- 
lGre albastră sunt făcute cu sinâlă. Cele roşii 
sunt făcute cu vermillion sai cu alte substanțe 
care adesea-or se șterge după un scurt timp. 
„Asemenea mai găsim acest mod de tatuaj la cei 
din Senegal care 'și tatuiază buzele și obrazul cu 
aceste scarificaţiuni. Când tatuajul e făcut, ope- 
ratorul are obiceiul de a acoperi partea operată 
cu un fel de cataplasmă făcută din planta ma- 
ghnina. 

Se lasă acâstă cataplasmă o di pe loc și ea 
opresce se zice inflamație, care ar putea avea 
loc. După Gilbert unii arabi își ung locul tatuat, 
în acelaș scop cu esenţă de brad. 

Or cum ar fi, acest mod de tatuaj ar fi 
pote acela care ar putea să dispară cu virsta și 
profesorul Lacassaene a vă&dut nisce arabi cari 

făceaii să dispară în mod artificial. In acest scop 
ei întrebuințeză calcea vie cu care făcând un fel 
de pastă o lasă cât-va timp pe tatuaj lăsând în



3l 

urma ei o cicatrice albă. Din Africa trecând în 
Ocenia găsim acest mod de tatuaj mai r&spân- 
dit cum de exemplu în Noua-Zelandă unde este 
cel mai răspândit. Instrumentul întrebuințat e 
un obiect de metal, forte tăios. Când operatorul, 
care e un om de meserie, a tras desenul ce vrea 

să represinte, înmoe instrumetul întrun lichid 
uleios în care sa topit un praf obținut din ră- 
dăcina arborelui Phormium-tenaz, apoi începe in- 

cisiunile fără a trece de epiderm. 
Ast-fel în acest mod ei trag pe ambele tim- 

ple nisce spirale care, sunt forte simetrice și se 
aplică mai cu semă r&sbonicilor; iar șefilor a 
căror carieră militară conteză mai multe victorii 
ati obrazul acoperit de aceste ormamente spiroide 
care devine semne de nobleţe transmisibile prin 
ereditate. Aceste desenuri sunt de o esecuţie aşa 
de perfectă în cât se pâte lua drept lucrără în 
fihgran. Femeile la care tatuajul e mat var portă 

în general două linii drepte paralele prin mij- 

locul frunții ; numai acelea cari ai o origină 
ilustră are dreptul de a purta un tatuaj special 
pe buze. Șefii în fine singuri, aii privilegiul de 
a'și tatua oambele, care constă de asemenea în 
linii spirale simetrice în ambele părți. Printrun 

procedeii analog tatuajul se practică și în insulele 
Filipine, Ast-fel D-rul Montano ne dă nisce in- 

teresante noțiuni mai cu semă la cei din insula 

Mindanao. In acâstă insulă, populaţiunea domi- - 
nantă e de rasă indonesiană. Oră, acestă rasă este 
aceia care se tatuează mai mult. Seria operaţiu- 

nei tatuajurilor dureză mai mulți ani, ea începe



la copii către vîrsta de 6—8 ani fiind esecutate 
de însuși muma-sa. Instrumentul este un mie 
cuțit expus la fumul unui ușor foc de reșină 
estrasă din anumite plante din familia Melia- 
ceelor. 

Locul de elecţiune a desenurilor e regiunea 
deltoidiană numai pentr femei. Desenul are 
o formă romboidală, câte odată se observă câte 
un desen representând o siluetă hieratică ome- 
nescă ; însă mai ales în regiunea pieptului se a- 
cumuleză, desenurile romboidale și înti”un mod 
simetric. 

Dacă din Mindanao trecem la insulele si- 
tuate în Golful Bengal, în insulele Andaman, 
vom găsi şi aci acelaș mod de tatuaj prin scari- 
ficare. Tatuajul se esecută aci întrun mod ana- 
log cu cel din Malaesia. | 

Instrumentul constă dintro bucăţică de quarţ 
procedeul cel vechii saii o bucăţică de sticlă 
procedeul modern. Și aci muma esecută la copil 
între vîrsta de 5—6 ani tatuajul, a cărei serie 
de operațiuni se termină către vîrsta de 15—20 
ani. Ea nu e însoțită de nici o ceremonie reli- 
gi0să având mai mult caracterul unui obicei 
famibar. | 

Materia colorantă este aceiași ca și la Min- 
danao; adică negru de fum adunat prin arderea 

diferitelor plante rășinâse. Se acopere cu acest 
negru de fum o lamă tăi6să pe care o plimbă 
pe conturul desenurilor de pe spate, umeri, ceafă, 
pântece și fețele dorsale ale mâinilor și pici6re-
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lor. In ceia-ce privesce femeile ele se disting prin 
3 linii verticale pe frunte. 

3. Tatuaj prin cicatrice. — Acest tatuaj constă, 
din o serie de tăieturi făcute cu mijlocul unui 
instrument tăios; tăietură ce sunt menținute 
deschise ast-fel că plaga devine o cicatrice de, 
aceiași formă. Oră, cum. acest procedeii aparține 
mal ales poporelor a căror piele e de culore 
f6rte închisă (negri), Melanesi, Australii, Cale- 
donia etc., și resultă din cicatrisare o suprafață 
albă care se distinge mai :mult sai mai puţin 
de culdre închisă a pelei. Tocmai pe acestă ne- 
asemenare de culGre între tatuaj și col6rea pie- 
lei individului, se baseză acest mod de tatuaj. 

Prin acest procedeii nu se întrebuinţeză nici 
o materie colorantă, afară numai de casurile în 
care un sistem de ornamentaţiune prin înţepă- 
tură vine să se adaoge celei prin cicatrici în care 
cas tatuajul portă numele de mixt. 

Dacă însă tatuajul prin cicatrici lasă la cei 
cu tegumentele de culdre închisă, un semn alb, 
apoi tatuajul prin înţepătună, la acești 6meni, 
abia se mai distinge. 

4. Tatuaj prin mugurălă, ulceraţie saii arsuri, — 

La unele popâre desenurile elegante datorite ta- 
tuajului prin înțepătură, e înlocuit cu nisce cica- 
trică destinate a diforma, profund obrazul sai a 

mutila grosimea tegumentelor. Scopul acestui gen 
de tatuaj pare a fi de a înspăimânta pe inamici. 

Am vădut deja în tatuajul prin cicatrică, că 

adesea plăcile sunt supuse unei ivitaţii, unei mu- 
gureli venind a complica cicatricile. In general 

55327 3
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aceste tatuajuri se produc ridicând erustele. fă- 
cute în urma arsurilor, iritându-se în urmă plaga 
pentru a produce mugurâlă. Acest mod de mu- 
gur6lă e ceea-ce caracterisă acest mod de tatuaj. 
Oră, acâstă mugurelă a piele adică producerea 
artificială a, acestei lesiuni, pe care chirurpii le 
numese cheloizi cicatriciali, se râliseză în două mo- 
duri; prima constă în iritarea unei plăgi, a doua 
e o adevărată arsură ca o moxă. Aceste arsură 
ai o formă liniară realisând câte-va desenuri 
primitive cum de ex.: spirale, cercuri, linii curbe, 
paralele saii sunt isolate unele de altele. fiind aşe- 
zate în serii drepte. Aceste burjonări cutanate, 
ocupă puncte f6rte variate a corpului. Ele constă 
în nisce mamelne de formă neregulată și al 
căror volum variată de la un grăunte de mei 
până la o fasole, de o colâre în general mai în- 
chisă ca pielea, înconjurată și așezate la ureche, 
la braţ, la bordul anterior al subţidrei, la spate 
pe omoplat, ete. Altele sunt pediculisate și atâr- 
nânde. Acestea se observă în regiunea rinichilor, 
la braț, piept, pântece (hypogastru) și la extre- 
mităţile inferidre. 

Acest, mod de tatuaj se observă mai ales în 
Africa. | 

Ast-tel Cameron și Sehweinfurt raporteză că 
în Quhiuga tatuajul cicatricial e oribil ȘI respin- 
gător. Acesta consistă tot-Va-una din nisce inci- 
siuni profunde, care ocupă tâtă suprafața cor- 
pului și sunt acoperite de niste escrescenţe 
carnose câre, o dată cicatrisate constitue nisce 
ridicături indelebile. Acâstă formare de ridicătură
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este datorită asemenea și unui alt procedeii în- 
trebuințat de anumite popre negre de pe câsta 
orientală a Africei. E vorba de procedeul de ră- 
sucâlă a pielei, în care ocasia operatorul după 
ce a traversat cu un ac, teoumentul întrun loc 
Gre-care, execută o răsucelă a acului în scop de 
a produce o rupere diformă. Acâstă plagă e apoi 
acoperită de materii colorante ca și incisiile, ră- 
mânând ca în urmă să se formeze ridicăturile 
cicatriciale. | 

Procedeul prin arsură se execută de obiceiii 
prin mijlocul unui mic fragment de bambu sai 
de nervură de plantă uscată. Acestă bucăţică de 
lemn e aplicată pe pielea individului și apol a- 
prinsă. Se activeză combustiunea suflând, fie 
cu gura saii cu un instrument special precum 
acela care a fost găsit la Indienii din California, 
ȘI care servă a practica moxele. Acâsta constă 
dintrun tub mal mult sai mai puţin ornamen- 

tat și cu ajutorul cărui se întreține a: derea. Ope- 
rația după cum se vede e cu totul durerâsă; însă 
ea este suportată în general cu mare curaj. Ea, 
servă de altmintrelea ca încercare în insulele 
Viti, Noua-Zelandă și Australia. Toţi răsboinicii 
twebue a fi ast-fel tatuați și la fie-care periodă 

de solemnitate a vieţei lor se mai adaogă fie un 
noii tatuaj prin arsură sait alte ornamente acce- 
soriă prin înțepături sat incisiuni. 

Acâsta am observat la un cadavru adus la 
Morgă care de și nu era negru însă avea pelea 
așa de piementată în cât abia am putut distinge
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tatuajul care nu părea a avea tendință a dis- 
părea. 

Tatuajul cicatricial se esecută prin sgârieră 
sati incisiuni. Tatuajul prin sgârieturi e fârte 
răspândit la negri. Se pâte afirma că nu există 
un negru născut în țara lui originală, care să 
nu porte încă din copilărie stigmatele ne șterse 
ale tribului săi. Ast-fel de exemplu când cine-va 
întâlnesce în Algeria un negru, care nu presintă 
tatuaj cicatricial se pâte zice că el este născuţ, 
în afară de ţara lui, scăpând ast-fel de tatuajul 
obligator. Aceste tatuajură prin sgârietură își aii 
ca loc de predilecţiune, fața, fruntea, braţele și 
mai ales gambele. El servă la distinoțiunea tri- 
burilor și cum se întâmplă că, un negru dintr'un 
trib să trâcă intr'un alt trib, se p6te observa 
pe obrazul săi urmele a mai multor sisteme de 
sgârieturi superpuse. Acest procedeii s'a obser- 
vat mai mult în Senegambia unde toţi individiă 
de ambele sexe sunt tatuaţi din copilărie. Acest 
tatuaj constă în desenuri primitive aplicate pe 
temple, frunte și representând adesea o stea. 
Altă dată cum de exemplu la femei, sanul e în- 
treg; acoperit de un sistem de sgârietuni constând 
dintrun desen spiroid. 

Se mal găsesce asemenea un sistem de sgâ- 
rietură în insulele Andaman unde femeile ati 
câte odată obiceiii de a irita rănile produse și 
obțin un început de burjonare sati mugureală 
a plăgei. 

Tatuajul prin mari incisiuni, aparțin mai tu- 
turor popbrelor Mricane. Ast- fel se pote observa,



37 

la poporele din Africa centrală, cei din Sudan 
saii cei din Africa australă cum Cafhui, la cari 
găsim procedeul de incisiuni, complicat adesea 
de un sistem de ulcerațiuni și mugureală. In 
Mozambic fie-care indigen pârtă o serie de in- 

cisiuni pe obraz ; acestea sunt mai ântâii inci- 
siuni paralele, care pleacă de la partea superidră 
a frunţei şi descinde de fie-care parte a nasului 
până la buza superioră. De la aceste linii plecă 
transversal de la o ureche la alta, o altă inci- 
siune, care divide împreună cu cea dântâiii o- 
brazul în mal multe pătrate. Instrumentul de 

care se servesc, e un cuțit de metal forte tăios. 
La Cafri procedeul a suferit o mică modificare: 
plaga e făcută cu uu vârf ascuţit, care e intro- 
dus sub epiderm şi apoi ridicat în sus ast-fel 

ca să producă o adevărată rupere a epidermului. 

Acest; procedeii, care dă o cicatrice acope- 
rită cu nodosităţi nu este singurul întrebuințat 
căcă, adesea se acoperă incisiunile cu sucuri de 
plante iritante cum de exemplu anumite Eutor- 

biace și cicatricea, albă apare acoperită de mu- 
guri. Acest procedeii se găsesce încă în Poli- 
nesia și în Malesia. El constă în incisiuni pro- 

tunde, ce se lasă a secicatrisa sait sub apă saii 
la aer liber, ori se acoper cu sucuri iritante. 

Acest procedeii de tatuaj prin arsură este 

tot, atât de vechiii ca și cel prin înțepături. Ast- 
tel dacă dăm credământ celor spuse de Ammien 
Marcellin și Jornandez soldaţii lui Atila erai a- 
coperiți de cicatrice de arsuri. Adi acest proce- 

dei a rămas în ondre în Tasmania, unde con-
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sistă întrun fel de epolete Wasupra fie-cărur braț. 
In Mozambil el constă dintr'un fel de stea. La. 
Minorcă și Negrioţi constă în vergetură ridicate, 
așezate oriental pe pântece. In Noua-Zelandă Și 
la Zuluși constă în muguri sferoidală dispuși în 
serii paralele și ocupând regiunea rinichilor, spa- 
tele și eâpsele. 

In Noua Caledonia unde tatuajul prin inci- 
siuni este forte răspândit, se păsesce de ase- 
menea procedeul prin arsură; acâsta se execută 
prin combustiuni pe piele a unei nervuri de co- 
cotier. In Australia acest procedeti de tatuaj se 
face tot prin o arsură produsă de o nervură de 
plantă; însă persnele însărcinate a le face, a- 
junge a representa întrun mod grosolan pe câpse, 
figura unui animal sati plantă. 

De asemenea în Franţa dice Dr. Emile Lau- 
rent: „E puţin timp încă de când se imprima cu 
ferul roșu pe umăr condamnați la muncea, sil- 
nică și care consta din inițialele T. F. (travaux 
forcăs 1) precum și la noi pe timpul lui Mater 
Basarab. 

5. Tatuaj sub epidermic. — Acest mod de ta- 
tuaj constă în a introduce un fir de aţă lung, 
prin ajutorul unui ac sub epiderm, după ce mai 
ântâiă a fost uns cu o materie grasă cum de 
ex. uleiii de pesce amestecat cu negru de fum. 

Introducerea se face de obicei în stratul 
superficial al dermului, căci dacă se introduce 
sub epiderm tatuajul riscă a se șterge prin pri- 

1) Les Habitu6s des prisons de Paris, pag. 313.
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min6la. neîncetată a epidermului. Acest procedeii 
se execută după ce sa tras pe tegumente cu 
creionul forma ce trebue a o avea tatuajul și 
care, în general constă în nisce ornamentaţiuni 
simple cum nisce linii paralele curbe, crucă și 
stele. Acest tatuaj ocupă părţile descoperite ale 
corpului, obrazul, mâinele și picidrele și aparţin 
maă mult popbrelor polare, Eschimoșii, Groen- 

landeziă. Nordenskidld, în timpul expediției de 
la Vega la găsit la Tchouktchis. Acest mod de 
tatuaj se practică de şi forte rar și în Europa. 

6. Tatuaj mixt. — Acest procedeit după cum 
numele indică constă din combinarea a 2 feluri 
de tatuajură. Ast-fel în Noua-Zelandă se găsesce de 
odată practicat tatuajul prin cicatrici albe împre- 
jurul cărora se aplică prin înţepături alte orna- 
mentără complimentare. După Hartmann acelaș 
procedeii mixt prin cicatrici și înțepături com- 
binat este familiar la Berabras, Bedjas şi tribu- 

rile din Loango cu acestă deosebire că, la băr- 
baţi constă în cicatrică ele, mană pe când la te- 
mel ele sunt înconjurate de ghirlande, de înţe- 
pături elegante. Se găsesc de asemenea la fe- 
meile din triburile, Matanbre, Makounde, Mau- 

gandjas și Machingas. 
De asemenea Cameron spune că locuitorii 

de lângă lacul Tanganika ati pentru tatuaj un 
torte mic gust și că ei își acoperă corpul cu 

mică incisiuni înconjurate cu înțepături, cară for- 

meză spirale, cercuri, linii drepte, ete. 
La Kasangalohonna, în extremitatea sud- 

est a aceluiași loc, o linie de tatuaj prin incizi-
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uni cade din mijlocul frunţe până la bărbie, pe 
când pe tâmple sunt tatuajuri acoperite prin în- 
țepături. 

Tatuajul prin înţepături combinat cu cel sub 
epidermie se observă mal rar, cu tâte acestea Man- 
tegazza și Lombroso, le menţionâză în Italia unde 
aii fost importate de Gre care popâre din nor- 
dul Europei. 

In acest gen de tatuajură ar trebui să tre- 
cem obiceiul de care abusâză femeile Arabe din 
Algeria colorându-și obrajii cu o materie colo- 
rantă făcută dintr'un amestec de sulfat de cupru, 

„alun calcinat, carbonat de cupru și cuiș6ră. A- 
rabescurile la ele constă, întwo linie ce unește 
între ele sprîncenile. | | 

Cât despre unghiy și dosul mâinilor ca și 
unghiile și planta picirelor, ele sunt colorate 
cu colOrea vegetală numită nene după cum se: 
colora și dinţii altă-dată.



PARTEA II. 

CAPITOLUL 1. 

B) Tatuajul din punctul de vedere Medico-Legal. 

1. Tatuajul prin răspândirea lui atât de mult 
printre stratele de jos ale populaţiunilor cum: 

meseriași, militari, marimară, criminală ete., pote 
veni în ajutorul justiţiei, și a medicinei legale 
în ceea ce privesce identitatea. Prin ajutorul lui 

putem până la un punct Gre-care, a stabili 
identitatea unui individ după cum vom vedea 
din exemplele ce vor urma, precum și a recu- 
nosce țara, ocupaţiunea și principalele evenimente 

din viața individului. Aceeași aplicaţiuni le pote 
avea şi asupra cadavrelor. Lucrările autorilor: 
Leesson, Follin, Cordier, Caspar, Chereau Hu- 
tin, Tardien, Darwin, Berchon, etc., ai arătat im- 
portanța pe care tatuajul o are în medicina-le- 

gală mai ales din punctul de vedere al identită- 
țeă. Lucrarea apărută în 1870 şi datorită d-rului 
Horteloup, a făcut să veeasă în destul importanţa 
acestei chestiuni. Asemenea trebue a menţiona, 

lucrarea lui ISrauz apărută în Germania precum
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și lucrările remarcabile ale d-lor: Lacassagne și 
Magitot, Lombroso şi Tardieu, ete. Se scie că 
pentru Medicu-Legist tatuajul nu este numai un 
semn de identitate; ci el ne arată mediul social 
unde individul a trăit; el ne dă preţise lămu- 
riri asupra gândirilor sale, asupra gusturilor pre- 
ferate, el ne face a cunâște starea sa sufletescă. 
Pentru Berchon chestiunea trebue privită din- 
tun punct de vedere mar întins. După cum vom 
vedea tatuajul putând fi urmat de accidente grave 
Justiţia nu pâte rămâne indiferentă față de ele 
și prin urmare intervenirea ei își are loc. Re- 
sumând ast-fel chestiunea tatuajului din punctul 
de vedere Medico-Legal vom dice că: Tatuajul 
e un semn de idenţitate individual prețios, a-l 
căuta, fie la vii fie la cadavre, fie în cas de des- 
gropare juridică. EL pote chiar să ne dea după 
natură și locul unde se găsesce. noțiuni impor- 
tante și câte odată decisive asupra condițiunilor 
sociale, vîrsta, sexul, naționalitatea, gustul şi mar 
ales profesiunea, actuală sati anterioră a pers6- 
nelor tatuate. | | 

După Horteloup supresiunea tatuajurilor nu 
pote fi cerută de cât ca bun simţ, ca inteligenţa 
și ca instrucţiune care desvoltă sentimentul de 
demnitate personală. Profesorul Lacassagne la 
rândul săi adaogă celor dise de Horteloup că: 
„calităţile cerute de dânsul, sunt foarte rari sai 
absente în clasa specială a societăței unde tatu- 
ajul este în ondre; că moda sai un gust copi- 
lărese intervine adesea, și că în line, atât cât 
am putut judeca în acâstă privință, tatuajul nu



pare a descresce; dar în cea mal mare parte diu 

orașele mari ale Franței de exemplu, există chiar 
tatuoră de profesiune“. 

Ast-fel la Lyon profesorul Lacassagne cu- 
nOsce un om de meserie care aprope în fie-care 
qi face unul sait mai multe tatuajuă, fie la mi- 
tară saii la anumiţi lucrători, având de obicei 
atelierul la un cârciumar. EI a tatuat adesea ori 
copii aduși de părinţii lor precum şi anumite 

dame pentru alunele pe obraz (grains de beautâ). 
El a practicat tatuajuri pe urechile câinilor, la. 
care proprietarii lor țineaii mult și cară voia 
a-l recunsce întrun mod sigur, dacă aceste a- 

nimale le ar fi fost fuvate. Medicul legist pote 
găsi în tatuaj un indiciti de recidivă saii de con- 

damnare mai cu s6mă dacă îl constată la un in- 
divid care nu e marinar sati militar. Medicu le- 

gist trebue a trage folse din tote acestea. Dacă 
cicatricele sunt câte odată semne preți6se după 

aspect și locul lor, ele permite cel mult a recu- 
n6sce circumstanțele unui eveniment. Tatuaju- 

rile din contră, prin varietatea și numărul lor 
ne arată adesea, stadiurile vieței unui individ și 
câte-odată natura sa morală. Sunt cicatrițe vor- 
bitâre cum le numesce profesorul Lacassagne. 
In medicina judiciară nu exista un mai bun 
semn de identitate prin caracterul permanenţei, 

al duratei și al dificultăţei de a le face să, dis- 
pară. Vidocq cit6dă 2 casuri de stabilirea iden- 

„tităţei prin tatuaj dintre care, unul a unui diser- 

tor, care își luase numele de Duval. 
La cele 2 casură ale d-lui Vidoeq putem a-
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dăoga, afacerea Castro sai Tichborne din August 
1573 care a făcut un așa mare sgomot în An- 
glia; afacere, în care tatuajul a jucat o mare im- 
portanță în stabilirea identităței. „Un individ care 
își luase singur numele de Sir Roger Tichborne 
reclamă Gre-care drepturi de moștenire. Roger 
Chavles Tichborne se înecă în mare în luna Apri- 
lie 1854. Nimeni din echipagiul acelui bastiment 
nu aii scăpat și nică nu sa mai audit de loc vor- 
bindu-se de e. În momentul plecărei, 1852 ade- 
vă&ratul Roger avea pe partea internă a antebra- 
țului sting un tatuaj în albastru representând o 
cruce, o inimă și o ancoră (iubirea, credința și 
speranța). Acest tatuaj fusese vădut înainte de 
plecarea sa din Anglia în timp de 6 ani de muma 
sa, de tutorele săi şi un anumit număr de amici 
cărora le arăta din când în când tatuajul săi. 
Un camarad de șcâlă al săi Lord Bellew măr- 
turisi că între anii 1847—48 a vădut pe ante- 
braţul lui Roger o cruce, o inimă ȘI 0 ancoră 
și că chiar el însuși i-a adăogat dedesubtul aces- 
tul tatuaj literile R. C. T. făcute cu cernelă de 
India. Tot în aceiaşi di în care hoger fusese ta- 
tuat de Bellew, acesta din urmă fusese tatuat ȘI 
el la rândul săi de Roger cu o ancoră. Ast-fel 
că ambele tatuajună fusese făcute în aceiași di 
și cu aceeași materie. Trecuse 25 de ani de când 
se tatuase unul pe altul și tatuajul lui Bellew 
încă se cunoștea, arătândul în același timp ju- 
riului pentau a-și susține declaraţia. 

