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OBSERVAŢII GENERALE 
 

O carte pentru marele public 

Această carte este un rezumat, pentru marele public, al unui volum 

mai întins, intulat Circoncizie masculină, circoncizie feminină: dezba-
tere medicală, socială şi juridică, l’Harmattan, Paris 2001, 537 pagini, 

disponibilă şi în engleză (Male and female circumcision among Jews, 

Christians and Muslims: religious, medical, social and legal debate, 

Shangri-La Publications, Warrem Center, PA 19951, Etats-Unis, 

2001, 400 pagini) şi în arabă (pe situl meu internet: 

www.go.to/samipage). 

Transliteration 

Alfabetul arab se pretează la diferite forme de transliterare. Am 

evitat forma savantă, care este prea complicată pentru un cititor care 

nu este specializat. Iată echivalentele câtorva litere arabe: 

(omise la începutul şi sfârşitul cuvântului) = 

 

 

Nu fac distincţie între vocalele lungi şi scurte, nici între articolul 

hotărît shamsi et qamari (scriu al-shar’ah în loc de d’ash-shari’ah). 

Citatele din Biblie şi din Coran 

Citatele dinVechiul Testament şi din Noul Testament sunt luate din 

Bible de Jérusalem, Cerf, Paris, 1984. Cele din Coran sunt luate mai 

ales din traducerea franceză a lui Denise Masson, Gallimard, Paris, 

1967. 

Notele din josul paginilor şi bibliografia 

Cartea de faţă este destinată marelui public. Cu excepţia referin-
ţelor din scrierile sacre, din chiar interiorul volumlui, acesta nu com-

portă note în josul paginilor, nici bibliografie. Cititorii interesaţi se pot 

raporta la textul destinat specialiştilor, semnalat mai sus. 

Date 

În afara indicaţiilor contrare, datele ce figurează în această carte 

trimit la era creştină. Data pertinentă a decesului unui autor sau a unui 

personaj este indicată când aceştia sunt citaţi pentru prima oară. 

Principalele abrevieri 

- Cărţile Vechiului Testament:  

Geneza (Gn), Ieşirea (Ies), Levitic (LV), Numerii (Nb), Deuteronom 

(Dt), Iosua (Ios), Judecătorii (Jg), Samuel I (I S), Samuel II (II S), 

Regi I (I R), Regi II (II R), Ezdra (Ezd), Estera (Est), Macabei I (I M), 

Macabei II (II M), Psalmi (Ps), Proverbe (Pr), Isaia (Is), Ieremia (Ir), 

Iezechiel Iz, Malahia (Mh). 

- Cărţile Noului Testament: 

Evanghelia după Matei (Mt), Evanghelia după Marcu (Mc), Evan-
ghelia după Luca (Lc), Evanghelia după Ioan (In), Faptele apostolilor 

(Fp), Scrisorile lui Pavel: către Romani (Rm), către Corinteni I (I Co), 

către Corinteni II (II Co),  către Galateeni (Ga), către Filipeni (Fh), 

către Coloseni (Col), către Tit (Tt). 

- AI = Amnesty International 

- av. I-C. = Înaintea lui Isus Cristos 

http://www.go.to/samipage
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- Comitet inter-african = Comitet inter-african pentru practicile 

tradiţionale cu efecte asupra sănătăţii femeilor şi a copiilor. 

- Convenţia copilului= Convenţia relativă la drepturile copilului. 

- Convenţia refugiaţilor) = Convenţia relativă la statutul refugiaţilor. 

- d. (c) = decedat (către) 

- Declaraţia universală = Declaraţia universală a drepturilor omului. 

- ECOSOC = Consiliul economic şi social al ONU. 

- FNUAP = Fondul Naţiunilor Unite pentru activităţi în materie de 

populaţie. 

- HCR = Înaltul comisariat al Naţiunilor Unite pentru refugiaţi. 

NOCIRC = National organization of circumcision information 

resource centers. 

- OMS = Organizaţia mondială a sănătăţii. 

- ONG = Organizaţie (ţii) non-guvernamentală (tale). 

- ONU = Organizaţia Naţiunilor Unite. 

- Pacte civil = Pact internaţional relativ la drepturile civile şi politice. 

- Pacte economic = Pacte internaţional relativ la drepturile economice, 

sociale şi culturale. 

- UNESCO = Prganizaţia internaţională pentru educaţie, ştiinţă şi 

cultură. 

- UNICEF = Fondul Naţiunilor Unite pentru copilărie. 
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INTRODUCERE 
 

O mulţime de femei, de bărbaţi şi de copii se îngrămădea şi se agita 

în faţa casei vecinului nostru musulman. Se distribuiau bomboane, în 

timp ce strigătele şi ţipetele copiilor şi femeilor răsunau pretutindeni, 

în interiorul ca şi în exteriorul casei vecinului. I-am întrebat pe părinţii 

mei: Ce se petrece acolo? De ce ţipă copiii în interiorul casei vecinului 

nostru? Nu s-au ajuns bomboanele pentru toţi copiii? Părinţii mi-au 

explicat atunci că este vorba de tăierea împrejur, adică de circumcizia 

băieţilor. 

Aveam cinci ani atunci. Asistasem la o tăiere îmrejur, fără să 

înţeleg despre ce este vorba, atât din cauza vărstei mele cât şi pentru 

că aparţineam unei familii creştine, care nu îşi tăia copiii împrejur. În 

ciuda anilor care au trecut şi a distanţei ce mă separă de locul respec-

tiv, acest eveniment este încă viu în memoria mea: o sărbătoare în 

cadrul căreia unii se bucură, în vreme ce alţii plâng! 

În anul 1993, am conferenţiat pentru prima oară pe problema tăierii 

împrejur, la invitaţia asociaţiei libaneze Nord.Sud, în cadrul unui 

colocviu despre drepturile copilului, organizat în colaborare cu 

Departamentul de Sociologie al Universităţii din Geneva. La sfârşitul 

intervenţiei mele, jumătate din sală a aplaudat iar cealaltă jumătate 

parcă turbase. Luând cuvântul, preşedintele libian al asociaţiei Nord-

Sud a spus că am uitat probabil episodul Salman Rushdie, de vreme ce 

am atacat convingerile religioase ale altora. Am răspuns acestei obiec-

ţii arătând că intenţia mea nu a fost de a ataca convingeruile nimănui 

ci doar de a-i apăra pe copii. Văzând că o bună parte din asistenţă 

împărtăşea punctul meu de vedere, preşedintele asociaţiei respective 

şi-a cerut scuze. 

La 7 august 1994, pe când la Cairo se ţinea Conferinţa ONU pentru 

populaţie şi dezvoltare, televiziunea CNN a difuzat un film despre 

circoncizia unei tinere fete de către un bărbier din Cairo. Acest film a 

provocat o undă de şoc de pe urma căreia mediile politice, religioase 

şi intelectuale egiptene încă nu şi-au revenit. Au urmat luări de poziţii 

contradictorii în sânul înaltelor autorităţi religioase musulmane. Pozi-

ţiile contradictorii au fost dublate  de o altă contradicţie, nu mai puţin 

şocantă. Conferinţa ONU de la Cairo a condamnat circumcizia femi-

nină dar a păstrat o tăcere absolută cu privire la circumcizia mascu-
lină. Nicio ONG nu a vorbit despre asta, iar CNN s-a abţinut de a face 

o paralelă între circumcizia feminină şi cea masculină. Ori, în Statele 

Unite, 3300 de copii suferă zilnic circumcizia masculină. Asta m-a 

intrigat. De ce se înverşunează oamenii să condamne circumcizia 

feminină, fără să o denunţe şi pe cea masculină? 

În iulie 2002, am vizitat Centrul de Studii Aborigene al Univer-
sităţii din Brisbane, Australia. Aş fi vrut să mă informez cu privire la 

circumcizia masculină şi feminină în această comunitate. Directorul 

Centrului de Stdii Aborigene, Michael Williams, şi directoarea 

adjunctă, Doalma Jackie Huggins, ambii aborigeni, au refuzat să 

răspundă la întrebările mele, spunând că nu au dreptul să divulge 

astfel de informaţii privind legile lor religioase şi că s-ar îmbolnăvi 
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dacă ar face acest lucru. Pentru ei, legea lor religioasă trece înaintea 

libertăţii de cercetare  academică. 

Invitat de către Clio, la 28 şi 29 octombrie 2002, am dat la Paris 

două conferinţe intitulate « Studiul unui rit milenar: Tăierea împrejur 

sau Circumcizia». În prima zi, trei jidoavce au părăsit sala în semn de 

protest contra prezentării, de către mine, a acestei practici în cadrul 

comunităţii jidoveşti. A doua zi, ele au revenit însoţite de doi bărbaţi, 

ce m-au avertizat că au venit special pentru a mă supraveghea. 

Pretutindeni suntem confruntaţi cu legea tăcerii în jurul acestei 

practici mutilante, ce afectează în fiecare an 15 milioane de băieţi şi 

fete. Prin conferinţele mele, prin scrierile şi intervenţiile la radio şi 

televiziune, din 1993 nu am încetat nicio clipă să mă bat contra acestui 

complot sau conspiraţie a tăcerii. În 2001 am publicat rezultatele 

cercetărilor mele, la Harmattan, într-o carte intitulată « Circumcizie 

masculină – circumcizie feminină », bazată pe 600 de surse în cinci 

limbi. Cu această ocazie am reluat stiloul pentru a oferi această carte 

marelui public doritor să ştie pe ce lume trăieşte, în vederea mobili-

zării oamenilor contra acestor două practici, deopotrivă de primitive şi 

de barbare. 

Înainte de a termina această introducere mulţumesc lui Frédérique 

Green, Roger Foerhlé, Jean-Marie Rousseau; Philippe Radault şi S. 

Sigismond care au corectat acest text, ca şi Doamnei Charlyne 

Vasseur-Fauconnet pentru că l-a găzduit în colecţia ei. Bineînţeles, 

rămân singurul responsabil al opiniilor şi eventualelor erori exprimate 

în aceste pagini. 

Sami A. Aldeeb Abu-Sahlieh 



 
6 

PARTEA I 

 

DEFINIŢIA ŞI RĂSPÂNDIREA CIRCUMCIZIUNII 
 

I. Fenomenul mutilării  
 

Din toate timpurile, omul a încercat să manipuleze propriile sale 

organe ca şi cele ale altora, de la cap până în vârful degetelor de la 

picioare. Progresul general al societăţii nu pare capabil să pună capăt 

acestor practici, deşi absolut nimeni nu este sută la sută protejat 

împotriva lor. Astfel Prinţesa Diana (d. 1997) s-a tăiat la mână cu o 

lamă de ras, apoi cu rotiţa ascuţită a unei rulete pentru decupat 

lămâia… Tot în cadrul unei discuţii animate, cu Prinţul Charles, ea a 

luat un cuţit de pe masă, cu care şi-a tăiat pieptul şi pulpele. 

Organele sexuale omeneşti nu au scăpat nici ele de agresivitatea şi 

nefireasca violenţă a fiinţei umane, de unde diferitele mutilări cunos-

cute: castrare, emasculare, perforare, încrustarea de diferite obiecte în 

sex, infibularea, subinciziunea, alungirea penisului, a clitorisului şi a 

buzelor mici, fixarea unui buzunăraş pe penis, etc. În această carte, ne 

vom limita însă numai la studiul circumciziilor masculină şi feminină, 

care constituie cea mai răspândită violare, cel mai barbar vandalism, 

cea mai misterioasă şi mai persistentă mutilare a integrităţii fizice 

omeneşti. Avraam, patriarhul respectat al Jidanilor, Creştinilor şi 

Musulmanilor ar fi fost el însuşi victima acestei practici, ba încă la o 

vârstă avansată: 99 de ani după Biblie, respectiv 80 sau 120 conform 

unor surse musulmane. După exemplul lui Avraam, milioane şi proba-

bil miliarde de copii au fost circumcişi în întreaga lume. Câţi oare vor 

mai fi circumcişi de acum încolo? 

II. Alegerea terminologiei 

Pentru desemnarea circumciziei, limba ebraică utilizează termenul 

de « milah », care înseamnă tăietură. Acest termen este utilizat într-o 

locuţiune « berit milah », alianţa tăieturii, ce trimite la capitolul XVII 

al Genezei biblice, după cum vom vedea. 

Atât pentru circumciziunea masculină cât şi pentru cea feminină, 

limba arabă utilizează termenul de « khitan », înrudit cu acela de 

«khatan », care indică tatăl sau fratele soţiei sau soţul fiicei, adică 

socrul, cumnatul sau ginerele. Acestea par să indice că circumciziunea 

a fost prealabilă căsătoriei, măritişului. Verbul « khatana » (a circum-

cide) poate fi apropiat de verbul « khatama » ( a sigila, a marca cu o 

pecete, un sigiliu). Din punct de vedere tehnic, limba arabă utilizează 

verbele « adhara » şi «khafada », acesta de pe urmă desemnând mai 

ales circumciziunea feminină. El înseamnă a reduce sau a coborî un 

loc mai înalt, dar şi a înjosi, a umili. Pe plan popular, pentru ambele 

sexe se folosesc termenii de «taharah », « tihar», sau « tuhur», care 

înseamnă purificare. 

În Occident, atât pentru băieţi cât şi pentru fete, se utilizează terme-

nii circumcidere, circumciziune, din latinescul «circumcidere », care 

înseamnă « tăiere împrejur ». Pentru femei se mai utilizează însă şi 

termenul de exciziune, derivat din latinul « excidere », care înseamnă a 

tăia. În Occident, pentru mutilările feminine cele mai grave, se 
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utilizează termenul « infibulare, infibulation1», derivat din latinescul 

«fibula », care înseamnă buclă. 

 După 1990, OMS şi alte organizaţii au decis folosirea termenului 

de « mutilare sexuală feminină » şi abandonarea celui de « circum-
ciziune femină », considerat prea puţin general pentru desemnarea 

diverselor forme de ablaţiune practicate pe femei, dar mai ales pentru 

că evoca circumciziunea masculină, ce trebuia trecută sub tăcere. 

Desigur, în spatele acestei decizii stă raţiunea politică a menajării 

susceptibilităţii musulmane şi jidoveşti, ambele simţindu-se cu musca 

pe căciulă. Mediile ce se opun circumciziunii masculine au optat şi ele 

pentru termenul de « mutilare sexuală masculină », care, bineînţeles, 

i-a scos din pepeni pe Jidani. 

În ce ne priveşte, vom utiliza termenii clasici, consacraţi, de 

circumciziune masculină şi circumciziune femină, întrucât refuzăm să 

ne supunem ukazurilor politice politrucilor OMS. Pentru noi, acest 

termen semnifică ablaţiunea sau extirparea unei părţi din organul 

sexual bărbătesc sau femeiesc, indiferent de amploarea acestei 

extirpări. Nu vom utiliza ceilalţi termeni decât în cazul unor citate. 
 

III. Diferite tipuri de circumciziune masculină 

Există patru tipuri de circumciziune masculină:  

1. Primul tip constă în tăierea parţială sau totală a pielii penisului 

care, prin întindere, depăşeşte glandul, Această piele este numită 

prepuţ. 

2. Al doilea tip este forma de circumciziune practicată de Jidani. 

Circumcizorul începe prin a trage pielea penisului şi taie partea ce 

depăşeşte glandul – operaţie ce se numeşte milah sau shituch. Apoi, 

într-o a doua fază2 a circumciziunii, circumcizorul trage înapoi pielea 

pe care întâi a întins-o şi smulge cu unghiile alungite şi ascuţite ale 

degetului mare şi ale arătătorului, partea de piele dintre tăietură şi 

gland (dublura prepuţului), operaţiune numită periah. 

3. Al treilea tip de circumciziune constă în jupuirea completă a 

pielii penisului, uneori chiar şi a pielii scrotului (ce susţine testiculele) 

şi chiar a unei zone din pubis. Această formă de circumcizie a existat 

şi probabil încă există la unele triburi din Africa neagră (de exemplu, 

Namchis) şi din sudul Arabiei. 

4. Al patrulea tip de circumciziune masculină constă în tăierea 

uretrei de-a lungul unei bune porţiuni din penis. Se practică un fel de 

deschidere asemănătoare vaginului feminin. Numită subinciziune, 

acest tip de circumciziune se practică încă printre Aborigenii din 

Australia. Anumiţi indivizi o practică însă în mod izolat, inclusiv în 

Occident. 

 

                                                
1. Infibularea este coaserea buzelor sexului feminin, în scopul împiedicării oricărei 

penetrări, în vreme ce exciziunea constă în extirparea clitorisului; ambele se practică 

în anumite societăţi şi comunităţi. (NT). 

2. Circumciziunea rituală jidovească cuprinde încă două interesante şi sfinte faze, 

aceea a « împărtăşirii » a cel puţin zece bărbaţi din asistenţa obligatorie, şi apoi a 

sugerii sexului proaspăt mutilat, de către însuşi mutilatorul. Studiul de faţă nu se 

ocupă însă de aspectul ritual-religios al circumciziei sau tăierii împrejur, nici la 

Jidani, nici la Musulmani. 
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Imagine 

 

În această carte ne vom ocupa de primele două tipuri de circum-

ciziune, care sunt cele mai răspândite printre Jidani, Creştini şi 

Musulmani. 

Sculele tăietoare utilizate sunt variate, de la cele mai primitive la 

cele mai moderne. Biblia menţionează în două rânduri utilizarea 

silexului (Ieşirea IV, 25 şi Iosua V, 2-3), ceea ce arată că circum-
ciziunea se practica deja înaintea descoperirii metalelor. Potrivit 

legendelor jidoveşti, circumcizia lui Avraam ar fi fost făcută ba cu o 

sabie, ba prin muşcătura unui scorpion. Potrivit unei povestiri a 

profetului Mahomed, Avraam ar fi fost tăiat împrejur cu o toporişcă de 

tâmplar (qaddum). 
 

IV. Diferite tipuri de circumcizie feminină 

OMS distinge patru tipuri de « mutilări sexuale feminine »: 

1. Primul tip constă în extirparea prepuţului feminin (scufiţa 

clitorisului), care practic înseamnă adesea extirparea totală a clito-
risului. 

2. Al doilea tip constă nu numai în extirparea scufiţei clitorisului ci 

şi în aceea parţială sau totală a buzelor mici. 

3. Al treilea tip constă în extirparea parţială sau totală a organelor 

sexuale externe şi sutura cvasitotală a orificiului vaginal. Această 

operaţie este numită infibulare. 

4. Al patrulea tip constă într-o serie de practici mai mult sau mai 

puţin diferite, însă la fel de barbare: perforări sau incizii în clitoris 

şi/sau buzele mari şi cele mici, tăierea completă a clitorisului sau a 

buzelor, cauterizarea prin ardere a clitorisului şi a ţesuturilor din 

vecinătate. Răzuirea orificiului vaginal, incizia vaginului, etc. 

Ca şi în cazul circumciziunii masculine, sculele folosite pot fi 

foarte primitive dar şi foarte moderne: un ciob de sticlă, o lamă, un 

cuţit sau chiar aparatul Rathmann după numele unui medic american 

care, în 1959, a inventat un aparat ce seamănă cu un cleşte, folosit 

pentru tăierea scufiţei (prepuţului) clitorisului. 
 

V. Statistici şi prezenţă geografică 

1. Circumciziunea masculină 

Nu există statistici sigure cu privire la acest fenomen. Se estimează 

că la începutul celui de al III-lea mileniu, aproximativ 13 300 300 de 

băieţi sunt circumcizionaţi în fiecare an, ceea ce face o medie de 25 de 

băieţi pe minut, la nivelul întregii planete. Alte surse consideră că 

circumcizia masculină atinge 23% din populaţia mondială, ceea ce, la 

începtul aceluiaşi mileniu al III-lea făcea un total de 650 de milioane 

de oameni, cifră care, între timp, a crescut. 

Circumcizia masculină este practicată pe totalitatea băieţilor jidani 

şi musulmani, cu excepţia unui mic număr de copii, ai căror părinţi se 

opun acestei practici. Un anumit număr de creştini practică însă şi ei 

circumcizia masculină – cazul creştinilor din Egipt, Sudan şi Etiopia. 

De asemenea, se pare că această practică ar fi în expansiune printre 

creştinii din alte ţări arabe, precum Siria, Palestina, şi Liban. Statele 

Unite constituie însă cea mai mare ţară creştină ce practică circum-
cizia masculină (aproximativ 60% dintre noii născuţi), Canada 
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(aproximativ 25%), Australia (aproximativ 10%), Coreea de Sud 

(aproximativ 91%. Această ultimă ţară a fost influenţată de prezenţa 

armatei americane pe teritoriul ei. Numeroase triburi animiste din 

Africa şi Australia practică şi ele circumcizia masculină. În ce priveşte 

Occidentul, se consideră că aproximativ 2% dintre noii născuţi de 

parte bărbătească sunt circumcizionaţi înainte de a părăsi maternitatea. 

Deocamdată lipseşte însă un studiu exhaustiv privind populaţiile ce 

practică circumcizia masculină. 
 

2. Circumciziunea feminină 

Juristul Ibn-al-Haj (d.1336) scria: « Tradiţia constă în a manifesta 

public circoncizia masculină şi în a o ascunde pe cea feminină ». 

Această formulă rezumă şi situaţia actuală.  Statisticile privind această 

practică sunt rare şi nesigure. 

Pentru începutul mileniului al III-lea se estima că aproximativ 

200000 de fete sunt circumcise în fiecare an, ceea ce face 3,8 fete pe 

minut. O anumită sursă pretinde că circumcizia feminină atinge 5% 

din populaţia mondială, ceea ce face cam 100 milioane de femei. 

Conform unei statistici OMS, în anul 1998 ar fi existat 136 797 440 de 

femei circumcise în 28 de ţări africane, dintre care 17 fac parte din 

Organizaţia Conferinţei islamice. Majoritatea femeilor circumcise par 

să aparţină lumii musulmane. Între 15 şi 20% dintre femeile 

circumcise, sunt circoncise după formulaa sau metoda faraonică. În 

Egipt, la începutul aceluiaşi mileniu al III-lea, ar fi existat 27 905 930 

de femei curcumcise, reprezentând 97% dintre femeile acestei ţări. 

Cifrele OMS nu cuprind decât ţările africane. Circumcizia feminină 

este însă practicată şi în alte ţări, precum Omanul, Emiratele Arabe 

Unite, Yemenul, Indonezia, Arabia saudită. Nu există studii cu privire 

la circumcizia feminină în aceste ţări, iar OMS nu manifestă interes 

pentru această chestiune. 
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PARTEA   II- A 

 

DEZBATEREA RELIGIOASĂ 

 
Orice dezbatere privind circumcizia masculină şi feminină începe 

necesarmente cu normele religioase. Jidanii, Creştinii şi Musulmanii 

cred că Dumnezeu a stabilit norme ce reglează atât raporturile dintre 

oameni şi cât şi acelea dintre oameni şi Dumnezeu. Potrivit acestor 

credincioşi,  Dumnezeu ar fi încredinţat profeţilor normele respective, 

care apoi le-ar fi transcris în cărţi sacre, numite şi cărţi cereşti 

(coborîte din cer). Prima întrebare pe care şi-o pun aceste comunităţi 

este de a şti dacă, potrivit cărţilor sacre, circumcizia este sau nu este 

obligatorie. 

 

CAPITOLUL  ÎNTÂI 

CIRCUMCIZIA  LA  JIDANI 

 

I. Circumciziunea masculină în cărţile sacre jidoveşti 
 

Biblia nu spune nimic cu privire la circumciziunea feminină. Ea 

comportă însă două pasaje importante (printre multe altele) privind 

circumciziunea masculină. 

Geneza sau Facerea, capitolul 17 
 

« (1) Iar când era Avram de nouăzeci şi nouă de ani, i S-a arătat 

Domnul şi i-a zis: Eu sunt Dumnezeul cel Atotputernic; fă ce-i plăcut 

înaintea Mea şi fii fără prihană. (2) Şi voi încheia legământ cu tine şi 

te voi înmulţi foarte, foarte tare. (3) Atunci a căzut Avram cu faţa la 

pământ, iar Dumnezeu a mai grăit şi a zis: (4) Eu sunt şi iată care-i 

legământul meu cu tine: vei fi tată a mulţime de popoare. (5) Şi nu te 

vei mai numi Avram ci Avraam va fi numele tău, căci am să te fac tată 

a o mulţime de popoare. (6) Am să te înmulţesc foarte, foarte tare, şi 

am să ridic din tine popoare, şi regi se vor ridica din tine. (7) Voi pune 

legământul Meu între Mine şi între tine şi urmaşii tăi, din neam în 

neam, să fie legământ veşnic, aşa că Eu voi fi Dumnezeul tău şi al 

urmaşilor tăi după tine. (8) Şi-ţi voi da ţie şi urmaşilor tăi pământul în 

care pribegeşti acum ca străin, tot pământul Canaanului, ca moştenire 

veşnică, şi voi fi Dumnezeu. (9) Apoi a mai zis Dumnezeu lui 

Avraam: Iar tu şi urmaşii tăi din neam în neam să păziţi legământul 

Meu. (10) Iar legământul dintre Mine şi tine şi urmaşii tăi din neam în 

neam, pe care trebuie să-l păziţi, este acesta: toţi cei de parte bărbă-

tească şi ai voştri, să se taie împrejur. (11) Să vă tăiaţi împrejur şi 

acesta va fi semnul legământului dintre Mine şi voi. (12) În neamul 

vostru, tot pruncul de parte bărbătească, născut la voi în casă sau 

cumpărat cu bani de la alt neam, care nu-i din seminţia voastră, să se 

taie împrejur în ziua a opta. (13) Numaidecât să fie tăiat împrejur cel 

născut în casa ta sau cel cumpărat cu argintul tău şi legământul Meu 

va fi însemnat pe trupul vostru, ca legământ veşnic. (14) Iar cel de 

parte bărbătească netăiat împrejur, care nu se va tăia împrejur în ziua a 

opta, sufletul acela se va stârpi din poporul tău, căci a călcat legă-
mântul Meu. (15) După aceea a zis iarăşi Dumnezeu către Avraam: Pe 
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Serai, femeia ta, să nu o mai numeşti Serai, ci Sarra să-i fie numele. 

(16) Şi o voi binecuvânta şi-ţi voi da din ea un fiu; o voi binecuvânta 

şi va fi mamă de popoare şi regi peste popoare se vor ridica dintr-însa. 

(17) Avraam a căzut atunci cu faţa la pământ şi a râs, zicând în sine: E 

cu putinţă oare să mai aibă fiu cel de o sută de ani? Şi Sarra cea de 

nouăzeci de ani e cu putinţă oare să mai nască? (18) Apoi a mai zis 

Avraam către Domnul: O, Doamne, măcar Ismael să trăiască înaintea 

Ta! (19) Iar Dumnezeu a răspuns lui Avraam: Adevărat, însăşi Sarra, 

femeia ta, îţi va naşte un fiu şi-i vei pune numele Isaac şi Eu voi 

încheia cu el legământul Meu, legământ veşnic: să-i fiu Dumnezeu lui 

şi urmaşilor lui. (20) Iată, te-am ascultat şi pentru Ismael, şi iată îl voi 

binecuvânta, îl voi creşte şi-l voi înmulţi foarte, foarte tare; doispre-
zece voievozi se vor naşte din el şi voi face din ei popor mare. (21) 

Dar legământul Meu îl voi încheia cu Isaac, pe care-l va naşte Sarra, la 

anul pe vremea aceasta! (22) Dumnezeu încetă apoi de a mai vorbi cu 

Avraam, S-a înălţat de la el. (23) Atunci a luat Avraam pe Ismael, fiul 

său, pe toţi cei născuţi în casa sa, pe toţi cei cumpăraţi cu argintul său 

şi pe toţi oamenii de parte bărbătească din casa lui Avraam şi i-a tăiat 

împrejur chiar în ziua aceea, cum îi poruncise Dumnezeu.(24) Şi era 

Avraam de nouăzeci şi nouă de ani, când s-a tăiat împrejur. (25) Iar 

Ismael, fiul său, era de treisprezece ani, când s-a tăiat împrejur. (26) 

Avraam şi Ismael, fiul său, au fost tăiaţi împrejur în aceeaşi zi. (27) Şi 

cu ei au fost tăiaţi împrejur toţi cei de parte bărbătească din casa lui 

Avraam, născuţi în casa lui sau cumpăraţi cu argint de la cei de alt 

neam. 
 

Levitic, capitolul 12 

(1) Şi a grăit Domnul lui Moise şi a zis: (2) Grăieşte fiilor lui Israel 

şi le zi: Dacă femeia va zămisli şi va naşte prunc, de parte bărbătească, 

necurată va fi şapte zile, cum e necurată şi în zilele regulei ei. (3) Iar 

în ziua a opta se va tăia pruncul împrejur, 

(4) Femeia să mai şadă treizeci şi trei de zile şi să se cureţe de 

sângele său; de nimic sfânt să nu se atingă şi în lăcaşul sfânt să nu 

meargă, până se vor împlinii zilele curăţirii ei. (5) Iar de va naşte fată, 

necurată va fi două săptămâni, ca şi în timpul regulei ei; apoi să mai 

stea şaizeci şi şase de zile pentru a se curăţa de sângele său. 
 
 

II. Caracterul obligatoriu al circumciziunii 

Înainte de a vedea cum privesc Jidanii circumciziunea masculină, 

trebuie să situăm această practică în contextul ei geografic şi istoric. 
 

1) Circumciziunea în vechiul Orient Apropiat 

Circumciziunea masculină şi feminină erau deja cunoscute în 

vechiul Egipt. Dispunem însă de foarte puţine dovezi materiale 

privind circumciziunea feminină, la care vom reveni mai târziu, când 

vom vorbi despre circumciziunea feminină la Jidani. 

O stelă funerară de la Naga Al-Deir, datant din secolul 23 era veche 

menţionează că un funcţionar al regelui fusese circumcis împreună cu 

alte 120 de persoane. Într-un bloc al mormântului de la Mereri a 

Dendera, proprietarul spune: « I-am înmormântat pe bătrânii lor şi am 

circumcumcis tinerii ». În secolul XX era veche, Sinoserit Iul spune că 

Dumnezeul Soare îl numise mai mare peste oameni pe când era copil, 
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înainte de a-şi pierde prepuţul. Către cel de al XIX-lea secol av. I-C, 

guvernatorul Khanobohtim II spune că înainte de a fi circumcis, tatăl 

său era guvernator. 

O gravură din jurul lui 2300era veche, de pe mormântul din 

Ankhmahor, la Saqqara, arată în două scene doi tineri băieţi care 

suportă circumciziunea. În scena de la dreapta, cel ce operează este 

aşezat în faţa celui ce este operat, care stă în picioare, pare destins şi 

ţine mâna stângă pe capul operatorului. Acesta îi aplică o substanţă 

pentru a face operaţia mai puţin penibilă, după cum indică şi textul ce 

însoţeşte scena: « Vreau să o fac cât mai confortabilă ». Dimpotrivă, 

scena din stânga ne prezintă un om ce operează aşezat, în faţa unui 

tânăr în picioare, ale cărui braţe sunt ţinute strâns de un ajutor. 

Operatorul îi spune ajutorului: « Ţine-l bine, să nu cadă», iar acesta îi 

răspunde: « Voi face aşa cum îmi ordonaţi». Cel ce operează ţine cu 

mâna stângă penisul tânărului, iar în mâna dreaptă are un obiect oval 

ce arată că operaţia nu constă în a tăia prepuţul ci în a practica o 

incizie în formă de « V ». Această formă se găseşte pe o statuie 

egipteană.  

O altă stelă comemorează victoria Regelui Piye în anul 728 era 

veche asupra unei coaliţii a prinţilor din Deltă, precum şi ascensiunea 

lui la tronul egiptean. Inscripţia ne informează că cu excepţia regelui 

Namart, monarhii din nord şi din sud nu puteau intra în palatul 

egiptean pentru că nu erau circumcişi şi pentru că mâncau peşte. O 

inscripţie din templul lui Isis, la Philae, arată că intrarea în templu este 

interzisă celor netăiaţi împrejur şi mâncătorilor de peşte. 

Vorbind despre vizita sa în Egipt, Herodot (d.v. 424 av. I-C) ne 

spune că, spre deosebire de alţi oameni, ce îşi lasă părţile sexuale în 

starea lor naturală, Egiptenii şi cei ce trec prin şcolile lor practică 

circumcizia. El adaugă: 
 

Ei practică circumciziunea ca măsură de curăţenie, plăcându-le mai mult să fie 

curaţi decât numai să aibă aerul. Preoţii lor se rad pe tot corpul la fiecare două zile, 

pentru ca nici un purice sau vreo altă insectă să nu se cuibărească pe persoana lor în 

timp ce îi servesc pe zei. 
 

Între anii 25 şi 23 era veche, Strabon a vizitat şi el Egiptul. Iată ce 

ne spune despre asta: 

Un alt obicei special al Egiptenilor este unul la care ţin foarte mult 

şi care constă în a creşte cu multă grijă copii care se nasc şi a practica 

circumcizia băieţilor şi exciziunea fetelor. Este adevărat însă că acest 

obicei se întâlneşte şi la Iudei; după cum am spus mai înainte, când am 

descris ţara lor actuală, Iudeii sunt şi ei originari tot din Egipt. 

Vorbind de circumcizia iudaică « obiect al glumelor şi al sarcas-

mului mulţimii », Filon din Alexandria (d, 54) ne spune că aceasta 

este « un obicei practicat cu multă grijă şi atenţie de alte popoare, mai 

ales de Egipteni, popor pe care îl considerăm prolific, vechi şi cu 

scaun la cap în cel mai înalt grad ». Cu alte ocazii, Filon spune că 

Egiptenii practică circumcizia « logodnicului şi a logodnicei », la 

vârsta de paisprezece ani, « când bărbatul începe să producă spermă 

iar regulile femeii să curgă ». 

Se pare că, în afară de Egipt, circumcizia masculină a fost practi-

cată şi în alte regiuni din Orientul Apropiat. Trei statuete metalice 
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siriene, din al 28-lea secol era veche reprezintă bărbaţi dezbrăcaţi, din 

care doi au fost circumcişi total, iar al treilea parţial. Herodot 

raportează ci Filistinii şi Fenicienii au preluat circumcizia de la 

Egipteni, dar că apoi, după ce au început comerţul cu Grecii, 

Fenicienii, au abolit-o. Biblia spune despre Arabi că erau un popor 

necircumcis (Ir IX, 25), la fel şi Filistinii (Gn XXIV, 14 şi Jg XIV, 3). 

Flavius Iosif (d. 100) spune că în Palestina numai Iudeii practicau 

circumcizia. În ce priveşte Arabii, considerându-i probabil descendenţi 

ai lui Ismael, el spune că aceştia îşi circumcizionau sau tăiau copii 

împrejur la vârsta de 13 ani. 
 

2. Circumcizie, popor ales şi pământ promis 

Capitolul 17 din Geneza biblică acreditează ideea că circumcizia ar 

fi început la iniţiativa lui Iahve, care i-a apărut lui Avram-Avraam, pe 

când acesta avea 99 de ani şi i-ar fi ordonat să se taie împrejur. 

Psihiatrii ar avea multe de spus despre chestiunea apariţiei lui Iahve 

în faţa unui Avram-Avraam la o vârstă foarte avansată. Pe de altă 

parte, istoricii se îndoiesc de existenţa lui Avraam care, după unii, ar fi 

trăit cu 19 secole înaintea lui Isus, adică aproximativ o mie de ani 

înaintea redactării Genezei. Aceiaşi istorici consideră că acest al 17-

lea capitol al Genezei reuneşte poveşti şi legende aparţinând mai 

multor epoci diferite. În limitele Genezei biblice, Avraam aparţine 

unei societăţi pastorale, deşi capitolul 17 vorbeşte de regi ce se vor 

naşte printre descendenţii lui (versetele 6-16). Putem presupune că 

acest pasaj a fost redactat de un preot necunoscut, care a trăit într-o 

perioadă când domneau regi, către secolul IX era veche. Unii consi-

deră chiar că cele două pasaje despre circumcizie, din Geneza şi din 

Levitic, au fost interpolate după întoarcerea Iudeilor din Babilon, în 

cel de al VI-lea secol era veche. 

Partea esenţială a capitolului 17 al Genezei este de ordin politic. 

Este vorba de o alianţă între Iahve şi descendenţii lui Avraam, alianţă 

ce justifică, în ochii acestora de pe urmă, cucerirea pământului autoh-

tonilor: « Şi-ţi voi da ţie şi urmaşilor tăi pământul în care pribegeşti 

acum ca străin, tot pământul Canaanului, ca moştenire veşnică, şi-ţi 

voi fi Dumnezeu» (Gn XVII, 8). Suntem deci la originea conceptului 

de Pământ promis, pe care Jidanii îl invocă încă astăzi, pentru a-şi 

legitima drepturile asupra Palestinei. La acest concept se adaugă un 

altul, acela de Popor ales (concept rasist menţionat în Dt IV,37; X,15 

şi IR III, 8). În compensaţie sau ca semn al acestei alianţe, ca 

promisiune de promovare la rangul de popor ales, Iahve îi cere lui 

Avraam să se taie împrejur pe el însuşi, pe sclavii lui şi toţi băieţii ce 

se vor naşte, aceştia de pe urmă la vârsta de opt zile. 
 

3. Circumcizia, semn de distincţie şi de mântuire 

Când Biblia atacă pentru prima dată dosarul circumciziei, ea ni-l 

prezintă ca un semn al alianţei (Gn XVII,11). Circumcizia, adică 

această chirurgie pe sexul bărbătesc, juca rolul cărţii sau buletinului de 

identitate, din zilele noastre. Indivizii şi meritele lor s-ar recunoaşte 

după sex, care le determină dreptul lor asupra ţării Canaanului, în 

posesiune veşnică (Gn XVII,8). Diferite texte biblice disting prin 

circumcizie Iudeii de Non-iudei, aceştia de pe urmă fiind calificaţi de 

non-circumcişi, termen arogant şi dispreţuitor la adresa lor. 
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Până astăzi, Jidanii consideră circumciziunea drept o garanţie a 

mântuirii lor colective pe pământ! O legendă jidovească spune că 

Jidanii au fost salvaţi din Egipt pentru că au respectat cu sfinţenie 

tăierea împrejur a sexului. În plin Ev Mediu, Maimonide (d. 1204) 

consideră circumcizia un mijloc de unitate şi solidaritate între jidani. 
 

4. Non-circumcizia elimină, circumcizia uneşte 

Pentru Jidanul credincios, Biblia este un cod juridic ce trebuie res-
pectat oriunde şi oricând. Invocând Dt XIII,1, XXIX, 28 şi Lv XXIII, 

14 Maimonide scrie: « Este o noţiune explicită în lege, aceasta de pe 

urmă fiind o obligaţie veşnică, secol după secol, fără a putea suferi 

vreo eliminare, variaţie sau completare ». După Maimonide, cel ce ar 

pretinde contrariul trebuie « ucis prin ştrangulare». Aceeaşi pedeapsă 

este prevăzută pentru acela care a « abolit una dintre poruncile pe care 

noi le-am primit pe cale orală », sau pentru cei ce dau o interpretare 

diferită de cea tradiţională. 

Curcumcizia constituie una dintre poruncile obligatorii din Biblie. 

Cel ce nu o respectă se expune unei sancţiuni: « Iar cel de parte 

bărbătească netăiat împrejur, care nu se va tăia împrejur, în ziua a 

opta, sufletul acela se va stârpi din poporul său, căci a călcat legă-

mântul meu » (Gn XVII, 14). În general, acest text este apropiat de cel 

din Ieşirea (IV, 19-26), după care dumnezeu îl prinde pe Moise la 

strâmtoare, într-un popas, şi încearcă să îl omoare. În cele din urmă 

însă, Dumnezeu nu i-a lăsat viaţa decât pentru că Sefora, iute de mână, 

a tăiat prepuţul copilului ei şi i-a atins picioarele (sau organele 

sexuale) ale lui Moise, cu mâinile ei pline de sânge. 

Sentinţa Bibliei i se pare injustă lui Filon, iudeul din Alexandria, 

care se întreabă: « De ce Dumnezeu dictează contra copilului condam-

narea la moarte (…) Dacă la opt zile după naştere copilul nu este 

circumcis, cu ce a păcătuit el pentru a fi condamnat la moarte? ». 

Philon arată că de fapt, în acest caz, pedeapsa biblică vizează părinţii, 

nu copilul -- « pentru că nu au ţinut cont de poruncile legii ». « Alţii 

vor spune însă că Dumnezeu s-a mâniat contra copilului, se pare, 

pentru ca pedeapsa să fie aplicată irevocabil adulţilor ce au violat 

legea ». 

5. Impuritatea celor non-circumcişi 
 

Capitolul 17 al Genezei consideră circumcizia ca semn al alianţei. 

În Levitic însă (XII,3), porunca de tăiere împrejur a prepuţului 

copilului apare în contextul normelor relative la purificarea femeii. 

Unii consideră că prin atingerea mamei, care este impură după naştere, 

copilul a devenit şi el impur, din care cauză trebuie purificat prin 

circumciziune. 

Biblia consideră că cel non-circumcis este un impur, calificativ 

dispreţuitor dat non-iudeilor. Fraţii lui Dina se consideră dezonoraţi 

prin căsătoria sorei lor cu un netăiat împrejur (Gn XXXIV, 14). După 

ce Iosua a circumcis întreg poporul, Iahve îi spune: « În ziua de astăzi 

am ridicat de pe voi ocara Egiptului ». (Ios V, 9). Invocând un text din 

Ieremia (IX, 25) Mişna afirmă că prepuţul este un obiect impur, de 

vreme ce Biblia reproşează păgânilor că nu sunt tăiaţi împrejur. 

Datorită impurităţii sale, non-circumcisul nu are dreptul să 

celebreze Paştele sau să mănânce o parte din animalul sacrificat cu 
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această ocazie. Pentru a putea face asta, mai întâi trebuie să se taie 

împrejur (Ieşirea XII,43-49). Talmudul interzice non-circumcişilor să 

mănânce din hrana destinată preoţilor. De asemenea, copilului dispen-

sat de circumcizie, din cauza decesului fraţilor săi, îi este interzis să 

mănânce din sacrificul de Paști; aceeaşi interdicţie se aplică şi părin-
telui ce nu îşi taie împrejur copiii sau stăpânului ce nu îşi taie împrejur 

sclavii săi. Copilul născut fără prepuţ nu va putea mânca nici el până 

când cel puţin o picătură de sânge îi va fi stoarsă din penis. Dacă 

totuşi s-a făcut un sacrificiu pentru astfel de persoane, acesta va fi 

invalidat. Iezechiel interzice non-circumcisului să intre în sanctuar (Iez 

44:9) iar Isaia merge şi mai departe interzicând acestora şi tuturor 

impurilor intrarea în Ierusalim (Is 52:1). 
 

6. Căsătoria cu cei non-circumcişi 

Circumcizia este o condiţie a căsătoriei. Non-circumcisul nu se 

poate căsători cu o jidoavcă, iar un Jidan nu poate lua în căsătorie fata 

unui non-circumcis. În capitolul 34 al Genezei găsim episodul 

instalării lui Iacob şi a fiilor lui în oraşul lui Sichem şi al lui Hemor 

Heveul. Sichem, fiul lui Hemor, prinţul acestui oraş, a răpit-o pe Dina, 

fiica lui Iacov şi a Liei şi s-a culcat cu ea. Apoi, tatăl şi fiul s-au adre-
sat părinţilor şi fraţilor Dinei, pentru a cere mâna acesteia, propu-

nându-le reciprocitatea în toate: « Măritaţi-vă fetele voastre cu noi şi 

fetele noastre luaţile pentru feciorii voştri ». Răspunsul a fost catego-

ric: ei nu îşi pot da fetele să se căsătorească cu cei netăiaţi împrejur şi 

nici lua în căsătorie fiicele netăiaţilor împrejur. Dacă ar face asta, s-ar 

dezonora. Lui Samson, ce se îndrăgostise de o Filistină, părinţii lui îi 

reproşează: « Au doară nu se găsesc femei printre fiicele fraţilor tăi şi 

în tot poporul meu, de te duci să-ţi iei soţie de la Filistinii cei netăiaţi 

împrejur?» (Jg 14:3). Interdicţia de a da o Jidoavcă în căsătorie unui 

non-circumcis sau de a lua o nevastă dintr-un grup de netăiaţi împrejur 

este în legătură cu conceptul de Popor ales. Regăsim această inter-

dicţie în ordinul pe care Avraam îl dă servitorului său : « Şi jură-mi pe 

Domnul Dumnezeul cerului şi pe Dumnezeul pământului că fiului 

meu Isaac nu-i vei lua femeie din fetele Cananeenilor, în mijlocul 

cărora locuiesc eu » (Gn 24:3). Cartea întâia a lui Ezdra insistă însă 

cel mai mult asupra acestei interdicţii. Preotul Ezdra a reunit toţi 

exilaţii la Ierusalim şi i-a dojenit în timp ce ploua cu găleata: « Voi aţi 

păcătuit, luându-vă femei de neam străin şi cu aceasta aţi mărit vina 

lui Israel. Pocăiţi-vă de păcatul acesta înaintea Domnului Dumne-

zeului părinţilor voştri, faceţi voia Lui şi depărtaţi-vă de popoarele 

pământului şi de femeile celor de alt neam ». (Ezd 10: 10-11). 

Normele biblice au fost formulate într-un proiect de lege prezentat 

Knessetului în septembrie 1984 de către rabinul Meir Kahane (d. 

1990). Acest proiect prevedea sancţiuni contra căsătoriilor şi relaţiilor 

sexuale dintre Jidani şi non-jidani. Cu această ocazie, deputatul 

conservator Michael Eitan a comparat proiectul de lege respectiv cu 

legile rasiste de la Nuremberg, din 1935. 
 

7. Separaţie în viaţă şi în moarte 

Netăiaţii împrejur fiind consideraţi impuri, normele jidoveşti inter-

zic orice relaţii cu ei, inclusiv a gusta din hrana lor. Talmudul discută 

cazul copiilor unei sclave, care au fost circumcişi, fără să fie însă 
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trecuţi prin baia rituală. Întrebarea este dacă atingerea unuia dintre 

aceşti copiii face vinul impur sau nu: Răspunsul este negativ, din 

cauza vârstei lor fragede, care nu le permite să distingă natura idolilor. 

Dacă aceşti copii ar fi fost adulţi, atunci vinul în contact cu ei ar fi 

devenit impur şi deci impropriu pentru consum. 

Moshe Menuhin (d. 1983), tatăl faimosului violonist Yehudi 

Menuhin (d. 1999) raportează că locuinţa bunicului său din colonia 

Bokhara din Palestina era accesibilă Gentililor cu ocazia paştelui 

jidovesc. Acestora li s-a pus la dispoziţie o masă separată. Menuhin 

adaugă: 
Îndată ce invitaţii străini au plecat, el (bunicul) merse la masa acestora şi cu 

surâsul pe buze luă toate sticlele de vin ce fuseseră deschise, şi erau numeroase; le-

a scos pe toate afară din casă şi le-a vărsat în reţeaua de canalizare. Câteva din 

aceste sticle erau aproape pline şi nu înţelegeam cauza risipei. L-am întrebat: « Ce 

rău au făcut aceşti goyimi vinului?». Bunicul a zâmbit şi mi-a explicat că, după 

codul de legi jidoveşti, orice vin deschis de un goy devine yayin nesech, adică vin 

păgân ce nu mai poate fi băut. 

Această concepţie jidovească privind netăiaţii împrejur se regăseşte 

la începuturile creştinismului. Astfel, creştinii de origine iudaică i-au 

reproşat apostolului Petre că a acceptat invitaţia lui Corneliu, un sutaş 

roman: « Ai intrat la oameni netăiaţi împrejur şi ai mâncat cu ei» (Fp 

11:3). Apostolul Petre cunoştea această interdicţie şi a comentat-o cu 

cel ce îl invitase la masă: « Voi ştiţi că  nu se cuvine unui Iudeu să se 

unească sau să se apropie de cel de alt neam, dar mie Dumnezeu mi-a 

arătat să nu numesc pe nici un om spurcat sau necurat ». (Fp 10:28). 

Apostolul Pavel ne arată însă că Petre « înainte de a venii unii de la 

Iacov mânca deja cu cei dintre neamuri, dar când au venit ei, se ferea 

şi se osebea, temându-se de cei din tăierea împrejur ». (Ga 2:12). 

Separaţia între tăiaţi şi netăiaţi împrejur ţine până la moarte. Din 

această cauză, Jidanii practică circumcizia inclusiv pe copilul mort 

înainte de a fi tăiat împrejur, înainte de a-l înmormânta. În zilele 

noastre, problema s-a pus cu unii Jidani sovietici emigraţi în Israel, 

care au murit fără să fi fost circumcişi. Iată ce citim în Jerusalem 

Report din 9 septembrie 1993: 
 

Ministrul afacerilor religioase a dezvăluit că, peste tot în Israel, societăţile de 

înhumare practică circumcizia pe cadavre, înainte de a le înmormânta, fără 

autorizaţia familiilor respective. Majoritatea celor decedaţi era compusă din 

emigranţi din fost Uniune Sovietică. Responsabilii societăţilor de înmormântare şi 

marele rabin sefard Mordechai Eliahu s-au exprimat în favoarea acestei practici; 

marele rabin Ashkenaz Yisrael Lau spune însă că Rabinatul nu impune cu forţa 

circumcizia, nici pentru cei vii, nici pentru cei morţi. 
 

La 16 iulie 1998, ziarul Jerusalem Post scria că această chestiune a 

fost obiectul unei dispute în Knesset. A fost vorba de mai multe 

rapoarte, conform cărora « câteva societăţi de înmormântare taie 

împrejur imigranţii jidani decedaţi, înainte de a-i îngropa ». Purtătorul 

de cuvânt al ministerului afacerilor religioase a spus că « tăierile 

împrejur fără permisiune au fost incidente izolate, societăţile de 

înmormântări fiind avertizate contra unei astfel de practici ». El însă a 

mai adăugat: « Halacha interzice înmormântarea printre Jidani a unor 

persoane netăiate împrejur ». În legătură cu această dezbatere furtu-

noasă, Daily Telegraph raportează că după spusele consilierului 



 
17 

ministerului afacerilor religioase din Israel, circumciziile postume 

constituie o practică obişnuită. 
 

8. Exagerarea importanţei circumciziunii 

Conform unei legende jidoveşti, în ziua Judecăţii de Apoi, Avraam 

se va posta în spatele porţii Iadului şi-i va împiedica pe cei netăiaţi 

împrejur să pătrundă înăuntru. După o altă legendă însă, Dumnezeu le 

va ierta Jidanilor multe dintre păcatele lor tocmi pentru că sunt tăiaţi 

împrejur. Cei netăiaţi împrejur vor fi judecaţi în tura de noapte, în 

vreme ce jidanii vor fi judecaţi ziua, pe soare. Evident că Jidanii vor 

beneficia de pile, graţii şi relaţii la care ceilalţi nici măcar nu se pot 

gândi. Ei vor fi singurii ce vor beneficia de bucuriile şi fericirea 

venirii lui Mesia. Rabbi Yehuda spune că Dumnezeu conservă sângele 

ce curge din copilul tăit împrejur, iar în ziua judecăţii priveşte acest 

sânge şi salvează lumea. 

Unii Jidani consideră că nou-născutul ce moare fără să fie tăiat 

împrejur nu se poate mântui, acesta fiind motivul pentru care se 

practică circumcizia postumă. Ce se întâmplă însă cu cei care au murit 

foarte de demult, înainte să fie instituită sau promulgată tăierea 

împrejur generală şi obligatorie? Trebuie oare să credem că toţi cei ce 

l-au precedat pe Avraam sunt blestemaţi? Pentru rezolvarea acestei 

probleme, rabinii au decis că aceşti oameni juşti s-au născut gata 

circumcişi, purtând pecetea alianţei divine pe penis, încă din burta 

mamelor lor. Dumnezeu ar fi privilegiat anumiţi oameni după 

Avraam, făcându-i să se nască gata tăiaţi împrejur, semn că aparţin 

celor aleşi, că puritatea lor desăvârşită vine din chiar burţile mamelor 

lor. Lista celor născuţi gata tăiaţi împrejur variază de la legendă la 

legendă. Printre aceşti tăiaţi împrejur fără bisturiu regăsim pe Adam, 

pe Seth (al treilea fiu al lui Adam), pe Enoch, Noe, Ashem, Terah, 

Melchisedec, Iacob, Gad, Iosif, Moise, Balaam, Samuel, David, Isaia, 

Ieremia, Zerubabel, Ubayd. O altă legendă atestă că toţi îngerii se nasc 

gata circumcişi. Aşadar, tăierea împrejur sau circumciziunea a cunos-

cut în scrierile jidoveşti o importanţă capitală. Referindu-se la Ieşirea, 

Talmudul stipulează că importanţa circumciziei este atât de mare încât 

cu toată faima lui, Moise nu a putut fi dispensat vreme de o oră. 

Talmudul  arată că Dumnezeu nu s-ar mai fi încurcat cu facerea lumii 

dacă nu era la mijloc chestiunea tăierii împrejur, care este mai impor-
tantă decât toate celelalte porunci. Autorii jidani moderni continuă să 

repete aceste lucruri. Iată ce spune rabinul Joseph B, Soleveitchik: 
 

Este vorba de o alianţă eternă, ce nu poate fi abolită niciodată. Poporul jidănesc 

şi Dumnezeu în persoană aparţin aceleiaşi experienţe existenţiale. (…) Circumcizia 

este comunitatea ce trăieşte în istorie. Fără ea, omul este ca un grăunte de nisip luat 
de curent, venind de niciunde şi mergând tot acolo. 

 

Având în vedere importanţa circumciziei, Jidanii îi acordă toată 

prioritatea în raport cu sabatul sau înmormântarea unei rude. 

 

III. Curent jidovesc opus circumciziei 
 

1. Jidanii nu au practicat totdeauna circumcizia 

În general, se crede că circumcizia a fost stabilită, prin ordin divin, 

pe timpul lui Avraam, care ar fi trăit cu 19 secole înainte de Isus. 

Apoi, descendenţii acestui Avraam ar fi continuat să se taie împrejur 
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unii pe alţii, până în zilele noastre. Se trece însă sub tăcere că Jidanii 

nu au practicat circumcizia din totdeauna, că, de-a lungul secolelor, 

unii dintre ei au refuzat şi refuză încă să se lase tăiaţi împrejur. 

Nici măcar Moise nu ar fi fost circumcis. Se pare că după acest 

semn l-ar fi recunoscut fata Faraonului3, ce l-a cules din apele Nilului 

(Ies 2:6). Moise a avut doi fii de la soţia sa Sefora (Ies 2: 15-22 şi 

18.3). Pe drumul său către Egipt, pe când se întorcea din refugiul 

trecător de la socrul său, Ietro, îngerul lui Dumnezeu l-a întâlnit şi a 

încercat să îl ucidă. Soţia lui, Sefora, a luat însă silexul şi a tăiat 

prepuţul fiului ei cel mare, apoi a atins cu mâinile ei pline se sânge 

picioarele (sau organele sexuale?) lui Moise şi i-a zis « Tu îmi eşti un 

soţ crud ». Astfel, Moise a scăpat de la moarte (Ies 4:25-26). Sefora 

însă nu l-a tăiat împrejur decât pe fiul ei cel mare, iar această 

intervenţie chirurgical-rituală a fost de fapt accidentală, pe timpul unui 

popas de noapte, nu în ziua a opta după naştere, cum prescrie Biblia. 

(Gn 17:12; Lv 12:3). 

Cartea lui Iosua ne învaţă că « tot poporul născut pe cale … nu era 

tăiat împrejur, pentru că se născuse pe cale » (Ios 5:2-9), iar Iosua a 

primit ordin să-şi facă cuţite ascuţite, de cremene, şi să-i taie împrejur. 

Achab, regele lui Israel (care a domnit între 875 şi 853 era veche) şi 

soţia sa Jezabel, fiica lui Ittobal, regele din Tyr şi Sidon, au interzis 

orice tăiere împrejur. Aceasta a provocat însă sfânta mânie a lui Ilie. 

Reuşind să se fofileze, Ilie s-a refugiat într-o peşteră unde a fost 

contactat de Iahve care l-a întrebat: « Ce faci aici, Ilie?», iar el a 

răspuns: « Cu râvnă am râvnit către Domnul Dumnezeul Savaot, căci 

fii lui Israel au părăsit legământul Tău, au dărâmat jertfelnicele Tale şi 

pe prorocii Tăi i-au ucis cu sabia, rămânând numai eu singur, dar 

caută să ia şi sufletul meu ». (III R 19:9-10). Expresia au părăsit 

legământul tău se referă la abandonarea tăierii împrejur. Pentru 

aducerea aminte a acestui exces de zel, al lui Ilie, pe tema circum-
ciziei, Jidanii îi rezervă şi azi un scaun special, numit scaunul lui Ilie, 

care asistă, mut şi invizibil, la orice tăiere împrejur.  

Cartea Macabeilor aminteşte pe Antioh Epifan, regele grec din 

Siria (d. 164 av. I-C), în timpul căruia Iudeii doritori de fuzionare cu 

alte naţii şi-au refăcut prepuţul, refuzând să mai taie împrejur băieţii 

lor (1M 1:15). Aceasta a provocat însă mânia preoţilor iudei. Astfel, 

preotul Matatia şi prietenii lui Asideii « au adunat oştire şi au bătut pe 

cei păcătoşi cu mânia lor şi pe bărbaţii cei fără de lege cu urgia lor… 

şi le-au stricat jertfelnicele… şi au tăiat împrejur pe pruncii câţi au 

aflat în popoarele lui Israel ». (1M 2: 44-46). 

Jidanii au continuat să îşi lungească prepuţul scurtat prin tăierea 

împrejur şi să o refuze cu indignare pe aceasta. În acest sens, medicul 

roman Celsus (d. c. 50) descrie două operaţii de restaurare a prepu-

                                                
3. La vremea respectivă, Egiptenii erau tăiaţi împrejur, iar Jidanii, probabil, încă nu, 

sau nu toţi – deşi trecuseră câteva secole bune după Avraam. Egiptenii practicau 

circumcizia de ziua a cincea, nu de ziua a opta, lucru nu lipsit de însemnătate! După 

unii endocrinologi, circumciziunea de ziua a cincea explică faptul că, împotriva 

consanguinităţii, Egiptenii din aceeaşi familie se căsătoreau între ei, inclusiv fratele 

cu sora sa. Fapt este că, în condiţiile circumciziei de ziua a cincea, aristocraţia şi 

monarhia egipteană a durat câteva zeci de secole, iar monarhiile şi aristocraţia iudeo-

creştină europeană au degenerat într-o perioadă de timp de zece ori mai mică. 



 
19 

ţului. Beneficiarii uneia dintre acestea au fost chiar cei ce practicau, ca 

profesionişti, tăierea împrejur. În prima sa Epistolă către Corinteni, 

apostolul Pavel vorbeşte despre asta: « A fost cineva chemat, fiind 

tăiat împrejur? Să nu se ascundă. A fost cineva chemat în netăiere 

împrejur? Să nu se taie împrejur » (1 Co 7:18). Pentru a face faţă 

acestei respingeri categorice a tăierii împrejur, către anul 140 rabinii 

au inventat o formă mai gravă de amputare-mutilare a sexului 

bărbătesc. Se tăia astfel nu numai partea din prepuţ care, prin 

întindere, depăşeşte capul acestuia, ci şi mucoasa sau membrana 

interioară, adică dublura prepuţului. Rezultatul consta în aceea că 

retragerea pielii penisului devenea mult mai dificilă, iar refacerea 

prepuţului tăiat aproape imposibilă. Chestiunea penisului preocupând 

însă foarte serios casta rabinică, aceştia au prevăzut, la nevoie, 

recumcizia celor ce reuşeau totuşi să îşi refacă prepuţul. La nevoie, 

această retăiere împrejur putea fi repetată chiar de o sută de ori4.  

În plus faţă de circumcizia prepuţului, în Biblie întâlnim şi 

conceptul de circumcizie a inimii, a urechilor şi a buzelor: 

Astfel, Dumnezeu cere Iudeilor: « Deci să tăiaţi împrejur inima 

voastră, şi de acum înainte să nu mai fiţi tari la cerbice ». (Dt 10:16). 

Acelaşi Dumnezeu iubitor ameninţă pe Iudei cu umilirea inimii lor 

netăiate împrejur, din cauza greşelilor lor: «.. atunci se va supune 

inima lor cea netăiată împrejur şi vor suferi ei pentru nelegiuirile lor ». 

(Lv 26:41). Ieremia, ameninţă şi el pe cei ce se laudă cu înţelepciunea, 

puterea sau bogăţia lor : « Iată, vin zile, zice Domnul, când voi cerceta 

pe toţi cei tăiaţi şi netăiaţi împrejur». (Ir 9: 25). Campionul jelaniilor şi 

jeluitorilor cere Iudeilor cu tărie: « Bărbaţi ai lui Iuda şi locuitori ai 

Ierusalimului, tăiaţi-vă împrejur pentru Domnul şi lepădaţi învârtoşa-

rea inimii voastre, ca nu cumva să izbucnească mânia mea ». (Ir 4:4). 

Această învârtoşare a inimii ne face să ne gândim la prepuţul şi poate 

chiar erecţia inimii, idee ce apare în Iezechiel, care vorbeşte de necir-
cumcişii la inimă şi la corp, de ce nu şi la suflet? – « Că aţi băgat 

înăuntru fii străini, netăiaţi împrejur la inimă şi netăiaţi împrejur la 

trup… ». (Iz 44: 7-9). 

În Biblie, tăierea împrejur a buzelor şi a limbii este escamotată, în 

bună măsură, prin artificii de traducere. Moise încearcă să respingă 

cererea lui Iahve de a-l înfrunta pe Faraon, sub pretextul că buzele lui 

nu sunt tăiate împrejur, ceea ce a fost tradus prin « gura mea şi limba 

mea sunt anevoioase ». (Ieşirea 4: 11). Traducătorii Bibliei nu au 

cenzurat însă ideea tăierii împrejur a urechilor, care apare clar în gura 

lui Ieremia: « Cu cine să vorbesc şi cui să vestesc, ca să audă? Că iată, 

urechea lor este netăiată împrejur…». (Ieremia 6:10). 
 

2. Dezbaterea chestiunii la Jidanii reformaţi din Germania 

După revoluţia franceză de la 1789, s-a profilat tendinţa de a crea o 

societate civilă fără bariere religioase între cetăţeni. Diversele guverne 

germane erau dispuse să asimileze multiplele comunităţi religioase 

jidoveşti, care însă ar fi trebuit să dorească acest lucru, pentru ca 

membrii lor să obţină egalitatea de drepturi. Împăratul Napoleon, ce 

                                                
4. Aşa stând lucrurile, se înţelege că rabinii trebuiau să inspecteze periodic starea 

penisului, a prepuţului credincioşilor, ceea ce este într-adevăr sublim. Foarte sublim! 
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făcea şi desfăcea multe pe atunci, era contra tendinţei Jidanilor de a se 

închide în ghetourile lor precum moluştele în cochilie. De aceea, 

pretutindeni unde domina puterea imperială napoleoniană, li s-a cerut 

Jidanilor să iasă din ghetourile lor. 

În acest context a apărut curentul jidănesc reformist, care milita 

pentru înţelegere şi acceptare mutuală între Jidani şi Gentili. Imperiul 

napoleonian a dispărut în condiţiile cunoscute, dar tendinţa jidovească 

reformistă s-a manifestat în continuare. La 1820, cu ocazia deschiderii 

primei sinagogi reformate la Sessen, Israel Jaconson a spus că ritualu-

rile şi obiceiurile religioase jidoveşti sunt contrare raţiunii. 

Dezbaterea contra tăierii împrejur s-a deschis la Francfort, în 1843, 

de către un grup de Jidani laici numiţi Amicii Reformei, ce amintea 

grupul de Amici ai Luminii, format de protestanţii universalişti din 

vremea respectivă. Una dintre revendicările Amicilor Reformei consta 

în suprimarea tăierii împrejur ca semn de deosebire între oameni. Un 

punct din programul iniţial al acestui grup stipula că circumciziunea 

nu este obligatorie pentru Jidani. Sub presiunea clericalismului rabi-

nic, Amicii Reformei au fost siliţi să renunţe la acest punct. Totuşi, un 

document anonim, care nu putea veni decât din partea acestui grup de 

Jidani luminaţi propunea înlocuirea ruşinoasei şi insultantei tăieri 

împrejur a sexului bărbătesc printr-o circumcizie fără de sânge, numită 

sfinţirea de ziua a opta, celebrată atât pentru băieţi cât şi pentru fete, 

care intrau astfel cu toţii în alianţa jidovească primindu-şi numele 

jidovesc. Cei mai convinşi dintre aceşti Jidani reformaţi militau pentru 

abolirea completă a credinţelor bazate pe revelaţie şi pe barierele 

dintre religii. 

După câtva timp, în urma decesului mai multor copii, din cauza 

tăierii împrejur, Departamentul Sănătăţii din Francfort a stabilit un 

regulament ce urmărea să impună practicii tăierii împrejur o securitate 

medicală maximă. Acest regulament stipula că « Dacă cetăţenii şi 

locuitorii israeliţi doresc să îşi taie copiii împrejur, ei trebuie să 

recurgă la persoane special numite pentru practica circumciziunii ». 

Cele câteva cuvinte în caractere italice, din această frază, i-au scos pe 

rabini din pepeni, întrucât aceasta însemna că părinţii erau liberi să îşi 

taie sau să nu îşi taie împrejur proprii lor copii. În sfânta lor furie, 

rabinii au considerat că aceasta pune în pericol comunitatea jido-
vească, tăierea împrejur fiind condiţia indispensabilă pentru a face 

parte din ea. Mulţi părinţi îşi exprimaseră însă dorinţa de a nu-şi mai 

tăia copiii împrejur. În ciuda presiunii rabinilor, autorităţile din 

diverse state germane au menţinut regulamentul lor. 

Curând, dezbaterea asupra tăierii împrejur a depăşit Germania 

propriu-zisă, ajungând în capitala imperiului Austro-Ungar, unde 66 

de medici jidani au trimis un Memorandum consiliului comunităţii lor, 

pronunţându-se contra continuării practicii tăierii împrejur. Rabinii 

erau şi ei divizaţi în ce priveşte consecinţele sociale ale renunţării la 

tăierea împrejur, unii refuzând să oficieze căsătoria unei Jidoavce cu 

un Gentil. Întrucât mulţi copii de Jidani au scăpat netăiaţi împrejur, în 

anul 1871 s-a reunit un foarte sfânt sinod jidovesc la Augsburg. Cu 

această ocazie, s-a luat decizia următoare: 
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Sinodul este convins de importanţa tăierii împrejur pentru iudaism. 

Sinodul declară însă că băieţii născuţi de Jidoavce, care dintr-un motiv 

sau altul au rămas netăiaţi împrejur, trebuie totuşi să fie consideraţi 

Jidani şi trataţi ca atare în toate cele ce ţin de practica ritualului, con-
form normelor imperative, stabilite şi recunoscute în cadrul iudais-

mului. 
 

3. Dezbaterea actuală a circumciziei printre Jidanii americani 

Dezbaterea acestei chestiuni printre Jidanii reformaţi din Europa a 

continuat şi printre aceia dintre ei care au emigrat în America 

secolului al XIX-lea. Tăierea împrejur sau circumcizia a fost punctul 

principal de pe agenda primei reuniuni a rabinilor reformaţi, care a 

avut loc la Filadelfia, în 1869. Cu această ocazie, a fost adoptată 

decizia următoare: 
 

Copilul de sex bărbătesc, ca şi cel de sex femeiesc, trebuie considerat membru 

prin descendenţă al comunităţii jidoveşti, chiar dacă este netăiat împrejur –  conform 

principiilor fundamentale ale iudaismului, care nu au fost niciodată puse la îndoială. 
 

Această reuniune a discutat şi cazul convertirilor la iudaism, care 

sunt descurajate de către tăierea împrejur. Poziţia radicală a rabinului 

David Einhorn, care preconiza menţinerea şi impunerea tăierii împre-

jur, a avut însă câştig de cauză. Einhorn a susţinut că prozeliţii « aduc 

multe elemente impure în iudaism », iar circumcizia serveşte tocmai 

purificării iudaismului de aceste elemente. Curentul sau opinia lui 

Einhorn a fost însă răsturnat în cadrul reuniunii din 1892, care a decis 

că rabinii trebuie să accepte « în alianţa sacră a lui Israel (…) orice 

persoană onorabilă şi inteligentă ce doreşte această afiliere, fără nici 

un rit iniţiatic şi fără nicio altă ceremonie ». Aşadar, niciun semn fizic 

exterior nu condiţiona admiterea Gentililor în comunitatea jidovească. 

Încetul cu încetul însă, tăierea împrejur a fost introdusă printre 

Gentilii din Statele Unite, fiind practic acceptată de majoritatea popu-

laţiei ca practică rutinieră, înainte de ieşirea noilor născuţi din 

maternitate. În Statele Unite nu s-a mai pus deci problema jidanilor 

din Germania, care erau aproape singurii obligaţi să se taie împrejur. 

Evenimentele dramatice din timpul celui de al II-lea Război 

mondial, urmate de înfiinţarea Statului Israel, au dat lovitura de graţie 

dezbaterii jidoveşti contra circumciziunii, aceasta continuând să fie 

considerată ca element fundamental al iudaismului. În 1979, Confe-
rinţa centrală a rabinilor americani a luat o decizie fermă în favoarea 

tăierii împrejur, ceea ce indică noua tendinţă dogmatică actuală. 

Această conferinţă a considerat că « aducerea băieţilor în alianţa jido-

vească prin intermediul ritualului tăierii împrejur este o poruncă di-
vină », care nu se discută. Conferinţa rabinilor americani din 1979 a 

adăugat că « tăierea împrejur nu este suficientă pentru intrarea în ali-
anţa jidovească, ea trebuind să fie însoţită de rugăciunile de rigoare ». 

S-a stabilit că, pe cât posibil, chirurgia tăierii împrejur trebuie prac-
ticată de persoane special formate, atât pe plan religios cât şi pe plan 

medical. Recunoscând ca legitimă exigenţa egalităţii între sexe, confe-
rinţa a aprobat instituirea unei ceremonii religioase care să marcheze 

intrarea fetelor în alianţa jidovească. 

Această conjunctură favorabilă menţinerii tăierii împrejur nu pare 

însă destinată să dureze. Problema circumciziunii este din nou dezbă-
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tută cu pasiune în Statele Unite. De data asta, dezbaterea nu a mai fost 

iniţiată de minoritatea jidovească ci de majoritatea creştină americană. 

În plus, chestiunea tăierii sau netăierii împrejur nu se mai pune de data 

asta pe plan strict religios ci pe plan medical, psihologic şi umanist. 

Mulţi Jidani se opun tăierii împrejur şi militează pentru restaurarea 

penisului în drepturile lui naturale şi legitime. Este vorba, pe de o 

parte, de restaurarea prepuţului; pe de alta de instituirea unui ritual 

alternativ, fără amputarea, deci mutilarea iremediabilă a noului născut. 

Noile obiecţii contra tăierii împrejur au fost rezumate de către 

Hoffman, după cum urmează: 

1. Pe plan ritual, tăierea împrejur este contară principiului egalităţii 

dintre bărbat şi femeie. Ea este un ritual ce califică şi consfinţeşte 

intrarea copilului în cercul celor ce domină societatea. Unii încearcă să 

rezolve această problemă prin instituirea unui ritual simbolic paralel 

pentru fete. 

2. Pe plan medical, tăierea împrejur nu are importanţa ce i-a fost 

atribuită în trecut. Dacă tăierea împrejur nu are deci nicio importanţă 

pentru sănătate, ea devine inutilă. 

3. Pe plan moral, tăierea împrejur este considerată astăzi ca o 

mutilare sexuală practicată asupra minorilor, din care cauză ea este 

inadmisibilă. 
 

4. Deschiderea dezbaterii tăierii împrejur în Israel 

În afară de Jidanii sovietici non-circumcişi, mai multe familii jidă-

neşti, ce trăiesc în Israel, refuză să îşi taie copiii împrejur. Aceştia 

estimează că nu este necesar ca băieţii lor să fie mutilaţi pentru a 

deveni jidani, pentru că Jidan este cel născut dintr-o mamă jidoavcă. 

În Israel s-a constituit o asociaţie care militează pentru renunţarea la 

tăierea împrejur. 

Marele rabin sefard Bakshi-Doron a atacat această asociaţie. « Cu 

mare durere, spune acest rabin, ştiam că va veni şi asta. Poporul a fost 

cuprins de ura de sine. Ideea că tot ce este jidovesc este abominabil a 

ajuns până la berit milah (tăierea împrejur), semnul iudaic cel mai 

important, procedură simplă contra căreia nu se poate spune nimic ». 

Pretinsele pagube produse de circumcizie nu ne permit să ne îndoim 

de această cutumă, a dăugat rabinul. « Cine poate să decidă că este 

vorba de ceva primitiv, antic şi penibil? Domnul fie lăudat, poporul 

jidănesc a trăit astfel generaţii fără de număr. Chiar dacă tăierea 

împrejur lezează un pic plăcerea sexuală, asta nu este o tragedie ». 

În Israel nu este deloc simplu să fii contra tăierii împrejur. După 

cum am văzut, netăiaţii împrejur nu pot fi îngropaţi într-un cimitir 

jidănesc. Soţii ce refuză să îşi taie băieţii împrejur întâmpină dificul-

tăţi enorme cu familiile şi prietenii lor, ce rup orice relaţie cu ei. Un 

articol din presa israeliană raportează că o mamă ce a refuzat să-şi taie 

taie băieţelul împrejur a fost ameninţată de tatăl ei că o va dezmoşteni. 

O altă mamă povesteşte că bunicul copilului ei refuză să atingă şi 

chiar să îl vadă pe copilul netăiat împrejur. Prietenii unor astfel de soţi 

i-au calificat pe aceştia de « hitlerişti », acuzându-i că vor să distrugă 

iudaismul. 

În ciuda acestor tracaserii, opozanţii tăierii împrejur se reunesc din 

două în două săptămâni pentru a discuta despre cum ar putea să îşi 
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intensifice lupta lor şi să se susţină mai bine unii pe alţii. Cântăreţul şi 

criticul literar Menahem Ben este unul dintre aceştia. El nu şi-a 

circumcis copiii, deşi crede în Dumnezeu şi în Biblie, afirmând că şi-a 

circumcis băieţii cum a crezut el de cuviinţă, adică în conformitate cu 

îndemnul lui Ieremia (4:4) să îşi « lepede prepuţul de pe inimă5». 

În plus, peste argumentele religioase, opozanţii încearcă să se spri-
jine pe legile existente în Israel. În ianuarie 1998, Curtea supremă 

israeliană a fost sesizată în această chestiune, cerându-i-se să declare 

că tăierea sexuală împrejur este contrară legii relative la demnitatea şi 

la libertatea omului. Autorii acestei cereri speră ca circumcizia să fie 

practicată cel mult în interiorul clinicelor şi al spitalelor, ca orice altă 

intervenţie chirurgicală, după prealabila obţinere a autorizaţiei părin-
teşti. Faptul că Curtea supremă israeliană a acceptat această cerere nu 

a fost deloc pe placul procurorului general israelian care a declarat: 

«este de neconceput ca singura ţară din lume ce interzice tăierea 

împrejur să fie tocmai Israelul ». În cele din urmă, Curtea supremă a 

sfârşit prin a respinge cererea, fără să îşi justifice decizia altfel decât 

printr-un răspuns evaziv din partea guvernului. 
 

IV. Operaţia de tăiere împrejur la Jidani 
 

Tăierea religioasă împrejur a fost strict reglementată, determi-
nându-se cine trebuie să o suporte, cine o execută şi care sunt rugă-

ciunile ce o însoţesc. Întrucât această operaţie sângeroasă este contes-
tată chiar printre Jidani, opozanţii ei au propus instituirea unui simplu 

ritual şi suprimarea operaţiei sângeroase. 
 

1. Persoanele supuse circumciziei sau tăierii împrejur 

Regula de bază afirmă: «Tot pruncul de parte bărbătească, născut la 

voi în casă (…) să se taie împrejur în ziua a opta ». (Geneza 17:12); 

sau « în ziua a opta se va tăia pruncul împrejur » (Levitic 12:3). Deşi 

aparent simplă, această regulă a suscitat numeroase probleme. Cine 

trebuie tăiat împrejur? Trebuie circumcis băieţelul a cărui a opta zi 

după naştere cade într-o sâmbătă? Tăierea împrejur poate fi amânată 

dacă băieţelul este bolnav? 
 