„Ceva mai mult, cum însă înainte de ple- 
carea să din Anglia adevăratului Roger i se în-
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cerease flebotomia la braț, la tâmplă și un pi- 
cior', el trebuia, să aibe cicatrițele lăsate în urma 
acestor operațiuni. Afară de acestea încă pe când 
era copil, avu la braţ în timp de? ani un cau- 

ter, care odată ridicat și vindecat lăsase o cica- 
trice largă şi profundă. Aceste fapte fusese măr- 
turisite de mai mulţi martori demni de credă- 
mânt. Ast-fel erai faptele probate întrun mod 
satisfăcător de către raportul adevăratei eredități. 

„La 192 ani după naufragiul vaporului Bella 
pretendentul Castro, care locuia în Australia ri- 
dică pentru prima 6ră pretențiunile la ereditate, 
amintind că el e Roger și că scăpase din nau- 
fragii, acesta în urma unor anunțuri făcute 
prin jurnalele din Australia că se va da o re- 
compensă pentru fie-care supravieţuitor al va- 
porului Bella. 

„Se adună un mare număr de martori pen- 

tru și contra pretendentului Castro, însă nu se 
putea considera aci de cât probele medicale ca 
tatuajul și cicatiițele. Acest om nu avea pe corp 
nici o urmă de tatuaj sai-vre un semn care să 
indice că fusese tatuat. Doctorul săă, Lipscombe 
îl examină cu un resultat negativ. Cât despre 
cicatrițe, ele lipseai de asemenea. Sir W. Fer- 
gusson chemat, ca martor de pretendent, precum 
și alți chirurgi examinară braţele, fruntea și pi- 
cidrele fără a găsi cicatrițe asemenea celor ce 
resultă în urma flebotomiei. Basându-se numai 
pe laptele medicale ele ati fost destul de sufi- 
ciente pentru a respinge cererea pretendentului 
și de a-l convinge că era un înșelător“; a-
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fară că mal eraii și alte probe basate pe fap- 
tele anteridre ca: educaţiunea, voiajurile și obi- 
ceiurile pers6nel perdute, care arătati clar că e 
vorba de o plângere falșă. 

CAPITOLUL II. 

2. Reglemente şi Legislaţiuni. — Diferite ordo- 
nanțe și instrucțiuni ministeriale franceze, o cir- 
culară de la 26 August 1831, ati recomandat di- 
reotorilor inchisorilor, inseripțiunea și diserip- 
țiunea tatuajului deţinuţilor. De altmintrelea după 
regulamentul de la 27 Octombrie 1808 și arti- 
colele 200 și 206 din ordonanța de la 29 Oc- 
tombre 1820, instrucţiunea Ministerială din luna 
Septembrie 1885, luarea semnalimentelor deţi- 
nuților trebue a se face forte exact, 

La 23 Octombrie 1849 Ministerul de Interne 
din Franţa a adresat următârea circulare către 
Prefecţi: „Vă rog de a invita pe directori (de 
penitenciare) de a lua cu cea mal mare grijă po- 
sibilă semnele particulare de pe suprafața cor- 
puluă, căci prin ajutorul acestor semne se pote 
constata condamnațiunile anteridre. Este util mat 
ales de a lua semnele ce represinta tatuajul și 
a nu se mărgini numai a le numi în general 
tatuaj “. 

lacă acum și textul depeşelor adresate Pre- 
fecţilor maritimi, ofițerilor generali, comandantului 
mări și comisarilor inscripțiunei maritime cu data 
«lin 11 Februarie 1860: 

„Domnul Inspector General al sănătăței ma- 
vitime a arătat întrun raport recent, pericolele
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reale ce presintă practicarea tatuajului răspân- 
dit. agi în diferite corpuri de armată ale mari- 
nel și mai cu semă în personalul flotilei. Mai 
multe exemple date de statistica departamentului, 
demonstră că în anumite casură, perderea unui 
braţ, mortea chiar pâte fi resultatul tatuajurilor 
operate pe o mare suprafață. 

„Cât despre accidentele mai puţin grave de 
și tot-d'auna, pericul6se aducând o lungă suspen- 
dare a serviciului, care provine din aceleași cause, 
numărul e considerabil. 

„Prudenţa comandă dar, de a se abţine de 
la tatuaj și e chiar trebuincios în interesul 6me- 

nilor de ale trage seri6sa lor atențiune asupr: 
pericolelor la care "1 expune un obiceiii atât de 
general răspândit. 

„Aparține în special Domnilor Ofiţeri, co- 
mandant al marinei, șefilor de corp și comisa- 
rilor de inscripțiune de a aduce la cunoscința 
marinarilor flotei și militarilor diferitelor corpuri, 

observaţiunea ce precede, sfătuindu-i pentru viitor 
de a renunța la tatuaj întrun mod absolut“. 
In Franţa după cum operaţiunea tatuajului 

ar fi fost urmată de accidente mal mult sait mai 

puţin grave și dacă în acest cas are loc o acţi- 
une civilă saii criminală s'ar putea face aplicarea 
articolelor următore din Codul Civil sai Penal: 

Iacă articolele din Codul Civil: 

Art. 1382. — Ori-ce fapt a omului care causăză altuia o pagubă, 
obligă pe acela din causa cărui s'a întâmplat faptul de al repara. 

Art. 1393. — Fie-care e responsabil de paguba pe care acau- 
sat'o nu numai prin faptul săi, dar încă prin neglijenţă sati impru- 
denţa sa.
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Art. 1384. — Este responsabil nu numai de paguba pe care o causeză prin propriul lui fapt; dar încă de acela care este causat prin faptul persnelor de care trebue să răspundă sai de lucrurile pe care le are sub basa sa, etc, - 

Articolele din Codul Penal 

Art. 309. — Ori-ce indivia care, cu voință va fi rănit, sat va fi lovit saă va fi comis ori-ce fel de violență, dacă a resultat din a- ceste feluri de violențe, o bâlă sai incapacitate de lucru personală în timp de mai mult de 20 dile va fi pedepsit cu închisâre de la 2—5 ani şi cu amendă de la 16—9000 lei. Când violențele de mai sus dise vor fi urmate de mutilațiuni, amputaţiuni sai privaţiunea de a întrebuința un membru, de muţâlă, perderea unui ochit sati alte infirmităţi permanente, cuipabilul va fi pedepsit cu reclusiune. Dacă loviturile date sati rănile făcute cu voință, însă fără intenţie de a produce mâriea, au produs cu tâte acestea, m6rtea, culpabilul va fi pedepsit cu munca silnică pe timp mărginit. 
Art, 311. — Dacă rănirile saă loviturile, sai alte violenţe nu ati ocasionat nici o bâlă sati incapacitate de lucru personală din spe- cile menţionate în articolul 309 culpabilul va fi pedepsit cu închisâre de la 6 dile până la 2 ani și cu amendă de 16—-2000 lei sat numai cu una din aceste pedepse. 
Art. 819. — Ori-care din nedibăcie, din imprudenţă din nebă- gare de sâmă, din neîngrijire sati din neobservarea regulamentelor va fi comis fără voe un omucid or va fi fost involuntar causa, de a se săvârşi omorul, se va pedepsi cu închisâre de la 3 luni la 2 ani şi cu o amendă de 50—6G0U lei. . Art. 320. — Dacă nu resulta din nesocotință saă din nebăgare de semă de cât răniri sai lovituri, culpabilul se va pedepsi de la 6 dile până la 2 luni cu închisâre şi de o amendă de la 16—100 lei sati numai cu una din aceste pedepse. | 

CAPITOLUL III. 

„8. Caracterele sciinţifice. — Din punctul de ve- 
dere medico-legal trebue a studia succesiv influența 
vârstei, sexului, profesiunele apoi, val6rea lor me- 
dico-legală după locul unde sunţ aședate, şi ca- 
racterele lor exteridre în urmă, schimbările sur- 
venite tatuajului, tatuajurile involuntare sati ac- 
cidentale și tatuajul la cadavre. 

1. Vârsta. — Dacă trecem la vârsta, găsim 
forte acusat seducțiunea ce acest gen de orna- 
mentații exercită asupra spiritelor copilăresci.
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Tinerii adolescenți în dorinţa de a deveni 6meni 
mară aii tendința de a copia pe mai marii lor. Ta- 
tuajul aparţine tutulor vârstelor; iar practicarea. 
lor nu se face la anumită etate, executarea, de- 
pingiând de obiceiurile poporului adică ae scopul 
lor, de aplicațiunile individuale, de gradul de 
cultură, de ocupațiunele sale, de mediii în care 
trăesce. | | 

După Lombroso și Lacassagne executarea 
tatuajurilor la o vârstă tînără aparţine crimina- 
lilor care, se disting prin acestă precocitate a 
lor de a se tatua. iar mai târzii după 30 ani se 
tatuiază cu ocasia intrărei în închisoră. Din sta- 
tistica lui Lombroso din 89 criminală, 66 ai fost 
tatuați între 9—16 ani. Căutările lui Lacassagne 

sunt în acord cu cele ale lui Lombroso ȘI în 

contragicere cu cele ale lui Tardieu și Berchon. 

Din tabloul ce urmeză făcut asupra criminalilor 
de Lacassagne, vedem că a treia parte din indi- 
vidă aii fost tatuaţi înainte de vârsta de 20 ani. 

La dani. 1 | La 13 ani. 4 

) 6 » Ă 1 „» 14 » S 

» 1 n 4 » 15 ” 9 

„8 i „16 p. . . 18 

E. 9 n „6 9 1 Di 8 

n 10 ? 6 | N 18 m. ' 11 

„ij 5119, 3 
» 12 p 9 by] 20 » G 

In ceia ce privesce aserțiunile lui Lombroso 
și Lacassagne asupra precocităţei tatuajurilor la 

55327 | 4
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criminali ele nu se adeveresc la criminali din 
România de Gre-ce mai toţă sunt tatuaţi în tim- 
pul intrărei în penitenciare (cam de la vârsta de 
18 ani în sus); iar nică de cum din copilărie 
după cum am putut să ne convingem singură în 
cercetările n6stre făcute asupra 300 criminali con- 
damnaţi pe viață din penitenciarele nâstre. Am 
dis că vârsta la care se fac tatuajurile depinde 
și de obiceiurile popârelor după cum am vădut 
deja în partea întâia a acestei lucrări cum la 
aceste popore, din cele-alte continente își tatuază 
copii încă de la vârsta de 5—6 ani. In Europa 
găsim de asemenea precocitarea tatuajelor răs- 
pândite la unele popâre cum de exemplu în Ma- 
cedonia unde după cum ne ai afirmat mal mulță 
individ, părinții pentru ași recunâsce Copil ce 
adesea îi găseati pe stradă victima persecuțiuni- 
lor și a măcelurilor cauzate mai înainte de turci 
asupra creștinilor, își tatuaii copii pe la vârsta, 
de 5-—6 ani cu un tatuaj ce representa o cruce 
ca să dovedească că e creștin și numele copilu- 
lui pentru a se ști cine e. Tatuajurile represen- 
tate prin fig. 13, 14 sunt făcute în acest scop. 
Din statistica lui Hutin făcută asupra a 3000 de 
individi în anul 1853 la care s'a găsit 506 tatua- * 
jură se vede că vârsta de 20—25 dă contingen- 
bul cel mai mare. Ast-fel: 

Inainte de vârsta de 20 ani. . . 14i 
De la „, „ 20—25 ani . 983 

% % 2 » 25—30 » . 39 

30—40 , . 35 ) » » »
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Inainte de vârsta de 40—50 ani 3 

| La -, „ 52 » 1 

» » » 62 » dl 

» Y n 75 | n 1 

Acesta ar resulta din faptul că la acâstă vâr- 
stă cea mai mare parte din indivigă fiind sihți 
a'și face armata și acum din tote descrierile au- 
torilor reese că în armată tatuajul se practică pe o 
forte mare întindere, profită de acâstă ocasie în de- 
tvimentul lor pentru a rămâne însemnați t6tă viaţa 
lor. Se dice că tatuajurile mai adesea ori super- 
ficiale erati practicate de mâșe asupra copiilor de 
curând născuţi în spitale, pentru a permite mu- 

melor de a-i recunbsce mai târzii. Acâstă prac- 
tică se făcea în secolul trecut după Beaumarchais 
(Mariage de Figaro, scena XVI, actul III. La- 
cassagne, 123, dicţionarul științelor medicale). 

Relativ la executarea tatuajului la copiă, pro- 

fesorul Lacassagne citează un exemplu luat din- 
tun jurnal și anume: „O tînără femee elegantă 

îmbrăcată s'a presentat într'o seară la hotelul 
„Leul de aur“ din Lion, strada Levis, însoţită de 
un copil cerând o cameră. A doua di de dimi- 
nâță pe la 9 ore, un servitor al hotelului atras 

de ţipetele copilului intră înăuntru. EL găsi pe 
masă un bilet pe care scria. „Prefer mai curând 
a te abandona de cât a te omori. Mai târzii tu 
vei purta un nume pe care nu i-l pot da azi“. 
Biletul era iscălit prin inițialele: D. H. S. Mai 
mult, micul copil purta pe braţul drept un ta-
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tuaj ce representa un Zuav. Trecând de la vârsta, 
de 30 ani tatuajul nu-l găsim de cât, fârte rar, 
cauza pote fi că pornind de la acâstă vârstă expe- 
riență și reflecsiunea pare a imprima Vieţei o 
divecţiune mai bună. 

Acestă practică este în general considerată, 
de aci înainte ca un lucru îngrozitor. Intre ta- 
tuajurile n6stre 4 ai. fost făcute din copilărie 
înainte de 12 ani și aparţinea la 2 individ. 

2. Sexul. În general tatuajurile se găsesc la 
bărbaţi, cu t6te acestea unele femei în scopul co- 
chetăriei îȘI tatuează în diferite locuri ale. feţei 
alunele (orains de beaut6). De obicer tatuajul la. 
femei se găsesce pe o scară întinsă la prostitu- 
ate. Ast-fel se observă la prostituatele Arabe care 
sunt tatuate fie la comisura buzelor, la buza su- 
peri6ră saii inferiră, la obraz, alături de unghiul 
extern al plâpelor ete. Profesorul L.acassagne Cl- 
tează observațiunele a 3 prostituate, al căror 
desen represintă. un portret saii inscripțiunea 
numelui vechiului săi amant și. alătură saă pe 
alt braţ portretul sait numele unei femel. 

Relativ la acest fapt se pâte cita observaţi- 
unea ingeni6să făcută la Paris de către Parent 
Duchâtelet;: 

„Dacă femeia e tînără tatuajul e representat 
aprope tot-Vauna prin nume de bărbat; dacă -e 
de o anumită vârstă, el e representat prin nume 
de femee. 

„În acest din: urmă cas aceste semne se gă- 
sesc tot-d'auna pe. spaţiul ce desparte pubisul de
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ombilic, lucru ce nu se observă pentru numele 
de bărbaţi. | 

„Nu am trebuință de a da mari explicaţiuni 
relativ la acest lucru înţelegându-se aceia ce acesta 
însemnză. 

„Aceste inseripţiuni, qlice acelaşi autor servă 
a arăta cu ce ușurință aceste femei schimbă 
amanți. 

„Am văzut mai mult de 30 de aceste inscrip- 
țiuni pe bustul unei femei în infirmeria de la 

Torce fără a ţine s&ma de cele ce se găseaii pe 
cele-alte părți ale corpului. 

Sub acest raport prostituatele diferă mult 
și de 6meni cu care ele trăesc și de la care ele 
aii luat moravurile și obiceiurile. 

Dr. G. Salsatto a găsit 3 femei tatuate, 2 
din Veneţia și 1 din Ancona din 1830 condam- 

mate ; iar Dr. Meuger n'a găsit de cât 5 tatuate 

la. 500 prostituate. In afacerea Gentilly dice pro- 
fesorul Lacassangne care în Septembrie 1884 a 

fost judecat de Curtea de Casaţie a Senei sa 
vădut că șetul unei bande de ră făcătoră bine 

organisate anume Meerholz, care a tost condam- 
nat la morte, era supra-numit de camarazii să 
pacha de la Glacidre pentru că avea un mare 
număr de metrese. Acest om se distra a tatua 
braţele femeilor sale și ale lăsa în semn de su- 
venire acâstă inseripţiune sentimentală : „Jaime 
le pacha de la Glacidre“. 

„In cât privesce pederastii consideraţi ca un 

al 3-lea sex Tardieu și Berchon nu găsesc în 
cercetările lor în acâstă privință nici un carac-
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ter particular. Am avut, dice Tardieu, ocasiunea 
de a examina un număr considerabil de pede- 
vaști și nu am găsit la ei nimic de comparat cu 
ceea ce sa dis de prostituate. Berchon ajunge 
la aceleași resultate şi dă următârea, explicație : 
Indivigiă dedaţi la acest rușinos libertinaj se for- 
țeză de a repudia ceia ce ar putea să se opue 
la preocupaţiunea lor constantă de a place. In 
aceste aprecieri ale acestor 2 autoră dice Lacas- 
sagne este o lipsă de observaţiune și un viţii 
de interpretare. 

Nu trebue a confunda individi dădaţi pros- 
lituţiei pederaste, cu aceia care, ca hermafrodițiă 
morală, aii o deviațiune complectă, sasi dacă voim 
o inversiune a instinctului sexual ; pentru acești 
invertiți, fie că sunt atinși de safism sai de pe- 
derastie, tatuajul pâte fi destul de caracteristic. 
Ast-tel că din 67 individi condamnaţi pentru di- 
ferite fapte, 40 ai avut o bună conduită, 8 erai 
pederaști activi, 15 pederaști pasivi. Cu toți pe- 
trecând mai mulţi ani în închis6re sai în peni- 
tenciare militare, e locul de a ţine compt de aceste 
condițiuni de existență, cari separați mult timp 
de pers6ne contrarii sexului lor ai putut să se 
desvolte în ei gusturi contra naturei. 

3. Profesiunea. Din punctul de vedere profe- 
sional tatuajul a jucat şi încă jâcă un rol con- 
siderabil în identitate. Insă dacă în alte țări ta- 
tuajurile profesionale sunt forte răspândite după 
cum. am avut ocasia de a ne convinge singuri, 
mai ales în Germania cu ocasia visitărer peni- 
tenciarelor Ploetzensee și Mohabit precum și un
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mare număr de marinari din porturile Hamburg, 

Stettin, Copenhaga și Stokholm ale căror brațe 

și busturi erati acoperite de tatuajură maritime, 

la noi în ţară asemenea tatuajură aprope că nu 

există, sai sunt fârte puţin. In colecţiunea n6- 

stră de tatuajuri nu am putut găsi de cât 8 in- 

dividi după cum se pote vedea la tatuajurile 

de la planșa XVI și XVII. 
Nu însă găsirea unui tatuaj profesional pe 

un individ pote a ne certifica actuala sa profe- 

siune de 6re-ce de multe ou găsim că protesi- 

unea lui nu corespunde cu tatuajul pe care-l 

posedă. Aşa în Austria unde tatuajul se practică 

pe o scară fârte întinsă mai ales în armată ŞI 

care represintă adesea: numele individului, anul 

când a fost luat în armată, numele regimentu-. 

lui, compania sai escadronul ete. după cum se 

pote vedea, în tatuajurile planșa XXIII probând 

prin acesta meseria sa de militar, numai cores- 

punde cu meseria de vizititi și rândași ce și-o iaă 

venind în ţară la noi. In acest cas de și tatuajul 

a perdut din valorea sa profesională, el însă o 

păstrâză pe aceia a identităţei putând a servi în 

unele înprejurări la recunâșterea. identităţei sale. 

De multe ori individi a căror meserie e dea 

tatua după cum se găsesc în Franţa și în alte țări 

ataşat pe lângă câte un loe de petreceri de obi- 

ceiii cârciumi, ati corpul lor acoperit cu un nu- 

măr forte mare și variat de tatuajură ce le servesc 

ca un album celor ce cer a se tatua. Presența 

unui aşa mare număr de tatuajură ne indică 

adesea, că individul dacă nu e profesionist dar
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pote în ocasiuni a face un tatuaj. In armata n6s- 
tră tatuajul ce forte puţin respândit și ași putea, 
dice chiar de loc; iar acelea ce le găsim la mi- 
litară adesea ai o dată anteridră intrărel în ar- 
mată. In Franţa ca și în Austria tatuajul e ab- 
solul limitat la soldaţi și anume la cei puţin in- 
struiță, pe când în Anglia el e întins printre 
ofiţeny, şi chiar prinţul Albert fiul cel mare al 
prințului de Galles cu ocasia unul voiaj în Eru- 
salim, și-a tatuat o cruce la brațul stâng. 

Tot la tatuajurile profesionale trebue a aminti 
cele ce aparţin unor societăți. secrete. franema- 
zonice cum de exemplu: la cele din Franța sait la 
alte societăți secrete cum în Italia (Lombroso). 

A 4. Regiunile ocupate de tatuajuri.— Locul ta- 
 tuajurilor merită de a fi studiat nu numal din 

causa importanțey Medico-Legale; dar prezintă 
5I:0. importanță din punctul de vedere psicho- 

logic, sati anthropogiei criminale. Caracterul spe- 
cial al desenului după localisațiunea sa, dice 
profesorul Lacassaene și mal ales numărul ta- 
tuajurilor sunt manifestaţiuni ale unei vanități 
instinctive 'precum și această trebuință de a se 
tatua care este una din earacterile omului pri- 
mitiv și de natură criminală. Din statistica ce- 
lor 300 de tatuajură ale nâstre ele ai ocupat di- 
ferite regiuni după cum urmeză: 

Numărul cel mare de tatuajură lam găsit 
la un individ și care se ridică la 7. Sunt Ca- 
suri actuale citate de autori și am avut ocasia 
chiar de a vedea un criminal presentat de co- 
legul nostru D-l Dr. Leppman medicul alienist
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al penitenciarului Mohabit (Berlin), cu ocasia 
visitărei penitenciarului, al cărui corp era de sus 
până jos acoperit cu tatuaj. Acest obiceiii de ași 
acoperi întregul corp cu tatuajuri şi care se gă- 
sesc adesea la individii din cele-lalte ţări nu 
este de loc răspândit la Români, căcă din exa- 
menul făcut la mai mulţi de 15000 n'am putut 
găsi unul. Locul ocupat mai des de tatuaj, se 
vede din statistica nostră că sunt antebraţele. 