1a). Cine trebuie circumcizionat? 

Curcumcizia este semnul apartenenţei la poporul jidovesc şi al 

alianţei dintre Dumnezeu şi acest popor. Problema constă în a deter-
mina cine este Jidan; unii însă susţin că cel ce este circumcis în ziua a 

                                                
5. Controlând diferitele ediţii româneşti ale Bibliei, nu am găsit în niciuna expresia 

consacrată « lepădaţi prepuţul de pe inimă». Toate vorbesc de tăierea inimii împrejur 

sau de lepădarea învârtoşirii inimii… Biblia de la Ierusalim (pe care o foloseşte 

autorul) şi alte ediţii cunoscute, de exemplu traducerea ecumenică a Bibliei integrale, 
vorbesc însă de « lepădarea prepuţului » de pe inimă. Oficialii BOR cred oare că 

expresia învârtoşirea inimii exprimă cu adevărat gândul lui Ieremia, care a vorbit de 

prepuţul de pe inimă? Noi credem mai curând că este vorba de falsa pudoare 

clericală, în care se complace BOR, ocolind adevăratele probleme, teologice şi nu 

numai. În cazul de faţă, pentru iudaism ca şi pentru creştinism, problema se reduce 

la a şti dacă este normal ca iudaismul, iar la remorca lui întreg creştinismul, să 

privească dumnezeirea prin ţeava penisului avraamic? Nu vom fii niciodată capabili 

să-l lăsăm pe Avraam în plata Domnului, cu penisul lui cu tot? Nu cumva această 

ipocrită învârtoşire ascunde sfânta onanie teologică, cu care rabino-preoţimea freacă 

omenirea la creieri de peste 3000 de ani? (Nt). 
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opta, oricine ar fi el şi oricare i-ar fi părinţii, devine automat Jidan – 

tăierea rituală împrejur, de ziua a opta, fiind adevărata şi veritabila 

poartă de intrare în alianţa jidovească. Oficial, după legile în vigoare, 

Jidan este acela care s-a născut dintr-o mamă jidoavcă, oricare ar fi 

religia tatălui. Dacă o femeie devine jidoavcă înainte de naşterea 

copilului, atunci acesta devine Jidan la naştere. Dacă mama devine 

jidoavcă după ce a născut pruncul, atunci acesta trebuie să fie iudaizat. 

Legea jidovească nu permite adopţiunea. O lege israeliană însă 

permite acest lucru, ca şi în alte ţări. În principiu, dacă o familie 

jidovească adoptă un copil, acesta devine jidan şi va fi tăiat împrejur 

după adopţiune. 

În 1864, la New Orleans, a avut loc o amplă dezbatere pe tema 

tăierii împrejur a unui băieţel născut dintr-un tată jidan şi mamă 

gentilă. Rabinul Bernard Illowy a refuzat această tăiere împrejur, fiind 

susţinut în acest sens de către mulţi rabini europeni. Tot atunci, 

rabinul Zvi Hirsch Kalischer era în favoarea tăierii împrejur a copiilor 

de gentili în general, şi cu atât mai mult a celor care au un părinte 

Jidan. Acest rabin se justifica spunând că Biblia este a tuturora, ea 

neputând fi rezervată numai Jidanilor. În consecinţă, trebuie făcut tot 

ce se poate pentru a încuraja popoarele să accepte Biblia. Tăierea 

împrejur a copilului va facilita mai târziu conversiunea la iudaism a 

adultului, pentru care nu se va mai pune problema fricii de cuţitul 

hahamului. 
 

1b) Ziua tăierii împrejur 

În principiu, circumcizia jidovească se face în ziua a opta. Aceasta 

pune însă unele probleme în Statele Unite, unde mulţi Jidani îşi taie 

copii împrejur chiar la maternitate, înainte de externarea mamei, deci 

înainte de ziua a opta. Tăierea împrejur în cadrul spitalicesc ascunde şi 

nişte motive economice întrucât, în acest caz, costul ei este suportat de 

asigurarea generală de sănătate. Pe de altă parte, tăierea rituală împre-
jur este mult mai scumpă decât tăierea laică împrejur, în cadrul mater-

nităţii. Mulţi autori jidani consideră însă că tăierea laico-spitalicească 

împrejur nu este valabilă decât dacă, ulterior, se scoate cel puţin o 

picătură de sânge din sexul copilului. 

Dacă o mamă se converteşte astăzi la iudaism iar mâine naşte un 

băiat, acesta va fi tăiat împrejur în ziua a opta. Dacă lucrurile se petrec 

invers, dacă astăzi se naşte copilul iar mâine se converteşte mama, 

atunci acesta nu va fi tăiat împrejur decât în ziua convertirii lui. În 

acest caz, unii cred că nu este nevoie să se aştepte ziua a opta. 

Biblia insistă asupra respectării odihnei de sabat, pedepsind cu 

moartea pe cei ce violează această normă (Ieşirea 31:14). Ce se 

petrece însă dacă cea de a opta zi cade într-o zi de sâmbătă? În acest 

caz, porunca afirmativă, trebuie să tai împrejur, are prioritate faţă de 

porunca negativă (Nu trebuie să lucrezi sâmbăta). Efectuarea tăierii 

împrejur este deci permisă sâmbăta, inclusiv orice alte preparative în 

vederea ei (ascuţirea cuţitului sau a unghiilor celui ce operează astfel, 

aprinderea focului pentru fabricarea sau dezinfectarea cuţitului, 

spălarea copilului, etc.). 

La fel se pune problema şi dacă cea de a opta zi coincide cu o altă 

sărbătoare jidovească. Ce se întâmplă însă dacă cea de a opta zi cade 
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într-o zi de sâmbătă iar tăietorul (tăietorii) împrejur este obligat să 

conducă maşina pentru a veni la casa copilului sau la sinagogă? Unii 

consideră că, în acest caz, tăietorul (tăietorii) împrejur trebuie să vină 

cu o zi înainte la locul circumciziei, alţii cred că trebuie să se permită 

conducerea maşinii, altfel, cu timpul, se va ajunge la aceea că tot mai 

puţini vor fi aceia care, efectiv, vor fi tăiaţi exact în ziua a opta, aşa 

cum o cere, deopotrivă, porunca divină şi tradiţia. 

În ciuda clarităţii textului biblic, care fixează tăierea împrejur în 

ziua a opta, rabinii se pretează la calcule foarte complexe pentru deter-

minarea cu precizie a acestei zile. Mişna, adică Talmudul, spune că 

tăierea împrejur trebuie să aibă loc între a opta şi a douăsprezecea zi 

de după naştere. Cea de a opta zi este cea normală. Dacă băieţelul s-a 

născut însă pe înserat (între culcarea soarelui şi apariţia stelelor, în 

acest caz a opta zi va fi cea de a noua! Dacă naşterea copilului a avut 

loc într-o sâmbătă, după apusul soarelui, el va tăiat împrejur în a noua 

zi (duminică); dacă sâmbăta este urmată de o altă sărbătoare, el va fi 

tăiat împrejur în cea de a zecea zi (luni); dacă sâmbăta este urmată de 

două zile de sărbătoare (de exemplu, anul nou), atunci copilul va fi 

tăiat împrejur în cea de a unsprezecea zi, marţi. Acest calcul complex 

provine din faptul că sabatul nu poate fi violat decât dacă cea de a opta 

zi cade exact în acea zi. 

S-a pus problema de ce Biblia cere ca tăierea împrejur să aibă loc 

în ziua a opta? Primul răspuns a fost că devreme ce Dumnezeu a 

ordonat astfel, asta e şi bună ziua. Nu se mai discută nimic. Diverse 

midraşim6 dau însă alte motive. Unii rabini spun că noul născut 

trebuie să petreacă o sâmbătă, înainte de a trece prin tăierea împrejur. 

Jidanii consideră sâmbăta un fel de regină ce precede venirea regelui 

(Dumnezeu). Înainte de a fi primit de către rege (Dumnezeu), trebuie 

ca noul născut să salute regina (sâmbăta). Maimonide justifică cea de 

a opta zi după cum urmează: 

1. Dacă lăsăm copilul să crească, s-ar putea ca el să refuze circum-

ciziunea. 

2. Copilul suferă mai puţin decât un adult, întrucât membrana lui 

este fragedă iar imaginaţia foarte slabă; adultul consideră ca ceva crud 

şi teribil ceea ce urmează să suporte, o durere pe care o vede cu 

imaginaţia înainte ca ea să se producă, şi pe care o sporeşte astfel. 

3. Părinţii nu au încă o prea mare afecţiune pentru copilul care abia 

s-a născut… Dacă copilul ar fi lăsat netăiat împrejur vreme de doi sau 

trei ani, consecinţa ar putea fi că, din dragoste pentru copil, părinţii ar 

putea neglija tăierea împrejur. La naşterea copilului însă, sentimentul 

şi imaginea ce îl însoţesc sunt puţin dezvoltate, mai ales la tată, căruia 

de fapt îi revine datoria şi misiunea de împlinire a tăierii împrejur. 

Motivul pentru care tăierea împrejur trebuie să aibă loc în cea de a 

opta zi, este că orice animal, în momentul naşterii, este foarte slab şi 

extrem de fragil, ca şi cum încă ar fi în burta mamei sale. Abia după 

şapte zile el poate fi numărat printre fiinţele în contact cu aerul atmos-

feric. Nu se vede oare că până şi pentru animale se respectă această 

                                                
6. Midraş (pl. midraşim, interpretare) – comentarii rabinice  ale Bibliei, pentru expli-
carea diverselor probleme. Cf. Dicţionar enciclopedic de iudaism; Esquisse de 

l’histoire du peuple juif, Bucureşti, Hasefer, 2000.(tradus din franceză). 
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împrejurare? « Asemenea să faci cu boul tău, cu oaia ta şi cu asinul 

tău: şapte zile să fie ei la mama lor, iar în ziua a opta să mi le dai 

Mie!». (Ieşirea, 22:29). Înaintea acestui interval, noul născut, inclusiv 

omul, este considerat un fel de avorton. De aceea omul nu poate fi 

circumcis decât după şapte zile7. 
 

C). Amânarea tăierii împrejur pentru boală sau pericol de 

moarte. 

Deşi Biblia fixează tăierea împrejur în cea de a opta zi, rabinii per-

mit amânarea intervenţiei până la însănătoşirea copilului, dacă acesta 

este bolnav. Talmudul precizează că în caz de febră, chiar de scurtă 

durată, tăierea împrejur poate fi amânată până în cea de a 30-a zi. În 

toată această perioadă, copilul nu va putea mânca din cele sacrificate 

la sinagogă, şi nu va putea fi uns cu ulei pascal. 

Rabinii au constatat că anumite familii sunt atinse de hemofilie. 

Din această cauză, dacă doi fraţi sau veri dinspre mamă au murit din 

cauza tăierii împrejur, al treilea este scutit de aceasta. Unii rabini cer 

însă trei fraţi sau veri morţi din cauza tăierii împrejur, înainte de a 

acorda această înaltă graţie rabinică. Talmudul din Ierusalim aminteşte 

cazul a trei fraţi, morţi din cauza tăierii împrejur. Rabinul Nathan a 

amânat circumciziunea celui de al patrulea frate, pe care până la urmă 

l-a circumcis totuşi, i-a dat numele de Nathan, fără ca acesta să moară. 

                                                
7. Nici Maimonide, nici alţi comentatori nu răspund la această întrebare. Spunând că 
fătul nu trebuie lăsat să crească, Maimonide este penibil şi cinic. Evident, copilul ar 

putea să nu fie de acord, iar părinţii s-ar putea răzgândi. Ca rabin, Maimonide pune 

lumea în faţa faptului împlinit. Comparaţia cu animalele complică problema şi nu 

rezolvă nimic. Unii endocrinologi s-au ocupat în mod ştiinţific de această problemă: 

De ce a opta zi? Egiptenii, de exemplu, practicau circumciziunea de ziua a cincea. 

Nu se ştie exact în ce consta aceasta – totuşi, ea se făcea în ziua a cincea! Maimo-
nide a murit la Cairo, dar nu spune nimic despre asta. Endocrinologii admit trei 

pubertăţi ale omului. Prima începe în a opta zi de viaţă, şi durează 21-24 de zile. 

Copilul este profund ataşat mamei, mai ales în primii şapte ani de viaţă. Totuşi, în 

cea de a opta zi din viaţa lui, adică în prima zi, din prima pubertate, începe cons-
trucţia propriului său sistem endocrin, ce joacă un rol capital în viaţa omului. Pe 
această temă s-au scris cărţi întregi, ce nu pot fi rezumate aici. Cert este că tăierea 

împrejur are loc exact în momentul când, în corpul noului născut, începe construcţia 

endocrină a omului ce ve rezulta din acest copil. Rezultatul tăierii împrejur constă în 

interzicerea dezvoltării normale a glandei genitale interne (interstiţiale), şi în favori-
zarea hiper-dezvoltării genitalei externe, reproducătoare. Asta înseamnă o deturnare 

a fiinţei umane! Omul de după tăierea împrejur, de a opta zi, va fi cu totul altul decât 

cel care ar fi fost, dacă nu ar fi intervenit tăierea împrejur. Unii medici, inclusiv 

Jidani celebri, consideră că, din această cauză, nici un Jidan nu poate fi un om 

normal, echilibrat, creativ, etc. , toţi ar fi nişte posedaţi ai genitalei lor externe! 

Altfel spus, toţi Jidanii circumcişi (în a opta zi sau cel puţin în cele 21-24 de zile ale 

primei pubertăţi), ar fi nişte oameni bolnavi, roboţi biologici. Evident, problema este 
controversată, complotul tăcerii funcţionează, majoritatea medicilor şi a juriştilor 

habar n-au despre aceste lucruri, ce nu se predau în facultăţile de Medicină, nici în 

cele de Drept. Mamele ce vor să controleze realitatea primei pubertăţi, o pot constata 

cu uşurinţă: în cele 21-24 de zile, ale primei pubertăţi, penisul noului născut este 

adesea în erecţie, iar din vaginul fetiţelor se scurge o secreţie ce anunţă viitoarele 

reguli menstruale. Cu oarecari diferenţe între băieţi şi fete, dar şi diferenţe de altă 

natură (de exemplu rasială), după primii şapte ani de viaţă, la copilul de rasă indo-

europeană, intervine a doua pubertate, iar după alţi şapte ani a treia şi ultima, sau 

permanenta pubertate, când băieţii devin capabili să secrete sămânţa speciei lor, iar 

fetele capabile şi ele să producă suportul sau terenul seminţei bărbăteşti. (Nt). 
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Reamintim că, practic, tăierea jidovească împrejur poate avea loc la 

orice vârstă, inclusiv după moarte8, cazul multora dintre Jidanii 

sovietici ajunşi în actualul Israel. 
 

D). Tăierea împrejur a sclavilor, a convertiţilor şi a inamicilor 

Biblia impune obligativitatea tăierii împrejur a celui « cumpărat cu 

bani de la alt neam, care nu-i din seminţia voastră (…) sau cel 

cumpărat cu argintul tău…». (Facerea 17: 12-13). Aceştia erau tăiaţi 

împrejur după cumpărare, nu însă într-o zi de sâmbătă. Filon justifică 

tăierea împrejur a sclavului prin faptul că trebuie ca servitorii să imite 

pe stăpânul lor, pentru nevoi şi pentru serviciul vieţii. Expresia nu este 

prea clară. Mai târziu, legile romane le vor interzice Iudeilor să îşi taie 

împrejur sclavii. În partea juridică, vom reveni asupra acestui aspect. 

Vechii Iudei au impus tăierea împrejur şi popoarelor pe care le-au 

dominat. După ce curtezana Estera devine regina Persiei «…chiar şi 

dintre popoarele ţării mulţi se făcură Iudei, pentru că îi cuprinsese 

frica de Iudei ». (Estera, 8:17). « Atunci au stârpit Iudeii pe toţi duş-

manii lor, ucigând cu sabia, omorând, pierzând şi făcând cu duşmanii 

lor după voia lor ». (Estera, 9:5). Raportând acestea, Flavius Iosif 

precizează că mulţi Perşi s-au tăiat împrejur pentru a scăpa de moarte. 

Tot Flavius Iosif spune că marele preot Hircan a permis Idumeenilor 

să rămână în ţara lor, cu condiţia să se taie împrejur şi să trăiască după 

legile iudaice. Ataşaţi ţării strămoşilor lor, Idumeenii s-au supus fără 

să crâcnească. Aristobulos a impus aceeaşi condiţie Itureenilor. 

Flavius Iosif raportează cazul a doi nobili supuşi ai regelui Agripa al 

II-lea, care au cerut azil Iudeilor. Aceştia nu le-au acordat azilul decât 

cu condiţia să se taie împrejur. Flavius Iosif, care era guvernatorul 

acelei provincii a reuşit să-i scape netăiaţi împrejur pe aceştia doi, 

considerând că fiecare trebuie să îl adore pe Dumnezeu aşa cum crede 

el de cuviinţă. În aceeaşi ordine de idei, conform unei legende iudaice, 

Flavius Iosif ar fi refuzat să dea pâine unor Egipteni înfometaţi, 

înainte ca aceştia să se lase tăiaţi împrejur. 
 

E). Cazul celor ce se nasc circumcişi sau care sunt deja 

circumcişi la data convertirii întru iudaism 

Talmudul stipulează că o picătură de sânge trebuie totuşi vărsată 

din glandul celui ce se naşte gata tăiat împrejur, adică fără prepuţ. 

Autorii de astăzi consideră că acest fenomen este extrem de rar, uneori 

fiind vorba de faptul că prepuţul este lipit de gland. În acest caz, 

trebuie aşteptat ca prepuţul să se dezvolte, după care, eventual, va fi 

tăiat împrejur. Dacă totuşi nu se dezvoltă nici un prepuţ, tăietorul 

împrejur trebuie să-şi dovedească măiestria smulgând ce poate de pe 

penisul celui în cauză. Dacă chiar nu poate şi nu poate să smulgă 

                                                
8. In afara tăierii împrejur, Iudeii atribuiau o mare valoare prepuţului, inclusiv pre-
puţurilor duşmanilor lor. Unii făceau colecţii, ca vânătorii de capete, ce colecţionau 

cranii şi scalpuri omeneşti. Regele Saul, de exemplu, pentru a-i da lui David fata lui 

de nevastă, a pretins « o sută de prepuţuri filistine, ca răzbunare împotriva vrăşma-
şilor…». Viitorul rege David nu s-a speriat pentru atâta lucru, nu s-a tocmit pe 

prepuţuri: « … se sculă şi merse el însuşi (…) şi ucise 200 de Filisteni; şi aduse lui 

David prepuţurile lor şi le înfăţişă regelui număr deplin, ca să se poată face ginerele 

regelui. Şi a dat Saul după el pe Micol, fiica sa, de femeie ». (I Regi, 18: 25-27). 
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nimic, trebuie totuşi să scoată cum-necum o picătură de sânge. Acest 

gen de operaţii nu poate însă avea loc sâmbăta. 

Aceeaşi picătură simbolică de sânge trebuie stoarsă din penisul 

oricărui tăiat împrejur din diverse alte motive şi cu alte ocazii, celui 

căruia i-a venit ideea să se convertească la iudaism. Acesta este cazul 

milioanelor de Americani circumcişi din oficiu în maternităţi, cu sau 

fără ştiinţa părinţilor, în afara oricărui ritual religios şi cu un aparat de 

tăiat împrejur ce limitează aproape de zero pierderea de sânge. În 

aceeaşi situaţie se află orice tăiat împrejur de către un tăietor împrejur 

nerecunoscut ca atare de către autorităţile iudaice. În legătură cu acest 

ultim caz, semnalăm că Jidanii ortodocşi sau tradiţionalişti nu recu-

nosc tăierea împrejur executată de un profesionist neortodox sau 

nereligios al bisturiului. 
 

F) Cazul hermafrodiţilor şi al celor cu două prepuţuri 

Mişna discută cazul unei persoane al cărui organ sexual nu se ştie 

bine ce-i, sau care are deopotrivă un organ sexual masculin şi un altul 

feminin. O astfel de persoană poate oare fi tăiată împrejur într-o zi de 

sfânt sabat? În general şi în teorie, răspunsul este negativ. Practic însă 

problema nu se pune, sau dacă s-a pus a fost trecută sub tăcere, fiind 

vorba de ceva extrem de rar. 

Talmudul discută cazul cuiva cu două prepuţuri; întregul context 

este însă foarte puţin clar, neştiindu-se precis dacă este vorba de două 

penisuri sau de două prepuţuri pe acelaşi penis. Cazul acesta trebuie să 

fie la fel de excepţional ca cel de al şaselea deget la mână. Rabinii însă 

consideră că o astfel de persoană nu poate fi tăiată împrejur decât la 

lumina zilei. După alţi rabini, în anumite condiţii, nu se ştie bine care, 

o astfel de persoană poate fi tăiată împrejur şi ziua şi noaptea. 

Ce se întâmplă însă când prepuţul creşte din nou, sau când a fost 

tăiat prea puţin din el? În acest caz, dacă prepuţul acoperă glandul, 

tăierea împrejur trebuie refăcută mai cu nădejde, fiind vorba de mântu-
irea omului, de un sfânt legământ cu Dumnezeu. Dacă este cazul, 

tăierea împrejur poate fi refăcută chiar şi de o sută de ori. Această 

rigoare din partea rabinilor vizează Jidanii care prin diverse metode îşi 

trag sau atârnă o mică greutate de restul de prepuţ rămas intact, din 

care, în unele cazuri, se reface un prepuţ mai mult sau mai puţin 

estetic. În acest caz, pentru rabini, problema constă în aceea că, în loc 

să fie mândru de legătura şi legământul lui cu Dumnezeu, Jidovul în 

cauză ascunde acest legământ, ascunde semnul alianţei. 
 

2) Actorii tăierii împrejur 

Tăierea împrejur este o ceremonie socială la care participă un un 

anumit număr de actori: tăietorul împrejur sau circumcizorul, naşii, 

publicul şi profetul Ilie, căruia, la loc de cinste, i se instalează un 

scaun gol. 
 

A) Tăietorul împrejur sau circumcizorul 

Se zice că Avraam s-a tăiat împrejur de unul singur; potrivit altor 

surse, acelaşi Avraam ar fi fost tăiat împrejur de un scorpion! Apoi 

Avraam l-a tăiat împrejur cu mâinile lui pe Ismael (Gn, 17:23) şi pe 

Isaac (Gn, 21:4). Fiul cel mare al lui Moise a fost tăiat împrejur de 

mama lui, Sefora (Ies, 4:25). Mulţimea Jidanilor născuţi în deşert, în 
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timpul celor 42 de ani de pustie ar fi fost tăiată împrejur de către Iosua 

(Ios, 5:3). 

Din faptul că Avraam este cel ce a primit ordinul să îşi taie 

împrejur fii şi sclavii, rabinii au dedus că, în fiecare familie, această 

misiune revine tatălui. Dacă acesta refuză însă, ea poate fi îndeplinită 

şi de mamă. Dacă şi aceasta refuză, orice membru al comunităţii are 

datoria să taie împrejur pe cel rămas netăiat! 

Se consideră că ar fi preferabil ca tatăl familiei să îşi taie personal 

băieţii lui împrejur. Se constată însă că cei mai mulţi taţi preferă să 

încredinţeze această misiune unui profesionist circumcizor sau tăietor 

împrejur. Mulţi astfel de profesionişti trec întâi bisturiul prin mâna 

tatălui copilului, pentru a arăta astfel că tatăl ar trebui să facă această 

operaţiune şi că el însuşi o va face în numele tatălui copilului. Alţi 

circumcizori încredinţează mamei, încă din ajun, bisturiul cu care a 

doua zi va fi operat copilul. În acest caz, mama copilului pune bistu-

riul sub perna pe care va dormi, Nu se ştie despre ce fel de cutumă 

este vorba. 

Femeile pot sau nu pot să săvârşească tăierea împrejur? Ortodocşii 

nu permit acest lucru decât în cazul absenţei unui om. Ei consideră că 

nu Sefora, cu mâinile ei, şi-ar fi tăiat împrejur băiatul cel mare, ci că ar 

fi încredinţat această misiune unui bărbat. Deşi tradiţia se opune, 

Jidanii reformaţi sunt de acord ca femeile să poată face tăierea 

împrejur –  din moment ce ele pot exercita meseria de medic. 

Nu este necesar ca circumcizorul să fie rabin, nici medic – deşi 

anumiţi medici sunt special antrenaţi pentru a practica circumciziunea 

religioasă, după ritualul iudeo-jidovesc. Se crede că nu trebuie recurs 

la un medic decât în lipsa unui circumcizor. În acest caz, medicul 

trebuie să fie jidan, să cunoască ritualul şi rugăciunile, să acţioneze în 

spiritul poruncii divine privind această operaţie. De regulă, medicul 

este însoţit de un rabin care supervizează totul. În absenţa circum-
cizorului sau a medicului, se preferă amânarea tăierii împrejur. Dacă 

totuşi aceasta are loc, atunci va trebui validată ulterior de către un 

rabin, care va face să curgă o picătură de sânge din glandul copilului. 

Talmudul precizează că numai un tăiat împrejur poate tăia pe altcineva 

împrejur şi că un Jidan poate tăia împrejur un Samaritean, fără ca 

Samariteanul să poată tăia împrejur un jidan. 
 

B). Naşii copilului şi publicul asistent 

Se consideră că tăierea împrejur, aşa cum este ea descrisă în Biblie, 

trebuie să fie o sărbătoare familiară – deci trebuie să se deruleze în 

prezenţa membrilor familiei. Cu timpul însă, tăierea împrejur a deve-
nit o afacere socială, ce se practică în cadrul adunărilor locale, ce se 

întrunesc şi cu diverse alte ocazii: celebrararea sabatului, diverse 

sărbători religioase sau evenimente precum căsătorii, naşteri, decese şi 

altele. În vechime, la aceste evenimente participau laici şi religioşi 

deopotrivă, dar numai bărbaţi, cu excepţia femeilor, a sclavilor şi a 

copiilor. 

Apoi, tăierea împrejur a fost transferată la sinagogă, care încă nu 

avea o funcţie religioasă clar definită, ceea ce permitea prezenţa 

femeilor. Cu timpul însă, sinagogile au devenit instituţii religioase şi 

au intrat sub dominaţia rabinilor, femeile fiind excluse de la tăierea 
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împrejur. Rabinii din Evul Mediu, de exemplu, considerau că mama 

nu are nici măcar dreptul să îşi ducă propriul ei copil la sinagogă. 

Această sarcină a fost încredinţată unei alte femei, numită ba’lat berit 

(servitoarea alianţei), care însă nici ea nu poate intra în sinagogă, 

trebuind să încredinţeze copilul unui ba’l berit (servitor al alianţei). În 

absenţa părintelui, abia acesta de pe urmă duce copilul la tăierea 

împrejur. În secolul al XI-lea, acest personaj purta numele de sandak, 

titlu inspirat din acela de naş de botez, de la creştini. Sandakul era 

considerat superior tăietorului împrejur şi asimilat preotului sacrifi-

cator. Genunchii şi pulpele lui, pe care stă copilul în timpul tăierii 

împrejur, sunt consideraţi un fel de altar, de unde se ridică tămâia şi 

cântările către Dumnezeu. Acest personaj a fost introdus pentru a se 

elimina astfel mama copilului. Aceasta nu a fost admisă la sinagogă, 

pentru a participa la tăierea împrejur a copilului ei, decât începând cu 

secolul al XVI-lea, fără să poată ţine însă copilul pe genunchii ei, în 

timpul circumciziei. 

Unii consideră că este preferabil ca la tăierea împrejur să asiste 

zece persoane în vârstă de cel puţin 13 ani, în onoarea profetului Ilie. 

Aceasta este numărul minim necesar pentru orice rugăciune în comun. 

La reformaţi, aceste zece persoane pot fi bărbaţi şi/sau femei, indi-
ferent. 

Conform unei credinţe răspândite printre Iidani, participarea la o 

tăiere împrejur este un bun remediu contra sterilităţii. Pe această bază, 

anumiţi tăietori împrejur aduc cu ei un cuplu ce nu are încă nici un 

copil, adesea fără să avertizeze familia în cauză, ceea ce crează uneori 

situaţii jenante. 
 

C) Profetul Ilie 

În timpul ceremoniei de tăiere împrejur sunt instalate numai două 

scaune: unul pentru sandak, celălalt pentru profetul Ilie, care aparent 

cel puţin, rămâne gol. Uneori, aceste două scaune sunt înlocuite cu o 

canapea cu două locuri, unul pentru sandak, celălalt pentru profetul 

Ilie. Scaunul respectiv sau canapeaua sunt împodobite cu următorul 

text: « Acesta este locul profetului Ilie, iar Dumnezeu să facă bine şi 

să-şi amintească », tradiţie deja menţionată într-un midraş din secolul 

al IX-lea. 

Efectiv, Jidanii cred că profetul Ilie asistă la orice tăiere împrejur, 

conform versetului citat din I Regi 19, în care profetul se plânge lui 

Iahve că poporul lui a abandonat tăierea împrejur. Legenda spune că 

Dumnezeul jidănesc s-ar fi supărat pe Ilie, care exagera, şi ar fi jurat 

pe viaţalui că « în orice loc, vei fi mereu prezent acolo unde fii mei îşi 

vor pune această sfântă pecete pe corpul lor. Gura ce pretinde că Israel 

a uitat alianţa cu mine va mărturisii în viitor că el a executat corect 

această alianţă ». Legenda adaugă că atunci când un părinte îşi duce 

fiul la tăierea împrejur, Dumnezeu spune servitorilor săi. « Priviţi ce 

face fiul meu în lume ». Apoi Ilie îşi ia zborul, la faţa locului, asistă la 

tăierea împrejur, după care mărturiseşte în faţa lui Dumnezeu că, într-

adevăr, aceasta a avut loc. Legenda aminteşte un pasaj din profetul 

Maleahi, care spune: « Iată, Eu trimit îngerul Meu şi [el] va găti calea 

înaintea feţei Mele şi va veni îndată în templul Său Domnul pe care îl 

căutaţi şi Îngerul legământului pe Care voi Îl doriţi. Iată, vine!, zice 
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Domnul Savaot ». (Maleahi, 3:1). Conform credinţei jidoveşti, Ilie ar 

fi acest înger al alianţei ce precede venirea lui Mesia. În acest caz, 

alianţa înseamnă tăierea împrejur, la care Ilie este asociat şi considerat 

protector al copiilor. Protecţia despre care este vorba face referinţă la 

vindecarea de către Ilie a copilului unei văduve, mort în prezenţa lui. 

(I Regi, 17: 17-24). 

Jidanii din Algeria, inclusiv cei care s-au stabilit în Franţa, au 

obiceiul să pună o sticlă cu apă pe scaunul lui Ilie, din care beau ca 

remediu femeile sterile sau cele care au născut numai fete. 
 

3) Modul de realizare a tăierii împrejur 
 

A) Pregătirea materială şi spirituală 

Tăierea împrejur nu este o simplă operaţie chirurgicală ci pecetea 

alianţei dintre Jidani şi Dumnezeu. Ca atare, ea este însoţită de cere-
monii peste care s-au amestecat fel şi fel de cutume şi legende. 

Una dintre aceste legende spune că spiritele rele, între care prima 

muiere a lui Adam, numită Lilith, bântuie în jurul copilului, căruia 

încearcă să îi facă rău. Aceste spirite încearcă să-l facă pe bărbat să îşi 

piardă sămânţa, să ştranguleze băieţii în primele opt zile iar pe fete în 

primele douăzeci de zile. Tăierea împrejur ar pune capăt ameninţării 

acestor spirite, ce dispar la vederea sângelui. Pentru a proteja copilul 

netăiat împrejur, Jidanii organizează privegheri peste privegheri în 

jurul lui, citind şi comentând Biblia, mai ales în ajunul tăierii împrejur. 

Bineînţeles, sunt folosite şi talismane. Unii Jidani pregătesc o masă cu 

de-ale gurii, astfel încât spiritele rele să mai tragă câte o cinzeacă şi 

să-şi pună burta la cale, în loc să atace copilul. Pe timpul nopţii din 

ajunul tăierii împrejur, Jidanii din Yemen nu lasă singuri mama şi 

copilul, aprinzând tămâie în camera lor, pentru a-i proteja contra 

acestor spirite.  

Cu ocazia tăierii împrejur, Jidanii organizează te miri ce, cim ar fi 

aplicarea versetului Ieirea 15:2 : «Tăria mea şi mărirea mea este 

Domnul, căci El m-a izbăvit. Acesta este Dumnezeul meu şi-l voi 

preaslăvi ». Festivitatea şi preaslăvirea evenimentului se manifestă în 

sculele tăierii împrejur, în hainele copilului şi în masa ce urmează. Pe 

timpul tăierii împrejur se aprind lumânări, care ar fi o referinţă la 

versetul « Că povaţa este un sfeşnic bun şi legea o lumină…». (Pilde, 

6:23). Unii Jidani aprind 13 lumânări, ceea ce corespunde numărului 

de utilizări ale cuvântului « circumciziune» din Geneza 17, alţii aprind 

douăsprezece în contul numărului de copii ai lui Iacob-Israel, iar a 

treisprezecea în contul copilului ce se taie împrejur. Bineînţeles, unii 

cred că aceste lumânări se aprind pentru îndepărtarea spiritelor rele. 

Împreună cu familia copilului, tăietorul împrejur participă la pregă-
tirea spirituală şi materială a circumciziunii. Unii autori consideră că 

tăietorul împrejur intermediază între Dumnezeu şi părinţii copilului, 

pentru împlinirea poruncii divine. El trebuie să se întâlnească din timp 

cu părinţii şi să-i lămurească în ce priveşte sensul foarte profund al 

tăierii împrejur, care nu este o simplă jugănire. El îi sfătuieşte cu pri-

vire la toate pregătirile, stabileşte ordinea celor ce poartă copilul de la 

sânul mamei până pe genunchii şi pulpele sandacului, el stabileşte 

prenumele jidănesc ce va fi dat băieţelului, eventualele medicamente, 
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sticla de vin9 şi masa de după ceremonie. Tot tăietorul împrejur este 

cel ce îi învaţă sau reaminteşte părinţilor şi invitaţilor sensul profund 

al principiilor jidăneşti. 

B). Etapele tăierii împrejur 

Biblia spune: « Să vă tăiaţi împrejur şi acesta va fi semnul legă-

mântului dintre Mine şi voi » (Geneza, 17:11), fără să precizeze 

lungimea prepuţului ce trebuie tăiat. 

Se crede că, la origini, tăierea împrejur consta în a face să curgă o 

singură şi simbolică picătură de sânge, din glandul penisului copilului. 

Abia apoi, tăierea împrejur a devenit extirparea totală a prepuţului ce 

depăşeşte glandul, extirpare ce este numită milah sau shituch. Ceva 

mai târziu, într-o a treia fază, tăierea împrejur nu a mai fost simpla 

tăiere a prepuţului ci şi îndepărtarea prin jupuire cu unghiile ascuţite a 

dublurii interioare a prepuţului, operaţie numită periah. Pentru a putea 

practica periahul, tăietorul împrejur îşi cultivă cu grijă şi sfinţenie 

unghiile de la cele două arătătoare şi cele două degete mari, care sunt 

ascuţite în formă de sfinte săgeţi. După ce a tăiat cu bisturiul sau cu 

foarfecele pielea ce depăşeşte glandul, tăietorul împrejur beleşte sau 

trage înapoi pielea penisului, smulgând şi jupuind, cu sfintele lui 

unghii, membrana sau mucoasa interioară a pielii penisului. Această 

sfântă practică periahică a fost însă criticată întrucât, oricât ar fi ele de 

sfinte, unghiile tăietorului împrejur conţin sfinţi microbi, ce ar putea 

produce oarecari sfinte infecţii. De aceea, tăietorii împrejur sunt sfă-

tuiţi să recurgă la sfintele foarfeci, pentru a realiza periahul în condiţii 

de igienă absolută. Totuşi, numeroşi autori jidani continuă să preaslă-

vească practica ancestrală a jupuirii mucoasei penisului cu sfintele 

unghii ale tăietorului împrejur. Desigur, cu toată sfinţenia lui incontes-

tabilă, acest periah este discutabil, de vreme ce Caraiţii şi Samaritenii 

nu îl practică şi nu l-au practicat niciodată. Acest fapt într-adevăr 

incontestabil demonstrează că periahul sau smulgerea cu unghiile a 

mucoasei penisului este o invenţie rabinică tardivă. 

În perioada Mişna (între anii 70 şi 200 după I-C), sfinţii rabini au 

adăugat o a treia etapă a tăierii împrejur, numită mezizah (sugere). 

După ce s-a executat extirparea prepuţului şi smulgerea mucoasei 

penisului, rabinul îşi clăteşte sfânta lui gură cu un pic de vin, apoi se 

apleacă peste penisul copilului, căruia îi suge sângele ce este apoi 

recoltat într-un sfânt potir. Această sugere este repetată de mai multe 

ori. Se crede că rolul sau funcţia ei ar fi dezinfectarea rănii copilului. 

Unii autori arată însă că adesea efectul este contrar şi că din cauza lui 

s-a ajuns la apariţia unor epidemii printre copiii Jidanilor. Se zice că 

mii de Jidănuţi ar fi decedat din cauza acestei mezizah-sugeri care, de 

exemplu, între 1805 şi 1866 ar fi provocat opt epidemii de sifilis, 

soldate cu o sută de decese numai la Cracovia. 

 

Imagine 

 

În cele din urmă, pentru a evita infecţia, s-a acceptat folosirea de 

către tăietorul împrejur a unor tuburi sau a altor mijloace pentru a 

                                                
9. Cei cu sticla? De făcut o notăcu privire la ce spune rabinul Nuhăm (călugărul 

Neofit), despre asta. 
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aspira sângele şi a usca rana copilului. Totuşi, un tăietor împrejur, 

medic ortodox american, continuă să susţină mezizahul-sugerea cu 

gura, care încă se practică. Autorii moderni preconizează spălarea 

gurii cu un alcool puternic, înainte de a trece la sfânta sugere a 

penisului. În Israel, marele rabin sefard Bakshi-Doron a autorizat 

tăietorii împrejur să utilizeze tuburi cu gaze pentru aspirarea sângelui 

rezultat din operaţiunea circumciziunii. Această decizie pare să fi fost 

luată nu din grijă pentru sănătatea copilului ci mai mult din frică de 

sida. 
 

C) Ce se întâmplă cu prepuţul tăiat? 

În anumite medii jidoveşti, rabinii usucă prepuţurile tăiate de ei şi 

le păstrează până la moarte, pentru a fi îngropaţi împreună cu ele, 

asigurându-şi astfel nu numai protecţia contra demonilor ci şi mântu-
irea veşnică. Unele credinţe jidoveşti afirmă că gura ce a supt penisul 

copilului tăiat împrejur nu va putrezi nici măcar în prezenţa viermilor. 

La Jidanii din Libia, prepuţul este pus într-un ou, pe care femeia 

sterilă îl mănâncă, sperând că astfel va putea avea copii. Alţii pun 

prepuţul tăiat în gura copilului încă necircumcis, pentru a îndepărta 

spiritele rele. Alţii îl ard, considerându-l un sfânt sacrificiu holo-

caustic. Biblia vorbeşte adesea de sacrificiul prin ardere de tot. Sufi-
cient să amintim că Avraam decisese să-şi ofere copilul în holocaust 

lui Iahve, înainte ca îngerul să intervină pentru a împiedica sfântul 

sacrificiu (Facerea, 22:1-8; 12). În capitolul destinat dezbaterii sociale 

din jurul tăierii împrejur vom vedea că, în zilele noastre, prepuţul se 

vinde în vederea efectuării unor grefe, pentru prepararea unor produse 

cosmetice sau pentru diverse experienţe de laborator. 
 

4. Trecerea de la ritualul sângeros la ritualul nesângeros 

Biblia nu prevede niciun ritual religios în timpul tăierii împrejur. 

Autorii jidani din zilele noastre insistă însă asupra unui astfel de ritual 

ce exprimă intenţia împlinirii poruncii divine aşa cum rezultă ea din 

capitolul 17 al Genezei. Acest lucru a devenit una din condiţiile de 

validare a tăierii împrejur. Fără un astfel de ritual şi o astfel de inten-

ţie, tăierea împrejur trebuie validată prin scurgerea unei picături de 

sânge din glandul copilului. În cadrul acestui ritual, tăietorul împrejur 

şi ceilalţi participanţi la circumcizie recită un număr de rugăciuni, în 

timp ce copilul trece prin cele trei etape ale tăierii împrejur, după care 

îşi primeşte noul său nume jidovesc. 

Opozanţii tăierii împrejur văd în aceasta o operaţie sângeroasă şi 

barbară, dar recunosc că ea nu poate fi respinsă sau ignorată datorită 

aspectelor ei sociale: reuniune de familie, sărbătoare, schimb de cado-

uri, comemorarea unităţii destinului întregului popor. Ei încearcă să 

salveze aspectele pozitive, combătând aspectele sângeroase şi penibile 

pentru copil. În acest scop, opozanţii tăierii împrejur au creat ritualuri 

numite berit shalom (alianţa păcii, a integrităţii), care nu mai com-

portă extirparea prepuţului şi în cadrul căreia, uneori, se taie simbolic 

un morcov, în locul prepuţului. Copilul este astfel primit în Alianţa lui 

Avraam printr-un ritual alternativ nesângeros, primind din partea 

acesteia un nume jidovesc. În acest caz, în locul capitolului 17 din 

Facerea şeful ceremoniei citeşte pasajul următor din capitolul 22: 
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« Apoi şi-a întins Avraam mâna şi a luat cuţitul, ca să junghie pe fiul său. Atunci 

îngerul Domnului a strigat către el din cer şi a zis: Avraame, Avraame! Răspunsa 

acesta: Iată-mă! Iar îngerul a zis: Să nu-ţi ridici mâna asupra copilului, nici să-i faci 

vreun rău…» (Facerea, 22:10-12). 
 

Desigur, acest ritual nesângeros este respins de marea majoritate a 

Jidanilor. Opozanţii însă arată că 80% dintre tăierile împrejur din 

Statele Unite nu îndeplinesc condiţiile rituale prescrise pentru că nu 

sunt executate de un tăietor autorizat, poate nici măcar jidan, nu au loc 

în cea de a opta zi şi nu sunt însoţite de rugăciuni. În consecinţă, este 

mai bine să nu se insiste asupra operaţiunii în sine. În ce priveşte 

salvarea unităţii religioase, ritualul nesângeros este un mai bun garant 

decât cel sângeros, având avantajul de a pune pe picior de egalitate 

băieţii cu fetele, contrar ritualului sângeros. 
 

V. Circumciziunea sau tăierea împrejur feminină la Jidani 
 

1. Circumciziunea feminină în vechiul Orient Apropiat 

Nu există nicio gravură care ne-ar putea confirma în mod explicit 

practica circumciziunii feminine în vechiul Egipt. Există însă trei 

documente tardive, ce afirmă că Egiptul a cunoscut această practică. 

Primul dintre aceste documente este un papirus ce datează din anul 

163 era veche, redactat în limba greacă. Este vorba de o cerere adre-
sată guvernatorului din Memfis de către anahoretul-cerşetor Harmis, 

din cunoscutul Serapion local, prin care acesta cere dreptate în chesti-
unea unui abuz comis contra sa. Conform acestei petiţii, o femeie 

numită Tathemis, din acelaşi templu al boului Apis, câştigase bani 

cerşind din poartă în poartă, economisise 1300 de drahme, pe care i le 

încredinţase lui Harmis. Mama lui Tathemis însă, pe nume Nephoris, 

s-a adresat lui Harmis spunându-i că fata ei a atins vârsta circumciziei, 

că are nevoie de haine convenabile şi de zestre, în vederea unui posibil 

mărătiş. Mama fetei a reuşit să-l convingă pe Harmis să îi dea ei banii, 

pe care i-a întrebuinţat în alte scopuri, iar Tathemis s-a adresat cerşe-
torului coleg, cerându-i banii încredinţaţi. Pus în această situaţie, 

nefericitul cerşetor Harmis, care nu mai avea voie să îşi părăsească 

celula, s-a adresat guvernatorului pentru a-i face dreptate, adică a 

recupera banii de la mama fetei, pentru a-i da acesteia. 

Al doilea document provine de la Strabon, care a vizitat Egiptul 

între anii 25 şi 23 era veche. Strabon a scris: 
 

« Un alt obicei special al Egiptenilor, la care aceştia ţin foarte mult, constă în a-şi 

creşte copiii cu multă grijă şi a practica atât tăierea împrejur a băieţilor cât şi 

exciziunea fetelor. Este adevărat că acest dublu obicei se întâlneşte şi la Jidani, dar 
după cum am spus mai sus, când am descris ţara lor actuală, Jidanii sunt originari 

din Egipt ». 
 

Al treilea document este un text ce aparţine Iudeului Philon, din 

Alexandria: 
« Conform obiceiului lor regional, la vârsta de 14 ani, când masculul începe să 

prindă spermă iar femeilor le vine regula curgătoare, Egiptenii practică circumcizia 
puberului şi a nubilei. Pentru diverse motive, legislatorul sacru a impus ca circum-
cizia să se practice numai pe bărbaţi. Iată primul dintre aceste motive: bărbatul este 

mai sensibil la plăcere şi mai pregătit decât femeia; de aceea, pe bună dreptate 

legislatorul a lăsat femeia în pace şi prin simbolul tăierii împrejur a pus un obstacol 

numai impulsurilor excesive ale bărbatului. În al doilea rând, pentru ca materia 

regulilor ce se scurg să folosească fetusului şi pentru că bărbatul o provoacă prin arta 

sa, aducând mai mult din ceea ce este necesar pentru ca germinarea să se producă, pe 
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bună dreptate legislatorul a pus un obstacol orgoliului său sub forma tăierii împrejur. 

Elementul material fiind neînsufleţit, el nu ştie ce înseamnă orgoliul ». 

Vom reveni asupra practicării tăierii împrejur la Egipteni. 
 

2. Practica circumciziunii feminine la Jidani 

Niciun text din Biblie nu vorbeşte despre circumciziunea feminină. 

Este oare posibil ca în ciuda inexistenţei prescripţiunilor biblice, pen-

tru femei, Jidanii să fii practicat şi circumcizia acestora. În textul citat, 

Strabon afirmă acest lucru. Într-un alt text, vorbind de moravurile 

tribului Creofagilor, Strabon scrie: 
 

La acest popor, toţi bărbţii au glandul deformat şi mutilat, iar femeile, conform 

obiceiului riguros al Iudeilor, suferă exciziunea buzelor mici. 
 

Un alt pasaj ne spune că, după moartea lui Moise, « superstiţia a 

impus cutare sau cutare aliment, tăierea împrejur, exciziunea şi atâtea 

alte practici asemănătoare ». 

Dimpotrivă, în textul citat, Filon pare să nege că Iudeii ar fi prac-
ticat circumciziunea feminină. Totul indică însă că cel puţin unii 

dintre Iudei au cunoscut cu adevărat şi această practică. 

O legendă ce ne-a parvenit prin autori musulmani ne spune că Sara 

şi-ar fi circumcis sclava ei Hagar. Deşi ne-a parvenit pe filieră musul-

mană, după toate probabilităţile legenda este de origine iudaică. Vom 

reveni asupra acestei chestiuni. 

Mai aproape de noi, în legătură cu călătoria sa în Africa (1768-

1772) James Bruce afirmă următoarele: 

Ca şi tăierea împrejur a bărbaţilor, exciziunea se practică şi ea 

printre Felahi, ca şi printre Agazis. Totuşi, deşi ambele popoare laudă 

meritele acestui ritual, ele se deosebesc atât prin modul de a-l practica 

cât şi prin perioada când l-au adoptat. Locuitorii din Tigré pretind că 

au moştenit ritualul de la urmaşii lui Ismael, cu care au avut foarte de 

mult relaţii comerciale ce implicau călătorii reciproce. Ei afirmă că 

precum toate femeile din părţile acelea, înaintea pubertăţii, regina din 

Saba a fost şi ea supusă exciziunii, înaintea călătoriei ei la Ierusalim. 

Felahii pretind că exciziunea se practica la Ierusalim, pe timpul lui 

Solomon şi că ei înşişi o practicau pe vremea când au părăsit Palestina 

pentru a veni în Egipt. 

James Bruce afirmă că misionarii catolici din Egipt « consideră că 

exciziunea femeilor copte este un obicei iudaic, din care cauză, sub 

pedeapsa excomunicării, aceştia au interzis celor pe care i-au convertit 

practicarea barbarului obicei ».  

Un alt călător celebru, sir Richard Burton, a scris următoarele: 

Tăierea împrejur feminină este regula printre anumite triburi jido-
veşti, izolate, fiind complementul circumciziei masculine. Nivelând 

sensibilitatea organelor sexuale, circumcizia o reduce pentru ambele 

sexe: femeia ce nu a fost excizionată are orgasmul mai rapid şi mai 

des decât un om tăiat împrejur iar practica sexuală exagerată dăunează 

sănătăţii femeii. În consecinţă, orice ar spune savanţii istorici, eu cred 

că ea este practicată în anumite triburi jidoveşti orientale. 

Wolf Leslau scrie şi el despre Felahi: 
 

Conform obiceiurilor ţării (Etiopia), fata este şi ea excizată, fără însă ca o zi 

anume să fie fixată pentru asta. Fata este excizată la momentul potrivit, pe când este 

în plină forţă. În mod normal, o femeie face circumcizia. Totuşi, dacă nu se găseşte o 
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femeie, atunci aceasta poate fi înlocuită de un bărbat (…) Înainte ca femeia ce a 

făcut circumcizia să se întoarcă la ea acasă, ea trebuie să îşi spele veşmintele şi 

întregul corp şi să nu ajungă în casa ei înainte de apusul soarelui. 
 

Împreună cu alţi medici occidentali, Jidanii au participat şi ei la 

practica tăierii feminine împrejur, mai ales în Statele Unite. Nu este 

exclus ca unele Jidovcuţe să fi fost şi ele supuse acestei practici. 

Personal, cunosc o femeie australiană în vârstă de aproximativ 30 de 

ani, fiica unui medic jidan şi a unei non-jidoavce. Surprinzând-o pe 

când se masturba, la vârsta de 12 ani, tatăl ei a dus-o la un rabin, care 

a tăiat-o împrejur. 

În ansamblul ei, comunităţii jidoveşti nu îi place să se spună că în 

interiorul ei se practică tăierea împrejur a femeilor, estimând că acesta 

poate fi un subiect de difamare ulterioară. Profesori şi cercetători 

jidovi  încearcă să prevină, să înlăture bănuielile de acest gen. Profe-

sorul Rabello, de la Universitatea Ebraică din Ierusalim, inclusiv când 

îl citează pe Strabon, face cum face şi adaugă: « Trebuie subliniat că 

iudaismul nu a practicat niciodată tăierea feminină împrejur ». 

Iscată de diverşi autori jidani, această polemică amestecă două 

probleme diferite. Este sigur că Biblia nu prescrie tăierea feminină 

împrejur. Asta nu înseamnă însă că tăierea feminină împrejur este 

necunoscută de anumiţi Jidani. Biblia, de altfel, nu tratează toate 

obiceiurile jidoveşti, care ulterior au fost justificate de rabini printr-o 

interpretare extensivă a ei, care s-a numit Mişna. Acesta este cazul 

belirii şi jupuirii penisului, numită periah, ca şi al sfintei lui sugeri, 

numită mezizah, sugere executată de gura sacră a rabinului, despre 

care deja am vorbit. Aceasta se poate spune însă şi despre obiceiul 

circumciziunii feminine la Felahi, care, după Bruce, se practica deja la 

Ierusalim, pe vremea lui Solomon. Felahii practicau tăierea feminină 

împrejur pe vremea când au părăsit Palestina pentru a veni în Abisinia. 

Oricum, nu are prea mare importanţă dacă acest obicei a fost împru-

mutat de Jidani de la popoarele din jur, din moment ce chiar tăierea 

bărbătească împrejur a fost împrumutată de la Egipteni, şi  apoi trecută 

în Biblie ca venind din chiar sfânta gură a lui Dumnezeu. 
 

3. Participarea fetelor la tăierea împrejur nesângeroasă 

Dacă lăsăm deoparte dezminţirile şi denegările disperate ale anu-

mitor Jidani, în ce priveşte practica tăierii feminine împrejur, astăzi ca 

şi în trecut, rămâne totuşi faptul unei ceremonii speciale pentru fete, 

asemănătoare întru totul celei prevăzute pentru băieţi. Poate că această 

ceremonie este un fel de răspuns la criticile privind inegalitatea dintre 

bărbaţi şi femei în materie de tăiere împrejur. Cert este că această 

ceremonie există şi nu credem că este lipsită de multiple semnificaţii. 

În cadrul acestei ceremonii, fata este admisă în alianţa lui Avraam 

şi i se dă un nume jidovesc, aşa cum se procedează cu băieţii. Bine-
înţeles, se invocă faptul că Dumnezeu a schimbat nu numai numele lui 

Avraam (Facerea, 17:5), ci şi pe cel al Sarei, (Facerea, 17:15). 

Unii consideră sângele menstrual al fetelor ca un înlocuitor al 

sângelui de tăiere împrejur, din cazul băieţilor. Alţii consideră că 

fetele trebuie scăldate în întregime, eventual numai parţial, ca semn al 

unei noi naşteri – invocând astfel povestea talmudică potrivit căreia 

Sara s-ar fi spălat după ce a primit numele ei cel nou. Alţii propun 
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spălarea picioarelor fetelor, invocând faptul că Avraam a spălat 

picioarele invitaţilor săi (Facerea, 18:4). În sfârşit, unii propun 

instalarea unui bazin în mijlocul încăperii respective şi invitarea 

fiecărui membru al asistenţei să verse apă înainte de a spăla picioarele 

fetei ce vine la rând, recitând în acelaşi timp versetul din Isaia: « Veţi 

scoate apa cu veselie din izvoarele mântuirii » (Is, 12:3). Cu această 

ocazie, familia celei în cauză explică adunării generale a credincioşilor 

sensul numelui jidovesc dat fiicei lor. 
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CAPITOLUL DOI 
 

TĂIEREA ÎMPREJUR SAU CIRCUMCIZIUNEA LA 

CREŞTINI 
 

I. CIRCUMCIZIA MASCULINĂ ÎN CĂRŢILE SACRE 

CREŞTINE 
 

1). Poziţia lui Isus 

Evanghelia după Luca raportează tăierea împrejur a lui Ioan Bote-
zătorul (1:59) şi a lui Isus (2:21). În rest, Evangheliile nu ne dau o idee 

clară despre opinia lui Isus în ce priveşte tăierea împrejur. Singura 

oară când Isus vorbeşte despre asta, este pentru a răspunde Iudeilor ce 

îi reproşau că vindecă un bolnav în ziua de sâmbătă, amintindu-le că şi 

ei practică circumcizia în această zi (Ioan, 7: 21-22). Totuşi, în 

Evanghelia apocrifă după Toma găsim condamnarea clară a tăierii 

împrejur. Ucenicilor ce îl întreabă dacă « Tăierea împrejur este utilă 

sau nu? », Isus răspunde: « Dacă ea ar fi fost utilă, tatăl lor i-ar fi făcut 

gata tăiaţi împrejur, încă din burta mamei lor. Veriabila tăiere împrejur 

a spiritului este însă foarte utilă ». După cum se ştie, această evan-
ghelie a fost găsită la Naga Hamadeh, în limba coptă. Unii consideră 

că această evanghelie a servit ca bază de inspiraţie pentru Evangheliile 

canonice, sau că ar fi vorba de un text stabilit de o sectă creştină, alţi 

admit ambele ipoteze şi altele încă. 

Lăsând deoparte Evanghelia după Toma, s-ar putea spune că, apa-

rent, Isus era în favoarea tăierii împrejur: « Să nu socotiţi că am venit 

să stric Legea sau proorocii; n-am venit să stric, ci să împlinesc ». (Mt, 

5:17). De fapt însă, el a contribuit la slăbirea bazei iudaismului: 

 El a contestat puterea rabinilor pe care i-a calificat de nebuni şi 

de orbi (Mt, 23:17). De asemenea, ucenicilor le-a cerut: « Voi 

să nu vă numiţi însă rabi. Că unul este învăţătorul vostru: 

Cristos, iar voi toţi sunteţi fraţi » (Mt, 23:8). 
 Isus a violat sabatul şi a pus milostenia deasupra Legii; « Milă voiesc, iar nu 

jertfă (…), Că Domn este şi al sâmbetei, Fiul Omului » (Mt, 12:7-8). 

 Cristos a refuzat să aplice normele penale, iertând-o pe femeia adulteră şi 

anulând legea talionului (Mt, 5: 38-39). 

 Isus a frecventat persoanele pe care legea jidovească le consideră nefrec-
ventabile. Astfel, el a mâncat cu păcătoşii (Mt, 9:1-11), a intrat în casa lui 

Zaheu (Lc, 19:7), a vorbit cu Samariteanca şi chiar i-a cerut apă de băut 

(Ioan, 4:9), a lăudat gratitudinea samariteanului ce a venit să-i mulţumească 
(Lc, 17:18), credinţa centurionului roman (Mt, 8:10) şi a Cananeenei (Mt, 

15:28), a recomandat iubirea vrăşmaşilor. (Mt, 5:44). 

 Isus a schimbat conceptul de puritate: « Nu este nimic în afară de om care, 

intrând în el, să poată să îl spurce. Dar cele ce ies din om, acestea sunt care îl 

spurcă », adică « adulterul, lăcomiile, vicleniile, înşelăciunea, neruşinarea, 

ochiul pizmaş, hula, trufia, uşurătatea » (Mc, 7: 15, 22), ceea ce îl face pe 

evanghelistul Marcu să spună că toate alimentele sunt pure : « că nu intră în 

inima lui ci în pântece, şi iese afară…» / 
 

Plecând de la învăţătura lui Isus, apostolilor nu le-a fost prea 

greu să respingă caracterul obligatoriu al tăierii împrejur. 
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2) Poziţia Apostolilor 

După răstignirea lui Isus, apostolii şi-au asumat misiunea de 

răspândire a învăţăturii acestuia, mai întâi printre Jidani, apoi 

printre păgâni. Noua comunitate s-a rupt curând în două – pe 

tema tăierii împrejur, care a făcut obiectul unic al dezbaterii 

primului Sinod din istoria creştinismului [anul 47], după cum 

citim în Faptele Apostolilor. 

Preludiul acestui Sinod este clar. În urma unei viziuni, sutaşul 

roman Cornelius, din Cezareea, îl invită pe Petre în casa lui, 

pentru a-i asculta învăţătura. În calitatea sa de Jidan, Petre nu 

avea însă voie să intre în casa unui străin. O viziune cade la 

ţanc, împingându-l să intre în casa lui Cornelius. În timpul 

viziunii, Petre aude îngerul ce îl îndeamnă să mănânce din 

hrana pe care Jidanii o consideră impură. Petre refuză, dar 

îngerul insistă de trei ori, zicându-i « Cele ce Dumnezeu a 

curăţit, tu să nu le numeşti spurcate ». (Fp, 10:15). Petre se duce 

la sutaş, în casa căruia sfârşeşte prin a înţelege că « Cu adevărat  

(…) Dumnezeu nu este părtinitor. Ci în orice neam, cel ce se 

teme de El şi face dreptate este primit de El ». (Fp, 10: 34-35). 

După care, Petre botează sutaşul, familia şi prietenii acestuia, 

eveniment ce stârneşte nedumerirea primilor creştini de origine 

exclusiv jidănească. I se reproşează lui Petre că a intrat în casa 

netăiaţilor împrejur şi a mâncat la masa lor. (Fp, 11:3), iar apos-

tolul se justifică cu viziunea avută. Totuşi, aceşti creştini de ori-
gine iudaică continuau să predice noilor convertiţi păgâni: 

«Dacă nu vă tăiaţi împrejur, după rânduiala lui Moise, nu puteţi 

să vă mântuiţi ». (Fp, 15:1). În plus, unii dintre aceştia s-au 

ciocnit cu Pavel, la Damasc, cu Barnaba, la Antiohia, voind 

chiar să-l omoare pe primul. S-a decis trimiterea ambilor la 

Ierusalim, pentru a se explica şi sfătui cu ceilalţi apostoli. 

Apostolul Petre, care provocase conflictul, a cerut să nu se mai 

facă nicio distincţie între Jidani şi non-jidani, de a nu-i supra-

încărca pe aceştia de pe urmă cu un jug pe care, spune el, nici 

părinţii noştri, nici noi nu l-am putut purta. În urma dezbaterii, 

decizia i-a revenit lui Iacob, care a concluzionat că păgânii nu 

trebuie tracasaţi cu tăierea împrejur, că nu trebuie să li se ceară 

decât să se abţină de la cele spurcate de idoli, să evite uniunile 

nelegitime, carnea înăbuşită şi sângele « căci lupta noastră nu 

este împotriva trupului şi a sângelui, ci împotriva începătorilor, 

împotriva stăpânilor, împotriva stăpânitorilor întunericului…». 

(Ef, 6:12). 

Apostolii au abolit caracterul obligatoriu al tăierii împrejur, 

deşi aceasta fusese decisă de Moise, cu sfânta lui gură. Ei au 

decis că distincţia între Iudei şi celelalte popoare nu trebuie să 

se facă prin sex şi regulile de puritate atât de scumpe iudeo-

jidănimii. Din acest punct de vedere se constată că interdicţia 

de a mânca porc a fost abolită în mod implicit, odată cu abo-
lirea tăierii împrejur. Ca totdeauna însă, teoria a fost una, iar 

practica alta. Pentru a nu-i ofusca pe creştinii de origine 

iudaică, apostolii au decis o împărţire tovărăşească a sarcinilor. 
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Pavel şi Barnaba s-au angajat să îi convertească pe păgâni, fără 

ca aceştia să fie nevoiţi a se tăia împrejur. Câtă vreme Pavel era 

încă la Ierusalim, ceilalţi apostoli i-au cerut să se facă totuşi că 

respectă toate regulile iudaice, pentru a nu da apă la moara 

puriştilor: «… Fă deci ceea ce îţi spunem (…, iar ei) vor 

cunoaşte toţi că nimic nu este adevărat din ceea ce au auzit 

despre tine, că tu însuţi umbli după lege şi o păzeşti » (Fp, 21: 

23-24). De frica puriştilor, deviaţionistul Pavel a acceptat chiar 

să îl taie împrejur pe Timotei, fiul unei femei iudaice, al cărui 

tată era Grec (Fp, 16:1-3, gest pe care nu l-a mai repetat şi în 

cazul lui Tit, care era tot Grec (Ga, 2:3). 

În virtutea împărţirii tovărăşeşti a sarcinilor bisericeşti, pro-
blema tăierii împrejur nu va mai fi abordată decât în epistolele 

lui Pavel, ce a continuat să se confrunte cu Iudeii convertiţi în 

toate călătoriile sale şi pe care i-a înfruntat cu cuvinte din cele 

mai dure: « Păziţi-vă de câini! Păziţi-vă de lucrătorii cei răi! 

Păziţi-vă de tăierea împrejur. Pentru că noi suntem tăierea 

împrejur, noi cei ce slujim în Duhul lui Dimnezeu şi ne lăudăm 

întru Cristos Isus şi nu ne bizuim pe trup » (Fi, 3:2-3). Epitetul 

de câine era cuvântul prin care Iudeii îi desemnau pe păgâni, un 

fel de echivalent al termenilor de goy şi goyim, folosiţi de Jida-

nii de mai târziu contra restului omenirii. Isus însuşi foloseşte 

cuvântul câine în acest sens peiorativ: « Nu este bine să iei pâi-

nea copiilor şi s-o arunci câinilor » (Mt, 15:26), cuvânt pe care 

Pavel îl întoarce cu ironie şi meşteşug contra foştilor săi core-

ligionari: « O, de s-ar tăia de tot cei ce vă răzvrătesc pe voi ». 

(Ga, 5:12); în acest verset, apostolul Pavel utilizează verbul a 

mutila în sensul de a castra (apokόpsontai = a castra). Pavel 

consideră tăierea jidovească împrejur alături de celelalte incizii 

sângeroase din riturile păgânilor. El îi scrie lui Tit: « Mulţi sunt 

răzvrătiţii, grăitorii în deşert şi înşelătorii, mai ales cei din 

tăierea împrejur, cărora trebuie să li se închidă gura…» (Tit, 

1:10-11). 

Fără a intra în chiţibuşării teologice, putem rezuma poziţia lui 

Pavel în următoarele patru pasaje: 

 « Pentru că nu cel ce se arată pe dinafară e Iudeu, nici cea 

arătată pe dinafară de trup nu este tăiere împrejur. Ci este Iudeu 

cel întru ascuns, iar tăierea împrejur este aceea a inimii, în duh 

nu în literă, a cărui laudă nu vine de la oameni ci de la 

Dumnezeu » (Ro, 2: 28-29). 

 « Tăierea împrejur nu este nimic; şi netăierea împrejur nu este 

nimic, ci paza poruncilor lui Dumnezeu ». (I Co, 7: 19). 

 « Staţi deci tari în libertatea cu care Cristos ne-a făcut liberi şi 

nu vă prindeţi iarăşi în jugul robiei. Iată eu, Pavel, vă spun 

vouă: că de vă veţi tăia împrejur, Cristos nu vă va folosi la 

nimic (…) Cei ce voiţi să vă îndreptăţiţi prin lege v-aţi 

îndepărtat de Cristos, aţi căzut din har ». (Ga, 5: 1-2 şi 4). 

 « Toate sunt curate pentru cei curaţi; iar pentru cei întinaţi şi 

necredincioşi nimeni nu este curat, ci li s-a întinat lor şi mintea 

şi cugetul ». (Tit, 1:15). 
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Simplificând un pic cam mult, putem totuşi spune că, în 

materie de tăiere împrejur, adepţii lui Cristos s-au divizat în 

două grupe principale: 

 Primul grup este de origine jidovească, iar adepţii lui se numesc 

nazarineni (de la Nazaret). Grupul acesta consideră că tăierea 

împrejur este o datorie, fiind indispensabilă pentru mântuire. 

 Al doilea grup este de origine păgână, poartă numele de creştini 

şi este condus de apostolul Pavel. Acest grup consideră tăierea 

împrejur ca o simplă permisiune, ce nu schimbă nimic. 

Desigur, această ultimă atitudine faţă de tăierea împrejur 

este o consecinţă a învăţăturii lui Isus, deşi ea a fost, nu mai 

puţin, dictată şi de considerente tactice: Păgânii nu s-ar fi lăsat 

tăiaţi împrejur, ei care îi ironizau pe Iudei pentru acest lucru. În 

cele din urmă, graţie superiorităţii numerice a păgânilor, grupul 

creştin al lui Pavel a avut câştig de cauză. În ultima vreme însă, 

din cauza integriştilor creştini, acest grup începe şi el să îşi 

piardă elanul de altădată. 

Oricine poate constata că nici cărţile sacre iudeo-jidoveşti, 

nici cele creştine nu tratează chestiunea tăierii împrejur din 

punctul de vedere al integrităţii fizice şi al autonomiei voinţei, 

cum vedem noi lucrurile astăzi. Uitarea sau batjocorirea aces-

tor principii a condus la aberaţii. Astfel, creştinii au refuzat 

tăierea împrejur, dar au sfârşit prin a accepta castrarea, care 

este şi mai rea. Pentru corurile bisericeşti de altădată, catoli-
cismul a nenorocit milioane de tineri, pe care i-a castrat în 

numele lui Cristos. 
 

II. Poziţia Părinţilor Bisericii şi a teologilor 

1. Victoria curentului opus tăierii împrejur 

Am văzut că primii adepţi ai lui Cristos s-au rupt în două 

grupuri: nazarinenii şi creştinii. Nazarinenii vorbeau limba 

siriacă şi respectau legile lui Moise, refuzând carnea de porc, 

respectând sabatul şi practicând tăierea împrejur. Ambele 

grupuri aveau propriile lor biserici şi proprii lor rabini, care cu 

timpul şi-au zis preoţi sau pastori. Nazarinenii erau persecutaţi 

de către Iudei, care îi considerau apostaţi, fiind tot atât de 

dispreţuiţi şi de către creştini. Ei îl detestau pe Pavel, care 

abolise legea iudaică, nu ţineau cont de epistolele lui şi nu îl 

considerau apostol. Bineînţeles, nazarinenii aveau propriile lor 

Evanghelii, dintre care unele au fost găsite în Egipt, fiind 

considerate apocrife de către creştini. 

După creştinarea Imperiului roman, marea majoritate a 

nazarinenilor s-a integrat în creştinismul victorios. În anul 325, 

la Niceea, s-a întrunit primul Sinod Creştin, prezidat de 

tovarăşul împărat Constantin în persoană. Deciziile adoptate au 

fost considerate legi ale Imperiului. Bineînţeles, acest sinod a 

ignorat complet problema nazarinenilor. Dintre cei 318 de 

episcopi delegaţi la Sinod, 18 proveneau din Palestina iar 

numele lor arată că erau Greci, nu Iudei, iar Jidanii nu 

apăruseră încă pe vremea aceea. Pe atunci, la Tiberiada, trăia 

un foarte zelos episcop nazarinean, foarte activ în ce priveşte 
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convertirea Iudeilor, dar care nu a participat la Sinodul 

niceean. Această absenţă a lăsat totul pe seama delegaţilor 

oficiali ai bisericii imperiale, care şi-au impus punctul de 

vedere fără niciun fel de probleme. 

În ciuda integrării multor Iudei convertiţi în curentul majo-

ritar, către sfârşitul secolului al IV-lea chestiunea iudaică deve-
nise una dintre marile probleme ale epocii, aşa cum va rămâne 

până astăzi. Multe din deciziile sinoadelor următoare, din scri-
erile Părinţilor Bisericii şi ale diverşilor teologi vor fi consa-

crate problemei iudaice, care cu timpul va deveni iudeo-

jidovească şi apoi tot mai pronunţat jidovească. Dintre Părinţii 

Bisericii şi marii teologi creştini, vom spune câteva cuvinte 

despre Iustin, Ciril cel Mare şi Thomas d’Aquino. Apoi vom 

arunca o scurtă privire asupra tăierii împrejur la copţii din 

Egipt şi la creştinii foarte necopţi din Statele Unite, ce practică 

pe scară întinsă tăierea împrejur. 
 

2. Poziţia lui Iustin 

Martirizat către anul 165, Justin s-a născut în actualul oraş 

Naplouse, din Palestina, într-o familie de Greci. A scris în 

greceşte, a aparţinut comunităţii creştinilor şi a fost unul dintre 

primii care au apărat noua credinţă creştină atât în faţa Iudeilor 

cât şi a autorităţilor romane. El este autorul unui dialog cu un 

Iudeu numit Trifon, în care tăierea împrejur ocupă un loc 

foarte important. Încă de la început, Trifon îi spune lui Justin 

ce are de făcut: 
 

Mai întâi, trebuie să te tai împrejur, apoi respectă, după obicei, sfântul 

sabat, sărbătorile, luna cea nouă; într-un cuvânt împlineşte tot ce este scris 

în lege şi atunci, fără îndoială, vei obţine mila lui Dumnezeu. 
 

Justin răspunde prin numeroase argumente, pe care le 

rezumăm în punctele următoare. 
 

 Isaia (55:3) şi Ieremia (Ie, 31: 31-32) au vorbit de o nouă alianţă, aceea a lui Cristos. 
După venirea lui Cristos, trebuie practicată noua tăiere împrejur, aceea a inimii (Dt, 
10:16). 

 Tăierea împrejur nu este esenţială pentru mântuire. Dacă acesta ar fi fost cazul, 
Dumnezeu nu l-ar fi făcut pe Adam netăiat împrejur, nici nu ar fi acceptat sacrificiile 
lui Abel, netăiatul împrejur, nu le-ar fi acceptat nici pe cele ale lui Enoh, care a 

dispărut pentru că Dumnezeu l-a luat pe sus. Deşi nu era tăiat împrejur, Lot a fost 
salvat din Sodoma iar Noe s-a urcat şi el pe Arcă tot netăiat împrejur. Melchisedec, 
împărat al neprihăniri şi al Salemului, Mare Preot al Dumnezeului Preaînalt  nu a fost 
nici el tăiat împrejur. 

 Nu ne reproşaţi prepuţul chestiei, adică al corpului, pe care chiar Dumnezeu l-a făcut. 
 În ce priveşte preceptul tăierii împrejur, ce ordonă, fără excepţie, tăierea 

copiilor la sex în a opta zi, el era figura concretă a circumciziunii veritabile 

ce rupe de eroare şi de răutate pe cel ce este înviat din morţi în prima zi a 

săptămânii, Isus-Cristos, Domnul nostru. Căci a doua zi de sabat fiind prima 

din săptămână, ea este şi a opta în ciclul zilelor ce se succed, 

 Circumciziunea şi celelalte precepte biblice au fost destinate poporului iudeu 

din cauza cerbiciei lui. După venirea lui Cristos, ele sunt destinate dispa-
riţiei. Tăierea împrejur a cărnii a fost înlocuită de circumciziunea spirituală, 

aceea practicată de Enoh şi cei ca el. Creştinii au primit această ultimă tăiere 

împrejur prin botez, care este accesibil tuturora. 
 

În acest dialog se vorbeşte şi despre iudeo-creştinii ce prac-
ticau tăierea împrejur, precum şi celelalte legi ale lui Moise. 

Justin consideră că un tăiat împrejur va fi totuşi mântuit, dacă 
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nu încearcă să impună această practică şi celorlalţi oameni, 

popoarelor care, chiar prin Cristos s-au tăiat împrejur din eroare 

– dacă nu încearcă să-i sperie pe aceştia spunându-le că nu vor 

fi mântuiţi de nu respectă legile date de Moise, cu sfânta lui 

gură… 
 
 

3. Poziţia lui Ciril cel Mare 

Decedat în anul 444, Ciril cel Mare a fost patriarh al 

Alexandriei, personaj cheie în Biserica coptă, ce îl consideră 

unul dintre stâlpii de susţinere ai creştinismului. Ca şi Iustin, 

Ciril şi-a publicat operele în greceşte. Ca şi acesta sau ca 

Origene, mort cu aproape două secole înaintea lui (254), Ciril 

consideră tăierea biblică împrejur ca ceva spiritual, nu ca ceva 

ce se referă la mădularul dintre picioarele bărbaţilor. El îl invo-

că pe Pavel, care spune : «… tăierea împrejur este aceea a ini-
mii, în duh, nu în literă…» (Romani, 2:29); Ieremia, spune şi el 

« Bărbaţi ai lui Iuda şi locuitori ai Ierusalimului tăiaţi-vă 

împrejur pentru Domnul şi lepădaţi învârtoşarea inimii voas-

tre». (Ie, 4:4). Sensul circumciziunii veritabile îşi atinge 

plinătatea nu în ceea ce suferă carnea ci în voinţa de a face 

ceea ce Dumnezeu prescrie. 

Ciril consideră că înţelegerea ad litteram a Bibliei conduce 

la concluzii pe care raţiunea nu le poate accepta, intrând astfel 

în conflict cu perfecţiunea creaţiei lui Dumnezeu. El scrie: 
 

Tu consideri (…) tăierea împrejur a cărnii ca ceva impor-

tant, ca elementul cel mai conform al cultului (…). Să exami-
năm însă care este utilitatea tăierii împrejur şi ce avantaj ne 

aduce Legislatorul prin aceasta. Efectiv, pentru a-ţi mutila cu 

tăierea împrejur acele părţi ale corpului de care natura se 

serveşte pentru a perpetua omenirea este ceva ridicol, ba chiar 

o batjocorire a artei Creatorului, care ne-ar fi încărcat corpul cu 

organe de prisos. Ori, dacă aşa punem problema şi aşa înţele-
gem noi ceea ce s-a spus, cum să nu ajungem la concluzia că 

inteligenţa divină se mai şi înşeală uneori? Dacă într-adevăr 

tăierea împrejur este cel mai bun lucru dintre cele ce convin 

naturii corporale, cum de nu a fost ea cea mai bună şi mai 

preferabilă încă de la început? Spune-mi deci, dacă cineva zice 

că natura infailibilă şi intactă s-a înşelat în cele ce convin, nu 

cumva asta va fi o afirmaţie absurdă şi inacceptabilă pentru toţi 

cei cu scaun la cap? 

(…) Dumnezeu, care este deasupra lucrurilor, a creat mii de 

rase şi de fiinţe vii lipsite de raţiune. Ori, în constituţia aces-
tora, care este orientată către frumuseţea cea mai deplină, se 

pare că nimic nu este imperfect, nici superfluu. Toate sunt în 

afara acestor două calomnii şi nu pot fi atinse cu această dublă 

acuzaţie. Nu se poate ca Dumnezeu, care a fost atât de atent cu 

cele mai mici lucruri, să fii comis o eroare în cadrul celei mai 

importante dintre creaţiile sale. Iar când l-a introdus în lume pe 

cel ce este după imaginea sa, de ce l-ar fi făcut el mai urât 

decât fiinţele lipsite de raţiune? Dacă este adevărat că în aces-
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tea de pe urmă nu există eroare, cum ar putea exista o imper-

fecţiune sau o aberaţie chiar în om? 
 
 

4. Poziţia lui Toma d’Aquino 

Decedat în 1274, călugărul dominican Toma d’Aquino a 

influenţat şi continuă să influenţeze gândirea catolică prin 

scrierile sale filosofice şi teologice. 

În faimoasa sa Sumă teologică, Toma arată că Biblia con-

damnă şi interzice inciziile practicate de idolatri : «… să nu 

faceţi crestături pe trupul vostru » (Dt, 14:1), pentru a nu 

semăna cu ei (Dt, 12:31; III Rg18:28). Tăierea împrejur nu este 

însă nimic altceva decât o astfel de incizie. Pentru rezolvarea 

acestei contradicţii, Toma răspunde că tăierea împrejur nu sea-
mănă cu crestăturile cultelor idolatre, că aceasta ar fi un protest 

al credinţei într-un singur Dumnezeu, că ar fi vorba de un semn 

ce marchează credinţa în carne pentru a nu o uita, un mijloc de 

a slăbi senzualitatea excesivă în chiar mădularul interesat şi de 

a arăta ridicolul unor culte precum cel al lui Venus sau al lui 

Priapus, care venerau chiar aceste părţi ale corpului omenesc. 

Toma îşi pune întrebarea: dacă tăierea împrejur este un arti-

col de credinţă, şi dacă aceasta se rezumă la facultăţile cogni-
tive, ale cărei operaţii se manifestă mai ales în craniu, în creier, 

de ce semnul credinţei dumnezeieşti ar fi fost pus exact în 

vârful penisului şi nu în capul de pe umeri? Toma răspunde: 

tăierea împrejur era semnul prin care Avraam a crezut că 

mântuitorul Cristos se va naşte în rasa lui. Apoi, pentru că 

circumciziunea era un remediu la păcatul strămoşesc, care se 

transmite din tată în fiu. În sfârşit, pentru că scopul tăierii 

împrejur era diminuarea poftelor cărnii ce rezidă mai ales în 

aceste organe, din cauza intensităţii plăcerii senzuale. 

Putem oare aboli tăierea împrejur, din moment ce ea a fost 

prescrisă de Dumnezeu? Toma răspunde că ceremoniile trecu-

tului, ce prefigurau cultele epocii noi, trebuie să se adapteze. 

Vechea lege subzistă pe vecie şi fără rezerve, în ce priveşte 

preceptele morale. În ce priveşte însă preceptele ceremoniale, 

vechea lege nu subzistă decât în legătură cu realitatea pe care o 

prefigurează. Pentru Toma, tăierea împrejur prefigurează cultul 

noii vârste ce va fi instituit de Cristos, care va declara pe cruce: 

« Săvârşitu-sa! » (Ioan, 19:30). În chiar acel moment, dispozi-

ţiile legale au încetat complet, realitatea figurată de ele fiind 

împlinită pe deplin. Ca mărturie, catapeteasma templului s-a 

sfâşiat, pământul s-a cutremurat, pietrele s-au despicat exact în 

timpul calvarului lui Cristos (Mt, 27:51). Toma adaugă că tăie-

rea împrejur era profesiunea de credinţă a lui Avraam în pro-
misiunea pe care i-o făcuse Dumnezeu. Pentru că aceasta s-a 

împlinit, credinţa trebuie să se exprime printr-un semn nou, 

adică prin botezul creştin, ce înlocuieşte tăierea împrejur. În 

consecinţă, cel ce practică tăierea împrejur după venirea lui 

Cristos, comite un păcat de moarte. Desigur, nu se pune pro-

blema păcatului de moarte dacă cuiva i se taie prepuţul din 

motive de igienă, nu pentru a respecta vechea lege a tăierii 
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împrejur. Este adevărat însă că apostolii au autorizat tăierea 

împrejur pentru Iudeii convertiţi. Această decizie era normală 

din perspectiva inerţiei Iudeilor; ea nu putea fi decât de scurtă 

durată, până ce Evanghelia va fi suficient de cunoscută, iar 

Iudeo-Jidanii se vor creştina. 
 

III. Dezbaterea actuală printre creştini 
 

1. Dezbaterea la Copţii din Egipt 

A) Tăierea împrejur masculină la Copţi 

Iudeii, apoi iudeo-creştinii au încercat să introducă tăierea 

împrejur în societatea păgână, devenită treptat creştină. Apos-

tolul Pavel şi Părinţii Bisericii s-au opus acestei tentative, 

înţelegând că sângeroasa şi scârboasa practică iudeo-avraamică 

nu are nicio şansă printre Greco-Romanii civilizaţi, care de 

altfel interziceau Iudeilor prin lege să taie împrejur pe cei 

aparţinând celorlalte popoare. Egiptul a fost guvernat de către 

Romani, dar legile acestora nu erau aplicate foarte riguros în 

această parte a Imperiului foarte depărtată de Roma, Evident, 

legile romane nu erau aplicate, mai ales în ce priveşte tăierea 

împrejur, practicată nu numai de Jidani ci şi de adepţii vechii 

religii egiptene. De altfel, legea romană lăsase o portiţă des-

chisă, autorizând tăierea împrejur pentru cei ce puteau dovedi 

că aparţin castei preoţeşti. În plus, Iudeii au continuat să facă 

prozeliţi printre celelalte popoare, tăind împrejur nu numai noii 

convertiţi ci şi sclavii cumpăraţi. După cum a fost cazul mai 

întâi în Palestina, anumiţi Iudei egipteni s-au creştinat şi au 

format o comunitate separată de cea păgână, Deşi creştini, mai 

mult sau mai puţin, aceştia continuau să respecte legile lui 

Moise şi să practice tăierea împrejur. Atacurile lui Origene şi 

mai târziu ale lui Ciril cel Mare constituie răspunsul Bisericii 

primelor secole la practicile comunităţii iudeo-creştine, care 

mai ales prin continuarea tăiereii împrejur dovedea că nu reu-
şise să se rupă cu adevărat de iudaism. 

Evident, Iudeii din Arabia au continuat să practice tăierea 

împrejur. Mai târziu, după venirea lui Mahomed, ei s-au con-

vertit la Islam, influenţând foarte profund comunitatea musul-
mană, după cum vom vedea. Iudeii convertiţi la Islam au reuşit 

să introducă elementele credinţei lor în noua religie, primul 

dintre acestea fiind chiar tăierea împrejur, pe care, cu câteva 

secole mai înainte, nu reuşiseră să o impună în Imperiul roman. 

Este drept însă, lumea greco-romană şi europeană era una, iar 

cea iudeo-arabă-africană era alta. 

Înaintea cuceririi musulmane a Egiptului, creştinii copţi din 

această ţară erau prinşi între trei focuri: iudeo-creştinii, iudeii 

locali şi musulmanii influenţaţi de Iudei. Ei au sfârşit astfel 

prin a adopta tăierea masculină împrejur, uitând poziţia fermă, 

contra acesteia, a lui Ciril cel Mare. 

Vorbind de practicarea tăierii masculine împrejur printre  

copţi, cunoscutul teolog Ibn-al-Assal (d. v. 1265) aminteşte că 

altădată, la Iudei, aceasta fusese semnul ce îi distingea pe des-
cendenţii lui Avraam de celelalte popoare – ea fiind înlocuită 
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la creştini de către botez. Dacă totuşi tăierea împrejur continuă 

să fie practicată de către unii creştini, se înţelege că este vorba 

de o cutumă ce nu se confundă cu obligaţia religioasă, fiind 

unul dintre elementele pentru care inclusiv astăzi se vorbeşte 

de iudaizare sau jidănire. De altfel, tăierea creştină împrejur se 

cam face după ureche, nu în ziua a opta, cum cere Biblia. 

Dimpotrivă creştinii au interzis efectuarea tăierii împrejur la 

frageda vârstă de opt zile. Circumciziunea bărbătească a rămas 

însă un act facultativ, cum o spune apostolul Pavel, deja citat: 

«Tăierea împrejur nu este nimic şi netăierea împrejur nu este 

nimic, ci paza poruncilor lui Dumnezeu ». (I Corinteni, 7:19). 

Ibn-al-Assal insistă asupra faptului că tăierea împrejur nu 

trebuie în nici un caz făcută după botezul creştin, căci asta ar 

însemna diminuarea şi chiar anularea acestuia, ceea ce ar fi un 

mare păcat. El consideră că tăierea împrejur nu are nicio 

importanţă din perspectiva mântuirii veşnice. Dimpotrivă, 

botezul creştin este absolut indispensabil pentru mântuire. 

Evident, botezul a înlocuit tăierea împrejur. 

Oricum am numi-o, tăierea împrejur a fost obiectul unei 

aprige dispute între Biserica romano-catolică, de o parte, şi 

Biserica egipteano-etiopiană de alta. În cadrul Sinodului de la 

Florenţa (1431-1445), la care a participat şi Andrei10, stareţul 

mânăstirii Sfântul Anton, din Egipt, la 4 februarie 1442 a fost 

adoptată o Bulă de Uniune cu Copţii. Această Bulă menţio-
nează punctele esenţiale ale credinţei creştine, amintind poziţia 

Bisericii care neagă şi respinge tăierea împrejur, considerând-o 

un obstacol în calea mântuirii veşnice. Totuşi, tăierea împrejur 

a continuat în Egipt şi în Etiopia, practic la nivelul de sută la 

sută. Este drept însă, nu dispunem de nicio statistică în această 

chestiune. 

Ca răspuns la o cerere, privind tăierea împrejur, a episco-

pului greco-catolic din Statele Unite, Anba Gregorius (d. 2001) 

al doilea prelat în cadrul ierarhiei Bisericii copte ortodoxe, 

scrie următoarele: 
 

La Copţi, tăierea [masculină] împrejur este un obicei moştenit şi 
respectat, cu rădăcini în vechiul Egipt faraonic. În cadrul vechii alianţe, ea 

era simbolul botezului, ce a înlocuit-o în noua alianţă. Din această cauză, la 

Copţi, tăierea împrejur a pierdut sensul ei religios, devenind o chestiune de 

igienă şi de utilitate pe planul fizic al prevenirii bolilor rezultate din impu-
rităţile şi microbii ce se pot acumula sub prepuţ. În ce priveşte simbolul 

botezului, Biserica avertizează credincioşii că tăierea împrejur trebuie 

neapărat să aibă loc înaintea botezului, atenţionându-i cu privire la legile 

Bisericii în această chestiune. 
 

Putem spune că, pentru autorităţile religioase copte, tăierea 

împrejur nu mai este un ritual religios, din acest punct de 

vedere fiind înlocuită cu botezul. Totuşi, ea continuă să fie 

practicată la modul absolut, înaintea botezului însă, ca ceva ce 

ţine exclusiv de igienă şi de cutuma locală. Printre copţi, 

nimeni nu pune la îndoială dimensiunea ei igienică şi morală, 

contrar celor ce se petrec printre anumiţi creştini şi chiar Jidani 

                                                
10. Trimisul patriarhului Ioan, al Iacobiţilor. 
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din Occident. Ierarhia religioasă coptă pare să ignore opoziţia 

teologică şi filosofică a lui Iustin şi a lui Ciril cel Mare, în 

problema tăierii împrejur. Dacă discutăm cu un Copt oarecare, 

vom vedea imediat că acesta repetă vechile argumente religi-
oase ale compatrioţilor săi musulmani, adică: tăierea împrejur 

a fost prescrisă de Dumnezeu lui Avraam, şi cu asta basta! 

Întrebând-o pe doamna Ras-Work, coptă etiopiană şi preşe-

dintă a Comitetului inter-african de luptă contra tăierii împrejur 

feminine, cum se face că se bate numai contra acesteia, fără să 

spună nimic despre tăierea împrejur masculină, ea mi-a 

răspuns cu seninătate, în cadrul Colocviului de la Lausanne, 

din 1996: « Tăierea împrejur este prescrisă de Biblie, iar eu mi-

am tăiat împrejur proprii mei fii ». 
 

B) Tăierea împrejur feminină la Copţi 

Vorbind de tăierea feminină împrejur la Jidani, am semnalat 

că ea era practicată în Egipt, înainte de venirea lui Isus-Cristos, 

fiind menţinută şi după convertirea Egiptenilor la creştinism ca 

şi la religia musulmană. 

Aetius din Amida, medic la curtea Bizanţului, în secolul VI, 

ne-a lăsat o descriere amănunţită a acestei practici la Egipteni: 
 

Clitorisul anumitor femei creşte şi devine indecent, chiar ruşinos şi 

excitabil prin contactul cu hainele, excitând dorinţa de împreunare. Din 

această cauză, Egiptenii au decis extirparea lui, atunci când fetele sunt gata 

de măritiş. Chirurgia decurge astfel: fata este aşezată pe un scaun şi 

menţinută ferm de un tânăr solid ce stă în spatele ei (…). Operatorul trage 

clitorisul cu mâna stângă, şi apoi îl taie cu un cleşte dinţat, pe care îl ţine în 

mâna dreaptă. 
 

La sfârşitul secolului al XIII-lea, Anba Athanasius, episco-
pul din Qus, în Egipt, a fost întrebat dacă tăierea împrejur 

feminină este autorizată. El a răspuns: « Ea nu este autorizată 

nici înainte, nici după botez ». 

Totuşi, tăierea feminină împrejur a continuat să fie prac-
ticată de către Copţii din Egipt. În raportul său de călătorie, 

între 1768 şi 1772, James Bruce furnizează unele detalii intere-
sante cu privire la tentativele catolicilor de a interzice această 

practică în Egipt. Iată ce scrie Bruce: 
 

Când preoţii romano-catolici au început să predice în Egipt, ei nu au 

ezitat să îşi uşureze şi să îşi favorizeze misiunea prin acordarea de avantaje 

şi de cadouri prozeliţilor, funcţie de nevoile acestora. Crezând însă că tăie-
rea feminină împrejur este un obicei jidovesc, ei au interzis-o, sub pedeapsa 
excomunicării, fetele celor convertiţi la creştinism nemaifiind tăiate împre-
jur. Ajunse însă la vârsta pubertăţii, aceste fete s-au trezit cu o deformaţie 

monstruoasă atât de vizibilă încât îi descuraja pe bărbaţi, iar populaţia nu se 

mai înmulţea. Fiind siguri că femeile de religia lor au la locul respectiv 

chestiunea pentru care aveau o aversiune invincibilă, bărbaţii catolici au 

preferat să îşi caute soţii printre fetele de eretici, pe care tăierea împrejur le 

scăpase de această deformaţie naturală, mijloc prin care recădeau însă 

curând în erezie. 

Văzând că numărul prozeliţilor lor nu va putea creşte niciodată cât de 

cât şi că interzicerea cutumei favorizate de climat se pune în calea succe-
sului lor, preoţii romano-catolici au raportat acest lucru Colegiului Propa-
gandei de la Roma. Cardinalii luară foarte în serios această chestiune, după 

cum se şi cuvenea. Curând fură trimişi în Egipt maeştri chirurgi foarte abili, 

pentru examinarea de aproape a chestiunii şi întocmirea unui raport compe-



 
48 

tent, în vederea găsirii unei soluţii convenabile pentru toată lumea. 

Chirurgii au examinat de aproape chestiunea, declarând că Nilul, climatul 

sau alte cauze naturale produc o dilatare considerabilă în partea intimă a 

femeii, foarte diferită de ce se vede prin alte părţi ale lumii şi care îi 

dezgustă pe bărbaţi în aşa hal încât preferă să evite căsătoria cu ele. 

Colegiul Propagandei de la Roma a reautorizat deci tăierea feminină 

împrejur, cu condiţia ca atât tânăra fată cât şi părinţii ei să declare că este 

vorba doar de un obicei ce favorizează viitoarea căsătorie, nu de o lege 
iudaică. Trebuia neapărat ca deformarea de care se plângeau femeile să fie 

distrusă prin orice mijloace posibile. Aşa că, de atunci, atât catolicii din 

Egipt cât şi copţii  au continuat să practice tăierea feminină împrejur. Îndată 

ce fetele ating vârsta de şapte sau opt ani, femeile comunităţii le supun 

operaţiei, cu ajutorul unui cuţit sau al unui brici. 
 

În zilele noastre, copţii încearcă să lupte contra tăierii femi-
nine împrejur, invocând două motive: primul motiv este că 

această practică nu figurează în cărţile sfinte, iar al doilea  că 

ea nu este fără efecte negative asupra sănătăţii celor în cauză. 

În răspunsul menţionat, către episcopul greco-catolic din 

Statele Unite, Anba Gregorius scrie că tăierea împrejur femi-

nină este o « eroare ce ucide o parte vitală din corpul femeii ». 

El adaugă: « Noi învăţăm poporul nostru că tăierea împrejur 

ordonată de Dumnezeul Vechiului Testament se limitează 

strict la bărbaţi ». În altă parte, citându-l pe Athanasius, el 

spune: « Legea creştină nu permite tăierea feminină împrejur, 

sursele creştine fiind unanime în această privinţă ». În plus, 

ceva mai încolo, el adaugă: «Tăierea împrejur feminină este o 

eroare şi un păcat. Ea este interzisă atât pe planul religios, cât 

şi pe cel umanist sau pe cel al sănătăţii. Pentru femeie, prin 

anumite aspecte ale ei, tăierea împrejur sau exciziunea este un 

delict similar cu acela al tăierii penisului bărbatului ». În spri-
jinul afirmaţiilor sale, Anba Gregorius citează medici creştini 

şi musulmani din Egipt. 
 

2) Dezbaterea chestiunii la Creştinii din America 

Statele Unite constituie cea mai mare ţară creştină ce prac-
tică tăierea masculină împrejur la o scară foarte largă, pe 

motive pretins ştiinţifice foarte variate, asupra cărora vom 

reveni în cadrul dezbaterii religioase. Interpretarea literară a 

Bibliei a jucat un rol în propagarea acestei practici.  

Tăierea împrejur feminină a fost şi ea practicată în Statele 

Unite, începând cu 1860, adică zece ani înaintea tăierii împre-
jur masculine. Ea continuă şi astăzi, nu însă la scara înfioră-

toare a celei masculine. Argumentul religios nu este total 

absent, mai ales în legătură cu masturbaţia – totuşi în Statele 

Unite nu există o dezbatere care să justifice sau să condamne 

tăierea feminină împrejur pe o bază religioasă. Vom lăsa deci 

pentru partea medicală dezbaterea privind relaţia dintre mastur-
baţie, religie şi tăiere feminină împrejur, limitându-ne aici 

numai la tăierea masculină împrejur. 

A). Interpretarea ad litteram a Bibliei 

Oricare ar fi motivarea tăierii împrejur, religia rămâne un 

factor inconturnabil, motivele medicale ascund justificări reli-

gioase, parte componentă culturală specific americană, conş-
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tientă sau inconştientă. În plus faţă de această influenţă directă 

sau indirectă a religiei, există un curent fundamentalist creştin, 

mai ales protestant-evanghelist, care susţine deschis tăierea 

împrejur, referindu-se exclusiv la argumente religioase. Acest 

curent consideră că Biblia este o carte revelată de către 

Dumnezeu. Tot ceea ce găsim în ea ar fi absolut veridic, fără 

distincţie între Vechiul Testament şi Noul Testament. În 

consecinţă, ordinul lui Dumnezeu către Avraam, de a se tăia 

împrejur şi de a-şi tăia împrejur descendenţii este încă în 

vigoare şi se aplică la toată lumea. Dumnezeu nu putea da un 

astfel de ordin dacă nu ar fi fost sigur că el este un bine pentru 

întreaga omenire. Cum a putut să apară un astfel de curent de 

gândire, sau mai degrabă de refuz al gândirii. 

Jin Bigelow, pastor şi psiholog opus tăierii împrejur, scrie 

că afacerea a demarat sub forma unei concurenţe între medici 

şi preoţime. Odată cu progresele medicinei şi cu vindecarea 

unui număr cât mai mare de boli, poziţia medicinei s-a conso-

lidat în ochii publicului, în detrimentul celei a preoţilor şi 

pastorilor. Când medicii au recurs la tăierea împrejur pentru a 

limita masturbaţia, considerată una din cauzele numeroaselor 

boli, preoţimea a găsit ocazia de vis pentru a-şi consolida 

poziţia şubrezită: « Nu v-am spus noi demult, dinainte ca medi-
cina să se specializeze în tăierea împrejur, că aceasta este utilă? 

Vedeţi bine că Dumnezeu avea dreptate, prescriind-o lui 

Avraam şi descendenţilor acestuia ». Foarte curând, toată preo-

ţimea s-a pus să caute în Biblie reţete medicale exploatabile, 

care să dovedească sau să pară a dovedi că Biblia este o carte 

sacră, revelată de Dumnezeu, o carte mai demnă de urmat 

decât opiniile medicilor. 

Dornici de a suge atât la ţâţa medicinei cât şi la aceea a reli-
giei, unii medici sau alăturat castei preoţeşti, fenomen întâlnit 

nu numai la creştini ci şi la Jidani sau Musulmani. 

Macmillen este un reprezentant important al acestui curent. 

În calitate de medic creştin, el a publicat cartea Niciuna dintre 

aceste boli (1962). Am în faţa ochilor cea de a cincisprezecea 

ediţie a acestei cărţi, adusă la zi de către nepotul autorului, 

doctorul Stern, în 1995. Coperta arată că un milion de exem-

plare au fost deja vândute, titlul cărţii fiind inspirat de Biblie: 
 

De vei asculta cu luare aminte glasul Dumnezeului tău, şi vei face 

lucruri drepte înaintea lui şi vei păzi legile lui, nu voi aduce asupra ta 

niciuna dintre bolile pe care le-am adus asupra Egiptenilor, că eu sunt 

Domnul Dumnezeul tău, care te va vindeca (Ieirea, 15:26). 
 

Macmillen se întreabă dacă această poruncă este încă vala-

bilă pentru epoca noastră. El pretinde că ştiinţa medicală ştie 

că respectarea poruncilor divine i-a salvat pe Jidani de boli, că 

supunerea în faţa Bibliei este mijlocul ideal pentru salvarea de 

multele rele ce lovesc omenirea. Fiecare dintre ediţiile acestei 

cărţi consacră un capitol tăierii împrejur. În ultima ediţie figu-
rează un caz de cancer de penis, care l-a condus la moarte pe 

bărbatul respectiv. Autorul consideră că ceea ce face aceste 
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decese şi mai tragice este că medicina a dovedit că un astfel de 

cancer ar fi putut fi evitat dacă s-ar fi respectat porunca dată lui 

Avraam, în urmă cu patru mii de ani. Bineînţeles, cartea pre-

tinde că Jidanii sunt foarte rar atinşi de un astfel de cancer, că 

în anul 1932 nici un coborîtor din Avraam nu figura printre cei 

1103 bărbaţi americani atinşi de un astfel de cancer. De atunci 

până acum, numai şase cazuri de cancer de penis ar fi fost 

depistate printre evlavioşii credincioşi ai tăierii împrejur. Vom 

reveni asupra acestei teorii în cadrul dezbaterii medicale. 

Cartea lui Macmillen consideră că Biblia a prescris tăierea 

împrejur a copilului, la vârsta de opt zile, în virtutea unei 

cunoaşteri pe care ştiinţa medicală a descoperit-o foarte târziu. 

Ar fi vorba, se crede, de prezenţa vitaminei K la cel mai înalt 

nivel chiar în această zi. Această vitamină joacă un rol impor-
tant în coagularea sângelui. Dacă tăierea împrejur are loc mai 

curând, există un pericol de hemoragie. Având loc mai târziu, 

ea va traumatiza copilul, care o va considera o atingere, o 

agresiune la corpul lui. Cartea lui Macmillen adaugă: 
 

Trebuie să fim recunoscători sutelor de persoane ce lucrează în labora-
toare şi care, după ani şi ani de cercetare, au ajuns la concluzia că cel mai 

potrivit moment pentru practicarea tăierii împrejur este a opta zi de viaţă, 

Felicitând medicina, nu trebuie să uităm însă că Biblia ne-a spus acest lucru 

de atâtea mii de ani (…) Această zi nu a fost aleasă de un geniu în analize 

statistice ci de creatorul vitaminei K. 

Macmillen respinge spusele anumitor Jidani, după care tăie-
rea împrejur este semnul alianţei dintre Dumnezeu şi poporul 

său, nu o reţetă sau practică medicală. El spune că s-ar putea ca 

scopul lui Dumnezeu să nu fie de ordin igienic. Totuşi, respec-

tând această poruncă, Jidanii au profitat pe plan medical. Chiar 

dacă nu cunoaştem motivele reale ale acestei porunci divine, 

respectul ei ne este profitabil atât în această viaţă cât şi în 

cealaltă. 

Trebuie totuşi să arătăm că ceea ce susţine Macmillen cu 

privire la Vitamina K este o eroare, poate chiar o minciună. 

Vitamina K nu devine o prezenţă semnificativă în corpul copi-
lului decât în a 15-a zi. Pe de altă parte, noul născut este adesea 

expus unui icter al prepuţului, care foarte rar este independent 

de gland. Aceasta înseamnă că tăierea împrejur la această 

vârstă poate provoca o hemoragie fatală, motiv pentru care 

părinţii sunt sfătuiţi să nu o facă înaintea vârstei de trei sau de 

patru ani. 

B). Refuzul interpretării literale 

Opozanţii tăierii împrejur îşi dau seama de influenţa pe care 

interpretarea ad litteram a Bibliei o poate juca în ce priveşte 

menţinerea acestei practici. Evident, ei răspund în felul lor, 

încercând să îşi impună punctul de vedere. Acesta este cazul 

lui Jim Bigelow, pastor şi psiholog, fondator al UNCIRC şi 

autor al cărţii Bucuria de a scăpa de tăierea împrejur. 

Bigelow consideră că dacă tăierea împrejur trebuie practi-
cată în virtutea supunerii datorate poruncilor lui Dumnezeu, 

atunci trebuie să ne supunem tuturor acestor porunci, inclusiv 
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celor privind hrana, pe care nimeni în Occident nu le mai res-

pectă. În acest sens el citează un verset din Deuteronom, care 

ar provoca un scandal dacă ar fi aplicat pe faţă, aşa cum porun-

ceşte Dumnezeu, nu fără o divină uşurinţă, ba chiar iresponsa-
bilitate. « Să nu mâncaţi nicio mortăciune ci s-o daţi străinului 

de alt neam, ce se va întâmpla să locuiască în casa ta; acela s-o 

mănânce sau să i-o vinzi, căci tu eşti poporul sfânt al Dom-

nului Dumnezeului tău ». (Deuteronom, 14:21). 

Bigelow insistă asupra faptului că el nu încearcă să 

ridiculizeze Biblia ci să dovedească numai că normele acesteia 

se bazează pe simboluri şi pe supuşenie. Biblia nu conţine 

reţete medicale conforme medicinei moderne. Astfel, califi-
carea unui lucru ca pur sau impur, de către Dumnezeu, s-a 

făcut cu scopul de a da Iudeilor lecţii de puritate şi de 

supuşenie necondiţionată. Dacă tăierea biblică împrejur este 

într-adevăr profitabilă pentru sănătate, atunci trebuie să renun-
ţăm la tăierea împrejur după ureche, care se practică astăzi de 

Jidani şi de medici, dar care diferă foarte mult de tăierea 

împrejur practicată pe vremea lui Avraam. 

Dacă tăierea împrejur chiar era utilă, atunci de ce şi-a lăsat 

Dumnezeu poporul să umble brambura prin pustie vreme de 

peste patruzeci de ani, fără să fie tăiat împrejur? De ce apos-
tolul-şef Pavel consideră că tăierea împrejur este un nimic, ca 

şi netăierea, de altfel (I Co,7:19), lăsând creştinii netăiaţi 

împrejur? Dumnezeu chiar îşi permite să expună poporul lui 

atâtor pericole? Dar celelalte popoare, acestea nu sunt tot ale 

lui Dumnezeu? Cum rămâne în acest caz cu cărţile sfinte, care, 

chipurile, ar fi inspirate de Sfântul Duh? 

Răspunzând creştinilor ce invocă tăierea împrejur a lui Isus, 

Bigelow spune că Iosif şi Maria erau Jidani simpli, ce nu 

puteau să nu aplice legea jidovească. Totuşi, mai târziu, Cristos 

ne-a învăţat alte porunci, de dragoste, în locul celor de supu-
nere strictă, oarbă şi de ură. În locul poruncilor crude, barbare, 

teroriste şi rasiste din Deuteronom, Isus-Cristos introduce 

porunca iubirii : « Poruncă nouă dau vouă: Să vă iubiţi unul pe 

altul. Precum eu v-am iubit pe voi, aşa şi voi să vă iubiţi unul 

pe altul ». (Ioan, 13:34). Se ştie ce a făcut Biserica din această 

iubire: ruguri pentru eretici, Inchiziţia, exterminarea a mii şi 

mii de oameni în Europa şi pe alte continente, holocaustul unor 

popoare întregi. Deşi constituie o altă problemă, acestea atârnă 

de gâtul Bisericii criminale şi exterminatoare. Oricât ar fi de 

gravă şi de reală această problemă, ea nu intră în cadrul 

preocupării noastre ce se limitează strict la chestiunea tăierii 

împrejur. Pe scurt, practica nătângă a tăierii împrejur înseamnă 

a urma exemplul supuşeniei de robi a lui Iosif şi ai Mariei, nu 

celei propovăduite mai târziu de către un Isus ai cărui ochi se 

deschiseseră între timp. Bigelow concluzionează astfel: 

Din punct de vedere logic nu puteţi alege aşa cum aţi crede 

de cuviinţă. Legile Vechiului Testament, ale unui Dumnezeu 

înţelept sau cine ştie cum, ori constituie o bună medicină,ori cu 
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totul altceva. Judecând însă după normele arătate şi comentate 

în acest capitol, putem trage concluzia că intenţia Dumnezeului 

Vechiului Testament nu a fost să dea omenirii cunoştinţe medi-

cale că să-şi meşterească un popor unic pe pământ, unic mai 

ales prin supuşenia, orbirea şi râvna întru sclavie. 

Ca şi Bigelow, suntem întru totul de acord că Biblia nu este 

o carte de medicină. Totuşi, noi nu împărtăşim punctul lui de 

vedere, după care Jidanii ar fi un popor unic pe pământ. Pentru 

noi, Biblia este o carte ca toate celelalte cărţi. Ea conţine 

lucruri valabile dar şi altele fără de valoare, ba chiar contrare 

moralei păgâne pre-creştine, fără să mai vorbim de principiile 

actuale de respect al drepturilor omului. Este deci inutil să ne 

dedăm la acrobaţiile verbale ale politrucilor diverselor epoci, 

pentru a justifica ceea ce nu poate fi justificat din Biblie. 
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CAPITOLUL TREI 
 

TĂIEREA ÎMPREJUR LA MUSULMANI 
 

I. Coranul şi tăierea împrejur 

 

1). Tăcerea Coranului în materie de tăiere împrejur 
 

Contrar Vechiului Testament şi Noului Testament, Coranul, 

izvor fundamental al Dreptului musulman, nu conţine nicio 

menţiune privind tăierea împrejur masculină sau feminină. 

Termenul de tăiere împrejur nu figurează în Coran. Vorbind 

însă de Jidani, Coranul utilizează în două rânduri expresia 

qulubuna ghulufun: inimile noastre sunt îmbrobodite cu un 

prepuţ, ele sunt prepuţate, adică netăiate împrejur: 
 

De fiecare dată că un profet a venit la voi aducându-vă ceea ce nu 

doreaţi, v-aţi umplut de trufie şi i-aţi considerat mincinoşi pe mai mulţi 

dintre ei, ba chiar aţi ucis câţiva. Voi aţi spus: Inimile noastre sunt 
prepuţate. (Coran 2: 87-88).  

I-am pedepsit pentru că au rupt alianţa lor, pentru că nu au crezut în 

semnele lui Dumnezeu, pentru că au ucis profeţi pe nedrept şi pentru că au 

zis: inimile noastre sunt prepuţate (Coran, 4:155). 
 

Expresia inimile noastre sunt prepuţate corespunde de fapt 

celei utilizate de Biblie, când vorbeşte de inimile netăiaţilor 

împrejur. Musulmanii nu folosesc aceste două versete pentru a 

justifica tăierea împrejur şi nu văd legătura lor cu Biblia. În 

general, ei înţeleg această expresie în sensul de inimi îmbro-
bodite.  

Coranul menţionează de 69 de ori numele lui Avraam, care 

este considerat un frumos exemplu, demn de urmat (Coran 60: 

4), fără să pomenească vreodată de tăierea împrejur. 
 

2) Interpretarea unor versete echivoce 
 

Din cauza practicii generalizate a tăierii masculine împrejur 

printre musulmani, autorii clasici şi moderni nu au putut crede 

că această chestiune lipseşte din Coran, mai ales că, precum se 

susţine, Coranul ar fi reglat absolut totul: ”Această carte, nu 

neglijează nimic” (Coran 6:38). Plecând de aici, ei au încercat 

să interpreteze trei versete echivoce în favoare tăierii împrejur: 
 

Dumnezeu l-a încercat pe Avraam prin cuvinte, iar după ce acesta le-a 

împlinit, i-a spus: ”Vreau să fac din tine un ghid pentru oameni”. Avraam 

răspunse: ”De asemenea şi pentru descendenţii mei?” Dumnezeu răspunse: 

”Alianţa mea nu este pentru cei nedrepţi”. (Coran, 2:124). 

Apoi ţi-am revelat: ”Urmează religia lui Avraam, un adevărat credin-
cios, ce nu era din numărul politeiştilor. (Coran 16:123. 

Cunoaşterea lui Dumnezeu, principiile sau culoarea de bază – cine poate 

da această culoare mai bine decât Dumnezeu. (Coran 2:138). 
 

Deşi aceste versete nu spun nimic despre tăierea împrejur, 

partizanii acesteia proclamă că ea este obligatorie! Cum ajung 

ei la această concluzie? Ei consideră că expresia Dumnezeu l-a 

încercat pe Avraam prin cuvinte înseamnă: Dumnezeu l-a 

încercat pe Avraam prin tăierea împrejur. Şi pentru că musul-
manul este obligat să urmeze religia lui Avraam, el trebuie să 

se taie împrejur, ca Avraam. Apoi, ei au considerat că expresia 
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cunoaşterea lui Dumnezeu, principiile sau culoarea de bază 

înseamnă tăierea împrejur, prin opoziţie cu botezul creştinilor. 

Totuşi, această interpretare nu este admisă în mod unanim de 

către jurişti. 

A) Dumnezeu l-a încercat pe Avraam prin cuvinte 

Versetul 2:124 spune: ”Când Dumnezeu l-a încercat pe 

Avraam prin cuvinte”, după Al-Tabari (d. 923) asta înseamnă 

că Dumnezeu l-a supus pe Avraam unor încercări asupra 

naturii cărora exegezele diferă. Al-Tabari citează vreo zece 

opinii divergente. Conform uneia din aceste opinii, tăierea 

împrejur ar fi una dintre aceste încercări. Iar pentru că Avraam 

este un exemplu de urmat pentru Musulmani, trebuie ca aceştia 

să se supună tăierii împrejur, cum s-a supus şi Avraam. 

Coranul nu vorbeşte despre tăierea împrejur a lui Avraam, 

dar multe povestiri ale lui Mahomed vorbesc despre aceasta. 

Musulmanii se referă la aceste povestiri, nu la Biblie, pe care o 

consideră falsificată. Mahomed ar fi spus: ”Avraam s-a tăiat 

împrejur la 80 de ani cu un topor (qaddum, sculă de tâmplărie, 

sau poate într-un loc numit Qadum)”. Conform unei alte 

povestiri a lui Mahomed, Avraam ar fi avut atunci 120 de ani 

şi apoi ar mai fi trăit încă 80. O a treia povestire spune: 

”Dumnezeu i-a ordonat lui Avraam să se taie împrejur. 

Avraam a făcut asta cu un topor şi a suferit mult. Dumnezeu 

atunci i-ar fi revelat: prea te-ai grăbit, înainte ca eu să îţi spun 

cu ce instrument anume trebuie să faci asta. Avraam ar fi 

răspuns: ”Nu am vrut să amân executarea ordinelor tale”. 

Contrar poveştilor menţionate, surse şiite pretind că Avraam 

s-at fi născut tăiat împrejur, ca şi alţi profeţi: Adam, Seth, Noe, 

Idriss, David, Solomon, Lot, Ismael, Isus, Moise, Mahomed. 

Este evident că această poveste este inspirată de credinţele 

jidoveşti, despre care am vorbit. Pe de altă parte, interpretarea 

dată de juriştii clasici versetului 2:124 este contestată de autorii 

musulmani moderni, cazul lui Al-Shawkani (d.1834), al lui 

Muhammad Abduh (d. 1905) şi al lui Mahmud Shaltut (d. 

1964), ultimul considerând această interpretare ca o exagerare 

pe care nu putem fonda tăierea împrejur. 

B) Principiile, culoarea de bază a lui Dumnezeu 
Versetul 2:138 spune: Cunoaşterea lui Dumnezeu, principiile sau 

culoarea de bază – cine poate da această culoare mai bine decât Dumnezeu.  

Culoarea de bază indică şi vopseaua utilizată pentru colorarea unei 

rochii. Comentând acest verset, Al-Qurtubi (d.1273) spune despre Creştini 

că îşi botează copiii în a şaptea zi, pentru a-i purifica şi a face din ei 

credincioşi adevăraţi. Dumnezeu atunci le-a răspuns că vopseaua lui este 

mai bună decât a lor. Dumnezeu a comparat Islamul cu o vopsea pentru că 

aceasta se reflectă în actele credinciosului şi în calităţile sale, prin analogie 

cu vopseau ce se reflectă în poalele rochiilor. Al-Quturbi adaugă că 

vopseaua este un nume dat tăierii împrejur, care corespunde însă şi bote-
zului creştin. Autorii musulmani moderni continuă să se refere la versetul 
2:138 pentru a legitima tăierea împrejur. 

 

3) Tăierea împrejur este contrară filosofiei Coranului 

Faţă de amplificarea dezbaterii tăierii împrejur, masculine şi 

feminine,bazată pe Coran, opozanţii acesteia încearcă şi ei să 
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revină la textul coranic,pentru a-şi argumenta poziţia şi opiniile 

lor. Ei spun clar: nu numai că aceste două practici nu sunt 

evocate în Coran, dar ele sunt contrare filosofiei acestuia, ceea 

ce ar putea explica tăcerea cărţii fundamentale a Islamului, în 

această problemă. De altfel, mai multe versete coranice insistă 

asupra perfecţiunii creaţiei lui Dumnezeu. 
 

El vă formează în sânul mamelor voastre, aşa cum vrea el. (3:6). 

Domnul nostru! Tu nu ai creat degeaba toate acestea! (3:191). 

Orice lucru este măsurat de către El! (13:8). 

Credeţi voi că noi am creat fără niciun scop? (23:115). 

Binecuvântat fie (…) cel ce a creat toate lucrurile, fixându-le rosturile 

într-un mod imuabil. (25:1-2). 

Achită-te de obligaţiile religioase ca un adevărat credincios şi conform 

naturii dată de Dumnezeu oamenilor, când i-a creat. Nu există schimbare în 

creaţia lui Dumnezeu. (30:30). 

El a făcut (…) bine tot ce a creat. (32:6-7). 

Nu în zadar am creat cerul, pământul şi tot ce se găseşte între ele, aşa 

cum gândesc necredincioşii. (38:27) 
El v-a modelat după o formă armonioasă. (40:64). 

Da, toate cele au fost create pe măsură şi cu măsură. (54: 49). 

El v-a modelat după o formă armonioasă. (64:3). 

Tu, omule! Cum ai putut fii înşelat cu privire la nobilul tău Dumnezeu, 

care te-a creat, modelat şi constituit în mod armonios; căci el te-a compus 

în forma pe care a vrut-o el. (82: 6-8). 

Da, noi am fost creaţi în forma cea mai perfectă. (95:4). 

[Demonul] zice: ”Da, îţi voi lua un număr determinat dintre servitorii 

tăi, îi voi rătăci şi le voi inspira dorinţe deşarte; le voi da ordin şi ei vor 

crăpa urechile animalelor; le voi da un ordin şi vor schimba creaţia lui 

Dumnezeu”. Cel ce acceptă Demonul ca stăpân, în afara lui Dumnezeu, este 
pierdut în mod iremediabil. (4: 118.119). 

 

Considerând că tăierea împrejur, masculină ca şi feminină, constă în 

mutilarea unui organ sănătos şi de neînlocuit, ce joacă un rol capital în 

protecţia glandului şi a relaţiei sexuale, va trebui să admitem că această 
practică violează Coranul. Ba chiar mai mult: ultimul verset citat consideră 

despicarea urechilor animalelor ca supunere în faţa Demonului. Ce putem 

spune atunci de cei ce atacă integritatea fizică a fiinţei omeneşti? 

Argumentul perfecţiunii creaţiei este invocat de către autorii musulmani 

moderni ce se opun tăierii feminine împrejur. Astfel, Al-Awwa scrie: 
 

Mesagerul lui Dumnezeu a interzis modificarea creaţiei lui Dumnezeu. 

Pe seama lui circulă o poveste autentică, după care el a blestemat ”cele ce 

schimbă creaţia lui Dumnezeu”. Coranul consideră că extirparea organelor 

este un delict, inclusiv a celor animale. Demonul chiar a promis să le 

utilizeze pe acestea şi să-i rătăcească pe fii lui Adam, sugerându-le să crape 

urechile animalelor, considerând acestea ca o creaţie a lui Dumnezeu 

(Coran 4:118:119). Tăierea feminină împrejur, aşa cum este ea practicată în 

Egipt şi în alte regiuni ale lumii musulmane comportă o modificare a 

creaţiei lui Dumnezeu şi extirparea evidentă a unor organe ce beneficiază 

de imunitate. Dacă modificarea animalului constituie o rătăcire ce vine de 

la Demon, atunci ce putem spune despre modificarea fiinţei omeneşti? 
 

Câţiva autori musulmani moderni condamnă atât tăierea 

împrejur feminină cât şi pe cea masculină, considerându-le din 

perspective perfecţiunii creaţiei dumnezeieşti, cazul lui Nawal 

Al-Saadawi, care scrie: 
 

În sensul ei general, religia este egalitate, dreptate, dragoste şi sănătate 

pentru toate fiinţele omeneşti, bărbaţi şi femei. Nu poate să existe o religie 
ce preconizează boala, mutilarea corpului fetelor şi extirparea clitorisului 

lor. Dacă religia vine de la Dumnezeu, cum poate acesta să ordone tăierea 
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unui organ al corpului creat chiar de către el? Este de presupus că Dumne-
zeu nu a creat aceste organe în mod arbitrar. Dumnezeu nu poate să creeze 

clitorisul în corpul femeii şi apoi să reveleze oamenilor o religie ce le ordo-
nă să îl taie. Asta ar fi o gravă contradicţie, pe care Dumnezeu nu o poate 

comite. Dacă Dumnezeu a creat clitorisul, ca organ sensibil pentru relaţia 

sexuală, al cărui unic scop este plăcerea sexuală, asta înseamnă că Dumne-
zeu permite plăcerea sexuală a femeii, care face parte din sănătatea ei fizică 

şi psihică. 
 

Acest text şi multe altele condamnă tăierea feminină împre-

jur, dar nu spune nimic despre cea masculină, deşi acelaşi 

argument ar trebui să conducă şi la condamnarea acesteia. În 

aceşti ani de pe urmă, Al-Saadawi a arătat că tăcerea se explică 

prin cenzură, care zădărniceşte tot ce contrazice sau condamnă 

tăierea masculină împrejur. Printr-o serie de articole ca şi prin 

prefaţa volumului I al cărţii mele, în limba arabă, despre 

tăierea împrejur, Al-Saadawi a confirmat opoziţia totală şi faţă 

de tăierea masculină împrejur. Alţi autori musulmani moderni 

sprijină şi ei această poziţie, cazul judecătorului libian Mustafa 

Kamal Al-Mahdawi, pentru care tăierea masculină împrejur 

este o cutumă jidovească absolut contrară Coranului. În 

această privinţă, el citează versetul 3:191: ”Dumnezeul nostru! 

Tu nu ai creat în zadar toate acestea!” Aceeaşi poziţie a adoptat 

şi Jamal Al-Banna, fratele mai mic al lui Hassan Aş-Banna, 

fondatorul Frăţiei musulmane. 
 

II. Tăierea împrejur a lui Mahomed, în Sunnah 

Sunnah (tradiţia) lui Mahomed este a doua sursă a dreptului 

musulman, după Coran, servind la clarificarea unor lacune ale 

acestuia. Apărătorii tăierii împrejur, masculine ca şi feminine, 

se referă adesea la Sunnah. Autenticitatea acestor povestiri 

atribuite lui Mahomed este însă foarte îndoielnică şi nu a fost 

niciodată unanimă, mai ales că aceste povestioare sunt adesea 

contradictorii. Ca atare, ele sunt respinse de către opozanţii 

tăierii împrejur. 

1). Povestioare favorabile tăierii împrejur, masculine ca 

şi feminine 

Autorii musulmani favorabili tăierii masculine împrejur se 

referă mai ales la poveştile despre circumciziunea lui Avraam, 

despre care deja am vorbit. 

Apoi, ei evocă faptul că Mahomed a fost tăiat împrejur. În 

consecinţă, orice musulman trebuie să se taie împrejur, precum 

Mahomed. Şi în legătură cu acest subiect, informaţiile sunt 

contradictorii. Unii autori consideră că Mahomed s-a născut 

gata tăiat împrejur, Mahomed ar fi spus cu gura lui: « Nobleţea 

mea faţă de Dumnezeu se manifestă prin aceea că m-am născut 

gata tăiat împrejur şi că nimeni nu a văzut organele mele 

sexuale ». Alţii consideră că Mahomed a fost tăiat împrejur de 

îngerul Gabriel. Unii cred că Mahomed ar fi fost tăiat împrejur 

în ziua a şaptea, de către bunicul lui Abd-al-Muttalib. În 

sfârşit, unii spun că Mahomed s-ar fi născut tăiat împrejur dar 

nu în totalitate, şi că bunicul lui i-ar fi completat tăietura. Dacă 

Mahomed ar fi fost cu adevărat tăiat împrejur, o astfel de con-
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tradicţie nu ar fi putut să apară. Semnalăm că cei doi biografi 

ai lui Mahomed, Ibn-Ishaq /(d. 767) şi Ibn-Hisham (d. 828), nu 

spun nimic despre tăierea sau netăierea lui împrejur. 

Unii consideră că tăierea împrejur este obligatorie pentru 

musulmani întrucât Mahomed şi-a tăiat împrejur nepoţii Hasan 

şi Husayn, în cea de a şaptea zi. Această poveste nu figurează 

însă decât în culegerile şiite. Cele şase povestioare sunnite 

acreditate, culegerea lui Ibn-Hanbal şi cei doi biografi menţio-
naţi nu spun nimic pe acest subiect. 

Alţii invocă te miri ce poveşti care plasează tăierea împrejur 

printre legile naturii (sunan al-fitrah). Termenul de fitrah apare 

o singură dată în Coran: « Achită-te de obligaţiile tale religi-
oase ca un adevărat credincios şi după natura (fitrah) pe care 

Dumnezeu a dat-o oamenilor când i-a creat (fatara). Nu există 

schimbare în creaţia lui Dumnezeu. Iată religia imuabilă » 

(30:30). Dacă plecăm însă de la faimosul comentariu al lui Ibn-

Hajar, relativ la culegerea lui Al-Bukhari (d. 870), putem men-

ţiona povestirile următoare:  

 Fac parte din Sunnah: tăierea mustăţilor şi a unghiilor, epilarea 

subţiorilor. 

 Patru fac parte din Sunnah: pudoarea, parfumarea, spălatul 

dinţilor şi căsătoria. 

 Cinci fac parte din natură: gargara, inhalarea apei, spălatul 

dinţilor, şi între degete, stropirea cu apă. 

 Poveste ce vine de la A’ishah, femeie alui Mahomed: zece fac 

parte din natură: tăierea mustăţilor, creşterea bărbii, spălatul 

dinţilor, inhalarea apei, tăierea unghiilor, spălarea între degete, 

epilarea subţiorilor, rasul pubisului, curăţarea resturilor de 

scaune şi de urină, Mi-s’ab spune că el a uitat al zecelea punct, 

care ar putea fi gargarisirea. 

Aceste povestiri arată că legile naturii au trecut de la trei la 

4, apoi la 5 şi la zece. Niciuna dintre acestea nu menţionează 

tăierea împrejur. Apoi, povestitorii au înlocuit un cuvânt printr-

un altul. Astfel, o poveste raportată de Abu-Hurayrah (d. 679) 

spune: « Cinci fac parte din natură : a se tăia împrejur, a-şi rade 

pubisul, a-şi epila subţiorile, a-şi tăia unghiile şi mustăţile ». 

Alte povestiri au schimbat spălatul între degete prin tăierea 

împrejur, etc. Ibn-Hajar afirmă că legile naturii sunt în număr 

de 16; totuşi, după Abn-al-Arabi acestea s-ar didica la numărul 

de 30: 

Partizanii tăierii împrejur masculine şi feminine consideră 

că tăierea împrejur din aceste povestiri se referă deopotrivă la 

bărbaţi şi femei. Dimpotrivă, adversarii lor spun că tăierea 

împrejur din aceste povestiri ca şi tăierea mustăţilor nu se referă 

decât la bărbaţi. 

Sunniţii citează un număr de povestiri ale lui Mahomed, 

care comandă tăierea masculină împrejur. Şiiţii adaugă altele, 

atribuite imamilor lor: 

 Povestea lui Uthaym ibn-Kulayb: Bunicul lui s-a prezentat la 

Mhomed şi i-a declarat că s-a convertit la Islam. Atunci, « băr-
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biereşte-ţi părul necredinţei », i-a ordinat Mahomed. După o 

altă sursă, Mahomed i-ar fi spus: «bărbiereşte-ţi părul necre-
dinţei şi taie-te împrejur ». Despre această poveste, Ibn-Hajar 

spune că « lanţul ei de transmisiune este slab şi nimic nu poate 

fi dovedit prin el ». 

 Povestirea lui Abu-Hurayah. Mahomed a spus: « cel ce se con-
verteşte la Islam trebuie să se taie împrejur, chiar dacă este 

bătrân ». Ibn-Quâayyim Al-Jawziyyah (d. 1351) zice că poves-
tirea aceasta nu are lanţ de transmitere, deci nu o putem invoca. 

 Mahomed a fost întrebat dacă un netăiat împrejur poate face 

pelerinajul. El a răspuns: « Nu, până nu se taie împrejur ». Ibn-

al-Mundhir (d. 931) spune că lanţul de transmisie al acestei 

poveşti este necunoscut şi nu poate fi dovedit. 

 Poveste de Ali: În teaca săbiei lui Mahomed s-a găsit scriitura: 

« Netăiatul împrejur nu poate fi acceptat în Islam decât dacă se 

taie împrejur, chiar dacă are 80 de ani ». Povestea aceasta este 

raportată şi de Ibn-Asakir (d. 1176) şi de Al-Bayhaqi (d. 1066), 

ultimul spunând că numai şiiţii o recunosc. 

 Poveste de Ali : « Dacă un om se converteşte la Islam el se va 

tăia împrejur chiar dacă are 80 de ani ». 

 Poveste de Ja’Far Al-Sadiq (d.765): « Facem sacrificii pentru 

noul născut şi îl tăiem împrejur în ziua a şaptea ».   

Şiiţii raportează poveşti ce consideră urina tăierii împrejur ca 

impură. Astfel, Mahomed ar fi spus: « Tăiaţi-vă copii împrejur 

în ziua a şaptea, căci este mai pur şi face să crească carnea mai 

repede (…) Din cauza urinei netăiatului împrejur, pământul 

devine impur vreme de patruzeci de zile ». După altă versiune, 

«Pământul detestă urina netăiatului împrejur ». După o a treia 

versiune « Pământul urlă către Dumnezeu, din cauza urinei 

netăiatului împrejur ». 

Partizanii tăierii împrejur masculine şi feminine invocă o 

poveste de Mahomed raportată de Al-Hajjaj Ibn-Arta’ah, care 

spune: «Tăierea împrejur este o Sunnah pentru bărbaţi şi o 

makrumah pentru femei ». În acest caz, termenul de Sunnah 

poate să însemne tradiţia lui Mahomed, care este obligatorie, 

dar şi o simplă cutumă socială, fără caracter obligatoriu. Cât 

despre termenul de makrumah, el înseamnă un act meritoriu, 

fără caracter obligatoriu. În plus, raportorul este unpersonaj ce 

nu prezintă încredere. 

De asemenea, se invocă povestea lui Mahomed, raportată de 

femeia lui numită A’ishah, care zice: « Dacă două tăieri împre-
jur se întâlnesc sau se ating, trebuie să te speli, ceea ce înseam-

nă că dacă sexul masculin tăiat împrejur atinge sexul feminin 

tăiat împrejur, atunci trebuie să te speli ». De aici s-a dedus că 

tăierea împrejur era practicată pe vremea lui Mahomed. Adver-
sarii tăierii feminine împrejur spun că se obişnuieşte ca Arabii 

să numească două lucruri printr-o referinţă la unul dintre ele. 

Astfel se spune cei doi sori, pentru a indica luna şi soarele. Tot 

aşa, se spun două tăieri împrejur, deşi bărbatul singur este tăiat. 

Chiar dacă admitem că această poveste vorbeşte de două tăieri 
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împrejur în sens propriu, nu ni se spune că trebuie tăiat împrejur 

ci numai că trebuie să ne spălăm. Putem adăuga că această 

poveste contrazice regula după care nu este necesar să te speli 

dacă nu s-a produs ejaculare. 

În sfârşit, partizanii tăierii feminine împrejur citează povestea 

unei femei specializate în tăiatul împrejur al sclavelor. Această 

poveste are două versiuni principale. 

După prima versiune, Mahomed a întâlnit o tăietoare împre-
jur pe nume Um-Atiyyah şi i-a spus: « Taie puţin, nu exagera, 

căci asta face faţa femeii mai strălucitoare, şi este mai bine 

pentru bărbat ». Această formulă circulă în mai multe variante, 

toate cu acelaşi sens. Abu-Da’ud (d. 888) consideră puţin 

demnă de încredere această poveste. Autorii clasici şi moderni 

deduc că Mahomed nu a interzis tăierea feminină împrejur ci 

numai a arătat modul cum aceasta trebuie executată. Dimpo-

trivă, după adversarii tăierii împrejur, povestea arată că Arabii o 

practicau deja, pe vremea lui Mahomed. Întrucât acesta nu 

putea să o interzică cu totul, a încercat cel puţin să îi reducă 

efectele nefaste, sfătuind ca extirparea să fie minimă. 

Conform altei versiuni, Mahomed a întâlnit tăietoarea împre-
jur numită Um-Habibah, care circumciziona sclavele, căreia i-a 

cerut să-şi continue meseria. Aceasta ar fi răspuns: « Da, mesa-
gerule al lui Dumnezeu, câtă vreme lucrul nu este ilicit şi tu nu 

vrei să-l interzici ». Mahomed a replicat: « Nu, bineînţeles, este 

licit. Apropie-te de mine, ca să te învăţ. Dacă tai împrejur, nu 

exagera, căci aceasta face faţa mai strălucitoare,şi este mai bine 

pentru bărbat ». Această versiune este citată mai ales de şeicul 

Azhar Jad-al-Haq (d. 1996). Contrar versiunii precedente, 

versiunea aceasta spune că Mahomed a considerat licită tăierea 

feminină împrejur, cu condiţia să nu se exagereze, adică să nu 

se taie prea mult. 

2). Falsitatea acestor povestiri care sunt opera Jidanilor 

Al-Shawkani a respins toate povestirile cu privire la tăierea 

împrejur, spunând: « Nu există nicio dovadă autentică în 

sprijinul caracterului obligatoriu al tăierii împrejur ». Aceeaşi 

concluzie o regăsim la şeicul Shaltut, atât în ce priveşte tăierea 

împrejur feminină cât şi cea masculină. Sabiq şi Al-Awwa 

resping numai tăierea împrejur feminină.  

Autori moderni opuşi tăierii masculine împrejur o atribuie pe 

aceasta Jidanilor convertiţi la Islam pe timpul lui Mahomed, 

cazul unora ca Isam-al-Din Hafni Nasif, Muhammad Afifi şi 

Mustafa Kamal al-Mahdawi. În această privinţă semnalăm că 

există un precedent istoric iudaic. În primele secole de creşti-
nism, Jidanii au încercat să impună tăierea împrejur a păgânilor 

ce se creştinau. Această tentativă a eşuat mai ales din cauza 

puţinei lor influenţe în Imperiul Roman, care era ostil tăierii 

împrejur, dar şi din cauza poziţiei ferme a apostolului Pavel, ce 

s-a împotrivit introducerii tăierii împrejur în religia creştină. 

Jidanii însă au avut mai mult succes cu comunitatea musul-
mană. Practic, în societatea musulmană din timpul lui 
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Mahomed, Iudeii talmudişti pe cale de jidănire formau o elită 

intelectuală printre beduini. Cei ce s-au convertit la Islam au 

fost consideraţi ca o referinţă în interpretarea Coranului, ce a 

împrumutat multe elemente din Biblie. Din acest punct de 

vedere este suficient să citim comentariile lui Al-Tabari, care 

insistă asupra marii influenţe a tradiţiei iudaice, menţionând 

rolul important jucat de Ka’b Al-Ahbar (d. 652), un savant 

religios iudeu yemenit, convertit la Islam şi unul dintre difuzorii 

povestirilor despre Mahomed. 

3). Curentul ce respinge Sunnah în întregime 

Curentul musulman contemporan numit coranit acceptă 

numai şi numai Coranul, respingând orice referinţă la Sunnah şi 

privând dreptul musulman de una dintre cele două surse ale 

sale. În cadrul acestui curent, tăierile împrejur, masculină şi 

feminină, pierd orice legitimitate, întrucât Coranul nu spune 

nimic despre ele. Acestui curent îi aparţine colonelul libian 

Mu’ammar Al-Gadafi (d. 2011) şi compatriotul său, judecătorul 

Mustafa Kamal Al-Mahdawi, deja menţionat. Acesta de pe 

urmă a respins tăierea masculină împrejur, întrucât ea nu este 

menţionată în Coran. 

În cadrul acestui curent, un grup de musulmani din Statele 

Unite şi din Canada formează Comunitatea internaţională a 

supuşilor. Fondat în 1986 de către inginerul egiptean Rashad 

Khalifa, imam la Moscheia din Tucson, grupul acesta numără 

actualmente peste zece mii de aderenţi din diferitele ţări musul-

mane. Khalifa, care a fost asasinat de către un musulman, în 

1990, afirmă că Hadiths11 şi Sunnah sunt inovaţii satanice, care 

trebuie respinse, în virtutea Coranului ce spune: 
 

Iată versetele lui Dumnezeu, pe care noi le comunicăm ca adevăr adevă-
rat. După aceste versete dumnezeieşti, în ce poveşti (hadiths) vor mai crede 

ei? Vai lor, păcătoşilor mincinoşi. (45:6), 
 

Khalifa nu a abordat problema tăierii împrejur masculine şi 

feminine, dar concepţia lui religioasă a condus pe unul dintre 

reprezentanţii comunităţii să o facă el, în lipsa imamului fonda-
tor asasinat. Într-un comunicat transmis prin internet, Edib 

Yurksel afirmă: 
 

Ne putem întreba cum de un Dumnezeu bun ar putea preconiza un astfel 

de rău şi de nedreptate contra copiilor… Pentru toţi adevăraţii savanţi ai 

Coranului, răspunsul este clar. În bunătatea şi mila lui infinită, Dumnezeu 

nu poate fi de acord cu acest ritual crud, care nu este menţionat în Coran. 

Numai în inovaţiile numite hadits, opere ale oamenilor, se întâlnesc astfel de 

ritualuri şi legi crude… Să punem capăt acestor crime contra copiilor noştri, 
crime ce datează de multe secole. 

 

Cu această ocazie semnalăm un nou grup musulman coranit, 

care gestionează situl http://www.free-minds.org/. Tăierile îm-

prejur masculine şi feminine sunt respinse şi de acest grup, 

pentru aceleaşi motive ca cele invocate de grupul precedent. 

 

 

                                                
11. Culegere de fapte şi vorbe atribuite lui Mahomed. 

http://www.free-minds.org/
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III. Tăierea împrejur în legea profeţilor precedenţi 

În plus faţă de Coran şi de Sunnah, juriştii musulmani 

consideră că legile profeţilor ce l-au precedat pe Mahomed au 

fost şi ele revelate tot de Dumnezeu. În această ordine de idei, 

pentru a justifica tăierea masculină împrejur, juriştii moderni se 

referă la Evanghelia lui Barnaba, care prevede circumciziunea, 

şi la o poveste, conform căreia Sara ar fi tăiat-o împrejur pe 

Hagar, roaba ei. 

1) Evanghelia lui Barnaba 

Această Evanghelie este un text apocrif din secolul al XIV-

lea, care nu a ajuns la cunoştinţa autorilor musulmani moderni 

decât prin traducerea englezească a lui Lonsdale şi Laura Ragg 

(1907), pe care s-a bazat Khalil Sa’adeh, creştin oriental, în 

traducerea sa arabă publicată de Muhammad Rashid Rida, în 

1908, la Cairo, traducătorul arab atribuie acest text unui Jidan 

spaniol din Evul Mediu, convertit la creştinism şi apoi la Islam. 

Musulmanii consideră că această Evanghelie este singura 

autentică, pentru că ea anunţă venirea lui Mahomed şi poves-
teşte viaţa lui Isus aşa cum este ea descrisă în Coran. Autorii 

musulmani se referă la această Evanghelie, pentru a justifica 

tăierea masculină împrejur. 

În capitolul 22 al acestei Evanghelii, discipolii îl întreabă pe 

Isus: « Maestre, de ce ai răspuns acestei femei (cananeene), 

spunându-i că ei sunt câini? ». Isus răspunde: « Adevărat, ade-
vărat zic vouă, un câine este mai bun decât un bărbat netăiat 

împrejur ». În capitolul 23, Isus îşi explică poziţia în problema 

tăierii împrejur: 
 

În Rai, după ce Adam, primul om înşelat de Satana, a mâncat din hrana 

interzisă de Dumnezeu, propria lui carne s-a revoltat contra spiritului său.  

Atunci, el s-a jurat cu aceste cuvinte: « Pe Dumnezeu, te voi tăia! » După ce 

a sfărâmat o piatră, şi-a prins carnea pentru a o tăia cu una mai ascuţită. 

Pentru asta a fost certat de îngerul Gabriel, căruia i-a răspuns: «Am jurat pe 

Dumnezeu să o tai, şi nu voi fi niciodată mincinos ». Îngerul i-a arătat atunci 

excrescenţa cărnii sale, iar Adam a tăiat-o. De aceea, pentru că fiecărui om îi 
vine carnea din carnea lui Adam, el este obligat să respecte ceea ce Adam a 

promis prin jurământ. Adam însuşi aplică acest jurământ fiilor săi, apoi 

obligaţia tăierii împrejur se transmise din generaţie în generaţie. Pe timpul 

lui Avraam însă, idolatria luase amploare, şi foarte puţini bărbaţi erau tăiaţi 

împrejur. Dumnezeu i-a revelat însă lui Avraam episodul tăierii împrejur a 

lui Adam, apoi a încheiat alianţa sa spunând: «Voi azvârli pe vecie, din 

poporul meu, pe cel ce nu îşi va tăia carnea  împrejur ». La aceste cuvinte 

ale lui Isus, ucenicii tremurau de frică, pentru că el le pronunţase cu multă 

vehemenţă de spirit. Atunci Isus le-a spus: « Lăsaţi frica pentru cel ce nu şi-a 

tăiat prepuţul, pentru că el nu va ajunge niciodată în Rai ». 
 

2) Povestea tăierii împrejur a lui Hagar 

Musulmanii au justificat tăierea masculină împrejur prin refe-
rire la Avraam, model de credincios, părinte al Iudeilor, prin 

Isac, şi al Arabilor prin Ismael. Unii au încercat să justifice tăie-
rea feminină împrejur prin exemplul lui Hagar, mama lui 

Ismael, care a fost excizionată de stăpâna ei, Sara. Astfel, Al-

Jahdih (d. 868) scrie: « Tăierea împrejur este practicată de 

Arabi, bărbaţi şi femei, în continuarea lui Avraam şi a lui 

Hagar, până astăzi ». Numeroase cărţi arăbeşti clasice, sunnite 
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şi şiite, povestesc acest episod sub diverse foeme. Ibn-Qayyim 

Al-Jawziyyah scrie următoarele 
 

În ce priveşte motivul tăierii împrejur a femeilor, se zice că atunci când 

Sara i-a oferit-o lui Avraam pe Hagar, acesta a avut raporturi sexuale cu ea 

şi a lăsat-o gravidă. Pentru asta, Sara a devenit foarte geloasă, jurând să îi 
taie trei membre. Temându-se că Sara i-ar putea tăia nasul şi urechile, 

Avraam a ordonat Sarei să găurească urechile lui Hagar şi să o taie împrejur. 

De atunci, această practică a devenit o lege (sunnah) între femei. Nu putem 

nega acest fapt după cum nu putem nega nici că mersul între doi munţi (cu 

ocazia pelerinajului) vine de la fuga lui Hagar între doi munţi, pe când căuta 

ajutor pentru fiul ei, iar jetul de pietre contra diavolului vine şi el de la tirul 

de bolovani ai lui Ismael, pe când a plecat cu Avraam. Astfel, în amintirea 

legii prietenului său Avraam, şi pentru a-i omagia credinţa, Dumnezeu a 

instituit această lege pentru credincioşii săi. 
 

Nu este exclus ca această poveste să aparţină tradiţiei Iudeo-

Jidanilor arabi din timpul lui Mahomed, chiar dacă sursele 

jidoveşti de care dispunem nu spun nimic despre asta. De altfel, 

Al-Tabari citează această poveste făcând referinţă la raportorii 

lui Jidani. Deşi atâţia autori moderni se sprijină pe această 

legendă, un singur opozant o respinge ca element jidovesc fără 

niciun fundament. 
 

IV. Sunnah şi însoţitorii lui Mahomed 

Musulmanii consideră că Sunnah (tradiţia) însoţitorilor lui 

Mahomed poate servi ca sursă a Dreptului. În acest sens, ei 

citează versetul 9:100 care spune: « Cât despre cei ce au venit 

primii printre emigranţii şi auxiliarii profetului, şi cei care i-au 

urmat în bine, Dumnezeu este satisfăcit de ei şi ei sunt satis-

făcuţi de el ». Ei citează pe Mahomed care zice: « Eu am încre-
dere în amicii mei, şi amicii mei constituie un temei de încre-

dere pentru naţiunea mea ». Naţiunea trebuie deci să revină la 

ceea ce aceştia au zis şi au făcut. 

Partizanii circumciziei masculine şi feminine consideră că 

însoţitorii lui Mahomed au practicat-o, ceea ce îi conferă un 

caracter de obligaţie religioasă. O astfel de afirmaţie nu este 

însă dovedită, deci este normal ca unii să se îndoiască de ea. 

1. Însoţitorii lui Mahomed şi tăierea masculină împrejur 

Pentru a vedea dacă însoţitorii lui Manomed au practicat sau 

nu tăierea masculină împrejur, trebuie văzut dacă această 

practică era cunoscută de Arabii de pe vremea lui Mahomed. 

Al-Jahidh spune: ”La Arabi, tăierea împrejur este practicată 

de bărbaţi şi de femei, din partea lui Avraam şi Hagar, până 

astăzi. De asemenea, se citează un vers din poezia lui Imru Al-

Qays (d. ccătre 540), care ironizează împăratul roman din cauză 

că nu este tăiat împrejur. În sfârşit, unii se referă la o povestire 

a lui Al-Bukhari,care spune: 
 

Când Hercule (d. 610) a venit la Ierusalim, îndată şi-a pierdut voia bună. 

Anumiţi episcopi s-au plâns de starea lui. (…) Hercule era astrolog. El le-a 

răspuns: « Astăzi am văzut în stele că regele tăierii împrejur a venit, Cine 

din acest popor practică tăierea împrejur ». Ei au răspuns: « Numai Jidanii o 

practică, nu-ţi face griji despre ei. Scrie în toate oraşele regatului tău pentru 

ca ei să fie ucişi ». Pe când ei discutau, un mesager al regelui sasanid ajunge 

la Hercule şi îl informează despre profetul Mahomed. Aflând aceste noutăţi, 

el a ordonat să se verifice dacă acesta este tăiat împrejur. I s-a răspuns că da. 
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Hercule a întrebat dacă Arabii practică tăierea împrejur. Mesagerul a răspuns 

afirmativ. Hercule a tras concluzia că regele acestui popor şi-a făcut apariţia. 
 

Totuşi, pe baza acestor trei indicaţii nu se poate spune că toţi 

Arabii erau tăiaţi împrejur. Pe timpul lui Mahomed, în Arabia 

existau trei comunităţi religioase principale: politeiştii, Jidanii 

şi Creştinii. Cu certitudine absolută, Jidanii practicau circumci-

ziunea. În ce-i priveşte pe Creştini, e foarte puţin probabil ca 

unii dintre aceştia să fi recurs la aşa ceva. Poetul musulman 

Jarir (d. 733) stigmatiza poetul creştin Al-Akhtal (d. 710) 

pentru că acesta nu era tăiat împrejur. 

Cât despre Arabii politeişti, nimeni nu a putut dovedi că 

aceştia ar fi practicat tăierea împrejur. Biblia descrie pe Arabi 

ca pe un popor de netăiaţi împrejur. Pe de altă parte, nu ne 

putem baza pe povestea lui Hercule, care ţine de hagiografie. 

Aceeaşi îndoială planează şi asupra versului din poezia lui Imru 

Al-Qays. Poeziile considerate din perioada pre-islamică sunt la 

fel de nesigure. Nici măcar tăierea împrejur a lui Mahomed nu 

este sigură. Dacă într-adevăr Arabii ar fi practicat tăierea împre-

jur, pe timpul lui Mahomed, o astfel de controversă ar fi fost 

imposibilă. 

S-au găsit destule indicaţii ce pun la îndoială obligativitatea 

tăierii împrejur în general, printre musulmanii contemporani cu 

Mahomed. Cităm pe cele mai importante dintre acestea: 
 

 Ibn-Hanbal raportează în culegerea lui că Uthman ibn Abu-al-As (d. 671) a 

fost invitat la o tăiere împrejur. Întrucât nu s-a dus, i s-a reproşat acest lucru, 

la care el a răspuns: « În timpul profetului Mahomed, nu se practica tăierea 

împrejur şi nu eram invitaţi la aşa ceva ». 

 Imamului Hasan, fiul lui Ali, i s-a adresat întrebarea următoare: « Se zice că 

trebuie să tăiem copii împrejur în a şaptea zi, pentru a-i purifica, întrucât 

pământul strigă către Dumnezeu din cauza urinei celor netăiaţi împrejur. Din 

păcate, bărbierii noştri nu cunosc practica tăierii împrejur şi nu circumci-
zionează în ziua a şaptea. Avem însă pe aici şi bărbieri jidani. Putem oare 

tăia împrejur copii musulmani la aceştia? ». Imamul Hasan răspunse: « Sun-
nah vorbeşte de a şaptea zi, Nu contraziceţi Sunnah ». Această sursă 

dovedeşte că numai Jidanii practicau tăierea masculină împrejur, iar Arabii 

nici măcar nu dispuneau de bărbieri capabili să o practice. 
 Ibn-Qayyim Al-Jawiziyyah raportează o poveste după care emirul din Basra, 

în Irak, i-ar fi întrebat pe bătrâni care le este religia. Ei au răspuns că sunt 

musulmani. Atunci, el a dat ordin să fie inspectaţi, cu care ocazie s-a desco-
perit că nu erau tăiaţi împrejur. Imediat, au fost circumcizionaţi cu toţii, în 
timpul iernii. Unii chiar au murit. Mirându-se însă de felul cum a procedat 

acest emir, Hasan Al-Basri (d. 728) spune următoarele: « În timpul lui 

Mahomed, Bizantini, Persani şi Etiopieni s-au tot convertit la Islam şi 

nimeni nu i-a inspectat ». Ibn-Qudamah (d. 1223) vorbeşte de acelaşi emir şi 

ne spune că acesta « se dezinteresa total de tăierea împrejur a celor ce se 

converteau la Islam, că negri şi albi s-au convertit în masă pe timpul lui 

Mahomed şi că nimănui nu i-a trecut prin cap să îi inspecteze, pentru a 

vedea dacă sunt circumcizionaţi ».  

 Al-Navavi (d.1277) raportează despre Ibn-al-Mundhir că în materie de tăiere 

împrejur nu există nici interdicţie, nici date precise, nici Sunnah de urmat şi 

că toate acestea rămân de domeniul a ceea ce este permis. Asta înseamnă că 
exista libertatea de a tăia sau de a nu tăia împrejur. 

 Al-Tabri spune despre califul Umar ibn Abd-al-Aziz (d. 720) că a scris 

generalului său Al-Jarrah ibn Abd-Allah (d. 730), care tocmai cucerise 

regiunea Kharassan: « Pe cel ce se roagă în faţa ta către Mecca scuteşte-l de 
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plata impozitului ». Oamenii s-au înghesuit atunci să se convertească la 

Islam. I s-a spus generalului că gloata se converteşte pentru a nu plăti 

impozit şi că toţi ar trebui trecuţi prin proba tăierii împrejur. Generalul l-a 

consultat pe calif, care a răspuns: « Dumnezeu l-a trimis pe Mahomed pentru 

a chema oamenii la Islam, nu pentru a-i tăia împrejur ». 
 

2) Însoţitorii lui Mahomed şi tăierea feminină împrejur 

L-am citat deja pe Al-Jahid, care spune că tăierea împrejur, 

masculină ca şi feminină, a fost practicată de Arabi încă de pe 

timpul lui Avraam şi al lui Hagar. El adaugă că diferenţa dintre 

Arabi şi Indieni este că aceştia de pe urmă « nu practică tăierea 

împrejur pentru că apreciază foarte mult plăcerea raporturilor 

sexuale ». 

Autorii musulmani moderni invocă trei poveşti pentru a 

demonstra că tăierea feminină împrejur se practica încă de pe 

vremea lui Mahomed. Fără să contestăm că aceasta ar fi fost 

practicată, putem spune însă că, pe atunci, ea nu era nici gene-

rală, nici obligatorie. Nu vom prezenta ca dovadă decât faptul 

că expresia de « fiu al unei tăietoare de clitoris » era, pe atunci, 

o adevărată insultă. Semnalăm de asemenea că deşi Mahomed a 

avut patru fete, biografii lui nu suflă o vorbă despre tăierea 

împrejur a acestora.  

În această privinţă, Ibn-al-Haj spune că a avut o controversă 

pe tema practicării sau nepracticării tăierii feminine împrejur, în 

mod general şi obligatoriu, sau dacă nu s-ar cuveni, mai curând, 

a se face distincţia între femeile din Orient, care prezintă o 

excrescenţă, şi cele din Magreb, care nu au aşa ceva. Aceasta 

pare să indice că numai femeile din Orient ar trebui tăiate 

împrejur. Cu alte cuvinte, această practică era limitată la 

anumite regiuni, cum este cazul şi astăzi. 

De asemenea, se pare că tăierea feminină împrejur a fost 

rezervată unei anumite clase sociale. Dacă unele poveşti amin-
tesc tăierea feminină împrejur în general, altele nu pomenesc 

decât de tăierea împrejur a sclavelor (jariyah sau amah). Al-

Baji (d. 1081) raportează că Malik (d. 795) ar fi zis: « cel ce 

cumpără o sclavă (amah) trebuie să o taie împrejur, dacă vrea 

să o păstreze. Dacă vrea să o vândă însă, atunci nu este obligat 

să o taie împrejur ». 

Putem deci concluziona că nu a existat nici un fel de Sunnah 

printre însoţitorii sau companionii lui Mahomed. În consecinţă, 

partizanii de astăzi ai tăierii împrejur, masculine ca şi feminine, 

nu pot invoca nici un fel de Sunnah, de tradiţie. Totuşi, juriştii 

de mai târziu s-au arătat mai catolici decât papa de la Roma şi 

au impus obligativitatea tăierii împrejur, masculine şi feminine, 

prin fel şi fel de chiţibuşării juridice. Exact despre asta vom 

vorbi la punctul următor. 
 