Fârte rar în Europa se vede răspândit la 
tață după cum am vădut că se întâmplă des la 
poporele din cele-l'alte continente, de și auto- 
rii susține că faţa este mai tot-d'a-una respec- 
tată. Cu tâte acestea de și rar am găsit 3 din 

  

care unul la un cadavru de origină grec .ce o- 
cupa bărbia (vedi fig. 830 altul la vestita re- 

cidivistă și prostituată A. M. constând din 3 alu- 
nele representat prin două alunele pe obraz și 
unul representat la o fostă prostituată actual- 

Cele 2 puncte de lângă fig. 30 represintă 2 alunele făcute pe 
obrazul unei femei.
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mente servitâre la Mărcuţa. In general unde ci- 
vilisaţia e mai mare acolo conrupția și perver- 
sitatea gustului e mai în flâre. Așa sunt, casură 
numer6se citate de autori unde tatuajul e r&s- 
pândit pe abdomen începând de la ombilie la, 
pubis și constând mai în tot-d'a-una din subiecte 
și imscripțiuni pornografice precum : Robinet da- 
mour. Plaisir des dames: Venez mes dames, au Robinet 
d'amour. File pense a moi. etc. Nu mai puţin nume- 
rose sunt ceasurile unde tatuajurile ocupă pe- 
nisul representând o cismă cu pinteni, un as în 
formă de inimă, sai numărul tragerel la sorţ. 

Profesorul Lacassagne în colecțiunea, sa po-. 
sedă 15 casuri de acestea. Aceste tatuajuri sunt. 
considerate de unii autori ca un semn a] pede.-. 
rastiei de și e negat de alții. Peptul e rezervat 
pentru desenură mai mari, inseripţiuni saă alte 
tatuajură mai de val6re după cum se pâte proba. 
din colecțiunea nâstră, cum peptul a fost. forte 
bine întrebuințat pentru a tatua pe el portretul 
Regelui şi al Reginei vegli tatuajul No. 31 şi 3, 
saii mormântul sorei sale, tatuajul No. 55 ete. 
Sunt casuri unde tatuajul ocupă fesele cum de 
ex. un ochiti pe fie-care fesă, un șarpe ce se di-. 
rijază către anus; la un altul sa găsit pe fie- 
care fesă câte un zuav cu baionetele încrucișate. 
și susținând o bandă pe care era inscripţia : On 
m'entre pas; la altul s'a găsit portretul lui Bis-. 
marc, un soldat, un uhlan etc. Asemenea Su- 
biecte încă n'am avut ocasia de a vedea în țară 
la, noi de și ele ati fost căutate printre individr 
examinați. In general tatuajurile pornografice.
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sunt fârte puţin saii chiar de loc răspândite la. 
noi după cum se vede chiar din colecţia n6s- 
tră și acestea găsite pe un român din Transil- 

vania. (Vegi planşa XLVI). 
5. Caracterele exteri6re ale tatuajului..— Sub 

acest titlu trebue să înţelegem următorele dou& 
lucruri: data și desenul tatuajului. 

a) Data. — Asupra datei unui tatuaj e forte: 
grei de a ne pronunța; căci dacă la momentul 
începerei executărei unui tatuaj până la com- 
plecta lui fixare pe tegument trece un timp care 
dureză într'o săptămână și 5, în care timp am 
putea a ne pronunţa că data lui e recentă, apoi 
de la acâstă epocă în sus când el e bine fixat, 
vechimea lui e imposibilă de determinat. 

Dintre materiile colorante pe care le am vă- 

dut deja că se întrebuințeză cermnsla de China. 
ocasioneză după unii autoră o inflamație conse- 
cutivă care începe la jumătate oră după fa- 
cerea, lui și acestă inflamație deja scădută a doua, 
di, scade până la sfîrşitul celei de a 3-a di saii 
a 4-a săptămână; adică după o lună când nu'și 
mai schimbă aspectul și pare a fi vechiii. Infla- 
maţiunea cauzată de vermillon este mai durabiă;; 
crustele dă naştere la o mâncărime destul de vie 

și adesea tatuatul scărpinându-se și rupând din 
aceste cruste face ca mare parte din el să dis- 
pară, ast-fel s'a vă&dut casuri citate de autorii 
unde acâstă culdre roşie a dispărut după 5—10 ani. 

b) Desenul şi diviunea lor.— Aruncându-și cine- 
va o privire generală asupra unei colecţiuni de 

tatuajuri rămâne uimit de modul cum subiectele:
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sunt representate prin nisce desenuri câre, de 
multe ori departe de a da seriositatea subiectu- 
lui mai mult îl caricatureză ȘI acesta fără nici 
o intenţie rea din partea autorului. (Vegă fig. No. 
331). Acest fapt nu-l putem atribui de cât sim- 
țului frumos, cu care acești artiști: sunt în- 
Zestraţă, care la unii e forte puţin desvol- 
tat; stând bine înțeles în legătură cu gradurile 
lor de cultură. Ast-fel se pote vedea acâstă 
deosebire observând tatuajul planșa 57 aparţi- . 
nând străinătăței și care este forte bine esecu- 
tat și cele din colecţia nâstră care lasă încă de 
dorit. De obiceiă un tatuaj frumos și bine ese- 
cutat trebue a ști că a fost esecutat întrun oraș 
mare. Aceste desenuri fiind de multe ori opera 
unui individ .de profesiune, ele sunt esecutate 
cu re care artă lăsând să se vadă în ele noțiu- 
mile. de desen și gust. D-rul Emile Laurent care 
în tratatul săi atinge chestiunea artel în tatuaj 
povestește ca: 

„La Belleville, un esecutor.de tatuajuză des- 
tul de distins îi spunea că: suntem 10 artistă 
care putem în câte-va ore a acoperi cu tatuajură 
magnifice braţul unui individ. Dar aci, a la Sant6 
(închis6re) sunt singur care știu a lucra curat. 
Când voii pleca nu va rămânea nimeni afară 
dacă nu va veni un altul din amicii mei; al muin- 
trelea deţinuţii vor fi tatuaţi de 6meni care nu 
știi nici a desemna nici a înțepa și care fac 
mai mult răi“. Se vede că acest om avea res- 
pectul artei. 

  

') Figura vepresintă pe generalul Boulanger.
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Pentru a reproduce un tatuaj după pielea 
unui individ se întrebuințeză mai multe proce- 

deuri. Dacă tatuajul e de culdre negră el prin 
ajutorul fotografiei pâte fi reprodus întrun mod 
torte fidel; însă cum în majoritatea casurilor a- 
ceste tatuajură ati o coloraţiune albastră sait ro- 
şie ele nu se pot reproduce bine prin acest pro- 
cedeti. De obiceiii autorii se servesc pentru a 
reproduce un tatuaj prin ajutorul unei hârtii 
transparente (hârtie de calchiat) care se aplică 
Vasupra tatuajului. Desenul atuncea apare forte 
bine prin hârtie și cu un creion urmând acest 
desen vom reuşi a reproduce pe hârtie întrun 
mod esact tatuajul în mărimea sa. Se mai pote re- 
produce un tatuaj desemnându-l direct după cou- 
pul individului. In cât privesce colecțiunea nostră. 
ea a fost desemnată de noi, direct după corpul 
individilor fără a căuta câtuși de puţin de a con- 
tribui cu ceva la înfrumusețarea sati urăciunea ei. 

Căutând a da o clasificare tatuajurilor nu 
am putut găsi o alta mai bună de cât acea a 
profesorului Lacassagne adoptată de mai toţi au- 
toră și după care tatuajurile se pot împărți în 7 

clase și anume: 
Embleme patriotice și religi6se, 
Embleme profesionale, 
Embleme inscripțiună, 
Embleme militare, 
Embleme amorse și erotice, 
Embleme metafore, 
Embleme fantasiste și istorice. a
B
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p
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1, Embleme patriotice şi religidse 

1. Embleme patriotice 

Printre aceste embleme găsite în colecția 

nâstră putem cita: Portretele MM. LL. Regele și 

Regina fig. 31 și 32, găsite pe pieptul unui de- 

ținut, Generalul Boulanger fig. 33, găsit pe un 

deţinut francez. Iubirea, și frăţia găsit pe piept, 

prin care individul voia să represinte unirea 

principatelor Moldova și Muntenia (fig. 46), apoi 

Gloria sat Paza Dunărei (fig. 37), decoraţiuni 

ca: trecerea Dunăvei, Cor6na română, un steg, 

marca Austriei, etc.



Planşa I.  



Planșa II. 

  

Fig. 33. 

 



Planșa III. 

 



Planşa IV. 

 



Planșa V. 

 
 

Wig. 4, Fig. 42, 

 
 

Fig. 15. Fig. 44.



Planșa VI. 

 



2. Embleme religiose 

Sfintul Gheorghe fig. 48 și 63, Christos res- 
tienit fig. 50, sfintul Mihail fig. 51, un preot 
fig. 65, mormântul surorei unui individ găsit pe 
pieptul săă fig. 210 și un copil mort așezat în 
coșciug tot pe acelaș individ fig. 60, făcut cu 

amanta sa fig. 55, apoi un număr însemnat de 

erucă, simbolul credinței, ete.



Planșa VII. 

  

  
  

        
Fig. 49. Fig. 50.



Planșa VIII 
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Planşa X. . 

  

    

  

  



Planşa NI. 

 
 

 
 

  

 



Planșa XII. 
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Planşa NIV.lgu 
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Planşa NY. 

 
 

 
 

 
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 



Plaușa XV bis. 
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2. Embleme profesionale 

Intre aceste embleme al căror număr se re- 

duc la 8 sati găsit: odată emblema unui cismar 

(Berlin) fig. 94; de 2 ori emblema unui lăcătuși 

fig. 95 şi 97; de 2 ori emblema unui potcovar 

fig. 96 și 98; odată emblema unui tâmplar fig. 100; 

odată a unui florar fig. 99 și odată a unui ma- 

rinar fig. 101 și 102. 
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Planşa XVI. 

 



Planșa XVII. 

 
 

Fig. 100. 
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g. 102. Fi Fig. 101.



3. Embleme-inscripţiuni 

Aceste inseripțiuni constati mai tot-d'auna 

diu numele individilor format sait din inițiale 

sai seris întreg urmat, adeşea ori de anul când 

tatuajul a fost făcut. Une-osi aceste inscripțiună 

sunt încadrate sub formă de medaline într'o 

inimă fig. 109, 111, 108, 117. Altă dată găsim 

alătură de numele individului inscripțiuni de 

dragoste ca, fig. 113 găsit pe braţul unui individ 
care cânta din gură și căruia î1 plăcea forte mult 
cântecul întitulat: „Doi ochi negri am iutit în a 
mea viaţă: sai din inseripţiuni ca fig. 112 și 
care însemnâză: „la uită-te cum te-am zugrăvit : 
Ah ....te întrec... . atâtea mii ai consumat 
acum mă vrei se mă omori și pe mine.
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Fig. 108.  



Planşa XIX. 
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4. Embleme militare 

Aceste embleme represintă mai tot-Vauna 
câte un militar aparținând adesea armei din care 
individul a făcut parte când "şi-a făcut armata . 
cum fig. 133, care represintă chiar pe individul 

posesor în costum de infanterist sait fig. 131, 
ce represintă un husar (Berlin). Altă dată constă 
din 2 săbii încrucișate și cu inițiale d'asupra 
arătând regimentul, compania saii bateriea şi a- 
nul când "și-a făcut armata fig. 132 și 135. In 
general la noi în armată unde tatuajul se prac- 
tică pe o scară forte mică nu am putut găsi de 

cât un sigur tatuaj fig. 130; iar în Austria unde 
-nu cred că se găsesc în altă parte mai mult 
vEspândit ea în armată tatuajul constă mai mult 
din inseripțiuni după cum se vede din colecţia 
n6stră care din 19 tatuajură militare: 17 sunt 
luate numai de pe la corpul indivizilor care 'și- 

ati făcut armata în Austria fig. 136 137, 138, 
139, 143, 144, 145 ete.
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5. Embleme Metafore. 

Aceste embleme care consta adesea din ancore, 
inimi, stele, animale și paseri ati fost găsite de 
noi de 19 oră. 

Priutre aceste embleme ancora care represintă 
simbolul scăpărei, speranței, a fost găsită de 7 
oră; iubirea representată prin inimi de 3 ori, 
steaua representând, steaua fericirei sai nenoro- 
cirei a fost găsită de 2 ori fig. 158 și 161 saii 

pote fi o combinare a acestor simboluri ca fig. . 
157 representând iubirea, credința și speranța. 
Fauna și flora aii fost representate prin fig. 

164, 159, 166, 156.
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Fig. 162. 
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6, Embleme amordse şi erotice, 

I. Embleme amorâse 

In ac6stă clasă trebue a clasa acele taluajuri 
care aii fost comandate de instinctul genital. 
Aceste embleme constaii în cele mai multe casuri 
din femei ce represintă atât pe femeile lor cât 
și pe amante în costumele cele mai variate fig. 
168—204 sai represintă câte o baletistă, actriţă, 
echilibristă ca fig. 180, 194, 207. Une oră repre- 
sintă și figuri de bărbaţi ca fig. 174, 191, 192. Fig. 
114 vepresintă pe fiul unui deţinut care ţinea 
torte mult la dânsul și găsindu-se în penitenciar 
departe de el; l-a tatuat pe braţ.
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Planşa XXXV. 
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Planșa XLV. 

  
Fig. 208.



2. Embleme erotice. 

Acest soi de embleme forte puţin răspândit 
printre individii noștri nu ati fost găsite de cât 
de 3 oră fig. 209, 210 și 211.
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7. Embleme fantastice şi istorice, 

I. Embleme fantastice 

Aceste tatuajuri sunt mai tot-V'auna sub de- 
pendința fantasiei tatuatului sati may ales a ope- 
ratorului. Mulţi din tatuaţi ienoreză semnificarea 
tatuajurilor pe care le pârtă. Dintre aceste ta- 
tuajură ale colecțiunei n6stre putem cita pe: fig. 
222 ce represintă un Ghigherl, fig. 216 ce re- 
presintă pe un prieten al tatuatului condamnat 
la spânzurătâre în Bulgaria și cum e condus cu 
țigarea în gură de către un geandarm etc. 

2, Embleme istorice. 

Printre aceste trebue a menționa fig. 214 ce 
represintă pe Mihai Vitezu făcut cu cioc; pe 
Alexandru Machedon fig. 219; pe Leonida fig. 

"223 și 225 apol 5 sirene fig. 927,929, 231,933, 
235 și mai multe figuri ce represintă eroi orientali 
fig. 234, 230, 282, 221. |
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Fig. 935.



Planșa LVII. 

  
Deliquent din Stockholm.



CAPITOLUL IV. 

Modificările tatuajurilor. 

La 10 Septembrie 1849, se găsi în apropierea, 
Berlinului cadavrul unui om al cărui cap era 
cu totul separat de corp; însă atât de desfigurat 
în cât fu imposibil de recunoscut. Se eredea că, 
individul asasinat era un Gre-care G. Ebermann 
și că fusese omorât de individul Schalle. Rămase 
a se stabili că dacă cadavrul era acela al luy 
Ebermann, Sehall, era omoritorul deci inocența 
sati culpabilitatea acestui om era legată de sta- 
bilirea identităței. Martorul afirma că Ebermann 
avea pe antebraţul stâng un tatuaj de culâre 
roșie representând o inimă şi literile [. E. pe 
când alte pers6ne diceati că nu at vădut aceste 
tatuajuri și chiar medicul la examenul cada- 
vrului menţionă aceste tatuajuri. Se puse atunci 
medicului legist întrebarea că dacă tatuajurile 
ar fi existat, ar fi putut dispare? Un expert 
respunse că tatuajurile bine făcute nu dispar 
nici odată; iar alții nu îndrăsniră a se pronunța. 
Casper, medicul legist care fu însărcinat cu re- 
solvarea acestei chestiuni, ȘI care nu avea p6 
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atunci documente satisfăcătâre pentru a răspunde, 
se duse la spitatul Invalizilor din Berlin unde 
găsi 30 militară tatuați. La 3 din acesti bătrîni 
soldaţi, tatuajurile perduse din colorațiune, la 2 
tatuajul era mai mult saii mai puţin șters, la 4 
el dispăruse cu totul. 

Casper conchise că la Ebermann tatuajul pu- 
tuse forte bine să dispară. Schall fu în urmă 
condamnat la morte. Acestă afacere făcu un mare 
sgomot și Dr. Hutin în 1853 însărcinat cu ser- 
viciul la invalizii din Paris studia din not a- 
cestă chestiune. Asupra a 3000 de invalizi el 
găsi 506 tatuați; 182 aii fost tatuaţi numai cu o 
cul6re “şi 324 cu 2 culori. Pentru tatuajurile cu 
o singură culdre ele aii fost făcute cu cernâlă 
de China, iarbă de pușcă, sin6lă, cernâlă de scris, 
cărbune pisat, etc. Pentru cele în două culori, 
una din aceste culori, la care a mai adăogat şi 
roșu. La cel 192 tatuați în o singură cul6re, 
Hutin dă următorul tabloă.: 
  

  

    

3 2 5! 
e . 5 > E = E i 

E 3 ala |3 "Ss = za = 

a |S200| a osia a 
] i 

Bine vizibile î6 | 32| 39|1 2 |1 i | 92 
Palide | 19| 10| 4|— i 31 —|—1 35 
Parţial şterse 52 | 10 2|— la 
Cu totul şterse Ii | — | —]—|—1—|-—lu 

Total | 78| 52| 4511 41 1 | 182                   
Pentru cei 324 tatuaţi cu 2 culori avem ta- 

bloul No. II:



  

| | Două culori |Roşu singur |Negru singur 

  

  

| 

IL | Bine vizibil aa | 7 130 
| Palide I 28 39 1 
Parţial șterse | 15 53 — 
Cu totul şterse | — 33 3 | 

| 

  

De unde se pâte conchide din punctul de 
vedere al datei că durata tatuajului: 

Pe cei 324 tatuaţi, tatuajurile sunt fârte a- 
parente după un spaţiii de la 4—65 ani; la 117 
sunt șterse parțial după un spaţii de timp de 
20—14 ani, ele sunt complect şterse după un 
spații de timp de 28—60 ani. Dr. Hutin termină 
prin aceste conelusiuni: Urmele tatuajului nu 
sunt ne șterse; sunt unele cari se şterg fără ca 
să fie posibil de a fixa limita duratei. Dispari- 
țiunea lor se găsesce după t6tă probabilitatea, 
în raport cu profunditatea înţepăturilor, natura 
materiei colorante întrebuințate și fixarea mai 
mult sait. mai puţiu asupra. părților tatuate. După 
2 ani prolesorul Tardieu reluă chestiunea cam 
din acelaș punct de vedere. 

Din 51 de indivigi examinaţi găsi la ei 76 
tatuaţi făcute ca 8 culouă diferite, pe 44 individi 
cu o singură culre el găsi 2 care dispăruse; a- 
supra 39 tatuajuri cu 2 culori unul singur nu 
mai exista, 

Pentru Tardieu nu vechimea tatuajului este 
cauza dispariţiei, ci mai ales profunditatea in- 
crustațiunei și mai mult încă natura materiei 
colorante întrebuințată. Pentru aceea tatuajurile
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observate de Casper și făcute cu vennillon dis- 
păruse. | 

In tese generală, vermillon, cernelurile ve- 
getale albastre sai roșii țin mai puţin timp ca 
cern6la de china, negru de fum și sinâlă la care 
se mai pote adăoga locul unde e așeglat tatuajul 
și că el resistă mai mult acolo unde pielea e 
mail grosă. La un număr de 342 de nebuni exa- 
minați de noi și la care am găsit 6 tatuajură, 3 
din ele eraii aprope dispărute fără a fi încercat 
cine-va a le aduce vre-o modificare de șI la în- 
ceput aii fost forte visibile. Berchon care s'a o- 
cupat de asemenea cu transformaţiunile ce în- 
cerea tatuajurile, distinge împreună cu Lacas- 
sagne tatuajurile din acest punct de vedere în 
tatuajună dispărute, șterse, substituite şi simulate 
și chiar tatuajuri mascând cicatrice sai alte al- 
terațiuni ale pielei. Tabloul următor făcut de pro- 
fesorul  Lacassaene indică substanţele între- 
buințate și modificațiunile ce timpul sai alte 
cauze pote aduce tatuajurilor (vegi tabloul III). 

  

    

      

| E Patuaj dispărut 2 . 3 
SE li Taia 515 s3| ela ag 19 = l'a: Bo ol ag 13 E IBEal 
s'a 35| Es Sul ES să pl E a î Dă să os SE ln! 

II | Cerneră ae china 52 
Vermillon 2 2 7 2 — — Cărbune 15 2 — — — —_ | * i Cernâlă ordinară 5 — — — — — | | Albastru de Prusia — — — — — 1 | Negru de fum — 1 1 _— | Cărbune de pământ | — |__ 1 — — — |
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Din acest tabloi se pâte vedea cum un tatuaj 
pote să se ștârgă saii să dispară după materia 
colorantă întrebuințată. Dintre tote substanțele 
întrebuințate cemela de china este fără îndoială 
aceea care nu se șterge nici odată pe când ve- 
millonul este cel mai punţin resistent. Trebue a 
menționa albastru de prusia forte respândit în Ger- 
mania care, după un timp își pierde colOrea sa in- 
tensă pentru a semăna mai târzii cu o pată de cer- 
nelă spălată. După profesorul Lacassagne natura 
substanţei ar avea un rol mat important ca adânei- 
mea înțepăturilor după cum susţine cei-l-alți autori, 
admițând bine înţeles tâte condițiunile unui tatuaj 
de a se întinde până la der. Două tatuajuză 
făcute în acelaș timp nefiind lucrate în acel€și 
condițiuni identice și cu aceiaş precisiune de 
mână nu pare întradevăr contimporane. Profe- 
sorul Lacassagne citâdă un cas care, și a tatuat 
singur la braţul stâng un echer şi un creion, 
emblema profesiunei sale. Tatuajul de pe Drațul 
stâng era mai bine executat, acâsta din causă 
că individul fiind dreptaciii a putut să'l execute 
mal bine de cât cel de pe braţul drept cave era 
făcut cu stânga. Când tatuajurile ai fost făcute 
în copilărie, afară că coloraţiunea desenului se 
slăbesce, contururile sale se modifică de asemenea 
devenind mai mică şi se concentrâză 6re cum. 
Acest lucru se pote vedea și la femeile însărei- 
nate care, având tatuajul pe abdomen în timpul 
sarcinei e mărit și puţin colorat; iar în urmă 
devine mai mic și intens colorat, Să 

Când însă o causă patologică sati aceiden-
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tală precum și putrefacția modifică starea pielei, 
tatuajurile suferă și ele modificări în cât abia pot 
să fie recunoscute; ast-fel se întâmplă când a- 
ceste părți sunt sediul vre-unui emfisem, edem 
sai pielea este umilată cum de exemplu la îne- 
cai. Când din contră pielea e sbârcită și îmbă- 
trânită cum. de exemplu la 6meni slabi sai la 
bătrâni, trebue pentru ca să avem o idee exactă 
de tatuaj, a întinde acâstă piele, adică de a o 
pune în condiţiunile în care se găsea când fa- 
tuajul a fost făcut. Tentativele pentru a face să 
dispară un tatuaj sunt forte frequente. Unele per- 
s6ne tatuate caută de a se debarasa de tatuai fie 
că desenul abia se vede sait.e de un prost gust 
făcut din spirit de imitație sai din erdre. Acestă, 
tentativă pote fi făcută şi de un criminal, care 
caută a se debarasa de un semn de identitate 
compromițător sai din causa că cunosc avanta- 
giul pe care îl pâte trage Justiţia din presenţa, 
lor. In lucrarea D-lui Berchon (pag. 91) se gă- 
sesc o serie de vechi procedeuri aparținând au- 
torilor: Aetius, Paul d'Egive, Avicenne, pentru a 
face să dispară aceste semne. In urmă sa pu- 
blicat de către Parent Duchâtelet, Hutin, Tar- 
dieu, alte procedeu cari de și prin ajutorul lor 
putem face a dispare un tatuaj, totuși procedeul 
vechiii sait clasic a remas în picidre, adică pro- 
cedeul lui Criton. De acest procedeti s'a servit 
Berchon în mai multe rânduri ȘI mal cu s6mă 
întrun cas care merită a fi citat și anume asu- 
pra unui individ care devenind bogat voi să-și



ștergă tatuajul care representa meseria cu care 
debutase în viaţă. | 

Procedeul lui Criton după traducţiunea, lui: 
Paul dEgive e următorul. „Criton prescria un- 
gerea cu rășină de terebentină a regiunei prea- 
labilă frecată cu nitru, de a lăsa acest topic în 
loc 6 ile bandajat, de a spăla a 7-a gi şi a în- 
țepa urmele tatuajului cu un vîrf ascuţit și în 
fine de a șterge cu un burete sângele care cur- 
gea. După un scurt timp trebuia să frece repi- 

unea cu sare fină și a aplica un timp de 5 dile 
medicamentul următor: euceus (o speţe de reşină 

aromatică ce provine din diferiți arbori și care 
exală un miros mai ales când arde) nitru, leșie 
de cenușe, calce, ceră din fie-care 4 denieri 1), 
miere, 8 deniers. Medicamentul odată disolvat 
vei găsi înăuntru substanța nâgră (a tatuajulu)“. 