V. Poziţia juriştilor musulmani clasici 

După cuceririle şi expansiunea societăţii musulmane, trebuiau 

formulate normele pe baza cărora urma să funcţioneze comuni-

tatea lărgită, iar sursele acestor norme le-am văzut. Aşa au 

apărut tratatele de drept, adaptate noii situaţii prin analogie, 
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aceasta devenind o nouă sursă de drept, sun numele de qiyas. 

Când juriştii erau de acord între ei cu privire la o soluţie dată, 

unanimitatea lor a devenit şi ea o sursă de drept, numită ijma. 

Din acest punct de vedere, se poate oare vorbi despre unanimi-
tatea juriştilor musulmani cu privire la tăierea împrejur mascu-

lină ca şi feminină? 

1) Juriştii musulmani clasici şi tăierea împrejur 

Cel ce examinează masivele şi enormele volume de drept 

redactate de către juriştii musulmani clasici se vor mira că 

aceştia au acordat un spaţiu extrem de restrâns tăierii împrejur, 

masculine ca şi feminine. Adesea, tăierea împrejur este tratată 

indirect, alături de alte norme, cum ar fi spălarea dinţilor, sacri-
ficiul oferit la naşterea unui copil sau despăgubirea plătită de  

un meşter ce nu a executat corect lucrarea care i s-a încredinţat. 

Putem chiar spune că, în aceste tratate de drept, spălatul dinţilor 

ocupă un loc mai important decât tăierea împrejur, ceea ce 

spune mult privire la preocupările juriştilor, care erau cu totul 

altele. Astfel, Al-Ghazali (d. 1111), în enorma sa enciclopedie 

intitulată Ihya ulum al-din, nu consacră tăierii împrejur decât 

cinci rânduri. Marea culegere colectivă, de drept, numită Al-

fatwa al-hindiyyah, redactată între 1664 şi 1672, expediază 

foarte complexa şi grava problemă a tăierii împrejur în 17 linii. 

Singurul volum de drept ce tratează cât de cât acest subiect este 

cel al lui Ibn-Qayyim Al-Jawziyyah, care îi consacră un lung 

capitol, raportând opiniile divergente ale juriştilor ce l-au 

precedat. 

Dacă se consultă exegezele Coranului, precum acelea ale lui 

Al-Tabari sau Al-Qurtubi, sau comentariile şi culegerile Sunnah 

precum acelea ale lui Ibn-Hajar sau Al-Shawkani regăsim o 

imagine ce nu diferă întru nimic de aceea a juriştilor. Aceste 

culegeri ne pun în faţa celor mai divergente şi contradictorii 

opinii privind tăierea împrejur, punându-l pe cercetător şi mai 

ales pe simplul cititor în situaţia de a nu şti ce să mai creadă. 

2) Exemple de poziţii ale juriştilor musulmani clasici 

În ordine cronologică, vom da câteva exemple de astfel de 

poziţii, indicând, între paranteze, şcolile respective. 
 

 Ibn-al-Jallab (malikit, d. 988), citează din Malik povestea lui 

Mahomed despre legile naturii, dintre care ar face parte şi 

tăierea împrejur. El consideră că circumciziunea masculină şi 

feminină este Sunnah, pentru bărbaţi ca şi pentru femei. 

 Al-Tusi (şiit, d.1067) spune că nu putem lăsa un bărbat netăiat 

împrejur, chiar dacă este foarte bătrân. Cât despre femeie, tăie-
rea ei împrejur este un act meritoriu, deşi o putem lăsa la fel de 

bine şi netăiată împrejur. 

 Al-Nazawi (ibadite12, d. 1162) spune că tăierea împrejur este 

obligatorie pentru orice musulman. Dacă un musulman refuză 

să se taie împrejur, el poate fi executat. Cât priveşte tăierea 

                                                
12. Ibadite sau kharidjite, adept al doctrinei rigoriste, pe baza căreia, în anul 657, a 

apărut secta dizidentă ce poartă acest nume. 
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feminină împrejur, Al-Nazawi consideră că aceasta nu este 

obligatorie, deşi putem cere femeilor să onoreze astfel pe băr-
baţii lor. 

 Ibn-Qudamah (hanbalite, d. 1233) spune că tăierea împrejur 

este o datorie pentru bărbaţi şi un act meritoriu pentru femei, 

dar nu obligatoriu. 

 Al-Nazawi (shafi’ite13, d. 1277) spune că tăierea împrejur este o 

obligaţie pentru bărbaţi, ca şi pentru femei. 

 Ibn-Mawdud Al-Musili (hanafite14, d. 1284) susţine că tăierea 

împrejur este Sunnah pentru bărbaţi şi act meritoriu pentru 

femei. Dacă locuitorii unei regiuni decid unanim să abandoneze 

tăierea împrejur, imamul trebuie să declare război acestora, 

pentru că ea face parte din ritualurile şi specificităţile Islamului. 

 Ibn-Juzay (Malkite, 2. 1340) spune că tăierea împrejur este 

Sunnah confirmată pentru bărbaţi, fără să fie însă obligatorie. 

 Al-Mardawi (handbalit, d. 1480) spune că tăierea împrejur este 

obligatorie pentrun bărbaţi, nu însă şi pentru femei. 

 Al-Bahuti (handbalit, d. 1641), spune că tăierea împrejur este 

obligatorie şi pentru bărbaţi, şi pentru femei. 

 

Din cele ce preced constatăm că, în general, legiştii musulmani 

insistă mai mult asupra circumciziei masculine. Totuşi, unii dintre 

ei, tratează cele două sexe pe picior de egalitate. 

 

VI. Argumente indirecte 

 

1) Circumciziunea şi purificarea 

Povestirile atribuite lui Mahomet situează circumcizia printre 

practicile legate de purificare – practici care sunt numite  legi ale 

naturii: tăierea mustăţilor, spălatul dinţilor, inhalarea apei pe nas, 

gargara, tăiatul unghiilor, spălatul încheieturilor degetelor, depilatul 

subţiorilor, bărbieritul pubisului, spălatul urmelor de urină şi de 

excremente. 

Ibn-Qayyim Al-Jawaziyyah justifică circumcizia masculină şi 

feminină prin faptul că diavolul se ascunde în prepuţul celui netăiat 

împrejur şi în vaginul femeilor necircumcise, ca şi în părul din 

regiunea pubiană sau chiar sub unghii. 

Chiar şi în zilele noastre, limba populară consideră că circum-
cizia masculină şi feminină reprezintă o purificare, pe care o 

numesc taharah sau tathir. A tăia împrejur sau a executa circum-
cizia se zice tahara, care înseamnă a purifica. Al-Abbudi, autor 

contemporan, spune că, în Emiratele Arabe Unite, copiii de peste 

şase ani nu pot rămâne netăiaţi împrejur, în primul rând din motive 

religioase. Un astfel de copil este considerat impur, din care cauză 

                                                
13. Adept al chafismului, una dintre cele patru mari şcoli juridice sunnite, caracte-
rizată prin rigorism şi dominantă în Siria, Yemen, Oman, Emiratele Arabe Unite, 

Bahrein, Kuweit, prezentă deopotrivă în Iordania şi Egipt. 

14. Adept al hanafismului, una dintre cele patru mari şcoli sunnite, caracterizată 

printr-un anumit rigorism, de forţă şi influenţă egală cu a chafismului, prezentă în 

aceleaşi ţări cu acesta. 
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el nu are voie să pătrundă în moschee, rugăciunea lui nefiind 

valabilă. Copilul rămas netăiat împrejur este dispreţuit şi stigma-
tizat, toată lumea numindu-l banyan, ca şi pe budişti. 

 

2) Tăierea împrejur, semn distinctiv al Musulmanilor 

Clasici sau moderni, autorii musulmani continuă să considere 

circumcizia masculină, ca şi pe cea femină, drept un semn distin-
ctiv al musulmanilor. Citându-l pe Ibn-Qayyim Al-Jawziyyah, un 

autor modern scrie următoarele: 
 

Non-circumcizia este semnul distinctiv al adoratorilor crucii (creştinii) şi al 

focului (zoroastrienii), în vreme ce tăierea împrejur este emblema celor din 

hanafa, adică a monoteiştilor. De aceea, primul care s-a lăsat tăiat împrejur a fost 

Abraham, ghidul tuturor celor din hanafa, practica abrahamică fiind apoi urmată 

de descendenţii acestuia. […] În consecinţă, se interzice orice asemănare cu 

adoratorii netăiaţi împrejur ai crucii şi ai credinţei în aşa numta Treime. 
 

Un autor musulman modern scrie că bărbatul sau femeia care, pe 

timp de război, îşi pierd documentul ce indică religia şi identitatea 

lor, graţie tăierii împrejur vor fi totuşi recunoscuţi ca musulmani şi 

deci înmormântaţi în cimitirele acestora. 
 

3). Obiceiul sau cutuma 

Cutuma este una dintre sursele dreptului musulman, completând 

lacunele din Coran şi din Sunnah. Totuşi, cutuma nu este recunos-
cută ca valabilă decât numai în măsura în care nu contrazice nici 

Coranul, nici Sunnah. Astfel, deşi oamenii au obiceiul să bea vin, 

acest lucru nu este o cutumă valabilă întrucât contrazice Coranul. 

Pentru justificarea circumciziei masculine şi feminine, Al-Sukkari 

scrie următoarele: 
 

Masculină sau feminină, tăierea împrejur a fost şi nu încetează a fi o cutumă 

urmată de oameni încă din timpurile cele mai îndepărtate. Este limpede că 

circumcizia a devenit un obicei acceptat de toată lumea. Ca dovadă, mamele şi 

bunicile noastre, ci şi mamele şi bunicile lor, au fost tăiate împrejur de zeci şi 

zeci de ani, fără să sufere niciodată pretinsele consecinţe negative ale acestei 

practici. Dreptul musulman a stabilit cele trei condiţii pe care trebuie să le 
îndeplinescă această cutumă […]: să nu contrazică nici un text din dreptul 

musulman, să fie veche şi de demult, să fie acceptată de toată lumea. 
 

Al-Awwa, opozant al circumciziei feminine, respinge recursul la 

argumentul cutumei în acest domeniu, considerându-l ”o metodă 

foarte periculoasă şi eronată”, întrucât nu toate cutumele sunt 

conforme dreptului musulman. El consideră că dreptul musulman 

nu aprobă această cutumă scârboasă, din care cauză juriştii clasici 

au prevăzut o pedeapsă pentru inconvenientele ocazionate de ea, iar 

medicina o consideră prejudiciabilă pe plan fizic şi psihic. De 

altfel, Al-Awwa adaugă că povestirile musulmane din Sunnah nu 

autorizează această cutumă. Cei ce profesează opinii contrare sunt 

vinovaţi şi îşi asumă toată responsabilitatea. 

 

VII. Consecinţele tăierii împrejur 
 

1). Caracterul obligatoriu al normelor musulmane 
 

Şeicul Al-Sha’rawi (d. 1998) spune că cel ce refuză dreptul 

musulman trebuie pedepsit cu moartea. El scrie următoarele: 
 



 
68 

Dacă aş fi şeful acestei ţări, ori dacă aş fi însărcinat să aplic legea lui 

Dumnezeu, aş da răgaz de un an celui ce respinge islamul, acordându-i dreptul 

de a spune că el nu este musulman. Apoi l-aş dispensa de aplicarea legii 

musulmane, condamnându-l la moarte ca opozant al acesteia. 
 

Uneori, o astfel de ameninţare este aplicată sau pusă în practică 

de către persoane private. De exemplu, la 7 iunie 1992, gânditorul 

egiptean laic Faraj Fodah a fost asasinat de către un islamist, pentru 

opoziţia lui în ce priveşte aplicarea dreptului musulman. Chiar şi 

atunci când o normă religioasă nu conduce neapărat la pedeapsa cu 

moartea, ea are totuşi consecinţe pe mai multe planuri. Acesta este 

cazul violării normelor privind circumcizia masculină şi feminină. 

Întrucât însă opiniile privind aplicarea acestei norme sunt diferite, 

consecinţele violării ei diferă şi ele. 
 

2) Circumcizia între recomandare şi permisiune 

Pentru unii, tăierea împrejur este o practică permisă sau, cel 

mult, recomandată. În primul caz, aceasta înseamnă că suntem 

liberi să tăiem sau să nu tăiem împrejur. În al doilea caz, este 

preferabil să tăiem împrejur. Cel ce taie sau este tăiat împrejur 

dobândeşte un merit în faţa lui Dumnezeu, iar cel ce nu se taie 

împrejur nu comite nici un păcat – deci nu va fi pedepsit. 

În general, această poziţie este adoptată de autorii musulmani 

clasici şi moderni, în ce priveşte, mai ales, circumcizia feminină. 

Cât priveşte circumcizia masculină, această poziţie este mult mai 

puţin frecventă – tăierea masculină împrejur rămâmând o practică 

obligatorie. Totuşi, adepţii acestei poziţii nu lasă decizia tăierii sau 

ne-tăierii împrejur pe seama femeii interesate ci pe aceea a tutorelui 

sau a părintelui ei, dacă este minoră. Pentru cazul femeilor mări-

tate, decizia tăierii sau ne-tăierii împrejur aparţine soţului. Dacă 

părintele unei fete sau soţul unei femei decide tăierea împrejur, 

aceasta devine obligatorie pentru fata sau femeia în cauză. 

Tantawi, actualul şeic din Azhar scrie: ”juriştii clasici sunt 

unanimi asupra faptului că circumciziunea masculină sau feminină 

este licită. Opiniile lor diferită numai cu privire la caracterul 

obligatoriu sau neobligatoriu al acesteia. Cei doi imami Abu-

Hanifah (d. 765) şi Malik consideră că circumcizia feminină este o 

Sunnah neobligatorie. Totuşi, cei ce renunţă la ea comit un păcat”. 
 

3). Uciderea celui ce refuză tăierea împrejur 

Adepţii circumciziiei obligatorii consideră că aceasta trebuie 

impusă cu forţa. Dacă o persoană refuză să se taie împrejur, ea este 

pasibilă de pedeapsa cu moartea – care se aplică pentru bărbaţi, ca 

şi, după unii, şi pentru femei. 

Al-Nazawi (d. 1162), deja citat, spune că circumcizia masculină 

este obligatorie. Cel ce refuză şi persistă în acest refuz urmează să 

fie executat. 

Ibn-Mawadud (d. 1284) merge până la a autoriza războiul contra 

celor ce refuză circumcizia masculină sau feminină. Citându-l pe 

Al-Tahhawi (d. 933), el spune că ”circumcizia este Sunnah pentru 

bărbaţi şi un act meritoriu pentru femei. Dacă locuitorii unei 

regiuni decid în unanimitate renunţarea la tăierea împrejur, imamul 
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trebuie să le declare război întrucât aceasta se numără printre 

ritualurile şi specificităţile islamului”. 

În zilele noastre, această opinie extremă a fost exprimată, în două 

ocazii, de către Jad-al-Haq (d. 1996), precedentul şeic din Azhar: 

prima dată în fatva sa din 1981, în care ea apare de două ori; apoi, a 

doua oară, în fatva din 1994, în care ea apare de trei ori. Al-

Quaradawi afirmă aceeaşi opinie, însă numai cu privire la circum-

cizia masculină. 
 

4). Rugăciuni, pelerinaje, sacrificarea animalelor 

Am văzut că circumcizia masculină a fost considerată necesară, 

întrucât starea de curăţenie, necesară pentru efectuarea rugăciunii, 

nu poate fi realizată altfel. Juriştii clasici consideră că rugăciunea 

celui netăiat împrejur nu este valabilă. Al-Ristaqi (ibadite din 

secolul al XVII-lea) spune că el trebuie să refacă toate rugăciunile 

făcute pe când nu fusese încă circumcis. De asemenea, rugăciunea 

în spatele unui non-circumcis este interzisă, mai puţin în cazul când 

această netăiere împrejur a fost impusă de un motiv valabil. Unii 

autori moderni consideră însă că nici rugăciunea femeii nu este 

valabilă, dacă aceasta nu este tăiată împrejur. 

O povestire de pe vremea lui Mahomet consideră că circum-
ciziunea este o condiţie pentru efectuarea pelerinajului. Ibn-Abas 

(d. 687) interzice consumul cărnii unui animal înjunghiat de un 

musulman netăiat împrejur. Totuşi, juriştii clasici consideră că de 

vreme ce se permite consumul cărnii unui animal ucis de către un 

creştin, cu atât mai mult trebuie permis şi consumul cărnii anima-

lului sacrificat de către un musulman. 

In sfârşit, semnalăm că juriştii clasici contestă mărturia unui ne-

circumcis, dacă acesta refuză să se taie împrejur din cauza dispre-
ţului sau a aroganţei lui faţă de religie, în care caz încetează de a fi 

echitabil. 
 

5). Căsătoria unui netăiat împrejur 

Al-Ristaqi (secolul XVII) spune că dacă un bărbat se căsătoreşte 

înainte de a fi tăiat împrejur, şi îşi consumă căsătoria, aceasta tre-
buie desfăcută, întrucât nu este valabilă. Totuşi, după unii, dacă el 

se taie împrejur înainte de a-şi consuma căsătoria, aceasta rămâne 

valabilă. După alţii însă, căsătoria trebuie anulată şi făcută din nou. 

Musulmanul netăiat împrejur nu se poate căsătorii nici cu o musul-
mană, nici cu o creştină sau jidoavcă, fiind considerat magician 

politeist, fără dreptul de a fi naşul sau tutorele unei alte căsătorii. 

Dacă, eventual, acesta îşi dă acordul pentru căsătoria unei femei 

aflată sub tutela lui, căsătoria respectivă trebuie desfăcută, mai 

puţin dacă, eventual, ea a fost deja consumată. În caz că netăiatul 

împrejur este martor într-o căsătorie, aceasta trebuie considerată ca 

invalidă. 

Al-Bahuti (d. 1641) arată că soţul îşi poate constrânge nevasta 

musulmană să se taie împrejur, după cum o poate constrânge să îşi 

facă rugăciunile. 

Trecând în revistă opiniile unor jurişti clasici, Al-Sukkari, un 

autor egiptean modern, exprimă opinia următoare: 
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Întrucât este dovedit în mod sigur că existenţa prepuţului este un viciu 

dezgustător, întrucât acesta este locul de acumulare a murdăriei, este neîndoielnic 

că acest viciu dă femeii posibilitatea de a desface căsătoria ei cu un musulman 

netăiat împrejur. 
 

6. Inhumarea netăiatului împrejur 

Unii jurişti clasici se întreabă dacă nu cumva musulmanul 

decedat necircumcis trebuie totuşi tăiat împrejur înainte de a fi 

înmormântat. La această întrebare, cei mai mulţi dintre ei răspund 

în mod negativ – răspuns bazat pe următoarele trei considerente: 
- Tăierea împrejur ar fi un atentat la pudoarea mortului. 

- Tăierea împrejur este inutilă după moarte, întrucât scopul ei este purificarea 
în vederea rugăciunii şi a pelerinajului. 

- După moarte, bărbatul reintră oricum în proprietatea prepuţului său, deci nu 

are nici un rost ca acesta îi fie tăiat. 
 

Alţi jurişti clasici consideră că trebuie făcută o diferenţă între 

copii şi adulţi. Numai aceştia de pe urmă trebuie tăiaţi împrejur 

chiar şi după moarte, întrucât, de-a lungul vieţii lor, ar fi trebuit să 

se îngrijească de asta. În acest caz, prepuţul va fi depus în giulgiul 

mortuar. 

Autorii moderni consideră că Musulmanul mort necircumcis nu 

trebuie tăiat împrejur. Totuşi, practica pare să fie diferită. Sonen, de 

exemplu, semnalează că beduinii din regiunea lacului Genezaret, 

din Palestina, taie împrejur copilul decedat necircumcis, chiar dacă 

acesta este în vârstă de o singură zi. În acest caz, circumcizia este 

practicată chiar de şeicul ce oficiază înmormântarea. În romanul 

său intulat Batista (Le Mouchoir), Mohammed Kacimi raportează 

un fapt real: un Francez din Orleanville, comunist şi partizan, şi-a 

exprimat dorinţa ca, după moarte, să fie îngropat în cimitirul 

musulman. La moartea acestuia însă, musulmanii au ameninţat că, 

dacă se va permite prezenţa unui netăiat împrejur printre morţii 

musulmani, atunci ei îşi vor dezgropa morţii lor. Soluţia a fost 

găsită numai prin bisturiu, care a tăiat partea incriminată din 

cadavrul ce trebuia îngropat. Odată purificat, cadavrul a fost admis 

fără probleme în cimitirul musulman. 
 

7. Incriminarea circumciziunii 

Autorii musulmani contemporani, care sunt contra tăierii femi-

nine împrejur, doresc ca Statul să declare ilegală şi delictuală orice 

atingere a organelor sexuale femeieşti. Partizanii circumciziunii 

feminine se opun însă unei astfel de reglementări, întrucât aceasta 

ar viola dreptul musulman. Astfel, Al-Sayyid scrie următoarele: 
 

Ni se spune că circumciziunea feminină este un delict pedepsit prin lege. 

Suntem în drept că întrebăm despre care lege este vorba? Se ştie că legea cerului 

recomandă circumcizia femeiască, pe care o consideră act meritoriu şi purificator 

pentru femeie. Aşadar, nu rămâne decât legea pământului. Credincioşii însă nu 

admit decât legea lui Dumnezeu şi a mesagerului său Mahomet. De când şi cu ce 

drept, în prezenţa legii cerului, enunţată de mesagerul lui Dumnezeu, se invocă 
însă legea pământului? 

 

VIII. Operaţia tăierii împrejur la Musulmani 
 

1). Persoanele supuse tăierii împrejur 
 

Am văzut că, masculină sau feminină, circumcizia nu era obliga-
torie şi nu se practica pe toţi musulmanii, în ciuda opiniei juriştilor 
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clasici şu rigorişti. Cu timpul însă, practica circumciziei masculine 

s-a generalizat asupra oricărui bărbat născut musulman şi asupra 

oricărui convertit, în vreme ce circumciziia feminină nu subzistă 

decât în anumite ţări musulmane. 
 

A). Asupra oricărei persoane născută musulmană 
 

Orice băiat sau fată din părinţi musulmani este candidat la 

tăierea împrejur. Potrivit dreptului musulman, orice copil născut cel 

puţin dintr-un părinte musulman este automat musulman. La 

naşterea copilului lor, părinţii nu pot alege religia acestuia, nici să îi 

lase posibilitatea de a-şi alege singur religia, când va fi major. 
 

B). Ziua tăierii împrejur 
 

La musulmani, nu există o vârstă anume pentru executarea 

tăierii împrejur sau circumciziei. Anumiţi jurişti se referă la 

povestirile potrivit cărora Mahomet ar fi fost tăiat împrejur de către 

bunicul lui, la vârsta de şapte zile; că el însuşi, apoi, la aceeaşi 

vârstă, şi-ar fi tăiat împrejur cei doi nepoţi ai lui. Pe această bază, 

se pretinde că, de preferinţă,tăierea împrejur trebuie efectuată în a 

şaptea zi de viaţă. Alţii jurişti însă sunt împotriva acestei zile, 

întrucât ea corespunde vârstei la care tăierea împrejur este practi-
cată de către Jidani (fără să se pună la socoteală ziua naşterii). Alţi 

autori consideră însă că tăierea împrejur nu trebuie efectuată 

înaintea împlinirii a 10 ani, aceasta fiind vârsta la care copilul poate 

fi lovit pentru a fi forţat să se roage. Aceştia consideră că suferinţa 

tăierii împrejur este mai mare decât aceea a forţării copilului să se 

roage. Alţii invocă faptul că Ismael a fost tăiat împrejur la 13 ani, 

aceasta fiind vârsta la care părintele trebuie să îşi taie împrejur 

copiii. În ciuda acestor diferenţe, toţi autorii sunt de acord că 

tăierea împrejur trebuie să se facă înainte de atingerea vârstei 

adulte, iar această dezbatere priveşte în egală măsură copiii de sex 

bărbătesc ca şi cei de sex femeiesc. Anumiţi autori clasici consideră 

că nebunii nu trebuie tăiaţi împrejur, aceştia nefiind capabili de a-şi 

asuma vreo obligaţie oarecare. Alţi autori consideră însă că chiar şi 

într-un astfel de caz, tutorul unui copil nebun trebuie să îl taie 

împrejur pe acesta. 

Practica arată însă că tăierea împrejur poate fi efectuată la orice 

vârstă, înainte de maturitate. Se întâmplă ca aceeaşi familie să taie 

împrejur mai mulţi fraţi odată, deci la vârste diferite. În general, o 

astfel de alegere este preferată din motive economice, pentru evita-

rea cheltuielilor necesare organizării mai multor astfel de ceremo-
nii. Un profesor din Aden mi-a spus că, în anumite regiuni din 

Yemen, tăierea împrejur are lor înainte căsătoriei, soţul dovedind 

astfel soţiei că este capabil să suporte suferinţa. Pe de altă parte, 

aceasă operaţie îl va calma de-a lungul primelor nopţi de după 

căsăsătorie. Un autor saudian denunţă practica tăierii împrejur după 

împlinirea a cincisprezece ani, într-o serie de oraşe saudiene, 

cerând ca această operaţie să aibă loc între 7 şi 21 de zile, după ziua 

naşterii.  
 

C). Amânarea tăierii împrejur în caz de moarte sau pericol 

de moarte 
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Juriştii clasici recomandă amânarea circumciziei până la vârsta 

la care copilul o poate suporta, respectiv evitarea ei într-o perioadă 

foarte caldă sau foarte rece. Al-Nawawi (d. 1277) explică necesi-

tatea amânării acestui ritual religios, dacă el pune în pericol viaţa 

celui în cauză. Al-Nazawi (d. 1162) scuteşte de tăierea împrejur 

copiii familiilor în care deja alţi copii au murit din cauza ei. Totuşi, 

Sahnun refuză să scutească băieţii de această operaţie, chiar dacă 

există riscul ca cel în cauză să îşi piardă viaţa. El gândeşte prin 

analogie: mâna celui ce fură trebuie tăiată, chiar dacă cel în cauză, 

riscă să moară. Problema se pune la fel şi în cazul tăierii împrejur. 

Un autor modern refuză amânarea sau scutirea de tăierea împre-

jur, din cauza pericolului de moarte implicat de aceasta. El consi-
deră că progresele medicinei reduc acest risc, circumcizia fiind 

necesară pentru îndeplinirea ritualurilor religioase musulmane ca şi 

pentru evitarea cancerului. Alţi autori sunt însă mai puţin stricţi, 

admiţând, în caz de pericol, amânarea sau scutirea de tăierea împre-
jur sau de orice altă datorie religioasă ce implică un pericol. Potrivit 

unui medic sirian, copilul bolnav nu trebuie tăiat împrejur decât 

după vindecare. În plus, acelaşi medic scuteşte de această operaţie 

bolnavii de sida. 
 

D). Convertiţii 
 

Am văzut că Hasan Al-Basri (d. 728) a dezaprobat tăierea 

împrejur a bătrânilor convertiţi la Islam. De asemenea, califul 

Umar Ibn Abd-al-Aziz (d. 720) a dezaprobat sfatul dat generalului 

său cu privire la tăierea împrejur a convertiţilor, după cucerirea ţării 

lor. El a dat generalului său următorul răspuns: ”Dumnezeu l-a 

trimis pe Mahomet pentru a-i chema pe oameni sub steagul 

Islamului, nu pentru a-i tăia împrejur”. 

Totuşi, juriştii clasici s-au dovedit adesea mai riguroşi. Ei citea-
ză o povestire a lui Mahomet, care ar fi cerut circumcizia unui 

convertit de 80 de ani. Aceştia consideră că dacă un convertit 

refuză să se taie împrejur, el este pasibil de pedeapsa cu moartea. În 

acest punct se invocă tăierea împrejur a lui Abraham, care a avut 

loc la vârsta de 80 de ani. Dacă cel în cauză refuză tăierea împrejur 

din motive de sănătate, fie pentru că este prea cald, fie din cauza 

frigului, aceasta poate fi amânată pentru o perioadă mai potrivită – 

regulă ce se aplică atât pentru bărbaţi câr şi pentru femei. Al-Sawi 

(d. 1825) consideră că un adult ar trebui să se taie împrejur el 

însuşi, întrucât nu are dreptul să arate altora organele sale sexuale. 

În caz că adultul nu se poate circumciziona singur, atunci el poate 

fi dispensat. Acest motiv este la fel de valabil şi în pentru cazul 

femeii adulte, ce nu se poate circumciziona singură. 

Ahmad Amin raportează că în 1950, un trib sudanez a scris unui 

savant religios din Azhar, întrebându-l ce condiţii trebuie îndepli-

nite pentru a deveni musulman. Acesta a trimis o listă întreagă de 

condiţii, între care prima era tăierea împrejur. Văzând aceasta, 

tribul a renunţat la proiectul său de a se converti. 

O familie străină din Arabia saudită şi-a exprimat dorinţa de a se 

converti la Islam. Prin fatwa sa de răspuns, muftiul a cerut familiei 

în cauză să se spele, mai întâi, apoi să se taie împrejur. Faţă de 
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ezitările familiei respective, Comisia fatwei a îndulcit pilula, 

spunând că tăierea împrejur este obligatorie pentru bărbat şi 

meritorie pentru femeie. Totuşi, de teamă că familia respectivă va 

renunţa la convertire din cauza tăierii împrejur, comisia respectivă 

a recomandat amânarea circumciziei până ce credinţa noilor 

convertiţi se va consolida în inima lor.  
 

E) Cel ce se naşte sau se converteşte deja circumcis 
 

Unii jurişti clasici, mai ales printre ştiiţi, consideră că în cazul 

copilului ce se naşte fără prepuţ, trebuie totuşi trecut cu cuţitul 

peste locul unde ar fi trebuit practicată circumcizia. Cu această 

ocazie se aminteşze faptul că pelerinul trebuie să îşi radă părul. În 

caz că pelerinul este chel, totuşi se trece cu briciul peste capul lui. 

Prin analogie, aceeaşi regulă se aplică şi în cazul celui născut deja 

circumcis. Alţi jurişti resping însă această practică, pe conside-

rentul că ridiculizează religia şi constituie un atentat la pudoare, 

fără nici un fel de necesitate. După aceşti jurişti, scopul tăierii 

împrejur este descoperirea sau decalotarea glandului. Dacă acest 

lucru este deja realizat prin naştere, circumcizia nu mai are nici un 

rost, fiind chiar imposibilă. Totuşi, dacă prepuţul nu este absent în 

întregime, atunci trebuie tăiat restul care încă există. Această regulă 

se aplică şi în cazul celui ce este deja tăiat împrejur la data 

convertirii. 
 

F). Hermafroditul şi cel ce are două penisuri 
 

Juriştii clasici se întreabă cum trebuie procedat cu hermafroditul 

ce prezintă organe sexuale aparente atât masculine cât şi feminine. 

Al-Nawawi consideră că ambele organe trbuie tăiate împrejur. 

Al-Bahuti împărtăşeşte şi el aceeaşi opinie, totuşi mai mult din 

precauţiune. Alţii însă consideră că trebuie aşteptat până când cel în 

cauză ajunge la maturitate, pentru a fi sigur de adevăratul lui sex şi 

a nu tăia împrejur decât sexul dominant. Unii însă, consideră că 

hermafroditul trebuie scutit de tăierea împrejur. Din precauţiune, 

alţi autori moderni înclină şi ei către tăierea împrejur a ambelor 

organe sexuale. 

Juriştii clasici dezbat această problemă şi în ce priveşte bărbatul 

prevăzut cu două penisuri. Într-un astfel de caz, Al-Nawawi 

consideră că trebuie tăiat împrejur numai penisul pe care are lor 

urinarea. Dacă ambele penisuri urinează, atunci ambele trebuie 

tăiate împrejur. Al-Ansri (d. 1596) este şi el de aceeaşi părere, 

adăugând însă că, în caz de îndoială, este mai bine să nu se taie 

împrejur niciunul dintre cele două penisuri. 
 

2). Actorii tăierii împrejur 
 

La musulmani, tăierea masculină împrejur implică mai puţine 

formalităţi religioase decât la Jidani, deşi, la fel ca în cazul 

acestora, şi ea poate da naştere unor festivităţi religioase. Singurul 

lucru care ne interesează însă este de a şti cine poate practica 

tăierea împrejur. 

Juriştii clasici insistă asupra fapptului că circumcizia trebuie 

exectată de către o persoană de acelaşi sex. Astfel, o fată sau o 
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femeie nu trebuie tăiată împrejur decât de o femeie, iar un băiat sau 

un bărbat nu poate fi circumcis decât de către un bărbat. 

În cazul că cel circumcis este deja adult, Al-Nazawi consideră că 

acesta nu trebuie să îşi descopere decât partea ce urmează a fi 

operată, ascunzând cealaltă parte a organelor sexuale. Pentru astfel 

de cazuri, tratatul Al-fatwa al-kindiyyah arată că cel în cauză 

trebuie să se taie împrejur el însuşi, fără ca organele lui sexuale să 

fie văzute de altcineva. Plecând de aici, Al-Sawi admite chiar 

scutirea de tăierea împrejur. 

În ce priveşte hermafroditul, Al-Nawawi susţine că dacă cel în 

cauză este un copil, el poate fi tăiat împrejur fie de către un bărbat, 

fie de către o femeie. În cazul că cel în cauză este adult, atunci el 

trebuie să se taie singur împrejur. Dacă acesta nu este însă capabil 

să se circumcizioneze pe sine însuşi, atunci el trebuie să îşi 

cumpere o sclavă, care să opereze în locul lui. Dacă nu reuşeşte să 

găsească o sclavă capabilă să facă acest lucru, atunci poate fi 

circumcis de către un bărbat sau de o femeie. Al-Adawi (d. 1775) 

spune că hermafroditul adult trebuie să se taie singur împrejur. 

Apartenenţa religioasă a celui ce oficieză tăierea împrejur nu 

pare să fii pus probleme juriştilor clasici. În Franţa de astăzi, în 

ciuda ostilităţii dintre Jidani şi Musulmani, aceştia de pe urmă îşi 

circumcizionează copiii pe lângă tăietorii împrejur jidani. 

Autorii musulmani moderni par să opteze pentru o poziţie mai 

riguroaseă. Ei insistă asupra faptului că circumcizia trebuie 

practicată de către un bărbat sau femeie medic musulman, dar şi 

funcţie de sexul persoanei ce trebuie circumcisă. Medicul musul-
man este cel ce trebuie să decidă dacă cel în cauză poate suporta 

operaţia respectivă sau dacă trebuie scutit de ea. Al-Sukkari cere 

tăietorilor sau tăietoarelor împrjur să fie musulmani pioşi, chirurgi 

specialişti, să cunoască învăţătura lui Mahomet în acest domeniu şi 

să utilizeze toate mijloacele medicale posibile pentru a reduce 

suferinţa. 

În ciuda rigorii acestor autori, practica demonstrează că majori-

tatea circumciziilor masculine şi feminine este opera unei moaşe 

sau a unui bărbier. Acesta este motivul pentru care, prin decretul 

261 din 8 iulie 1996, ministrul egiptean al sănătăţii interzice non-

medicilor să practice aceste operaţii. În cadrul dezbaterii juridice, 

com reveni asupra acestui decret. 
 

3) Modalităţi ale circumciziei masculine şi feminine 
 

Juriştii clasici spun că este de dorit ca circumcizia masculină să 

fie urmată de o masă pentru invitaţi iar cea feminiă să fie cât mai 

discretă. 

Cutumele privind circumcizia variază de la o ţară sau regiune la 

alta, dar şi funcţie de mediul social considerat. În general se preferă 

executarea ei într-o zi propice, ca orice sărbătoare religioasă. 

Circumcizia masculină constă în tăierea prepuţului. Important 

este ca glandul să rămână descoperit. Dacă partea tăiată este insufi-
cientă, atunci operaţia trebuie repetată. Dacă prepuţul creşte după 

circumciziune, unii consideră că el trebuie tăiat din nou. Alţii însă 

se mulţumesc cu ceea ce s-a făcut şi atât. 
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Anumite grupuri musulmane au practicat şi probabil continuă să 

practice curcumcizia numită salkh, care constă în jupuirea pielii de 

pe întreg penisul. Această parctică este însă condamnată de către 

autorităţile religioase. 

În ce priveşte circumcizia feminină, Mahomet a recomandat 

tăietoarelor împrejur după cum urmează: ”Dacă tai, taie uşor, fără 

să exagerezi”. 

În general, juriştii clasici precizează că circumcizia feminină 

vizează partea partea în relief a sexului feminin, care se prezintă 

precum creasta cocoşului deasupra orificiului de deschidere a 

uretrei. De asemenea, ei consideră că trebuie tăiat cât mai puţin, 

astfel încât circumcizia să nu diminueze apetitul sexual al femeii. 

Pecizările juriştilor clasici sunt însă imprecise. Ele nu spun dacă 

trebuie tăiat glandul clitorisului sau clitorisul în întregime, eventual 

numai capuşonul sau glandul acestuia. Un medic egiptean consi-

deră că trebuiesc tăiate buzele mici şi o parte a clitorisului. Un alt 

medic consideră că se poate tăia o treime din din buzele mici, fără 

ca aceasta să însemne un prejudiciu pentru femeia în cauză. 

În general recomandările privind reducerea la maxim a părţii ce 

se taie nu sunt respectate de către tăietorii şi tăietoarele împrejur. În 

Sudan şi Somalia se recurge adesea la la infibulare, care poate fi 

repetată de mai multe ori. Prima infibulare are loc pe când fata este 

încă minoră. Apoi, ea este refăcută după naşterea fiecărui copil, ca 

şi după divorţ sau văduvie. Eventual, infibularea poate fi refăcută 

dacă părinţii consideră că orificiul deschis pentru scurgerea urinei 

sau a sângelui menstrual este prea mare. În general, celelalte tipuri 

de tăiere împrejur sunt practicate o singură dată. Totuşi, se întâmplă 

ca operaţia să fie repetată de mai multe ori, dacă părinţii consideră 

că nu s-a tăiat destul sau dacă clitorisul creşte din nou. 
 

4). Ce se întâmplă cu ceea ce se taie 
 

Al-Nawawi semnalează două opinii cu privire la părţile separate 

de restul corpului omenesc. Potrivit uneia dintre aceste opinii, ceea 

ce s-a tăiat trebuie îngropat împreună cu întregul corp, în care scop 

părţile tăiate se pun în chiar linţoliul mortuar. Potrivit celeilalte 

opinii, cele tăiate trebuie într-adevăr îngropate, dar nu în mormân-
tul întregului cadavru. Al-Nawawi optează pentru această soluţie de 

pe urmă. Ibn-Juzay consideră că prepuţul este impur şi nu trebuie 

îngropat în interiorul unei moschei, cum procedează unii din 

ignoranţă. 

Ahmad Amin arată că prepuţul se sărează şi se pune într-o 

batistă, care se leagă la gâtul copilului. După vindecarea acestuia, 

prepuţul se aruncă în Nil, cu batistă cu tot. Alte surse vorbesc 

despre o practică similară în ce priveşte ceea ce se taie din organul 

sexual feminin. 

Deşi Musulmanii consideră prepuţul ca impur, ei cred că 

acesta este recuperat, după moarte, în cadrul vieţii de dincolo de 

mormânt. Această credinţă se bazează pe două versete coranice: 
 

Pentru că el v-a creat, vă veţi întoarce la el (7:29). 
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În ziua în care vom plia cerul precum ruloul pe care scriem, tot aşa, după cum 

am procedat cu ocazia primei creaţii, o vom reîncepe pe aceasta. Este o 

promisiune ce ne priveşte şi care se va împlini (21:104). 
 

În această privinţă, Mahomet ar fi spus: ”Veţi învia desculţi, goi 

puşcă dar cu prepuţul la locul lui”. Citând Coranul şi pe Mahomet, 

Ibn-Qayyim Al-Jawziyyah scrie: 
 

Celui ce îşi respectă totdeauna promisiunea, Dumnezeu i-a promis că va 

reface toate creaturile, aşa cum le-a făcut pentru prima oară. Întru îndeplinirea 

acestei promisiuni, este normal ca oamenii să fie refăcuţi în integritatea 

perfecţiunii tuturor părţilor lor. 
 

Qayyim Al-Jawziyyah explică motivele recuperării prepuţului: 
 

În cadrul acestei vieţi, circumcizia a fost decretată pentru desăvârşirea puri-
tăţii şi debarasarea de urină. Oamenii din Rai nu urinează însă şi nu elimină nici 

un fel de excremente. În consecinţă, nu există nici un fel de impuritate care să le 

atingă prepuţul şi de care ar trebui să ne păzim. Pe de altă parte, prepuţul nu 

împiedică şi nu reduce plăcerea împreunării (în Rai) şi nu este un obstacol pentru 

acesta. 
 

5) Ritualul tăierii împrejur 
 

Spre deosebire de Jidani, Musulmanii nu însoţesc tăierea împre-

jur de nici un fel de ritual religios, deşi, bineînţeles, aceasta are o 

conotaţie religioasă şi pentru ei. Totuşi, surse şiite afirmă că 

imamul Al-Sadiq a recomandat recitarea unei rugăciuni, cu ocazia 

tăierii împrejur a copilului sau înainte ca el să ajungă capabil de a 

ejacula. Se consideră că această rugăciune protejează copilul de 

orice rău cauzat prin fier (rană mortală sau orice altceva). Iată 

rugăciunea respectivă: 
 

Dumnezeul nostru, aceasta este legea ta şi a profetului tău – rugăciunile tale 

sunt peste el şi peste ai săi; urmăm modelul tău [Avraam], cărţile tale, profetul 
tău, voinţa şi judecata ta, pentru un motiv voit de tine, un decret pe care tu l-ai 

impus şi un ordin pe care tu l-ai executat. Tu i-ai impus suferinţa fierului cu 

ocazia tăierii împrejur ca şi pe aceea a bărbieritului, pentru motive pe care tu le 

cunoşti mai bine decât noi. Dumnezeul nostru, purifică-i păcatele, prelungeşte-i 

viaţa, salvează-i corpul de rele şi de suferinţă, dăruieşte-i bogăţia, protejează-l 

contra sărăciei. Căci tu eşti cel ce ştie iar noi nu ştim nimic. 
 

Al-Sukkari spune că acela sau aceea care ”trebuie să înceapă 

tăierea împrejur trebuie mai întâi să rostească locuţiunea: în numele 

Dumnezeului milos şi cumpătimitor, laudă lui şi profetului său care 

a instituit acest act meritoriu şi magnific”. 
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PARTEA  A  TREIA 
 

DEZBATEREA  MEDICALĂ 

 

Unii consideră că tăierea împrejur este un ordin divin care nu are 

nimic de-a face cu medicina. În consecinţă, nu se pune problema 

căutării de argumente medicale pentru descurajarea celor care o 

practivă. Dimpotrivă, alţii cred că fiind de ordin divin, circumcizia 

nu poate contraveni normelor ştiinţifice. În caz de contradicţie 

evidentă, norma divină are prioritate, cea ştiinţifică fiind conside-

rată eronată. În virtutea acestor trei concepţii, elementul religios se 

regăseşte constant în dezbaterea medicală privind tăiertea împrejur 

masculină sau feminină. Prima probolemă care se pune este de a şti 

dacă tăierea împrejur se justifică cel puţin în raport cu durerea şi 

suferinţa îndurate de cei în cauză. 

 

 

CAPITOLUL I 
 

DUREREA LEGATĂ DE TĂIEREA ÎMPREJUR 
 

Orice durere nejustificată, impusă altuia, este imorală şi contrară 

rugulii de aur care spune: ”Ci toate câte voiţi să vă facă vouă oame-
nii, asemenea şi voi faceţi lor, că aceasta este legea şi proorocii”. 

Chiar dacă există un motiv medical valabil în favoarea unei inter-
venţii chirurgicale, pentru salvarea vieţii unui bolnav, durerea tre-

buie redusă la minim, prin utilizarea anesteziei sau a altor mijloace, 

arătându-se toată compasiunea celui în cauză. Bineînţeles, nu se 

pune problema de a ne bucura de durerea şi de suferinţa celor în 

cauză, arătându-le că intervenţia este în propriul lor interes. 

Realiatea însă este că majoritatea tăierilor împrejur masculine ca 

şi feminine se petrec fără nici un motiv de ordin medical, pe un 

organ sănătos, fără anestezie. În vreme ce copilul suferă fără să ştie 

de ce, anturajul lui se bucură. Culmea este că partizanii tăierii 

împrejur pretind că cel în cauză nu suferă deloc sau că, în orice caz, 

durerea resimţită va fi trecătoare şi uitată foarte repede. 
 

I. Cine nu suferă: copilul sau martorul? 
 

Nu există nicio îndoială că tăierea împrejur masculină sau femi-

nină, practicată la pubertate sau la vârsta adultă implică o durere şi 

o suferinţă greu suportabile. Femeile egiptene spun că ziua tăierii 

lor împrejur este o zi neagră şi evită să vorbească despre asta. 

Maimonide susţine că suferinţa este mai mică în cazul copilului, 

faţă de cel al adultului. Cunoscutul rabin-filosof justifică pe această 

bază alegerea celei de a opta zile de viaţă a copilului, pentru 

efectuarea circumciziei jidoveşti: ”Copilul nu suferă în aceeaşi 

măsură ca un adult, întrucât membrana lui este tandră, iar imagi-

naţia foarte slabă; adultul, dimpotrivă, consideră această suferinţă 

drept teribilă şi crudă, înainte chiar ca ea să se producă”. 

Rabinii repetă această idee fără încetare. De exemplu, rabinul şi 

tăietorul împrejur Ronald Weiss susţine că circumciziunea este ”în 

esenţă fără dureri, ca atunci când mergi la frizer, pentru a te tunde”. 
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Unii construiesc teorii peste teorii, în sprijinul opiniei lui 

Maimonide. Astfel, despre creierul copilului se estimează că nu 

este suficient de dezvoltat pentru a memoriza, nici pentru a resimţii 

emoţii. În 1994, Gerald N. Weiss scria următoarele: 
 

Grija privind durerea resimţită pe timpul tăierii împrejur este foarte puţin 

justificată în ce priveşte noul născut… Studiile actuale indică slaba organizare a 

reflexelor şi mecanismului de receptare a durerii, de către noii născuţi. Aceste 

descoperiri arată că recursul la anestezie nu este absolut necesar, în cazul copiilor 

sub zece zile. 
 

Credinţa că noul născut nu suferă a condus la efecuarea multor 

intervenţii chirurgicale, fără anestezie, pe copii de această vârstă, 

între care tăierea împrejur. Această concepţie este atât de înrădă-

cinată în gândirea medicală americană încât Academia americană 

de pediatrie s-a simţit obligată, în Raportul său despre tăierea 

împrejur, din 1999, să indice următoarele: ”Există o dovadă impor-
tantă că noii născuţi tăiaţi împrejur, fără anestezie, suferă o durere 

şi o tensiune fiziologică”. Aşadar, durerea resimţită de către noii 

născuţi nu este ceva care poate fi înţeles fără studii serioase, care ne 

arată însă că noul născut suferă. 

Iată ce scrie despre aceasta psihiatra jidoavcă Jenny Goodman: 
 

Noii născuţi simt durerea, ba chiar o simt mai intens, mai durabil şi pe o mai 

mare suprafaţă a corpului lor decât copii mai mari, care sunt supuşi aceluiaşi 

stimulant […]. Sistemul nervos al noului născut diferă de acela al copilului mai 

mare sau al adultului, atât din punct de vedere anatomic cât şi pe plan fiziologic. 

Se înţelege că ceea ce constituie un stimulant nedureros pentru un copilul mai 

mare sau pentru un adult, poate produce o mare durere noului născut. Pe de altă 

parte, acesta nu dispune de mecanismele inhibitoare sau reductoare ce se găsesc 

într-un sistem nervos mai consolidat, din care cauză noul născut nu se poate 

proteja contra durerii aşa cum ar putea să o facă la o vârstă mai avansată. 
 

II. Motivele negării durerii copilului 

Aşa stând lucrurile, suntem îndreptăţiţi să ne întrebăm care sunt 

motivele pentru care unii medici şi personalul religios neagă dure-
rea copilului. În acest sens, au fost avansate mai multe explicaţii: 

 

-Noul născut este într-o stare de şoc, care împiedică reacţiile sale. 

El poate încă să se afle sub efectul anesteziei administrate mamei 

sale înainte de naştere, Altfel spus, copilul se naşte drogat. 

-Durerea poate fi negată şi din cauza sentimentului de vinovăţie 

al adulţilor, pentru suferinţa pe care ei o impun noului născut. 

-Tăietorul împrejur poate simula că circumciziunea nu implică 

nicio durere, pentru a-i calma astfel pe părinţi, care altfel ar putea 

renunţa la această intervenţie. 

-În araba populară, individul insensibil este numit ”crocodil”, 

ceea ce înseamnă că el are o piele groasă, care îl ajută să nu sufere. 

Acest lucru se remarcă la măcelari, care după ce au înjunghiat sute 

de animale nu mai aud urletele de groază şi de durere ale acestora. 

-Influenţa grupului împiedică pe cel în cauză să îşi formeze 

propria sa opinie. Întrucât medicii ştiu că părinţii copilului şi cole-
gii lor aprobă tăierea împrejur, ei nu ezită a tăia şi a produce astfel 

noi şi noi suferinţe. Pe de altă parte, medicul ce efectuează pentru 

prima dată o tăiere împrejur, o face sub supravegherea şi respon-

sabilitatea unui coleg mai experimentat. El se supune deci 
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medicului mai experimentat, executând operaţia respectivă în stare 

de supuşenie. Desigur, el nu caută să sporească suferinţa copilului, 

încercând să se convingă că acesta nu suferă. Odată efectuată prima 

tăiere împrejur, el nu mai poate da înapoi fără să condamne ceea ce 

deja a făcut odată. În acest fel, tăietorul împrejur este angajat pe o 

pantă care îl incită să nege suferinţa copilului. De altfel, Goldman 

semnalează că cei ce au participat la atrocităţile din Vietnam nu 

recunosc că le-au comis pe acestea. 
 

Se pune problema dacă părinţii sunt conştienţi de durerea impusă 

copilului pe timpul tăierii împrejur. Dacă într-adevăr sunt conştienţi 

de acest lucru, cum se face că totuşi îşi dau copilul pe mâna tăieto-
rului împrejur, care îl mutilează pe viaţă? 

Când tăierea împrejur are loc la spital, părinţii nici măcar nu îşi 

dau seama de suferinţa copilului. De altfel, starea mamei, de după 

naştere, nu îi permite cu adevărat să înţeleagă suferinţa care este 

impusă copilului. De altfel, se consideră că, în momentul naşterii, 

părinţii nu resimt încă o mare afecţiune pentru copilul lor. După 

Maimonide, acesta este unul dintre motivele pentru care tăierea 

împrejur a fost fixată în a opta zi de după naştere. ”Dacă tăierea 

împrejur s-ar face la doi sau trei ani după naştere”, adaugă 

Maimonide, ”asta ar conduce la neglijarea circumciziei de către 

părinţi, din cauza afecţiunii şi a dragostei pentru copilul lor”. 

De asemenea, se avansează argumentul că, dacă tatăl este el 

însuşi tăiat împrejur, el va fi tentat să admită că circumcizia copi-
lului este şi ea cât se poate de normală. Tatăl copilului are nevoie 

de mult curaj şi perspicacitate pentru a spune: ”eu însumi am 

suferit un prejudiciu, din partea părinţilor mei. Aceştia au comis o 

eroare. Totuşi, eu nu vreau să prelungesc eroarea lor, impunând 

aceeaşi mutilare fiului meu”. 

Pe de altă parte, nu trebuie minimizată euforia ce însoţeşte mani-
festările colective, mai ales cele religioase. Această euforie are un 

efect anesteziant asupra părinţilor şi at uturor participanţilor. Sub 

efectul acestei euforii, preoţii şi servanţii zeiţei Cibela se castrează 

cu propriile lor mâini. În zilele noastre, cu ocazia doliului solemn 

numit Ashura, în memoria morţii violente a lui Husayn, nepotul lui 

Mahomet, în anul 680, au loc procesiuni anuale în timpul cărora 

oamenii se biciuiesc şi se torturează singuri, lovindu-se cu lanţuri 

de fier până ce le curge sânge, mai ales din cap. Tot aşa, creştinii 

din Filipine se răstignesc în Vinerea Mare, pentru a semăna lui 

Cristos, sperând ca prin acest gest să obţină graţia divină atât în 

această viaţă cât şi în cadrul celei de după moarte. Ce putem spune 

însă despre tăierea împrejur, a cărei victimă este un copil? 
 

III. Recursul la anestezie 
 

Circumcizia masculină este adesea executată fără nici un fel de 

anestezie. În Statele Unite, în 1994, numai 4% dintre obstreticienii 

mai tineri de 34 de ani practicau anestezia pentru circumcizia de 

după naştere. Pe ansamblul anestezia era utilizată de 14% printre 

obstreticieni şi 20% printre obstreticiene. 
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Cam aceeaşi situaţie se constată şi în ce priveşte tăierea feminină 

împrejur. Potrivit unei anchete egiptene, 77% dintre femei au decla-
rat că au suferit tăierea împrejur fără nici un fel de anestezie. 

Neutilizzarea anesteziei se datorează mai multor factori: credinţa 

că tăierea împrejur nu este penibilă pentru noul născut, indiferenţa 

faţă de durere, ignoranţa în ce priveşte utilizarea anesteziei la noii 

născuţi şi consecinţele posibile ale acesteia. Desigur, în această 

discuţie intră şi costul anesteziei, ce trebuie făcută de un specialist 

diferit de chirurg, ceea ce reduce câştigul tăietorilor împrejur. O 

anumită înclinare sado-masochistă, a tăietorilor nu poate fi exclusă. 

La aceste consideraţii trebuie adăugate şi cele de natură religi-

oasă. Rabinul Meir Arik din Galicia (d.1926) interzice anestezia, 

susţinând că durerea trebuie pusă în valoare. Copiii şi noii conver-

tiţi la iudaism trebuie să se pună în poziţia lui Avraam, experi-
mentată de acesta la vârsta de 99 de ani. Aceasta poate să facă parte 

din calculele şi contabilitatea dumnezeiască privind administrarea 

pedepselor şi a iertăciunilor. La fel de bine însă, acest lucru poate fi 

considerat şi din perspectiva dorinţei omeneşti de a suporta durerea 

cu speranţa unei recompense. Alte opinii religioase neagă valoarea 

durerii dar menţin interdicţia anesteziei, uneori pentru simplul fapt 

că jidănimea ortodoxă o priveşte pe aceasta cu suspiciune. Pur şi 

simplu, aceştia consideră că durerea tăierii împrejur este benefică 

pentru copil, fiind un fel de imunizare. 

De altfel, în Statele Unite, utilizarea anesteziei pune anumite 

probleme inclusiv adversarilor tăierii împrejur. Aceştia se tem că 

introducerea şi generalizarea utilizării anesteziei în cadrul opera-
ţiilor de tăiere împrejur ar putea întârzia abolirea pur şi simplă a 

acestora, ca urmare a aspectului lor barbar şi penibil. De altfel, din 

această perspectivă se observă că descoperirea şi introducerea anes-

teziei, către mijlocul secolului al XIX-lea, a sporit numărul opera-
ţiilor chirurgicale, între care tăierea împrejur. 

Organizaţia Infirmierele şi drepturile copiilor militează pentru 

utilizarea anesteziei în cursul tăierii împrejur, considerând că, fără 

anestezie, această intervenţie este contrară deontologiei medicale. 

Pentru această organizaţie medicală, introducerea anesteziei în 

cadrul tăierii împrejur ar fi o primă etapă în lupta pentru abolirea 

totală a acestei practici barbare şi penibile pentru copil, care nu este 

altceva decât un act de tortură. 

Organizaţia Naţiunilor Unite, Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi 

diversele oraganizaţii non-guvernamentale luptă contra tăierii femi-
nine împrejur, respingând orice medicalizare a acestei practici 

barbare, inclusiv utilizarea anesteziei. Există temerea că introdu-
cerea anesteziei în practica circumciziunii ar putea prelungi 

existenţa acestei practici barbare, privându-i pe cei ce luptă pentru 

abolirea ei totală de unul din argumentele lor principale: durerea şi 

suferinţa provocate de tăierea împrejur, masculină ca şi feminină. 

Unii cred că în afară de reducerea suferinţei, anestezia va conduce 

la evitarea complicaţiilor datorate rezistenţei şi opoziţiei femeilor, 

care sunt forţate să suporte precum animalele această dureroasă, 

umilitoare, sălbatică, ruşinoasă şi barbară mutilare. Alţii consideră 



 
81 

că introducerea anesteziei o va face pe surata tăietoare împrejur să 

taie o parte şi mai mare din organul sexual al femeii. 

 

CAPITOLUL II 
 

CONSECINŢELE NEGATIVEALE TĂIERII ÎMPREJUR 

ASUPRA STĂRII GENERALE DE SĂNĂTATE 
  

Masculină sau feminină, tăierea împrejur este o amputare a unui 

organ sănătos al corpului omenesc, pe care îl privează astfel de 

funcţiile sale naturale, expunându-l complicaţiilor implicate de 

orice intervenţie chirurgicală. Din aceste motive, tăierea împrejur 

nu ar trebui să aibă loc decât dacă eventualele ei avantaje ar fi mai 

importante decât efectele ei negative absolut sigure. Din partea 

multora, se constată însă banalizarea şi simpla negare a inconve-
nientelor tăierii împrejur. 

 

I. Banalizarea sau negarea inconvenientelor circumciziei 
 

Banalizarea sau negarea totală a inconvenientelor tăierii împre-
jur, masculine sau feminine, se datorează următorilor factori. 

 

A) Motive religioase 

Cel ce crede că tăierea împrejur este un ordin divin, nu poate să 

admită că ea comportă anumite inconveniente pentru cel în cauză. 

Asta ar însemna punerea la îndoială a justiţiei divine şi a credinţei 

religioase, cu riscul căderii în apostazie faţă de comunitate şi toate 

consecinţele ce decurg din aceasta. 

În 1994, doctorul Shimon Glick, directorul Centrului de educaţie 

medicală al Universităţii Ben-Gurion din Israel, mi-a trimis un 

articol de Kreiss şi Hopkins, cu privire la tăierea împrejur şi preve-

nirea sidei. La acest articol, doctorul Glick a adaugat un bileţel 

scris cu propria lui mână, în care spunea următoarele: ”Pentru 

interesul vostru personal şi al colegilor dumneavoastră. Dacă 

Dumnezeu a comandat această acţiune, ea nu poate fi dăunătoare”. 

În filmul It’s a boy, al lui Victor Schonfeld, difuzat de 

televiziunea britanică în 1995, în care este vorba de tăierea împre-

jur a unui jidănuţ ajuns în sala de reanimare, Doctorul Morris 

Sifman, membru al organizaţiei Initiation Society, ce antrenează 

tăietorii împrejur, declară următoarele: 
 

Dacă s-ar dovedi că tăierea împrejur este într-adevăr dăunătoare, probabil că 

ar trebui să reanalizăm chestiunea. Nu am însă nici un fel de îndoială, nici cea 

mai mică umbră de îndoială că o poruncă dumnezeiească nu poate fi decât o 

poruncă bună. 
 

B) Ignoranţa legăturii dintre circumcizie şi efectele ei 
 

Consecinţele nefaste ale circumciziei feminine sunt adesea asoci-

ate unor cauze iraţionale. Astfel, în Benin, în caz de hemoragie, 

pentru aflarea cauzei acesteia este consultat un oracol. Într-un astfel 

de caz, oamenii cred că este vorba de un sacrificiu făcut rău sau 

deloc, în legătură cu vreun fetiş sau un loc sacru. În urma unui 

deces, tăietoarea respectivă împrejur afirmă că aşa ceva nu se 

petrece decât în cazul femeilor adultere sau ai căror părinţi, 

eventual bunici sau străbunici, au comis vreo greşeală gravă, pentru 

iertarea căreia un membru al familiei trebuie sacrificat. 
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Acelaşi fenomen se întâlneşte şi în legătură cu tăierea masculină 

împrejur, de exemplu în mediile musulmane. Orice eventuală 

complicaţie este atribuită destinului şi voinţei divine. Din această 

cauză, foarte rar se întâmplă ca cinevă să depună plângere contra 

medicului sau a hahamului tăietor împrejur care a operat. O astfel 

de plângere ar însemna revoltă contra voinţei dumnezeieşti. În plus, 

o astfel de plângere nu poate decât să complice şi mai mult o 

situaţie deja fără ieşire. 

Nu trebuie să credem însă că astfel de lucruri se petrec numai în 

ţările africane sau musulmane. Oricine se poate înşela în ce priveşte 

cauzele reale ale inconvenientelor şi accidentelor ocazionate de 

tăierile împrejur. După cum vom vedea mai departe, medicii ameri-
cani sunt la fel de expuşi anumitor riscuri ca şi vrăjitoarele africane 

sau bărbierii musulmani. 
 

C). Absenţa oricărei posibilităţi de comparaţie 

 În ţările unde tăierea împrejur este practicată de toată lumea, 

dificultatea înţelegerii efectelor circumciziei masculine sau femi-
nine vine şi din lipsa oricărei posibilităţi de comparaţie cu o situaţie 

normală, naturală. 

Lightfoot-Klein declară că atunci când le întreba pe femeile 

sudaneze infibulate care sunt complicaţiile de care suferă, acestea 

răspundeau invariabil că nu suferă de nicio complicaţie. Totuşi, era 

evident că orice femeie infibulată are nevoie de peste un sfert de 

oră pentru a urina, iar soţul unei astfel de femei avea nevoie de 

două până la douăsprezece săptămâni pentru realizarea deflorării. 

Practic, aceste femei nu aveau nicio idee despre ceea ce este sau nu 

este normal, nu ştiau nimic despre forma şi caracteristicile normale 

ale organelor lor sexuale. 

Opozanţii tăierilor împrejur consideră că pentru a putea lupta cu 

eficacitate contra acestei barbarii masculine şi feminine, prima difi-
cultate constă în a-i face pe cei în cauză să înţeleagă inconve-

nientele şi neajunsurile de care suferă, lucru nu lipsit de anumite 

riscuri, chiar pentru aceştia. Favazza aminteşte cazul unei Sudaneze 

infibulate care, ajunsă în Statele Unite, a început să se intereseze, 

prin intermediul cărţilor şi al filmelor, de raporturile sexuale ale 

femeilor albe. Treptat, înţelegând situaţia eu personală, Sudaneza a 

căzut într-o depresiune necesitând tratamentul unui psihiatru. Dacă 

ar fi rămas în Sudanul ei natal, unde toate femeile sunt infibulate, 

ea nu ar fi realizat niciodată în ce situaţie se află şi ar fi suferit mai 

puţin, considerând că aşa este normal. Totuşi, se speră că trezirea la 

realitate va ajuta aceste persoane să înceteze de a perpetua practica 

barbară a tăierii împrejur asupra copiilor lor. 
 

II. Efectele circumciziunii masculine asupra sănătăţii 

Opozanţii tăierii masculine împrejur citează un număr de pro-

bleme şi neajunsuri ce pot rezulta din această intervenţie chirur-
gicală absolut inutilă. Iată câteva dintre acestea: 

1) Hemoragie 

Cam 2% dintre tăierile masculine împrejur sunt urmate de 

hemoragii greu de combătut, cauza acesteia fiind mulţimea de vene 

şi vase sanguine ce irigă penisul. Dacă hemoragia provine dintr-o 
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rană a vreunei ramificaţii arteriale, ea poate fi foarte rapidă şi cu 

consecinţe grave, putând conduce la moartea copilului. Pe de altă 

parte, unii copii suferă de hemofilie ereditară, ceea ce face extrem 

de dificilă oprirea hemoragiei. 
 

2). Infecţia rănii 

Rana datorată tăierii împrejur este expusă urinei şi excre-

mentelor, putând provoca infecţii, ulcerarea deschiderii uretrei sau 

strâmtarea acesteia, în care caz se ajunge la o a doua operaţie, 

pentru lărgirea deschiderii uretrale. Infecţia se asociază cu tempe-
ratură, puroi şi tumefacţia întregii zone. Cu sau fără antibiotice, 

infecţia se poate complica cu supurarea rănii, cangrenă, tetanos, 

meningită, difterie, infecţia oaselor, septicemie, etc. 
 

3. Reţinerea inelului plastibelului 

În cazul realizării operaţiei cu ajutorul plastibelului, inelul aces-

tuia rămâne ataşat penisului până ce cade odată cu pielea ce se 

usucă, în jur de zece zile după data tăierii împrejur. Se întâmplă 

însă că inelul plastibelului este prins în pliurile pielii penisului, 

ceea ce cauzează dureri şi complicaţii putând conduce la o nouă 

intervenţie chirurgicală. În acest caz, eliberarea inelului plastibe-
lului implică adesea deformarea permanentă a penisului. 

 

4). Retenţie urinară 

Tăierea împrejur se soldează adesea cu o retenţie urinară mai 

mult sau mai puţin gravă, ce se poate complica din cauza pansa-

mentului rănii sau a inelului plastibelului. Copilul atins de retenţie 

suferă enorm, plânge şi încetează de a se alimenta. Apoi, retenţia 

urinară tratată necorespunzător poate conduce la o insuficienţă 

renală permanentă. 
 

5. Necrozarea glandului 

Aceasta înseamnă pur şi simplu moartea unei părţi din corpul 

copilului. Necrozarea poate interveni fie din cauza bandajului prea 

strâns, fie din cauza inelului insuficient de larg, al plastibelului. 
 

6. Rănirea şi pierderea glandului 

Din neatenţie, tăietorul împrejur poate răni sau tăia glandul,în 

ciuda diverselor mijloace de protecţie a acestuia. 
 

7). Eliminarea excesivă a pielii penisului 

Orice amputaţie a pielii penisului este o pierdere sigură şi 

iremediabilă, a cărei gravitate variază în funcţie de cantitatea de 

piele jupuită. Fanatizaţi de religia lor, mulţi tăietori împrejur belesc 

şi taie cât mai multă piele, ceea ce reduce spaţiul de extensie 

viitoare a penisului, pe timpul erecţiei. Din această cauză penisul va 

lua forma unui iatagan, vârful lui fiind tras înapoi de către pielea 

scrotului, întinsă şi forţată din cauza erecţiei. 
 

8).Fistulă uretrală 

Din neatenţie şi insuficientă îndemânare, medicul sau tăietorul 

împrejur poate provoca o deschidere uretrală, cu ocazia amputării 

prepuţului. De altfel, o astfel de deschidere poate rezulta şi din 

simpla închidere a instrumentelor chirurgicale utilizate pentru com-
primarea uretrei sau a venelor în vederea prevenirii hemoragiei. 
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9). Ulcer sau ulceraţie meatic(ă) 

Prepuţul protejează glandul copilului. Prin amputarea prepuţului, 

glandul rămâne descoperit, adică expus direct pampersului, scute-
celor sau chiloţilor îmbibaţi cu urină. De aici se ajunge la ulcerarea 

şi infecţia deschiderii uretrale. Se estimează că între 8 şi 31 % din 

copii tăiaţi împrejur sunt atinşi de acest gen de ulceraţie. 
 

10). Hipospadias nedectat 

Este vorba de o deformaţie congenitală constând într-o fistulă 

căreia i s-a dat numele de hipospadias. Această deformaţie banală 

este corijată fără probleme, printr-o mică intervenţie chirurgicală ce 

utilizează prepuţul disponibil, în mod normal. Tăierea împrejur 

fiind executată fără să se observe deformaţia hipostadică, atunci 

când se va pune problema corectării hipostadice nu se va mai 

dispune de rezerva de prepuţ, prevăzută de natură. În consecinţă, 

chirurgul va fi obligat să recurgă la un auto-transplant de piele, 

ceeea ce reprezintă o complicaţie cu riscurile ei. 
 

11) Pericolul anesteziei 

Cele spuse cu privire la pericolul anesteziei pentru copii sunt 

valabile şi aici. 
 

12). Deformarea externă a penisului 

Cicatrizarea rănii tăieturii împrejur poate da naştere la unele 

complicaţii. De exemplu, cicatricea poate avea un aspect exterior 

dezagreabil, implicând adesea prezenţa unui chist sau a unui 

cheloid, ceea ce necesită intervenţii de natură estetică, pentru 

corectarea acestui neajuns. 
 

13). Pierderea penisului 

Tăierea împrejur conduce uneori la complicaţii ce antrenează 

cangrena penisului, putându-se ajunge la amputarea totală a 

acestuia şi chiar la schimbarea sexului copilului. 
 

14). Moartea 

Tăierea împrejur poate conduce la decesul copilului, fie sub 

efectul anesteziei, fie din cauza infecţiei postoperatorii. Bineînţeles, 

ca întotdeauna, moartea este atribuită unor cauze pur imaginare, nu 

circumciziei. După Deniston, orice deces ce intervine în zece zile 

după tăierea împrejur trebuie considerat ca suspect. 
 

15. Complicaţii specifice tăierii jidoveşti împrejur 

Pe lângă cele deja arătate, circumcizia jidovească implică o com-
plicaţie specială datorată aşa numitului meziah, procedeu în cadrul 

căruia tăietorul împrejur suge penisul copilului, după tăierea prepu-
ţului. De la acest meziah s-a ajuns la infecţii şi chiar epidemii prin-

tre Jidani. Pentru mai buna înţelegere a acestei complicaţii, amin-
tim că, în general, tăierea jidovească împrejur are loc în a opta zi de 

viaţă a copilului, adică într-o perioadă când prepuţul nu este separat 

pe deplin de gland. Tăietorul împrejur jidan trebuie deci să sfâşie 

prepuţul, mai ales că în cea de a doua fază a intervenţiei se 

operează pur şi simplu cu unghiile degetului mare şi ale arătăto-

rului. Riscul suplimentar de hemoragie este deci evident. 
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III. Efectele circumciziunii feminine asupra sănătăţii 

Opozanţii tăierii feminine împrejur citează un număr important 

de inconveniente şi complicaţii ale acestei intervenţii chirurgicale 

aberante, printre care: 
 

1). Hemoragia 
Tăierea feminină împrejur prezintă riscuri mai mari decât aceea 

masculină. Efectele acestei hemoragii sunt de aceeaşi natură ca în 

cazul circumciziei masculine. 
 

2). Efecte asupra organelor din vecinătate 

Pe timpul tăierii împrejur, din cauza durerii şi a fricii, fata sau 

femeia se agită, din care cauză concentrarea tăietoarei împrejur 

asupra sexului celei în cauză este destul de delicată. Din această 

cauză, adesea se produc diverse leziuni pe organele din vecinătate: 

deschiderea uretrei, rănirea vaginului, a perineului sau a anusului, 

cu consecinţe asupra evacuării urinei sau/şi a excrementelor. Se 

cunosc chiar cazuri de fracturi ale gambelor, pulpelor sau clavi-

culei, datorate presiunii exercitate asupra celei în cauză de către 

gealaţii ce o ţin ca într-o cămaşă de forţă. 
 

3. Dificultăţi urinare 

Fata sau femeia tăiată împrejur resimte o mare durere când urina 

vine în contact cu rana respectivă. Bineînţeles, frica sau/şi durerea 

pot conduce şi ele la retenţia urinei şi sporirea riscurilor de infla-
maţii. Frica, durerea, inflamaţia constituie un întreg complex clinic 

ce favorizează înmulţirea microbilor în vezica urinară, putându-se 

ajunge la infectarea uretrei şi a rinichilor. 
 

4). Infecţii 

Tăietura împrejur este expusă şi altor genuri de infecţii, datorate 

instrumentelor şi materialelor contaminate prin simpla apropiere de 

deschiderea uretrei sau a anusului. Dacă aceste infecţii nu sunt 

îngrijite, ele pot provoca numeroase boli, precum tetanos, cangrenă, 

meningiră, difterie, infecţia oaselor, septicemie, etc. 
 

5). Malformaţiuni 

Rana se cicatrizează dând adesea naştere unor ţesuturi fibroase, 

cu chisturi dureroase şi greu de suportat, mai ales cu ocazia 

raporturilor sexuale. Uneori, pielea nu este tăiată în mod uniform, 

ajungându-se uneori la intervenţii estetico-chirurgicale. Cicatri-

zându-se, rana poate închide deschiderea vaginului, ca şi cum 

acesta ar fi infibulat. 
 

6). Sterilitate 

Infecţiile pot atinge vaginul şi închide traseul ovulelor, ajun-
gându-se adesea la sterilitate. Se estimează că aproximativ 20-25% 

din cazurile de sterilitate din Sudan se datorează circumciziunii 

feminine. Când soţia sa este infibulată, soţul poate provoca o des-

chidere marginală, confundată cu vaginul. În astfel de cazuri este 

nevoie de o intervenţie chirurgicală calificată, pentru efectuarea 

deschiderii normale, fără de care femeia nu poate fi însărcinată. 
 

7). Dificultăţi la naştere 
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Ţesuturile rezultate din cicatrizarea vaginului nu prezintă aceeaşi 

elasticitate ca ţesuturile normale. Cu ocazia naşterilor se va ajunge 

deci la necesitatea lărgirii bordurii vaginului, ceea ce înseamnă 

tăierea perineului pentru a permite trecerea capului copilului. În 

cazul când capul copilului rămâne blocat un timp mai lung sau mai 

scurt la ieşirea din vagin, el poate să moară sau să vină pe lume cu 

sechele, datorate lipsei de oxigen, care îl vor urmării toată viaţa. În 

unele cazuri se ajunge la o fistulă între vezică şi vagin, ceea ce 

înseamnă o incontinenţă urinară permanentă. 
 

8). Inflamarea şi degenerarea glandelor lui Bartholin 

Aceste glande secretă materia ce umezeşte vaginul, pentru facili-
tarea raporturilor sexuale. Cu ocazia circumciziei feminine, aceste 

glande pot fi lezate şi infectate, din cauza obturării lor prin cica-
trizare. 

 

9. Dificultăţi menstruale 

Acestea pot fi rezultatul unui şoc iniţial, ce se repetă în fiecare 

perioadă. De asemenea, ele pot fi cauzate de infecţii sau de acu-
mulări sanguine. 

 

10. Moartea 

Tăierea feminină împrejur poate conduce la moarte, fie ca urma-
re a hemoragiei, fie din cauza infecţiei sau a anesteziei. Ligfoot-

Klein estimează că între 10 şi 30% dintre fetele sudaneze mor din 

această cauză, ceea ce explică, după, după ea, dota importantă a 

femeilor din această ţară. Thaim consideră că între 5 şi 6 % dintre 

decesele anuale ale populaţiei feminine din triburile Afar şi Issa se 

datorează tăierilor feminine împrejur. Victimele sunt foarte nume-
roase printre femeile ce nasc, întrucât vinele şi arterele cicatrizate, 

după circumcizie, se rup la naştere, provocând hemoragii foarte 

puternice, care, adesea, se soldează cu moartea celei în cauză. 
 

11. Complicaţii specifice infibulării 

În afară de complicaţiile deja menţionate, infibularea dă naştere 

unor inconveniente specifice, precum: 

-Formarea de calculi în dosul cicatricei 

-Dificultatea examinării organului sexual din cauza închiderii lui 

aproape totale, prin infibulare. 

-Acumularea de sânge şi de urină în dosul cicatricei, ceea ce 

măreşte riscul infecţiilor, al tumorilor şi al sterilităţii. În astfel de 

cazuri se constată un puternic miros neplăcut, perioadele menstru-

ale putând dura până la zece zile, perioadă în care femeia sau copila 

este adesea obligată să rămână la pat. 

-Dificultăţi la naştere. 

 

CAPITOLUL III 
 

INCONVENIENTELE SEXUALE 

ALE TĂIERII ÎMPREJUR 

 

Omul are un drept natural şi imprescriptibil la plăcerea sexuală, 

care este la fel de necesară echilibrului său fizic şi psihic precum 

dreptul la hrană sau la somn. Plăcerea sexuală este unul dintre 
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obiectivele căsătoriei. Pentru comparaţie, semnalăm că amputarea 

unei părţi din limbă reduce gustul şi plăcerea gustativă. Care este 

însă efectul tăierii împrejur asupra plăcerii şi a raporturilor sexuale? 
 