Procedeurile întrebuințate adi nu diferă mult 
de cele vechi. Parent-Duchatelet dice că prostitua- 
tele își făceaii a dispare tatuajurile cu o pensulă im- 
bibată în indigo disolvat în acid sulfuric, epider- 
mul se ia și cu el împreună se ridică și o parte 
din corion în care era fixat; substanţa colorantă: 
de aci o cicatriță care nu e de loc diformă. Ast- 
fel o fată din închisrea Madelonetelor avea 15 

cicatrițe de acestea pe braţ, gât și piept. D-rul 
Hutin credea că desenurile pote să dispară nu- 
mai printr'o frecare aspră şi adesea repetată a- 
supra părței tatuate. Este de asemenea imposi- 
bil dice profesorul Lacassagne, de a da credă- 

1) Monedă veche franțuzescă, a 12 parte dintwun sou.
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„mânt celor doi invalidi care declarati „că sai 
scăpat voluntară de tatuajurile lor, înțepând ta- 
tuajurile prin ace inmuiate în lapte de femee și 
spălate în urmă tot cu acesta substanță. Vi- 
sicătorele nu reuşeşte de cât forte rar de șI Ber- 
chon arată influența ce pote avea o visicătâre, 
metodă, dirijată asupra distrucţiunei tatuajurilor 
fără îndoială puţin profund, căcă după vinde- 
care nu există cicatriţe; însă acesta nu e de câţ 
o excepțiune. De obicei se întrebuințeză ai 
visicătârele combinate cu aplicațiunea corpilor 
de natură caustică şi chiar escarotice. Berchon 
vorbesce de un individ care având o stea ta- 
tuată pe frunte, aplică pe ea o lingură de fer 
roșită în foc şi imediat după acâsta o solu- 
țiune de sulfat de cupru (pâtră vânătă). Ta- 
tuajul dispăru; însă urmat de accidente grave 
și înlocuirea lui cu o cicatrice tare și nodorosă. 
Un alt matelot frecă viguros regiunea cu un ţe- 
sut de lână, apor epidermul luat, acoperi partea 
cu acid chloridrie diluat lăsând în loc de ase- 
menea, o cicatrice tare și aderentă. Cel mai bun 
mijloc de a face să dispară un tatuaj dice Ber- 
chon e de a reîncepe înțepăturile pe desenul ta. 
tuajului cu un liquid caustic; întrebându-se tot. 
d'o-dată dacă nu se pote în unele casui de a 
extrage materia colorantă întocmai după cum 
se face extragerea evbei de pușcă după rănile 
de foc. Tardieu dă observația unui individ reci- 
divist Aubert din care observație se vede că cu 
ajutorul unor agenţi chimici putem modifica ta- 
tuajul. lată pe scurt, acâstă observațiune :
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Aubert fu acusat în 1843 pentru furt prin 
efracţie. Pentru a înlătura acestă acusaţie dân- 
sul invâcă motivul că pe acel timp el era deja 
condamnat sub numele de Salignon şi închis în 
închis6re de la Poissy în Decembrie 1841 -—43; 
şi la Paris la depositul condamnaților. In regis- 
tul de intrare al deținuților din Paris se gă- 
sesce că Salignon portă pe braţul drept: un băr- 
bat, o femee, un câine şi două inimi. De ase- 
menea în închis6rea de la Poissy în registru 
se descrie că la brațul drept, avea acelaș tatuaj 
un om, 0 femee, două inimă şi un amor. Or în 
momentul acestei acusaţiuni se constată că Au- 
bert nu are nică un tatuaj pe braţele sale ȘI în- 
trebat, răspunde că a făcut să dispară prin re- 
activi chimică. 

Președintele tribunalului însărcină pe Tar- 
dieu de a examina pe Aubert, dacă are pe braţe 
urmele tatuajurilor indicate: de a se informa de 
procedeul de care sa servit pentru a face să 
dispară tatuajurile și de ași da avisul dacă pro- 
cedeul indicat de acusat, este practicabil și pâte 
avea resultatul pe care dice că l-a obținut acu- 
satul, dacă nu lasă urme şi dacă există urme 
pe brațul lui Aubert. Din cercetările lui Tardieu 
reese că acusatul și-a aplicat în timp de o nâpte 
un emplastru compus din pomadă acetică, a doua 
dh făcu pe tâtă suprafaţa o spălătură cu sodă 
repetată de 5—6 oră și urmată de fricţiuni cu 
acid eloridrie diluat cu apă; după 10 dile tot ta- 
tuajul dispăru împreună cu epidermul. Pelea, re- 
veni la loc fără a lăsa vre un semu. La prima
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vedere qlice Tardieu examinând braţul lui Au- 
bert, este imposibil de a recunâsce cea may 
mică urmă de tatuaj; însă examinând braţul cu 
o vie lumină și parcurgând suprafaţa cu o mi- 
nuți6să atențiune şi cu ajutorul unei lupe, par- 
vini, a observa câte-va linii regulate deosebin- 
du-se prin coldrea lor albă mat de restul tegu-. 
mentului. Insuși Tardieu pentru a se convinge 
de precedeul lui Aubert a experimentat singur: 
asupra unui individ ce avea pe ante-braţul drept; 
pe Christos răstignit făcut cu cernâlă de china. 
Pe una din ramurile crucei s'a aplicat axonge 
saturată cu acid acetic. Acest fel de emplastru 
l-a lăsat 24 ore, după care timp epidermul era 
iOrte puţin ridicat și pielea puţin roșie. In urmă. 
i S'a aplicat de 4—5 ori o fricțiune cu o solu- 
țiune de potasă. Aceste operațiuni nu i-a cau- 
dat de cât forte slabe dureri; a doua di se formă. 
o crustă subțire, dar forte aderentă care fu lă- 
sată pe loc. A 7-a dli crusta cădu, lăsând să se 
vadă dermul sbâreit şi o parte din tatuaj dispă-. 
rut. După 15 dile tatuajul dispăru cu totul ne- 
lăsând nică o urmă de desen. Această experienţă. 
a sa dice Tardieu a fost cu atât mal grea cu 
cât ea a fost făcută asupra unui tatuaj făcut cu 
vernelă de china și destul de profund, în loc de 
tatuaj făcut cu albastru vegetal și superficial. 
Oră cât de perfecţionat ar fi acest procedei dice. 
experimentatorul el lasă urme șI pâte prin ur-: 
mare a ne servi în identitate ori-cât de puţin 
aparente ar fi. 

Doctorul Lembert, medic la Saint-Martin de.
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Ron6, la 1881 luna Iunie controlând aserțiunile 
luă Tardieu ajunse la următorul resultat consem- 

nat într'o serisore adresată autorităței superidre: 

„Administraţiunea bine voind a mă autorisa 
de a controla la depositul din Saint-Martin de 
hon6 experiențele făcute de Tardieu relativ la 
disparițiunea tatuajurilor, am on6rea de a face 
cunoscut resultatul cercetărilor mele. Tatuaju- 

vile desenului cu lapte, procedeii indicat de că- 
tre mateloți și câți-va deţinuţi cari diceaii că ai 
întrebuințat acest mijloc, nu reușesce după cum 

am putut să-l constat în 20 de experienţe. 

„Am încercat procedeul prin ajutorul căruia, 
profesorul Tardieu istorisesce că un prevenit 
pentru a disimula identitatea sa a putut face 
ca în câte-va dile să dispară un tatuaj tără 
a lăsa alt ceva de cât o cicatrice aprâpe invi- 
sibilă. Am aplicat în timp de 24 ore un strat de 

pomadă compusă din axonge, 2 grame; acid 
acetic 2 grame. A doua di se spală de mai multe 
Oră cu 0 soluțiune de potasă caustică, 10 centi- 
grame, apă 100. Eritemul merge câte odată 
până la vesicaţie; dilele următâre, se aplică, de 
4—5 01%, o cârpă imbibată în o soluţiune de: 
apă 100 grame, acid chloridric 5 grame. Intr'un 
singur cas am făcut să dispară un tatuaj făcut 
cu cărbune amestecat cu apă, și representând 2 
spicură în cruce. Am provocat o ulceraţiune 
destul de profundă a pielei, care puţin după 
aceia, s'a cicatrisat, lăsând în locul tatuajului, o 
suprafață cicatricială roșie îndurată care, persistă 
două luni după vindecare. In tâte cele-l-alte ca-
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suri nu am obţinut pe piele de cât mici cruste, 
care se elimina încet lăsând pielea intactă Și 
tatuajul absolut indemn. 

„Am experimentat o singură dată dar cu un 
succes complect tatuajul unui desen cu acid sul- 
furie hidratat. Servindu-mă de instrumentul 0- 
bicinuit am practicat înţepătură uşâre (fără a eşi 
sânge) asupra unui desen cu cernâlă de enina, 
acele fiind imbibate în acid sulfuric, 

„Durerea, a fost în timp de o oră destul de 
vie, se produse 0 escară a piele de o lărgime 
de 4—4 mm. care s'a eliminat după 18 (ile. Ci- 
catrizarea mergea ast-fel repede și în timp de 
două luni, individul presintă în locul liniei ta- 
tuate în albastru, o suprafaţă roșie cicatvicială 
care torte probabil va fi ne ștersă atât cât ar fi 
fost și tatuajul. Nu ași voi a afirma că acest 
procedeii e absolut lipsit de pericol. Ulceraţiu- 
nea ast-tel produsă, pâte ca tote ulcerațiunile de- 
veni causa unui erisipel sai a unei supurațiună 
mai mult sai mar: puţin prelungite. In tot casul 

„omul care a fost obiectul experimentaţiunei era 
atașat la infirmeria depositului şi n'a întrerupt 
nică un moment serviciul săă. 

„Sunt deci departe de a fi ajuns la resulta- 
tele de care -vorbesce Tardieu, căci în ambele 
casură de reușită pe care le citez e o cicatrice 
torte aparentă care, disimuleză tatuajul; dar care 
din punctul de vedere medico-legal devine un 
semn de identitate tot așa de indiscutabil ca 
şi însuși tatuajurile“. 

Din cele 18 casură de tentativă citate de La-
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cassaone asupra tatuajurilor de a le face să dis- 
pară, laptele de femee a fost adesea întrebuințat; 
este unul din procedeurile care a câștigat în ar- 
mată o reputaţie legendară. Acest procedeii e 
mal tot-l'auna, urmat .de o vie inflamaţiune de 
cruste şi de cicatrice. Cinci individi aii întrebu- 
inţat acid intic, pe care La introdus sub piele 
prin înțepătură, sai desenul a fost uns; după 
câte-va incisiuni făcute, aceste operațiuni ait fost 
urmate de puţin succes; întradevăr pe 4 din 
acesti 5 individi, se găsea cicatrice de un aspect 

albicios și strălucitor ce trebuia fi observat cu 
minuţiositate pentru a putea găsi forma tatuajului. 
AL cincilea individ vărsă acidul pe piele, care îi 
lăsă o cicatrice specială și care nu opri de a se 

vedea desenul. 

Şâpte alte tentative aii fost făcute cu pro- 
cedeele următâre: fie cu acid cloridric, fie cu acid 
oxalie sait cu o plantă 6re-care pe care nu a 
sciut'o s'o numâscă. Din aceste. tentative numai 
una a găsit Lacassagne care aprope dispăruse și 
a cărei observaţie e următârea: Individul T.... 

de 34 ani, vechiii soldat, avusese mai multe con- 
damnări în închisâre. EL avea pe corp un nu- 
mă&r aşa de mare de tatuajuri, în cât nu exista 

o suprafață mare ca 5 lei care să nu fi fost a- 
coperită, . exceptând obrajii şi părțile posteridre 
și exterme ale copselor. Chiar și barba, fruntea. 

eraii tatuate. 
Pe frunte avea aceste cuvinte: Martir ad li- 

bertăței, asupra un sârpe lung de 11 cm.; de 
desupt, adică la rădăcina nasului, o cruce. Un
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mare număr din aceste tatuăjuri fusese reaco- 
perite saii transformate. Acest tatuaj de pe frunte 
îl incercă de a'l face să dispară. Inseripţiunea 
care o avea acum pe frunte abia se mai cunoscea 
și nu se mai observa de cât atunci când aten- 
țiunea "ţi era atrasă, tatuaj care dacă nu dispă- 
vuse de tot, numai lipsă de timp și a substanţei, 
după declarația individului a oprit. Iată proce- 
deul pe care La întrebuințat cu succes la alţi ca- 
maradi aă să. Reînţepă desenul cu acid oxalie 
topit în apă ușor sărată cu save de bucătărie. 
Soluțiunea să fie grâsă.. 

Ac6sta operaţiune făcea să se umfle ușor 
regiunea tatuată, cruste se formai și când a- 
cestea din urmă cădea, dacă operaţia era bine 
făcută, tatuajul dispărea, lăsând mici cicatrice 
albiciâse care dispăreaii în urmă. Sunt ceasuri în 
care tatuajură, cară sunt răi făcute, ce represintă 
o inscripțiune, un desen, numele sai portretul 
unei pers6ne, un tatuaj neplăcut şi pe care in- 
dividul caută a se scăpa de el înlocuindu'l saă 
suprapunând asupra lui un altul formând în 
acest mod aceea-ce profesorul Lacassagne le nu- 
mesce tatuajuri transformate saii supra-încăreate. 
Medicul legist nu trebuia a se înșela și a ob- 
serva că în general cu tot adaosul celui de al 
doilea tatuaj, cel d'ânti încă se va mai observa. 
Nu am putut găsi la noi în ţară de cât un sin- 
gur tatuaj transformat de și la mulţi individ 
am constatat regretul în urma, facereă precum nică 
tentativa de a șterge. mijlâcele fiindu-le necu- 
noscute. Fiind însă vorba de aceste schimbări
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aduse unui tatuaj îmă permit de a cita câte-va 
casurăi de acestea. | 

Adesea-oră tatuajul secondar cu care trebue 
a. masca pe cel d'ântâiui, și care adesea sunt 
fârte colorate în negru în cât pare ca o pată de 
cernâlă, sunt: un as de cupă saii de treflă; o fi- 
gură geometrică ca: un patrat, dreptungiii, sait 

cere, apoi altă dată, un arbore, un buchet sait 
un arbore de floră a cărui frunze sunt fârte stu- 
fâse. Ast-fel un soldat avea scris pe braț inserip- 
țiunea: Libertatea, egalitatea,  fratevnitate. Acestă 
inseripțiune fu acoperiă mal târzii cu un pătrat 
negru. Un corp de femee a fost înlocuit cu o 

pansea. Un cap de om a fost acoperit cu o 6lă 
având în ea o pansea. Un penis înlocuit cu o 
nicovală. Insienele profesionale sunt înlocuite 

cu floră diverse. 
Inseripţiună ca: Luisei, Suvenir de la Ca- 

terina, Mârte femeilor infidele ete. sunt înlocuite 
cu frunză de viţă saii de palmier, ciorehini de 
strugură saii pansele. In unele casuri tatuajurile 
servă a masca unele alterațiuni ale pielei fie 
congenitale sait dobândite. Profesorul Lombroso 

a cunoscut: 2 care, ati dispărut înțepând părţile 
tatuate cu ace înmuiate în suc de smochine veri. 
Un mare artist în tatuaj din Londra find între- 

bat de o damă jurnalistă dacă tatuajul se pote 
șterge a răspuns, „pot face să dispară desenu- 

vile infrumusețându-le uşor, dar când am gravat 
un tatuaj nu mai pot să-l şterge. Am vădut forte 

mulţi din clienţi mei care având îndreptul ini- 

mei lor tatuat numele iubitelor lor, veneau să
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mă roge să-l schimb. Tot ce putâm face era de 
a pune noi inițiale alătură de cele vechi“. D-l 
Dr. Variot medicul infivmeriei centrale a închi- 
sorilor, “a ocupat cu căutarea procedeului pen- 
tru a distruge tatuajurile. Acest procedeii constă 
în a vărsa pe părțile tatuate o soluţie con- 
centrată de tanin apoi cu ajutorul acelor a în- 
țepa ca și când am face un tatuaj pe regiunea 
care voim a o face să dispară. Se introduc ast- 
fel în părțile superficiale ale dermului o anu- 
mită cantitate de tanin.. Apoi frecând cu ereionu 
de nitrat de argint regiunea, se lasă să stea pu- 
țin timp soluția concentrată de argint pentru a 
lucra asupra dermului și epidermului până când 
conturul tatuajului se face negru închis și începe 
să se detașeze. Se spală regiunea și suprafața, 
tatuată, care rămâne nâgră în urma, formărel ta- 
natului de ărgint. Ambii timpi ay acestei opera- 
țiuni se face forte repede și nu provocă de cât 
o mică durere: în primele 2 dile avem o reac- 
țiune inflamatorie cu o sensibilitate variată. A- 
poi în dilele următore tâte părțile tatuate iat o 
col6re n6gră închisă formând un fel de crustă 
torte aderentă de părţile profunde șI a 4-a di 
după operație sunt cu totul nedurerâse. In timp 
de 14 — 18 dile după cas, crusta sati escara se 
deslipește spontaneii și lasă în loc o cicatrice 
superficială roșcată, care cicatrice se descolorâză 
încetul cu încetul și după 2 luni de la opera- 
țiune ea devine frte puţin aparentă. Descope- 
rirea acestui procedeii și resultatele satisfăcătore 
date în închisrea de la Sant6 asupra mai mul-
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tor deţinuţi, făcu un 6re-care sgomot în presa 
pohtică care denunța lumei pe Dr. Variot ca un 
medie neomenos și martirisator al deţinuţilor 
lucrând asupra lor ca şi asupra epurilor şi co- 
bailor producându-le flegmâne și febre. Acâsta, 
fu o acusaţiune pe cât de mincin6să pe atât de 
ridiculă, mai ântâi că nu se făcea asupra deți- 

nuţilor de cât cu consimţimântul lor și al doi- 
lea accidentele inflamatoră nu întreceaii pe cele 
produse prin însuși tatuaj. 

Alţii îl acusă că cu procedeul săi a făcut să 
dispară semnele care sunt trebuincidse poliţiei 
în ceea, ce privește identitatea. 

Dr. Bertillon, şeful serviciului de identitate 
anthropometrică din Paris fu însărcinat cu o 
anchetă, ca unul ce putea singur cu autoritatea, 
cunoscută să tranșeze acestă chestiune. 

Resultatul fu că tatuajurile nu sunt de cât 
semne de identitate accesorii asupra căror pu- 
tem forte puțin compta, şi că cicatricea lăsată, 
prin distrugerea lor este un semn tot aşa de 
bun ca și tatuajul. 

In scris6rea reprodusă de un mare număr 
de jurnale politice D. Bertillon insistă asupra ma- 
rel valori morale ce are lucrarea D-rului Variot 
adăogând că înainte de a curăţi sufletul crimi- 

nalilor trebue mai întâi -a încerca de a le albi 
corpul lor și a-i debarasa de tatuajurile ob- 
scene pe care le port. De asemenea propune, că 
dacă tatuajul e interdis „și sever pedepsit în în- 
chisori, de a favorisa ca consecinţă, dispariţia 
tatuajurilor și a crea un servicii special în a- 

55327 14
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cest scop. Nu e îndoială că acest procedeii de 
un mare viitor, va fi chemat a face turul în- 
chisorilor din Europa dice D-l Bertillon. 

Dr. Batut a încereat de mai multe ori pro- 
cedeul dat de Variot (tanin și nitrat de argint) 
pentru a face să dispară tatuajurile superficiale 
și nu a reușit nică odată:de cât,a deteriora o 
parte a desenurilor atacate de acest caustic, în- 
soțit de o mare durere din partea tatuatului; 
înșă avu ideea de a încerca acţiunea vaccinului 
imoculat tot-d'a-una prin scarificare în mijlocul 
tatuajului și pe vr'o 1000 de vaceinară și revac- 
cinari n'a observat nici accidente inflamatorii 
seri6se, nici o modificare în coldrea tatuajului. 

Loucas Championiere citâdă în al săi jur- 
nal de medicină și chirurgie (1887, pag. 168) ca- 
sul unui soldat impaludat purtând 2 tatuajură 
pe braţ și antebraţ și care la fie care acces lu- 
nar tatuajurile erai atinse de un erisipel periv- 
die începând când eu unul când cu cel-alt, până 
când odată erisipelul de și a luat caracterul fleg- 
monos ele aii rămas tot intacte. 

In anul 1888 un bolnav dintrun peneten- 
ciar fu atins de un psoriasis generalisat fără a 
produce vr'o modificare în tatuajul sti. Nu tot 
ast-fel fu cu casul unui soldat din serviciul D-lui 
Robert, spitalul Val-de-Grâce, în 1882 în care 
cas icihyosa adusese mari modificări unui ta- 
tua) aședat la braţ (Batut pag. 88). 

In observațiunea datorită D-lui Gailleton se 
arată dispariția unui tatuaj printrun sifilis ul- 
ceros. Berchon cit6dă casul unui marinar care
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având pe piept un neg îl mască tatuând statuia 
libertăţei ținând în mână un steg tricolor. Pro- 
fesorul Lacassagne poseda în colecţiunea sa de- 
senul unui om care, având pe e6psa o cicatrice 
liniară destul de regulată își tatua un pum- 
nal a cărui lamă părea a pătrunde în carne. 

CAPITOLUL v 

Patologia tatuajului 

Accidente, complicaţiuni şi consecințeie tatuajului. — 

Berchon a fost acela care sa ocupat fârte mult 
cu studiul acestor accidente consecutiv tatuaju- 
lui. Ele sunt forte variate în intensitate și gra- 
vitate, după cum vom vedea îndată. Primul din- 
tre aceste accidente operatorii e durerea, 01% a- 
ceeastă durere presintă o intensitate variată după 
condiţiunele în care se face operaţia. In gene- 
val tatuajul e o operațiune fârte durerâsă până 
la un punet 6re-care: tatuajul prin înțepături a- 
jungând până la derm, interesedă după cum se 
ştie un strat de țesut cu totul sensibil. In acest 
cas practicarea unui tatuaj prin scarificără saii 
incisiuni va fi pote mai puţin dureros ca pre- 
cedentul. 

Tatuajul prin arsură și mugurâlă este fără 
îndoială mai dureros, așa în cât nu este între- 
buințat de cât la 6meni răsboinică cu curajul 
încercat sai un șef căruia îl trebue un semn 

distinetiv special. Cel mai puţin dureros e cel
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sub epidermic întrebuințat de Eschimoși. Una 
din regiunile corpului unde tatuajul e mai du- 
reros e pe faţa dorsală a mâinilor și picirelor, 
la nivelul degetelor pici6relor durerea pâte de- 
veni intolerabilă. 

Vârsta şi sexul va face să varieze în inten- 
sitate durerea dacă e vorba de o femee sati copil. 

Oră cum ar fi durerea ocasionată prin a- 
ceste operaţii nu aduce în urma ei de cât acci- 
dente nervâse și câte odată sincope. Acâsta e 
și causa pentru care operaţia era divisată în 
mai multe ședințe separate una de alta prin câte 
va săptămâni sai mai multe luni. Misionarii EI- 
lis și Moenhout povestesc că anumite operaţiuni 
de tatuaj făcute la Tahiţă, la copii de 8—10 ani, 
ati fost urmate de morte în urma durerilor. Câte 
va ore după operaţie, pacientul e prins de o 
febră violentă, acompaniată câte odată de delir. 
Pelea presință niște dungi roșii unde putem con- 
stata o limfangită, a doua di partea înțepată se 
umilă sai împrejurul lor. 

La ple6pe acâstă umilătură e destul de con- 
siderabilă pentru a nu mai putea vedea may 
multe dile. 

Indată regiunea tatuată se acoperă de o e6je 
și numai în urma căderei acestei coji apare ta- 
tuajul sub forma unui desen albastru. 

In acest moment pacientul pâte să-și vadă 
de ocupaţiunele lui. Ore-care precauţiuni sunt 
luate pentru a slăbi aceste accidente: ele con- 
stă în irigațiunea de apă rece ceea ce nu o- 
presce prinderea ganglionilor limfatici din par-
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tea corespundătâre a tatuajului, fleomânele sai 
abcesele, keratite și oftalmii violente care aduc 
câte odată perderea vederei. 
„Că tatuajul e însoţit de durere și că acâstă 

durere pâte fi câţe-odată forte intensă se pote 
vedea din faptul. că. multe tatuajuri rămân ne: 
terminate din acâstă eausă. 

Așa în colecțiunea nâstră se pote vedea cele 
de la No. 25 până la 34 a căror neterminare 
a fost causată de durere. D-l Lombroso a ob- 
servat asemenea un tatuaj neterminat; din causă 
că pacientul n'a putut resista durerei. In Lon- 
dra unde tatuajul a început a se întinde în 
aristocrație pentru a evita durerea se aneste- 
siază mai ântâiti regiunea cu cocaină. Haberland 1) 

  

1) Ueber die Verbreitung und den Sinn der Tătowirung. 
Vortrag von Dr. Michael Haberland. Mittheilungen der Anthropolo- 
gischen Gesellschaft in Wien. XV. B. 1885.
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Fig. 31. Fig. 32 

  

Fig. 38, Fig. 34. 

afirmă din contră „că operaţiunea este în general 

forte durer6să dacă ea atinge anumite locuri sen- 
sibile ale corpului; bordul buselor cum de exem- 
plu care face î6rie mare răi. Locurile tatuate 
se umflă uşor mai ales din causa aflăreă culorilor
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în piele în cât câte o dată apare un eresipel, un 
flegimon, otrăvirea sângeluy și mârteat. 

Dr. Berehon divide studiul patologiei -tatu- 
ajurilor în 5 clase: 1. Accidente inflamatoriă ; 
2. gangrena; 3. amputaţia în urma tatuajului ; 4 
mortea; 5 complieaţiuni tardive, la care mai 
putem adăoga: cause diverse și condiţiunile o- 
peratoră. | 

1. Accidente infamatorii. — Aceste accidente 
variază de sigur după felul tatuajului de şi mare 
parte din aceste accidente sunt comune ork-eare 
ar fi modul tatuărei. In ceea-ce privesce tatua- 
jul prin înţepături care după cum am vădut e 
cel mai răspândit după suprafaţa globului, acci- 
dentele lui sunt: la câte-va oră după operaţie a- 
pare roșeță și umflarea sati imflamarea părței 
tatuate, apoi eșivea la suprafață a unut Iquid 
serosanguinolent sati numai seros, edem al păr- 
ților vecine, limfangită, inflamaţia ganglionilor 
corespunţlători, febră generală și câte odată delir, 
apoi gilele ce urmeză tatuajul se acoperă de o 
cOjă sub care se găsesce desenul, epidermul se 
desface și cade în mică lame; în fine după 35—6 dile 
inflamaţia încetâză și desenul apare pe când ac- 
cidentele generale, febra, durerea, se opresc fie- 
care la rândul lor. 

Iu cas însă când tatuajul e făcut prin inci- 
siuni arsuri sai mugurâlă atuncă, se pâte com- 
pară în general cu o plagă sait o arsură ȘI în 
acestă, ocasie avem o exagerare a fenomenelor 
sus citate la tatuajul prin înțepătură urmate în 
unele casuri de accidente mult mai grave cum



39 

"se observă de exemplu, ivirea unui flegmon lo- 
cal terminat printr'un absces sati o adenită a 
ganglionilor corespundători sai chiar un fleg- 
mon difus. 

2. Gangrena. — Accidentelor inflamatorii ci- 
tate urmedă adesea ori mortificarea regiune 
tatuate. 

In aceste casuă sub intensitatea inflamaţiu- 
nei se produce atunci o adevărată strangulaţiune 
a părților tatuate și pielea întregă adică epider- 
„mul și dermul iati o colorațiune violacee sai 
negrici6să, se acoperă de flictene şi se desface 
de părţile vecine rămânând după ele o plagă ce 
lasă țesutul celular gol. Ca consecință a acestui 
fenomen avem: dispariţia, complectă a tatuajului 
și înlocuirea lui printr'o cicatrice, după ce rana 
a urmat caracterele ordinare ale unei gangrene. 

Aceste plăgă, gice Berehon, ati un caracter 
benign, pun mult timp pentru a se vindeca. 
Supuraţiunea ţine forte mult timp și aduce ul- 
cerațiuni, ce nu se vindecă de cât în urma cau- 
terisărilor energice. 

Bolnavii slăbese, febra persistă și resorb- 
țiunea, purulentă sai septicemia pâte fi urmate 
de morte. 

3. Cas de amputaţie. — Berchon raporteză 4 
exemple de mateloți cari aii trebuit fi amputaţi 
în urma tatuajului; primul la un deget, unde i 
se tatuase un inel: al doilea la pumn, în urma 
unui tatuaj întrun spațiu interdigital; al treilea 
la edpsă, în urma unui tatuaj la picior; al pa- 
trulea la ante-braţ, în urma unui tatuaj a pum-
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nului. Cele 4 casuri citate de Berchon ne per- 
mit de a bănui că numărul accidentelor de acest 
soi trebue a fi cu mult mai mare de și nici 
un alt autor nu ne dă vro statistică pomenind 
însă cu t6te acestea în lucrările lor de accidente 
de acest fel. 

4. Cas de morte. — Tot Berchon citeză 3 ca- 
sură de morte în urma tatuajului; îusă în casul 
acesta mortea aparţine mai multor cause. Așa. 
ea pote fi consecința durerilor "ce însoțesce 
operațiunea tatuajului, de-și aceste casuri sunt 
cam rară. 

Insă mai adesea ori acest sfârșit fatal e con- 
secința complicațiunei secondare ce survine în 
urmă cum d. ex. sguduirea nervâsă ce succede 
operaţiunea, forte întinsă pe membre, trunchiu ete. 

Cele mai adesea oră mârtea, are loc în urma 
intensităței reacţiunei inflamatâre, cum de exem- 
plu flegmon difus, gangrena, pioemia ete. Ase- 
menea amputațiunea, pote fi considerată în multe 
împrejurări ca causă a morțel. 

d. Accidente consecutive. — Aceste accidente 
consistă în apariția mai mult sati mai puţin târ- 
die a lesiunelor fie în loâul unde e făcut tatua- 
jul fie prin otrăvirea întregului organism. Ca 
local, s'a observat ulceraţiuni persistente, indu- 
rațiuni prelungite a dermului, Keloide cicatri- 
ciale etc. D-nul Dr. Charles Perrier, citâză ca- 
sulunui flegmon al braţului în urma unui tatuaj 0). . 

In cât privesce casurile de intoxicaţiune, 

1) Archivele de Anthropologie din 1897, pag. 501.
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ele ai putut d'asemenea a fi observate. Aşa 
Hutin citesă un cas de inocularea sifilisului. Alte 
casură ait fost citate de către Doctorul Rollet.. 

Printre aceste accidente consecutive putem 
cita pe acelea ce aii ca sediu ganglioni limfatici. 
Intr'adevăr observaţiunea lui Berchon, Folin, 
Virehow aii arătat că ganglionii limfatici pote 
priimi în urma inoculărei, diferitele substanţe 
colorante, părticele destul de numerâse din aceste 
substanţe care, pe lângă că dă ganglionilor o co- 
lorațiune particulară apoi le produc o stare in- 
flamatore latentă și continuă. 

Acest lucru se pâte vedea în planşa 38 ce 
represintă un ganglion limfatic şi o secţiune a 
pielei în care piementul se vede că e dispus 
în derm. 

Ast-fel s'a găsit în acești ganglioni părticele 
de cinabru, vermillon și materii inerte ca: ne- 
gru de China, cărbunii porfirisat etc. 

In cât priveșce circumstanţele particulare 
care favoriseză aparițiunea acestor accidente 
sunt: 1. /nstrumentul. 'Trebue a menţiona în 
prima linie starea instrumentului cu care se 
servă la facerea tatuajului. In general starea 
prostă în care se ține și necurăţenia acestui in- 
strument, diterite materii, în putrefacție ce con- 
ține pe suprafaţa lui din causă că el a mal ser- 
vit și la alţi individi dă nascere la accidentele 
mai sus citate. —2. Materiile colorante, j6că de 
asemenea, un rol important în producerea acci- 

dentelor. Materiile inerte cum, cărbunele, iarba 
de pușcă, funinginea, negru de fum, cernâlă de
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China etc., sunt aprâpe inofensive. Substanțele 
colorante vegetale, a căror variațiune se distinge 
după popâre, pâte produce accidente iritante. 
— Alte materii colorante cum e cinabrul, are 
un dublu efect și toxic și colorant. — 3. Sub- 
stanțe întrebuințate ca topice, în scop de a se 
potoli durerile și a grăbi vindecarea pot da 
nașcere de asemenea la accidente. 

Am văzut că adesea, oră în scopul sus arătat 
diferiți operatori învelese tatuajul cu conprese 
de apă rece saii cu alte substanţe emoliente. In 
alte casuri însă aceste comprese sunt înlocuite 
cu badigionarea, saii ungerea cu decocţiună îivi- 
tante din anumite plante sati cu urină, apă cu 
sare, zeamă de tutun etc., care având un efect 
curatic nu mai puțin irită și pote da nascere la 
accidente. 

6. Cause diverse. — Printre aceste cause pu- 
tem cita: 

Vârsta, sexul, starea sănătăței persânei ta- 
tuate, constituţiunea, temperamentul, anotimpul, 
temperatura ridicată care, tâte predispun la re- 
acțiuni şi congestiuni. 

Asemenea locul unde se practică tatuajul 
JOcă un rol considerabil după cum am vădut; 
tatuajul feței, al capului, plopelor, și în ge- 
neral capul, apoi organele genitale sunt mult 
mai grav de cât cele practicate în alte regiuni. 
Ele sunt „adesea urmate de accidentele pe care 
le-am vădut, ca: febră, delir, sincope, etc. pâte 
să se termine printr'un fleemon, care să se com-
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plice la rândul lui de o flebită a jugularelor, si- 
nusurile vân6se și în urmă mortea. 

Condiţiunele operatorii vor face de aseme- 
nea să variese aceste accidente. Ast-fel un ta- 
tuaj făcut în mai multe ședințe scurte și la in- 
tervale mari, operaţiunea făcută repede și bine, 
consecințele vor fi de mică împortanță. Dacă, o- 
peratorul e ne îndemânatec, ședințele sunt apro- 
piate una de alta, tatuajul ocupând o mare în- 
tindere, el va fi urmat de accidentele sus citate. 

Intre aceste accidente trebue a menţiona de 
asemenea și transmiterea sifilisului de către o- 
perator deja sifilitie, accident, care are o împor- 
tanță din punctul de vedere Medico-Legal. In 
ceia ce ne privesce, asemenea accidente la 1n- 
dividii noștri nu am putut observa: însă acci- 
dente ușâre și cu o durată scurtă ca înflama- 
țiuni, edemwmiă limfangită, ele ati avut loc după. 
spusa lor și după cum ne-am convins singur cu 

  

ocasia facerei tatuajului alăturat făcut în servi- 
iul D-lui Profesor Severeanu, cu ocasia uner 
fracturi a colului femoral. 1) Intre maladiile ce se 

1) Ne fiind sigur de diagnostic, s'a făcut tatuajul cu seop ca mai 
târziă individul care era în vărsta, murind și gâsindu-se pe vr'o 
masă de autopsie să se constate fractura dacă exista sati nu.
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pot transmite, am dis că sifilisul jâcă primul 
rol, observațiunele autorilor confirmându-ne a- 
cest lucru. Adesea ori dice Hutin că acestă o- 
perație de și așa de ușcră ne expune câte-o 
dată la accidente grave, inocularea unui virus 
prin întroducerea lui o dată cu substanța colo- 
rantă. 

In lucrarea acestui autor găsim observaţiu- 
nea unui militar tatuat în spitalul Val-de-Grâce, 
de un altul care, era atins de șancăr la penis 
și gură. 

Operatorul se servi de cernâlă de China pe 
care o avea întro scoică și fiind uscată, era ne- 
voit spre a o dilua de a înmuia acele în pro- 
pria sa salivă și a inocula cu acestă ocasie un si- 
filis, care îx aduse grave accidente şi chiar am- 
putarea brațului. D-l Robert medic major, a pub- 
licat un memoriu forte interesant asupra Inocu- 
lațiunelor sifilitice accidentale produse de tatuaj. 

Ast-fel la Vanez asupra a 8 militari din ca- 
valerie tatuajurile făcute pe er de un vechii ma- 
rinar ce se găsea acum vîndător la porta cazăv- 
mei şi atins de plăci mucâse în gură ȘI la co- 
misura buselor, la trei din ei ai fost urmate de 
inocularea sifilisului. Intr unul din ceasuri s'a des- 
voltat șancăre multiple și umede: în cele-l-alte 
două câte un şancăr îndurat unic șI cu crustă 
dasupra. In primul cas inoculaţiunea a fost de 
58 de dile în al II-lea de 50 dile și de 28 în 
al III-lea. 

„In resumat dice D-l Robert că: din 8 ino- 
culațiuni evidente de salivă mar mult sati mai
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puțiu încărcată cu virus, provenind din plăci 
mucse, ne dă ca resultat; trei transmiteri de 
sifilis și cinci resultate nule din care una se ex- 
plică prin imunitatea dobândită. 

Diferitele observaţiuni ce s'ait publicat re- 
lativ la accidentele sifilitice produse prin tatua- 
jur ai făcut obiectul tesei inaugurale a D-lui 
Dr. Converset (Lyon 1888), publicată sub inspi- 
rațiunea profesorului Lacassagne. In aceste tesă 
D-l Converset, dă un număr de 18 observaţiuni 
citând ceasurile lui Berchon, Lancereaux, Robert 
ete. Observaţia a VI aparţinând D-lor Maurg și 
Dulles e vorba de un individ anume Kelly care 
în Ianuarie 1877 a infectat 15 individi dintre 52 
tatuaţi de el. Conclusiunele D-lui Converset sunt 

următorele : 
]. Lesiunele anatomice a tatuajului stă în 

derm fără a atinge nică epidermul nici părțile 
profunde ale pielei. 

II. După ideile actuale tatuajul nu este indele- 
bil. EL pâte dispare prin acţiuni mecanice, chi- 
mice saii prin lesiuni anatomice ale piele (pro- 
cedeul Variot). 

III. EL pote fi un agent de tuansmiterea si- 
filisului. | 

IV. In unele casuri lesiunele cutanate ale 
- sifilisulul pote fi causa dispariţiunei unui tatuaj.
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CAPITOLUL VL. 

Tatuajuri involuntare 

Fiind vorba de rolul tatuajurilor în medicina, 
legală găsim cu cale de a da câte-va noțiuni a- 
supra tatuajurilor involuntare după cum le nu- 
mesce profesorul Lacassagne, tatuajură ce ȘI ai 
o importanță cu atât mai mare, cu cât interpre- 
tarea lor pote da nascere la contestaţiuni în ex- 
pertisă. Aceste tatuajuri își iati nascere fie întrun 
mod accidental sait în unele casură provine din 
exercitarea unei meserii. S'a, vădut cas în care 
un tatuaj a fost făcut asupra unei persâne pe 
când dormea (Lacassagemne). 

Cine nu a vădut incrustaţiunele ievber de 
pușcă pe față sati pe mâini la diferiţi in dividi, 
cosecința unei explosiuni, accidentele a. vrei-nei 
pusci saii cartuși, lucruri ce se obsercă mai a- 
les în armată saii spectacole publice. Cu acâstă 
ocasie ne aducem aminte fârte bine de un turc, 
care în timpul r&sboiului din 1877—78, cu ocasia, 
bombardărei Brăilei, unul din vapârele turcesc 
pe care se găsea, fiind aruncat în aer, individul 
cădu pe malul Dunăre unde fu săsit peste câte- 
va dlile cu faţa totă încrustată de iarbă de pușcă. 
(Vaporul era încărcat cu materi explosibile). In- . 
teresant în acâstă privință e tesa D-rului Poix 
din 1885 intitulată: Studiu medico-legal asupra plă- 
gilor de intrare produse prin revolver, în care auto- 
rul ajunge la conelusiuni interesante asupra ca- 
racterelor exteridre a plăgilor de intrare. Se scie
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că examenul acestui orificii de intrare, în anume 
condițiuni permite medicului legist de a determina 
dinstanța și în ce direcțiune rana a fost făcută. 

Ast-fel după experienţele Dr. Poix cu revol- 
vere de diferite calibre și cu încărcături anumite 
a ajuns a determina că: 1. Distanţa la care lo- 
vitura a fost trasă pote îi determinată pentru re- 
volverele de calibru superior (11—9 mm.) până 
la un metru sati 80 cm.; iar pentru revolverele 
de calibru mic (7—5 mm.) până la 45 cm. 2. 
Direcţiunea în care lovitura a fost dată pote fi 
determinată pentru revolverele de calibru supe- 
rior până la distanța de 25—30 cm; pentru 
cele cu calibru inferior până la 10-15 em. 

Am avut ocasia de a ne convinge singur 
de importanţa medico-legală a acestor tatuajură 
accidentale de când ne găsim în institutul Me- 
dico-legal, unde forte adesea ori ele ati servit 
fratelui mei D-l Dr. Minovici de a determina 
atât distanța cât și direcţiunea loviturei. 

Ca profesioniști găsim aceste tatuajuri în 
general la miner, care lucrând în mine de căr- 
buni și fiind goi până la brâti ai adesea pe faţă, 
nas, frunte, umeri, braţe, mâini, fraomente de 
cărbuni ce aii căzut de pe pereți minei. 

Intre tatuajurile accidentale trebue a nota 
inconvenientele semnalate de Alphonse Robert 
și Maurice Regnaud în urma visicatorilor care, 
după explicaţiunea lor pâte da o coloraţiune n6- 
oră a părţilor. De asemenea Dr. Frandelement 
a semnalat un accident cu taffetas negră de En- 
glitera, care a lăsat la o femee de 30 ani încă 

55327 15
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de la vârsta de 45 anx din causa aplicărei unei 
bucăţi de taftă nâgră, o pată pe nas. Profeso- 
rul Lacassagne posedă în colecţiunea sa dese- 
nuri forte curi6se făcute la 2 individi la par- 
tea interi6ră a e6pselor. Aceste tatuajuri a fost 
făcute în închis6re pe când unul dormea, în urma, 
unui rămașag de a-l tatua în somn fără a-l deș- 
tepta. In prima li operațiunea a reușit și la deş- 
teptare el găsi pe c6psa dreaptă un mie tatuaj 
de mărimea unei piese de 2 ler representând o 
albină. A doua di tatuatul se deșteptă în timpul 
operațiunei și desenul incomplect, representa, 
profilul unei figură omenești. Acâstă observa. 
țiune are importanța, pentru că ea probedă că 
tatuajul e posibil în timpul somnului provocat 
de imnotism sait prin anesterie. 

CAPITOLUL VI. 

Examenul tatuajurilor la cadavre 

Ca și la omul viu tatuajul pe cadavru pote 
fi privit cam din același puncte de vedere; însă 
în acest din urmă cas ele, și ai împortanța mai 
ales din punctul de vedere al identităţei. Am ci- 
tat deja casul care a dat nascere la un proces 
criminal în Berlin, afacerea Sehall pag. No. 65. 
Pe un cadavru prâspăt tatuajul se distinge forte 
bine fără a suferi nici o modificare în construcţia, 
lui. La cele înecate însă, dacă la început din 
causa umflărei tegumentului apar mar visibile; 
mai târzii când circulaţia postumă a început, a-
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dică când coloraţiunea verdue a tegumentului 
și arborisaţiunel vasculare de coloraţie roșie mur- 
dară aii apărut, sati putrefacţia e forte înaintată, 
imagina abia se mai distinge. Recomandarea 
unor autori de a racla pielea sai a tăia un sub- 
țire strat din dermul rămas gol și de a scote cu 
un scalpel saii ac substanță colorantă și a o e- 
xamina cu o lupă după ce sa pus pe o hârtie 
albă nu pâte fi mai superior procedeului histo- 
logic și care consistă în secțiunea unei particele 
din piele, colorarea şi examinarea lui mictosco- 
pică. In unele casuri suspecte atunci când pu- 
trefacţia e forte înaintată și dermul e rădicat 
suntem nevoiţi de a examina limfaticele ȘI may 
ales ganglionii regiunei vecine. . 

Follin arăta că în tatuajuri, ganglionit re- 
giunei vecine, conţine în interiorul lor părticele 
din substanță colorantă identică cu acea care, 
se găsesce și în tatuaj şi ceia ce este mai îm- 
portant e că acâstă localisare a materiei colo- 
rante în ganglioni nu se face de cât forte încet 
așa că la un tatuaj recent nu găsim ganglioni 
colorați, acâstă mai ales cu vermillonul. 

Pentru a se convinge de acest fapt că ver- 
millonul e transportat în gauglioni, limfaticele 
aii fost supuse analisei chimice. Aceste limfa. 
tice amestecate cu calce vie ai fost încălzite la 
o mare temperatură întrun tub de sticlă. Ime- 
diat. vapori negri eșiți din massa încălziță, se 
depuse pe pereţii tubului. Ridicându-se apoi cu 
ajutorul hârtiei Ioseph (hârtie de filtru) acestă 
materie colorantă a fost ușor de a constata că
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ea era formată de un mare număr de globule 
de mercur ce se vedeaii cu ochiul liber. 