I. Circumcizie masculină şi plăcere sexuală 
 

1. Opinia vechilor autori 

Jidani, creştini sau musulmani, vechii autori au văzut în circum-

cizia masculină un mijloc de reducere a plăcerii sexuale a bărba-
tului şi a partenerei sale. Cu rare excepţii, datorită percepţiei lor 

negative în ce priveşte sexualitatea, ei s-au declarat totdeauna de 

acord cu această practică. 

Iudeul Filon, din Alexandria, scrie că scopul principal al circum-
ciziei este extirparea sau eradicarea plăcerilor ce fascinează, seduc 

şi subjugă spiritul. Întrucât uniunea bărbatului cu femeia este cea 

mai captivantă dintre plăceri, legislatorii, trecuţi, în general, de o 

anumită vârstă, au prescris mutilarea organului ce face posibile 

aceste raporturi. În acest fel, legislatorii au impus societăţilor res-

pective nu numai renunţarea la această plăcere excesivă şi inutilă, 

ci şi la alte plăceri. 

Iată ce scrie Maimonide: Cred că […] unul dintre motivele tăie-
rii împrejur este diminuarea coabitării şi slăbirea organului sexual, 

cu scopul de a-i restrânge acţiunea şi de a-l păstra cât mai mult 

timp posibil în stare de repaus […]. Veritabilul scop urmărit este 

durerea impusă acestui organ, durere însă ce nu deranjează întru 

nimic funcţiunile normale şi conservarea individului. Această dure-

re nu distruge facultatea procreaţiei, ea diminuează numai pasiunea 

şi prea marea ardoare senzuală. Fără îndoială, tăierea împrejur slă-

beşte ardoarea sexuală şi diminuează voluptatea, căci asta înseamnă 

sângerarea sexului încă de la naştere, dezvelirea lui totală, prin 

extirparea prepuţului, care nu poate decât să slăbească vârtoşenia 

organului sexual. De altfel, doctorii arată că ”femeia ce a făcut dra-

goste cu un netăiat împrejur nu va putea decât foarte greu să se 

separe de acesta” (Berechit Rabba, 80); după mine, acesta este 

motivul cel mai important al tăierii împrejur. De altfel, cine a prac-
ticat tăierea împrejur, pentru prima oară? Acesta a fost Abraham, 

un om foarte renumit pentru, virtutea şi neprihănirea lui. 

Teologul copt Ibn-al-Assal scrie următoarele: ”Unii foarte dis-

tinşi filoosofi şi medici afirmă că tăierea împrejur slăbeşte instru-
mentul voluptăţii, ceea ce este foarte de dorit”. Thomas d’Aquino 

scrie că tăierea împrejur este un mijloc de ”slăbire a voluptăţii în 

organul interesat”. El justifică faptul că Dumnezeu a stabilit semnul 

alianţei pe organul sexual bărbătesc, şi nu pe cap sau alt organ, prin 

aceea că ”scopul circumciziei era pornirea sexuală ce stă în chiar 

acest organ, din cauza intensităţii plăcerii cărnii”. 

Îbn-Qayyim Al-Jawaziyyah scrie că circumcizia, masculină ca şi 

feminină, moderează plăcerea sexuală care ”dacă este exagerată, 

face din om un animal; dacă însă această plăcere este extirpată, sau 

distrusă, omul devine un lucru neînsufleţit. Circumcizia moderează 

intensitatea plăcerii sexuale. Din această cauză, bărbaţii sau femeile 

ce nu sunt tăiaţi împrejur nu se satură niciodată de acuplare”. 

La rândul lui, Al-Mannawi (d. 1622) precizează: 
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Glandul este foarte sensibil. Dacă el rămâne ascuns sub prepuţ, el face mai 

puternică plăcerea acuplării. În schimb, dacă prepuţul este tăiat, glandul devine 

mai dur şi plăcerea slăbeşte, ceea ce convine perfect legilor noastre: Plăcerea este 

redusă fără a fi suprimată, fixându-se astfel o justă cale de mijloc între exces şi 

abstinenţă. 
 

2. Opinia adversarilor tăierii împrejur 

Opozanţii circumciziunii masculine sunt de aceeaşi părere cu 

vechii autori, în ce priveşte faptul că tăierea împrejur reduce plăce-
rea sexuală. În plus însă, ei încearcă să găsească acestui fapt o 

explicaţie ştiinţifică. Spre deosebire însă de vechii autori, ei se 

opun tăierii masculine, întrucât aceasta contrazice percepţia lor 

pozitivă în ce priveşte sexualitatea. Pentru ei, plăcerea sexuală este 

un drept individual imprescriptibil. 

Opozanţii tăierii împrejur consideră că plăcerea sexuală se 

obţine nu prin intermediul glandului ci prin coroana acestuia, care 

frânează prepuţul. Contrar opiniei partizanilor tăierii împrejur, 

glandul este un organ relativ puţin sensibil, călcâiul, de exmplu, 

fiind singura parte din corpul omenesc care este mai puţin sensibilă 

decât glandul. Prin extirparea prepuţului, glandul şi coroana sa îşi 

pierd protecţia lor naturală, se durifică, se usucă şi devin relativ 

insensibili, precum talpa picioarelor desculţe. Astfel, tăierea împre-

jur provoacă pierderea progresivă a sensibilităţii glandului şi a 

coroanei sale. Pe de altă parte, ea privează omul de o parte din 

pielea penisului, mai mult sau mai puţin importantă, funcţie de 

mâna tăietorului împrejur. Oricât ar fi tăietorul de puţin îndoctrinat, 

pielea extirpată prin circumcizie atingea adesea 80% din totalitatea 

pielii peniene. Partea tăiată astfel este cea mai sensibilă din întreg 

corpul omenesc. Ea conţine peste un metru de vene, artere şi 

capilare, 78 de metri de nervi şi peste 20 000 de terminaţii ner-

voase. Prin tăierea împrejur, muşchii prepuţului, glandele şi mem-
branele mucoase, întreg ţesutul epitelial este distrus. Bineînţeles, se 

întâmplă adesea că tăierea împrejur lezează sau distruge frenulumul 

sau aţa penisului. 

Chiar dacă tăierea împrejur nu împiedică erecţia penisului, 

reducerea suprafeţei pielii lui sporeşte tensiunea erecţiei, pielea 

peniană rămasă fiind mai puţin elastică şi mai puţin glisantă pe 

penis. Când cantitatea de piele extirpată este deosebit de excesivă, 

penisul se curbează ca un iatgan, forţând sau trăgând pielea 

scrotului ce protejează testicolele, fără să se poată însă compensa 

pierderea de piele suferită. 

Între preliminariile actului sexual, bărbatul mângâie clitorisul şi 

prepuţul femeii, iar aceasta mângâie şi ea penisul bărbatului, făcând 

să alunece pielea penisului pe toată lungimea acestuia şi pe gland, 

condiţie necesară menţinerii erecţiei şi realizării actului sexual în 

condiţii normale. Mângăierea corectă, de către femeie, a penisului 

tăiat împrejur este însă imposibilă, întrucât penisul lipsit de pielea 

lui naturală este forţat, puţina piele rămasă nemaiputând să alunece 

în lungul lui. Nu numai gesturile caline şi tandre ale femeii devin 

foarte dificile ci şi penetrarea ca atare, întrucât glandele ce secretă 

smegma lubrifiantă au fost distruse şi înlăturate prin tăierea împre-
jur. Pentru a remedia acest inconvenient, bărbaţii tăiaţi împrejur 
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recurg adesea la un lubrifiant chimic, ceea ce este prejudiciabil 

ambilor parteneri. Opozanţii tăierii împrejur consideră că aceste 

două inconveniente sunt motivele principale pentru care, în cadrul 

civilizaţiei americane, femeile recurg adesea la felaţiune, compen-
sând lipsa lubrifiantului bărbătesc prin propria lor salivă. Desigur, 

lipsa lubrifiantului şi imposibilitatea mângâierii corecte a penisului 

este unul dintre motivele pentru care preliminariile sexuale devin 

aproape simbolice, trecându-se adesea direct la penetrare, una din-
tre consecinţe fiind frigiditatea femeii şi complicaţiile psiho-ner-

voase ce pot conduce la isterie şi chiar nebunie. Privarea bărbatului 

şi a femeii de plăcerea preliminariilor penetrării face aproape 

imposibil un act sexual normal, adică omenesc, cei doi parteneri 

realizând ceva foarte asemănător cu monta animală. 

Amputarea prepuţului şi lipsa materiei lubrifiante a penisului 

face actul sexual dureros atât pentru bărbat câr şi pentru femeie. În 

mod normal, penisul intact alunecă, în interiorul vaginului, dar şi în 

propria lui piele, care este reţinută de muşchii vaginului. Prezenţa 

prepuţului reduce frecarea ambilor parteneri. Dimpotrivă, lipsa 

prepuţului provoacă asprimea penisului, ceea ce implică frecarea 

dureroasă şi iritarea ambilor parteneri. Din acest punct de vedere, 

este evident că actul sexual cu un bărbat tăiat împrejur este diferit 

de cel cu un bărbat normal. Tăiaţii împrejur practică o penetrare 

violentă şi rapidă, în căutarea imposibilei excitaţii normale, la care 

ar fi avut dreptul dacă nu ar fi fost circumcizionaţi. 
 

3. Opinia partizanilor tăierii împrejur 

Văzând că mentalitatea generală a evoluat şi vremurile s-au 

schimbat, partizanii tăierii împrejur au răsturnat argumentele înain-

taşilor lor. De exemplu, ei afirmă că tăierea împrejur nu reduce 

plăcerea sexuală, de vreme ce nici cei circoncizionaţi, nici partene-

rele lor nu se plâng. Ei estimează chiar că tăierea împrejur întăreşte 

plăcerea sexuală şi întârzie ejacularea. Aceste două argumente sunt 

însă false. 

Faptul că tăiaţii împrejur sunt satisfăcuţi de starea lor nu 

înseamnă că circumciziunea nu diminuează plăcerea sexuală. Dacă 

majoritatea nu se plâng, faptul se datorează decenţei, inutilităţii 

plângerii şi imposibilităţii remedierii mutilării suferite. Pe de altă 

parte, este vorba de un subiect tabu, pe plan religios mai ales, dar şi 

pe plan sexual şi chiar social. Oamenii bine crescuţi nu vorbesc de 

funie în casa spânzuratului! Tăiatul împrejur care s-ar plânge ar 

pune astfel în lumină defavorabilă propria lui virilitate, din care 

cauză bărbaţii se abţin de a se plânge. Dimpotrivă, în loc să se 

plângă, tăiaţii împrejur sunt tentaţi să se laude excesiv, afirmându-

şi astfel şi protejându-şi cum pot o virilitate mutilată, compromisă. 

Pe de altă parte, cei circumcizionaţi foarte timpuriu nu au nicio 

posibilitate de comparaţie, după cum cei ce nu văd decât alb şi 

negru nu pot înţelege în ce constau culorile. În sfârşit, tăiaţii 

împrejur ignoră funcţia prepuţului de care au fost privaţi şi mutilaţi, 

mai ales că cele mai multe dintre cărţile de medicină populară 

prezintă adesea penisul sub forma gata mutilată, prin tăierea împre-

jur, descriindu-l pe acesta ca şi cum ar fi vorba de penisul normal. 
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În ce priveşte ejacularea precoce, apărătorii circumciziei 

estimează că prin amputarea prepuţului se reduce spaţiul de piele 

excitabilă şi deci sensibilitatea glandului, ceea ce întârzie ejacu-

larea. În Statele Unite, multe scrieri populare recomandă tăierea 

împrejur pentru remedierea ejaculării precoce. Această teorie însă 

contrazice atât definiţia ejaculării precoce cât şi cauzele acesteia, 

făcând imposibilă educaţia şi tehnica sexuală, prin care actul sexual 

poate fi lungit suficient de mult pentru ca femeia să realizeze zeci şi 

zeci de orgasme. 

Masters şi Johnson definesc ejacularea precoce ca fiind incapa-
citatea de a controla procesul ejaculator suficient de mult pentru 

satisfacerea partenerei. Alţii consideră că nu putem vorbi de 

ejaculare precoce decât în măsura în care ambii parteneri sunt de 

acord cu aceasta sau dacă bărbatul consideră că procesul ejaculator 

este prea rapid şi nu îi permite suficienta satisfacţie. După Solignac, 

în majoritatea cazurilor, ejacularea precoce se datorează ”lipsei de 

control central al erecţiei, hiper-emotivităţii, anxietăţii, oboselii sau 

scăderii tonusului psihic sau, ceea ce este frecvent, inhibiţiei psi-
hice din care face parte şi imposibilitatea fantasmelor. Ejacularea 

precoce se poate datora lipsei excitaţiei periferice, care nu facili-
tează menţinerea erecţiei (femeie pasivă) sau unor probleme de 

circulaţie arterială sau venoasă”. Religia poate juca şi ea un rol în 

ce priveşte ejacularea precoce. Astfel, Jidanii ortodocşi consideră 

că bărbatul trebuie să ejaculeze de îndată ce şi-a penetrat femeia.  

Nu  există nicio dovadă ştiinţifică între netăiarea împrejur sau 

normalite şi ejacularea precoce. În Statele Unite şi în Israel, două 

ţări care fac una în materie de tăiere împrejur, tăiaţii împrejur 

suferă din greu de ejaculare precoce. Unii tăiaţi împrejur pretind că 

ei nu ejaculează prematur. Declaraţiile acestea sunt însă mai mult 

de faţadă, aceiaşi indivizi declarând curând exact contrariul celor 

declarate anterior. Tăiaţii împrejur care au reuşit să îşi refacă 

prepuţul au mărturisit că refacerea acestuia i-a ajutat să se contro-
leze mai bine şi să frâneze ejacularea precoce.  

În ce priveşte satisfacerea partenerei, adesea citim sau auzim că 

femeile preferă bărbaţii tăiaţi împrejur. Bineînţeles, citim şi auzim 

uneori şi ipoteza contrară. Ca în orice alt domeniu, înainte de a ne 

întreba cine spune adevărul trebuie să descoperim cine şi de de ce 

spune ceea ce spune! 

Maimonide a scris: ”Femeia care s-a culcat odată cu un bărbat 

normal, netăiat împrejur, foarte greu se va despărţi de acesta”. 

O anchetă pe un eşantion de 139 de femei, care au avut relaţii 

multiple cu tăiaţi şi netăiaţi împrejur, arată următoarele: 

- Cu partenerii lor tăiaţi împrejur, femeile au mai puţine posi-
bilităţi de a parveni la orgasm vaginal. 

- Partenerii lor tăiaţi împrejur aveau foarte adesea o ejaculare 

precoce. 

- Fmeile se plâng adesea de inconfort vaginal cu tăiaţii împrejur, 

nu cu bărbaţii normali. 

- Mai multe femei se plâng de inconfort vaginal cu tăiaţii 

împrejur decât cu cu bărbaţii normali, intacţi. 
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- Mai multe femei afirmă că nu au avut niciodată orgasmuri 

multiple cu tăiaţii împrejur. 

- Femeile afirmă că secreţiile vaginale diminuează pe durata 

actului sexual mai curând cu tăiaţii împrejur decât cu bărbaţii 

normali. 

- Femeile ce au preferat bărbaţii tăiaţi împrejur sunt, în 

majoritate, cele care au avut parteneri mai mulţi. 

- În majoritatea lor, femeile preferă raporturi sexuale vaginale cu 

bărbaţi intacţi, nu cu bărbaţi fabricaţi cu bisturiul ritual al tăietorilor 

împrejur. 

Ancheta respectivă concluzionează: ”E clar că penisul intact din 

punct de vedere anatomic oferă, pe durata actului sexual, o 

experienţă mai satisfăcătoare femeii”.  

De altfel, este limpede că preferinţa femeilor pentru bărbaţii 

fabricaţi prin tăiere împrejur sau bărbaţii normali depinde şi de 

criteriile religioase, culturale sau psihice. O jidoavcă ortodoxă sau 

o musulmană poate considera respingător un penis normal, chiar 

fără să îl fi văzut sau experimentat. Dimpotrivă, o femeie dintr-o 

lume de oameni normali, intacţi, poate fi surprinsă plăcut sau 

neplăcut, când se trezeşte în faţa unui penis aranjat cu cuţitul 

preasfinţitului rabin sau pur si simplu tăietor de penisuri. Pe de altă 

parte, după cum schimbăm regimul alimentar sau moda 

vestimentară, unele femei vor să schimbe partenerii. Pentru cele 

mai multe însă, mai important decât tpierea sau netăierea împrejur 

este tandreţea şi înţelegerea între parteneri, dincolo de aspectele 

externe sau funcţionale ale penisului. 
 

II. Tăierea feminină împrejur şi plăcerea sexuală 

Tăierea împrejur feminină este obiectul aceieaşi controverse ca şi 

cea masculină. 
 

1). Opinia vechilor autori 

Juriştii musulmani clasici văd în tăierea feminină împrejur un 

mijloc de reducere a intensităţii plăcerii sexuale feminine, acesta 

fiind principalul motiv pentru care ei sprijină această mutilare. 

Comentând zisele lui Mahomet : ”Taie puţin şi nu exagera, căci 

aceasta face faţa mai luminoasă, ceea ce este mai bine pentru 

bărbat”, Al-Jahid scrie: 
 

Femeia cu clitoris cunoaşte o plăcere inaccesibilă celei tăiate împrejur. 

Această plăcere este invers proporţională cu mărimea părţii amputate din sexul 
ei. (…) Profetul a spus tăietoarei împrejur: ”O, Um-Atiyyah, taie puţin, nu 

exagera, căci aceasta face faţa femeii mai strălucitoare, ceea ce este foarte bine 

pentri bărbat”. S-ar zice că profetul dorea reducerea plăcerii feminine la proporţii 

moderate. Căci dacă plăcerea este distrusă, nu mai există nicio satisfacţie, iar 

dragostea între soţi se reduce. Dragostea reciprocă a soţilor este însă o frână în 

calea destrăbălării (…). Judecătorul Jannab Ibn Al-Khashkhash pretinde că a 

numărat femeile tăiate împrejur dintr-un sat, descoperind că cele cinstite şi caste 

sunt tăiate împrejur, iar cele netăiate împrejur sunt de moravuri uşoare. Adulterul 

şi căutarea bărbaţilor sunt generale la femeile netăiate împrejur din India, Bizanţ 

sau Persia, pentru că ele trăiesc o plăcere mult mai mare, în braţele bărbatului, 

decât femeile circoncizionate sau infibulate. De altfel, acesta este motivul pentru 

care India permite existenţa bordelurilor. Se zice că aceasta se datorează faptului 
că ele au un clitoris sănătos şi un prepuţ abundent.  
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Această opinie a lui Al-Jahid este adesea citată literă cu literă de 

către autorii clasici şi moderni. Am citat mai sus opinia lui Ibn-

Qayyim Al-Jawayuyyah, după care, masculină sau feminină, cir-

cumcizia moderează libidoul sau apetitul sexual care, ”dacă este 

exagerat, face din om un animal, iar dacă este distrus transformă 

omul într-un lucru neînsufleţit. Astfel, circumcizia moderează ape-
titul sexual. Din această cauză, bărbaţii şi femeile netăiaţi împrejur 

nu se satură niciodată de acuplare”. 
 

2. Poziţia opozanţilor 

Între altele, opiniile adversarilor tăierii feminine împrejur se 

bazează pe faptul că aceasta reduce plăcerea sexuală a femeii, pe 

care ei o înţeleg ca un drept individual al acesteia. Astfel, Doctorul 

Mahran scrie următoarele: 
 

Aproximativ 54% dintre femeile tăiate împrejur nu reacţionează (la excitaţia 

sexuală), din cauza amputării părţilor sensibile, ce fac posibilă această excitaţie. 

Fără îndoială, acest fapt produce ruptura cooperării sexuale între cei doi soţi, 

ceea ce provoacă o congestie în pelvis, dureri, tensiune nervoasă şi psihică. 
 

Doctorul Al-Hadidi scrie: 
 

Ce s-ar întâmpla dacă, după ce ni s-ar tăia limba ni s-ar cere să gustăm şi să 

apreciem o mâncare? Fără îndoială, ne-ar fi imposibil să apreciem acea mâncare 

(…) Femeia amputată de organele sensibilităţii sale sexuale nu poate gusta plă-
cerea sexuală. Fără îndoială, satisfacerea unei astfel de femei este pe cât de 

dificilă, pe atât de lungă. 
 

Sexologul Gérard Zwang arată că femeia dispune de un circuit 

orgasmic ce începe a se dezvolta încă de la vârsta de doi sau trei 

ani, mai întâi prin atingere, când fata îşi explorează propriul ei 

corp. Acest circuit orgasmic nu devine funcţional decât la şase sau 

şapte ani. Începând cu vârsta de zece ani, fata atinge o dezvoltare 

suficientă pentru contactul sexual cu un bărbat. Chiar dacă clito-
risul i-a fost amputat, ea poate simţii plăcerea prin intermediul ner-

vilor vaginului, care se dezvoltă către vârsta de şase sau şapte ani. 

Dacă fata a fost tăiată împrejur înaintea acestei vârste, ea nu va 

putea ajunge în nici un caz la orgasm. În cadrul unui colocviu ţinut 

la Geneva, în martie 1977, Zwang a estimat că ”90-95% dintre 

femeile mutilate prin tăiere împrejur sunt frigide total şi definitiv”. 
 

3. Opinia partizanilor tăierii feminine împrejur 

Apărătorii actuali ai tăierii feminine împrejur afirmă că aceasta 

nu reduce apetitul sexual, ba chiar ar putea accentua plăcerea 

bărbatului şi a femeii, dacă este făcută în limitele prescrise de 

Mahomet: ”Taie puţin, nu exagera”. Conform opiniei acestora, 

chiar dacă tăierea împrejur este exagerată, ea nu împiedică femeia 

să cunoască plăcerea sexuală. În sfârşit, după aceşti autori, în 

anumite culturi, bărbaţii preferă partenerele tăiate împrejur celor 

netăiate împrejur. 

În legătură cu partea tăiată din organul sexual femeiesc, şeicul 

Shaltut scrie următoarele: 
 

Această excrescenţă deranjează atât femeia cât şi bărbatul pe 

timpul relaţiilor sexuale, acesta de pe urmă nefiind obişnuit să o 

simtă, ba chiar manifestând repulsie. În consecinţă, din perspectiva 

raporturilor cunoscute, extirparea ei este un act meritoriu atât 
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pentru femeie cât şi pentru bărbat. În acest sens, circumcizia femi-

nină nu este nimic altceva decât acel ceva la care ne obligă 

confortul psihic şi menţinerea afecţiunii cordiale între soţ şi soţie, 

precum, precum parfumarea şi purificarea de alte excedente 

învecinate cu acest domeniu. 
 

În 1959, Doctorul Rathmann a publicat un articol favorabil 

circumciziei feminine, a cărei ”valoare întru ameliorarea funcţiunii 

a fost acceptată de deferite culturi, vreme de 3500 de ani”. El 

propune tăierea prepuţului femeilor cu un aparat inventat de el, care 

înlesneşte accesul la clitoris în caz de fimozis. Între altele, el 

propune reducerea reducerea clitorisului supra-abundent. În afara 

acestor două indicaţii, el consideră că tăierea feminină împrejur 

este utilă în situaţiile următoare: 
 

1). Dacă pacienta este grăsună, tăierea împrejur poate fi indicată deşi femeia 

nu prezintă nici un defect anatomic. 

2). Dacă soţul este foarte neîndemânatic şi greu de educat, uneori este necesar 

ca clitorisul să fie mai uşor de găsit. 

3). Dacă clitorisul este mic şi greu de găsit, tăierea împrejur poate să îl facă 

mai uşor accesibil. 
 

În octombrie 1973, revista Playgirl a publicat un articol intitulat 

”O chirurgie sută la sută pentru viaţă sexuală la un milion de 

dolari”. Peste câţiva ani, în noiembrie 1976, Cosmopolitan a publi-

cat un articol ce descrie operaţiile mai frecvente pentru ameliorarea 

reacţiilor sexuale. Circumcizia feminină figura pe primul loc, fiind 

însoţită de reclama că de ea ar putea profita 10 % dintre femeile ce 

au clitoris puţin cooperant. 

În cartea sa publicată în 1980, Wallerstein estimează că între 

2000 şi 3000 de tăieri feminine împrejur sunt practicate anual în 

spitalele din Statele Unite, cifră care, după el, trebuie multiplicată 

de 50 de ori pentru a afla numărul circumciziilor efectiv practicate 

în clinicile private ale medicilor. 

Cele precedente demonstrează că tăierea feminină împrejur nu a 

fost totdeauna înţeleasă ca un mijloc de reducere a sexualităţii 

feminine, dimpotrivă. Informaţiile privind impactul negativ al tăie-

rii feminine împrejur sunt contradictorii, chiar şi atunci când vin 

din partea opozanţilor acestei mutilări. Astfel, trecând în revistă 

diversele opinii, Doctorul Nahid Toubia scrie: 
 

Toate tipurile de mutilări sexuale feminine împiedică mai mult sau mai puţin 

reacţiile sexuale ale femeilor, fără să suprime neapărat posibilitatea ajungerii la 

plăcere sexuală şi orgasm. (…) Anumite ţesuturi senzitive ale corpului şi ale 

regiunii clitoridiene sunt situate în profunzimea pubiană şi nu sunt suprimate prin 

amputarea părţilor ce ies în relief. Chiar şi femeile infibulate conservă intacte 

părţile ţesutului senzitiv al clitorisului şi buzelor. Unele studii consideră că în 

afară de organele sexuale externe, în corp există şi alte zone erogene, a căror 

sensibilitate sporeşte în cazul femeilor mutilate din punct de vedere sexual, mai 

ales când experienţa sexuală este plăcută, cu un partener tandru. Pe de altă parte, 

la femeia mutilată sexual, componentele psihologice şi corticale ale experienţei 

sexuale sunt influenţate de diferiţi factori, nu totdeauna previzibili. Înainte de a 
putea aprecia efectele mutilării sexuale asupra sexualităţii femeilor, este necesară 

efectuarea unor studii aprofundate privind aceste chestiuni. 
 

În ce priveşte satisfacţia partenerului, şeicul Shaltut consideră că 

circumcizia feminină este benefică pentru femeie ca şi pentru băr-
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bat, întrucât ea suprimă partea repugnantă pentru acesta de pe 

urmă. Din această perspectivă, Doctorul Al-Ghawwabi se întreabă 

cum poate suporta bărbatul să se culce cu o parteneră dispunând de 

un organ în erecţie, ca şi al său. 

În societatea egipteană, bărbaţii provenind din mediile ce practică 

circumcizia feminină refuză căsătoria cu o femeie necircumcisă. 

Tot aşa, bărbaţii din regiunile ce practică infibularea feminină 

refuză femeile  neinfibulate, considerând că plăcerea lor sexuală va 

fi mai mare cu o femeie al cărei vagin este strâmtat, îngustat. 

Semnalăm însă că primele raporturi sexuale cu o femeie infibulată 

se dovedesc adesea foarte dureroase şi laborioase, atât pentru 

bărbat cât şi pentru femeie. 

Koso-Thomas consideră că anumiţi bărbaţi preferă femeile 

circumcise întrucât excitaţia clitorisului femeii intacte îl obligă să 

ejaculeze prematur. Ori, în general, bărbatul preferă să conducă 

raportul sexual şi să îl prelungească după dorinţă, lucru posibil 

graţie circumciziei feminine, care transformă femeia într-un parte-

ner pasiv în cadrul relaţiei sexuale. 

Totuşi, un studiu pe un eşantion de 300 de bărbaţi sudanezi 

poligami, având soţii circumcise şi necircumcise, arată că 266 

dintre aceştia preferă relaţiile sexuale cu femeile necircumcise. 
 

III. Legătura dintre circumcizie şi droguri 
 

Deşi există o dezbatere pe această temă, din cauza sensibilităţii 

şi a multiplelor interese în joc, încă nu s-a ajuns la studii mai 

profunde privind legătura dintre circumcizie şi drog. În lipsa unor 

astfel de studii, vom prezenta opiniile pe care le-am întâlnit. 
 

1). Circumcizia masculină şi drogurile 
Singura referinţă occidentală pe care am întâlnit-o aparţine 

psihologului Goldman, care scrie: 
 

Dacă acceptăm ceea ce ne spune logica, cercetarea atentă şi bărbaţii circum-
cişi de vârstă adultă, tăierea împrejur reduce sensibilitatea şi funcţia sexuală. În 

consecinţă, indiferent de cunoaşterea sau necunoaşterea, de către bărbaţi, a 

consecinţelor tăierii împrejur, din cauza acesteia ei vor avea mai puţină stimă 

faţă de bărbăţia lor înşile. 

În general, cei ce au mai puţină stimă faţă de ei înşişi, au aceeaşi opinie şi 

faţă de alţii. Diminuarea stimei de sine se asociază cu insatisfacţia relaţională, 

starea proastă a sănătăţii, conformismul, depresiunea psihică, izolarea şi folosirea 

drogurilor. Pentru compensarea acestei diminuări a stimei de sine, unii bărbaţi 

adoptă un comportament special. 
 

Într-un text inedit, publicat în versiunea arabă a acestei cărţi, 

şeicul Khadir consideră, dimpotrivă, că netăierea împrejur poate 

conduce la folosirea drogurilor. Opinia lui este că datorită supra-

excitării, netăiatul împrejur ejaculează în mod prematur. Pentru a 

face faţă acestui inconvenient, bărbatul recurge la droguri, care 

calmează supraexcitarea şi prelungesc relaţia sexuală. În acest scop, 

unii utilizează chiar prezervativul, deşi nu au nevoie de acesta ca 

mijloc anticoncepţional. 
 

2). Circumcizia feminină şi drogurile 
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Numeroase scrieri egiptene sunt consacrate legăturii dintre 

tăierea feminină împrejur şi utilizarea drogurilor. Iată ce scrie pe 

această temă doctorul Al-Hadidi: 
 

În ciuda dificultăţilor şi a legilor foarte represive contra consumatorilor şi a 

traficanţilor, drogurile de toate felurile sunt foarte răspândite în ţara noastră, 

depăşind în mod clar statisticile altor ţări. (…). Cărui fapt se datorează această 

stare de lucruri? Desigur, mulţi oameni recurg la droguri din necunoaştere sau 

chiar din cauza unei deficienţe cerebrale. Ce se poate spune de cei care folosesc 

drogurile deşi sunt oameni de succes în viaţa lor practică, ştiinţifică, literară şi 
materială, dovedindu-se nu numai echilibraţi din punct de vedere mintal ci chiar 

într-o stare excelentă? Răspunsul este simplu: ceea ce îi împinge către droguri 

este dorinţa de a-şi anestezia sensibilitatea pentru a regăsi un echilibru între ei şi 

femeile tăiate împrejur cu care au raporturi sexuale. 
 

Multe alte surse afirmă acelaşi lucru. Scopul recurgerii la dro-
guri, eventual la alcool, este satisfacerea femeii, frigidizate de tăie-

rea împrejur, prin prelungirea actului sexual. 

Apărătorii circumciziei feminine afirmă însă contrariul. Ei 

consideră că femeia netăiată împrejur rămâne foarte doritoare de 

relaţii sexuale, deşi este la o vârstă avansată, când dorinţa sexuală a 

bărbatului traversează un regres continuu. În această situaţie, pentru 

a face faţă situaţiei, bărbatul recurge la droguri. Dacă femeia este 

însă tăiată împrejur pe jumătate, sensibilitatea şi dorinţa ei devin 

rezonabile, cei doi soţi găsindu-se astfel în poziţie de relativă 

egalitate sexuală. 

Al-Sayyid spune: ”Vreme de secole, femeile au fost tăiate 

împrejur fără ca aceasta să provoace vreo tulburare bărbaţilor, fără 

să existe vreun raport între circumcizia feminină şi droguri”. Apoi 

acest autor adaugă: ”După apelul lui Mahomet la tăierea feminină 

împrejur, cum se poate oare afirma că aceasta contribuie la răspân-
direa drogurilor?” Acest autor condamnă însă circumcizia farao-

nică, pe care o consideră contrară legii lui Dumnezeu întrucât 

privează bărbatul şi femeia de plăcerea sexuală, împingând bărbaţii 

mai ales la consumul de alcool şi de droguri. 
 

IV. Tăierea împrejur şi homosexualitatea 
 

Homosexuaitatea înseamnă raporturi sexuale între doi bărbaţi 

sau două femei. Simplificând la maxim, homosexualitatea poate fi: 
- Organică, când hormonii feminini ai bărbatului depăşesc pe cei masculini 

sau, dimpotrivă, când hormonii masculini ai femeii depăşesc pe cei feminini. În 

aceste două cazuri, bărbatul este înclinat către raporturi sexuale cu un bărbat, iar 

femeia către o altă femeie. 

- Conjuncturală: când bărbaţii sau femeile nu reuşesc să găsească parteneri de 

sex diferit, cum este cazul în închisoare, situaţii în care se ajunge la raporturi 

homosexuale. 
 

Dintre cele două forme de homosexualitate, numai cea de pe 

urmă ne interesează. Problema care se pune este de a şti dacă 

tăierea împrejur, masculină sau feminină, contribuie la homo-
sexualitatea conjuncturală. 

 

1). Circumcizia masculină şi homosexualitatea 

Occidentul a practicat circumcizia masculină pentru a trata 

masturbaţia, despre care se credea că duce la homosexualitate. 

Vom reveni asupra acestui aspect. 
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Romberg afirmă că a fost informat că majoritatea homose-

xualilor din Statele Unite sunt tăiaţi împrejur şi preferă parteneri 

tăiaţi împrejur şi ei. Nu mai puţin însă, Romberg arată că homo-

sexualitatea există deopotrivă în Europa şi alte regiuni ale lumii, în 

care nu se practică tăierea împrejur – ceea ce arată că circumcizia 

nu este unicul factor al homosexualităţii. Aşa stând lucrurile, 

această cercetătoare avansează trei explicaţii privind eventuala 

legătură dintre tăierea împrejur şi homosexualitate: 
 

-Traumatismul circumciziei şi resentimentul pentru absenţa prepuţului 

conduc la complexul castratului. Un pacient homosexual întâmpina dificultăţi în 

relaţiile sale sexuale cu femeile. De fiecare dată când a încercat să penetreze o 

femeie, a simţit durerea operaţiei de tăiere împrejur. 

- Noul născut este o persoană sensibilă şi conştientă. Desigur, suferinţa 

impusă penisului încă din primele zile de viaţă va influenţa întreaga sa sexu-
alitate ulterioară. Anumite experienţe demonstrează că, cu toată vârsta lui 

fragedă, copilul poate fi excitat sexual, până la o anumită intensitate. Ce efect 

poate avea faptul că prima senzaţie a penisului său nu este una plăcută ci 

dimpotrivă, extrem de penibilă? 

- S-a remarcat că unii bărbaţi tăiaţi împrejur manifestă un interes special 
pentru prepuţul altor bărbaţi. Este posibil ca asta să însemne o adevărată 

nostalgie pentru prepuţul pierdut. Sentimentul că le lipseşte ceva poate să fie 

punctul de plecare al homosexualităţii anumitor bărbaţi. 
 

Ronald Goldman precizează că unii bărbaţi circumcişi traăiesc 

cu sentimentul că ceva le lipseşte, fără să ştie prea bine ce anume. 

În această situaţie, ei încep a căuta ceea ce le lipseşte, căutare ce 

are loc prin intermediul femeilor care, la rândul lor, pot trăi această 

nevoie de pasiune şi de excitaţie. Contribuind la reducerea emoţiei, 

circumcizia afectează sentimentele femeii. Nimic de mirare că cei 

doi parteneri simt că ceva lipseşte din relaţia lor, ceea ce poate 

conduce bărbatul tăiat împrejur la căutarea plăcerii cu o altă femeie 

decât soţia sa sau chiar cu un bărbat sau altul. 

Goldman adaugă că tăierea împrejur face glandul mai dur şi mai 

uscat, din care cauză relaţia sexuală devine penibilă. Acesta pare să 

fie motivul pentru care, în Statele Unite, sexualitatea orală este 

mult mai practicată decât în alte societăţi. Autorul se întreabă dacă 

nu cumva absenţa lubrificării naturale a penisului tăiat împrejur 

este cauza principală a sexualităţii orale. 
 

2). Circumcizia feminină şi homosexualitatea 

Occidentul a practicat circumcizia feminină ca mijloc de luptă 

contra masturbaţiei şi a homosexualităţii feminine. În cartea sa 

Chirurgia iubirii (1975), James Burt afirmă că tăierea feminină 

împrejur reduce homosexualitatea feminină, idee pe care o regăsim 

şi în Egipt. În sprijinul circumciziei feminine, culegerea de Sunnah 

publicată de ministerul egiptean al afacerilor religioase avansează 

următorul argument: ”Faptele demonstrează că renunţarea la 

circumcizia feminină conduce la cel mai periculos dintre obiceiuri, 

lesbianismul. Statisticile dovedesc că acest obicei nu există decât în 

ţările unde femeile nu sunt tăiate împrejur”. 

Această teorie are adepţi şi în Occident, nu numai în Egipt. Şi 

într-un caz şi în celălalt, se consideră că femeile se servesc de 

clitorisul lor ca de un mic penis, în cadrul relaţiilor sexuale dintre 

ele. Argumentul opozanţilor tăierii împrejur este însă decisiv: 
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aceştia răspund că deşi penisul bărbatului este mult mai mare decât 

clitorisul femeii, nimeni nu se gândeşte să îl taie pentru a preveni 

homosexualitatea masculină. 

 

V. Tăierea împrejur şi viaţa conjugală 

Pretinsele avantaje ale tăierii împrejur pentru sănătate 
 

I. Tăierea împrejur şi igiena personală 
 

1. Igiena personală în textele vechilor autori 

Biblia nu vorbeşte de tăierea împrejur ca de un mijloc de igienă 

personală. Totuşi, nu este exclus ca unul dintre scopurile tăierii 

împrejur, în antichitate, să fi fost curăţenia şi igiena personală. 

Herodot raportează că ”Egiptenii practică tăierea împrejur ca 

măsură de curăţenie personală, preferând să fie curaţi cu adevărat, 

nu numai să pară. De altfel, la fiecare două zile, preoţii egipteni îşi 

rad întreg corpul, pentru ca nu cumva vreun purice sau păduche să 

se cuibărească pe pielea lor, în timp ce servesc zeii”. Filon din 

Alexandria vorbeşte şi el de tăierea împrejur din aceeaşi 

perspectivă a igienei personale. 
 

2. Igiena personală în cadrul surselor arabe 

În jurul lui Mahomet circulă o serie întreagă de povestiri, a căror 

autenticitate este pusă la îndoială. Potrivit acestor povestiri, tăierea 

împrejur ar fi una dintre legile naturii. În una dintre aceste 

povestiri citim, de exemplu, că ”Cinci lucruri fac parte dintre legile 

naturii: tăierea împrejur, bărbieritul regiunii pubiene, epilarea subţi-
orilor, tăierea unghiilor şi tăierea mustăţilor”. Comentând această 

poveste, Ibn-al-Arabi spune: ”Tăierea împrejur vizează spălarea 

prepuţului de urina care se poate acumula”. 

Autorii musulmani ce disting între circumcizia masculină şi cea 

feminină justifică distincţia lor prin argumentul igienei şi al cură-

ţeniei. Ei consideră că prepuţul penisului poate ascunde unele 

secreţii, din care cauză tăierea împrejur este necesară – problemă ce 

nu se pune în cazul prepuţului clitorisului. Unii autori evocă însă 

argumentul curăţeniei şi în cazul tăierii feminine împrejur. 

Lightfoot-Klein semnalează că în mediile populare sudaneze 

circulă credinţa că femeia non-infibulată este murdară, putând 

ascunde viermi în vagin. 
 

3. Igiena şi curăţenia în cadrul surselor occidentale 

Partizanii occidentali ai tăierii împrejur utilizează şi ei argu-

mentul curăţeniei. După ei, lipsa curăţeniei ar fi principala cauză a 

bolilor sexuale, între care cancerul şi adenomul prostatei. Opozanţii 

tăierii împrejur refuză însă astfel de argumente, ce arată mai curând 

dispreţul cu care partizanii circumciziei privesc femeile ca şi 

bărbaţii, consideraţi incapabili să menţină curăţenia propriilor lor 

organe sexuale sau pe aceea a copiilor lor. 

Unii medici consideră că argumentul curăţeniei este o insultă la 

adresa omenirii. Penisul nu este mai greu de spălat decât degetul iar 

utilizarea cuţitului în locul săpunului şi a apei este de-a dreptul o 

idioţenie. De vreme ce copilul este capabil de a învăţa să se spele 

pe dinţi şi să îşi sufle nasul, el este capabil şi să îşi spele penisul, 
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menţinându-l într-o permanentă stare de curăţenie. Aceşti medici 

arată că dacă acceptăm argumentul curăţeniei în favoarea tăierii 

masculine împrejur, atunci circumcizia feminină este şi mai nece-

sară, întrucât organele sexuale femeieşti sunt mai greu de spălat 

decât cele bărbăteşti. Astăzi însă, nimeni în Statele Unite nu se 

serveşte de argumentul curăţeniei în favoarea tăierii feminine 

împrejur. 

Semnalăm însă că, în urmă cu cincizeci sau şaizeci de ani, 

argumentul curăţeniei figura printre motivele circumciziei feminine 

în Statele Unite. 
 

II. Tăierea împrejur şi masturbaţia 
 

Prevenirea masturbaţiei a fost argumentul cel mai utilizat în 

Occident, pentru justificarea circumciziei masculine ca şi feminine. 

Deşi sursele musulmane clasice nu au utilizat niciodată acest 

argument, autorii musulmani contemporani vorbesc aproape numai 

despre asta. 
 

1). Masturbaţia în sursele arabe 

Sursele musulmane condamnă masturbaţia, în virtutea urmă-
toarelor versete coranice: 

- Fericiţi credincioşii (…) ce se mulţumesc cu raporturile sexuale realizate cu 

soţiile, sclavele sau captivele lor. Aceştia nu pot fi blamaţi. Cu totul alta este 
situaţia celor ce practică şi alte raporturi sexuale, transgresând astfel cadrul 

conjugal. (23:1 şi 5-7). 

- Cei ce nu reuşesc să se căsătorească se vor abţine de la relaţiile sexuale până 

ce Dumnezeu îi va îmbogăţi cu graţia sa. (24:33). 
 

Juriştii clasici nu admit masturbaţia decât ca mijloc de a evita 

adulterul. În acest caz, cel ce o practică alege de fapt o soluţie mai 

puţin gravă. Această poziţie este adoptată de autorii musulmani 

moderni care, în afară de versetele menţionate invocă şi un altul: 

”Nu vă expuneţi pierderii, cu propriile voastre mâini” (2:195). De 

asemenea, aceiaşi autori invocă povestirea lui Mahomet: ”Nici 

păcat, nici păcat reciproc”. Ei consideră că masturbaţia este ceva 

nociv pe plan fizic, sexual, psihic şi mintal. Pentru a preveni acest 

obicei, ei preconizează căsătoria precoce, postul, depărtarea de ceea 

ce excită, hrana nu foarte condimentată, consumul moderat de ceai, 

cafea şi carne, evitarea somnului pe spate sau pe burtă. 

Scrierile musulmane clasice nu conţin nicio aluzie privind recur-

sul la tăierea împrejur ca mijloc de prevenire a masturbaţiei. Totuşi, 

oricât ar părea de curios, partizanii musulmani moderni au tăierii 

împrejur, masculine ca şi feminine, utilizează adesea acest argu-
ment. Procedând astfel, partizanii musulmani ai tăierii împrejur 

preiau automat argumentele dominante ale Occidentului, fără să 

cerceteze cum s-a ajuns la acestea, nici consecinţele ulterioare ale 

acestora. 
 

2. Masturbaţia în cadrul surselor occidentale 

Sub influenţa jidovească, Occidentul creştin a dezvoltat a 

adevărată fobie în ce priveşte masturbaţia. Textul de bază este acela 

din Geneza, 38:6-10: 
 

Apoi Iuda a luat pentru Ir, întâiul născut al său, o femeie cu numele de 

Tamara. Dar Ir, întâiul născut al lui Iuda, a fost rău înaintea Domnului şi de 



 
99 

aceea l-a omorît Domnul. Atunci a zis Iuda către Onan: ”Intră la femeia fratelui 

tău, însoară-te cu ea în puterea leviratului, şi ridică urmaşi fratelui tău. Ştiind 

însă Onan că nu vor fi urmaşii ai lui, de aceea, când intra la femeia fratelui său, 

el vărsa sămânţa jos, ca să nu ridice urmaşi fratelui său. Ceea ce făcea el era rău 

înaintea lui Dumnezeu, care l-a omorît şi pe acesta. 
 

Acest text se referă la o normă jidovească încă în vigoare, 

numită legea leviratului, care obligă cumnatul să se culce cu feme-
ia fratelui său, mort fără descendenţi, pentru a-i face un fiu care să 

îi ducă numele mai departe. (Dt 25:5-10). Prin întreruperea actului 

sexual, Onan a violat această lege, împiedicându-şi cumnata să 

rămână gravidă, act pedepsit de Dumnezeul Jidovilor cu moartea. 

Prin interpretare extensivă, rabinii au dedus că vărsarea inutilă a 

spermei, prin masturbaţie, este condamnabilă.  

Mişna condamnă masturbaţia masculină în termeni foarte severi: 

”La femei, mâna ce examinează frecvent sexul este lăudabilă, în 

vreme ce mâna bărbatului trebuie tăiată”. În acest pasaj talmudic, 

se consideră că femeia îşi examinează sexul pentru a vedea prezen-
ţa regulilor ei, în scopul respectării normelor religioase de purifi-

care, care îi sunt prescrise. Aşa stând lucrurile, gestul ei este lăuda-
bil. Pe marginea acestui pasaj talmudic există o dezbatere între 

rabini. Unii dintre aceştia preconizează pedeapsa cu moartea contra 

celor ce se masturbează. Alţii consideră că ”cei ce îşi ţin penisul 

când urinează seamănă cu cel ce aduce potopul peste lume”.  

În afara textului citat din Facerea, teologii creştini mai citează 

un pasaj din I Corinteni (6: 9-10): 
 

Nu ştiţi oare că nedrepţii nu vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu? Nu vă 

amăgiţi: Nici desfrânaţii, nici închinătorii la idoli, nici adulterii, nici malahienii, 

nici sodomiţii, nici furii, nici lacomii, nici beţivii, nici batjocoritorii nu vor 

moşteni împărăţia lui Dumnezeu. 
 

Anul 1715 a marcat debutul unei adevărate fobii contra mastur-

baţiei, în Occident. Atunci, la Londra, a fost publicată broşura 

Onania sau odiosul păcat al masturbaţiei – cu  toate consecinţele 

pentru cele două sexe, cu sfaturi de ordin moral şi fizic pentru cei 

ce şi-au cauzat neajunsuri prin această practică abominabilă.  

Titlul Onania evocă povestea lui Onan, citată mai sus. Numele 

autorului este necunoscut şi se consideră că ar fi vorba de un şarla-

tan. Pentru acesta, boli precum blenoragia, impotenţa, ulcerele, 

convulsiile, epilepsia, slăbiciune generală şi chiar moartea – toate 

s-ar datora masturbaţiei. Potrivit acestei broşuri, chiar dacă mastur-
batorul va reuşi să aibă copii, aceştia vor fi anemici şi nu vor atinge 

vârsta adultă. Femeia care se masturbează, de exemplu, riscă să 

devină sterilă, neputând duce o sarcină până la capăt. 

Tradusă în mai multe limbi, această broşură a cunoscut un mare 

succes de librărie, influenţând gândirea occidentală a epocii – de 

exemplu pe medicul elveţian Tissot (d. 1797) care, prin notorietatea 

lui, a contribuit la răspândirea fobiei masturbaţiei. Ca anexă la o 

lucrare mai voluminoasă, în latină, consacrată febrei hepatice şi 

biliare, acest medic a publicat un prim text consacrat masturbaţiei. 

Doi ani mai târziu, el a publicat textul său difinitiv despre mastur-
baţie într-o versiune franceză mai vastă, intitulată Onanismul – 

disertaţie fizică despre bolile produse prin masturbare. Această 
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lucrare a fost reeditată anual până în 1782, fiind tradusă în 

numeroase limbi europene. Tissot era prieten cu J. J. Rousseau, 

care practicase masturbaţia şi avertiza cititorii contra pericolelor 

acesteia. 

Şarlatanul englez şi medicul elveţian au înrădăcinat fobia de 

masturbaţie în Europa, apoi în Statele Unite, de-a lungul întregului 

secol al XIX-lea. În Dicţionarul Ştiinţelor medicale (1819) citim 

următoarele: ”Efectele teribile ale funestei masturbaţii au fost studi-
ate de medicii tuturor timpurilor (…) După aceştia, excitarea conti-

nuă a organelor sexuale este susceptibilă de a produce aproape toa-
te bolile cronice care pot deranja armonia noastră fiziologică”. 

Din fobia masturbaţiei a apărut teoria după care toate bolile ar 

avea o cauză fundamentală: fie diminuarea, fie creşterea energiei 

nervoase. Această teorie a fost formulată de medicul american 

Rush, care studiase la Edinburg. Dacă energia nervoasă este la 

originea tuturor bolilor, risipa cea mai evidentă de energie nervoasă 

se produce în cadrul orgasmului. În 1812, doctorul Rush scria că 

indulgenţa excesivă în materie de sex conduce la slăbiciune semi-
nală, impotenţă, disurie, tabes dorsal, insuficienţă pulmonară, tul-

burări digestive, ameţeli, slăbirea vederii, disfuncţii nervoase cu 

pierderea memoriei, moartea. 

Fobia exceselor sexuale şi a masturbaţiei s-a răspândit astfel în 

toate ţările Occidentului, mai ales în Anglia şi Statele Unite, ce 

profesau valorile puritane ale epocii victoriene (1837-1901) – 

despre existenţa unei clase albe superioare. Această clasă trebuie să 

îşi tempereze risipa energiei sale sexuale, pentru a-şi putea menţine 

dominaţia asupra celorlalte clase. John Harvey Kellog a fost una 

dintre figurile marcante ale luptei contra masturbaţiei. Se pare că a 

făcut o adevărată avere din vânzarea cărţilor prin care încerca să 

convingă oamenii că masturbaţia este o boală aparent puţin gravă, 

ce poate însă provoca alte 31 de boli grave. 

Treptat, medicina şi-a schimbat atitudinea cu privire la mastur-
baţie. În 1975, medicul englez Paget spunea: ”Putem spunne că 

masturbaţia nu face nici mai mult nici mai puţin rău decât relaţiile 

sexuale practicate cu aceeaşi frecvenţă, în aceleaşi condiţii de 

sănătate generală, vârstă şi de împrejurări”. Pentru acest medic, 

efectele negative ţin mai ales de excese, nu de masturbaţie ca atare. 

Masturbaţia fiind considerată periculoasă, trebuiau găsite soluţii 

pentru a o eradica. În plus, faţă de mijloacele spirituale, precum 

regretul, asceza, renunţarea sau bunele acţiuni, se recomandau o 

serie de mijloace ne-chirurgicale. De exemplu, se preconiza spăla-

tul organelor sexuale cu apă rece sau practica sportului până la 

epuizare, pentru ca tinerii să se arunce la pat morţi de oboseală, fără 

a se mai gândi la masturbare. Alte măsuri de prevenire a mastur-

baţiei erau evitarea culcării pe spate sau pe partea stângă. Pentru 

tinerii ce manifestau o înclinaţie prea puternică în acest sens, se 

preconiza culcarea cu o persoană adultă de acelaşi sex. Bineînţeles, 

s-a preconizat şi un regim alimentar. De exemplu, autorul Onaniei 

recomanda evitarea boabelor, a mazării, anghinarei şi a altor 

alimente ce produc umflarea regiunii sexuale. În Emile, Rousseau 
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(d. 1778) recomanda frecventarea prostituatelor în locul mastur-

baţiei. Până şi Kant (d. 1804) s-a pronunţat cu privire la mastur-
baţie, considerând că un tânăr trebuie să aleagă între masturbaţie şi 

legătura cu cineva de celălalt sex. ”Dacă problema se reduce la 

alegerea între acestea două, cea de a doua cale este cea bună”. 

Au apărut chiar mijloace mecanice de prvenire a masturbaţiei, de 

exemplu haine speciale. Între 1861 şi 1932, Oficiul de Patente din 

Statele Unite a eliberat aproximativ 20 de patente de aparate pentru 

prevenirea masturbaţiei. În ediţia din 1914 a manualului Infant 

Care, Biroul pentru Copii din guvernul american (Childeren’s 

Bureau) recomandă părinţilor mijloace mecanice contra acestei 

practici dăunătoare, ce riscă să compromită sănătatea copilului. 

Noaptea de exemplu, se punea problema ataşarii mâinilor copilului 

de marginea patului, ba chiar şi legarea picioarelor. Aceste mij-
loace mecanice se regăsesc şi în ediţia din 1921. Dimpotrivă, ediţia 

Infant Care din 1929 nu mai recomandă acest gen de mijloace, 

avertizându-i chiar pe părinţi contra genului de tratamente care ar 

putea marca psihologia copilului în cauză. 

Pe lângă mijloacele arătate, pentru cei ce puteau plăti acest lux, 

medicii recomandau anumite intervenţii chirurgicale. 

Printre aceste mijloace, la sfârşitul secolului al XVIII-lea, autorul 

german Vogel recomanda infibularea. În cadrul dezbaterii ei din 13 

ianuarie 1864, Societatea de Chirurgie din Paris semnalează diferi-

tele metode utilizate de medicii epocii, pentru a împiedica mastur-
baţia: 1) sutura metalică a buzelor mari cu lăsarea la partea 

inferioară a unui mic orificiu, pentru scurgerea urinei şi, mai târziu, 

a sângelui menstrual; 2) cauterizarea; 3) amputerea completă a 

clitorisului; 4) folosirea bromurii de potasiu. În 1920, o carte de 

medicină populară din Ohio recomanda infibularea contra fetelor 

dovedite masturbatoare inveterate. 

În Europa, circumcizia masculină este practicată exclusiv de 

către Jidani. Totuşi, în 1836, medicul francez Claude-François 

Lallemand recomandă şi el circumcizia, ca mijloc de luptă contra 

masturbaţiei. Acest medic l-a influenţat pe omologul său american 

Edward H. Dixon care, printr-o carte publicată în 1845, a devenit 

unul dintre primii partizani ai generalizării tăierii împrejur în 

Statele Unite – considerată mijloc de prevenire a masturbaţiei şi de 

prevenire a bolilor organelor sexuale. Totuşi, cea mai mare contri-
buţie la generalizarea tăierii împrejur pe pământ american au avut-o 

medicii jidani, între care s-au remarcat Abraham Jacobi şi M. J. 

Moses. Ei şi alţii pretindeau că tinerii jidani sunt imunizaţi contra 

masturbaţiei prin însuşi faptul că sunt tăiaţi împrejur. 

În 1914, Abraham L. Wolbarst, un alt medic jidan, scrie urmă-
toarele: ”Fiecare medic are datoria morală de a încuraja tăierea 

împrejur a tinerilor”. În 1932, acest medic nu a ezitat să propună 

sterilizarea masturbatorilor adulţi şi chiar interzicerea căsătoriei 

pentru aceştia.  

După trecerea fobiei masturbaţiei, medicii americani şi-au reve-

nit şi au încetat să recomande tăierea împrejur ca mijloc suveran de 

prevenire şi de vindecare a acesteia. În 1942, vorbind de utilitatea 
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tăierii împrejur masculine sau feminine, Doctorul Benjamin Spock 

ajunge la concluzia că ”circumcizia sau orice altă intervenţie 

chirurgicală trebuie evitată în tratamentul masturbaţiei”. Totuşi, în 

1942, Benjamin Spock rămâne favorabil circumciziei copiilor, la 

care nu a renunţat decât în 1976, 

Doctorul Alan F. Guttmachert arată că până către anii 1940, 

fetele americane erau adesea circumcizionate, în scopul prevenirii 

sau vindecării masturbaţiei. 

Pentru combaterea masturbaţiei, tăierea împrejur a fost practi-

cată nu numai pe băieţi ci şi pe fete. Circumcizia feminină consta 

mai ales în amputarea clitorisului şi uneori în infibulare. Clitori-

dectomia era inspirată din practicile tribale africane, despre care s-a 

aflat din scrierile călătorilor şi ale antropologilor, care semnalaseră 

că în cazul netăierii clitorisului, acesta se dezvolta enorm la femeile 

africane, provocând supraexcitarea şi isteria. 

Prima menţiune, în Europa, a clitoridectomiei, are loc la Berlin, 

în 1822. În anii 1860, pentru o perioadă relativ scurtă, doctorul 

Gustav Braun din Viena a practicat clitoridectomia. Anglia însă a 

fost singura ţară în care cliteridectomia a fost practicată pe larg 

între 1858 şi 1866, mai ales de către doctorul Isaac Baker Brown, 

preşedintele Medical Society din Londra. 

Din diverse motive însă, stabilimentul medical englezesc s-a 

revoltat contra doctorului Brown, negând pretinsele efecte pozitive 

ale terapeuticii prin clitoridectomie şi calificându-l de şarlatan. La 3 

aprilie 1867, doctorul Brown este exclus din Obstretical Society iar 

la 21 aprilie, acelaşi an, el demisionează de la preşedinţia Medical 

Society. În sfârşit,la 3 august 1867, doctorul Brown demisionează şi 

din spitalul la care lucra, apoi, în 1873, el moare uitat de toţi şi în 

plină mizerie. 

Deşi clitoridectomia a dispărut rapid din Anglia, ea a cunoscut o 

mare extindere în Statele Unite. În 1866, o revistă medicală ameri-

cană amintea că doctorul Brown vindeca epilepsia şi alte boli 

nervoase femeieşti prin simpla tăiere a clitorisului. Începând cu 

această perioadă, clitoridectomia a fost în mare vogă în Statele 

Unite, practicându-se uneori numai amputarea prepuţului clitori-

dian. Manualul american din 1940, al preoţilor ce spovedeau 

credincioasele, recomanda cauterizarea sau amputarea clitorisului 

pentru vindecarea de viciul lesbianismului.  

Tăierea feminină împrejur continuă încă în Statele Unite, de 

acum fiind prezentată ca mijloc de sporire a plăcerii sexuale, după 

cum am văzut în capitolul precedent. 

Orice opinie am adopta cu privire la masturbaţie, problema 

constă în a şti dacă tăiaţii împrejur, bărbaţi sau femei, se mastur-
bează mai puţin decât cei necircumcişi. Nici un studiu nu dovedeşte 

acest lucru iar medicii occidentali au încetat de mai multe decenii 

să invoce masturbaţia pentru justificarea tăierii împrejur. În zilele 

noastre, acest argument nu mai este invocat decât de către medicii 

şi autorii musulmani, care încă nu şi-au dat seama că el a fost 

complet abandonat de către confraţii lor occidentali. 
 

III. Tăierea împrejur şi prevenirea bolilor 
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1). Ce spun vechile texte? 

Philon susţine că motivul cel mai important pentru care tăierea 

împrejur se practică încă din vechime este că  
 

ea permite evitarea unei boli a prepuţului, dureroasă şi greu de vindecat, 

numită cărbune, şi al cărei nume vine de la faptul că produce inflamarea cronică 

ce afectează şi colorează de obicei prepuţul celor non-circumcişi. 
 

2). Sursele occidentale 
 

În faţa bolilor socotite nevindecabile, medicii occidentali, mai 

ales cei americani, au recurs adesea la diverse intervenţii chirurgi-
cale, între care tăierea împrejur, masculină sau feminină. Din 

această perspectivă, semnalăm Orificial Surgical Society, fondată 

în 1890 de către E. H. Pratt, chirurg la Cook County Hospital din 

Chicago. Această societate se ocupa foarte pe larg de toate orifi-
ciile de sub centură, asigurând o formaţie pentru chirurgia prepu-

ţului, a clitorisului şi şi a rectului. 

Societatea respectivă avea sute de membrii şi de susţinători la 

nivel naţional, dintre care mulţi au efectuat mii şi mii de astfel de 

operaţii. Între 1892 şi 1923, Orificial Surgical Society şi-a avut 

proprie ei revistă, a cărei examinare arată câteva practici tera-

peutice foarte de mirare: 
 

- Doctoriţa Cora Smith Eaton a tăiat împrejur două femei, pentru a le vindeca 

de dureri de cap. 

- Doctorul M. K. Kreider a tăiat împrejur un copil pentru a-l vindeca de 

dureri musculare în regiunea coloanei vertebrale. 
- Doctorul C. B. Wals recurgea curent la tăierea împrejur pentru tratarea 

durerilor din regiunea femurului. El pretindea că Jidanii suferă foarte rar de 

această boală şi că 60 % dintre boli se datorează stării anormale a organelor 

sexuale. 

- Doctorul T. E. Costain recomanda tăierea împrejur pentru tratarea 

hidrocefaliei. 
 

Odată cu generalizarea naşterilor în maternităţi, recursul la tăierea împrejur, 

ca mijloc de prevenire a atâtor boli, s-a generalizat, mai ales pentru noii născuţi 

băieţi. S-a estimat că întrucât tăierea împrejur trebuie practicată în atâtea şi atâtea 

cazuri, mai bine să se facă de la bun început şi în mod sistematic, încă de la 

naştere, când copiii ar fi mai puţin sensibili la durere – după cum am văzut. 
 

3). Surse arabe şi africane 

Gândirea medicală occidentală a influenţat medicii arabi începând cu secolul 

al XIX-lea. Într-o carte publicată în 1894, doctorul Soubhy, care şi-a făcut 

studiile la Paris, face elogiul tăierii împrejur, masculine ca şi feminine: 
 

Din motive de igienă şi chiar de curăţenie, este de dorit ca noii născuţi de 

parte bărbătească, oricărei credinţe ar aparţine, să fie automat tăiat împrejur. Pe 

de altă parte, întrucât în anumite familii există boli ereditare precum epilepsia, 

isteria sau nebunia, tinerele fete ar trebui şi ele tăiate împrejur, pentru a diminua 

sau chiar distruge predispoziţia către aceste boli. Consecinţele acestor două 

operaţii nu sunt chiar aşa de penibile cum cred unii: La băieţi, cicatrizarea 

intervine adesea în 24 de ore, putând dura o săptămână, în caz de supuraţie a 

rănii. În ce priveşte fetele, în aproximativ 36 de ore, ele revin la starea lor 

normală. 
 

Koso-Thomas semnalează că Africanii sunt convinşi că tăierea 

împrejur menţine buna sănătate a femeilor. Se citează cazul fetelor 

bolnăvicioase, care au devenit robuste şi cu o bună poftă de mân-
care după ce au trecut prin tăierea împrejur. Se pretinde că tăierea 
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împrejur ar vindeca femeile de melancolie, nimfomanie, isterie, 

nebunie, epilepsie şi chiar de cleptomanie sau vagabondaj. 

În cele ce urmează vom vedea cele cinci boli despre care se 

pretinde că tăierea împrejur le-ar preveni în toate cazurile: bolile 

venerice, cancerul, fimozis, infecţiile urinare şi sida. Ajunşi aici, nu 

trebuie să uităm că vreme îndelungată s-a pretins că aproape toate 

bolile pot fi prevenite prin tăierea împrejur: nebunia, calviţia, 

durerile coloanei vertebrale, etc. Singura boală uitată de tăietorii 

împrejur, despre care încă nu nu s-a pretins că poate fi vindecată 

prin circumcizie este probabil alergia la frunzele verzi, seva plan-
telor şi paralelismul căilor ferate. În viitor vom vedea probabil 

alergiile, stările de urgenţă şi chiar postulatul lui Euclid pe lista 

celor vindecate ca prin minune de tăierea împrejur. 

  

IV. Bolile venerice 

1). Surse arabe 

Sub ochii mei se găsesc două din cărţile medicilor arabi care, 

bazându-se exclusiv pe surse occidentale, favorabile circumciziei 

bărbăteşti masive, afirmă că aceasta ar preveni toate bolile vene-

rice. Doctorul Pascha scrie: 
 

Nu există nicio îndoială că toate bolile venerice sunt mai răspândite printre 

netăiaţii împrejur decât printre cei circumcişi. În 1988, doctorul Fink a publicat o 

carte consacrată tăierii împrejur (…) în cadrul căreia trece în revistă peste 60 de 

studii ştiinţifice ce dovedesc frecvenţa mai mare a bolilor venerice printre ce 

non-circumcişi. 
 

2. Surse occidentale 

Înainte de descoperirea microbilor, bolile venerice, între care 

sifilisul, constituiau o adevărată teroare în Occident, fiind conside-

rate o pedeapsă divină – mulţi medici refuzând chiar să le trateze. 

În studiul său din 1855, Metropolitan Free Hospital, din Londra, 

arată că dintre toate grupurile religioase, Jidanii par cei mai puţin 

atinşi de bolile venerice. Un studiu american din 1884 a ajuns la 

aceeaşi concluzie. Ambele studii au tras concluzia că tăierea 

împrejur reprezintă un serios obstacol în calea bolilor venerice. 

Nimeni nu s-a gândit atunci că obstacolul în calea bolilor venerice 

ar putea fi nu circumcizia în sine ci comportamentul sexual al 

grupului în cauză. Efectiv, grupul Jidanilor era protejat prin siste-
mul de gheto în care trăia, care reducea riscul relaţiilor sexuale cu 

parteneri sau partenere de altă religie – relaţii interzise, potrivit 

legilor jidoveşti, de multe secole, ba chiar milenii. În plus, Jidanii 

aveau unele practici igienice, de exemplu băile rituale, care îi 

protejau contra unor astfel de infecţii. 

În perioada de maximă isterie populară cu privire la bolile 

venerice, la 12 iunie 1947, medicul militar Eugen A. Hand a pre-

zentat, la reuniunea anuală a American Medical Association un 

raport intitulat Tăierea împrejur şi bolile venerice. Comparând 

numărul de bolnavi din rândul Jidanilor, Negrilor şi Albilor, Hand 

estima că tăierea împrejur putea fi un obstacol în calea bolilor 

venerice. Revista Newsweek a comentat amănunţit raportul lui 

Hand, masele ignorante de Americani fiind tot mai convinse de 

bazele ştiinţifice ale circumciziunii, generalizarea acesteia fiind, 
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nu-i aşa, o măsură de securitate pentru întreaga populaţie 

americană. 

În 1973, doctorul Abraham Ravich a publicat lucrarea intitulată 

Prevenirea bolilor venerice şi a cancerului cu ajutorul circum-
ciziunii. La apariţia acestei cărţi, bolile venerice atinseseră proporţii 

epidemice în Statele Unite, mai ales printre tineri. În cartea sa, 

doctorul Ravich a discutat numeroase chestiuni, avansând şi o 

viziune medicală în ce priveşte interpretarea Bibliei: epidemiile 

preistorice s-ar fi datorat imoralităţii sexuale iar epidemiile 

ulterioare menţinerii prepuţului. În concluzie, doctorul Hand sugera 

obligativitatea generală a tăierii împrejur, ca şi vaccinarea contra 

variolei.  

În 1997, după ce a trecut în revistă toate opiniile pe acest 

subiect, dintre 1855 şi 1997, doctorul Van Howe ajunge la con-
cluzia următoare: 

 

Până în ultima vreme, nici un studiu nu a fost consacrat examinării impac-
tului circumciziei asupra bolilor transmisibile pe cale sexuală. Toate datele dis-
ponibile, în Statele Unite, arată că cei tăiaţi împrejur sunt mai expuşi decât cei 

netăiaţi împrejur. Prin cvasi-generalizarea circumciziunii la naştere, numărul bol-
navilor de boli venerice a crescut, în loc să scadă. Printre ţările cele mai dezvol-
tate din lume, în Statele Unite găsim proporţia cea mai ridicată de bolnavi de sida 

şi alte boli transmisibile pe cale sexuală, dar şi proporţia cea mai mare de tăiaţi 

împrejur în cadrul populaţiei de sex masculin. 
 

V. Cancerul penisului şi cancerul cervical 
 

1). Surse arabe 

Şeicul Shaltut a stabilit o distincţie între circumcizia feminină şi 

cea masculină, considerând că numai cea de pe urmă trebuie 

considerată obligatorie, din punctul de vedere al dreptului musul-

man, avantajele acesteia fiind mai importante decât durerea resim-
ţită de cel în cauză. După el, aceste avantaje constau sau provin din 

aceea că: 
 

În interiorul prepuţului există un mediu favorabil pentru apariţia şi reţinerea 

secreţiilor ce putrezesc, dând naştere microbilor susceptibili de a provoca 

cancerul sau alte boli mortale. Aşadar, consideră el, tăierea masculină împrejur 

devine un mijloc preventiv ce protejează viaţa omului. 
 

Doctorul Pasha s-a inspirat din sursele occidentale favorabile 

tăierii masculine împrejur, între care scrierile doctorilor Schoen şi 

Wiswell, ajungând la concluzia că circumciziunea masculină pre-

vine cancerul penisului şi al creierului. De altfel, aceleaşi argumen-
te sunt utilizate şi de partizanii circumciziunii feminine. 

 

2). Surse occidentale 

Teoria după care circumcizia protejează contra cancerului a fost 

lansată prin intermediul unui articol al medicului jido-american 

Abraham Wolbrast, în 1932. Plecând de la ideea că Jidanii sunt 

imunizaţi contra cancerului penisului, Wolbrast a construit o teorie 

după care acest gen de cancer este provocat de ”acumularea de 

produse patogenice în spaţiul prepuţial” – produse ce se limitează 

însă la secreţia locală numită smegmă. 

În 1942, doctorul jido-american Abraham Ravich face o legătură 

între prepuţ şi cancerul prostatei, adăugând că smegma bărbatului 

provoacă cancerul cerebral al partenerei sale. Revista Newsweek a 
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raportat pretinsele descoperiri ale lui Ravich, inclusiv cererea lui de 

a practica tăierea împrejur a tuturor noilor născuţi de parte mascu-
lină. În 1951, Ravich a publicat un nou articol, în care pretinde că 

25 000 dintre decesele provocate de cancer se datorează prepuţului 

şi că între trei şi opt milioane de Americani au făcut un cancer de 

prostată din cauza prepuţului. În concluzie, Ravich estimează că 

tăierea împrejur obligatorie şi sistematică, a întregii populaţii 

americane, este o importantă măsură de profilaxie medicală. 

Această teorie a fost apoi pritocită într-o lungă serie de articole, 

toate amintind pe cel publicat de Wolbrast, în 1932. Opozanţii 

tăierii împrejur au respins această teorie, arătând că smegma nu 

este cancerigenă, că cifrele partizanilor tăierii împrejur sunt trase de 

păr şi că profilaxia propusă este mai mortală decât boala pe care 

pretinde că o combate. 

În ce priveşte smegma umană, un cercetător a introdus în vaginul 

unei maimuţe cercopitec, de două ori pe săptămână, vreme de trei 

ani, o cantitate impresionantă se smegmă, fără ca maimuţa în cauză 

să dezvolte un cancer cerebral. Un alt cercetător a introdus smegma 

omenească în vaginul unei şoricioaice, de două sau de trei ori pe 

săptămână, vreme de 12 luni. Nici acest cercetător nu a reuşit să 

provoace astfel vreo formă de cancer, în vreme ce introducerea 

unor substanţe cancerigene cunoscute provoacă cu regularitate un 

cancer vaginal. Oricum, dacă ar fi să acceptăm teoria Wolbrast-

Ravich ar trebui să tăiem împrejur şi femeile, întrucât smegma se 

ascunde între pliurile organului sexual feminin. Pe de altă parte, 

caii şi alte mamifere produc şi ele smegmă, ceea ce ar însemna că 

ar trebui să tăiem împrejur atâtea şi atâtea mamifere. Nimeni însă, 

până acum, nu a emis o astfel de idee. Teoria tăietorilor împrejur 

Wolbrast-Ravich vizează numai omenirea.  

Pe de altă parte, opozanţii tăierii împrejur consideră că dacă 

smegma ar fi cancerigenă, cancerul penisului ar trebui să fie şi el 

mult mai frecvent decât cancerul uterin, întrucât smegma este în 

contact mai mult cu penisul decât cu colul uterin. Ceea ce se cons-

tată însă este exact contrariul: astfel, în 1977, în Statele Unite, 225 

de bărbaţi au decedat de cancer al penisului, contra a 7600 de femei 

moarte de cancer uterin. 

Opozanţii tăierii împrejur consideră că cifrele propuse de către 

partizanii acesteia sunt exagerate în mod deliberat şi că nu le putem 

acorda nici un fel de încredere. Astfel, cancerul uterin reprezintă 

cam 5% din toate formele de cancer, în vreme ce partizanii tăierii 

împrejur umflă această cifră la 35%! De asemenea, se reduce 

numărul jidoavcelor atinse de cancer uterin, uitându-se că aceasta 

se datorează nu tăierii împrejur ci băilor rituale. Mulţi doctori din 

Statele Unite afirmă că, în ţara lor, cancerul de penis reprezintă mai 

puţin de 1% din totalul cazurilor de cancer, în vreme ce acest 

procent este de 12% printre cazurile de cancer de la Hinduşi. Pe 

această bază bază, falsă după cum vom vedea, ei au dedus că tăie-
rea împrejur esteo bună protecţie contra cancerului la penis. Aceşti 

medici se bazau pe un articol publicat într-o revistă medicală din 

Australia şi Noua Zeelandă – revistă ce nu cita cifra însă de 12% 
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cazuri de cancer de penis printre Hinduşi ci cifra de 2%. Diferenţa 

de zece procente a fost adăugată din burtă. Wallerstein a pus în 

evidenţă numeroase erori şi trucaje de acest gen. În 1997, Wiswell 

scria următoarele: ”În ultimii 45 de ani s-au constatat patru decese 

datorate circumciziei, printre noii născuţi. În aceeaşi perioadă însă, 

s-au constatat 11000 de cancer de penis printre Americanii netăiaţi 

împrejur. Doctorul Fleiss arată însă că Wiswell nu dă nicio refe-

rinţă pentru cifrele incredibile cu care jonglează.  

Pe de altă parte semnalăm că Academia Americană de Pediatrie 

respinge argumentele partizanilor tăierii împrejur, considerând că, 

pentru moment, nu există ”nicio dovadă ştiinţifică convingătoare în 

sprijinul aserţiunii că tăierea împrejur reduce eventualitatea inci-
denţei viitoare a cancerului de prostată”. În scrisoarea sa din 16 

februarie 1996, către Academia Americană de Pediatrie, Societatea 

Americană a cancerului afirmă că ea nu consideră tăierea împrejur 

rutinieră drept ”o măsură valabilă şi eficace pentru prevenirea 

vreunui cancer. Prezentarea tăierii sistematice împrejur drept un 

mijloc preventiv eficace nu face decât să distragă atenţia publicului 

de la necesitatea evitării comportamentelor dovedite ca putând 

contribui la apariţia cancerului de penis sau de col uterin – de 

exemplu fumatul sau relaţiile sexuale întâmplătoare, cu parteneri 

multipli. Nu serveşte la nimic să perpetuăm falsa credinţă că tăierea 

împrejur previne cancerul”.  

Scrisoarea sus-menţionată a Societăţii Americane a cancerului 

arată că ”numărul deceselor cauzate de accidentele survenite cu 

ocazia tăierilor împrejur este egal cu acela al deceselor din cauza 

cancerului de penis”. Dacă ţinem cont şi de alte complicaţii ale 

tăierii împrejur putem spune că nu face să ne pierdem vremea cu 

astfel de nimicuri şi că aşa numita prevenire a cancerului prin 

circumcizie este mai periculoasă decât boala ce se pretinde a fi 

combătută. Doctorul Deniston se explică: 
 

Este anormal şi contrar regulilor de corectitudine să se sugereze amputarea 

unui ţesut normal pe 100 000 de bebeluşi normali, pentru posibila prevenire a a 

unui singur şi deloc sigur caz de cancer de penis la viitorii adulţi. Prin compa-
raţie, riscurile cancerului de sân sunt de o sută de ori mai mari, fără ca cineva să 
sugereze amputarea sânilor tuturor femeilor, pentru prevenirea acestei grave boli 

viitoare. 
 

VI. Fimozis şi parafimozis 

 

Fimozisul constă în dificultatea de a retrage prepuţul prea 

strâmt, pentru a descoperii glandul. Vorbim de parafimozis atunci 

când prepuţul prea strâmt se găseşte dedesubtul glandului, fără a 

putea fi adus deasupra acestuia. 
 

1). Surse arăbeşti 

În legătură cu fimozisul, faimosul medic arab Al-Zahrawi (d. 