Acâstă materie colorantă pote după unii 
autori a merge mai departe unde pâte fi găsită, 
în afară de ganglioni în vase şi chiar în canalul 

toracic. După Virchow materia colorantă nu pote 
să trâcă dincolo de ganglionii. Aceste particele 
de substanță colorantă intrând în limfatice sunt 
duse de curentul limfatic în ganglionii vecină și 
acolo limfa filtrându-se lasă în ganglionii ma- 
teria colorantă. 

„Nu se vede nici odată dice Virehow a- 
câstă materie să trecă de ganlioni pentru a. 

merge mai departe întrun organ mai profund“. 
Din studiul ce am făcut în aeestă privință am 
constatat întradevăr după cum se vede în planșa 
58 că în piele pigmentul e așezat numai în derm 
și mal cu semă împrejurul glandelor pe când e- 
pidermul și stratul profund al dermului nu e 

atins; iar în ceea ce privesce ganglioni după cum 
se vede din planșa nâstră care represintă un 
ganglion axilar luat de la un cadavru ce era 

tatuat pe antebraţ, piomentul se găsesce în mare 
cantitate în massa ganglionului și mai ales îm- 
prejurul vaselor. Ceea ce e de remarcat e faptul 
că presența piementului în ganglion aduce 6re- 
care modificări în constituțiunea normală a gan- 
glionului de Gre-ce vedem că înprejurul piemen- 
tului ganglionul a suferit o sclerosă, care se 
traduce prin presența țesutului conjuctiv din ve- 
cinătatea sa. Acest pigment în afară că se găsesce 
printre țesutul conjunctiv atât în piele cât și în
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ganglion, el mai pote fi aședat chiar în celulele 
conjunctive de și unii autori nâgă acestă pro- 
prietate a celulei conjunctive. 

CAPITOLUL VIII. 

Consecințele medico-judiciare şi regulele de 

expertisă 

Expertisa într'o afacere de tatuaj consistă 
în descrierea și luarea desenului pentru a pune 
în evidenţă identitatea saii având în vedere con- 
secințele ce însoțesce operațiunea lui îl putem 
considera din punctul de vedere medico-judiciar. 
Dacă tatuajul e bine făcut, lisibil, descrierea de- 
senului lui va fi forte ușor. In cas când însă e 
nevoe de a presenta tatuajul magistraților sati 
juraţilor atunci procedeul pe care lam descris 
şi recomandat de Lacassagne va fi suficient. Mij- 
locul prin fotografiere încă pâte fi întrebuințat 
de și nu recomandat de autori dându-ne în unele 
ocasiuni imagini nai fidele ca cele-l-alte procedee. 
Greutatea e mai mare când tatuajul a suferit o 

suprapunere a altui tatuaj. Dacă e vechiii, palid 
din causa timpului e uşor de a urmări, contu- 
rul cu ajutorul unei lupe. In ceea ce privesce 
vârsta tatuajului după cum am arătat întrun ca- 
pitol procedent este imposibil de la S săptămâni 
în sus de a ne pronunţa; la cele făcute cu ver- 
millon crustele fiind mai persistente şi data în- 

ceputului tatuajului pote fi apreciată.
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Aceste fapte 'și are importanţa de a fi de- 
terminate, pentru a fixa șederea unui individ în 
cutare loc sait participarea luă la un eveniment. 

Ast-tel profesorul Lacassagne fu însărcinat 
la 28 Februarie 1883 de către Judele de Instrucție 
din Lyon pentru a visita un indiv, care era greii 
de a i se stabili identitatea și fu întrebat dacă 
tatuajurile pe care le purta pe braţe erait pos- 
teri6re datei de 6 August 1882. 

Inculpatul susținea că ele fusese făcute cu 
4—6 ani înainte în Italia, adăogând tot d'odată 
că unul din ele fusese îndreptat de un camarad 

cu un an în urmă adăogându'i câte-va puncte 
roșii ale căror cruste roșietice încă se cunoșteaii. 

Iată și conclusiunile profesorului Lacassagne: 
Numitul E..... portă pe ambele antebrațe 

tatuajuri care dacă nu e posibil de a afirma 
data, recentă a desenurilor făcute cu cernâlă de 
China, orl-ce tatuaj luându'și dreptul de a se 
fixa după 6— 7 săptămâni de la data când ela 
tost făcut, este câte odată posibil de a dice din 
causa, crustelor ce se găsesc d'asupra părţilor, 

făcute cu roșu la ante-brațul stâng, că părţile 
roșii ale desenului sunt desigur posteridre datei 
de 6 August 1882. — Intrun alt cas de exper- 
tisă profesorul Lacassagene a putut afirma care 
era natura unei arsuri pe care o presinta la 
față un individ arestat pentru fabricaţiunea clan- 
destină a ierbei de pușcă. Acest individ în mo- 
mentul când poliţia făcea o descindere la dân- 
sul a casă o explosiune accidentală avu loc și 
câte-va grăunțe de iarbă îi intră sub piele. In-
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dividul pretindea că detunătura explosiei și ar- 
sura de la față ţinea la căderea involuntară în foc. 

Altă observaţie tot a profesorului Lacas- 
sagne e următdrea: fusese însărcinat a examina 
pe un individ care era arestat pentru furt de 
cărbuni și abus de confiență și care individ avea - 
o rană la mâna stângă. Martorii văduseră o 
plagă sângerândă la pumnul stâng; oră incul- 
patul pretindea că cicatricea pe care o avea la 
pumu a fost făcută mai nainte de un an și era 
resultatul tăerei cu briceagul. Judecătorul de 
instrucție puse întrebarea expertului de a. deter- 
mina data acestei răniri. La examinarea aces- 
tuia se constată o cicatrice acoperită cu o crustă 
și piomentată cu negru la una din părţile sale. 
Nu mai departe de ea se găsi 2 mici puncte 
negre, care nu era decât tatuajuri făcute cu căr- 
bune. Conclusiunilo fură că data rănet era aprope 
de două luni, ea coincidea cu data furtului de 
cărbuni și acusatul recunoscu mai târdiit că ea 
fusese făcută în condiţiunele sus indicate. 

Tot între observaţiunile profesorului La- 
cassagne trebue a menţine și următârea exper- 
tisă interesantă din punctul de vedere al iden- 
tităței. Un individ B.... în vîrstă de 33 ani fu 
inculpat în Noembrie 1884, de atentat la pudâre 
asupra a 2 mici fetiţe: la examenul organelor 
genitale ale individului se constată pe dosul 
membrului viril un tatuaj representând un drac 
cu core și ale cărui obraji și buse erai colo- 
rate cu roșu. Când micele fetițe fură întrebate 
pentru a se șci dacă inculpatul B.... le ar&tase
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„membrul săit viril, acestea răspunse: Acest om. 
se deschee dicându-ne: voii să ve artt pe dracu. | 

Bo... înaintea acestor afirmaţiuni măr- 

turisind și el, fu condamnat 4 ani închis6re. Din 
punctul de vedere al consecințelor judiciare ale 
tatuajurilor, ele ar putea resulta din rănirile uşâre, 
sait o maladie saii o incapacitate de lucru care 
n'ar dura mai mult de 24 dile; saii răniră grave 
ca infirmități permanente saii temporale; ori în 

fine răniri mortale căcă, în unele casură mortea. 
pote fi consecința acestui traumatism. 

Prin urmare în ceasurile acestea se pote aplica 
articolele 309, 311, 319 și 820. Cod penal dice 
Lacassagone. 

In ceasul maladiilor comunicate e loc de a 
invoca articolele 1383 și 1384 codul civil. 

In tesa generală forte var se întâmplă de a 
aplica articolul 309 unei persâne care a practi- 
cat un tatuaj, afară numai din casul când tatu- 

ajul a fost urmat de vre-o amputatie. Din câte 
am cercetat nu am găsit în nică un autor vrun 
cas citat în care sar fi aplicat vre-unul din ax- 
ticolele de mai sus; acesta neexcludând posibi- 
htatea. aplicărei. 

Horteloup în discuţiunea asupra tatuajurilor 
la societatea de medicină a comparat pe indi- 

vidă cară fac tatuajurile cu rabini casă, practică 
circumeisiunea: sati cu bijutierii cari găuresc u- 
rechile adăogând tot-d'o-dată: dacă survine după 
aceste operaţiuni cari sunt observațiunăi etnice 

cu totul asemenea tatuajului, flegmâne sait. eri- 
sipeluri, nimeni nu sa gândit de a urmări șia
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pedepsi pe rabini saii pe bijutieri. Din aceste 
spuse de Horteloup se vede că nu avea cunoș- 
tinţă de casul citat de Lacassagne a unui biju- 
tieri care în Decembrie 1885 a fost condamnat, 
de Tribunalul Senei. Ast-fel femeea unui cea- 
sornicar în loc de a găuri lobul urechei găuri 
cartilagiul, iar în urmă se ivi un abces cu com- 
plicaţii cerebrale și copilul muri repede. Câsorni- 
cărâsa fu urmărită pentru omucidere prin im- 
prudență și exerciții ilegal al chirurgiei; în cât 
privește al 2-lea punct al acusaţiei a fost înlă- 
turat de Tribunal pe motiv că operaţiunea gău- 
rirei urechei nu aparține chirurgilor; dar ea fu 
pentru prima acusaţie condamnată la 50 lei a- 
mendă și 150 lei daune interese. 

CAPITOLUL IX. 

Tatuajul la Criminali 

Am vădut deja cum tatuajul la diferite po- 
p6re din Europa sunt răspândite printre stratele 
de jos ale populaţiunei și anume: muneitoră, mi- 

tari, meseriași, criminală, prostituate etc., însă 
în nică unul din aceste grupe tatuajul nu e mai 
mult, răspândit ca la criminală, ceea ce a și făcut 

că majoritatea autorilor în lucrările lor despre 
tatuajuri să reiasă mai mult în relief frequenţa, 
lor; ceva mai mult, ait căutat chiar a face din 

tatuaj un caracter al criminalităţei. 
Vom căuta a da acestei chestiuni o des- 

criere mai pe larg, cuatât mai mult cu cât mai



106 

tote tatuajurile indigene presentate în acâstă lu- 
crare ai fost luate de pe corpul deliquenţilor ce 
aii trecut prin serviciul nostru Anthropometric. 

După Guerrieri și Moraglia, tatuajul este pro- 
pri acestor Omeni, căci pe când la 6meni nor- 
mali, copil aii obiceiul de a scrie pe ziduri îm- 
presiunile şi sentimentele lor, faptul de a'şi ora- 
va pe pielea lor proprie, aceea ce cer-l-alți fac 
pe zidură, nu aparţine de cât criminalilor ȘI va- 
gabondilor. 

Tatuajul la deliquenți e caracterizat prin nu- 
măr, prin generalizare, prin locul ce-l ocupă și 
prin misticitatea, obscenitatea desenurilor. Oră- 
cum ar fi însă, aceste desenuri ale lor ne dă o. 
noţiune preți6să asupra naturei ideilor morale 
a tatuaţilor, gândirea lor ordinară, imagini care 
le sunt scumpe, suvenirurile lor întime și chiar: 
proectele lor de răsbunare formate într'un mod 
cinic. 

Tatuajul în penitenciare ţine locul artei din 
societatea n6stră. Ele fiind numerâse la deli- 
quenți, nu trebue a imita precipitarea unui mare 
autor, celebru adi și de a ne pronunța că, ta- 
tuajul este un indicii de criminalitate. Tăsensi- 
bilitatea la durere a fost semnalată de D-l Lom- 
broso printre elementele ce caracterizeză pe ta- 
tuați, asemenea și sensibilitatea morală. Insă a- 
cestă logică ne-ar conduce de a găsi în Mucius: 
Scevola, în Manlius Torguatus și în atâția alţă 
o stotă de criminali cum nu s'a max vădut. 

Nu numai din statistica n6stră, dar și din 
a celor alți autori reese că din clasele inferire
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ale societăţei acei cari impărtășese mai mult a- 
cest obiceiii, sunt criminali. Răspândirea la ei pe 
O scară așa de întinsă ne face că adi vădând 
un individ tatuat, mai că suntem gata de a-l în- 
treba în ce penitenciar l'a făcut, știind f6rte bine: 
că acest obiceiii se practică pe o mare întindere 
în închisori. Tatuajul în penitenciare e posibil 
să fi înlocuit vechiul sistem de inferare care a 
fost până mai de ună-gi în Franţa, cum însem- 
narea inițialelor T. F. (Traveaux Force) pe ume- 
rul deţinuţilor sai cum în Rusia literile z4 ce 

se puneaii cu fieru roșu pe fie-care obraz al 
condamnaților din Siberia. 

La criminali găsim adesea pe frunte tatua- 
jună representate prin câte o cruce, stea, comet, 
un paianjen sati inscripțiuni ca: Martir al liber- 
tăței, pe obraz aii adesea un joc de dame saii 
de dominos. La uni tatuajul are un caracter așa 
de obscen atât prin părțile corpului cât și prin 
subiectul ce represintă în cât profesorul Lacos- 

„sagne se întrebă dacă un individ ast-fel tatuat, 
care sar presenta într'o bae publică, n'ar putea. 
fi urmărit pentru atentat la bunele moravuri în 
virtutea articolului 287 cod. penal. — Inscripţiu- 
nile adesea, la ei constaii din strigăte de r&sbu- 
nare, de r&utate cum de ex.: Morte gendarmi- 
lor, morte ofițerilor francezi, un cap de gendarm ame- 
nințat de un pumn închis ete. Nică unul din aceste 
exemple nu există la deliguenţii noștri. D-nul 
Lombroso citâză casul unui marinar omucid 
prin r&sbunare care avea pe piept un tatuaj 
representând 2 pumnale; iar de desuptul lo
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inscripțiunea: Jur a mă rebuna. Din statistica 
d-lui Lombroso reese că tatuajul la criminali nu 
numai că nu scade, dar că crește în Italia; ase- 
menea și în Franţa cu tote ordonanțele pe care 
leam vădut de a se înpedica acest obicei. el 
crește. In Germania însă numărul lor se speră 
a scădea după cum am constatăt cu ocasia vi- 
Zitărei penitenciarului Ploetzensee (Berlin) unde 
direcțiunea, interzicea absolut, deliquenților face- 
rea lor. Un contrast însă se pote observa între 
caracterele tatuajurilor la deliquenții noștri şi 
cel din cele alte ţări. Caracterele r&sbunărei, ci- 
nismul, obscenitatea, multiplicitatea, precocita- 
tea, etc., mai că nu se găsesc printre tatuajurele 
nostre în raport cu un număr așa de mare 300. 
Nu credem că vom putea suprima tatuajul în 
închisori alt-fel de cât prin regimul isolărer. Pe: 
depsele introduse în unele închisori nu ati dat 
nică un resultat. 

Vom căuta a studia pe scurt aceste carac- 
tere la criminalii străini aplicându-le tot d'odată 
și la al noștri. 

1. Răsbunarea. — La, criminală inseripțiunile 
după cum am vădut sunt strioăte de răsbunare. 
de răutate cum d. ex. Morte gendarmilor, sai 
unul avea pe frunte un pumnal; iar d'asupra 
lui inscripția: Morte burghezilor. Pe vestitul cri- 
minal Malassene, care devenise în Noua-Caledo- 
nie un ghelotinar, tatuajurele erati răspândite pe 
tot corpul de la cap până la picidre. Intre aceste 
tatuajuri, unul făcut pe piet cu roșu Și negru, 
representa o ghilotină; iar de desuptul ei aceste
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cuvinte în roșu: Am început râă. — Voi fini ră. — 
E sfârşitul care măE aşteptă. Acest caracter al r&s- 
bunărei e apanajul după cum se vede din aceste 
exemple numai criminalilor, căci nu le găsim 
și la cei onești. In cât priveşte acest caracter al 
r&sbunărei la criminalii noştri nu Lam putut 
constata, de loc părând până la un punct 6re-care 
că ei să nu fie aşa de vindicativi. 

2. Cinismul.— Lipsa de bunul simţ de ruşinare 
pa care adesea o întîlnim la văii făcători îi fac 
de multe ori de a representa tatuajurile cu un 
caracter cinic. În monografiile profesorului La- 
cassagne găsim forte bine acest caracter repro- 
dus. Ast-fel s'a găsit de 9 ori inscripţia: Pas de 
chance. De asemenea criminalii Napolitani ai o- 
biceiul de a-și tatua lungi inseripţiuni însă cu- 
vintele sunt înlocuite cu inițiale. Aşa D-l Lom- 
broso qlice că mulţi din ei pârtă un tatuaj ce 
represintă un grilaj, înapoia căruia se găseşte 
un arestant și dedesubt inițialele: Q, F, Q, P, 
M, adică: Quando, Finiramo, (Queste, Pene? Mai! 
(Când vom mal termina acâstă pedspsă? Nici 
odată!) Fieschi înainte de celebra tentativă re- 
g6scă fiind condamnat pentru falș fusese şters 
din cadrele legiunei de on6re. In închisre el 
își tatua o cruce pe piept „Sunt fericit dice el că 
acesta nu mi-o va mai lua-o“. La noi suntem departe 
de a găsi ast-fel de inseripţiuni, cinismul lip- 
sește cu totul în tatuajul deliquenţilor noştri. 

3. Obscenitatea. — Ceea ce caracterisâză încă 
pe criminali dice D-l Lombroso e obscenitatea, 
desenului, saii regiunei corpului unde el a fost
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făcut. Acest caracter de și dât de un mare nu- 
măr. de autori ca apanaj al criminalilor, cu ite 
acestea la deliquenții noștri nu am putut găsi 
de cât 3 tatuajuri de acestea din care unul la 
un individ la care obscenitatea representată prin 
nudul amantei sale, făcea un mare contrast cu 
cadavrul fiului săi, figura No. 210, 60; iar alte 
2 la un individ al căror obscenitate mă opresce 
a le da explicaţie 209, 211. Aceste 2 din urmă 
tatuajuri obscene ce le am găsit la un deliquent 
de origină din Transilvania, ai fost făcute în ar- 
mată și prin urmare înainte de a fi în închisore 
de unde am putea conchide că obscenitatea pote 
exista nu numai la criminali ci și la cel normali. 

Din 1333 de tatuajună ale D- lui Lacassagne 
Sai găsit 11 pe penis și care constati din: cisme 
cu pinteni, un as de cupă, numărul sorţului ete. 
280 embleme erotice sai mai bine lubrice re- : 
presintate prin 176 busturi de femei, 35 nudură, 
4 representând actul coitului, ete. 

In general aceste desenuri lubrice aii ca se- 
diu regiunea hipogastrică, adică în jos de vm- 
belic unde găsim adesea și inscripţiuni ca: Ro- 
binet  d'amouv. — Plaisir des Dames. — Venez, mes 
petites dames, au vobinet d'amour. — Elle pense « moi. 

D. Lombroso asupra 142 criminală exami- 
nați, 5 erai tatuați pe penis şi anume: unul re- 
presenta un cap de femee, dispus ast-fel în cât 
gura era formată de extremitatea meatului uri- 
nar; iar pe dosul penisului erai armele regelui ; 
un altul avea inițialele amantei sale; un altu un 
buchet, de flori ete. Aceste fapte ne dovedesce



1 

2 lucruri: 1. o lipsă absolută de pudâre și al 
2-lea o lipsă de sensibilitate; căci nu e o altă 
regiune mai mult sensibilă la durere. Până și 
sălbatici care aii mai tot corpul acoperit de ta- 
tuajuri las liber aceste regiuni. Dermatologul 

Hebra, în atlasul săi de Dermatologie, dă por- 
tretul unui Europân a cărei piele devenise un 
adevărat covor persan, printr'o colecţiune ne mai 
vădută, de animale și arabescură și care se în- 
tindeaii până la pielea capului; cu tâte acestea 
organele genitale eraii ne tatuate. 

Tot la, obscenitate trebue a cita casurile ob- 
servate la pederastă. Acesti soi de Gmeni care 
mai mult ca. ori-care, ţine a place altora le plac 
şi tatuajurile. Ast-fel în atlasul d-lui Lombroso 
se găsesc mai multe exemple de inscripțiuni ca: 
„Du cul ă la figue îl. n'y a que deur doigis“ (pe 

o fesă); iar cea-l-altă: „De la creche au tom- 
beau îl my a que deux pas“. Un altul purta pe 
articulaţiunea antebraţului o femee g6lă care 
părea a se masturba când se flexa antebraţul. 
In colecţia profesorului Lacassagne găsim de a- 

semenea representat pe câte o fesă portretele: 
Jana de Arc, un spânzurat, portrelul lui Bismarck, 

an soldat, câte un ochii pe fie-care fesă, un şarpe 

dirijându-se către anus. La un individ sa găsit 
câte un zuav pe fie-care fesă având baionetele 
încrucișate ținând în ele o panglică pe care era 
inscripția: On mântre pas. 

4. Multiplicitatea. — Acest caracter susținut de 
]). Lombroso și care e comun atât marinarilor cât 
și sălbaticilor se caracterizâză print”un număr
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forte mare de tatuajuri respândit pe tot corpul. 
Acest caracter la criminalii noștri nu e câtuşă de 
puțin observat, și de parte de a avea tot corpul 
cu tatuajură ei le-ati numai pe antebrațe ; iar nu- 
mărul lor abia dacă se ridică la 5—7 pe acelaşi 
individ. 

Tardieu a vădut unul tatuat în costum com- 
plect de amiral; iar Lombrose un altul în uni- 
formă de general. 

5. Precocitatea. — Acest caracter de și susţi- 
nut de Lombroso, Lacassagne Battistelli și do- 
vedit prin statisticele D-lor a fost combătut cu 
tOte acestea de Tardieu şi Berchon care afirma. 
că nu se găsesce nică odată în Franţa tatuajurile 
înainte de vârsta de 16 ani. Acest lucru a fost 
observat și aci la not unde din 357 de deliquenți 
nu am găsit de cât un copil. D-l Lombroso din 
89 criminali în general 66 ai fost tatuaţi între 
9—16 ani. De asemenea a mai vădut 4 copil ta- 
tuaţi între 7—9 ani. Battistelli asupra 384 minoră 
închiși în casa de corecţiune a găsit la 122 ta- 
tuajură. 

6. Asociaţiunea. — Une ori tatuajul e întrebu- 
ințat de societăţi criminale sevvindu-le a se cu- 
nosce între ei membri acestor societăţi având în 
același timp și semnificarea unei legătură. Ast- 
fel în Bavaria și în sudul Germaniei sunt aso- 
ciațiuni de deliquenți care se recunoscu între 
ei printr'un tatuaj epigrafie cum: T. und L,, a- 
dică Thal und Land, cuvinte pe care trebue a le 
sehimba între ei încet (pe jumătate voce) când 
se întîlnesc; fără care, ei se denunţă singuri po-
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lţiei. In sudul Franţei găsim de asemenea aso- 
ciaţiuni a căror membri aii ca semn de recu- 
nâscere 2 mâini încrucișate și cuvântul unire în- 

conjurat de o corână de flori. In Italia exista a- 
sociațiunea camoriștilor al căror tatuaj e repre- 
sentat prin 5 linii pe mâna drâptă, un șarpe și 
o șopârlă și care representă primul grad ; iar 10 
puncte și 10 linii represinta, al doilea grad. Nu 
am putut însă până acum a observa, de şi ase- 
menea, asociațiuni exista și la noi, tatuajură prin" 
care să se potă recunosce între ei. 

„ Criminali cunoscând forte bine avantajul pe 
care justiţia îl pote trage din aceste tatuajură, 
caută de a se scăpa de ele prin procedeele ce levom 
vedea la paragraful respectiv. Resulta din comu- 
nicășile ce sai făcut până acum în diferite ţăză, 
că tendința deliquenţilor de a se tatua e fârte 
răspândită peste tot; dar gradul săii de fre- 
quență, variagă în diferite țără și depinde mult de 
usul şi obiceiul care există sub acest raport în 
populațiunea liberă și mai ales în clasele infe- 
ridre ale societăței (D-l Baer). La deţinuţi din 
Berlin dice Dr. Baer, moda de a se tatua este 
forte răspândită. După observaţiile sale perso- 

nale acestă modă s'a întins considerabil în acești 
din urmă an%; pe când acum 20 ani și chiar 
mai curând încă era o mare raritate de a găsi 
un deliquent tatuat, adi nimic nu e mai comun. 
Directorul penetenciarului Ploetzensee D-l Dr. 
Wirth a găsit că din 1004 deţinuţi, 246 erati 
tatuați. Să 

Nu am putut găsi în tatuajurele colecţiunei 

55327 16
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nostre nică un îndiciă al eriminalităţei de și 
mai î6te aparţin deliguenţilor. Luchini la 746 
deținuți a găsit 147 tatuaţi; printre acestia 73 
representau embleme amorâse ; 58 embleme 
religiose și 6, semne militare. „Unde sunt aci 
dice el, indicațiunele tatuajului cu gândiri eri- 
minale?“ de asemenea în Anglia, Baker, medicul 
închisorilor din Portsmouth dice: „Nu putem 
crede că tatuajul are o împortanţă particulară 
Ore-care, în ceea ce concerne criminali în gene- 
ral, pentru că-l găsim și la deliguenţi care ai 
fost soldaţi sai marinari.“ 

Pentru noi ca și pentru D-r Baer, faptul că 
un deținut a fost tatuat nu îndică absolut na- 
tura sa criminală, după cum absenţa tatuajului 
n'ar vorbi în favârea moralităţei şi înocenţei sale. 
In penitenciarele n6stre am avut ocasia de a ve- 
dea mal mulți criminali ne tatuaţi de cât tatuaţi, 
așa din 300 omoritori condamnaţi pe viaţă nu- 
mai 4 am găsit tatuaţi. 

Tatuajul nu are nică o legatură cu atavis- 
mul și mal puţin încă cu criminali. Prietenul și 
colegul nostru D. Dr. Leppmann, care sa o- 
cupat f6rte mult cu tatuajul la alienaţii cri- 
minală din Penitenciarul Moabit din Berlin a a- 
juns la aceași conclusie ca și D-l Baer relativ 
la un număr de 1000 de observaţiuni. In luera- 
rea sa D-l D-r Leppmann ș'a propos a răspunde 
la următ6rea chestiune: Tatuajul la crimânali aă ele 
da ori nu un sens psichologie şi o utilitate practică ? D-sa 
se ridică cu furie contra pretenţiunei D-rului 
Kurella care a scris că tatuajurile descoperă cu
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o certitudine aprope absolută, o criminalitate la- 
tenta, când individi care le pârtă aîi în același 
timp o frunte oblică, fălci puternice, urechile 
blegi etc. D-rul Leppmann se întreba chiar; dacă 
un medie capabil de a pune în practică aseme- 
nea hipoteze, va fi bine calificat pentru a fi che- 
mat ca expert, înaintea tribunalelor, cu noțiuni 
curente de drept penal. Răspunsul D-rului Lepp- 
mann-a fost că tatuajurile nu dati nici o îndi- 
cațiune asupra vieței psichice a criminalilor și 
că nu sunt susceptibile de a ne da Gre-care în- 
dică practice de cât într'o măsură forte restrânsă 
şi întrun mod excepţional. Vanitatea, fantasia și 

prostia sunt causele ordinare ale tatuajului (Lepp- 
mann.) 

CAPITOLUL X. 

Tatuajul la nebuni. 

Chestiunea tatuajului la nebuni pare a fi 
fost mai ântâiu studiată în Italia unde medicii 
ca Zani (la Reggia), Livi (Sienna), Paoli (Genua), 
Lombroso sati ocupat cu acâstă chestiune, pre- 
cum şi mal în urmă lucrările d-lor Alb. Severi, 

dr. Marandon de Montezel și Dagullon. 
Din statisticele date de d-nii Zani, Livi și 

Lombroso tatuajurile sunt i6rte puţin r&spân- 
dite la nebuni. Aşa Lombroso la 8000 nebuni 
de la Pavia și Pesaro n'a găsit de cât un număr 
de 4 individ şi toți tatuați înainte de a fi ne- 
buni; iar Zani și Livi în cercetările lor ai gă-
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sit la un număr de 500 nebuni numai 11 și din 
aceștia, 6 aii fost făcute în închis6re; iar nu în asil. 

Ca și în penitenciare nebunii caută în asi- 
lurile unde se găsesc de a tatua pe camaradii 
lor desenuri care de obiceii nu cam r&ușesc. 
„Este probabil dice Lombroso, că tocmai din 
causa acestor desenuri răi făcute și confuse să 
ne permită până la un punct Gre-care să facem 
distincţiunea între opera unui nebun și aceia a 
unui criminal întrun cas forte rar unde crimi- 
nalul a putut să'și exercite arta sa întrun asil.“ 

D. dr. Ferrier, recunoscând ca cause fre- 
quente ale tatuajului, instinctul de imitare, do- 
rința de a place, trebuința de a se înpodobi, 
tinde a considera aceste sentimente ca porniră 
către o stare patologică, luândule în general ca, 
acte ale istericelor, nervoșilor, degeneraţilor, în- 

„tun cuvânt tatuajul nu exercită atracțiunea sa 
de cât asupra creerilor slabi sati de o cam dată 
desichilibraţi. 

Dr. Paoli a publicat o notă asupra tatuaju- 
Iul: din asilul de alienaţă din Genua (1879), unde 
a observat tatuajul atât la alienaţit ordinari cât 
și asupra celor criminali. D-sa a găsit 18 tatu- 
ați din 275 de indivigi. Din acești 18 individ 
7 eraii comună nebuni, din care 5 sati tatuat 
înainte de intrarea lor în asil pe când numar 2 
s'aii tatuat în asil. Restul din cei 18 adică 11 
sunt criminali și aparţinea categoriei studiate de 
Lombroso. — În resumat dice profesorul Lacas- 
sagne e o nouă probă de raporturile tatuajului
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cu atavism căci ast-fel după cum se vede ata- 
vismul nare nici o influență asupra nebunului. 

In archivele lui Lombroso (din 1885, pag. 
43) chestiunea tatuajului la nebuni a fost stu- 
diată asupra nebunilor din asilurile din Siena, 
Lugues, Florența unde din 1137 indivigăi a gă- 
sit 46 de tatuajură; tot d-sa nu a găsit nici unul 
asupra a 1206 nebuni.— Scopul stii a fost de a 
stabili dacă există un raport 6re-care între sim- 
bolul exprimat de tatuaj și natura delirului, ra- 
port care după sine nu există.— Intr adevăr trebue 
a admite împreună cu Lombroso și Lacassagne 

că forte rar alienaţii se tatueză cu adevărate de- 
senuri.— Marandon de Monthiel, la nebunii din 
Toulon a observat 130%/0 însă aceștia erai în cea 
mai mare parte marinari și mulți erati alcoolică, 
epileptică, nebuni morali. Printre aceștia el 

găsit uni la care tatuajul era în relațiune cu de- 
lirul lor. Ast-fel un individ Emile Cha.... de 
43 ani, marinar, arestat pentru tentativă de asa- 
sinat asupra femeiei sale, fu internat mai târ- 
ii întrun asil unde în plină crisă delirantă co- 
manda desenuri simbolice delirului săi. Așa se 
găsi pe cele 2 regiuni ale pieptului, d'asupra 
sânului drept o femee cu aerul provocator, în- 
to rochie scurtă, picidrele g6le, părul în de- 
sordine și deschisă la gât, vărsând întrun pa- 
har conţinutul unei fiole și dedesupt iscripția: 
„Crima“; dWasupra sânului stâng un marinar a 

cărei ţinută gravă şi cu un aer serios făcea con- 
trast cu desordinea t6letei și fisionomiei femeiei 
și care ţinea în mână un pumnal și d'asupra
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imscripțiunea: „Pedepsă“. Acest tatuaj aparți- 
n6nd acestui alienaţ (care mai nainte fusese ma- 
rinar și omorâtor) era reproducerea perfectă a, 
delirului și a intenţiunilor sale omucide. 

Un alt cas e cel publicat de Christian?) a 
unui persecutat sistematic, pictor distins din 
Belgia care desena pe corpul săă inscripțiuni 
care eraii în legătură cu fasele și evoluțiunile 
delhrului săi. 

In urma lucrărilor citate până aci, apare o 
lucrare a D-lui Dagullon care contrarii ideilor 
emise mai ântâiu de Paoli, confirmate în urmă 
de Alb. Severi (1885) şi de șcâla Italiană, tatua- 
jurile sunt comune la alienați. In acestă lucrare 
D-sa caută a stabili raporturile ce există între 
simbolul exprimat de tatuaj și delirul bolnavu- 
lui. Dr. Dagullon susţine că Alb. Severi n'a exa- 
minat bolnavii din același punct de vedere ca și 
densul și că căutările sale confirmă pe cele ale 
lui Lombroso după care tatuajul forte rar la alie- 
nață e aprope tot-d'auna anterior maladiei şi fără nici 
un raport cu delirul. 

In ceea ce privesce frequența tatuajurilor 
la alienați Dr. Dagullon a găsit la 580 individ 
examinați 65, adică 1 la 8. Raporturile ce există 
între desenul tatuat și delivul bolnavului ai fost 
observate asupra a 16 individ. 

Studiul D-rului Marandon din asilul publie 
de alienaţi din Marsilia ne arată că alienaţii re- 

1) Analele de Higienă din Paris, 1893, comunicare făcută so- 
cietăţei de Medicină Legală din Franţa, No. din Junie.
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produc câte-odată în delirul vârstei adulte și a 
bătrâneţe idei simbolizate de tatuajuri executate 
cu 20—30 ani mai nainte. Ast-fel nu e rar de 
a găsi pe un nebun atins de paralisie generală, 
cu idei de forță, grandâre, fie desenună de lei, 
pantere, atleți, fie cruci, legiunea de ondre, fă- 
cută cu 20—30 ani înaintea intrărei în asil. 

De asemenea Dr. Leppmann qlice că dacă la 
condamnați tatuajurile în general n'are nică o im- 
portanță psichologică nu e tot ast-fel la nebunii 
cu cicatricele făcute la mână de ei însuşi prin 
ajutorul procedeurilor durerâse (operaţiuni sân- 
gerânde, ace roșite în foc, setâte etc.). Aceste 
cicatrici sunt indicaţiuni de o turburare mintală, 
de o agitație psihică pe care individul caută a 
o calma printr'o durere corporală. 

In ceea ce ne priveşte cercetările n6stre a- 

supra a 3842 de alienaţi (191 bărbaţi şi 151 fermei) 
din ospiciul Mărcuţa am găsit numai 6 tatuajură 
și acestea, fără de a presenta vre-o relațiune între 
maladie şi tatuaj. Aceste tatuajuni după cum se 
pote vedea din figurile alăturate precum și cele 
cu No. 68, 69, 80 constaii din figuri, erucă și 
floră. Patru din ele ai fost făcute în închisdre; 
iar cele-l'alte două înainte de intrarea în asil. 

După cum se pote vedea din tâte statisticele, 
tatuajurile la nebuni sunt forte puţin răspândite. 
In ceea ce privește însă raportul ce pote exista 
între tatuaj și maladie, deși nu am găsit la alie- 
națiă noștri, împărtăşim opiniile lui Marandon și 

Dagullon în casurile când tatuajurile aii fost fă- 
cute în asiluri, o dată cu începerea maladiei; ne
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excludând posibilitatea existărei unei relațiuni 
şi în casurile când ele ai fost făcute în afară de 
asil. Observaţiunile n6stre la alienați se reduce 
la următârele 6 observaţiuni: 
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Fig. 937, lig. 238 

1. Radu Ionescu dis şi D-tru Ignat Călărețu. — 
Atins de alcoolism cronic. Presintă un tatuaj ce 
represintă pe amanta sa: iar dedesubt anul când 
a fost făcut. Acest tatuaj a fost făcut pe timpul 
când se găsea închis în Penitenciarul Văcăresel 
de un grec. In urma acestui tatuaj mâna s'a um- 
flat și a durat 3—5 dile. A fost executat cu spirt 
și iarbă de pușcă, fie. 236. Ia 

2. D-tru Mihai. — Atins de alcoolism, presintă 
un tatuaj ce represintă un brad și o cruce, fig. 
No. 237, făcute în penitenciarul Văcăresci unde 
fusese de vre-o 2 ori condamnat. Executate cu 
6 ace și fum de tămâe. 

3. Gheorghe Panait. — Atins de delir CrOnIc,.
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presintă. un tatuaj făcut în armata, 1863, care adi 
abia se mai cun6sce, cu iarbă de puşcă și 3 ace, 
fig. 69. 

4. Costache Ionescu. — Atins de paralisie ge- 
nerală, represintă un tatuaj ce consta din mai 

multe cruci făcute în mănăstirea Golgota, de un 
călugăr, când era închis acolo pentru furt de cai, 

făcut cu iarbă de pușcă, rachiii de drojdie și 3 
ace, fig. 238. 

5. Constantin D-tru Constantin. — Fără diag- 
nostic presintă un tatuaj representând o cruce, 
făcut în închisdrea din Brăila, executat cu fum 
de tămâe, spirt şi 3 ace, fig. 68. 

6. Petre State.— Atins de delir cronic, repre- 
sintă un tatuaj ce consta din o cruce ce abia se 
mail vede, făcută în Grecia încă de pe timpul când 
se găsea în șc6lă, fig. 80. 

CAPITOLUL XI 

Tatuajul la Prostituate 

Din studiul tatuajului după sex, pag. 32, am 
vădut că tatuajul e mai mult răspândit la bărbați 
Și el, dacă se găsește și la femei acâsta în mare 
parte în clasa inferidră a societăței de care a- 
parține adică prostituția; acest lucru se con- 
firmă și din lucrările diferiților autoui relativ la 
tatuajul prostituatelor. Dr. de Sinâty, medic al 
închis6rei Saint-Lasare, a adunat un anumit nu- 7 

măr de tatuajură asupra prostituatelor din ser-
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viciul săi. In general tâte ai fost tatuate când 
erati tinere și de către primul lor amant. Fără 
a compta dacă ele sunt nenorocite și ai puţină 
inimă, dice Dr. Laurent, aceste semne sunt su- 
veniruri rele și neșterse a primei lor greșeli, care 
se înțelege că trebue să le jeneze în exerciţiul 
meseriei lor. Multe ar plăti scump pentru a se 
debarasa, de ele. Dr. Laurent citedă casul uner 
prostituate care fusese tatuată de primul săi a- 
mant un tînăr coiffeur și care consta din inscrip- 
ţia „Te iubesc Leon“ ce se găsea pe brațul drept 
Și care o jicnea în exercițiul meseriei sale. „Sunt 
omeni ice ea care la început fârte gentil, vă- 
(end acest tatuaj se răcesc repede și mulți se 
duc fără a face nimic și... fără a plăti. Adi 
acestă nenorocită este scăpată de acest tatuaj ȘI 
înlocuit printr'o mică cicatrice; însă amanți ei 
nu mai pot citi acolo „Te iubesc Leon“ și prin 
urmare a o părăsi repede. Laurent (pag. 528). 

In Algeria tatuajul la prostituate se găsește 
pe o scară destul de întinsa. Ast-fel D-ru! militar 
Batut dice: „Dacă în Algeria şi chiar la Bone 
am putut găsi tatuajuri aprope la tâte prostitua- 
tele îndigene, care diferă puţin sub acest raport 
de femeile îndigene arabe, în schimb la prosti- 
tuția europână ele se găsese în Franța excesiv 
de rar.“ De asemenea același autor spune că în 
Toulusa la o medie de 40 prostituate în 10 any 
nu a observat de cât 4 tatuajură representând 
ancore și inimi. 

Acestă face mare contrast cu ţifrele date de 
Bergh relativ la prostituatele din Copenhaga.
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Asupra 804 prostituate publice între ani 1885— 
1890 D-sa a găsit 80 tatuate, din care 49 tatuate 
de același autor care iscălea Fr. ca și un mare 
artist. Aceste tatuajuri constau în numele fe- 
meilor sait numai din iniţiale câte-o dată un alt 

nume se suprapunea peste cel dântâ, atunci 
când o dragostea nouă venea să înlocuiască pe 
cea veche, saii coustaii din inimi, 2 mâini unite, 
embleme amorose etc. 

In general prostituatele cele bătrâne ai ta- 
tuajul representat printi'un nume de femee pe 
braţele lor după Parent-Duchatelet, aprope la tote 
parisienele din acestă clasă; pe când cele tinere 
presintă nume de bărbaţi, simţul lor ne fiind 
încă pervertit..... 

De mulie oră tatuajul se găsește întrun nu- 
m&r destul de mare la aceiași persână. Ast-fel 
la una s'a găsit 9 tatuajură, la alta 11; iar la a, 
3, 15. Nici unul după cum reese din statistica lui 

Bergh nu a ocupat organele genitale. Prostitu- 
ţia clandestina însă nu împărtășeste acest obi- 
cei. In 5 ani dice autorul din 1502 femei ad- 
mise la Vestre Hospital, 31 aveai tatuajură, din 

care 15 erai tinere însă depravate şi frequentai 
cârciumile și care tote erati tatuate de astistul 
Fr., altele de prietene, în închisre sati de aman- 
(Ir lor. 

Dintr'un studiii făcut de Albertis din Ge- 
nua, resulta că din 300 prostituate 28 eraii ta- 
tuate ; iar din 60 de prostituate examinate de 

Garrieri, numai 2 aveati tatuajuri. 
In ceea ce privește tatuajul la prostituatele
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de la noi trebue a mărturisi că e forte puţin răs- 
pândit. Din 80 prostituate examinate la dispen- 
sariul din București nu am găsit nică unul; iar 
din 698 prostituate înregistrate în 1897 nu s'au 
găsit tatuate de cât 4 îndivide după cum ne-a 
afirmat medicul examinator. 

Aceste tatuajuri representate la prostituatele 
n6stre, constat mal mult din alunele ce și-le fac 
mai ales pe obraz și mai cu seamă ţigăncile în 
scop de a fi mai frumâse. Aceste alunele răs- 
-pândite pe faţa sunt în număr variat. Ast-fel la 
vestita prostituată și recidivistă A. M..... avea 2 
alunele pe obraz ; iar la o alta prostituată actual- 
mente servitâre în ospiciul Mărcuţa are 2 alu- 
nele pe obraz și una între sprincene. 

CAPITOLUL XII. 

Tatuajul în Lumea Mare. 

Dacă până aci tatuajurile le-am găsit r&s- 
pândite în clasele de jos ale societăţei și mai cu 
semă la criminali, prostituate, nebuni ete. nu mai 
puţin spre desfiderea celor care caută a face din 
ele un obiceiii ce aparţine numai acestor clase 
el se găsește răspândit și în lumea mare, adică 
în stratul superior al societăței. Acest lucru nu 
trebue să ne mire că persânele din societatea . 
înaltă a recurs la acest obiceiii primitiv de orna- 
mentaţie, când de secol ai imitat pe sălbatică 
în arta omamentației și a cărei reminiscență se
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vede şi aq în cercei, brățără și inele purtate cu 
atâta, satisfacţie. Dacă însă până aqli acest obiceiii 
îl găsim răspândit mai mult la criminali, să nu 
ne prindă mirarea când numărul lor va fi mai 
mare la societatea înaltă, motorul fiind moda. 

Nu e vorba de unul saii două casuii isolate 

dice Dr. Michel Delines 1) dar de o modă care 

se impune aci în West-End Londrei, unde un 

profesor de tatuaj s'a instalat și graveză printre 

tinerii cei mai aristocrați, după ce mai ântâiii face 

o injecție cu cocaină sub piele (în scopul anes- 

tesiei). 
Vom căuta a reproduce câte-va bucăţi din lu- 

crarea D-rului Michel Dâlines intitulată: tatuajul 

în lumea mare. 
„O damă jurnalistă a avut curiositatea de a 

intervieva, pe acest prim tatuor din Londra. 

„Ea îl găsi în atelierul săi anexat lângă un 

stabiliment de bae turcescă una din cele mai ele- 

oante din Londra. EL este un om bine crescut, 

între două vârste; purtarea sa e de o ireproșa- 
bilă corectitudine, el pârtă ochelari de aur, și se 
exprimă cu eleganță. Cea mai mare parte din 
clienţii mei, răspunse artistul, sunt ofițeri. Este 
un obiceiii acum în armată, pentru acești domni 
de a-și tatua pe braţ numărul și culorile regi- 
mentului din care aparține. 
„Cât despre dame, ele își tatuiază jaretiere 

și brăţăuă, întrun mosaie de culori. 
„Am desemnat pe mâna unei dame din ma- 

1) Arhivele Antropologiei criminale din 1895, pag. 760.
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rea societate H.... o brățară, care avea atâta stră- 
lucive și relief în cât tâtă lumea i-o lua ca o bră- 
țară sculptată. 

In urmă tatuorul îi arătă un registru de 
compturile pe care eraii înscrise cele mai mară 
nume din aristocrația englesă. 

In Rusia se povestește de un Gre-care conte 
Tolstoi, pote un strămoș al marelui romancier, 
care se îatuase și care adesea prin talentul săi, 
procura distracție cu aceste tatuajuri în societa- 
tea în care se găsea. 

In acea epocă contele Tolstoi era un om ele- 
gant, f6rte corect; cu părul deja rar, cu ochii 
mari și forte inteligenți. Vorbea plăcut și nu is- 
prăvea, de loc cu anecdotele. Ast-fel că un mare 
prânz în lumea mare din Moscova, nu era com- 
plect dacă contele Tolstoi nu se găsia printre 
invitaţi. La sfârșitul mesei, stăpânul casei se în- 
torcea către dânsul și cu o lovitură prietenâscă 
dată pe umăr, îi dicea: E bine dragă amice este 
momentul de a arăta damelor pieptul şi braţele 
tale; iar restul persânei tale, domnilor, puţin 
mai tărdiit. Tolstoi care nu se lăsa a fi rugat şi 
flatat de acâstă invitaţie, râdând 'şi deschia re- 
dingota scoțând de la gât o icână a Maici Dom- 
nului, pe care o purta tot-d'auna, o punea pe 
masă și apoi începea a'și desveli pieptul. Toţi 
invitații părăseai locurile lor și venea rând pe 
rând de al examina; iar Tolstoi bombând to- 
vaxul le arăta întregul piept pe care era tatuat 
o pasere de paradis cu aripile întinse, înconju-
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rată de o ghirlandă de mică pasără forte fin de- 
senate. 