1036) scrie următoarele: 
 

Aderenţa prepuţului la gland intervine în cazul indivizilor cu un prepuţ intact, 

adică la aceia care nu au fost tăiaţi împrejur. Această aderenţă nu se datorează 

totdeauna unei tumori sau ulceraţii. În astfel de cazuri, aderenţa trebuie disecată 

cu bisturiul plat, făcând turul coroanei glandului până la eliberarea completă a 

acestuia. Dacă întâlnim o mică zonă de aderenţă foarte intimă şi greu de separat, 
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este preferabil să pişcăm un pic glandul nu prepuţul, care este o membrană foarte 

subţire, ce se sfâşie cu multă uşurinţă. Apoi, între gland şi prepuţ vom pune o 

compresă fină de in îmbibat în apă rece, pentru a evita relipirea prepuţului. Apoi, 

cu voia lui Dumnezeu vom continua acest pansament îmbibând inul în vin 

astringent. Dacă Dumnezeu nu este contra, vindecarea poate interveni destul de 

repede. 
 

Doctorul Saïd Mestri, traducătorul lui Al-Zahrawi, se întreabă 

”de ce  în cazurile de fimozis, ce privesc mai ales pe cei netăiaţi 

împrejur, nu se prescrie pur şi simplu circumciziunea rituală sau o 

operaţie apropiată din punct de vedere tehnic”. Al-Zahrawi aver-
tizează contra operaţiilor chirurgicale inutile, care ”pot da naştere la 

hemoragii şi la pierderi importante de sânge. Nu trebuie niciodată 

să pierdem din vedere că sângele este suportul fundamental al 

vieţii. Consecinţele operaţiilor inutile pot da naştere la complicaţii 

grave, chiar mortale”. 

Fimozisul constituie astăzi argumentul principal al medicilor 

occidentali şi arabi, care practică tăierea împrejur, operaţie extrem 

de rar necesară pe plan medical, dar interesantă pentru buzunarul 

medicilor şi celorlalţi bărbieri şi tăietori împrejur. 
 

2) Surse occidentale 

În secolul al XIX-lea, medicul american Lewis A. Sayre (d. 

1900) considera că prepuţul aderent poate cauza diverse paralizii şi 

boli ale articulaţiilor femurale, hernie, probleme de digestie, infla-

maţia şi paralizia vezicii urinare, epilepsie, malformaţii ale picio-
rului, etc. Acest medic susţinea că prin simpla tăiere împrejur, toate 

aceste boli au fost vindecate. Sute de alţi medici americani au 

publicat rapoarte în sprijinul aserţiunilor medicului Lewis A. Sayre. 

An după an, lista bolilor provocate de fimozis s-a tot lungit. Aceşti 

medici considerau fimozisul drept prima cauză a masturbaţiei, care 

la rândul ei trecea drept sursa a numeroase boli şi comportamente 

inacceptabile. 

În secolul XX, medicul jido-american Abraham L. Wolbrast, 

despre care deja am vorbit, considera că fimozisul este cauza can-

cerului, a sifilisului, şancrului şi a ţesuturilor şancroide. Pentru 

toate aceste afecţiuni, tăierea împrejur era prezentată drept reme-

diul miraculos. Fiecare copil trebuia deci examinat la naştere. În 

caz de prepuţ ne-retractabil, copilul era considerat atins de fimozis, 

urmând să fie tăiat împrejur. 

Pânăîn 1949, aceeaşi concepţie a predominat şi în Anglia, până 

ce Dr Douglas Gairdner a reuşit să dovedească, printr-un răsunător 

articol ştiinţific, că, în marea majoritate a cazurilor, ceea ce era 

considerat fimozis nu era decât un fenomen benign, absolut natural. 

Douglas Gairdner considera că băieţii sub cinci ani, al căror prepuţ 

nu era retractil, trebuie consideraţi normali. În ce priveşte băieţii de 

peste cinci ani, separarea prepuţului de gland se poate face foarte 

uşor, fără nici un fel de chirurgie. De asemenea, acest medic a sem-
nalat importanţa protecţiei glandului de către prepuţ, mai ales 

contra dermatitei amoniacale, copilul tăiat împrejur riscând o ulce-
raţie meatică, ca urmare a expunerii prelungite la scutecele, pam-

persul şi lenjeria îmbibată de urină. Ca urmare a reacţiilor la 

articolul doctorului Gairdner, Serviciul naţional de sănătate din 
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Anglia a decis să nu mai ramburseze tăierea împrejur de după naş-

tere, determinând astfel prăbuşirea acestui gheşeft foarte rentabil 

pentru unii. 

În 1968, în Danemarca, doctorul Jacob Oster extinde studiul lui 

Gairdner şi la copiii mai vârstnici. Doctorul Oster era medic într-un 

oraş danez în care niciun copil între 6 şi 17 ani nu era tăiat 

împrejur. El a efectuat un număr de 9545 de observaţii, descoperind 

63% de adeziuni prepuţiale la băieţii între 6 şi 7 ani, dar numai 3 % 

la băieţii între 16 şi 17 ani.  Printre cei 95 de băieţi de 17 ani, nu a 

fost descoperită nicio aderenţă a prepuţului la gland. Pe ansamblul 

eşantionului de 1968 de băieţi urmăriţi, patru au avut nevoie de o 

neînsemnată dilataţie prepuţială, iar trei au fost circumcişi – ceea ce 

face un procent de 0,15% de tăiaţi împrejur. Oster însă a considerat 

că şi aceste trei cazuri ar fi putut fi evitate, dacă nu s-ar fi produs o 

manipulare prealabilă nejustificată a prepuţului. Concluzia lui a 

fost că prepuţul trebuie lăsat să se dezvolte normal şi liber. Cu un 

pic de răbdare, adeziunile se rezolvă aproape totdeauna, prin simpla 

creşterea copilului. 

Aceste două cercetări medicale nu au fost luate în consideraţie de 

către Statele Unite, ţară în care 90% dintre noii noscuţi de parte 

bărbătească continuă să fie tăiaţi împrejur, sub pretext de fimozis. 

Totuşi, ca urmare a acestor două cercetări medicale, pediatrii nu 

mai procedează la diagnosticarea vizuală a fimozisului, la naşterea 

copilului. Treptat, examinarea vizuală a fost înlocuită printr-o ana-
liză bacteriologică, care a condus la o nouă definiţie a fimozisului. 

Simplul fapt că băieţelul are un prepuţ non-retractil ce depăşeşte 

glandul, nu mai este considerat fimozis ci un caz absolut normal, 

cel puţin până la vârsta de cinci ani. Chiar şi după această vârstă, 

intervenţia chirurgicală nu este indispensabilă. 

În ce priveşte parafimozisul, pentru care medicii recomandă 

tăierea împrejur, trebuie semnalat că acest fapt se datorează mani-

pularii eronate a prepuţului copilului, fie de către părinţi, fie de 

către medic. Forţând prepuţul să se retracteze înaintea dezvoltării 

sale normale şi naturale, acesta este adus dedesubtul glandului, fără 

să mai poată fi adus deasupra acestuia. În astfel de cazuri se ajunge 

la o inflamaţie cu alte complicaţii posibile. Trebuie deci procedat 

cu multă delicateţe pentru repunerea prepuţului în poziţia sa nor-

mală, deasupra glandului. În general, inflamaţia se vindecă singură 

după câtva timp. Dacă prepuţul se dovedeşte totuşi prea strâmt, 

provocând urinarea cu dificultate, o simplă tăietură dorsală poate fi 

utilă. Pe cât posibil însă, trebuie evitată tăierea împrejur a copilului 

pentru astfel de nimicuri. 
 

VII. Infecţia căilor urinare 
 

1). Surse arăbeşti 

Doctorul Pasha s-a inspirat foarte pe larg din cercetările docto-
rului Wiswell, unul dintre partizanii necondiţionaţi ai tăierii mascu-

line împrejur, susţinând, ca şi inspiratorul său, că în acest fel ne 

protejăm contra infecţiilor căilor urinare. Întrucât doctorul Pasha nu 
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citează nicio opinie contrară, mă voi mulţumi să citez un singur 

paragraf din scrierile sale. 
 

Numeroase cercetări publicate în 1989 afirmă că băieţii netăiaţi împrejur sunt 

de 39 de ori mai expuşi infecţiilor căilor urinare, decât băieţii circumcişi. Într-un 

studiu pe 400 000 de copii, vreme de zece ani, doctorul Wiswell şi colegii săi au 

descoperit au descoperit un risc de infecţie a căilor urinare mai mare la copiii 

netăiaţi împrejur decât la cei tăiaţi împrejur. Cercetătorii consideră că dacă 

Statele Unite nu ar practica tăierea împrejur, am avea de-a face cu alte 20 000 

cazuri de inflamaţii ovariene şi renale. 
 

2). Surse occidentale 

Teoria prevenirii infecţiilor căilor urinare prin tăierea împrejur a 

fost lansată în anii 1980, campionul ei fiind medicul american 

Wiswell. În una dintre cercetările lui, pe un eşantion de 5261 de 

copii născuţi în spitalele militare americane, Wiswell afirmă că 

1,14% dintre copiii non-circumcişi sunt expuşi la această infecţie, 

contra a 0,14% dintre copiii tăiaţi împrejur. Ideile lui Wiswell au 

fost difuzate foarte pe larg în revistele ştiinţifice şi populare din 

Statele Unite, contribuind la tăierea masivă împrejur a noilor năs-

cuţi americani. S-a remarcat însă că dureroasa infecţie urinară 

atinge mai ales femeile. Pe de altă parte, întrucât decizia de tăiere 

sau ne-tăiere împrejur revine adesea mamelor, s-a constatat că nu 

este prea dificil ca acestea să fie convinse în sensul dorit de corpul 

medical corupt – chipurile pentru evitarea infecţiilor viitoare. 

Opozanţii tăierii împrejur au semnalat că presupunând că cifrele 

lui Wiswell sunt corecte, ele arată că pentru protejarea a 1,4 copii 

trebuie tăiaţi împrejur 100 de alţi copii, deşi prevenirea şi vinde-

carea infecţiei urinare este  posibilă fără nici un fel de recurs la 

chirurgie. Ţinând cont de riscurile inerente operaţiei de tăiere 

împrejur, trebuie să admitem că aşa numita protecţie propusă de 

Wiswell este mult mai periculoasă decât răul pe care pretinde că 

vrea să-l evite. Pe de altă parte, am văzut că infecţia căilor urinare 

priveşte mai ales pe femei. În consecinţă, dacă tăierea împrejur este 

un mijloc de prevenire a acestor infecţii, se impune tăierea împrejur 

a femeilor. Nimeni însă nu propune o astfel de măsură preventivă 

pentru femei, infecţia respectivă fiind tratată cu antibiotice. 

De altfel, opozanţii tăierii împrejur arată că, din punct de vedere 

logic, păstrarea integrităţii copilului este o măsură de protecţie con-
tra oricăror infecţii, în primul rând a celor urinare. Păstrarea integri-

tăţii noului născut este o protecţie contra infecţiei căilor urinare, nu 

atentatul contra integrităţii corporale a copilului. Este greu de con-

testat că prepuţul reprezintă o bună protecţie a glandului contra 

urinei şi a excrementelor. Extirparea prepuţului, prin tăierea împre-

jur, lasă glandul descoperit, deci mult mai expus infecţiilor pe care 

partizanii tăierii împrejur pretind că vor să le combată. 
 

VIII. Sida 
 

Teoria după care circumcizia ar preveni sida este ultima găsel-

niţă a partizanilor necondiţionaţi ai tăierii împrejur, masculine ca şi 

feminine. 
 

1). Surse arăbeşti 

Doctorul Pasha scrie următoarele: 
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Tăierea împrejur este o protecţie contra sidei. Acesta este subiectul unui 

articol publicat de revista americană Science, în 1989. Autorul acestui articol, 

doctorul Marx, semnalează trei studii ştiinţifice realizate în Statele Unite şi în 

Africa, care demonstrează că cei tăiaţi împrejur ar beneficia de o oarecare 

protecţie antisidaică. Doctorul Marx concluzionează pripit în sensul existenţei 

unei legături probabile între sida şi faptul netăierii împrejur. Alţi cercetători, de 

exemplu doctorul Simonsen şi colaboratorii lui, consideră că tăiaţii împrejur ar fi 

de nouă ori mai expuşi virusului sidei decât cei tăiaţi împrejur. 
 

La 5 septembrie 1995, ziarul egiptean Aquidati a publicat un arti-
col intitulat: Un martor din casa miresii spune că tăierea împrejur 

este o protecţie contra sidei. Autorul acestui articol, doctorul 

Ahmad Shafiq scrie: ”Un organism medical european a mărturisit 

că tăierea împrejur este o protecţie contra sidei, această ciumă a 

epocii moderne”. Ceva mai departe, doctorul Shafiq adaugă: 

”Această mărturisire din partea unui organism medical este proba-
bil răspunsul cel mai puternic şi cel mai elocvent contra campaniei 

feroce CNN, vizând compromiterea Islamului ce persistă în sensul 

continuării tăierilor împrejur”. Acest articol face aluzie la un film 

difuzat de CNN la 7 septembrie 1994, pe marginea tăierii împrejur 

a unei fete, la Cairo. 

După ce, la 24 iunie 1997, s-a obţinut anularea decretului minis-
trului egiptean al sănătăţii, de interzicere a tăierii feminine împre-

jur, şeicul Yusef Al-Badri a adăugat următoarele: 
 

Este vorba de religia noastră. Ne rugăm, postim şi tăiem împrejur. Mamele şi 

bunicile noastre practică tăierea împrejur de paisprezece secole. Cele ce nu sunt 
tăiate împrejur se îmbolnăvesc mai uşor de sida. 

 

Este clar că presa egipteană şi şeicul Al-Badri doresc să con-
vingă publicul egiptean că tăierea feminină împrejur este o pro-

tecţie contra sidei, în care scop invocă mărturia unui organism 

medical european, fără să îl numească însă. Ori, informaţia publi-

cată în Occident, deja falsă în sine, nu se referea la tăierea feminină 

împrejur, ci la cea masculină. 

Opozanţii tăierii feminine împrejur afirmă că aceasta contribuie 

la propagarea sidei, din cauza insuficientei sterilizări a instrumen-

telor utilizate şi a infecţiei post-operatorii. La toate acestea trebuie 

adăugat pericolul ce rezultă din utilizarea aceluiaş instrument pen-

tru tăierea împrejur a mai multor fete.  
 

2) Surse occidentale 

Teoria prevenirii sidei prin tăierea împrejur a fost lansată către 

sfârşitul anilor 1980, pe când anumite studii africane au pretins că 

ar exista o anumită legătură între propagarea sidei şi penisul netăiat 

împrejur. Partizanii tăierii masculine împrejur au profitat de această 

ocazie pentru a ataca adversarii lor tot mai numeroşi. Printre aceşti 

partizani trebuie citat mai ales medicul jido-american Aaron Fink 

care, în 1986, a trimis o scrisore pe această temă, unei reviste medi-

cale, pronunţându-se în favoarea tăierii împrejur. Totuşi, intervievat 

de către un ziarist, Fink a declarat că nu poate dovedi justeţea teo-

riei pe care o susţine. Numeroşi alţi medici jido-americani l-au sus-
ţinut pe colegul lor Fink. 

Ce spun însă cifrele? În 1995, OMS a publicat statistici privind 

numărul de persoane bolnave de sida. S-a dovedit astfel că, în ciuda 
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practicării pe scară foarte largă a tăierii împrejur, Statele Unite 

figurează în fruntea ţărilor occidentale atinse de sida. 
 

Deşi practică pe scară largă tăierea împrejur, în urmă cu douăzeci de ani, ţările 

din tabloul de mai jos prezentau cifrele următoare de bolnavi de sida la suta de 

mii de locuitori: 

Zimbabwe   96,7 

Congo   58,4 

Malawi   49,2 

Kenya   24,8 

Tchad   20,2 

SUA   16,0 
 

Aceste cifre arată că deşi majoritatea bărbaţilor activi sexual-

mente, din Statele Unite, sunt tăiaţi împrejur, totuşi această ţară 

ocupă poziţia şase în lume, printre statele cele mai atinse de această 

boală. De asemenea, printre ţările dezvoltate, Statele Unite prezintă 

proporţia cea mai mare de sidaici. Dimpotrivă, tabloul următor 

arată că ţările ce nu practică aproape deloc tăierea împrejur sunt 

cele mai puţin atinse de această boală: 
 

Italia   8,9 

Elveţia  6,5 

Danemarca  4,4 

Franţa   3,5 

Olanda  2,7 
Germania  2,2 

Austria  2,0 

Suedia   2,0 

Norvegia  1,6 

Finlanda   0,9 

Polonia  0,2 

Ungaria  0,2 
 

Opozanţii tăierii masculine împrejur afirmă că departe de a pre-

veni propagarea sidei, circumcizia este un factor de difuzare a 

acesteia. Ei invocă următoarele date: 
 

- În urma tăierii împrejur rămâne oo cicatrice uscată ce face pielea penisului 

mai sensibilă. În consecinţă, penisul tăiat împrejur este mai expus rănirii, cu 

ocazia raporturilor sexuale. 

-Tăiaţii împrejur sunt mai înclinaţi către practicarea sexului oral sau anal sau 

chiar către raporturile homosexuale. 

-Tăiaţii împrejur schimbă mai des partenerii lor sexuali. 

-Tăiaţii împrejur sunt mai reticenţi în ce priveşte folosirea prezervativului şi 
penetrează partenera sexuală fără o pregătire suficientă. 

- Crezându-se la adăpost de sida, tăiaţii împrejur riscă raporturi sexuale 

periculoase. 
 

Trebuie adăugat că pentru prevenirea unui singur caz de sida ar 

trebui tăiaţi împrejur 23148 de copii, ceea ce ar costa 9,6 milioane 

de dolari. Dacă adăugăm pericolele inerente tăierii împrejur, putem 

spune că recursul la aceasta, în scopul prevenirii sidei, este mai 

periculos şi mai costisitor pentru societate decât sida însăşi. 
 

IX. Poziţia organizaţiilor medicale 
 

În cadrul dezbaterii juridice, vom reveni asupra poziţiei acestor 

organizaţii în ce priveşte circumcizia feminină, care este respinsă 

fără drept de apel. Deocamdată ne limităm la a indica poziţia a trei 
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organizaţii medicale din ţările în care tăierea masculină împrejur 

este larg practicată. 

Astfel, în 1996, Asociaţia medicală britanică a decis că: 
 

Tăierea împrejur a unui copil este foarte rar necesară din punct de vedere 

medical. 
 

Tot în 1996, Asociaţia australiană a chirurgilor pediatri a decis 

că: 
Asociaţia nu susţine tăierea împrejur rutinieră a noilor născuţi sau a copiilor 

australieni. Pe baza datelor disponibile actualmente, amputarea prepuţului este 

inutilă şi aberantă. (…) Circumcizia masculină la naştere nu este indicată din 

punct de vedere medical. 
 

La rândul ei, în martie 1999, Asociaţia americană de pediatrie a 

decis că: 
 

Dovezile ştiinţifice existente demonstrează beneficiile medicale potenţiale ale 
tăierii împrejur a noilor născuţi. Totuşi, aceste dovezi sunt insuficiente pentru a 

recomanda generalizarea tăierii împrejur a tuturor noilor născuţi. În cazul tăierii 

împrejur, ce comportă beneficii şi riscuri potenţiale, deşi procedura nu este esen-
ţială, în ce priveşte sănătatea copilului, părinţii sunt aceia care trebuie să deter-
mine ceea ce este în interesul superior al sănătăţii copilului. Pentru ca părinţii să 

poată lua o decizie justă şi în cunoştinţă de cauză, ei trebuie să fie informaţi în 

mod exact şi imparţial, să aibă posibilitatea de a discuta această decizie. În luarea 

acestei decizii, dincolo de considerentele de natură medicală, este normal şi 

legitim ca părinţii să ţină seama de tradiţiile lor culturale, religioase şi etnice. 
 

În ce ne priveşte, este clar că aceste organizaţii medicale nu văd 

întru nimic necesitatea medicală a circumciziei masculine. În ace-
laşi timp, ele nu se opun însă circumciziei practicate din motive 

personale, culturale, religioase şi etnice. 

Totuşi, aceasta constituie o violare a normelor deontologiei medi-

cale, ce nu autorizează nicio încălcare a integrităţii fizice a unei 

persoane fără motive medicale sigure, fără consimţământul luminat 

al celui în cauză sau al tutorelui acestuia. În cazul tăierii împrejur, 

aceste două condiţii sunt foarte rar îndeplinite. Pe de altă parte, 

niciuna dintre aceste organizaţii medicale nu acceptă tăierea femi-
nină împrejur din motive personale, culturale, religioase sau etnice, 

poziţie ce vine în contradicţie cu principiul non-discriminării. Vom 

reveni asupra acestui punct în cadrul dezbaterii juridice. 
 

CAPITOLUL V 
 

Restaurarea prepuţului 

Deşi se pretinde că tăierea împrejur este benefică, fie ea masculi-
nă sau feminină, această intervenţie chirurgicală se dovedeşte abe-

rantă. În marea majoritate a cazurilor, ea constă în amputarea unui 

organ sănătos şi funcţional, cauzând inconveniente de natură fizică, 

sexuală şi psihică. Neavând posibilitatea anulării tăierii împrejur, 

victimele acesteia caută remedii pentru a reduce dimensiunile muti-

lării şi efectele ei. Ne vom limita la remediile strict medicale, în 

special restaurarea prepuţului. În ultimul capitol al acestei cărţi, 

cititorul va putea lua cunoştinţă de remediile de natură psihică. 
 

I. Restaurarea prepuţului în cadrul istoriei 
 

Legendele jidoveşti raportează că Esau, fiul lui Isac şi nepotul 

direct al al lui Abraham este primul care a încercat să îşi restaureze 
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prepuţul, suprimând în acest fel semnul alianţei între Yahve şi 

iudei. Rabinii speculează acest fapt, spunând că acesta este motivul 

pentru care Yahve l-a blestemat pe Esau. 

Pe timpul dominaţiei greceşti, Biblia raportează că unii Iudei au 

acceptat asimilarea: ”Şi au zidit şcoală în Ierusalim, după legile 

neamurilor. Şi nu s-au tăiat împrejur, s-au depărtat de legea cea 

sfântă, s-au împreunat cu neamurile şi s-au vândut a face rău” (I M, 

1:16-17). Regele Antiochus Epiphane i-a ajutat, interzicând în anul 

168 era veche  tăierea împrejur, sub pedeapsa cu moartea. Aceasta 

provocat revolta unor Iudei care cu forţa ”au tăiat împrejur pe 

pruncii câţi au aflat în hotarele lui Israel” (I M 2: 46). 

În prima sa Epistolă către Corinteni, apostolul Pavel vorbeşte de 

restaurarea prepuţului: ”A fost cineva chemat, fiind tăiat îmorejur? 

Să nu se ascundă [adică să nu-şi facă prepuţ Nt]. A fost cineva 

chemat în netăierea împrejur? Să nu se taie împrejur” (I Co. 7:18). 

Acest fapt constituie o problemă pentru Talmud, întrucât avem 

de-a face cu suprimarea sau ştergerea semnului alianţei. Pentru a 

împiedica acest lucru sau pentru a-l face cât mai greu cu putinţă, 

rabinii au impus o dublă tăiere împrejur, tăind adică prepuţul cât 

mai jos cu putinţă, inclusiv mucoasa lui internă. De asemenea, 

rabinii au preconizat refacerea tăierii împrejur de îndată ce prepuţul 

acoperă glandul. La nevoie, după rabini, tăierea împrejur poate fi 

refăcută chiar şi de o sută de ori.  

Medicul roman Celsus descrie două operaţii de restaurare a 

prepuţului decoris causa (pentru frumuseţe). Prima din aceste 

operaţii constă în a tăia pielea penisului la baza acestuia, a trage 

pielea menţinând-o peste gland, păstrând deschiderea necesară 

urinării. Cea de a doua operaţie este destinată celor ce practică 

tăierea împrejur. Ea constă în a trage pielea penisului pe deasupra 

glandului şi de a pansa glandul în întregul său, pentru a menţine 

pielea întinsă  în poziţia dorită. 

Pentru a înţelege acest fenomen trebuie să ştim că, în cadrul 

activităţii sportive din gimnazii, Grecii şi Romanii erau complet 

dezbrăcaţi. Erecţia penisului şi apariţia glandului erau considerate 

contrare regulilor decenţei şi provocau râsetele şi ironia generală. 

Pentru a se pune la adăpost de astfel de surprize, sportivii trăgeau 

prepuţul şi îl ataşau deasupra glandului, cu o sforicică. Unii dintre 

ei recurgeau la un tub metalic de formă conică, numit Pondus 

judaeus, greutate iudaică, în care penisul era introdus astfel încât 

glandul să fie acoperit de prepuţ. 

La toate aceste considerente trebuie adăugat că Imperiul roman 

scutise iudeii de serviciul militar şi de oferitul ofrandelor pentru 

divinităţi. În compensaţie însă, ei erau obligaţi să plătească un 

fiscus judaicus – impozit special pentru Iudei. Pentru a nu plăti însă 

acest impozit, Iudeii făceau cum făceau şi îşi restaurau prepuţul. 

Operaţia descrisă de Celsus a reintrat în actualitate pe vremea 

Germaniei naţional-socialiste (1933-1945), când Jidanii îşi lăsau 

copii netăiaţi împrejur şi făceau chiar apel la medicii polonezi, ce 

practicau operaţii estetice menite să ascundă identitatea jidovească. 
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II. Restaurarea prepuţului astăzi 
 

În ultimele două sau trei decenii s-a produs returul în forţă al 

restaurării prepuţului prin metode non-chirurgicale, mai ales în 

Statele Unite. Au apărut multe asociaţii şi mişcări benevole, ce sfă-
tuiesc pe cei ce vor să îşi restaureze prepuţul amputat. În 1992, Jim 

Bigelow, fondatorul unei astfel de mişcări, a publicat o carte foarte 

interesantă, care în scurtă vreme a cunoscut mai multe ediţii. Cartea 

lui Bigelow este consacrată diverselor amănunte privind tăierea 

împrejur şi mai ales restaurării ulterioare a prepuţului. 

R. Wayne Griffiths, fondatorul unei alte astfel de mişcări, esti-
mează că aproximativ 7000 de bărbaţi şi-au restaurat prepuţul prin 

metode non-chirurgicale. El a primit peste 5000 de cereri de 

informaţii, ceea ce demonstrează că tăierea împrejur şi lipsa prepu-

ţului constituie o veritabilă problemă pentru cei în cauză, care încep 

să se revolte şi să caute orice cale posibilă pentru a ieşi din impas. 

Restaurarea prepuţului se bazează pe faptul că pielea este un 

ţesut elastic şi adaptabil, capabilă de expansiune şi dezvoltare dacă 

este supusă regulat, vreme de câteva ore, unei tensiuni moderate şi 

continue, mai multe luni. Timpul necesar restaurării prepuţului 

variază funcţie de cantitatea sau dimensiunile pielii ce trebuie 

reconstituită şi de regularitatea cu care cel interesat se consacră 

aplicării strice a metodei de reconstituire. Se pare că, pentru a 

obţine acoperirea totală a glandului este nevoie de o perioadă de la 

unu la trei ani. Metoda constă în utilizarea unei bande medicale 

adezive, care menţine pielea trasă deasupra glandului şi de care, 

într-o anumită fază, se ataşează greutăţi pentru a forţa expansiunea 

continuă a pielii. Cei interesaţi pot găsii informaţiile necesare pe 

internet, căutând ”Restaurarea prepuţului”, ”Foreskin restoration”, 

”Restauration du prépuce”, etc. 

Restaurarea prepuţului este un proces ce poate fi continuat la 

infinit. Cel în cauză trebuie să se oprească la timp, atunci când 

pielea penisului acoperă glandul în întregime. Dacă coroana glan-
dului a fost atinsă cu ocazia circumciziei, prepuţul nu se va 

retrage automat, în care caz manevra respectivă se va face manu-
al. Cei în cauză au remarcat că deschiderea prepuţială obţinută 

este mai largă decât aceea a prepuţului natural. Pentru a o reduce, 

este necesară intervenţia unui chirurg de încredere. Se cunosc însă 

cazuri când după mai mulţi ani de restaurare a prepuţului, chirur-

gul ce trebuia să reducă deschiderea prepuţului şi-a tăiat pacien-
tul, sub anestezie, din nou împrejur – probabil pentru că nu ştia să 

facă altceva. 
 

III. Motivele restaurării prepuţului 
 

În 1994, am petrecut o seară întreagă cu Jim Bigelow, unul 

dintre principalii reprezentanţi ai mişcării de restaurare a prepu-

ţului. Pastor şi doctor în psihologie, el a experimentat restaurarea 

propriului său prepuţ. Fiind un om plin de umor, prima întrebare 

pe care i-am pus-o a fost următoarea: ”Dragul meu, nu ai găsit pe 

lume alte probleme de care te-ai putea ocupa, mai importante 

decât de aţi pierde vremea cu întinsul pielii pulii? Ce mi-ai putea 
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spune despre sensul acestei poveşti incredibile?”. Foarte calm, cu 

multă răbdare, Bigelow mi-a răspuns:  

”Dacă cineva se simte rău şi vede că şi alţii se simt tău, nu 

cumva are dreptul şi datoria să caute o soluţie pentru durerea lui şi 

a altora?”  

Răspunsul meu:  

”Desigur, are dreptul, ba chiar datoria”.  

La aceasta, Bigelow m-a întrebat:  

”Cine decide dacă o persoană suferă sau nu. Tu, sau persoana 

respectivă?”  

Am răspuns că persoana în cauză decide dacă suferă sau nu, la 

care Bigelow mi-a explicat:  

”Sunt pastor. Am suferit din cauza tăierii împrejur. Am încercat 

să mă uşurez, restaurându-mi prepuţul. Satisfăcut de rezultatul 

obţinut, am încercat să îi uşurez şi pe alţii, de aceeaşi durere. Ce 

este rău în asta?”  

Eu însă l-am întrebat: ”Ce folos ai tras tu din asta? Există vreo 

diferenţă între situaţia ta dinaintea restaurării prepuţului şi după 

restaurarea acestuia?”  

El mi-a răspuns: ”Da. Există o mare diferenţă. Înainte, făceam 

dragoste în alb/negru. Acum fac dragoste în culori şi cunosc o 

plăcere mult mai mare în cadrul raporturilor mele sexuale”. 

L-am întrebat: ”Cine ţi se adresează? Cât costă consultaţia?” 

Bigelow a răspuns: ”Sunt consultat atât de Creştini cât şi de 

Jidani, din care cauză rabinii sunt furioşi. Consultaţiile mele sunt 

gratuite. Scopul meu este de a face bine altora”. 
 

IV. Poziţii contra restaurării prepuţului 

După cum ne puteam aştepta, mediile favorabile tăierii împre-
jur, mai ales cele din jurul sinagogilor şi rabinilor, se simt contra-

riate de mişcarea de restaurare a prepuţului. Biblia îi califică pe 

cei ce refuză tăierea împrejur, sau care şi-au restaurat prepuţul, de 

generaţie de neisprăviţi şi fără de lege (I M 1: 12). În cadrul 

revoltei lor contra acestora, rabinii ”au tăiat împrejur pe pruncii 

câţi au aflat în hotarele lui Israel” (I M 2:46). Am văzut deja 

modul cum rabinii au încercat să zădărnicească restaurarea prepu-

ţului, prin impunerea altei sau altor tăieri împrejur. 

Medicul psihiatru Michel Erlich scrie următoarele: 
 

Un recent studiu american semnalează sporirea cererilor de refacere a 

prepuţului, cereri venind de la homosexuali americani non-jidani, fără pro-
bleme psihiatrice, care, în mod abuziv, au fost tăiaţi împrejur la naştere. 

 

Un alt psihiatru, Fawaza, consideră că militanţii pentru restau-

rarea prepuţului fac parte din ”sub-grupurile de homosexuali a 

căror preocupare pentru prepuţul pierdut atinge proporţiile unui 

adevărat fanatism”. 

În scrisoarea lui din 9 august 1994, profesorul Shimon Glick, 

directorul Centrului de Educaţie Medicală al Universităţii Ben 

Gurion din Israel, scrie următoarele: 
 

Procedura de restaurare a prepuţului, care cere 15 luni de eforturi susţinute, 

îmi sugerează o foarte serioasă problemă de psihopatologie din partea celor ce 

îşi bat capul cu asta. Freud ar avea multe de spus, din acest punct de vedere. 
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I-am trimis această scrisoare doctorului John Warren, fonda-

torul NORM-UL. În răspunsul său către Glick, la 20 august 1994, 

Warren scrie următoarele: 
 

Sunt foarte interesat de sugestia Dv că cei ce se preocupă de 

restaurarea prepuţului suferă de o foarte serioasă psiho-patologie. 

Totuşi, cred că medicul nu poate să avanseze un diagnostic fără să 

examineze pacientul. Eu însumi sunt pe cale să îmi restaurez pre-
puţul şi nu sunt conştient de nicio psiho-patologie în mine însumi. 

Mă consacru din plin profesiei medicale (…) şi nu am avut nevoie 

să consult un psihiatru. Dacă aceasta constituie un semn al psiho-

patologiei, atunci este vorba de ceva foarte izolat, care lasă restul 

creierului absolut sănătos şi intact. Din punctul meu de vedere, 

unica patologie rezidă în mutilare şi în dorinţa celor în cauză de a 

avea un corp intact şi un răspuns normal la problemele vieţii. 

Mă întreb dacă în cazul unei femei ce ar încerca să îşi refacă 

sânii pierduţi, aţi considera, de asemenea, că şi aceasta suferă de o 

foarte severă psiho-patologie. În afara alăptării însă, sânul  nu are 

nicio funcţiune practică, iar sânul reconstituit nu îl poate înlocui 

pe cel natural. Totuşi, în Anglia, colegii mei chirurgi oferă perma-

nent o asemenea chirurgie femeilor în cauză, recunoscând impor-
tanţa sânului ca parte din imaginea corpului femeii – altfel spus se 

recunosc astfel consecinţele psihologice serioase ale mutilării. 

Pe de altă parte, prepuţul nu este numai o parte importantă a 

imaginii corpului bărbătesc, fără de care cel în cauză se simte 

mutilat. Dincolo de imagine, prepuţul are o funcţie sexuală impor-

tantă. 
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PARTEA  A  PATRA 
 

DEZBATEREA  SOCIALĂ 

 

Tăierea împrejur este un fenomen social. Ca orice fenomen soci-
al, tăierea împrejur a început pe un singur individ. Apoi, gestul 

acestuia a fost adoptat de un întreg grup, devenind un gest social şi 

cultural. La rândul ei, ca produs social, tăierea împrejur înfluen-

ţează şi ea societatea. În cadrul dezbaterii medicale am văzut 

efectele ei asupra vieţii conjugale şi a raporturilor sexuale. În cele 

ce urmează vom vedea efectele psihice şi sociale. Abolirea fenome-
nului social al tăierii împrejur necesită mobilizarea unor mijloace 

sociale şi psihice. Acestea sunt temele dezbătute în cea de a patra 

parte a lucrării noastre. 

 

CAPITOLUL I 
 

De la automutilare la mutilare culturală 
 

1. Automutilarea – între spirite şi psihiatrie 

Biblia spune că că Avraam şi-a mutilat penisul la vârsta de 99 de 

ani, din ordinul lui Yahve, zeul tribal al Iudeilor. Evanghelia după 

Marcu raportează povestea unui bărbat ”care îşi avea locuinţa în 

morminte şi nimeni nu putea să-l lege în lanţuri (…). Neîncetat, 

noaptea şi ziua era prin morminte şi prin munţi, strigând şi tăindu-

se cu pietre”. Isus l-a vindecat gonind din el ”spiritele impure”, 

cărora le-a permis să între însă într-o turmă de porci, care s-au 

aruncat de pe ţărmul înalt în mare, unde s-au înecat. (Mc 5:2-13). 

În loc să atribuie astfel de comportamente unor forţe non-

omeneşti sau chiar extraterestre (Yahve, spirite impure, etc.) psiho-
logii şi psihiatrii de astăzi le consideră rezultatul unor boli neuro-

logice, isterice sau organice, condiţionate pe plan intern ca şi pe 

plan social. 
 

II. Rolul religiei şi al sexului 

Religia joacă un rol important în cadrul auto-mutilării. Cei în 

cauză pretind că aud voci, care le comandă să se mutileze. Uneori, 

o viziune este interpretată ca indicând necesitatea de a se mutila. 

Bolnavii mintal sunt exaltaţi pentru că au fost aleşi, crezându-se 

obligaţi să joace rolul ce le este încredinţat. Fawaza semnalează 

motivele femeilor ce se automutilează: control din partea unor 

spirite (72%), se simt relaxate (65%), se simt mai puţin nenorocite 

/(58%), se simt în sfârşit ele însele (55%), se simt mai puţin singure 

(47%), pedeapsă pentru un păcat (40%), răspuns la unele voci 

(20%), răspuns la spirite impure (12%). Cert este că 72% dintre 

aceste femei leagă automutilările lor de considerente religioase, 

32% fiind convinse că acţionează din ordin ”extraterestru”. 

Una dintre automutilările influenţate de religie este scoaterea 

ochiului. Fawaza estimează că aproximativ 500 de persoane îşi scot 

ochii an de an în Statele Unite, fenomen ce nu se întâlneşte decât 

printre Creştini: Aceştia sunt influenţaţi de textul evanghelic ce 

spune: ”Iar dacă ochiul tău cel drept te sminteşte pe tine, scoate-l şi 
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aruncă-l de la tine, căci mai de folos îţi este să piară unul din mădu-

larele tale, decât tot trupul tău să fie aruncat în gheenă” (M 5:29). 

Adesea, tot din motive religioase, organele sexuale cad şi ele 

pradă automutilărilor. Fawaza dă exemplul următor: 
 

Un om de 32 de ani a încercat vreme de şase ani să îşi purifice 

spiritul predicând public,purtând semne religioase, bărbierindu-şi 

craniul şi meditând pe coclauri. Atins de sentimentul vinovăţiei, din 

motive de beţie, agresiuni şi transgresiuni sexuale, acesta şi-a tăiat 

cele două testicule şi le-a oferit ofrandă voluntară lui Dumnezeu. 

Cinci ani mai târziu, în urma morţii tatălui său, omul în cauză a 

avut relaţii homosexuale. Curând însă, dezgustat de propriul său 

comportament, revine la Noul Testament în care citeşte pasajul 

următor: ”Că sunt eunuci (fameni, NT) care s-au născut aşa din 

pântecele mamei lor; sunt eunuci pe care oamenii i-au făcut eunuci, 

şi sunt eunuci care s-au făcut eunuci pe ei înşişi, pentru împărăţia 

cerurilor” (Mt 19:12). După două săptămâni, prins de un teribil 

libido, şi-a tăiat penisul cu o lamă şi l-a ars spunând: ”Chiar dacă se 

va certifica în mod legal că sunt nebun şi voi fi considerat astfel de 

toată lumea, mult mai bine pentru mine este că m-am putut 

purifica”. 

Direct sau indirect, majoritatea automutilărilor sunt legate de 

sex, bărbaţii fiind mai expuşi decât femeile – probabil din cauza 

faptului că organele lor sexuale sunt mai uşor accesibile decât cele 

femeieşti. 
 

III. Masochism 

Se pare că orice plăcere conţine un dram de durere, inclusiv în 

cazul relaţiilor sexuale – de exemplu deflorarea. Există însă oameni 

ce manifestă o tendinţă patologică pentru suferinţa pe care şi-o 

impun ei înşişi. În acest caz se vorbeşte despre masochism, care 

poate fi asociat cu tendinţa contrară, de a se da în vânt după 

suferinţa altora, în care caz este vorba de sadism. Termenul de 

masochism vine de la contele Leopold Sacher-Masoch. În operele 

sale literare, acesta a descris plăcerea sexuală ce derivă din durerea 

şi suferinţa impusă de alţii. Mutilările ar putea fi rezultatul sau 

consecinţa unei astfel de patologii. 
 

IV. Instinct de viaţă 

Karl Menninger vede în automutilare o imagine a instinctului de 

viaţă. În acest sens, automutilarea ar fi un mijloc de vindecare: în 

loc să se sinucidă, persoana respectivă se automutilează. Cel ce 

suferă tensiuni intolerabile, angoasă şi nelinişte se poate simţi 

uneori uşurat în mod instantaneu, dacă îşi face singur o rană. Tot 

aşa, o persoană ce suferă de paranoia sau de culpabilitate sexuală se 

poate libera, prin castrare, de aceste sentimente. Cei ce se automu-

tilează afirmă că, prin actul lor, se simt ca şi cum o marmită sub 

presiune sau un balon ar fi explodat. 
 

V. Influenţa mediului 

Animalele aflate în mediul artificial şi nefiresc al laboratoarelor 

sau grădinilor zoologice sunt predispuse la automutilare. Izolarea 

socială accentuează această predispoziţie. Evenimente stresante 
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precum ameninţările, actele sexuale frustrante sau agresiunile pot 

intensifica acest comportament. Mulţi dintre ceu ce s-au auto-
mutilat au avut o copilărie încărcată din punct de vedere patologic: 

abuzuri fizice sau psihologice, lipsa dragostei din partea părinţilor, 

etc. Adesea aceştia manifestă o iritabilitate şi o furie maximă contra 

destinului lor personal sau a lumii injuste. În astfel de cazuri, auto-
mutilarea este o soluţie ce le pare mai sigură decât exprimarea 

nemulţumirii lor faţă de cei din jur, care nu i-ar crede sau care s-ar 

răzbuna. Cei ce pierd controlul asupra altor situaţii concep auto-

mutilarea ca un comportament pe care îl pot controla în întregime, 

ei fiind singurii care îl pot iniţia sau opri. 
 

VI. Viclenie şi simulare 

Unele persoane se mutilează pentru obţinerea unor avantaje, în 

care caz suntem în faţa unei viclenii sau simulări. Din această 

perspectivă, putem întâlni fel de fel de situaţii: 
 

- Indivizi ce se mutilează pentru a atrage simpatia sau mila altora. 

- Soldaţi sau recruţi ce se mutilează pentru a scăpa de armată. 

- Indivizi ce se mutilează pentru a-şi contraria anturajul. 

- Indivizi ce se mutilează pentru a înşela pe cineva. 

- Indivizi atinşi de sindromul lui Münchausen. De exemplu, prin minciuni 

peste minciuni, aceştia pot solicita îngrijiri şi intervenţii chirurgicale pentru ei, 

pentru copilul lor sau pentru altcineva. Specialiştii vorbesc de sindromul lui 

Münchausen par procură, care este un fenomen paralel – de exemplu o patologie 

inventată de către o mamă pentru unul dintre copiii ei sau o altă persoană, 

iresponsabilă, din anturajul ei. 
 

VII. Analiza psihiatrică a circumciziei lui Avraam 

Mai în glumă, mai în serios, Jidanii, Creştinii şi Musulmanii 

consideră că Avraam s-a tăiat împrejur, la o vârstă avansată, în 

urma unui ordin divin. În cei aproape patru mii de ani de când 

datează incredibila poveste, nimeni nu a încercat să analizeze gestul 

lui Avraam care, evident, avea vedenii, auzea voci! Mulţi istorici 

pun la îndoială existenţa reală a lui Avraam. Totuşi, nimic nu ne 

împiedică să analizăm, pe baza Bibliei, cazul acestui personaj, ca şi 

cum am analiza un personaj creat de Shakespeare sau de Balzac. 

Aceasta ne poate ajuta să înţelegem mai bine gestul în sine, al celui 

ce aude voci şi are halucinaţii, contribuind astfel, în felul nostru, la 

salvarea multor viitori copii sau adulţi pe care îi ameninţă mutilarea 

pornită din scrânteala ”întru Domnul” a acestui patriarh biblic. 

Potrivit Bibliei, viaţa familială a lui Avraam era destul de hazlie, 

nu chiar un model de urmat. El şi-a părăsit părinţii, casa, pământul 

şi a întins-o hăt departe (Gn 12: 1-4). În timpul sejurului său în 

Egipt, a făcut proxenetism cu propria lui soţie, Sara, pe care i-a 

oferit-o lui Faraon, prezentând-o drept sora sa – considerând că 

astfel îşi pune pielea la adăpost şi face un bun gheşeft graţie gene-
rozităţii şi favorurilor faraonice (Gn 12: 10-20). Femeia lui, Sara, a 

acceptat gheşeftul, nu l-a dezamăgit pe Faraon, care nici el nu a 

dezamăgit-o pe ea! Cu timpul însă, Sara ajunge bătrână, fără să 

aibă vreun copil, ceea ce, după aşa viaţă sexuală pilduitoare, nu este 

chiar de mirare. Avraam, bătrân şi el de acum, continua să audă 

voci, fiind sigur că îi vorbeşte un spirit, acelaşi care îi ordonase să 

lase baltă casa părintească şi ţara lui. De data asta aude că trebuie 
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să se taie împrejur el însuşi, la fel descendenţii şi sclavii lui (Gn 17: 

1-14), apoi că trebuie să îşi alunge concubina numită Hagar şi 

băietul acesteia, care era şi al lui, Ismael (Gn 21: 12-13). Apoi aude 

că trebuie să sacrifice într-un sfânt holocaust cel de al doilea fiu, 

adus pe lume în mod foarte miraculos de curvuliţa Sara, la vârsta ei 

respectabilă, în jurul sutei de ani (Gn 22: 1-2). În sfârşit, în chiar 

momentul când urma să îşi asasineze copilul, Avraam aude din nou 

vocea, care îi spune să înlocuiască copilul deja legat ca un miel (Gn 

22: 11-13). Când i s-a ordonat să se taie împrejur, fiind în vârstă de 

99 de ani, Avraam cade cu faţa la pământ (Gn 17:3). O legendă 

iudeo-jidovească ne spune că ridicându-se de la pământ, după leşi-

nul său, a descoperit că un scorpion îl tăiase împrejur la mare fix, 

acest animal dovedindu-se înainte mergătorul şi strămoşul glorio-

şilor hahami şi tăietori împrejur de peste zecile de secole scurse de 

atunci. Greu de spus dacă leşinul avraamic a ocazionat muşcătura 

maestrului scorpion, sau dacă nu cumva, dimpotrivă, patriarhul 

patriarhilor a leşinat tocmai din cauza muşcăturii acestuia, sau 

poate a tăieturii auto-mutilante, pe care şi-o va fi făcut singur, ca 

alţi şi alţi plecaţi întru domnul, de atunci încoace. Circumcizia lui, 

vocile, spiritele, scorpionul, holocaustul se pot explica prin senti-
mentele sale de îndelungată şi sfântă, desigur, culpabilitate proxe-

netică, relaţiile lui cu Sara continuând, ca să zicem aşa, pe muchie 

de cuţit! După tăierea împrejur, s-a sculat în el mândria, senti-

mentul că va fi stimat, că va deveni părintele atâtor popoare, că 

întreg pământul va fi al descendenţilor lui, după cum i-a promis 

vocea auzită. 

Potrivit criteriilor ştiinţifice din zilelor noastre, toate acestea arată 

că Avraam era atins de schizofrenie şi de megalomanie, ceea ce se 

explică prin întreaga lui viaţă, izolarea în care trăia, concubinajul 

cu Hagar, tensiunea cu Sara, etc. Pe de altă parte, această auto-

mutilare la o vârstă foarte avansată poate să însemne că tovarăşul 

patriarh Avraam suferea de senilitate. 

Un intelectual kuweitan m-a întrebat într-o zi pentru care motiv 

Jidanii şi Musulmanii îşi taie copiii împrejur. Când i-am spus că 

toate astea pornesc de la Avraam, care s-a tăiat împrejur la 99 de 

ani, el mi-a răspuns: abia acum înţeleg sensul proverbului arab care 

spune ”Avraam nu are de ce să se plângă”. Apoi, intelectualul res-

pectiv mi-a explicat că, în Kuweit, când vreun Abraham se com-
portă anormal, lumea îl scuză cu vorba ”Abraham nu are de ce să se 

plângă”. De fapt, continuă interlocutorul meu, acest proverb cores-
punde altuia, care spune: ”Nebunul nu are de ce să se plângă”. Alt 

kuweitan, funcţionar într-un minister, mi-a explicat altfel gestul lui 

Abraham care, mutilându-se, spera să-şi contrarieze baba, pe Sara. 

Acesta mi-a semnalat două proverbe kuveitane, care, în termeni 

diferiţi, spun acelaşi lucru: ”Pentru a-şi contraria nevasta, el şi-a 

tăiat penisul şi testicolele”. Cert este că Avraam sau Abraham avea 

probleme cu nevasta lui care, după sfânta liturghie sexuală cu fara-
onul, vedea lumea foarte de sus – lucru ce se înţelege! 

Aceste explicaţii şi altele asemenea, ale automutilării avraamice, 

la vârsta de 99 de ani, demonstrează că personajul cel mai venerat 



 
122 

din cele trei religii monoteiste are o imagine populară ce diferă de 

portretul zugrăvit, vehiculat şi venerat de comisarii şi politrucii 

iudei, care au scris, rescris şi continuă rescrierea Bibliei. 
 

VIII. Auto-mutilarea şi supravegherea medicală 

Isus a vindecat nebunul ce umbla prin cimitire şi se tăia cu pie-
tre, gonind spiritele rele ce se cuibăriseră în el. Anormalii sunt vin-

decaţi şi astăzi prin exorcism. Întrucât ei nu cred în spiritele rele, 

psihiatrii şi psihologii au propriile lor metode pentru prevenirea şi 

tratarea anomaliilor ce pot conduce la automutilare. 

Se pune problema îndepărtării celor susceptibili de textele bib-

lice care i-ar putea inspira, mai ales în cazul că tendinţele auto-

mutilante ale acestora se combină cu anumite înclinaţii psedo-

religioase. Dacă un eventual candidat la automutilare are probleme 

de natură sexuală, acesta trebuie educat şi format din această pers-

pectivă. De la caz la caz, specialiştii recurg la un tratament psiho-
logico-social, inclusiv la scurte internări în clinici psihiatrice. Cel 

în cauză trebuie ajutat să înveţe a-şi stăpâni accesele de furie sau de 

paranoie – de exemplu prin ţinerea unui jurnal, prin organizarea de 

şedinţe colective sau private, prin diverse activităţi, productive, 

recreative, etc. Trecutul unui astfel de bolnav ne ajută totdeauna să 

îi înţelegem comportamentul. Uneori se poate pune problema înde-

părtării lui de un mediu contagios, pentru el sau alţii, evitându-se 

astfel epidemiile de furie socială, nebuniile colective ce colorează 

mai toate aşa numitele revoluţii populare. Aspectul principal al 

acestor anomalii se reduce de regulă la integrarea celor interesaţi 

într-o celulă socială compatibilă cu problemele lor. 

Psihiatri recurg la medicamente pentru prevenirea auto-mutilării 

şi îngrijirea schizofreniei, a depresiunilor, halucinaţiilor şi melan-
coliei ce însoţeşte aproape invariabil aceste stări. Unii imaginează 

chiar intervenţii psiho-chirurgicale pe creier, prin care s-ar putea 

neutraliza ţesuturile responsabile de anumite emoţii. 
 

IX. De la automutilare la mutilarea culturală 

Automutilarea poate rămâne un act izolat şi respins de către 

societate, dar ea poate fi şi contagioasă, devenind un act colectiv şi 

dobândind, cu timpul, un mare prestigu. 

Astfel, în plin sfânt delir social, Creştinii filipinezi se supun unor 

mortificări corporale inimaginabile, mergând până la răstignirea din 

Vinerea Mare. La fel, cu ocazia sărbătorii Ashura, un doliu solemn 

întru comemorarea morţii violente, în anul 680, a lui Husayn, nepo-
tul lui Mahomet, Musulmanii şiiţi organizează slujbe şi procesiuni 

anuale, în cadrul cărora oamenii se bat pe ei înşişi cu lanţuri de fier, 

până le curge sânge, mai ales din cap, unde a fost lovit cel sărbă-

torit. Cel mai faimos caz de automutilare, devenit mutilare colec-
tivă cu caracter cultural şi ritual-religios este tăierea împrejur a lui 

Avraam. În mod progresiv, această practică s-a propagat până a 

devenit cutumă obligatorie, foarte greu de abandonat şi chiar de 

refuzat, de către un individ. Pe cât de grea este abandonarea sau 

refuzarea tăierii împrejur, pe atât de dificilă este şi explicarea ei. În 

acest sens, Wallerstein scrie următoarele: 
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După ce am condus zeci de dezbateri şi de seminarii despre tăierea împrejur, 

o reacţie şi o atitudine tipică am găsit mai ales printre medicii jidani. Iată cum aş 

putea parafraza comentariile lor: ”Sunt de acord că tăierea împrejur nu prezintă 

nici un avantaj pentru sănătate, ba chiar gândesc că este pe deplin eronată. 

Totuşi, dacă voi avea un băiat îl voi tăia împrejur şi vă rog să nu mă întrebaţi de 

ce! Deşi nu sunt de loc religios, ştiind bine că este vorba de ceva iraţional, totuşi 

mi-aş tăia împrejur băiatul”. 
 

Iată ce scrie Maurice Bloch: 
 

Pentru membrii tribului Merina (Madagascar), netăierea împrejur a noilor 

născuţi este inconcevabilă. Tocmai pentru că refuzul tăierii împrejur este incon-
cevabil, membrii acestui trib nu pot spune de ce tăierea împrejur trebuie făcută 
neapărat. Este ca şi cum am întreba popoarele Europei de ce refuză consumul 

cărnii de câine. 
 

Apariţia unei cutume şi menţinerea ei poate fi rezultatul influen-
ţelor mediului, al religiei, sexului, familiei, al tribului, politicii sau 

economiei, după cum vom vedea în capitolele următoare. 

 

CAPITOLUL II 
 

INFLUENŢA MEDIULUI ASUPRA TĂIERII ÎMPREJUR 
 

Automutilarea se poate transmite sub influenţa contagiunii dintr-

un anumit mediu. Contagiunea tăierii împrejur poate să ţină de 

influenţa familiei, a societăţii, profesiunii, culturii dominante, etc. 
 

1. Influenţa familiei 

Conformismul familial joacă un rol în cadrul deciziei de tăiere 

împrejur a noului născut, lucru ilustrat, de exemplu, printr-un stu-
diu pe părinţii a 124 de noi născuţi, în maternitatea din Denver. 

Motivele părinţilor de a-şi tăia băieţii împrejur erau fondate mai 

ales pe dorinţa lor de a stabili o asemănare între noul născut şi tatăl 

lui. Dintre părinţii netăiaţi împrejur, doar 23 % au acceptat circum-

cizia băiatului lor. Dimpotrivă, 90 % dintre părinţii circumcişi şi-au 

tăiat împrejur băieţii lor. Părinţii voiau ca bebeluşii să fie precum 

taţii lor şi erau convinşi că şi aceştia doresc asta. 

Un motiv însă poate foarte bine să ascundă un altul. Optând pen-

tru tăierea împrejur a băieţilor, taţii par să ascundă de fapt resenti-
mentele lor înşile în legătură cu propria tăiere împrejur. Refuzarea 

tăierii împrejur a copiilor, ar însemna dezaprobarea propriei lor 

tăieri împrejur – un pas pe care ei nu sunt gata să îl facă. 

Argumentul conformităţii se verifică şi în cazul tăierii feminine 

împrejur, după cum o demonstrează un studiu studiu egiptean pe 

500 de medici. Medicii provenind din familiile ce şi-au tăiat împre-
jur fetele sunt mai favorabili acestei practici decât medicii prove-

nind din familiile ce au refuzat să-şi măcelărească fetele lor. 
 

II. Influenţa societăţii 

Iată ce scrie despre tăierea împrejur un autor marocan: 
 

Dincolo de orice justificare socială sau religioasă, există dorinţa, nevoia şi 

necesitatea de a face ca ceilalţi. Fiind vorba de un fapt ce priveşte toţi băieţii, de 

ce ar trebui exceptaţii băieţii unei familii sau alta? 
 

În societatea americană, părinţii consideră că dacă şi-ar lăsa 

copilul netăiat împrejur ar însemna să îl expună sarcasmului celor 

circumcişi, ajungându-se cu timpul la ideea că el este cel anormal, 
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nu ceilalţi. Aceasta se explică mai ales prin faptul că, în societatea 

americană, se practică pe larg duşurile colective, la pielea goală, 

mai ales după sport, în cadrul serviciului militar şi în alte ocazii. 

În societatea sudaneză, fata netăiată împrejur este permanent 

ironizată şi umilită de celelalte, sfârşind prin a cere ea însăşi să fie 

circumcisă. În această societate, o fată netăiată împrejur este consi-
derată o neîmplinită trupeşte, o nebună sau ca fiica unei prostituate. 

Conformismul se întinde şi în ce priveşte efectele circumciziei. 

Cei ce au fost abuzaţi, abuzează la rândul lor de alţii. O sudaneză 

arată că femeile vârstnice, care au suportat tăierea împrejur, şi cele 

ce decurg din aceasta, le fac şi pe altele să sufere ceea ce au suferit 

ele însele, privându-şi fiicele şi nepoatele de ceea ce ele însele au 

fost private. Când ele îşi taie împrejur proprii lor băieţi, ele impun 

altuia aceeaşi suferinţă pe care au suportat-o împreună cu soţii lor. 
 

III. Influenţa profesională 

Ca toate meseriile, profesiunea medicală reflectă societatea pe 

care o serveşte, adoptând standardele acesteia şi evitând chestiunile 

inconfortabile. Este vorba de o problemă de supravieţuire. Ca 

individ, medicul este tentat să se conforme practicii şi ideologiei 

dominante printre colegii săi. De exemplu, medicii americani prac-
tică tăierea împrejur fără să se simtă obligaţi să prezinte justificarea 

medicală a gestului lor care, de fapt, este mai mult sau mai puţin 

automat, inconştient, după unii chiar criminal, precum vaccinarea 

obligatorie. Dacă aceşti medici sunt forţaţi să se justifice din punct 

de vedere ştiinţific, atunci inventează poveşti fantastice, afirmând, 

de exemplu, că noul născut nu suferă, că este bolnav de fimozis, că 

ei vor binele bolnavilor, ca s-a descoperit imunitatea articicială... 

Totuşi, unii medici americani, după ce au practicat tăierea îm-
prejur vreme de decenii, sfârşesc prin a o condamna, recunoscând 

că s-au înşelat, că şi-au înşelat pacienţii – cazul, de exemplu, al 

doctorului Spock. 
 

IV. Influenţa culturii dominante 

Conformitatea cu gândirea dominantă poate fi impusă sau volun-
tară. Astăzi se preconizează vaccinarea obligatorie, după exemplul 

Iudeilor, ce au impus tăierea împrejur sclavilor şi popoarelor pe 

care le-au subjugat. Cei slabi de înger optează ei înşişi pentru 

vaccinare sau tăierea împrejur, pentru a scăpa astfel de persecuţiile 

statului iudeo-jidovit. Convertiţi la creştinism, Iudeii au încercat să 

impună această practică păgânilor, convertiţi şi ei, Totuşi, din cauza 

dispreţului cu care erau priviţi de Romani, Greci şi de alţi Păgâni, 

Iudeii şi mai târziu Jidanii nu au reuşit să impună tăierea împrejur 

printre Creştini. Singura excepţie o constituie cazul Statelor Unite, 

ţară ce nu este locuită de un popor adevărat, ci de o adunătură 

eterogenă, din care cauză, mulţi o consideră un simplu judeţ al 

minuscului Israel din Palestina. Dimpotrivă, în Arabia, unde erau 

elita intelectuală, fiind recunoscuţi ca oameni ai cărţii, Iudeii şi mai 

târziu Jidanii au reuşit să impună tăierea împrejur printre Arabii 

convertiţi la Islam. Nu este exclus ca tot ei să fie la originea impu-

nerii tăierii feminine împrejur printre Musulmanii din Arabia şi 

Etiopia, probabil prin intermediul Falahilor. În Israelul contem-
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poran, Jidanii sovietici netăiaţi împrejur au fost obligaţi să se 

”taie”, dovadă că circumcizia este mai puternică decât leninismul, 

stalinismul, comunismul şi alte ”tâmpenisme” la un loc. 

Expansiunea musulmană în Asia şi Africa a contribuit în mare 

măsură la răspândirea circumciziei printre popoarele cucerite şi 

convertite. În Sudan, copii tribului Dinka sunt răpiţi şi vânduţi ca 

sclavi Arabilor, care îi taie împrejur. Cel de al patrulea Raport 

ONU despre Crimele de Război, din fosta Iugoslavie (1992), arată 

că trupele neregulate de musulmani şi de mujahedini, unele recru-

tate în Afganistan, Arabia şi alte ţări musulmane, au practicat pe 

scară largă tăieri împrejur din cele mai sălbatice, mergând până la 

desfigurarea Sârbilor din Bosnia şi nu numai! Astăzi, numeroşi 

imigranţi asiatici, lipsiţi de un minim de mijloace materiale, 

acceptă tăierea împrejur pentru a putea rămâne în bogata Arabie. 

Prezenţa armatelor americane de ocupaţie în Asia, Germania şi 

alte ţări europene a jucat şi joacă un rol important în generalizarea 

pe nesimţite a tăierii masculine (deocamdată!) împrejur. În Coreea 

de Sud, de exemplu, ocupată de Americani de peste 60 de ani, 

aproximativ 90% dintre autohtonii, de diverse religii, sunt deja 

tăiaţi împrejur. În ultimii douăzeci de ani, după apariţia şi genera-
lizarea internetului, s-a aflat că trupele americane de ocupaţie din 

Italia şi Germania contribuie la răspândirea tăierii împrejur în 

aceste două ţări, care au avut nefericirea să fie învinse, în al II-lea 

Război mondial, de mai vechii tăiaţi împrejur – unii mai ales 

cerebraliceşte, cazul glorioşilor soldaţi sovietici care, precum se 

ştie, violau orice fustă le ieşea în cale! Puţini oameni ştiu că 

sportivii italieni şi de alte naţii, ce se duc ca mercenari în Statele 

Unite, sfârşesc adesea prin a se tăia împrejur. Într-o bună zi vom 

afla că soldaţii-mercenari români, aflaţi sub comandă americană, 

într-o regiune sau alta a globului, au fost tăiaţi împrejur nu numai 

la creier ci şi la penis. Efectiv, după cum s-a văzut, tăierea cere-

brală împrejur poate fi simulată şi adesea se dovedeşte reversibilă 

de la o zi la alta. 
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CAPITOLUL III 
 

INFLUENŢA RELIGIEI ASUPRA TĂIERII ÎMPREJUR 
 

I. Mitologiile religioase ca mijloc de explicaţie 
Miturile şi legendele comportă vechi credinţe colective ce 

contribuie la înţelegerea cutumelor şi la menţinerea lor. S-a 

observat de mult că mutilarea domină gândirea mitologică şi 

legendară pe tema creaţiei lumii. 

În cadrul civilizaţiei Orientului Apropiat, cea mai faimoasă 

legendă este aceea a lui Isis şi Osiris. Acesta de pe urmă ar fi 

fost tăiat, de către Seth, în paisprezece bucăţi, care apoi au fost 

împrăştiate în lungul şi în latul Egiptului. Isis însă a căutat 

aceste bucăţi, pe care le-a regăsit, cu o singură excepţie, aceea a 

penisului, a falusului, care ar fi fost înghiţit de trei peşti, repre-

zentând forţele Răului. Triburile africane au şi ele miturile lor, 

în ce priveşte tăierea împrejur. Pentru populaţiile respective, 

aceste mituri nu diferă de povestea tăierii împrejur care, potrivit 

capitolului 17 din Geneza biblică, i-ar fi fost ordonată lui 

Avraam de către tovarăşul dumnezeu tribal Yahve, al Iudeo-

Jidovilor. Jidanii, Musulmanii şi Creştinii continuă să creadă 

această poveste sângeroasă şi scârboasă, milioane şi milioane 

de copii şi de adulţi fiind mutilaţi în numele ei. 
 

II. Tăierea împrejur ca sacrificiu pe altarul lui Dumnezeu 

După cum încercăm să ne servim oaspeţii de seamă cu cele 

mai alese mâncăruri posibil, tot aşa, din totdeauna, oamenii s-au 

străduit să ofere zeilor ceea ce considerau mai preţios, mai de 

seamă, mai altfel decât orice altceva. Se cunosc o mulţime de 

cazuri de animale şi de oameni, inclusiv copii, care au fost 

jertfiţi pe altar şi apoi holocaustizaţi prin ardere de tot, cazuri ce 

continuă şi în zilele noastre, în anumite loji şi obedienţe super-

masonice şi satanice. În calitatea lor de surse ale vieţii, organele 

sexuale erau considerate hrana favorită a zeilor. 

Vechii Egipteni ofereau Nilului o păpuşă îmbrăcată în roche 

de mireasă. Ei erau convinşi că dacă nu fac asta, Nilul va înceta 

să le aducă mâlul din care trăiau cu toţii. Chiar şi astăzi, sezonul 

de inundaţii ale Nilului este perioada propice pentru tăierea 

împrejur a fetelor. Părţile amputate sunt puse pe aţă şi agăţate o 

vreme la gâtul celei în cauză, după care sunt aruncate în Nil, 

adică jertfite Nilului. Egiptenii de astăzi, care nu mai sunt cei 

de altădată, sunt convinşi că dacă nu fac astfel, fata în cauză nu 

va putea găsi un soţ, ori va rămâne sterilă sau, eventualii copii 

vor muri în fragedă vârstă. 

Biblia povesteşte că Avraam a primit de la Yahve dispoziţia 

de a-şi sacrifica propriul fiu, pe Isac, şi de a-l holocaustiza. 

Îngerul însă l-ar fi împiedicat pe Avraam să-şi ucidă fiul, 

arătându-i un berbec, cu care să îl înlocuiască. Deşi sacrificiile 

omeneşti au fost interzise de către Biblie, se cunosc o mulţime 

de cazuri în care vechii Iudei sau Jidanii de astăzi continuă să 
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sacrifice dumnezeului lor, mai ales copii15. Din această perspec-

tivă, se consideră că tăierea împrejur este o substituire a sacrifi-
ciului primului născut, om sau animal, pârg sau floarea recoltei 

agricole, inclusiv o cinzeacă, măcar, căci acest dumnezeu mai 

trage şi la măsea, după cum citim în versetul următor: ”Nu 

întârzia a-mi aduce pârga ariei tale şi a teascului tău; pe cel întâi 

născut dintre fii tăi să mi-l dai mie! Asemenea să faci cu boul 

tău, cu oaia ta şi cu asinul tău: şapte zile să fie ei la mama lor, 

iar în ziua a opta să mi-i dai mie!”. (Ieşirea 22: 29-30). 
 

III. Religia ca justificare a tăierii împrejur 

Fără să fie prevăzută de normele religioase, tăierea împrejur 

poate să decurgă din instituţiile prevăzute totuşi de către religie. 

De exemplu: 
 

- Dreptul musulman permite bărbatului să aibă mai multe femei. Întrucât 

nu le poate satisface pe toate, el le taie împrejur pentru a le reduce apetitul 

sexual. 

- Dreptul musulman permite bărbatului să se însoare cu fete mult mai 

tinere decât el. Consecinţa acestui fapt este un dezechilibru sexual între cei 

doi soţi. Bărbatul corectează dezechibrul tot prin tăierea împrejur, tot pentru 

reducerea apetitului sexual al femeii sale. 

- Dreptul musulman prevede că bărbatul trebuie să plătească o dotă pentru 

oricare dintre nevestele sale. Această dotă este mult mai mare în cazul virgi-
nelor. Cu scopul de a păstra virginitatea fetelor lor, pentru a obţine un preţ 
cât mai mare când le vor ceda (vinde!) unui bărbat, Musulmanii îşi taie 

împrejur şi adesea chiar îşi infibulează fetele. 

- Dreptul musulman interzice relaţiile sexuale în afara căsătoriei. Pe 

această bază, Musulmanii îşi infibulează fetele înainte căsătoriei, dar şi după 

divorţ, repudiere sau văduvie – evident, pentru a le împiedica să aibă vreo 

relaţie sexuală.  

                                                
15. Cf. Ariel Toaf, Pasqua di sangue, Roma, 2007. 
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CAPITOLUL IV 

 

TĂIEREA  ÎMPREJUR – MIJLOC  DE  CONTROL  AL 

INSTINCTULUI  SEXUAL 
 

După cum am văzut, sexualitatea joacă un rol important în 

cazul auto-mutilărilor. Ea joacă însă un rol la fel de important 

în cadrul raporturilor sociale, tăierea împrejur, masculină sau 

feminină, fiind parte integrantă a concepţiei negative despre 

sexualitate, constituind un mijloc de coerciţie contra bărbaţilor 

şi a femeilor. 
 

I. Tăierea masculină împrejur – mijloc de control 

Filon din Alexandria, Maimonide, Thomas d’Aquino, Ibn-al-

Assal, Ibn-Qayyum, Al-Jawaziyyah şi mulţi alţii au considerat 

că tăierea masculină împrejur este un bun mijloc de înfrânare a 

poftelor şi a nevoilor sexuale. Abia apoi, Occidentul a recurs şi 

el la tăierea împrejur, cu scopul împiedicării masturbaţiei. 

motivare acceptată inclusiv astăzi, de către autorii musulmani. 

În afară de tăierea împrejur, Occidentul a inventat instru-

mente şi haine speciale contra masturbaţiei, acestea funcţionând 

pe principiul centurii de castitate. Un sistem mai puţin compli-

cat este acela al infibulării, care desemnează astăzi circumcizia 

feminină faraonică, dar care, iniţial, privea deopotrivă şi pe 

bărbaţi. Acest termen derivă din fibula, cuvânt ce desemnează 

agrafa metalică din antichitate, cu care se închidea mantaua 

peste corp. Infibularea înseamnă plantarea uneia sau a mai 

multor agrafe metalice pe deschizătura sexului feminin, 

operaţie de care vorbeşte deja medicul roman Celsus. În cazul 

bărbaţilor, prepuţul era tras peste gland, găurit, pentru a permite 

evacuarea urinei şi apoi cusut cu un fir metalic. 

Această operaţie se practica pe sclavi, actori, cântăreţi şi 

atleţi, cu scopul de a împiedica erecţia, care devenea imposibilă 

din cauza durerii provocată de firul metalic. Pe de altă parte, 

prin împiedicarea ercţiei se evita şi risipa sepermei, în scopul 

menţinerii bunei condiţii fizice a atletului sau a vocii cântă-

reţului. Departe însă de a constitui o frână pentru sexualitate, 

această operaţie excita unele femei. Acestea considerau că băr-

batul infibulat, privat de relaţii sexuale pe o perioadă oarecare 

de timp, putea fi mai performant pe plan sexual. Se cunosc 

cazuri de matroane romane geloase pentru infidelităţile sclavi-
lor favoriţi, pe care îi înfibulau pentru a le păstra bărbăţia numai 

în folosul lor propriu. 

În Europa,infibularea a fost propusă ca mijloc de a controla 

naşterile. Medicul francez Dionis, prieten du regele Ludovic al 

XIV-lea, (d. 1715), a descris această operaţie, al cărei scop era 

interzicerea raporturilor sexuale înaintea vârstei de 25 de ani. În 

acest fel se urmărea evitarea risipei premature a bărbăţiei şi 

fabricarea ulterioară a unor copii puternici,pentru nevoile foarte 

importante, nu-i aşa, ale Statului ! În anul 1827, doctorul Karl 

August Weinhold a propus recursul la infibularea în masă a 
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unei mari părţi a populaţiei bătbăteşti, între 14 şi 30 de ani, mai 

ales a cerşetorilor, şomerilor şi soldaţilor. 

În cursul secolului XX, Occidentul a practicat infibularea cu 

scopul evitării masturbaţiei feminine ca şi masculine. Fără prea 

multă publicitate, în anumite medii ea continuă să fie practicată 

şi astăzi. 
 

II. Tăierea feminină împrejur – mijloc de control 

Şi în cazul femeilor găsim aceleaşi mijloace folosite pentru 

infibularea bărbaţilor. Reamintim că scopul principal al tăierii 

feminine împrejur este diminuarea apetitului sexual. 

Forma cea mai severă a tăierii feminine împrejur este infibu-
larea. Ea a fost utilizată mai ales de cei ce nu dispuneau de 

eunuci pentru paza femeilor, nici de centuri de castitate. Ea se 

putea face prin utilizarea unui fir metalic sudat de către un 

meseriaş, a unui lacăt (a cărui cheie era păstrată de stăpânul 

femeii), sau prin coasere cu un fil metalic, ca şi în cazul 

infibulării bărbăteşti. În Sudan şi în Somalia, uneori se recurge 

la spini, cu ajutorul cărora se apropie părţile amputate, care 

astfel se lipesc şi închid intrarea vaginului. Infibularea se prac-

tică pe fetele tinere dar şi pe femei – după naşterea copiilor, în 

caz de absenţă a soţilor, repudiere, divorţ sau văduvie. Scopul 

ei este împiedicarea relaţiilor sexuale ilegitime. Uneori se 

recurge la infibulare pentru a ascunde urmele unui viol care 

deja a avut loc. Se pare însă că nu toate infibulările feminine 

sunt sută la sută sigure. Femeile îndemânatice reuşesc să se  

defibuleze, să aibă relaţii sexuale în absenţa soţului şi să se 

reinfibuleze. În astfel de situaţii, mulţi cred că o eventuală 

graviditate nu poate fi decât opera Sfântului Duh! 



 
130 

CAPITOLUL V 
 

TĂIEREA ÎMPREJUR ŞI CĂSĂTORIA 

 

Masculină sau feminină, tăierea împrejur este utilizată nu 

numai pentru reducerea apetitului sexual ci şi ca pregătire în 

vederea căsătoriei. 
 

I. Tăierea împrejur – operaţie de separare a sexelor 

Mitologia africană şi egipteană presupune bisexualitatea 

sufletului, ceea ce reflectă credinţa în bisexualitatea zeilor. 

Conform acestei mitologii, sufletul feminin al bărbatului este 

situat în prepuţul său, iar sufletul masculin al femei în clitorisul 

ei. Tânărul adolescent trebuie să se debaraseze de aspectul său 

feminin, prin amputarea prepuţului, înainte de a fi primit în 

societatea bărbaţilor. Tot aşa, fata adolescentă trebuie să se 

debaraseze de aspectele ei bărbăteşti, prin amputarea clitori-

sului, eventual chiar a buzelor mari şi mici, înainte de a fi 

considerată o adevărată femeie. 

Această concepţie despre bisexualitate continuă a fi vehicu-
lată în Egipt şi printre triburile africane. Ea are însă adepţi şi în 

Occident – de exemplu tovarăşa jidoavcă Elidabeth Badinter, 

soţia fostului ministru socialist al Justiţiei, Robert Badinter. 

Sexologul Gerard Zwang consideră însă că aceasă bisexualitate 

nu este decât o ”bătrână stupiditate”. 
 

1.Tăierea masculină împrejur şi estetica 

 Dacă întrebăm Jidanii sau Musulmanii, vedem că aceştia 

consideră penisul tăiat împrejur mai frumos decât cel netăiat. 

Revistele pornografice expun o mulţime de penisuri tăiate 

împrejur, unul mai frumos, evident, ca celălalt! Un grup ”ger-

man” favorabil tăierii masculine împrejur afirmă şi el că penisul 

tăiat împrejur este mai frumos! Frumuseţea aceasta este însă 

contestată de opozanţii tăierii împrejur, între altele pentru că 

intervenţia chirurgicală în sine, cicatricea care urmează şi lipsa 

prepuţului constituie o deformare dezagreabilă la vedere şi care, 

de altfel, a provocat o mulţime de procese. 

În afara acestor elemente, adversarii tăierii împrejur susţin că 

sculptorii şi pictorii greco-romani sau ai Renaşterii au prezentat 

fără excepţie penisul intact, inclusiv atunci când ştiau că perso-
najul reprezentat a fost cu siguranţă tăiat împrejur. De exemplu 

copilul Isus, în general, este reprezentat netăiat împrejur. La fel 

stau lucrurile cu faimoasa statuie a lui David, scupltată de către 

Michelangelo (d. 1564). Evident, artiştii au voit să prezinte un 

corp omenesc perfect, nu mutilat, prin tăierea împreju de brişca 

vreunui bărbier. Foarte interesant, din acest punct de vedere, 

este că cei ce îşi dau silinţa să îşi restaureze prepuţul avansează 

şi ei argumentul estetic, ca motiv principal al acţiunii lor. 
 

2. Tăierea feminină împrejur şi estetica 

Există două concepţii diametral opuse despre estetica orga-

nelor sexuale feminine. Unii le preferă cât mai alungite, prin 

tragere, alţii, dimpotrivă, amputate cu totul. 
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În Benin, fetele în vârstă de 9-11 ani practică un masaj de 

lungire a buzelor vaginului, cu o bucăţică de lemn lustruit. 