Când damele isprăveaii cu admiraţia ara- 
bescurilor de pe piept, contele rădicând mâni- 
cile cămășei 'și desvelea braţele, împrejurul că- 
rora se întindea 2 șerpi; iar femeile strigaii 

„0h!..% sait „Ah!“ şi tâte se întrebaii: „contele 
a suferit pe când sălbaticii îl tatuat?“ 

Când curiositatea damelor se isprăvea, băr- 
baţii chemaii pe Tolstoi într'o altă cameră și 
cerea a vedea mal departe...; iar dânsul com- 
plecta arătându-le corpul de la cap la picidre 
acoperit de desenurile cele mai fantastice. Ori- 
gina, acestor decorațiuni epidermice e următorea: 
Pe timpul unui lung voiaj în orient, contele 
Tolstoi într'o Duminică de dimineaţă, fu sean- 
dalizat de a vedea pe un popă beat mort întins 
pe pardoseala vaporului pe care se găsea și 

dânsul. 
El avu ideia spirituală de a lipi lunga barbă 

a popei de pardos6lă printr'o enormă pecete de 

ceară roşie cu marca statului pe ea. Când popa 
se sculă și voi a deslipi barba, contele îă făcu 
observație cu cea mai mare seriositate, că n'are 
dreptul de a se rădica, barba fiind sigilată cu 
stampila statului și că trebue un ordin guver- 
namental pentru a rupe sigiliul. Căpitanul va- 
porului pentru a pedepsi rușinea adusă repre- 
sentantului clerului ortodox, lăsă pe turburăto- 
rul săi ofițer pe o insulă locuită de sălbateci 

și-l abandonă aci. 
Contele Tolstoi pentru a câștiga stima noi-
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lor să companioni arătă o vie admiraţiune şi 
solicită onrea de a fi și el decorat în viață, ca 
și eX; presupunând că acâstă singurătate va fi. 
de ajuns pentru a-i asigura o celebritate lumâscă 
la întOrcerea sa în Petersburg. Afară de aceste 
casuri se mai cit6dă tatuarea prințului Albert 
fiul cel mare al prinţului de Galles, care cu oca- 
sia unui voiaj în Erusalim și-a tatuat o cruce 
pe brațul stâng. 

Se mai citedă o anecdotă curi6să relativ la 
Bernadotte fundatorul casei regale din Suedia, 
care nu a voit nică odată să se lase de a fi în- 
semnat. „Intro gli pe când se găsea forte bol- 
nav, doctorul săii insistă de a-i practica o flebo- 
tomie la braţ (să-i lase sânge): oi bucuros, dice mo- 
narhul, dar înainte de tote jură-mă că nu vei spune la 
nimeni aceea ce vei vedea lu braţul mei“ şi Berna- 
dotte răsucind mâneca cămășii lasă să se vadă 
un tatuaj representând o căciulă frigiană cu a- 
cestă inscripție: morte regilor! Tot printre membri 
familiilor domnitre mai găsim persâne care s'ati 
tatuat. Ast-fel prinţesa Maria fiica ducelui de Char- 
tres, portă o ancoră, tatuată pe braţ, după cum a- 
firmă corespondentul din Berlin, jurnalului Fran- 
ceb), tatuaj ce a fost vădut întrun bal. 

Prinţesa Maria nevoind de a se mărita de 
cât cu prințul Waldemar, al II-lea fiii al re- 
gelui Danemarcei, care era marinar, își tatuă o 
ancoră pe braţ, copiind ast-fel emblema aceluia, 

  

5) Laurent, pag. 329.
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pe care ea îl iubea și cărui i se consacră pen- tru tot-d'a-una. | 
Amicul nostru D-l Dr. Leppman din Berlin 

ne-a afirmat de asemenea că a v&dut pe un mare chirurg din Breslati P. tatuat la braţ. 
Aceste câte-va casuri credem că sunt sufi- ciente pentru a ne convinge că tatuajul adi nu aparține numai pers6nelor din societatea de jos 

ci și celor de sus și prin urmare negarea ce- lor ce voesce a face din tatuaj un caracter al ori- 
minalităţey. 

CAPITOLUL XII. 

Causele tatuajului, 
  

„E forte curios dice d-nul Lombroso pen- 
tru anthropologiști de a recăuta, motivul care a 
făcut de a persista în clasele înferire şi may 
mult încă la criminal un obicei atât de puţin 
avantagios și câte odată atât de netrebuincios.“ 

Aceste motive de și multe la număr după 
cum vom vedea și atât de mult susținute şi cri- 
ticate, până adi, încă autorii nu Sai fixat asu- 
pra lor. Vom căuta a enumăra aceste cause din 
care unele pot fi considerate cu drept cuvânt ca 
motive numai a unor anumite categorii de ta- 
tuajuri. | 

1. Religiunea, este una din causele care a con- 
tribuit de sigur a menţine acest obicei. Ştim că 
Fenicieni "și tatuau pe frunți semnul divinităţei 

55327 
17
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lor; în insula Marshall trebue a se cere geilor 
permisiunea de a se tutua, și preoți din Noua- 
Zelandă fac singuri oficiul tatuaţilor; iar femeile 
din Britania se tatuâză pentru a se supune re- 
ligiunei 1). Birmanii 'și oraveză adesea caractere 
misteri6se și desenură care după cum cred, îi 

fac invulnerabili. Primii creștini prin ajutorul 
focului 'și gravaii pe braţe și la mână numele 
lui Hristos și semnul crucei. Acest lucru este 
încă întrebuințat și adi (Procope). Până la 1668 
dice Thâvenot, creștini care se duceaii la Bet- 
leem după obiceiii se tatuaii în sanctuare. 

2. Imitaţiunea. Nu cred să fie o altă cauză 
mai bună care să ne explice persistenţa și per- 
petuarea tatuajurilor de cât imitarea. Cea mai 
mare parte dintre individi posesori ai tatuajuri- 
lor din colecţia n6stră întrebaţi care ait fost mo- 
tivul care i-ati determinat la acâstă operaţiune, 
ne-aii răspuns că: vederea la alții și propunerea 
de a le face şi lor i ati determinat la acest lu- 

cru. Ceva mai mult, mulţi nică nu știi de ce 
sai tatuat. Trebue însă a remarea cel puţin la 
noi în țară că nică un individ nu "și-a făcut ta- 
tuajul singur ci o altă persână şi că acea per- 
sonă a fost tot d'auna posesorul a mai multor 
tatuajuri, care tatuajură ai servit ca model. Ast- 

fel e tatuajul No. 225 aparţinând unul grec pe 
care lam găsit de mai multe ori reprodus. D-nul 
Lombroso întrebând pe un soldat Lombard care 
tocmai "și plătea un tatuaj pe care îl făcuse pe 

(1) Lombroso, pag. 288, omul criminal.
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braţ asupra motivului care l'a determinat la a- 
cestă operaţiune a răspuns râgdând: „Vedeţi, Dom- 
nule, suntem ca oile; unul din noi să facă un lu- 

ceru, toți cei lalți “| imiteză cu viscul chiar de a-şi 

face vei.“ Acestă cauză adică imitarea nu şștiii 
dacă se găseșce unde-va mai răspândită ca 
la noi şi mai ales în armata Austriacă unde ea 
ar Îi singura care Y-ar determina la acest lucru 
și unde tatuajul se practică pe o scară forte în- 
tinsă fără a le fi interzis. Tatuajul No. 143 și No. 140 

represinia 2 exemple de tatuaj în armata Aus- 
tro-Ungară. In închis6rea de la Mlâjad d-nul 
Lacassagne a văzut 10 deţinuţi care pentru a 
imita pe unul din companionii lor, 'și tatuă 
pe braţ cuvintele: Pas des chance. Unul din ei 
chiar mărturisi că el la făcut pentru că toți 
prisonieri erai ast-fel tatuaţi. In definitiv e vorba 
de o artă copilărâscă eminamente proprie de a 
seduce spiritele simple chiar în închisori, con- 
fagiune imitativă care lucreză asupra individi- . 
lor cu atât mai mult, cu cât ei sunt mal simpli 
la spirit, mai puţin civilisaţi, mai naivi. 

Un tatuaj le produce același efect ca şi 
nouă o operă de artă. Ei se dedau la acest obi- 
ceiii fără să se gândească că o di va veni când 
vor regreta. Ast-fel d-li Gouzer citeză un caz 
al unui amiral care purta mănuși fără degete 
chiar la, mesele cele mai oficiale pentru a masca 
niște tatuajuri practicate pe când era elev la ma- 
vină, 

3. Dragostea voluptăţiei. — De și acestă cau- 
să nu 0 găsim citată de alți autori cu tâte a-
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cestea d-l Lombroso o numără printre causele 
tatuajului făcând'o să reeasă din exemplele ur- 

„mătore: Un îndivid din cei mai încorigibili, care 
avea 6 frați tatuață ca şi el, dice dl Lombroso, 
mă rugă, da și -era jumătate acoperit de tatua- 
jurile cele mai cinice, de a-i căuta un operator 
de profesiune pentru a-l termina aceea ce am pu- 
tea, forte bine numi tapiseria pielei sale. „Când 
tatuajul e forte amusant și răspândit pe tot cor- 
pul, dicea el, este pentru noi cesti l-alți ca o 
haină n6gră cu decoraţii, pentru societate; cu 
cât suntem mai tatuați cu atât ne stimăm mai 
mult: cu cât un îndivid e mai mult tatuat, cu 
atât mai mult el are autoritate: asupra compa- 
nionilor să. Din contră acela care nu e bine ta- 
tuat nu se bucură de nică o înfluenţă, n'are stima. 
companiei.“ 

Un altul de asemenea dicea: „Forte adesea, 
când mergem la femei, vâdându-ne așea acope- 
riți de tatuajuri ele ne daii cadouri și ne dati ȘI. 
bani în loc de a le da noi. 

4. Răsbunarea. Sunt tatuajuri inspirate de. 
resbunare cum am vădut inscripțiunile de la. 
tatuajurile criminalelor și care vom fi scutiți de 
a le mai arăta și aci. 

5. Neocupaţiunea. Acestă causă ca și imita-. 
țiunea ne explică încă bine facerea tatuajurilor.. 
Ea ne explică marele număr de tatuajuri pe care. 
le găsim tocmai la acei 6meni ca marinari ȘI 
criminali care neștiind să'și întrebuinţeze timpul 
întrun mod mai util șil perde cu facerea ta- 
tuajurilor. Inacţiunea, dice D-l Lombroso este.
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mai penibilă a o suporta de cât durerea. Ast-fel 
se observă în închisorile nâstre, unde deliquenţi 
nefiind ocupați de cât fârte puţini sati chiar de 
loc, se distreză tatuându-se. Acest lucru e cel 
puțin adevărat la noi unde mai tâte tatuajurile 
presentate în colecţia n6stră sunt în penitenciare 
făcute. Cum că ele sunt făcute în scop dea se 
distra, se vede din răspunsul dat profesorului 
Lacassagne de un deliquent care fusese intrebat: 
„Acâsta face să treacă timpul; îmi place să 
desemnez și ne având hârtie lucrez pe pielea 
camarazilor mei“. Atât profesorul Lacassagne 
cât și noi am. găsit individi care: întrebaţi ce 
însemnâză tatuajurile lor ienoraii cu totul sem: 
nificaţia. : 

6. Vanitatea, spiritul de -sectă este de aseme- 
nea citate de Lombroso ca causă a tatuajului; 
Ast-fel unii își tatuează corpul pentru a dovedi 
curaj în a suporta durerea. In Noua-Zelandă de- 
senurile variază cu moda aşa că liniile curbe 
care eraă în flore altă dată, astă-di sunt înlo- 
cuite cu figuui. 

La acești individi e mai mult: întrebuințat 
ca ornament și fetele se tatuează pentru a de- 
simula colGrea roșie a buzelor, considerată la 

"ei ca un semn de frumusețe. Cum însă acestă 
operaţie e durerâsă și că numai un individ ro- 
bust o pâte suporta, este considerată ca o 
probă de curaj saii mal bine e o probă de in- 
sensibilitate care, adesea la sălbatici înlocuește 
curajul. După Joest genesa tatuajurilor trebue 
a fi căutată în instinctul natural care împinge
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sălbăticul a'și vopsi corpul; el 'și trecă corpul 

cu grăsime, cu pământ sait cenușă, pentru a se 

apăra, contra intemperiilor climei ; raselor s6relui 
saii înțepăturilor insectelor; apoi el își vopsește 

corpul pentru a inspira frică inamicului să, ad- 
versarului și în fine pentru a se înfrumuseţa, 
în speranţa de a place mai mult celui alt sex, 
aceea ce am putea admite mai ales pentru ta- 
tuările cele mai primitive. 

„Vanitatea este muma pictărei corpului al 
„cărei scop este și rămâne pentru înfrumusețare, 
este un act de selecțiune sexuală“. 

7. Profesorul Lacassagne, susține că  trebu- 
inţa ce o simt de a exprima unele idei, fac pe 
acești Gmeni lipsiţi de cultură de a se tatua cău- 
tând prin acâsta a nu admite causa susținută, 
de Lombroso adică atavismul care și dânsul la 
rândul săi mărturisește singur că nu înţelege 
de loc conclusiunea D-lui Lacassagne. 

3. Pasiunile amorâse saii mai bine pasiunile 

erotice contribue de asemenea ca cause ale la- 
tuajurilor. Ceia, ce vine în favârea acestei cause 

e marele număr de tatuajuri obscene ce găsim 
pe individi precum și subiecte amorâse de pe 
criminali și prostituate. In Oceania de asemenea, 
se văd tineră care "șI: orneză organele genitale 
cu denumiri obscene. 

Japonezele până acum câţi-va ani 'și desena 
pe mână tatuajuri făcând alusiuni la amanţii lor 

și care le înlocuiaii prin altele când amantul era, 
schimbat. Femeile din Tahiti, Cobas și Guara- 
nis "și fac linii sai cicatrice particulare pentru



135 

a dovedi că sunt virgine sai nubile precum la 
bărbaţi coincide cu vârsta virilităţei. 

T6te prostituatele Arabe pârtă cruci sati flori 
pe obraji sait brațe. Maurele aii pe regiunea ma- 
mară la comisurele Vulvei sait pe plâpe aseme- 
nea, tatuajuri. 

9. Nuditatea pote fi considerată ca causă fă- 
când ast-fel ca el să serve ca o îmbrăcăminte 
cum se observă mai cu semă la sălbateci al că- 
ror corp e acoperit cu numerâse tatuajuri. A- 
cest lucru se pâte observa des și la marinari 
și prostituate care aii braţele și pieptul g6le. De 
altminteri tatuajul dice Lombroso nică n'are ce 
căuta la un om îmbrăcat căci nu se vede. 

10. Atavismul şi tradițiunea.—Am spus că una 
din causele care a jucat un mare rol având ca 
autor și susținător pe D-l Lombroso și care o 
consideră ca prima sait principala causă la care 
se pâte adăoga și tradiţiunea, e atavismul his- 
toric. Tatuajul e întradevăr unul din caracte- 
rele esenţiale ale omului primitiv și a acelui care 
trăesce în stare sălbatică. 

Descrierea tatuajului la popârele din cele 
lalte continente care se găsesce forte pe larg la 
capitolul I ne va scuti de a reveni încă odată 
pentru a arăta răspândirea lui pe o scară atât 
de întinsă la aceste popâre și prin urmare ata- 
vismul. Tatuajul e adevăratul scris al sălbatici- 
lor, primul registru al stărei civile. Anumite ta- 
tuajuri indicau obligaţiunea, pentru debitor, de 
a servi un timp pe creditorul săi. Acest mijloe
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chiar indica numele. și natura obiectelor pri- 
mite 1). 

Nimic mai natural dice autorul italian de a 
vedea un obiceiă atât de răspândit la sălbateci 
și la poporele preistorice, reapărând în clasele 
care aii conservat obiceiurile, superstițiunile până 
și imnurile popârelor primitive Și care ai ca și ek 
pasiuni violente, o sensibilitate scădută, o vanitate 
copilărescă, o lungă inacțiuue și chiar forte de multe 
orinuditatea, În resumat pentru Lombroso și elevi 
să tatuajul e un fenomen ataviepe când pentru șcâla, 
Lyoneză în cap cu Lacassagne represintănumatun 
grad înferior de evoluţiune întelectuală, un feno- 
men de oprire de desvoltare. Studiul mediului, 
antecedentele întelectuale a tatuaţilor, vie face a 
conchide dice Batut în favârea acestei doctrine 
cu Gre-care reservă în ceia ce privesce un îndivid 
cu o cultură întelectuală ridicată și cu un mare 
talent, care a știut în expresia formelor, în ale- 
gerea legendelor ȘI a decorului a da numărose- 
lor sale opere un caracter de delicateţă și de li- 
teratură, chiar care rupe monotonia, desasperantă 
a desenurilor vulgare care constitue fondul ta- 
tuajului închisorilor militare din Algeria. E vor- 
ba de un artist în tatuaj, vechii student în far- 
macie și care se găsea în închisârea militară de 8 
ani și în care timp tatuase aprâpe 2000 de camarazi. 

Ţinând compt de acâstă multiplicitate de 
cause pe care le-am vădut până aci, e forte greu 
de a ne pronunța în favârea vre-unel și a ne 
lua o răspundere demnă de ori şi ce critică. 

  

1) Lombroso, pag. 299, anul criminal,
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Trebue însă a mărturisi. că încă până astă- 
i autorii nu aii putut răspunde precis la între- 
barea: Pentru ce se tatuiză cineva? D-r Gauzer în- 
tr'un răspuns spiritual a dis: Voi trimete pe cei 
ce mă întreabă la resânele întrebărer: Pentru 
-ce cine-va finnează 2? 

DATE STATISTICE 

Din resultatul cercetărilor n6stre a reuşit că, nu- 
mărul total al individilor tatuaţi au fost de 116, care 

«se pot împărţi ast-fel: 

85 deliquenţi 
IL. 17 indiviqi liberă 

14 cadavre 

- Total 116 

II. Clasificaţi după sex, ati fost: 

Bărbaţi Femei Copii 

112 4 1 

II. Clasificaţi după naţionalitate, avem: 

| Bărb. Fem.. Cop. 
Român. ....... 82 9 —- 

Grei. .... Ba 

Unguri. . 4 — 

Germană ........ 49 = — 

-Macedonenl . . . . .. 16 = ji 

Bulgari . . ...... 6 | — 
Țigani ...,... 61 — 
Francezi d 

Boemi. i 9 — 

'Toţal 1il 4 1
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IV. Clasificaţi după profesiune, ati fost: 

| Bărb. Fem. Cop. 
Muncitori . . . . 30 

Servitori . . . .... . 17 2 — 
Vizitii 10 — 

Precupeţi . ......, 6 — — 
Măcelară ....... 4 

Mecanică Pa Ba 

Fără profesie . . .. , 11 2 1 
Cismari. . . Ba 

Croitori . Na 9 

Plugari . . ... 10 

fidari . 9 

Militari O — 

Desenator. ......, a 

Total , iii 4 1 

V. Clasifieaţi după delicte, ati fost: 

Dehetu Bărb. Fem. Cop. 
Put ...... „85 1 — 

Omor. ... 6 — — 

Rănire . ......., 8 1 — 
Vagabondaj . ..... li — — 
Ultragiu ......., 4 — 
Tâlhărie a. 2 — 
Escrocherie . .. ... 7 — 1 
Atentatla bunele morav. 4 —— 
Contrabandă 5 — 

Total. . 898 91 

VI. Clasaţi după gradul de cultură, avem: 

Gradul de cultură 

1 clasă primară . ........ 18 
2 pi 8 
3 pe 2 
4 ” Ț % De. 1. [| . . . . 

 



1 clasa liceală .........- — 

Qi — 
3 pa — 
i NE — 
5, pa 1 

6 „ pa — 

7 pa 1 

Total. . . 2 

Restul până la 102, adică 65, nu sciati carte. 

VII. Clasificaţi după etate, avem: 

De la 10—i5 ani ........., 1 

500 pi 2 
9080 pu 19 
>» 80—40 „ a „45 

4060 pe 30 
>» 60—80 cnc... 4 

Total . 102 

VIII. Dintre persânele care ai tatuat și care apar- 
ţin la diferite naţionalităţi, avem : 

Greci. . cc... 40 
Români. cc... 10 

Unguri cc... 6 
Turcă... 2 

Macedoneni . ... ...... 2 

Germani... cc... 1 

Bulgari . ........... 1 

Ruși PRR 1 

Arnăuţă cc... 1 

Polonezii ...... .. 1 

Istraelii ...... AR 1 

Total. . 66 

De unde se vede că 53 ai fost numai străini care 

ati executat tatuajurile.
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„IX. Tatuajurile ati fost executate: 

În armată . 11 
În flotilă 6 
In închisâre :..... 24 

Total 41 
Iar restul ati fost executate în libertate. 

X. Dintre deliquenţi, 27 ati fost recidiviștă.



CONCLUSIUNI 

1. Tatuajurile nu intră în obiceiurile poporului 
Român. Ele ai fost importate de străini, şi anume de 
Greci, după cum se vede din statistica n6stră. 

2. Elepot fi făcute prin înţepături, scarificări, in-- 
ciziuni,. cicatrice, ulceraţiuni, arsuri sau subpidermice: 
și mixte. 

3. Tatuajul pâte fi produs și întrun mod aeci- 
dental, prin explosia unei arme sai provenind din 
exercitarea unei meserii. (Tatuajuri involuntare). 

4. Tatuajul p6te fi întrebuințat în scop estetic, the- 
rapeotie sait medical, religios, resboinic, profesional, 
familiar ete. 

5. Tatuajul servă la stabilirea identităței atât a- 
celor vii cât și asupra cadavrelor. In cas însă de dispariţia, 
tautajului din causa, putrefacţiei, ganglini limfatici vecini” 
vor servi pentru căutarea piecmentului. 

6. De când serviciul identificărei, este stabilit pe: 
base științifice, adică pe anthropometrie, tatuajul ca mi-. 
jloe de e spui identitatea a remas pe un al [l-a plan. 

= 

î. cas de dispariţia unui tatuaj, prin mijloce 
„mecanice, chimice, cicatricele lăsate în urmă e un semn 
tot așa bun ca și tatuajul. 

8. Lesiunile anatomice ale tatuajului stă în derm 
fără a atinge nici epidermul nici părţile profunde ale: 
pielei.
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9. 'Totuajurile pot fi modificabile. Ele pot dispare 
prin acţiuni mecanice, chimice sau lesiuni anatomice 
ale pieleă. 

10. De şi actul tatuajului în el însuși nu ne per- 
mite a conchide la o categorie specială de Gmeni care 
sar distinge psichologiceşte de cei alţi, cu tâte acestea, 
la noi în ţară el aparține mai mult deliquenţilor. Din 
10 individă tatuați aprâpe 8 trebue să fie deţinuţi. 

11. Faptul că un deținut a fost tatuat nu indică 
absolut natura, sa criminală, după cum absența tatua- 
jului n'ar vorbi în favârea, moralităţei și inocenţei sale. 

12. Frequenţa tatuajurilor la deținuți e mai mult 
resultatul causelor exteridre de cât a causelor interne. 

13. Subiectele tatuajurilor la criminali nu formeză 
un ce caracteristic, care să se distingă de a individilor 
din cele-lalte clase ale societăței. 

14. Cea mai mare parte din deținuți, sunt reci- 
diviștă. 

15. Tatuajul se găsește forte puţin răspândit la 
alienaţii noștri. Mai tot- dauna însă, el a fost făcut în 
afară de asil. 

16. Nu există nici un raport la alienaţii noştri între 
simbolul exprimaţ de tatuaj și delirele lor, de și nu 
excludem posibilitatea existărei unui asemenea raport. 

17. In ceia ce privește prostituatele la noi ele sunt 
i6rte puţin tatuate. 

18. De şi tatuajul în cele-l'alte țări se găsește răs- 
pândit şi în lumea mare la noi însă, nu s'a observat de 
cât fârte puțin şi care constă în alunele pe obraz 
(Grains de Deaut6). 

19. Imitaţiunea, neocupaţiunea şi indemnul opera- 
torilor, alătură cu lipsa de cultură a tatuatului au servit 
ca, cause la respândirea tatuajului la noi în țară.
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