Această practică continuă vreme de cel puţin doi ani, La masa-

jul interior, cu bucăţica de lemn, se adaugă unul exterior, cu 

degetele, urmărindu-se îngroşarea buzelor prin dezvoltarea 

muşchiului respectiv. Femeile cu buzele vaginale insuficient 

dezvoltate sunt considerate lipsite de frumuseţe. Tot în Benin, 

însă, mediile musulmane recurg la amputarea clitorisului şi a 

buzelor mici, evident din aceleaşi motive estetice. De gustibus 

et coloribus non este disputandum! 

În Egipt, tăierea feminină împrejur a fost justificată pentru 

motive estetice, femeile din această ţară suferind de o hiper-
trofie a clitorisului, aserţiune însă ce nu este confirmată pe 

deplin. Argumentul a fost utilizat şi de Ibn-al-Haj, ce distinge 

între femeile din Orient, care, după el, prezintă această excres-

cenţă, şi cele din Magreb, care nu o au. În consecinţă, el consi-
deră că numai femeile orientale trebuie supuse tăierii împrejur. 

Adversarii tăierii feminine împrejur resping argumentul este-
tic. Pentru ei, operaţia estetică este aceea care dă organului în 

cauză un aspect cât mai natural, suprimând ceea ce este defor-
mat sau excedentar. Ori, arată ei, tăierea feminină împrejur 

constă în a amputa un organ sănătos, natural, în a-l deforma, cu 

aceeaşi uşurinţă cu care se taie, de exemplu, coada câinilor. 
 

III. Tăierea împrejur, pregătire şi condiţie a căsătoriei 
 

1). Tăierea masculină împrejur şi căsătoria 

Jidanii şi Musulmanii consideră tăierea împrejur drept condi-

ţie prealabilă căsătoriei. Ultimele două puncte, cel privind 

separaţia sexelor şi estetica tăierii împrejur sunt şi ele conside-

rate, între altele, o pregătire pentru căsătorie. De altfel, la anu-
mite popoare, tăierea împrejur se face chiar înaintea căsătoriei. 

După cum afirmă Filon, acesta a fost cazul Egiptenilor, dar la 

fel stau lucrurile şi astăzi, în cadrul anumitor triburi arabe. De 

altfel, Biblia spune că Ismael a fost tăiat împrejur la vârsta de 

13 ani. Prescripţia biblică a celor opt zile, pentru tăierea mascu-

lină împrejur pare să indice evoluţia tardivă a tărăşeniei, în 

scopul controlării copilului, a deturnării lui şi, pe această cale, a 

rezidirii, a deturnării fiinţei omeneşti. 

Legătura dintre tăierea împrejur şi căsătorie se reflectă în 

termenul arab de khatan, care desemnează şi tăierea împrejur, şi 

tatăl sau fratele soţiei sau soţul fetei. Acest termen evocă 

implicit şi verigheta sau inelul alianţei matrimoniale, care se 

grafiază cu o infimă şi greu observabilă diferenţă faţă de primul 

–khatan.  Avem aşadar khatam şi khatan. 

Un autor marocan scrie că, pentru compatrioţii lui, ”tăierea 

împrejur conferă bărbatului puritatea. A face dragoste cu un 

netăiat împrejur înseamnă a-l huli pe Dumnezeu”. Aceeaşi aver-

siune pentru penisul netăiat împrejur se întâlneşte şi în Tunisia, 

unde Bouhdiba scrie următoarele: 
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De câţiva ani, Tunisia începe să admită că o Tunisiană musul-

mană poate să se căsătorească cu un non-musulman. Este vorba 

de o reglementare îndrăzneaţă şi unică în lumea musulmană, 

care a ocazionat multiple interpelări în parlamentul tunisian. 

Ceea ce şochează însă în această chestiune este ideea însăşi că o 

musulmană se poate culca cu un netăiat împrejur. Şocul este la 

fel de mare inclusiv în cazul căsătoriei legale. 
 

2). Tăierea feminină împrejur şi căsătoria 

Circumcizia feminină face parte din pregătirile pentru căsăto-
rie, fiind o condiţie a acesteia. Din cea mai fragedă vârstă, 

fetelor din Sudan li se spune că nu vor putea găsi un soţ, dacă 

nu sunt mai întâi tăiate împrejur. Cu această ocazie, fetele sunt 

îmbrăcate cu cele mai frumoase haine şi bijuterii, parfumate, 

buzele, tenul şi părul sunt vopsite cu henne şi în unele locuri 

sunt chiar numite mirese. Iată ce scrie Somaliana Waris Dirie: 
 

De teamă că fetele lor nu vor găsi un soţ, mamele acceptă mutilarea 

fiicelor lor. Femeia non-excizată, adică netăiată împrejur, este considerată 

impură, obsedată sexual, imposibil de măritat. Într-o cultură nomadă ca 

aceea în care am fost crescută eu, nu există nici un loc pentru femeia 

celibatară, iar mamele consideră că datoria lor este să facă totul pentru ca 

fetele lor să aibă un maximum de şanse în viaţă – ceva în genul familiilor 

occidentale care sunt convinse că datoria lor este să îşi înscrie copiii în cele 

mai bune şcoli. 

 

CAPITOLUL VI 

 

TĂIEREA ÎMPREJUR ŞI SISTEMUL COMUNITAR 

 

Prin acest capitol intrăm într-un cerc mai întins decât acela al 

sexului şi al măritişului – comunitatea tribală şi religioasă. În 

cadrul comunităţii, tăierea împrejur devine o distincţie, aşa cum 

am văzut pentru cazul bărbaţilor jidani sau musulmani. Ca şi în 

cazul acestora, ea este un semn de alianţă şi de solidaritate, un 

examen şi rit iniţiatic, un remediu contra violenţei, o garanţie de 

protecţie din partea comunităţii. 

 

I. Tăierea împrejur, semn de alianţă şi de solidaritate 

În cadrul Bibliei, tăierea împrejur este prezentată ca semn al 

alianţei dintre dumnezeul tribal jidovesc şi Iudei (Gn 17:4). De 

asemenea, tăierea biblică împrejur arată că cel ce nu poartă 

acest semn va fi exclus din clanul, neamul şi tribul său (Gn 

17:14). Maimonide consideră şi el că tăierea împrejur este 

semnul solidarităţii între membrii grupului religios. În zilele 

noastre, inclusiv cei ce nu cred că Biblia este opera vreunui 

dumnezeu, perpetuează totuşi tăierea împrejur ca un semn ce îi 

leagă între ei. Această concepţie iudeo-jidovească despre cir-
cumcizie şi solidaritate se regăseşte şi la triburile africane, mai 

ales printre cei care au fost tăiaţi împrejur în cadrul aceleiaşi 

festivităţi tribale. Iată ce scrie despre asta fostul preşedinte al 

Kenyei, Jomo Kenyatta (d. 1978): 
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Bărbaţii tăiaţi împrejur în aceeaşi perioadă sunt uniţi între ei prin legături 

aproape la fel de puternice ca cele de sânge; între ei nu poate să apară niciun 

litigiu sau neajuns. Totuşi, dacă vreunul dintre aceştia comite o nedreptate 

oarecare către vreunul dintre confraţi, gestul acestuia va fi considerat de 

către ceilalţi ca o insultă la familia lor şi a fiecăruia dintre ei. 
 

Vorbind de tăierea împrejur, masculină ca şi feminină. Jomo 

Kenyatta spune că este ”simbolul unităţii organizaţiei tribale”, 

iar abolirea ei ar însemna ”dezintegrarea tribului”. 

Ritul tăierii împrejur la populaţia Merina, din Madagascar, 

joacă un rol la fel de important în ce priveşte coeziunea socială: 

comunitatea se reuneşte, fiecare îşi pregăteşte hainele potrivite, 

mâncărurile ce se vor servi (după operaţia de tăiere împrejur) 

sunt pregătite în colectiv, ceea ce indică şi întăreşte unitatea 

comunităţii. Tăierea împrejur are loc în colţul nord-estic al 

casei tribale, colţ ce este considerat un loc la fel de sacru ca 

mormintele străbunilor. Cu această ocazie, întreg cadrul este 

decorat cu plante ce simbolizează forţa şi unitatea, între care un 

bostan enorm gătit ca un cap de om şi care este numit Arivo 

lahy, adică o mie de oameni! Numele acesta evocă un proverb 

malgaş care spune ”o mie de oameni nu mor în aceeaşi zi” – 

ceeea ce pare să corespundă zicalei ”unde-i unu nu-i putere”. 

Pentru această populaţie, unitatea înseamnă continuitatea neîn-

treruptă între cei în viaţă şi strămoşii lor. Înaintea tăierii 

propriu-zise împrejur, un bărbat şi o femeie psalmodiază o 

foarte sfântă rugăciune către Dumnezeu şi strămoşi, cerându-le 

să fie prezenţi şi să-i binecuvânteze pe toţi participanţii la 

ceremonie. După operaţia propriu-zisă, unul sau mai mulţi 

dintre bătrâni, dacă este cazul, înghite prepuţul între două feli-

uţe de banană. La fel se petrec lucrurile şi pentru cazul tăierii 

feminine împrejur, cu diferenţa că de data asta o bătrână va 

înghiţi clitorisul tăiat, tot între două felii de banană. 

Semnalăm că la sfârşitul celui de al XVIII-lea secol, regele 

Madagascarului a dat un fast extraordinar ritualului tăierii 

colective împrejur, care a devenit astfel un fel de legătură între 

el şi popor. Atunci au fost promulgate legi în virtutea cărora toţi 

copiii de şapte ani împliniţi urmau a fi tăiaţi împrejur la o dată 

fixă. Bineînţeles, majestatea lui, regele, participa personal la 

ceremonia tăierii împrejur, iar vistieria lui primea o taxă fixă 

pentru fiecare nou circumcis. Naţionalizând tăierea împrejur, 

regele şi-a consolidat astfel legitimitatea, în ochii poporului. 

Ulterior, cu scopul vădit de a rupe legăturile dintre regele 

Madagascarului şi poporul său, autorităţile franceze au abolit 

ceremoniile naţionale de tăiere împrejur. Totuşi, aceste ceremo-

nii nu au putut fi efectiv interzise, ele continuând pe plan tribal, 

cu toată opoziţia şi invidia clerului, a sfinţilor teologi creştini. 
 

II. Tăierea împrejur ca ritual iniţiatic 

În societatea modernă, atât bărbaţii căt şi femeile traversează 

diferite etape ce îi conduc de la şcoală la universitate sau la 

învăţarea şi apoi exercitarea unei meserii sau profesii. Bine-
înţeles, în cadrul fiecărei dintre aceste etape, cei în cauză susţin 

un examen. Cam aceleaşi etape şi examene se regăsesc şi în 
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cazul societăţilor tribale. Una dintre aceste etape este ritualul 

iniţierii, care, între altele, cuprinde tăierea împrejur, masculină 

ca şi feminină. 

Vârsta prevăzută pentru acest ritual variază de la un trib la 

altul. În triburile invadate de viaţa modernă şi de obligaţiile 

şcolare, tendinţa actuală este coborîrea acestei vârste. Data 

ceremoniei este fixată de către vrăjitorul tribului şi este însoţită 

de sacrificii oferite divinităţilor şi spiritelor. 

Iniţiaţii sunt izolaţi de trib pentru o perioadă între o săptă-

mână şi câteva luni. Cu această ocazie, băieţii învaţă cutumele 

şi sensul măştilor utilizate de trib pe timpul ceremoniilor 

religioase. În semn de purificare, ei îşi rad părul de pe cap şi se 

supun la diferite încercări fizice colective. Astfel, ei trebuie să 

suporte focul, înţepăturile furnicilor, biciuirea, consumarea uri-
nei şi a excrementelor. 

În ziua operaţiei, după ce şi-au spălat penisul în cadrul băii 

rituale din apa unui fluviu, tânărul Nandi trebuie să mărturi-

sească eventualele contacte pe care le-a avut cu vreo femeie 

tăiată împrejur. După această spovedanie, un bărbat vârstnic 

unge capul fiecărui candidat cu o mixtură de lapte de caolin, 

pentru îndepărtarea spiritelor rele.  

Tăierea feminină împrejur se desfăşoară tot în cadrul unui rit 

iniţiatic. La populaţia Nandi, de exemplu, pe timpul retragerii 

sau refugiului iniţiatic, tinerele fete poartă podoabe tipic mascu-
line, între care un clopot de fier folosit de vănători pentru a 

speria leii. În tribul Kikuyu, fiecare fată are o naşă, însărcinată 

să îi verifice virginitatea şi să vegheze ca tăierea împrejur să 

aibă loc cu cel puţin 20 de zile înaintea regulilor lunare.Tânăra 

fată trebuie să mărturisească acestei naşe eventualele ei păcate, 

în cazul că a violat vreun tabu. Practic, naşa este un fel de puri-
ficatoare cunoscută şi agreată de familia fetei. Pe durata fazei 

pregătitoare se celebrează o serie de sărbători cu cântece dan-
suri şi libaţii de bere, ultima dintre acestea sărbători fiind consa-

crată binecuvântării fiecărei fete de către părinţii ei. 

Tribul Nandi practică clitoridectomia prin cauterizare, cu 

ajutorul unui lemn ars pe jumătate, provenind din focul cu lemn 

din arborele sacru al tribului, aprins în ajunul ritualului respec-

tiv, Majoritatea celorlalte triburi folosesc cuţitul. În Oubangui 

(Africa centrală), ceremonia începe dimineaţa, printr-o baie 

rituală. De fiecare dată când o fată este tăiată împrejur, femeile 

vârstnice urlă de bucurie, mama şi surorile iniţiatei forţând-o să 

danseze: este vorba de un dans erotic ce mimează actul sexual. 

Ceea ce interesează este însă că ritualul iniţierii triburilor afri-
cane are un sens religios la fel de elaborat ca ritualurile iudeo-

creştine sau musulmane, pentru aceeaşi ocazie. Ca şi Jidanii, 

Creştinii sau musulmanii, triburile africane pretind că tăierea 

împrejur este un element capital în cadrul religiei lor. 
 

III. Tăierea împrejur, remediu contra violenţei 

Psihologii consideră că automutilarea este un substitut al 

sinuciderii şi că ea îl calmează pe cel în cauză. Această violenţă 
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se poate exprima prin agresivitate, relaţii sexuale, masturbaţie 

sau mutilare. Pentru a face faţă acestei violenţe care ar putea să 

o distrugă, societatea o pune pe seama sau în spatele cuiva, de 

preferinţă a unui ins lipsit de orice apărare. În cadrul tăierii 

împrejur, această victimă este copilul – care cu cât este mai 

mic, cu atât este mai uşor manipulabil şi exploatabil. 
 

IV. De la dominaţia tribală la aceea a medicilor şi a armatei 
 

Societatea modernă a pierdut spiritul de clan ce domneşte în 

orice trib. Totuşi, acest spirit a fost recuperat de către medici, 

care şi-au impus dominaţia atât în spitale şi în cadrul armatei. 

La această concluzie s-a ajuns în urma observării evoluţiei 

tăierii împrejur în Statele Unite. 

Numărul foarte mare de tăieri împrejur din Statele Unite, atât 

masculine cât şi feminine, a coincis cu sporirea numărului de 

medici şi abandonarea naşterii acasă, în favoarea celei din 

maternităţi, unde medicii se consideră un fel de dumnezei pe 

pământ. La începutul secolului XX, nici măcar 5%, dintre copiii 

Statelor Unite, nu se năşteau în maternităţi. În decada anilor 

1920, această cifră a urcat la aproximativ 30 %, ba chiar 50 % 

în marile oraşe. Apoi, în decada următoare, numărul naşterilor 

în maternităţi a oscilat între 60 şi 70 %. În perioada celor două 

decade, numărul de tăieri împrejur a crescut enorm şi el, 

ajungându-se la 50% dintre noii născuţi. Nu numai noii născuţi 

au căzut victime terorismului medical, ci şi mamele şi, în gene-
ral, femeile, întrucât, în aceeaşi perioadă au sporit enorm şi 

naşterile prin cezariană şi alte intervenţii vagino-uterine, mai 

mult sau mai puţin inutile, abuzive – pentru a nu spune 

iresponsabile şi chiar criminale. 

Medicii americani, cu deformaţie cazonă, ce lucrează în 

armată, au contribuit din greu la răspândirea şi generalizarea 

practicei tribale a tăierii împrejur. Justificarea acestor medici 

era pe cât de absurdă, pe atât de ridicolă: tăierea împrejur a 

noilor născuţi ar garanta sănătatea viitorilor soldaţi şi i-ar 

menţine în permanenta stare de luptă absolut necesară unei 

puteri ce şi-a propus dominaţia mondială. În zilele noastre, 

majoritatea familiilor consideră că tăierea împrejur este o con-

diţie sine qua non pentru cei ce vor să facă o carieră militară. 

Cu toate acestea, nicio lege americană nu impune încă acest 

lucru. Romberg se bazează pe mărturia a numeroşi soldaţi, care 

au fost tăiaţi împrejur cu forţa, operaţie fără de care nu ar fi fost 

admişi în armata americană. Un medic explică acest compor-
tament prin aceea că armata ţine cu tot dinadinsul să ofere 

chirurgilor ei posibilitatea de a se antrena în acest gen de 

chirurgie care vizează, de pe acum, toţi noii născuţi de pe faţa 

pământului. Alţii cred însă că generalizarea pe tăcute a tăierii 

împrejur nu ar avea decât scopul de a obişnui cu violenţa atât pe 

soldaţi cât şi familiile acestora. Soldatul mutilat sexual se obiş-
nuieşte repede cu violenţa, având toate şansele să devină o 

excelenţă brută agresivă, înclinată să ucidă pe oricine, fără să 

simtă nicio strângere de inimă şi cu atât mai puţin vreun regret. 
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CAPITOLUL VII 
 

TĂIEREA ÎMPREJUR ŞI INSTINCTUL DE DOMINAŢIE 
 

Prin diverse tentative s-a încercat înţelegerea sensului tăierii 

împrejur – toate aceste tentative bazându-se pe instinctul de 

dominaţie înrădăcinat în profunzimile omului. Precum se ştie, 

Freud a insistat asupra complexului lui Oedip şi a castrării. Alţii 

cred că tăierea împrejur se reduce la un act de sadism, o vicle-
nie sângeroasă, o simulare în materie de umanism, drepturile 

omului şi alte idioţii ipocrite, de genul acesta. 
 

I. Complexul lui Oedip şi angoasa castrării 

Freud s-a inspirat din tragedia Oedip Rege, a lui Sofocle (d. 

406 av. I. C.), pentru a interpreta şi comenta tăierea masculină 

împrejur. 

În această tragedie, Oedip îşi ucide tatăl, care era rege, şi, fără 

să ştie, se însoară cu regina, care era propria sa mamă. În 

tragedia lui Sofocle citim fraza următoare: 
 

Fără să şti, întreţii o relaţie infamă cu o fiinţă care îţi este dragă. Nici nu 

bănuieşti oroarea în care trăieşti. 
 

După Freud şi discipolii lui, complexul Oedip reprezintă un 

ansamblu de instincte sexualo-agresive ale copilului, faţă de 

proprii săi părinţi. În mod inconştient, ca şi Oedip, copilul tinde 

să îşi ucidă tatăl, de acelaşi sex cu el, pentru a lua în posesiune 

sexul opus. Acest complex predomină la băieţelul între trei şi 

cinci ani, care se ataşează de mama sa şi îşi gelozeşte tatăl, care 

îi este concurent. La această vârstă, copilul dezvoltă un interes 

special pentru penisul său, pe care, în prezenţa mamei sale şi 

parcă voind să o seducă, îl atinge continuu, în căutarea plăcerii. 

Totuşi, în faţa ameninţărilor tatălui, ce pare gata să îi taie peni-
sul, copilul este obligat să se arate destul de reţinut. Teama de a 

se vedea cu penisul tăiat este parcă şi mai puternică când copi-
lul îşi dă seama că mama lui este lipsită de acest organ, care 

probabil i-a fost tăiat. Treptat, copilul începe să dezvolte un 

sentiment de nelinişte şi anxietate, temându-se de tatăl său care 

l-ar putea castra, pe care ajunge să îl deteste, dorindu-i moartea. 

Treptat, această frică îl face să abandoneze relaţia tiranică cu 

mama sa, acceptând autoritatea tatălui şi interdicţiile impuse de 

acesta, salvându-şi astfel penisul de la amputare.  

Urcând pe firul preistoriei imaginate de el, Freud consideră 

că în trecutul îndepărtat omul puternic îşi ucidea concurentul 

sau îl castra. Astăzi însă, totul se limitează la ameninţarea 

copilului cu castrarea. Tăierea împrejur s-ar situa între cele 

două etape. Amputând prepuţul copilului, acesta se simte 

ameninţat dacă nu încetează concurenţa opusă tatălui.  

Lăsând la o parte elucubraţiile lui Freud, constatăm că tăierea 

masculină împrejur poate fi interpretată ca mijloc de separare a 

mamei de fiul ei. De altfel, unul dintre elementele răspândirii 

tăierii împrejur este privarea sexuală pe care şi-o impune 

bărbatul după naşterea copilului. La Musulmani, această privare 

este de 40 de zile. Unii bărbaţi prelungesc însă această absti-
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nenţă pe toată durata alăptării copilului, adică vreme de doi ani 

– perioadă care înseamnă nu numai separarea bărbatului de 

femeie ci şi ataşarea profundă a acesteia de fiul ei. Acesta este 

contextul în care tatăl decide tăierea împrejur a fiului, manieră 

de a-l separa de mama lui şi de a-şi impune autoritatea asupra 

ambilor. 

Din această perspectivă, se insistă asupra complotului tăcerii, 

unul dintre mijloacele utilizate de tată pentru a-şi impune 

dominaţia asupra celorlalţi. De altfel, cel ce violează o femeie o 

împiedică pe aceasta să ţipe şi o ameninţă cu moartea dacă 

divulgă relaţia avută cu el. În materie de tăiere împrejur, 

bărbaţilor care au trecut prin asta nu le place să îşi amintească 

sau să comenteze acest lucru, refuză orice discuţie pe această 

remă şi, la rândul lor, continuă să îşi taie împrejur proprii lor 

copii. Multe femei participă ele însele la acest complot al 

tăcerii. Majoritatea mişcărilor feministe ce luptă contra tăierii 

feminine împrejur refuză să ia poziţie contra tăierii masculine 

împrejur. 
 

II. Tăiere împrejur, dragoste şi sadism 

Relaţiile omeneşti cele mai tandre şi mai bine intenţionate pot 

comporta o anumită formă de violenţă. Psihologii interpretează 

comportamentul excesiv de violent ca fiind sadism, care, even-
tual, poate fi asociat cu masochismul – în care caz se vorbeşte 

de sado-masochism. Uneori, sadismul ia forma vampirismului, 

ce constă în a suge sângele victimei. Alteori, sadismul poate fi 

practicat de un grup cuprins de un fel de beţie extatică colec-
tivă, în care caz avem de-a face cu o orgie, unii ajungând la 

orgasm prin intermediul durerii şi suferinţei altora. Când victi-
ma este un copil, suntem în faţa unui caz de pedofilie, despre 

care se vorbeşte mult în ultima vreme. În astfel de cazuri, sadi-
cul neagă că intenţia lui este de a-şi face victima să sufere. 

Din această perspectivă, ce putem spune despre tăierea îm-
prejur? În cadrul acestei operaţiuni, tăietorul împrejur dezbracă 

copilul, se înstăpâneşte pe organele lui sexuale, din care taie o 

parte, fără nici un fel de justificare medicală. În plus, la Jidani, 

tăietorul împrejur ia în gură penisul copilului, suge cu nădejde 

sângele acestuia, totul în cadrul unui bairam ce nu este o orgie, 

ci doar o ”sărbătoare” colectivă. Nu insistăm, dar rugăm citito-
rul să-şi facă singur o idee despre deferenţa dintre sărbătoare şi 

orgie. Nu se cunoaşte decât sărbătoarea în cadrul căreia tăieto-
rul de prepuţuri suge penisul în sânge al victimei sale, iar asis-

tenţa în delir cântă aleluia întru slava celui ce a ordonat această 

măcelărie. Tăierea împrejur are loc în acest cadru de sărbătoare 

extatică colectivă, care nu este foarte depărtată de ceea ce se 

cheamă orgie. De altfel, după cum am văzut în cadrul dezbaterii 

medicale, partizanii tăierii împrejur neagă durerea copilului 

care, atunci când se întâmplă să moară, moare probabil de 

plăcere, nu de durere, nici din cauza hemoragiei sau a unei 

eventuale infecţii! 
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Sărbătoarea sau orgia tăierii împrejur trebuie oare considerată 

aşa cum apare ea oricărui om cu capul pe umeri sau, dimpo-
trivă, trebuie să închidem ochii, să ne facem că nu vedem anu-

mite lucruri, întrucât este vorba de o operaţie practicată de nişte 

persoane pe care societatea sau o parte a societăţii le consideră 

onorabile? Bineînţeles, la această ”onorabilitate” se adaugă 

faptul că toată orgia are loc la cerea părinţilor şi întru împlinirea 

unei porunci divine, eventul, uneori sub un pretext pseudo-

medical. Opozanţii tăierii împrejur menţionează că, pe timpul 

operaţiei orgiei, cum o numesc ei, tovarăşii tăietori împrejur fac 

comentarii deplasate în faţa infirmierelor, a publicului. Exal-

tarea unora dintre tăietorii împrejur este cât se poate de evi-
dentă, propriul lor penis intrând într-o erecţie vizibilă pentru 

toţi participanţii, ei înşişi cuprinşi de damblaua erecţiei 

generale. Se înţelege de ce grupurile de tendinţă masochistă, 

mai ales medicii atinşi de această dambla, sunt permanent în 

căutarea de candidaţi la tăierea împrejur, indiferent că este 

vorba de noi născuţi, de adolescenţi, adulţi, inclusiv morţi. 

Evident, calificarea negativă a tăierii împrejur pune o serie de 

probleme celor ce s-ar risca în această direcţie. Aceasta explică 

de ce opozanţii convinşi ai tăierii împrejur ezită să o condamne 

pe aceasta. Pe de o parte efectul calificării ei negative ar putea 

fi contra-productiv, pe de alta nu rare sunt situaţiile când se 

ajunge la ameninţarea cu moartea, la adevărate atentate. Pe 

urmele lui Lenin, unii se întreabă care ar fi metoda după care 

am putea face omletă fără să spargem ouălele? Cum putem 

ajunge la adevăr fără să demascăm minciuna, înşelătoria? 
 

III. Tăierea împrejur ca viclenie 

Biblia povesteşte păţania fiilor lui Iacob, care au refuzat să 

dea lui Sichem, în căsătorie, pe sora lor, pe Dina, care fusese 

răpită şi cunoscută, ca femeie, de către acesta. Condiţia pusă de 

fraţii Dinei a fost ca Sichem şi toţi ai lui să se taie împrejur. ”Iar 

a treia zi, când erau ei încă în dureri, cei doi fii ai lui Iacov,  

Simion şi Levi, fraţii Dinei, şi-au luat săbiile, au intrat fără temă 

în cetate şi au ucis pe toţi cei de parte bărbătească. Au trecut 

apoi prin ascuţişul săbiei şi pe Hemor şi pe fiul său Sichem, şi 

au luat pe Dina din casa lui Sichem şi au plecat (Gn 34: 25-26). 

Pseudo-Acro (aprox. 400), în scoliile sale asupra Satirelor lui 

Horaţiu, atribuie originea tăierii jidoveşti împrejur faptului că 

Moise a fost circumcis prin neglijenţa unui medic. De aceea, 

pentru a nu se simţi inferior semenilor săi, Moise a impus 

tuturor Iudeilor tăierea împrejur. 

Fetele sudaneze, victime ale unui viol, sunt tăiate împrejur, 

de către părinţi lor, în forma faraonică, pentru a masca astfel 

pierderea virginităţii. Familiile sudaneze ce nu vor să îşi taie 

fetele împrejur organizează ceremonia solemnă, invită o tăie-
toare împrejur pe care o plătesc pentru a mima gesturile şi 

întreaga operaţie cunoscută. 

În armata americană, soldaţii se supun tăierii împrejur pentru 

a profita gratuit de câteva săptămâni de convalescenţă, în loc să 
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facă război prin Afganistan sau Irak. Soldaţii creştini din Siria 

acceptă tăierea împrejur, pentru a obţine două săptămâni de 

vacanţă în cadrul familiei. 
 

Adesea, tăierea împrejur poate fi mijlocul prin care cel în 

cauză poate scăpa de anumite persecuţii. După proclamarea ca 

împărăteasă a Esterei, în împărăţia persană, ”chiar şi dintre 

popoarele ţării, mulţi se făcură Iudei, pentru că-i cuprinsese 

frica de Iudei” (Estera 8: 25). Raportând acest fapt, Flavius 

Iosif precizează că mulţi Perşi s-au tăiat împrejur, punându-şi 

vieţile la adăpost. Se consideră că Jidanii au răspândit tăierea 

împrejur în Statele Unite, pentru ca să nu mai fie doar ei 

circumcişi, deci uşor de identificat în caz că Americanilor le-ar 

veni mintea la cap şi ar începe să îi persecute. 
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CAPITOLUL VIII 
 

TĂIEREA ÎMPREJUR ŞI FACTORII ECONOMICI 
 

I. Rădăcinile economice ale tăierii împrejur 
 

Jidanii şi Musulmanii credincioşi consideră că tăierea împre-

jur este un ordin divin, dat de Dumnezeu lui Avraam. Oricare ar 

fi baza acestei credinţe, sociologii nu se pot împiedica să caute 

şi cauzele mai concrete ale acesteia. Mulţi sociologi sunt 

convinşi că tăierea împrejur a apărut şi s-a dezvoltat pe baza 

anumitor factori economici. Iată ce scrie Nawal Al-Saadawi: 
 

Istoria arată că tatăl a ţinut totdeauna să ştie care îi sunt adevăraţii lui 

copii, pentru a le lăsa moştenire averea sa. Din acest fapt, rezultă că familia 
patriarhală s-a născut mai ales din motive economice. Pe de altă parte, 

societatea trebuia să construiască un sistem de valori morale şi religioase, 

plus unul juridic, astfel încât interesele ei economice să fie protejate şi 

garantate. Putem spune cu suficientă certitudine că tăierea feminină împre-
jur, centura de castitate şi alte practici sălbatice aplicate femeilor au fost 

rezultatul intereselor economice care guvernau societatea. Existenţa acestor 

practici s-a prelungit până în societatea contemporană, ceea ce înseamnă că 

aceste interese încă există. Miile de tăietori împrejur, infirmieri, infirmiere, 

medici alţi indivizi trăiesc din tăierea feminină împrejur, împotrivindu-se din 

toate puterile la orice schimbare în ce priveşte măcelăria tăierii împrejur şi 

abuzurile legate de aceasta, sursă importantă de venituri pentru ei. 
 

O teorie mai nouă consideră că apariţia tăierii împrejur s-ar fi 

datorat unor factori geo-economici. Conform acestei teorii, în 

urmă cu 6000 de ani ar fi avut loc schimbări climaterice foarte 

severe în regiunea Saharasia, adică din Africa de Nord până în 

Asia centrală. În virtutea acestor schimbări climaterice, siste-
mul patriarhal violent l-a înlocuit pe cel matriarhal, care era 

paşnic şi democrat. În cadrul societăţilor dominate de sistemul 

patriarhal, sexul este considerat dintr-o perspectivă îngrijoră-

toare, bărbatul dominând femeia iar Dumnezeu jucând un rol 

foarte important. 

Foametea şi sărăcia rezultate din schimbările climaterice au 

redus interesul părinţilor pentru copiii lor. Obligată în perma-

nenţă să îşi caute hrana de toate zilele, mamle nu au mai putut 

arăta copiilor tandreţea de altădată, de care, adesea, nici ele nu 

avuseseră parte. Degradarea relaţiei mamă-copil a antrenat-o pe 

aceea dintre femeie şi bărbat, ceea ce a condus la dezvoltarea 

violenţei şi la sadism, mai ales în ce priveşte organele sexuale. 

Masculină sau feminină, tăierea împrejur este una dintre for-

mele acestei violenţe. Când aceste practici se instalează într-o 

societate, ele devin marca distinctivă pe care aceasta o poartă 

cu ea în lungul migraţiilor sale, afectând astfel şi alte populaţii. 

Chiar dacă situaţia geografică diferă de schimbările care au 

condus la apariţia tăierii împrejur, aceasta persistă, devine cutu-
mă, care apoi este întărită prin forţa legii. Pentru abolirea tăierii 

împrejur, mai întâi trebuie desfiinţat sistemul patriarhal violent 

care o condiţionează şi o însoţeşte. 

Factorul economic contribuie la schimbarea naturii tăierii 

împrejur, dintr-un ritual religios în unul pseudo-medical. 

Numeroşi Jidani preferă tăierea medicală împrejur, efectuată de 
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personalul medical calificat, în primele două-trei zile după naş-

tere, fără să se mai adreseze tăietorului împrejur prescris de 

Biblie, în cea de a opta zi de viaţă. Între altele, această schim-

bare este dictată şi de faptul că tăierea medicală împrejur costă 

mai puţin decât aceea religioasă, efectuată la sfânta sinagogă 

jidovească, sfânta moscheie musulmană sau sfânta biserică a 

anumitor creştini. Această evoluţie a tăierii împrejur se constată 

în toate comunităţile: iudaică, musulmană, creştină americană şi 

chiar tribală. Treptat, s-a renunţat la ritualul religios al tăierii 

împrejur, chirurgia respectivă fiind practicată tot mai des la 

maternitate, imediat după naştere. De asemenea, se constată că 

tăierea faraonică împrejur înlocuieşte centura de castitate, care 

este greoaie, excesiv de tehnică. Aceeaşi tăiere faraonică împre-

jur este pe cale să înlocuiască instituţia haremului, care este 

prea scumpă şi inaccesibilă celor mulţi.  

Schimbarea condiţiilor economice este un mijloc important în 

sensul abolirii tăierii feminine împrejur. Mama cu zece copii, ce 

nu reuşeşte să asigure acestora mijloacele de subzistenţă, nici să 

găsească o slujbă convenabilă, este obligată să accepte tăierea 

împrejur a fetelor ei, dacă asta este voinţa viitorilor posibili 

gineri. Dimpotrivă, dacă fetele şi femeile au o slujbă convena-

bilă, dacă nu sunt obligate să conteze pe soţ, pentru a supra-
vieţui, ele sunt libere să accepte sau să refuze tăierea împrejur. 

De aceea, opozanţii tăierii feminine împrejur cer Statelor occi-
dentale ca o parte din sumele destinate dezvoltării ţărilor afri-

cane să fie consacrate asigurării independenţei economice a 

femeilor africane. 

 

II. Câştigul – factor de extindere a tăierii împrejur 

 

1) Tăierea împrejur, sursă de câştig 

Primul şi singurul scop al chirurgului ce taie împrejur nu este 

totdeauna realizarea unui câştig. Este sigur însă că medicul 

american ce refuză să taie împrejur noii născuţi se expune unei 

pierderi anuale de aproximativ 7500 de dolari, care vor trece 

astfel în buzunarele altor medici. 

Rolul câştigului realizat prin tăierea împrejur apare foarte clar 

în cadrul celor ce s-au petrecut în Anglia. În această ţară, tăie-
rea împrejur se practica la o scară similară cu cea din Statele 

Unite. Către începutul celui de al II-lea Război mondial, în 

cadrul înaltei societăţi engleze, proporţia tăiaţilor împrejur era 

de aproximativ 80 %, în vreme ce, printre muncitori şi funcţi-
onari se situa cam la 50%. Pe atunci, se pretindea că în acest fel 

se combate masturbaţia. După adoptarea unui nou sistem de 

securitate socială, în decada anilor 1970, această proporţie a 

scăzut aproape la zero. Noul sistem de securitate socială a 

antrenat pierderea câştigului realizat de medici prin rentabila 

tăiere împrejur, ei fiind de acum plătiţi cu un salariu fix, indife-

rent că taie sau că nu taie împrejur.  



 
142 

Problema se pune la fel şi în ce priveşte tăierea feminină 

împrejur, adesea efectuată de un bărbier, moaşă, vrăjitoare, etc. 

Moştenită în cadrul familiei, meseria de tăietor sau tăietoare 

împrejur a femeilor este foarte respectată, mai ales în mediul 

rural. Se înţelege de ce moaşele se opun din toate puterile 

abolirii tăierii feminine împrejur, efectuării naşterilor în mater-
nităţi, nu la domiciliul mamelor, ca pe vremuri. De asemenea, 

moaşele de pretutindeni se opun democratizării demografiei 

prin larga răspândire a prezervativelor şi a celorlalte mijloace 

anti-concepţionale, care le-ar reduce câştigurile şi le-ar afecta 

prestigiul lor social. Nimeni nu îşi taie creanga de sub el! 

 

2). Tăierea împrejur şi comerţul cu instrumentele 

medicale respective 

Când medicii au ajuns să recomande tăierea împrejur, Jidanii 

au fost primii ce s-au grăbit să inventeze scule pentru  facili-
tarea muncii medicului, contribuind la şi mai larga răspândire a 

circumciziei. Medicul chirurg sau tăietorul împrejur ce şi-a 

cumpărat astfel de scule, sau un aparat ce taie automat clitori-

sul, de exemplu, va căuta să îşi amortizeze cheltuiala cât mai 

rapid. Interesul şi dorinţa celui ce a inventat sculele şi aparatul 

de tăiat împrejur merg în acelaşi sens, al vinderii cât mai multor 

instrumente de tăiere împrejur. Nici inventatorii sau industriaşii 

ce produc astfel de scule, nici medicii, bărbierii, moaşele sau 

vrăjitoarele ce le utilizează nu au vreun interes să ia poziţie con-

tra tăierii împrejur. Dimpotrivă. 

În anii 1950, industria americană a sculelor de tăiere împrejur 

a încercat să îmbobineze în această practică şi Europa, mai ales 

Germania, care era şi continuă să fie o colonie ocupată de 

armata americană, supusă propagandei iancheilor şi destul de 

profund tăiată cerebraliceşte împrejur. Către 1957, concernul 

american Gomco surgical manufacturing corporation, a 

înfiinţat la Ulm, în Germania ocupată, un centru de european de 

distribuţie a sculelor de tăiere împrejur. Apoi, în 1959, 150 

dintre noii născuţi într-o clinică din Darmstadt au fost tăiaţi 

împrejur, în mod experimental, desigur, fără anestezie, cum 

cere Biblia, Coranul şi celelalte cărţi foarte sfinte, cum o cerea 

şi promovarea sfintelor interese ale concernului Gomco, de tăie-
re mondială împrejur, peniană şi cerebrală. În 1963, doctorul H. 

Koester a lansat campania de tăiere împrejur, cu acest aparat 

foarte modern, a tuturor noilor născuţi germani din maternitatea 

Universităţii din Giessen. În 1968, de exemplu, 2832 de noi 

născuţi germani au fost tăiaţi împrejur în cadrul campaniei de 

promovare a acestui aparat-minune, care taie tot, dintr-un foc! 

Totuşi, la începutul anilor 1970, medicii şi chiar părinţii 

bebeluşilor germani au început să priceapă cum stau lucrurile şi 

chiar să deschidă ochii, opunându-se jidăniri sau musulmani-
zării copiilor lor prin tăierea clandestină împrejur. În acest 

context, foarte promiţătoarea experienţă de tăiere peniană îm-
prejur, a popoarelor europene, a luat sfârşit chiar în ţara în care 
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începuse, în Germania ocupată. Între timp însă, alţi reprezen-

tanţi şi merituoşi samsari ai grupului Gomco de tăiere împrejur 

s-au deplasat în Danemarca, reuşind să mutileze 18 bebeluşi 

danezi în anul 1973. Presa zisă daneză a făcut o foarte largă 

publicitate meşteşugului de jidănire sau musulmanizare prin 

tăierea împrejur. Danezii însă nu s-au grăbit să priceapă binefa-
cerile foarte democrate ale iudeo-musulmanizării şi africanizării 

prin tăierea împrejur, preferând să rămână în urma înălţă-
toarelor exemple din Sudan, Uganda, Somalia, Egipt, Israel şi 

ale ţări din lume. 
 

3). Tăierea împrejur şi comerţul sau gheşeftul cu prepuţuri 

De-a lungul secolelor de iudeo-creştinism şi de islamism, 

prepuţul a dat naştere multor obiceiuri cu caracter superstiţios. 

Foarte repede, s-a ajuns la înţelegerea faptului că sfântul prepuţ 

jidănesc, musulman sau creştin poate fi izvorul unor nu mai 

puţin sfinte gheşefturi, al unor profituri fabuloase şi poate chiar 

vreun apartament în Rai! De ce nu? Prepuţul bărbătesc, clito-
risul femeiesc, placenta fetuşii avortaţi sau chiuretaţi au găsit 

multiple utilizări în anumite ritualuri satanice, în industria cos-

metică, alimentară, medico-farmaceutică, prepararea grefelor de 

piele, a extractelor de opoterapie, etc. Subiectul acesta este 

foarte vast şi depăşeşte cadrul strict al tăierii împrejur, de care 

ne ocupăm. Vom spune câteva cuvinte despre grefele de piele. 

Începând cu anii 1980, foarte multe spitale şi clinici au apro-
vizionat cu prepuţuri omeneşti laboratoarele şi companiile 

farmaceutice, care au nevoie de carne omenească pentru cerce-
tările privind manipularea fiinţei umane şi popularea lumii cu 

oameniu de tip nou, la care visa şi Lenin. Aceleaşi spitale şi 

clinici alimentează cu prepuţuri societăţile transnaţionale, ce 

realizează şi ele foarte interesante profituri. Către 1992, a deve-
nit evident că marile companii farmaceutice, alimentare şi altele 

consideră că piaţa mondială a prepuţurilor va atinge în curând 

nivelul promiţător de miliarde şi miliarde de dolari. 

Opozanţii tăierii împrejur sunt însă şi împotriva acestor sfinte 

profituri democrate, care nu fac rău nimănui – dimpotrivă! 

Aceştia au început să alerteze părinţii inconştienţi că spitalele şi 

medicii practică tăierea împrejur în vederea furtului de prepu-

ţuri şi clitorisuri, pe care le vând. Spitalele americane foarte 

creştine, de exemplu, vând un prepuţ cu 35 de dolari iar anumiţi 

medici reduc preţul operaţiei de tăiere împrejur, despăgubindu-

se cu ceea ce primesc din vânzarea prepuţurilor şi a clitoriselor. 
 

III. Tăierea împrejur şi asigurările 

Opozanţii industriei de tăiere împrejur încep să alerteze com-
paniile de asigurări medicale, arătându-le că ele rambursează 

intervenţii chirurgicale ce nu se justifică pe plan medical. 

Aceste companii de asigurări au însă propria lor logică. De 

exemplu, la 21 septembrie 1994, Blue Cross and Blue Shield 

(BCBS), din Utah, a răspuns că: 
 

Se ştie de decenii că tăierea împrejur nu serveşte un obiectiv medical ce ar 

putea fi demonstrat ca necesar. Totuşi, ea s-a înrădăcinat în cultura noastră, 
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iar eforturile pentru abolirea ei nu au avut aproape nici un efect. BCBS nu 

are o politică socială. Contractele noastre exclud cu regularitate plata 

serviciilor ce nu sunt necesare, din perspectivă medicală, de exemplu ampu-
tarea apendicelui normal. Totuşi, BCBS rambursează un număr de operaţii 

chirurgicale fără justificare medicală – cazul ligamentelor tubulare, al 

secţionării parţiale sau totale a canalelor excretoare testiculare, pentru 

provocarea sterilităţii masculine, al inversării ligamentelor tubulare sau al 

implantării de proteze peniene, etc. (…) BCBS rambursează aceste operaţii 
nu pentru că ar considera că ele trebuie plătite ci pentru că publicul cere ca 

aceste servicii să fie incluse în contractul de asigurare medicală. 
 

Totuşi, unele companii de asigurări refuză să plătească tăierea 

împrejur pe motivul că nu este vorba de o intervenţie chirur-

gicală justificată din punct de vedere medical. De exemplu, 

începând cu 1 ianuarie 1987, acesta este cazul companiei 

Pennsylvania Blue Shield.  

Subliniem însă că medicii prezintă adesea tăierea religioasă 

împrejur drept una medicală, cu scopul ca asigurările să plă-
tească în locul părinţilor care, bineînţeles, dau şi ei, după cum 

se obişnuieşte, un plic de bani domnului doctor! Un profesor 

egiptean, trăitor la Londra, mi-a spus că, în 1998, şi-a tăiat 

copiii împrejur la spital, pe banii Statului englez, explicându-mi 

că ”medicul ce a efectuat tăierea împrejur a fost foarte înţele-

gător, menţionând pe dosar că operaţiile respective au fost 

efectuate pentru corectarea fimozisului. Această practică este 

foarte curentă în Franţa, ţară ce se jidăneşte şi musulmanizează 

cu multă dăruire creştină şi sfânt entuziasm democrat. 
 

IV. Tăierea împrejur şi arma banului 

Schimbarea societăţii cere nu numai braţe de muncă ci şi 

bani. În Franţa, de exemplu, se spune că ”Banul este nervul 

războiului” iar în Elveţia că ”Cel ce plăteşte are dreptul să 

comande”. Este deci normal ca cel ce plăteşte să vegheze ca 

banul său să fie utilizat cum doreşte el. 

Deşi sunt principalii contribuabili ai luptei contra tăierii femi-
nine împrejur, Occidentul şi organizaţiile internaţionale refuză 

să finanţeze şi lupta contra tăierii masculine împrejur. Organi-
zaţiile naţionale africane ce luptă contra tăierii feminne împre-

jur sunt foarte grijulii în ce priveşte separarea acesteia de tăie-
rea masculină împrejur, altfel riscă să piardă finanţarea occiden-

tală de care se bucură.  

Ţările occidentale nu s-ar limita la suspendarea finanţării 

luptei contra tăierii feminine împrejur, ameninţând cu suspen-
darea oricărui ajutor economic pentru ţările ce nu participă la 

această luptă. Organizaţia germană Pământul Femeilor indică 

foarte clar că unul dintre obiectivele sale este de a convinge 

toate statele occidentale să adopte această politică. 

Partizanii tăierii masculine împrejur utilizează Banul ca armă 

pentru menţinerea şi permanentizarea acestei mutilări bărbă-
teşti. Astfel, doctorul Wiswell a avertizat:  

 

Dacă în zece ani copii netăiaţi împrejur vor face dializă pentru insufici-
enţă renală cauzată de infecţia căilor urinare, asigurările ce refuză plata 

tăierii împrejur ar putea fi considerate ca responsabile. 
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Opozanţii tăierii masculine împrejur îndeamnă părinţi să dea 

în judecată medicii care practică această chirurgie nejustificată 

din punct de vedere medical. Pierzând procese peste procese, 

destul de costisitoare, societăţile de asigurări şi spitalele înfeu-
date finanţei iudeo-jidoveşti şi musulmane ar putea fi forţate să 

renunţe la această practică sălbatică, de origine africană.  
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CAPITOLUL IX 
 

TĂIEREA ÎMPREJUR ŞI FACTORII POLITICI 
 

I. Jidanii, tăierea împrejur şi conflictul politic 
 

1). Opoziţia contra tăierii împrejur şi antisemitismul 
 

Rabinii consideră că tăiarea masculină împrejur este o impor-

tantă componentă a religiei şi identităţii jidoveşti. Orice campa-
nie contra acestei practici este considerată de ei un atac la 

adresa credinţei lor, din care cauză toţi opozanţii ne-jidani ai 

tăierii împrejur sunt consideraţi antisemiţi de către ei. În ce 

priveşte opozanţii jidani, aceştia sunt consideraţi ca animaţi de 

o inexplicabilă ură de sine.  

Deşi este este una dintre invenţiile secolului XX, acuzaţia de 

antisemitism atârnă deasupra capetelor idioţilor de creştini ca o 

sabie a lui Yahve, având repercusiuni foarte profunde asupra 

dezbaterii privind tăierea îmnprejur sau mutilarea sexuală 

bărbătească. Pentru a menaja susceptibilitatea jidovească, prin 

nedemnii lor reprezentanţi, creştinii degeneraţi, conduşi de 

Biserica jidovită şi vândută au înlocuit termenul consacrat de 

tăiere feminină împrejur prin acela de mutilare sexuală femi-

nină, în încercarea disperată de a şterge orice asemănare între 

cele două. Pe de altă parte, legislatorul occidental şi multe 

organizaţii guvernamentale şi non-guvernamentale, păstrează o 

tăcere suspectă cu privire la tăierea masculină împrejur, tăcere 

ce este un adevărat complot, o veritabilă conspiraţie a tăcerii.  

Teama de acuzaţia de antisemitism a obligat organizaţiile 

contra tăierii împrejur din Statele Unite să nu scoată o vorbă 

despre crima contra omenirii care este tăierea împrejur, cea de 

toate zilele, care are loc în spitale şi maternităţi – după naştere, 

în primul rând sub un pretext medical, excluzându-se astfel 

orice aluzie privind tăierea religioasă împrejur. Binenţeles, 

aceasta pune o reală problemă morală organizaţiilor respective, 

întrucât asta înseamnă abandonarea protejării jidănuţilor, a 

copiilor şi bebeluşilor jidani. De altfel, opozanţii jidani ai tăierii 

împrejur nu ezită să le reproşeze această atitudine, ce poate fi 

considerată o formă de antisemitism. 
 

2). Răspândirea de către Jidani a tăierii împrejur 

Jidanii au contribuit din toate puterile lor la răspândirea tăierii 

împrejur printre Creştini şi Musulmani. În această privinţă, 

Romberg scrie următoareşe: ”Dacă Jidanii şi-ar fi tăiat împrejur 

fetiţele, am fi făcut şi noi exact la fel”. 

Dincolo de influenţa lor istorică prin Biblie, care prescrie 

tăierea masculină împrejur, semnalăm că Jidanii au sprijinit 

acestă mutilare şi sălbăticie prin inventarea tot felul de aparate 

medicale de tăiere împrejur. Nu mai puţin, ei au contribuit la 

aceasta printr-un număr impresionant de texte literare sau 

pseudo-medicale pe aceeaşi direcţie propagandistică, inventând 

de fiecre dată un nou pretext, ultimul fiind acela al bolii inven-

tate de laboratoare, boală numită sida! Sprijinul lor permanent 

în ce priveşte difuzarea tăierii masculine împrejur a suscitat 
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îndoieli cu privire la motivele şi scopurile lor, mai ales că tăie-

rea lor împrejur este o practică religioasă şi o chestiune de cre-
dinţă în alianţa dintre ei şi dumnezeul tribal iudeo-jidovesc, nu 

o problemă sau chestiune medicală. Putem distinge patru 

motive probabile ale tăierii jidoveşti împrejur. 

- Înainte de toate, subliniem voinţa castei rabino-preoţeşti de 

protejare a idolatriei, ce este fondul de comerţ al castei respec-

tive, din care aceasta trăieşte de 3000 de ani, fără să fii muncit 

vreodată. Prin reformele lor, Jidanii din Germania secolului al 

XIX-lea au încercat să desfiinţeze tăierea împrejur, pentru a 

scoate jidănimea din ghetoul în care fusese înfundată de mafia 

rabinică şi casta preoţească iudeo-creştină. Politrucii, rabinii şi 

comisarii jidovi au văzut în aceasta o încercare de compro-

mitere a reputaţiei Bibliei – carte revelată, chipurile, care de mii 

de ani stă la baza puterii şi a exorbitantelor privilegii rabinice şi 

preoţeşti, iudaice, creştine sau musulmane. În faţa mişcării anti-

circumcizioniste actuale din Statele Unite, rabinii ca şi preoţii 

creştini se simt izolaţi şi încep să o scalde, gata să abandoneze 

ideea de tăiere împrejur. Riscul de revenire la dezbaterea 

reformelor jidănimii germane din secolul al XIX-lea este cât se 

poate de real. Pentru a nu se ajunge la această catastrofă, casta 

rabinică jidovească şi alte organizaţii jidoveşti mai mult sau 

mai puţin cunoscute fac tot ce pot pentru a stimula inconştienţa, 

nepăsarea şi ignoranţa creştinilor, religioşi sau anti-religioşi, în 

ce priveşte tăierea împrejur. Efectiv, în proporţie covârşitoare, 

preoţii creştini sunt printre ultimii imbecili care au existat 

vreodată pe faţa pământului, neavând nicio idee precisă despre 

tăierea împrejur, în ce constă aceasta, care sunt efectele ei mai 

mult sau mai puţin cunoscute sau complet ignorate de lenea, 

prostia şi comoditatea cre(ş)tinilor din toate timpurile, care 

tocmai de aceea au fost numiţi aşa. 

- În al doilea rând, putem vorbi de voinţa de propagare a 

credinţei sau idolatriei iudeo-jidoveşti. După cum am văzut în 

partea religioasă, anumiţi rabini preconizează tăierea împrejur a 

copiilor de Creştini sau de alte religii, în scopul semănării 

confuziei, al facilitării conversiunilor jidoveşti viitoare. 

- În al treilea rând, unii vorbesc de o voinţă de disimulare. 

Medicii jidani din Germania, care au emigrat în Statele Unite, 

în preajma ultimului Război mondial, au contribuit la răspân-

direa tăierii masculine împrejur printre popoarele non-jidăneşti, 

pentru ca eventuala identificare a Jidanilor să fie tot mai dificilă 

iar eventualele persecuţii periodice anti-jidoveşti să devină 

imposibile. 

- În al patrulea rând, putem avea în vedere şi dorinţa de 

revanşă. Tăierea împrejur era semnul infailibil de identificare a 

Jidovilor din Germania naţional-socialistă – probabil singurul 

stat socialist ce a existat vreodată în Europa. Odată refugiată în 

Statele Unite, Jidovimea germană a făcut tot ce i-a stat în 

putinţă pentru a tăia împrejur şi a mutila milioanele de imbecili 

americani care habar n-aveau pe ce lume trăiau. Bineînţeles, 
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mulţi creştini conştienţi şi inteligenţi s-au întrebat dacă nu 

cumva aceasta ascunde dorinţa jidovească de revanşă contra 

creştinilor: foştii persecutaţi sar peste cal, arătându-se dornici să 

pedepsească şi să umilească fii şi nepoţii foştilor persecutori 

reali sau imaginari. 
 

II. Musulmanii, tăierea împrejur şi conflictele politice 

Ca şi la Jidani, şi la Musulmani regăsim o poziţie similară în 

ce priveşte tăierea împrejur,masculină ca şi feminină. În această 

problemă, expunerea noastră se va limita la dezbaterea exis-
tentă în Egipt. 

1). Opoziţia la tăierea feminină împrejur şi anti-islamismul 

Numeroşi sunt cei care vizionând filmul difuzat de CNN în 

1994 au văzut în aceasta voinţa de a difama Egiptul şi Islamul. 

În cadrul consecinţelor mai îndepărtate ale difuzării acestui 

film, absolut real, de altfel, Muhammad Al-Hayawan a publicat 

un articol în Al-Wafd din 5 octombrie 1997 – în urma  anulării 

de către un tribunal din Cairo a decretului ministerului religiilor 

din Egipt, privind interzicerea tăierii feminine împrejur din 

această ţară. Între altele, Al-Hayawan spune următoarele: 
 

Care este interesul Europei şi al Statelor Unite să facă astfel încât fetele 

noastre să rămână netăiate împrejur? Chiar şi FNUAP (…) şi ONU, la 

Geneva, au atacat justiţia egipteană şi sprijinit ministerul egiptean al sănă-
tăţii. Ultimul lucrează oare pentru ceilalţi doi, care îi cer să nu respecte 

justiţia? Senatul american a considerat că decizia tribunalului egiptean ar 

putea conduce la reducerea ajutorului american acordat Egiptului. 

Nu ne-am închipuit că justiţia egipteană ar putea fi influenţată de vacar-
mul din America. Nu ne putem imagina că Egiptul şi-ar putea planifica 

politica sa morală conform directivelor americane. Ne întrebăm cu tărie de 
ce vrea America să interzică tăierea împrejur a fetelor egiptene. Nu cumva 

pentru că Israelul vrea asta? America nu ia nicio decizie pentru sau contra 

Egiptului, înainte de a se consulta cu stăpânii ei din Israel. 
 

2). Anti-religia şi opoziţia la tăierea masculină împrejur 

Judecătorului libian Mustafa Kamal Al-Mahdewi i s-a făcut 

un proces de apostazie pentru că, între altele, s-a declarat contra 

tăierii masculine împrejur. Autorităţile religioase saudiene şi 

libiene au cerut interzicerea cărţii sale şi condamnarea lui la 

moarte, dacă nu se retractează. După un proces care a durat ani 

şi ani, la 27 iunie 1999, Tribunalul de Apel din Bengahzi a emis 

sentinţa contradictorie următoare: l-a achitat pe A-l-Mahdawi 

de acuzaţia de apostazie, interzicând însă reeditarea şi distri-
buţia cărţii sale. 

În versiunea arabă a acestei cărţi, am publicat textul unui şeic 

egiptean care consideră că opoziţia la tăierea masculină împre-

jur este ”o insultă a tuturor profeţilor ce au practicat-o: 

Mahomed, Isus, Moise, şi Avraam”. După el, opozanţii tăierii 

împrejur sunt ”inamicii religiei, ai omenirii şi ai lui Dumnezeu, 

aliaţi ai tovarăşului Diavol”. Deşi recunoaşte că tăierea mascu-

lină împrejur nu este obligatorie în Islam, el consideră că voinţa 

opozanţilor de interzicere a ei vizează răspândirea ateismului, 

că această etapă va fi urmată de alta, în cadrul căreia vor fi 

atacate dogmele religioase fundamentale. 
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III. Tăierea împrejur şi conflictele coloniale 

Treptat, ţările occidentale şi organizaţiile internaţionale au 

promulgat şi adoptat diverse măsuri contra tăierii feminine 

împrejur. Care este poziţia Africanilor în această chestiune? 

Într-o scrisoare din 5 aprilie 1984, către Edmond Kaiser, 

preşedintele Senegalului, Abdou Diouf, scrie următoarele: 
 

Edmond Kaiser, fondator al mişcării Santinelele, pleacă într-un fel de 

cruciadă contra mutilărilor sexuale, mai ales contra acelora care afectează 

femeile. Totuşi, el s-a prezentat în faţa noastră nu ca un cenzor insolent şi 

nerespectuos ci ca un om căruia nimic din ce este omenesc nu îi este străin. 

El afirmă că se bate în numele valorilor universale.  

Recentele accidente survenite în Europa, ca urmare a infibulărilor, au 

scuturat serios conştiinţa publică. 

Mutilaţiile sexuale feminine constituie un subiect tabu. Oamenii se ruşi-
nează să dezbată acest subiect. Ca şi cum fiecăruia i-ar fi ruşine să pună 

punctul pe ” I ”, ca şi cum asta ar însemna violarea intimităţii noastre 

colective. Totuşi, aceste practici există şi pun serioase probleme conştiinţei 

noastre de oameni. 
Să nu ne grăbim însă a le condamna ca sălbatice şi sângeroase. Nu este 

cazul să calificăm drept barbarie ceea ce nu este decât semnul unei diferenţe 

culturale. În Africa tradiţională, mutilările sexuale provin dintr-un ansamblu 

coerent, care are valorile şi credinţele sale, comportamentul lui cultural şi 

ritualurile sale. Ele constituiau o probă, o încercare necesară în cadrul vieţii, 

încheind procesul de socializare al copilului. 

Totuşi, dacă aceste practici constituie astăzi o problemă, aceasta se dato-
rează faptului că societăţile noastre sunt într-o stare de profundă mutaţie, 

cunoscând alte dinamisme socio-culturale, în cadrul cărora aceste practici nu 

îşi mai găsesc locul lor sau apar ca nişte arhaisme pe cale de dispariţie. 

Problema constă în a accelera dispariţia lor. 
Aceasta presupune educaţia noilor generaţii, nu anatemia. Partea esenţială 

a acestei lupte trebuie să aibă loc în interiorul acestor noi dinamisme socio-

culturale. Această luptă trebuie să facă din femeie o fiinţă liberă, dezalie-
nată, care încarnează respectul şi eminenta demnitate a vieţii. Convingerea 

mea de om este că deplina împlinire a femeii înseamnă ceea ce este esenţial 

în viaţa de familie şi în societate. 

Femeie împlinită este aceea care arată o deplină înflorire fizică, culturală 

şi spirituală. Trebuie deci să acţionăm rapid şi fără întârziere. 

 

DE  AICI   ULTIMA   TRANŞĂ 
 

 

La îmceputul anului 1999. preşedintele Jammeh al Gambiei a 

anuţat că el nu va interzice tăierea feminină împrejur, califi-

când pe cei ce combat această practică drept inamicii 

Islamului. El a adăugat că cei ce se pronunţă contra acestei 

tăieri împrejur, inclusiv unii lideri musulmani, vor să distrugă 

religia. Faptul de a distinge sau insista asupra tăierii feminine 

împrejur, printre alte problemele ce ameninţă sănătatea feme-
ilor din Africa, ascunde, din partea Occidentalilor, un motiv 

fondat pe interese precise. Campania din presă este descrisă de 

preşedintele Jammeh drept ”propagandă… o problemă pentru 

poporul nostru”. Faptul de a considera circumcizia feminină o 

mutilare este o minciună, apoi adaugă: ”Cu ocazia viitoarei 

sesiuni am decis să prezint un proiect de lege care va interzice 

astfel de articole sau emisiuni de radio-televiziune. Sunt foarte 
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indignat de această campanie injustă, pe care nu o putem lăsa 

continue”. 

Africanii reproşează Occidentului nu numai intervenţia lui în 

Africa ci şi în familiile africane de pe teritoriul ţărilor apusene. 

Astfel, ca urmare a unui proces contra Malienilor din Franţa, 

ziarul Republicanul din Mali a condamnat ”propaganda rasistă 

şi europo-centristă”, cerând ”un pic de pudoare, de toleranţă şi 

de respect pentru alţii, în sens democratic”. Preşedintele asoci-
aţiei pariziiene ADUM (Africa Deşteptată, Unită şi în Marş) a 

trimis tribunalului din Paris o moţiune de solidaritate cu o tăie-
toare împrejur maliamă. El consideră că este normal ca Mali-

enii să îşi taie fetele împrejur, inclusiv pe teritoriul Fraţei. 

Dimpotrivă, autorităţile franceze consideră că legea este una şi 

indivizibilă, că pe teritoriul Franţei nu pot fi tolerate practicile 

ce ating integritatea fizică, pe motive de origine. Remarcăm 

însă că Franţa este una dintre rarile ţări occidentale ce a îndrăz-
nit să intenteze un proces contra tăierii feminine împrejur. 
 

IV. Tăierea împrejur şi conflictul feminist 

Marx şi diccipolii luii au interpretat istoria ca fiind o luptă 

între clasa capitalistă şi muncitorii exploataţi, nu între religii 

sau rase. Mişcările feministe au modificat această teorie, consi-

derând că adevărata luptă este aceea dintre sexe. Deasupra 

religiei şi a rasei există bărbaţii, iar aceştia sunt într-o perma-

nentă luptă cu femeile. Tăierea feminină împrejur fiind un 

aspect al acestei lupte, abolirea ei necesită solidaritatea tuturor 

femeilor, indiferent de religia şi de rasa lor. În această privinţă, 

Benoîte Groult scrie următoarele:  
 

Ultima colonie a lumii moderne nu va putea obţine respectul drepturilor 

sale decât dacă femeile se vor dovedi solidare. Este necesară solidaritatea 

milioanelor de femei excizate, cusute, violate, repudiate, sechestrate, prosti-
tuate sau vândute, din lumea întreagă. Ele trebuie să fie conştiente că fiecare 

femeie exploatată, mutilată sau supusă, chiar la 10 mii de kilometri de satul 

ei, riscă să supună şi să mutileze pe oricare dintre celelalte. 
 

Hosken consideră că ”din punct de vedere individual sau 

colectiv, bărbaţii sunt vinovaţi de continuarea practicii mutilării 

sexuale feminine”. Din toate punctele de vedere, bărbaţii sunt 

cei ce domină societatea: familia, justiţia, guvernul, organiza-
ţiile internaţionale, etc. Cu ocazia sentinţelor lor în materie de 

tăiere împrejur, cel mai adesea sunt condamnate femeile, nu 

bărbaţii. 

Aceste opinii ale feministelor occidentale sunt foarte apreci-
ate de multe femei africane. Pe un ton plin de sarcasm, 

Somaliana Waris Dirie scrie următoarele: 
 

Aceste războaie tribale, ca şi practica tăierii feminine împrejur, sunt 

consecinţa egoismului bărbaţilor. Nu-mi face plăcere să o spun, dar acesta 

este adevărul… Dacă le-am tăia părţile genitale şi i-am lăsa apoi de capul 

lor, să sângereze până la moarte sau să supravieţuiască, poate că vor 

înţelege, în sfârşit, răul pe care ei îl impun femeilor. 
 

De asemenea, semnalăm că feministele acuză bărbaţii că sunt 

vinovaţi şi de permanentizarea tăierii masculine împrejur, tot în 

scopul dominării femeilor şi al separării de copiii lor, pe care nu 
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îi pot apăra. Această acuzaţie loveşte Biblia în mod direct. 

Feminista jidoavcă Miriam Pollack spune că Dumnezeul Bibliei 

i-a ordonat lui Avraam să îşi taie fiul împrejur, fără să o anunţe 

şi pe Sara. Dumnezeu a acţionat ca şi cum Isac ar fi fost numai 

fiul lui Avraam. Nici acesta nu a consultat-o pe Sara, înainte de 

a-şi tăia fiul împrejur. Nu femeile sau copiii ci bărbaţii au decis 

ce este şi ce nu este sacru. De acum, se impune ca femeia să 

intervină, în scopul redefinirii sacrului. Ea ştie însă că a lua 

cuţitul pentru a mutila organele sexuale ale fiului ei nu este un 

lucru sacru. 
 

CAPITOLUL X 
 

EFECTELE PSIHICE ŞI SOCIALE ALE TĂIERII 

ÎMPREJUR 
 

Să ne imaginăm un copil între membrii familiei sale, de care 

este iubit şi pe care îi iubeşte. Dintr-o dată, în casa respectivă 

pătrund oameni pe care nu îi cunoaşte, care îl imobilizează cu 

forţa, îi smulg hainele de pe el şi îi taie prepuţul cu cuţitul, în 

vreme ce el plânge, se zbate şi încearcă să scape din mâinile lor. 

Abia după consumarea acestui fapt, copilul înţelege că membrii 

familiei lui sunt complicii celor care l-au agresat şi i-au ajustat 

penisul. Care va fi reacţia lui? Chestiunea care se pune este 

următoarea: într-o astfel de situaţie, există vreo diferenţă între 

reacţia unui copil şi cea a unui adult? 
 

I: Efectele tăierii împrejur asupra copilului 
 

1). Efectele tăierii împrejur asupra băieţilor 

Psihologii au studiat traumatismul provocat prin tăierea post-

natală împrejur şi complicaţiile acesteia. Au fost observate 

efectele următoare în ce priveşte complicaţiile vieţii adulţilor: 
 

Experienţa   Efectele la adulţi 
Naştere cu forcepsul        Dependenţă, dureri de cap 

Naştere tardivă         Nerăbdare, sentimentul de a fi într-o cursă 

Naştere prin cezariană        Frontiere confuze, dificultăţi de învăţare 
Naştere prematură        Rezistenţă la schimbare 

Sufocare         Astmă 

Traumatism major        Sinucidere, sentimentul morţii 
 

În general, se admite că experienţa naşterii are anumite efecte 

asupra vieţii adultului. În aceste condiţii, nu se putem nega că 

tăierea împrejur, care adesea are loc la câteva zile după naştere, 

poate avea şi ea astfel de efecte. 

În 1945, doctorul David Levy avertiza corpul medical contra 

traumatismelor cauzate de operaţiile pe copii, între care tăierea 

împrejur. El a descoperit că răspunsul copilului la acest trauma-
tism este cu atât mai puternic cu cât el este mai tânăr. El semna-

lează cazul unui copil tăiat împrejur la vârsta de şase ani şi 

şapte luni. Copilul s-a bătut cu tatăl său şi cu anestezistul, 

înainte de a fi imobilizat de către aceştia. După operaţie, copilul 

a căpătat caracterul unui adevărat turbat în ale distrugerii, 

plăcându-i jocurile în care se ucidea la tot pasul, a devenit 

claustrofob cu tendinţe sinucigaşe. Un alt băieţel, tăiat împrejur 
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la vârsta de un an, la trei ani şi şapte luni suferea de frică, 

coşmaruri nocturne, comportament agitat. În 1949, Joseph 

Lewis confirmă şi el efectele psihice nefaste ale tăierii împrejur 

asupra copiilor. 

Bărbaţii sub hipnoză povestesc detaliile tăierii împrejur sufe-

rite de ei după naştere, inclusiv durerea pe care au suportat-o. În 

astfel de ocazii ei îşi exprimă furişi voinţa de a se răzbuna, de a 

distruge pe cei care au participat la mutilarea lor.  

Psihiatrul jidan Michel Erlich semnalează că operaţia de 

amigdalită, efectuată în copilărie, are anumite efecte psihice 

asupra copilului. Foarte curios însă, vorbind de tăierea împrejur 

post-natală, el pretinde că aceasta nu ar avea consecinţele 

traumatice ale amigdalitei. 

Bettelheim, dimpotrivă, consideră că tăierea împrejur a nou-

născuţilor este mai catastrofală pe plan psihologic decât aceea 

efectuată la o vârstă mai avansată. În acest ultim caz, 
 

Copilul cunoaşte mai bine viaţa, ştiind mai multe despre părinţii lui şi 

intenţiile acestora. De aceea, tăierea împrejur i se pare mai puţin amenin-
ţătoare iar cei care i-o impun mai puţin fioroşi. Anumite triburi admit că de 

vreme ce copilul nu înţelege justificarea tăierii împrejur, aceasta înseamnă 

că el este încă prea tânăr pentru această intervenţie şi pentru ceremonia 

respectivă. Suntem tentaţi să adăugăm că neînţelegerea aceasta sugerează 

copilului mai curând angoasa castratului decât libertatea sexuală. 
 

Bettelheim compară tăierea împrejur cu operaţia estetică ce 

poate fi la fel de traumatizantă. Dacă această operaţie este 

suportată de o fată care îi înţelege sensul, ea va suporta mai 

uşor durerea fizică şi va aştepta cu nerăbdare plăcerea care va 

rezulta. 

Unul dintre efectele tăierii împrejur este evitarea de a gândi şi 

de a vorbi despre aceasta. Bărbaţii ce contactează un centru de 

tăiere împrejur evită acest termen în cadrul apelului lor tele-
fonic. Unii dintre ei devin isterici şi încep să tremure când li se 

înmânează o carte pe această temă. Alţii evită să privească 

cuţitele, foarfecele şi celelalte scule ce le reamintesc trauma-

tismul prin care au trecut. 

Toate acestea au condus la înţelegerea efectelor psihice ale 

tăierii împrejur. Cercetările efectuate au demonstrat că experi-
enţa durerii şi traumatismul suferit în copilărie sunt cauza unor 

schimbări fiziologice mult mai târzii. Studiul imaginei creie-
rului adulţilor ce au suferit un abuz sexual pe când erau copii 

demonstrează că volumul hipocampului lor cerebral este mai 

redus. Ori, această parte a creierului este sediul memoriei. De 

asemenea, s-a remarcat că adulţii abuzaţi sexual în copilăria lor 

au o memorie verbală redusă, mai ales pe termen scurt. James 

Prescott, neuro-psihiatru şi vechi administrator al Institutului 

naţional al Sănătăţii, afirmă că tăierea împrejur afectează 

dezvoltarea creierului. 

2. Efectele circumciziei asupra fetelor 

Tăierea feminină împrejur are loc adesea între 5 şi 15 ani, la o 

vârstă la care fata înţelege ceea ce se petrece cu ea. După cum 

semnalează Bettelheim, această vârstă poate fi un avantaj faţă 
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de o alta anterioră, mai ales în societatea ce consideră circum-

cizia feminină un mijloc de integrare socială care va evita fetei 

de a fi obiectul şicanelor celor de vârsta ei. Totul depinde de 

felul în care societatea şi cea în cauză concep tăierea împrejur. 

În ce priveşte societatea somalină, care practică tăierea farao-

nică împrejur, Lantier remarcă următoarele: 
 

În mediile fanatice, femeile astfel tratate nu suferă niciodată de vreo psi-
hoză, ignoră orice angoasă şi se zic fericite. Dimpotrivă, femeile somaliene 

mai puţin ataşate cutumelor decât generaţiile anterioare, dar care încă se 

consideră obligate să suporte soarta lor tradiţională, sunt atinse de neuraste-
nie, apatie şi tristeţe. 

Lightfoot-Klein scrie următoarele: 
Fetele sudaneze privesc tăierea împrejur cu un sentiment mixt, de teroare 

şi aviditate, în acelaşi timp. Adesea ele manifestă o severă anxietate, o 

reacţie de fobie generalizată, mai ales când termenul operaţiei se apropie. 

Atunci, ele încep să se teamă de o simplă atingere, de cuţite, de reuniunile 

sociale şi chiar de a dormi. Acestea decurg din faptul că, vrând-nevrând, 

înainte să le vină rândul, ele au conştientizat tăierea împrejur a altor fete, au 

auzit ţipetele disperate ale acestora. Unele fete au văzut chiar sângele celor 

ce le-au precedat. Totuşi, în ciuda acestor lucruri, ziua tăierii împrejur este 

considerată cea mai importantă din viaţa unei fete. 
 

II. Tăierea împrejur şi raporturile cu părinţii 

Omul are nevoie de tandreţe în aceeaşi măsură ca şi de hrană. 

Această tandreţe începe în cadrul raporturilor dintre copil şi 

mamă, care conduce la cunoscutele raporturi de apropiere şi de 

dragoste dintre cei doi, cu consecinţe asupra sănătăţii fizice şi 

psihice a copilului, de-a lungul întregii lui vieţi. Tăierea împre-
jur influenţează relaţia mamă-copil încă din timpul perioadei 

intrauterine, mai ales dacă mama este în conflict cu soţul pe 

această problemă. Se cunoaşte cazul unei jidoavce al cărei 

termen fusese depăşit. Aceasta nu putea naşte din cauză că soţul 

ei vrea neapărat să taie copilul împrejur. Descoperind că mama 

copilului nu dorea ca fiul ei să fie tăiat împrejur, moaşa a 

anunţat soţul femeii şi tatăl copilului, acesta de pe urmă decla-

rându-se de acord cu renunţarea la tăierea împrejur. De îndată 

ce mama a fost informată de decizia soţului ei, naşterea s-a 

produs fără probleme, iar copilul a rămas nemutilat. 

Când tăierea împrejur are loc la maternitate, imediat după 

naştere, copilul este răpit de lângă mama lui şi dus într-o altă 

sală, pentru a fi chinuit şi mutilat în absenţa acesteia. Suferinţa 

îndurată va afecta alăptarea ulterioară a copilului, care, uneori, 

îşi va refuza mama. Strigătele copilului pot deranja mama, care 

va avea tendinţa să îl lase să plângă, ceea ce crează o tensiune 

între mamă şi copil. La rândul lui, acesta va avea sentimentul că 

mama l-a trădat, că ea este vinovată de ceea ce i s-a întâmplat, 

pierzându-şi încrederea în ea. Când copilul este tăiat împrejur la 

vârsta de câţiva ani, el adoptă adesea o atitudine foarte agresivă 

faţă de mama lui. 

Aceeaşi problemă se pune şi în cazul tăierii feminine împre-
jur. Fata are sentimentul că părinţii au trădat-o. Doctorul Adil 

Sadiq, profesor egiptean de psihiatrie, raportează cazul unei 

femei repudiate de soţul ei, din cauză că ea nu ajungea nicio-
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dată la orgasm, în cadrul relaţiilor sexuale cu soţul ei. În această 

situaţie, ea şi-a dirijat întreaga agresivitate către tatăl ei, consi-
derându-l responsabil de falimentul vieţii sale conjugale, din 

cauza forţei cu care a insistat ca ea să fie tăiată împrejur, în 

timpul copilăriei ei. 

Pentru a îmbunătăţii relaţiile dintre tăiaţii împrejur ajunşi 

adulţi şi părinţii lor, opozanţii acestei mutilări sugerează ambi-

lor un dialog cinstit şi total. S-a constatat însă că aceasta cere 

mult curaj din partea părinţilor, care recunosc astfel greşeala 

comisă. Nu mai puţin, pentru începerea acestui dialog, copiii 

înşişi au nevoie de mult curaj, ceea ce arată că ei resimt muti-

larea ce le-a fost impusă, că virilitatea sau feminitatea lor a fost 

afectată. 
 

III. Tăierea împrejur şi raporturile cu societatea 

Studiile pe maimuţe demonstrează că, separat de mama sa şi 

crescut cu o păpuşă asemănătoare cu aceasta, din stofă molcuţă 

şi călduţă, puiul de maimuţă ajuns adult va avea un compor-
tament bizar. Dacă păpuşa-mamă va fi metalică şi rece, maimu-
ţoiul ajuns adult va avea un comportament abuziv. S-a constatat 

că cercopitecul crescut departe de mama lui va deveni violent şi 

va manifesta puţină afecţiune pentru puii lui, nerăspunzând la 

strigătele lor şi neconsolându-i în niciun fel. 

Acelaşi fenomen se observă şi la oameni. Cel ce suferă de 

anumite privaţiuni are tendinţa de a-i priva pe alţii de afecţiunea 

sa. Cel ce a fost abuzat îşi creează o personalitate de angoasat 

sexual şi îi va priva şi pe alţii de plăcerea sexuală. S-a bservat 

că părinţii ce îşi bat copiii au fost ei înşişi bătuţi la vremea lor. 

Evident, când vor deveni părinţi, copiii bătuţi cândva îşi vor 

bate, la rândul lor, proprii lor copii. Aceasta nu înseamnă însă 

neapărat că orice copil bătut va deveni violent, căci lipsa de 

afecţiune şi de plăcere pot fi compensate de adult. 

Prezentăm pe scurt efectele probabile ale tăierii masculine 

împrejur asupra societăţii, bazându-ne în principal pe scrierile 

psihologului jido-american Ronald Goldman. Autorii care au 

tratat acest domeniu foarte sensibil sunt extrem de rari. 
 

1). Regresia stimei de sine 

Dacă bărbaţii conştientizează că tăierea împrejur influenţează 

raporturile lor sexuale, vor avea mai puţină stimă pentru ei 

înşişi, lucru datorat faptului că relaţiile sexuale joacă un rol 

important în stima de sine. Cel ce nu se stimează va stima mai 

puţin pe alţii şi va adopta comportamentul asocial al celor ce se 

izolează, fac depresiuni peste depresiuni, se droghează. Pentru 

a-şi afirma dominaţia de care este capabil, un astfel de bărbat ar 

putea recurge la raporturi sexuale cu minorii, fenomen foarte 

răspândit în Statele Unite şi în lumea musulmană. 
 

2). Mutilarea celorlalţi 

Unii se întreabă care estze procentul de pediatri şi de urologi 

ce au ales această specializare în Statele Unite, pentru a putea 

practica pe copii ceea ce au suferit ei înşişi. 
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Goldman arată că în ciuda efectelor negative ale tăierii împre-

jur, apărătorilor acesteia le este foarte greu să ajungă la o altă 

opinie, din cauza anumitor factori de natură psihologică. Printre 

aceştia, fiecare repetă pe alţii ceea ce a suferit el însuşi.  Studi-
ile demonstrează că tăierea împrejur este efectuată mai ales de 

către medici în vârstă, bărbaţi care ei înşişi au fost mutilaţi 

astfel, în copilăria lor. 

Goldman face legătura între tăierea masculină împrejur şi rata 

operaţiilor pe femeile din Statele Unite, fără vreo justificare 

medicală valabilă. Bărbaţii sunt în favoarea tăierii feminine 

împrejur tocmai pentru a le priva astfel pe femei de plăcerea 

sexuală de care au fost privaţi ei înşişi. Din această cauză, lupta 

contra tăierii feminine împrejur trebuie însoţită de aceea contra 

tăierii masculine împrejur. 

De asemenea, s-a observat că femeile susţin şi practică pe 

altele tăierea împrejur care le-a mutilat cândva pe ele însele. 

Femeia mutilată are tendinţa ca, la rândul ei, să mutileze alte şi 

alte femei, ceea ce conduce la detestarea oricărei femei care nu 

este mutilată sexual. În acest fel s-au creat adevărate bariere 

sociale între tăiaţii şi netăiaţii împrejur, în timpul vieţii ca şi 

după moarte, bariere de care ne-am ocupat în cadrul dezbaterii 

religioase. Iată ce scrie despre asta Alice Miller: 
 

Întrucât uită sau ignoră  singura explicaţie corectă, istoricii şi psihologii 

vor continua vreme îndelungată să caute motivele tăierii împrejur. Cu timpul 

însă, această explicaţie devine evidentă, mai ales când ne punem întrebarea 

următoare: Ce se va întâmpla celui care a mutilat un copil? Nu cumva 

copilul torturat de către adulţii bigoţi şi ignoranţi va sfârşi prin a se răzbuna? 

Acest copil va trăi permanent în umbra sentimentului de răzbunare, mai ales 

dacă în viaţa lui nu intervin evenimente de natură să îl vindece prin dragoste 

de vechea mutilare, ceea ce, bineînţeles, este ceva foarte rar. Regula 

generală este că cei ce au suferit acest prejudiciu îl vor prelungi asupra pro-
priilor lor copii, afirmând sus şi tare că acest comportament nu le dăunează 

întru nimic, întrucât chiar părinţii lor, la vremea respectivă, l-au adoptat faţă 
de ei. În plus, tăierea împrejur se complică cu aspectele ei religioase – ceea 

ce înseamnă că, pentru foarte mulţi, este de neconceput că religia ne poate 

împinge la acte de cruzime, sălbăticie şi obscurantism. Ce se întâmplă însă 

dacă aceste lucruri de negândit sunt pe deplin adevărate? Trebuie oare ca 

generaţii şi generaţii de copii să fie sacrificate pe altarul ignoranţei, cruzimii, 

obscurantismului, nepăsării, setei de sânge a castei rabino-muftio-preoţeşti? 
 

3) Violenţă şi comportament antisocial 

Goldman îşi pune o serie de întrebări cu privire la relaţia din-
tre tăierea împrejur şi comportamentul asocial, mai ales violen-

ţa din Statele Unite, adică societatea cea mai violentă din lume. 

Rata crimelor din Statele Unite este de opt ori mai mare decât 

cea din Europa şi de paisprezece ori superioară celei din 

Japonia. Desigur, trebuie ţinut cont de existenţa drogurilor, de 

carenţele educaţiei morale, prezenţa masivă a armelor la înde-
mâna oricui, violenţa televizuală, absenţa taţilor din familii, 

slăbiciunile sistemului şcolar, şomajul, rasismul, scăderea senti-
mentului religios, etc. Totuşi, se constată că, în ultimii treizeci 

de ani, rata criminalităţii americane a crescut în paralel cu aceea 

a numărului de tăiaţi împrejur, adică de mutilaţi sexual. Pe baza 
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acestei constatări, Goldman trage concluzia existenţei unei 

legături între tăierea împrejur şi violenţa socială. 

În Statele Unite, violenţa cea mai frecventă este aceea din 

cadrul familiilor. Goldman se întreabă dacă nu cumva există o 

legătură între faptul că la fiecare 25 de secunde un băieţel este 

tăiat împrejur în Statele Unite, iar la fiecare 15 secunde un 

bărbat loveşte o femeie. Lovirea unei femei exprimă dorinţa de 

a o domina sau de a reacţiona la refuzul ei de a se supune. 

Acestea decurg din sentimentul că familia şi locuinţa constituie 

citadela bărbatului, în care femeia intră ca parte componentă. 

Acest sentiment şi fapt social ne apropie de problematica tăierii 

împrejur a copiilor, în ambele cazuri fiind vorba de impunerea 

voinţei bărbatului în faţa altora. Pe de altă parte, toate studiile 

demonstrează că abuzurile suferite de copii fac din aceştia 

viitori soţi violenţi. Oricât s-ar gargarisii religiile monoteiste şi 

idolatriile tribale cu pretenţiile lor absurde, tăierea împrejur 

rămâne un abuz fizic, sexual şi moral contra copilului. Unii 

tăiaţi împrejur consideră că mamele lor nu i-au protejat îndea-
juns şi se îndreaptă contra acestora. Probabil că de aici porneşte 

sentimentul confuz şi inconştient al nevoii de violenţă contra 

femeilor. Aceasta însă nu înseamnă neapărat că toţi cei tăiaţi 

împrejur vor fi violenţi cu femeile. Pur şi simplu, tăierea împre-
jur este unul dintre factorii acestei violenţe. 

 

4) Violul 

În Statele Unite, anual sunt declarate două milioane de vio-

luri. Rata violurilor din această ţară depăşeşte de şapte ori pe 

aceea din Comunitatea europeană. Nu cumva există o legătură 

între rata ridicată a volurilor şi la fel de ridicata rată a tăierilor 

împrejur, din Statele Unite? 

Similitudinea dintre violul unei femei şi tăierea împrejur a 

unui băieţel este evidentă. În cazul tăierii împrejur, copilul este 

dezbrăcat şi, cu ajutorul forţei şi al sculelor specifice, penisul îi 

este mutilat de către unul sau mai mulţi indivizi ce se comportă 

ca nişte călăi. În esenţa ei, tăierea împrejur nu diferă prea mult 

de viol, care este o agresare sexuală a femeii. Unica diferenţă 

între tăierea împrejur şi viol este vârsta şi natura actului. Cei ce 

taie împrejur un bebeluş sau un băieţel consideră că acesta nu 

are dreptul să refuze mutilarea ce îi este impusă. Tot aşa, cel ce 

violează o femeie consideră că aceasta nu are dreptul să refuze 

relaţia sexuală ce îi este impusă. Unii cred că femeia violată nu 

suferă din cauza violului, ba chiar că, de fapt, găseşte o plăcere 

în acesta. Tot aşa, partizanii tăierii împrejur consideră şi ei că 

bebeluşul sau copilul nu suferă din cauza operaţiei. Cei ce taie 

împrejur sunt ei înşişi victime ale tăierii împrejur, iar cei ce 

violează au fost adesea ei înşişi victime ale unor abuzuri sexu-

ale sau fizice. Nimeni nu poate contesta similitudinea dintre 

milioanele de tăieri împrejur şi milioanele din violuri din 

Statele Unite. 
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5) Pedofilia 

Studiile americane demonstrează că 38% dintre femeile 

americane au suferit un abuz sexual în copilăria lor. Unele 

dintre aceste sudii estimează că, în realitate, această cifră este 

de aproximativ 45%. De asemenea, întrucât nimeni nu vorbeşte 

cu plăcere despre acest gen de experienţe, pe care toţi se stră-
duiesc să le uite, unii consideră că rata violenţelor şi abzurilor 

sexuale printre copii americani ar putea fi în jur de 60%. 

Bineînţeles, unii consideră că există o legătură clară între 

tăierea împrejur şi pedofilie. Cei ce abuzează copiii pe plan 

sexual suferă de de o lipsă de stimă de sine şi de sentimentul 

incapacităţii lor, simptome ce rezultă necesarmente din mutila-
rea tăierii împrejur. Cei ce abuzează de copii pe plan sexual 

suferă de dificultatea realizării dorinţelor lor sexuale. Această 

dificultate caracterizează fără excepţie şi pe tăiaţii împrejur. 

Devenit adult, copilul ce a simţit că a fost violat, va avea 

tendinţa de a viola şi al alţi copii, la rândul lui. Am văzut deja 

că tăierea împrejur produce tăietori împrejur. Bineînţeles, nu 

toţi cei tăiaţi împrejur vor deveni pedofili, cauzele pedofiliei 

fiind multiple. Nimeni nu poate însă contesta că tăierea împre-
jur este una dintre aceste cauze. 

 

6). Sinuciderea 

Rata sinuciderilor din Statele Unite a crescut în ultimele 

decenii. Între 1950 şi 1990, rata sinuciderilor americane a 

crescut de 3,4 ori la tinerii cuprinşi între 15 şi 24 de ani. În 

1990, rata sinuciderilor americane la bărbaţi a fost de 5,6 ori 

superioară celei a femeilor. Sinuciderea este produsul izolării, 

al refulării sentimentelor şi al ruşinii, trei factori ce decurg din 

tăierea împrejur. 

De asemenea, s-a observat fenomenul decesului înaintea 

împlinii vârstei de un an, care loveşte anual 6000 de copii în 

Statele Unite, dintre care 60% băieţi. Ar fi foarte interesant de 

văzut dacă nu cumva există o legătură între acest fenomen şi 

tăierea împrejur. Dacă ţinem cont de faptul că tăierea împrejur 

se aseamănă cu violul şi că acesta ucide voinţa şi spiritul 

persoanei în cauză, nu este exclus ca mutilarea prin amputarea 

prepuţului să contribuie la acest gen de decesuri. 
 

7). Furtul 

În Statele Unite, furtul constituie o problemă enormă. În 1992 

au fost declarate 12,2 milione de cazuri de furt. 

Jido-americanii ce se opun tăierii împrejur consideră că 

aceasta este de fapt un furt, întrucât este vorba de un atentat la 

proprietatea altuia, fără consimţământul acestuia. În consecinţă, 

după aceştia, tăierea împrejur este contrară poruncii biblice ”Să 

nu furi” (Ie 20:15). Somaliana Waris Dirie vorbeşte de tăierea 

ei împrejur ca şi cum aceasta ar fi fost un furt: 
 

Mi se rupe inima când mă gândesc că peste două milioane de fetiţe vor 

trăi anul acesta ceea ce am trăit eu însumi. De asemenea, ştiu că permanent 

creşte numărul femeilor furioase, care, ca şi mine, nu vor putea recupera 

niciodată ceea ce li s-a furat. 
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Consider că trupul pe care Dumnezeu ni l-a dat la naştere a fost perfect. 

Oamenii m-au furat, mi-au răpit forţa şi m-au lăsat infirmă. Dacă Dumnezeu 

ar fi considerat că anumite părţi ale corpului meu sunt inutile, atunci de ce 

m-ar fi făcut aşa cum m-a făcut? 
 

Ronald Goldman consideră că există o similitudine între furt 

şi tăierea împrejur. Cel ce este furat se supără până la disperare 

şi, pentru a se proteja, încearcă să minimizeze ceea ce i s-a 

întâmplat. La fel se petrec lucrurile cu cei tăiaţi împrejur, care 

minimizează şi ei ceea ce li s-a întâmplat. Ce ne împiedică să 

vedem în tăierea împrejur o hoţie, ce ne împinge nu numai la 

furtul integrităţii fizice a celor în cauză ci şi la furtul bunurilor 

altuia? Există oare o relaţie între rata ridicată a tăierilor împre-
jur şi aceea la fel de ridicată a furturilor din Statele Unite? 

 

8). Războaiele şi conflictele armate 

Ca şi indivizii, societatea îşi poate îndrepta agresivitatea către 

sine însuşi, pentru a se distruge, sau către alţii, pentru a-i dis-

truge pe aceştia. Tot ce contribuie la violenţa individuală 

contribuie şi la violenţa societăţii şi la înclinaţia acesteia de a 

agresa alte popoare. Pierderea încrederii, a stimei de sine şi a 

afecţiunii pentru alţii, dorinţa de dominaţie şi refularea senti-

mentelor face parte din personalitatea tipic americană. Aceste 

elemente nu pot fi separate de practica generală a tăierii 

împrejur în această ţară. 

Bineînţeles, asta nu înseamnă că doar cei tăiaţi împrejur sunt 

făcători de războaie. Nu putem însă exclude că mutilarea 

sexuală joacă rolul ei în chestiunea războaielor, oricât de 

neînsemnat ar fi acest rol. Excluderea acestui factor din întregul 

comportamentului social, pe motiv că ar fi vorba de o specu-
laţie, dovedeşte frica de a descoperi efectele nefaste ale tăierii 

împrejur. Întrucât există interese ce vor să eternizeze tăierea 

împrejur, se evită şi se închide ochii în faţa cercetărilor sociale 

ce arată inconvenientele acesteia. 

Somaliana Waris Dirie vede o relaţie între tăierea feminină 

împrejur şi războaiee interminabile din ţara ei: 
 

Ca şi practica exciziunii, aceste războaie tribale sunt consecinţa agresi-
vităţii, a egoismului bărbaţilor. Nu îmi place să spun acest lucru, dar acesta 

este adevărul. Bărbaţii acţionează astfel întrucât sunt obsedaţi de teritoriul, 
posesiunile şi femeile lor, toate acestea figurând într-o singură categorie, pe 

plan cultural ca şi pe cel legal. Dacă am castra bărbaţii, probabil că ţara mea 

ar deveni un paradis. Astfel ei s-ar calma, s-ar arăta mai sensibili faţă de 

lumea înconjurătoare. Fără excesele regulate de testosteron, nu am avea nici 

războaie, nici masacre, nici furturi, nici violuri. Dacă s-ar tăia bărbaţilor 

părţile genitale şi apoi, fără îngrijire medicală, ar fi lăsaţi să sângereze întru 

moarte sau să supravieţuiască cum or şti, poate că astfel ar înţelege, în 

sfârşit, răul pe care năravul lor îl impune femeilor. 

 

CAPITOLUL XI 
 

MIJLOACE DE LUPTĂ CONTRA TĂIERII ÎMPREJUR 
 

În ultimul capitol din dezbaterea medicală am văzut cum, în 

ce fel şi în ce măsură pot fi remediate efectele dăunătoare ale 

tăierii împrejur. De data asta ne vom ocupa de măsurile sociale 
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preconizate de opozanţii tăierii împrejur, în vederea eradicării 

acesteia. Pentru deplina lămurire şi înţelegere a acestor pro-
bleme, cititorii sunt rugaţi să consulte şi Dezbaterea juridică, 

din Partea a V-a a cărţii de faţă. 
 

I. Studiul global şi falimentul complotului tăcerii 

Masculină ca şi feminină, tăierea împrejur este o practică 

complexă, ce necesită un studiu multidisciplinar global. Un 

astfel de studiu este condiţia necesară prealabilă combaterii 

eficace a tăierii împrejur, demascând complotul tăcerii din jurul 

acesteia, punând în evidenţă aspectele religioase, sociale, 

medicale, juridice şi chiar esoterice sau oculte. 

Putem considera că dezbaterea în jurul tăierii feminine 

împrejur a atins astăzi o anumită audienţă internaţională. 

Dimpotrivă, tăierea masculină împrejur continuă să fie încon-

jurată de mister, constituind un adevărat tabu. De fiecare dată 

când mi-am arătat interesul pentru această chestiune, interlo-

cutorii mei  au rămas ca la dentist. Anunţând prin internet 

apariţia acestei cărţi în arabă, cineva mi-a răspuns că acest 

subiect este foarte sensibil, că ar trebui să îl evit. Un alt 

internaut m-a ameninţat cu flăcările Iadului, înainte de a fi citit 

cartea care nici nu apăruse. Un al treilea mi-a scris: ”De ce vă 

consacraţi acestui subiect când există atâtea altele? Merită oare 

tăierea împrejur această atenţie, acest efort?”. Pe acesta l-am 

întrebat: ”Mutilarea anuală a 15 milioane de copii nu merită 

oare atenţia omenirii”? 
 

II. Activismul religios 

Religia este un factor important în cadrul continuării sau al 

abolirii tăierii împrejur. Oricare le-ar fi puterea şi influenţa 

reală, autorităţile religioase poartă întreaga responsabilitate a 

acestei practici. Ele continuă însă mutilarea sexuală a omenirii, 

încercând să se justifice sau, dimpotrivă, fără să scoată o vorbă. 

Ce se poate face cu aceste autorităţi religioase, cu aceşti călăi în 

sutană, rabini, muftii, medicii-călăi? 

1). A îngriji, a îndepărta şi a cenzura 

Pentru a împiedica automutilările, psihiatriii propun îngrijirea 

bolnavilor prin prescrierea de medicamente, eventual anumite 

operaţii. Este însă inimaginabilă prescrierea de medicamente 

pentru toate autorităţile religioase jidăneşti, musulmane şi 

coreligionarii acestora, pentru a se obţine încetarea tăierilor 

împrejur. Volkov a propus unele măsuri drastice în cadrul luptei 

contra violării integrităţii omeneşti de către secta scopiţilor din 

Rusia: 

- Organizarea unei reţele de instituţii politice, educative şi 

culturale, trimiterea de animatori culturali anti-religioşi, a unor 

medici, în regiunile contaminate de această sectă. 

- Întocmirea unei liste de castraţi cunoscuţi şi supravegherea 

atentă a acestora. 

- Măsuri de natură administrativă pentru a-i izola de restul 

populaţiei pe castraţii fanatici, propagandiştii sectei şi castra-
torii ce trăiesc din castrarea altora. 
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Aceste măsuri şi altele încă ar provoca o furtună de proteste. 

Unii propun să se interzică auto-mutilatorilor lectura textelor 

religioase ce îi pot excita din punct de vedere sexual şi incita să 

se mutileze. Este însă foarte dificil să interzici Jidanilor, de 

exemplu, lectura capitolului 17 din cartea Facerii sau Genezei 

biblice – text ce vorbeşte despre tăierea masculină împrejur. 
 

2). Asocierea autorităţilor religioase 

Întrucât autorităţile religioase nu pot fi îngrijite, s-ar putea 

încerca îndepărtarea lor de cei susceptibili de a fi tăiaţi 

împrejur, cenzurarea cărţilor pretinse ”sfinte”, asocierea lor 

într-un fel oarecare la lupta contra tăierilor împrejur. 

Pentru a putea utiliza însă aceste autorităţi religioase, ar 

trebui început prin a le educa. Pentru asta însă, ele însele ar 

trebui să ceară sau să accepte această educaţie religioasă, apoi 

să se angajeze în domeniul atât de controversat şi periculos al 

combaterii tăierii împrejur. Un rabin convins de justeţea cauzei 

copiilor mi-a scris însă că, după ce şi-a pierdut prepuţul se teme 

că îşi va pierde şi slujba. Cardinalul Jean-Marie Lustiger şi 

marele rabin Samuel Şirat, din Paris, au refuzat să se pronunţe 

în privinţa tăierii feminine împrejur – probabil pentru că se 

temeau de eventuala deschidere, în acest fel, a unei dezbateri 

privind tăierea masculină împrejur. Desigur, într-o epocă ca a 

noastră, când se vorbeşte de dialog între religii şi de concilierea 

Creştinilor cu Jidanii nu ne putem aştepta ca papa de la Roma 

sau episcopii creştini să ia poziţie contra tăierii împrejur. De 

altfel, un gest ca acesta ar fi imediat considerat o dovadă de 

antisemitism sau chiar o provocare. 
 

3). Vaccinarea poporului 

Doctorul Gerard Zwang propune suprimarea religiilor mono-
teiste – în acest fel, crede el, se va putea ajunge la abolirea 

tăierii împrejur, masculine ca şi feminine. Nu vom merge însă 

atât de departe ca doctorul Zwang. În loc de a combate religiile 

precum morile de vânt, preferăm să discutăm cu cei ce se consi-
deră Jidani, Creştini sau Musulmani. Fiecare dintre aceştia are o 

formaţie intelectuală şi un volum de cunoştinţe suficient pentru 

a-i permite să îşi adapteze convingerile religioase la inteligenţa 

sa. Pentru asta, ar fi suficient ca fiecare să conştientizeze com-
plexitatea problemei, să înţeleagă că este vorba de o mutilare a 

persoanei umane, de un atentat contra integrităţii fizice, de 

practici nefaste şi nedemne de fiinţa omenească. Desigur, 

aceasta implică punerea în chestiune a dogmelor religioase 

moştenite, a celor ce figurează în pretinsele cărţi sfinte.  
 

III. Ridicarea nivelului educativ, cultural şi social 

Această sarcină ar putea fi încredinţată diferitelor instituţii de 

formare şi informare a populaţiei, ceea ce implică existenţa 

libertăţii de expresie şi punerea la dispoziţia acestora a infor-
maţiilor ce trebuie comunicate publicului. Nu putem cere ziariş-

tilor să fie experţi în toate domeniile. De asemenea, s-ar putea 

cere experţilor din diversele domenii să contribuie la difuzarea 
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anumitor informaţii în cadrul categooriei sociale din care 

fiecare face parte. 

Pe lângă informarea populaţiei, se pune problema ridicării 

nivelului educativ al întregii societăţi. Desigur, nu s-ar ajunge 

dintr-o dată la abolirea tăierii feminine împrejur. Este însă 

probabil că asta ar putea contribui la transformarea tăierii 

faraonice împrejur în tăiere Sunnah – o primă etapă înaintea 

abolirii ei definitive. O educaţie fondată exclusiv pe religie, ca 

educaţia azharită, ar avea un efect nefast. 

În sfârşit, în cadrul anumitor societăţi s-ar pune problema 

schimbării statutului social al femeii, asigurând acesteia inde-

pendenţa economică astfel încât să poată decide absolut liber în 

chestiune tăierii sau netăierii împrejur a fetelor ei. 
 

IV. Metode de transmitere a informaţiei 

Printre acestea, există stilul serios de transmitere a infor-
maţiei, care implică discuţii şi dezbateri ştiinţifice, în prezenţa 

unor interlocutori, a unui public mai mult sau mai puţin nume-
ros, a unor specialişti. Unii dintre aceştia de pe urmă recurg la 

sistemul de dialog socratic, sub formă de întrebări şi răspunsuri, 

ajutându-i pe interlocutori să spună ei înşişi ceea ce specialistul 

vrea să îi facă să înţeleagă. Evident, în acest fel se ajunge la o 

unitate de limbaj, ceea ce este deja foarte important. Specialiştii 

trebuie să evite provocarea şi umilirea interlocutorilor lor, care 

le-ar deveni astfel inamici. Dimpotrivă, specialiştii trebuie să 

încerce a se pune în situaţia interlocutorilor lor. 

Există însă şi un stil sarcastic de transmitere a informaţiei, stil 

ce recurge la anecdote şi la caricaturi. De exemplu, tăiarea 

împrejur este o practică fondată pe legende care cer, din partea 

specialistului, un anumit efort, pentru a-şi convinge interlo-

cutorul de absurditatea acestei practici. Religia însă blochează 

adesea simţurile şi creierul omenesc, făcându-i pe mulţi să nu 

vadă ceea ce este clar ca lumina zilei, să nu gândească cu capul 

şi cu minţile lor. În astfel de situaţii, succesul dialogului 

depinde adesea de o expresie inspirată sau de exemplul potrivit, 

ce poate debloca creierul. 

În materie de transmitere a informaţiei există însă şi stilul 

literar. Oricât am încerca să fim de logici în cadrul compor-

tamentului nostru, nu vom reuşi niciodată să închidem total şi 

definitiv calea liberă a sentimentelor, afectivităţii şi obişnu-

inţelor omeneşti. Unii sunt foarte sensibili la proverbe, care 

într-o frază rezumă înţelepciunea unui întreg popor. Versul bine 

ales şi evocator al unui poet este adesea mai eficace decât 

discursurile lungi şi epuizante. Acesta este motivul pentru care, 

în cadrul colocviilor organizate de ei, opozanţii tăierii împrejur 

acordă o mare atenţie poeziei şi textelor sentimentale. Bătălia 

pentru abolirea tăierii împrejur are nevoie de oratori şi de poeţi, 

de comedieni, cineaşti şi artişti, după cum are nevoie şi de 

specialişti în materie de religie, de drept, medicină sau alte 

discipline. 
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Un ultim cuvânt cu privire la acest gen de acţiuni. În 1994, 

am participat la o manifestaţie, la Washington, în faţa 

Physicians commitee for responsible medicine. Cu această 

ocazie, manifestanţii şi-au ars certificatele de naştere pe care 

figurau numele medicilor tăietori împrejur. A fost arsă însă şi 

Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, care nu conţinea 

nici un articol despre dreptul la integritatea fizică şi deci nu 

apără pe nimeni contra mutilărilor sexuale idolatrice, adică 

pseudo-religioase. Astfel de manifestaţii au loc şi în faţa spita-

lelor americane ce concediază infirmierele şi personalul medi-
cal ce refuză să participe la tăierile masculine împrejur. 

 

V. Ingrijirea efectelor psihice ale tăierii masculine împrejur 

Tăierea împrejur lasă în urma ei efecte psihice nefaste, atât 

din punct de vedere individual cât şi pe plan social. Opozanţii 

tăierii împrejur consideră că aceste efecte merită o îngrijire 

medicală, atât pentru a uşura situaţia victimelor cât şi pentru a 

ajuta societatea să priceapă despre ce este vorba, împiedicându-

se astfel repetarea mutilării sexuale respective pe alte şi alte 

victime. 

Psihologul Ronald Goldman spune că tăiatul împrejur ce 

devine conştient de starea sa de victimă se închide în sine, caută 

pe cineva pentru a i se destăinui sau chiar se revoltă. A doua 

atitudine este cea mai bună, întrucât ea permite uşurarea victi-

mei şi regăsirea de către aceasta a încrederii în sine. Aceast 

lucru nu este însă totdeauna uşor de realizat căci exteriorizarea 

sentimentelor este dificilă, foarte rare fiind persoanele demne 

de încredere, în acest domeniu. Se pare însă că, în materie de 

tăiere împrejur, este preferabilă evitarea poziţiilor neutrale. 

Tăcerea vicrimei în faţa mutilării suferite înseamnă că ea va 

perpetua această practică pe alte şi alte persoane. Curajul de a 

se exprima are efecte pozitive şi contagioase asupra altora, 

ajutându-i să facă şi ei acelaşi lucru. Exprimarea şi repetarea 

adevărului are efectul bulgărelui de zăpadă ce poate declanşa o 

avalanşă, contribuind la schimbarea culturii unei societăţi. 

Alice Miller spune că ”cel ce înţelege ceea ce s-a comis 

contra lui, în copilărie, nu comite nici un fel de crimă”. Ar 

trebui să se recunoască adevărata natură a ceea ce a suferit 

victima, ar trebui să înţelegem că tăierea împrejur este o crimă, 

mai exact, cu termenii lui Alice Miller, ”cea mai mare crimă a 

omenirii”, pe care religia o impune iar legislaţia nu o sancţi-
onează. Fără asta, vom continua să tolerăm tăierea împrejur şi 

să o repetem neîncetat, pe alte şi alte generaţii de copiii şi de 

adulţi. Alice Miller adaugă: 
 

Fiecare criminal a fost odată victimă şi el; nu toate victimile ajung însă 

obligatoriu criminali. Asta depinde de prezenţa unui martor informat, care 

simţind şi văzând mutilarea suferită de victimă o poate ajuta pe aceasta să 

devină conştientă de cruzimea pe care a trăit-o. Fiecare criminal adult nu a 

avut norocul să întâlnească, în copilăria sa, un astfel de martor. Dacă ar fi 

întâlnit acest martor, criminalul nu ar fi devenit criminal… Cei deveniţi 

capabili să îşi simtă propria mizerie resimt suficientă compasiune pentru 

condiţia altora, deci nu pot comite nici un fel de crimă. 
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PARTEA  A V-a 
 

DEZBATEREA JURIDICĂ 
 

În fiecare an, 15 milioane de persoane sunt mutilate prin 

tăierea împrejur, act pe care Alice Miller îl consideră ”cea mai 

mare crimă contra omenirii”. În ciuda acestei cifre stupefiante 

şi îngrozitoare, legislatorii, tribunalele şi juriştii nu acordă 

aproape nicio importanţă acestei practici, din cauza sensibilităţii 

religioase şi politice, a afacerilor imense ce se ascund în spatele 

acestei crime rituale. 

În partea a doua a acestei lucrări, ne-am ocupat de tăierea 

împrejur în cadrul dreptului religios iudeo-jidănesc, creştin şi 

musulman. În cele ce urmează ne vom ocupa de problemele pe 

care tăierea împrejur le pune pe plan juridic, în cadrul dreptului 

diferitelor state şi al dreptului internaţional. 
 

CAPITOLUL  I 
 

INTERZICEREA  TĂIERII  MASCULINE  ÎMPREJUR, 
 

ÎN CADRUL ISTORIEI 
 

Jenny Goodman, psihiatră jidoavcă ce se opune tăierii mascu-

line împrejur, spune următoarele: 
 

În toate timpurile, persecutorii Jidovilor au încercat să inter-
zică tăierea împrejur. Motivul acestora a fost însă exterminarea 

poporului iudeo-jidănesc, nu grija pentru soarta copiilor – după 

cum reiese din simplul fapt că în astfel de cazuri, tăierea 

împrejur a fost adesea pedepsită cu moartea. În anul 168 era 

veche, Antiochus IV, regele Siriei, a ordonat soldaţilor săi să 

execute atât copiii tăiaţi împrejur cât şi părinţii lor. Ceva mai 

târziu, în 125 era noastră, împăratul Adrian a făcut din tăierea 

împrejur un delict pedepsit cu moartea. Iudeii de atunci şi 

Jidanii de mai târziu nu au respectat însă aceste ordine şi 

reglementări. Mii şi mii dintre ei au fost torturaţi şi au murit ca 

martiri, refuzând să abandoneze acest simbol al credinţei lor. 

Acest gen de interdicţii şi de represiuni s-au repetat pe vremea 

Inchiziţiei creştine, sub guvernul sovietic şi în Germania 

naţional-socialistă. 
 

I. Interzicerea tăierii împrejur în trecut 
 

Prima interzicere cunoscută a tăierii masculine împrejur a 

avut loc pe vremea regelui Achab, din statul Israel, care a 

domnit între anii 875 şi 853 înainte de Isus. Regele israelit 

Achab şi regina sa, Jezabel, au interzis tăierea împrejur în statul 

Israel, format din federaţia a zece triburi din cele douăsprezece, 

de care vorbeşte Biblia. Celelalte două triburi, al lui Iuda şi al 

lui Benjamin, au format regatul Iudeii, practic singurul pe care 

istoria aproximativă, din şcoli şi din universităţi, îl are în 

vedere. Interzicerea tăierii împrejur este dedusă din cuvintele 

lui Ilie, aşa cum apar ele (III Regi 19:9-10): ”Cu râvnă am 

râvnit pentru Domnul Dumnezeul Savaot, căci fii lui Israel au 

părăsit legământul Tău, au dărâmat jertfelnicele Tale şi pe 
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proorocii Tăi i-au ucis cu sabia, rămânând numai eu singur, dar 

caută să ia şi sufletul meu!” Expresia au părăsit legământul tău 

se referă la abandonarea tăierii împrejur. Întru comemorarea 

zelului lui Ilie, Iudeii şi mai târziu Jidanii au instalat aşa 

numitul scaun al lui Ilie, nelipsit din cadrul ceremoniilor iudeo-

jidăneşti de tăiere împrejur. Biblia nu ne spune nimic despre 

motivele pentru care regele Achab a interzis tăierea împrejur în 

Statul Israel şi este exagerat să se susţină că această interzicere 

urmărea distrugerea Iudeilor. De altfel, regele Achab nu avea 

nicio putere în regatul Iuda, iar regii din Iuda nu aveau nici ei 

vreo putere în regatul Israel. Suntem în faţa uneia dintre 

numeroasele confuzii voite din Biblie. Vreme de secole au 

existat două State, care sunt confundate între ele până în zilele 

noastre: pe de o parte Israelul celor 10 seminţii Israelite de la 

Nord (Israel, Ruben, Gad, Efraim, Manase, Isahar, Zabulon, 

Neftali, Aşer, Dan) şi Iuda, cu cele două seminţii din Sud (Iuda 

şi Benjamin). Regatul Israel, cu capitala la Samaria, era de trei 

ori mai mare decât cel al lui Iuda şi de două ori mai numeros. 

Prin poziţia lui geografică Israelul era însă mai expus invaziilor 

duşmane, deci mai vulnerabil decât regatul Iudeea (Iuda şi 

Bejnamin), din care cauză a fost cucerit de Asirieni în anul 722. 

Încă de la întemeierea sa, după moartea lui Saul, Israelul l-a 

proclamat rege pe Iş-Boşet, fiul acestuia, în vreme ce Iuda l-a 

proclamat rege pe David, aflat în stare de rebeliune faţă de 

Saul, în ultimii ani de domnie ai acestuia. Ceea ce ne intere-

sează însă este că Israelul renunţase încă de pe atunci la tăierea 

împrejur şi la holocaustul primilor născuţi, din care cauză Iudeii 

îi considerau apostaţi pe Israelieni şi mai târziu pe Samariteni, 

adică acei Israelieni care nu au putut fi exilaţi de către Asirieni, 

dintre care, o comunitate de aproximativ 200 de oameni a 

supravieţuit până astăzi. În mod evident, aceştia sunt urmaşii 

federaţiei celor zece triburi, în frunte cu Israel, nu Iudeii şi cu 

atât mai puţin urmaşii de astăzi ai acestora, care în proporţie de 

aproximativ 95% sunt Khazari iudaizaţi, adică Jidani sau 

Jidovi. Singurul lucru care ne interesează este că federaţia de 

triburi conduse de Israel a renunţat foarte de timpuriu la tăierea 

împrejur, care apoi a fost interzisă şi pedepsită cu moartea. De 

asemenea, Israelul renunţase şi denunţase sacrificiul primilor 

născuţi (oameni şi animale deopotrivă), pronunţându-se pentru 

căsătorii libere, integrare şi cooperare cu populaţiile din jur. 

Textul biblic este însă foarte confuz şi părtinitor cu privire la 

aceste aspecte, de unde se deduce că el este opera rabinilor şi 

politrucilor iudei, nu israelieni. Tăierea împrejur, sacrificiul 

primului născut, ura implacabilă faţă de alte populaţii şi 

seminţii au separat foarte de timpuriu pe urmaşii celor întorşi 

din Egipt, cu câteva generaţii în urmă. Puterea politică, repre-

zentată prin regi ca Saul şi Iş-Boşet era contra puterii religioase, 

reprezentată de marii preoţi, de întreaga castă sacerdotală, care 

s-a comportat precum politrucii creştini de mai târziu, inclusiv 

cei de pe vremea Iudeo-Sefardului Stalin, a Khazaro-Jidovilor 
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Lenin, Kaganovici şi întreg comitet central al Partidului 

Bolşevic de după uzurparea puterii ţariste din Rusia şi teroarea 

anticreştină care a urmat. Cele două direcţii religioase şi 

ideologice erau clare cu mai multe secole înainte de cucerirea 

asiriană a Israelului (722 era veche), respectiv 586 (era veche), 

când regatul Iudeia este cucerit de Babilonieni, iar Iudeii duşi în 

”robia babiloniană”, care a durat ceva mai puţin de 60 de ani. 

O a doua interzicere regală a tăierii împrejur, în chiar regatul 

Iudeii, refondat după cei 60 de ani de robie babiloniană, datează 

din anul 164 (era veche). Potrivit Bibliei, ”în zilele acelea au 

ieşit din Israel fii fără de lege şi au îndemnat pe mulţi zicând: 

Să mergem şi să facem legătură cu neamurile celor dimprejurul 

nostru că, de când ne-am despărţit de ele, s-au abătut asupră-ne 

multe răutăţi. Şi cuvântul [acesta] a plăcut înaintea ochilor lor. 

Şi s-au înflăcărat unii din popor şi s-au dus la rege ca să le dea 

putere să trăiască după datina păgânilor. Şi au zidit şcoală în 

Ierusalim, după legea neamurilor. Şi nu s-au tăiat împrejur, s-au 

depărtat de legea sfântă, s-au împreunat cu neamurile şi s-au 

vândut a face rău. (I M 1: 12-17). Aşadar, cu aproximatic un 

secol şi jumătate înainte de Golgota, Iudeii, de data asta, prin 

regele Antioh Epifan (de care vorbeşte cartea I a Macabeilor) 

interzic şi ei tăierea Împrejur – ceea ce arată că problema tăierii 

sau netăierii împrejur traversează întreaga istorie israelo-iudai-

că-sefardo-khazară şi jidovească, pănă n zilele noastre. Încu-
rajat de atitudinea majorităţii Iudeilor, regele Antioh Epifan a 

emis ordinul de interzicere a tăierilor împrejur, sperând să facă 

astfel din Iudei un popor în rândul oamenilor, ca toate celelalte, 

nu samsarii şi nici favoriţii dumnezeului lor tribal pe pământ. 

Bineînţeles, vechii Israelieni, adică Samaritenii, foarte nume-

roşi pe atunci, au primit cu bucurie acest ordin regal, conform 

cu veche lor credinţă. Regele Antioh Epifan şi-a trimis mesa-

gerii şi la Ierusalim, în părţile iudaice ale regatului său sirian 

(capitala la Damasc), odonând Iudeilor să nu îşi mai taie 

feciorii împrejur. Potrivit edictului regal, femeile şi toţi cei ce 

participaseră la tăierea împrejur a vreunui bebeluş urmau să fie 

executaţi împreună cu acesta (I M 1: 63-64). Se înţelege că 

aceste măsuri drastice i-au iritat pe rabini, cărora, fără de 

credincioşi, le fugea pământul de sub picioare. De aceea, 

rabinul Matatia şi cei cinci fii ai săi (Ionan, Simon, Iuda, 

Eleazar şi Ionatan), în fruntea Asideilor, ”oameni virtuoşi din 

Israel, care păzeau legea, şi toţi cei care fugeau de rele s-au 

adăugat la ei şi li s-au făcut spre întărire. Şi au adunat oştire şi 

au bătut pe cei păcătoşi cu mânia lor şi pe bărbaţii cei fără de 

lege cu urgia lor, şi cei rămaşi au fugit la neamuri, ca să scape. 

(…) Şi au tăiat împrejur pe pruncii, câţi au aflat în hotarele lui 

Israel. (I M 2: 42-46). Din chiar textul biblic se vede clar că şi 

această abolire a fost voită de Israelo-Samariteni şi chiar de 

Iudei, această situaţie provocând reacţiunea castei rabinice şi a 

mafiei religioase. Ca atare, nu se poate spune că vechile 

interziceri ale tăierii împrejur, ale sacrificiului primilor născuţi 
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şi ale altor reglementări absurde ar fi fost expresia voinţei 

politice de distrugere sau exterminare a Israelo-Samaritenilor şi 

Iudeilor. 

La fel stau lucrurile şi cu interzicerile ordonate de către 

împăratul roman Adrian (d. 138). Deja înaintea acestuia, alţi 

împăraţi romani luaseră unele măsuri de ordin umanist, prin 

care se urmărea limitarea mutilării fizice a omului de către om, 

în special castrarea sclavilor – sub pedeapsa răstignirii şi a 

confiscării a jumătate din averea celor ce încălcau ordinul 

împărătesc. Edictul împăratului Adrian nu interzicea însă 

tăierea împrejur a preoţilor, mai ales că primii creştini o 

practicau şi ei, cu scopul de a beneficia de avantajele Iudeilor şi 

de a nu participa la cultul împăratului ca divinitate. Edictul 

împăratului Adrian era destul de larg, permiţând multor Creştini 

şi Iudei să evite orice fel de persecuţie sau de neplăceri 

judiciare. Totuşi, acest edict pedepsea atât medicul sau tăietorul 

împrejur cât şi pe acela care accepta să fie tăiat împrejur, dacă 

nici unul dintre ei nu făcea parte din clasa politruco-rabinilor. 

În aceste condiţii, edictul împărătesc pedepsea tăietorul 

împrejur ce executa exciderea (exciderit) ca şi pe cel ce se lăsa 

excizat (excidentum probuit). Termenul exidere este însă 

confuz, cercetătorii jidani considerând că el indică tăierea 

împrejur, a cărei interdicţie ar fi provocat rebeliunea lui Bar 

Kokhba (între 132 şi 135). Deşi această interpretare nu este 

acceptată de către toţi cercetătorii, este sigur că Iudeo-Jidanii nu 

pot face nimic pe lume fără să se gândească la testicolele 

bărbatului, penisul şi prepuţul acestuia, etc., ceea ce arată exact 

ceea ce arată. Nimeni nu are nevoie de Freud şi de psihanaliza 

acestuia pentru a gândi ceea ce gândeşte un om normal despre 

această fixaţie patologică pe organele genitale. Pe de altă parte, 

mulţi istorici au remarcat tendinţele iudeofile ale împăratului 

Adrian, care prin edictul lui reglementa de fapt tăierea împrejur, 

fără să o interzică neapărat – între zidurile Romei sau în afara 

acestora, cum au pretins unii sau alţii. Unii istorici vorbesc 

chiar de tendinţa umanistă a edictului împăratului Adrian cu 

privire la reglementarea tăierii împrejur. 
 

II. Interzicerea tăierii împrejur în timpurile 

moderne 
În cadrul dezbaterii religioase am văzut că, în secolul al XIX-

lea, Jidanii reformaţi din Germania au încercat să scape de 

pacostea şi de umilinţa tăierii împrejur. În acest scop, ei s-au 

adresat autorităţilor politice, mai ales la Francfort. Acestea 

urmau să reglementeze tăierea împrtejur astfel încât să lase 

părinţilor libertatea de a tăia sau de a nu tăia împrejur pe copiii 

lor. Autorităţile germane ale vremii aveau tot interesul să redu-

că riscurile medicale ale acestei mutilări, prevăzând cel puţin o 

pregătire chirurgicală corespunzătoare, din partea celor ce se 

pretau la astfel de practici, care aminteau Negrii din Africa şi 

alte popoare decât cele ce s-au remarcat prin vreo contribuţie 
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oarecare la cultura şi progresul omenirii. Problema calificării 

medicale şi chirurgicale a tăietorului împrejur s-a pus şi în 

Franţa, ţară în care, în anul 1843, s-a interzis tăietorului împre-

jur să sugă penisul bebeluşului, cu scopul de a evita infectarea 

rănii şi riscul morţii acestuia. Aceste două măsuri privind, pe de 

o parte, libertatea părinţilor şi, pe de alta, problema igienei tăie-
rii împrejur, au provocat o puternică reacţie din partea  castei 

rabinice, care totdeauna s-a crezut în drept să taie şi să spân-
zure, să reglementeze totul în cadrul comunităţilor ghetoizate 

exact în acest scop, de către ea! 

În Rusia nu a existat nicio lege de interzicere a tăierii împre-

jur, practicată, cu diferenţele respective, atât de către Khazaro-

Jidovi cât şi de către popoarele musulmane ale imperiului. 

Khazaro-Jidovii din regiunile majoritar musulmane practicau 

tăierea împrejur cunoscută. Printre cei ce locuiau în alte regiuni 

ale imensului imperiu ţarist, tăierea împrejur începuse să fie 

abandonată mai mult sau mai puţin, pentru următoarele motive: 
 

- Khazaro-Jidovii laici erau în general ostili acestei parctici, pe care o 

considerau barbară, umilitoare şi ruşinoasă. 

- În Rusia vremii respective nu exista o cultură sau vreo prejudecată 

favorabilă tăierii împrejur, aşa cum există astăzi în Statele Unite. Organis-
mele medicale oficiale ale Rusiei ţariste erau ostile tăierii împrejur, pe care o 
considerau nocivă pentru sănătatea copiilor, fără să mai vorbim de faptul că 

era executată de tot felul de nechemaţi şi incompetenţi, în condiţii incom-
patibile cu igiena. 

- Guvernele ţariste s-au opus tăierii împrejur, considerând-o ca fierul roşu 

pe grumazul vitelor, adică semnul sclaviei noilor născuţi, cărora li se 

contesta libertatea de a-şi alege ei înşişi religia ce le-ar fi convenit. 
 

De-a lungul celor doisprezece ani de naţional-socialism din 

Germania, tăierea împrejur a fost considerată marca sau semnul 

de identificare a Jidanilor, indiferent de originea iudeo-sefardă 

sau jidovo-khazară a acestora. Ca şi în trecut, de-a lungul 

acestei perioade, mulţi Jidani şi-au lăsat băieţii netăiaţi împre-

jur, ori au recurs la restaurarea chirurgicală a prepuţului, pentru 

a scăpa de reglementările administrative considerate persecuţii. 

Câştigătorii ultimului Război mondial au spus ce le-a convenit 

despre învinşii lor. Nimeni însă nu a contestat faptul că tăierea 

jidovească împrejur, ca şi cea musulmană de altfel, nu au fost 

niciodată interzise în Germania naţional-socialistă. 
 

CAPITOLUL II 
 

INTERZICEREA TĂIERII FEMININE ÎMPREJUR 
 

Spre deosebire de tăierea masculină împrejur, tăierea femi-

nină împrejur nu a făcut obiectul atenţiei legislatorilor decât în 

cadrul ultimelor decenii. Totuşi, tăierea împrejur a fetelor şi a  

femeilor a fost practicată în Occident începând cu secolul al 

XIX-lea şi continuă să fie practicată astăzi – sub pretextul 

combaterii masturbaţiei şi al bolilor atribuie acesteia. Întrucât 

această formă de mutilare a omului de către om nu are o bază în 

idolatria biblică, iar puterea mobilizatoare a organizaţiilor femi-
niste occidntale este din ce în ce mai mare, guvernele ţărilor 
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occudentale au început să se opună acestei practici, atât în peri-

oada colonială cât şi după aceasta. Noua tendinţă occidentală, 

privind tăierea feminină împrejur a devenit evidentă în dome-

niul propagandei mediatice, în cel legislativ şi judiciar. Invazia 

masivă a emigranţilor africani în ţările occidentale a făcut şi 

mai actuală atitudinea fostelor ţări coloniale faţă de cutumele 

popoarelor din fostele colonii, care violează flagrant legile din 

Franţa. Belgia, Olanda, Anglia, Spania, Italia şi alte ţări, inclu-
siv România. 

În acest capitol ne vom ocupa de interdicţia tăierii feminine 

împrejur de către legislatorii internaţionali şi naţionali, precum 

şi de tăcerea foarte suspectă a acestora, în ce priveşte tăierea 

masculină împrejur. 
 

I. Interdicţia tăierii feminine împrejur de către 

legislatorii internaţionali 
 

În mod sumar şi cronologic, vom expune luările de poziţie 

explicite, în chestiunea tăierii feminine împrejur, ale legisla-
torilor internaţionali reprezentaţi prin ONU şi organismele 

specializate ale acesteia. 

1931: În acest an, legislatorul internaţional se interesează 

pentru prima oară de chestiunea tăierii feminine împrejur. 

Atunci, în 1931, la Geneva, sub auspiciile Societăţii pentru sal-

varea copilăriei (Société pour la sauvegarde de l’enfance) a 

avut loc o conferinţă consacrată situaţiei copiilor africani. Cu 

această ocazie, mai mulţi delegaţi europeni au arătat că ar fi 

timpul să se pună capăt, prin lege, obiceiului sălbatic al acestor 

rituri barbare. Totuşi, în cadrul Conferinţei de la Geneva, 

majoritatea delegaţilor nu au împărtăşit acest fel de vedea lucru-

rile. Opinia generală a participanţilor a considerat preferabilă 

dezvoltarea învăţământului, pentru a-i face pe Negrii din Africa 

să accepte sau să respingă, în cunoştinţă de cauză, obiceiul sau 

cutuma tăierii împrejur. 

1958: Prin rezoluţia sa din 19 iulie 1958, ECOSOC a invitat 

OMS să intreprindă un studiu privind persistenţa cutumei muti-

lării sexuale a fetelor şi femeilor prin tăierea rituală împrejur. 

De asemenea, Organizaţia Mondială a Sănătăţii era invitată să 

se pronunţe asupra eventualelor măsuri practice prin care s-ar 

putea pune capăt acestei barbarii. 

1959: Ca răspuns la această invitaţie, Adunarea generală 

OMS, din 28 Mai 1959, a refuzat să se ocupe de tăierea femi-

nină împrejur, considerând că această chestiune nu este de com-
petenţa ei şi că ”tăierile rituale împrejur sunt rezultatul unor 

concepţii sociale şi culturale”. 

1976: Primul răspuns cât de cât la obiect, al Organizaţiei 

Mondiale a Sănătăţii, la cererea ECOSOC din 1958, a fost 

publicarea, la 30 septembrie 1976, a Raportului doctorului 

american Robert Cook, expert pe lângă Biroul Regional al 

Mediteranei Orientale, în cadrul OMS. În Raportul său, docto-

rul Robert Cook vorbeşte de trei tipuri de tăiere feminină 

împrejur. El nu le condamnă însă pe toate, ba chiar susţine pe 
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primul dintre acestea, pe motiv că respectivul tip este foarte pe 

larg practicat în Statele Unite, ţară în care milioane de femei 

sunt mutilate sexual ca şi în Africa! 

1979: Între 10 şi 15 februarie 1979, OMS a organizat la 

Khartum un Seminar consacrat practicilor tradiţionale ce afec-

tează sănătatea femeilor şi a copiilor, în special tăierea femină 

împrejur. La acest seminar au participat următoarele ţări: 

Yemenuil de Sud,  Djibuti, Egiptul, Omanul, Somalia, Sudanul, 

Etipia, Kenya, Nigeria şi Burkina Faso. Printre recomandările 

seminarului figurează adoptarea de reglementări naţionale clare 

cu privire la abolirea tăierii feminine împrejur. Aceste recoman-

dări nu făceau nicio distincţie între diferitele tipuri de mutilări 

sexuale feminine, contrar Raportului OMS al expertului doctor 

american Robert Cook, publicat în 1976. 

1982: În luna iunie 1982, OMS şi-a făcut publică poziţia în 

această chestiune, acceptând recomandările formulate în cadrul 

Seminarului internaţional de la Khartum, din 1979. Într-o notă 

către Sub-Comisia pentru prevenirea discriminării şi protecţia 

minorităţilor, OMS adaugă: ”Opinia OMS a fost totdeauna că 

tăierea feminină împrejur nu ar trebui practicată de către perso-
nalul medical sub nici un pretext, nici măcar în spitale sau alte 

centre specializate în mutilarea sexuală feminină”. 

1984: La 24 mai 1984, ECOSOC a decis să încredinţeze unui 

grup de cercetare realizarea unui studiu general privind practi-
cile tradiţionale ce afectează sănătatea femeilor şi a copiilor. La 

4 februarie 1986, un prim Raport, în această chestiune, a fost 

prezentat de către doamna Halima Warzazi, din Comisia de 

Drepturi ale Omului. 

1990: La 2 septembrie 1990 a intrat în vigoare Convenţia 

Copilului, al cărei articol 24, la alineatul 3, spune următoarele: 

”Statele participante vor lua toate măsurile potrivite în vederea 

abolirii practicilor tradiţionale prejudiciabile sănătăţii copiilor”. 

1990: Între 19 şi 24 noiembrie 1990, la Addis-Abeba, în 

colaborare cu Comisia economică ONU pentru Africa, OUA şi 

ministerul Sănătăţii din Etiopia, Comitetul inter-african a orga-

nizat o Conferinţă pe tema practicilor tradiţionale de mutilare 

sexuală feminină, ocazie cu care a fost adoptată expresia de 

”mutilare sexuală feminină”, rununţându-se la aceea de ”tăiere 

feminină împrejur”. În cadrul Conferinţei s-a cerut promulgarea 

de legi concrete pentru interzicerea acestor practici şi abuzuri 

sexuale, cu pedepse pentru vinovaţii de astfel de practici. S-a 

subliniat că legile acestea trebuie să prevadă ”pedepse deosebit 

de severe pentru personalul medical ce se pretează la practici 

barbare şi dezonorante”. 

1994: La Cairo, între 5 şi 13 septembrie 1994, a avut loc o 

Conferinţă Internaţională asupra Populaţiei şi a Dezvoltării, în 

cadrul căreia a fost condamnată tăierea feminină împrejur. 

Paragraful 4/22 din Decizia acestei conferinţe cere guvernelor 

să interzică această practică şi să susţină cu vigoare eforturile 

ONG şi ale instituţiilor religioase în vederea abolirii ei. 
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Paragraful 5/5 din Decizia conferinţei caracterizează tăierea 

feminină împrejur drept o practică coercitivă şi discriminatorie. 

1995: La Pekin, între 4 şi 15 septembrie 1995 a avut loc 

Conferinţa Internaţională a Femeii, în cadrul căreia s-a cerut 

guvernelor şi organizaţuulor internaţionale guvernamentale şi 

non-guvernamentale stabilirea unui plan de măsuri pentru 

abolirea discriminătii fetelor şi femeilor, între care tăierea 

împrejur şi orice altă formă de mutilare sexuală. 

2000: La 7 februarie 2000, Adunarea generală ONU a 

adoptat o Rezoluţie privind practicile tradiţionale şi obiceiurile 

ce afectează sănătatea femeilor şi a fetelor, care ”constituie o 

manifestare a violenţei contra acestora şi o violare gravă a 

drepturilor lor fundamentale”. 

Aceste elemente dmonstrează eforturile ONU, ale diferitelor 

organizaţii ale acesteia, pentru abolirea tăierii feminine împre-

jur. În capitolele următoare, vom reveni asupra acestor elemen-
te, pe care le putem rezuma astfel: 

 

- Tăierea femină împrejur este condamnată sub toate formele non-

terapeutice, ca violare a dreptului la integritatea corporală, la sănătatea fizică 

şi psihică, ca discriminare şi violenţă contra femeilor şi a fetelor. 

- Refuzul efectuării tăierii feminine non-terapeutice în cadrul spitalelor. 

- Necesitatea promulgării de legi ce interzic tăierea feminină împrejur şi 
pedepsesc pe cei ce o practică. 

- Aceste organizaţii nu afirmă că trebuie interzisă şi tăierea feminină 

împrejur non-terapeutică, practicată pe femeile mojore ce o solicită de bună 

voia lor. 
 

După cm se vede, aceste prevederi se referă la tăierea femi-
nină împrejur, fără să se spună nimic despre tăierea masculină 

împrejur. În acest sens, am adresat o serie de întrebări doamnei 

Halima Warzazu, raportor special ONU despre practicile tradi-

ţionale. Scopul întrebărilor mele a fost înţelegerea poziţiei 

ONU, motivele pentru care această organizaţie separă tăierea 

feminină împrejur de cea masculină. Reproduc mai jos între-
bările mele şi răspunsurile primite din partea doamnei Warzazi, 

prin scrisoarea ei din 7 ianuarie 1977: 
 

Î. Dumneavoastră luptaţi deopotrivă contra tăierii împrejur masculine ca 

şi feminine, sau numai împotriva uneia dintre acestea? Dacă luptaţi numai 

împotriva uneia, atunci care este aceasta? Din ce cauză refuzaţi să luptaţi şi 

contra celeilate tăieri împrejur? 

R. Organizaţia Naţiunilor Unite consideră că numai tăierea feminină 

împrejur este o practică nefastă, ce trebuie abolită. Chestiunea tăierii mascu-
line împrejur nu face parte dintre preocupările ONU. Personal consider că 

această practică, pe lângă că este un punct de religie pentru Jidani şi Musul-
mani, este şi un element de igienă, practicat de medicii americani după orice 

naştere, indiferent că este vorba de Jidani, Musulmani, Catolici sau alte reli-
gii. În consecinţă, mi se pare că nu este cazul să amalgamăm tăierea femi-
nină împrejur cu cea masculină; numai prima este nefastă, în vreme ce a 

doua este benefică. 

Î. Aprobaţi dumneavoastră ca persoanele şi grupurile ce nu practică tăie-
rea masculină sau feminină împrejur să lupre contra acestor practici? De 

exemplu, acceptaţi ca Albii să lupte contra tăierii masculine sau feminine 

împrejur practicate de către Negri? Acceptaţi dumneavoastră lupta Creşti-
nilor contra tăierii masculine sau feminine împrejur practicate de către Jidani 

şi de către Musulmani? Dacă da, de ce? Dacă nu, de ce? 
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R. Aşa cum este pusă, întrebarea mi se pare discriminatorie atât pe planul 

culorii pielii cât şi pe acela al religiei. ONU liptă contra tăierii feminine 

împrejur nu din motive de culoare a pielii sau de religie, ci pentru a proteja 

femeile şi copiii de multiplele neajunsuri ale acestei practici. 

Î. Acceptaţi dumneavoastră tăierea masculină sau feminină împrejur a 

copiilor? Dar a adulţilor ce consimt la aceasta? – indiferent de religia lor 

creştină, iudaică, musulmană sau animistă? 

R. Oricare ar fi religia copiilor sau a adulţilor, împărtăşesc punctul de 
vedere medical în această chestiune. 

Î. Acceptaţi dumneavoastră tăierea masculină sau feminină împrejur a 

copiilor? Dar a adulţilor ce consimt la aceasta? – indiferent de cultura lor 

occidentală sau non-occidentală? 

R. Nu accept tăierea feminină împrejur. Refuzul şi respingerea acestei 

practici nu au nimic de-a face cu cultura. ONU consideră că orice atingere a 

integrităţii fizice a femeilor şi a fetelor, inclusiv consecinţele tăierii lor 

împrejur, constituie o violare a drepturilor omului. 

Î. Acceptaţi dumneavoastră ca tăierea masculină sau feminină împrejur, 

non-medicală, dictată de motive culturale sau religioase, să fie practicată pe 

copii, de către medici? Dar pentru adulţii ce o acceptă? (indicaţia vărsta 
celor consideraţi adulţi). Medicii, de exemplu, nu pot tăia degetul sănătos 

sau urechea sănătoasă a unei persoane ce solicită asta. Consideraţi că la fel 

ar trebui să se comporte medicii şi în cazul tăierii împrejur, masculine sau 

feminine? 

R. Evident, răspunsul meu se referă numai la mutilarea genitală feminină 

(tăierea feminină împrejur). Mă pronunţ pentru eradicarea totală a acesteia. 

Niciun medic nu ar trebui să efectueze o tăiere feminină împrejur. 

Î. Acceptaţi ca legea să interzică şi să pedepsească tăierea împrejur, 

masculină sau feminină, dictată de motive non-medicale? – chiar dacă 

tăierea împrejur, masculină sau feminină, este practicată din motive culturale 

sau religioase? Chiar dacă victima este o persoană adultă? Ce gen de sanc-
ţiuni recomandaţi contra părinţilor copilului, contra adulţilor tăiaţi împrejur, 

contra medicilor ce o efectuează? 

R. Prin caracterul ei cultural, chestiunea mutilării genitale feminine nu are 

nici un fel de caracter religios şi ar putea fi rezolvată cu oarecare grijă şi 

atenţie. Educarea şi informarea trebuie să preceadă legile punitive, întrucât 

acestea riscă să nu conducă la rezultatele dorite şi să determine părinţii să 

efectueze clandestin tăierea împrejur a fetelor lor. Dimpotrivă, medicii ar 

trebui pedepsiţi. De notat că, foarte recent, guvernul egiptean a promulgat o 

lege în acest sens. Cât despre femeile ce se expun voluntar acestei practici, 

ceea ce nu este foarte frecvent, singura acţiune ce ar putea fi intreprinsă ar fi 

de a le ajuta în cazul că situaţia lor necesită un ajutor. 

Î. Consideraţi că părinţii pot consimţi în numele copiilor lor la tăierea 
împrejur non-medicală a acestora, masculină sau feminină? Dacă da, până la 

ce vărstă a copiilor recunoaşteţi acest drept alpărinţilor? 

R. Nici un răspuns! 

Î. Anumite grupuri consideră lupta contra tăierii împrejur masculine sau 

feminine ca o atitudine imperialistă, antisemită sau anti-musulmană, anti-

neagră. Nu vă îngrijorează o astfel de eventuală acuzaţie? Ce aţi răspunde la 

o astfel de acuzaţie? Aţi fost vreodată acuzată, în sensul acesta? Dacă da, de 

cine anume? 

R. Câtă vreme lupta contra tăierii feminine împrejur se plasează pe tere-
nul protecţiei victimelor şi al acţiunilor considerate violări ale drepturilor 

omului, nimeni nu trebuie să se teamă de ceea ce ar putea gândi o persoană 
sau vreun grup de oameni. Astăzi, această luptă se desfăşoară cu succes. 

Faptul că mutilarea sexuală feminină nu mai este un subiect tabu arată că 

ONU şi comunitatea internaţională sunt pe calea cea bună. 
 

Doamna Warzazi a menţionat corespondenţa noastră în 

Raportului ei din 1997, privind practicile tradiţionale. Între 

altele, în acest Raport, doamna Warzazi spune următoarle: 
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Anumite universităţi încep să se preocupe de aceste probleme. Astfel, la 

începutul lui ianuarie 1997, un profesor de la Institutul elveţian de Drept 

Comparat a adresat raportorului special un chestionar ce urma să servească 

de bază pentru o carte despre tăierea masculină şi feminină împrejur. În 

răspunsul lui, raportorul special a ţinut să arate că tăierea împrejur a copiilor 

de sex bărbătesc nu face parte dintre preocupările ONU întrucât numai 

tăierea feminină împrejur este considerată practică nefastă, ce trebuie eradi-
cată. În consecinţă, nu se cuvine să amalgămăm tăierea masculină împrejur 
cu cea feminină, numai aceasta de pe urmă fiind nefastă pentru sănătate, în 

vreme ce circumcizia masculină nu are nici un efect indezirabil, ba chiar este 

considerată benefică. 
 

În Raportul ei din anul 2000, doamna Warzazi mărturiseşte 

că a primit un anumit număr de scrisori de opozanţi ai tăierii 

împrejur masculine, care critică poziţia ei unilaterală. Totuşi, ea 

insistă asupra faptului că mandatul ei se limitează la tăierea 

împrejur feminină şi că efectele sau ”consecinţele tăierii mascu-
line împrejur, oricât ar fi ele de nefaste, nu pot fi comparate sau 

asimilate cu violenţa, pericolul şi riscurile fetelor şi femeilor 

supuse tăierii feminine împrejur”. Doamna Warzazi pretinde că 

”tăierea masculină împrejur determină reducerea transmisi-
bilităţii virusului VIH al sidei, de la femeie la bărbat”. 

Constatăm deci că ONU nu condamnă tăierea masculină 

împrejur, din următoarele motive: 

- fundamentul idolatru-religios al acesteia; 

- banalizarea pericolelor acesteia pentru societate; 

- reliefarea pretinselor efecte benefice ale acesteia. 

Subliniem însă: în ochii celor care o practică, tăierea femi-

nină împrejur are şi ea o bază idolatrico-religioasă, inclusiv 

pentru animiştii africani. Pe de altă parte, nici ONU nici orga-

nismele şi organizaţiile ce depind de aceasta nu au efectuat un 

studiu cu privire la efectele nefaste ale tăierii masculine împre-

jur. Reamintim: anumite forme de tăiere masculină împrejur 

sunt mai grave decât unele forme de tăiere feminină împrejur. 

Adevăratul motiv al tăcerii ONU este însă de ordin politic, 

lucru ce mi-a fost confirmat în mod expres de către doamna 

doctor Leila Mehra, din cadrul OMS, cu ocazia unei discuţii în 

biroul său din Geneva, la 12 ianuarie 1992. La întrebarea de ce 

OMS se ocupă numai de tăierea feminină împrejur, fără să sufle 

o vorbă şi despre cea masculină, doctoriţa Leila Mehra mi-a dat 

următorul răspuns: ”Tăierea masculină împrejur figurează în 

Biblie. Am impresia că vreţi să ne creaţi probleme cu Jidanii”. 

În aceeaşi zi, tot la Geneva, am întâlnit-o pe preşedinta Comi-

tetului inter-african, doamna Berhane Ras-Work, căreia i-am 

adresat aceeaşi întrebare. În mod foarte sugestiv, am primit 

exact acelaşi răspuns, literă cu literă – de unde am dedus că ele 

s-au consultat în prealabil, fiind  la curent că urma să le văd pe 

amândouă, una după alta. 
 

II. Interdicţia tăierii împrejur de către legile unor state 

Dispoziţiile generale din codul penal al diverselor ţări pot 

permite urmărirea şi sancţionarea persoanelor implicate în muti-
lările sexuale masculine sau feminine. Unele ţări au  preferat să 

adopte legi specifice numai contra tăierii feminine împrejur. 
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Dimpotrivă, tăcerea este generală, totală şi absolută în ce pri-

veşte tăierea masculină împrejur. În cele ce urmează, vom 

vedea poziţia câtorva ţări occidentale şi a Egiptului, în această 

problemă. 
 

1). Elveţia a fost prima ţară occidentală care a luat poziţie 

contra tăierii feminine împrejur. Practic, legea aceasta s-a dato-

rat intervenţiei lui Edmond Kaiser care, la 25 aprilie 1977, a 

organizat o conferinţă de presă, cu care ocazie a denunţat 

această practică barbară. Edmond Kaiser este acela care a 

alertat Federaţia Medicilor Elveţieni (FMH) cu privire la prac-

tica intervenţiilor rituale de mutilare sexuală, efectuate frecvent 

pe femeile din anumite ţări din Lumea a III-a – intervenţii ce 

sunt în continuă creştere şi în ţările Europei. FMH a transmis 

această afacere Comisiei Centrale de Etică medicală, din cadrul 

Academiei Elveţiene de Ştiinţe medicale. Această Comisie a 

adoptat o declaraţie ce s-a publicat în Buletinul Medicilor 

Elveţieni din 24 august 1983. Iată ce putem citi în această 

declaraţie: 
 

- Cei ce efectuează mutilări sexuale pe copii şi adolescenţi de sex feminin, 

indiferent că sunt sau nu sunt medici, ori că lucrează în condiţii clinice 

ireproşabile, se fac vinovaţi de leziuni corporale grave şi intenţionate, în 

sensul articolului 122 din Codul Penal elveţian. Ca atare, aceste persoane 
trebuie să fie urmărite din oficiu. 

- Efectuând o intervenţie crudă şi degradantă, pe o minoră incapabilă de 

discernământ, ce nu poate să îşi apere dreptul ei inalienabil la integritate cor-
porală, aceste persoane violează un drept fundamental al persoanei umane. 

- Cei ce colaborează la o astfel de intervenţie sunt complici pe plan penal, 

făcându-se vinovaţi de aceeaşi încălcare a drepturilor omului. 

- Medicii care efectuează astfel de intervenţii şi complicii acestora, din 

cadrul personalului medical, sunt vinovaţi de o foarte gravă încălcare a 

principiilor morale ce reglementează exerciţiul profesiunii lor. 
 

Comiisia centrală de Etică medicală, din cadrul Academiei 

Elveţiene de Ştiinţe medicale, a reamintit conţinutul articolului 

122, Secţiunea I, alineatul 2 din Codul penal elveţian, care 

spune următoarele: 
 

Cel ce a mutilat corpul unei persoane, unul dintre membrele sau organele 

importante ale acesteia, făcând acest membru sau organ impropriu pentru 

îndeplinirea funcţiei sale normale (…) va fi pedepsit cu o recluziune de zece 

ani sau cu închisoare de la şase luni la cinci ani. 
 

La 1 martie 1993, această opoziţie faţă de tăierea feminină 

împrejur a fost confirmată de către Consiliul federal, în răspun-
sul său la o interpelare parlamentară; apoi, la 28 august 1996, în 

răspunsul său la o întâmpinare a lui Jean Ziegler. Acesta de pe 

urmă considera că Elveţia trebuie să acorde azil politic femeilor 

ameninţate personal de tăierea împrejur, precum şi fetelor aces-
tora. Asupra acestui punct, Consiliul federal a spus următoarele: 

 

Actuala procedură de acordare a azilului politic ţine cont de ameninţarea 

cu tăierea împrejur, ce apasă asupra unei fete din cadrul familiei ce solicită 

azilul… În caz de refuz, cererea de azil va fi reexaminată, pentru a se vedea 

dacă întoarcerea în ţara de origine este posibilă, licită şi dacă, omeneşte 

vorbind, poate fi impusă. Dacă retrimiterea din Elveţia în ţara de origine 

contravine unui angajament de drept internaţional (…) sau dacă ea implică 

un pericol concret pentru solicitatoarea azilului sau fetele acesteia, în caz de 
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retur în ţara de origine, atunci va fi pronunţată admiterea provizorie pe 

teritoriul elveţian. 
 

Legea azilului politic, la care face aluzie Consiliul federal, în 

răspunsul său, a intrat în vigoare la 1 octombrie 1999. Articolul 

3, alineatul 2, din această lege, precizează următoarele: ”În 

cadrul examinării cererilor de azil politic, trebuie să se ţină cont 

de motivele specific feminine de refugiu”. Manualul de proce-

dură pentru acordarea azilului politic a fost revăzut de către 

Oficiul federal al refugiaţilor, la 1 decembrie 2000. Manualul 

acesta arată că femeile ameninţate de mutilări sexuale trebuie 

considerate ca formând un grup social. Nu se poate însă acorda 

azil politic femeilor provenind din state precum Coasta de 

Fildeş sau Camerun, care au luat măsuri legale în vederea 

interzicerii mutilărilor sexuale. Se consideră că aceste femei pot 

obţine protecţia necesară în chiar ţara lor de origine. 

Aşadar, Elveţia are o nouă politică în ce priveşte tăierea femi-
nină împrejur. Totuşi, în ciuda acestei poziţii ferme privind 

tăierea feminină împrejur, pe teritoriul Elveţiei, până acum 

niciun caz concret nu a ajuns în faţa tribunalelor elveţiene. 
 

2). Franţa 

Franţa este singura ţară occidentală ale cărei tribunale au 

condamnat persoane implicate în practica tăierii feminine 

împrejur. Franţa nu are însă o lege specifică în acest domeniu, 

acţiunea judiciară respectivă bazându-se pe dispoziţiile generale 

ale Codului penal, mai ales pe următoarele două articole: 
 

Articolul 222-9: Violenţele ce au antrenat o mutilare sau o infirmitate 

permanentă se pedepsesc cu zece ani de temniţă şi un milion de Franci 

amendă. 

Articolul 222-10: Infracţiunea definită de articolul 222-9 se pedepseşte cu 

15 ani de închisoare când este comisă asupra unui minor de cincisprezece 

ani (…). 

În cazul că infracţiunea definită de articolul 222-9 este comisă asupra 

unui minor de cincisprezece ani de către un ascendent legitim al acestuia, 

natural sau adoptiv, sau de către orice altă persoană ce are autoritate asupra 

minorului, pedeapsa va fi de 20 de ani închisoare criminală (…). 
 

Subliniem că numărul de cazuri ajunse în faţa tribunalelor 

franceze nu corespunde cu mulţimea tăierilor feminine împre-
jur, ce se practică în această ţară. Iată un astfel de caz: 

În februarie 1999, 26 de părinţi africani bănuiţi de a fi 

ordonat tăierea împrejur a fetelor lor, ca şi tăietoarea împrejur 

respectivă, au fost judecate de către Curtea de Juraţi din Paris 

pentru ”complicitate la violenţe voluntare asupra minorilor sub 

15 ani, care au antrenat o mutilare permanentă”. La originea 

acestei proceduri se afla studenta în Drept Mariatu Koita, în 

vârstă de 24 de ani, o franceză de origine maliană. În inuarie 

1994, această studentă a semnalat unui judecător în probleme 

pentru copii şi minori, că ea însăşi a fost tăiată împrejur la 

vârsta de 8 ani, ca alte patru surori ale ei, ca urmare a deciziei 

părinţilor lor. Pentru prima oară în acest gen de afaceri, o victi-

mă s-a decis să depună plângere penală. În urma anchetei, poli-
ţia franceză a arestat tăietoarea împrejur care a fost recunoscută 
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vinovată de mutilarea sexuală a 48 de fete. Această tăietoare 

împrejur fusese deja condamnată în 1994, la un an de închi-
soare, cu suspendare, pentru fapte asemănătoare. Cu aceeaşi 

ocazie, fuseseră condamnaţi şi părinţii ce făcuseră apel la 

serviciile ei. 

Prin sentinţa din 16 februarie 1999, Curtea de Juraţi din Paris 

a condamnat tăietoarea îmorejur la 8 ani de închisoare corec-

ţională; prin aceeaşi sentinţă, mama victimei a fost condamnată 

la 2 ani de închisoare; alte 25 de persoane au fost condamnate 

la 5 ani de închisoare cu suspendare; alte două mame au fost 

condamnate la 3 ani de închisoare cu suspendare. Între altele, 

Curtea de Juraţi a condamnat solidar tăietoarea împrejur şi 

părinţii să plătească 80 000 de Franci ca despăgubire pentru 

fiecare dintre cele 48 de victime. 

Cu ocazia acestui proces a ieşit însă în evidenţă că alte fete şi 

femei tăiate împrejur, care au fost citate ca martori sub, ochii 

mamelor lor acuzate, nu s-au arătat solidare cu reclamanta 

Mariatou Keita, ba chiar au ameninţat-o pe aceasta. 
 

3). Statele Unite 

Diferite State din cadrul federaţiei Statelor Unite au adoptat 

legi cu privire la tăierea feminină împrejur. În afara acestora, 

există legea federală din 1995, intitulată Federal Prohibition of 

Female Genital Mutilation Act of 1995 – din care cităm pasajul 

următor: 
 

A). Cu excepţia celor indicate în cadrul sub-secţiei (B), oricine taie îm-
prejur cu bună ştiinţă, care infibulează parţial sau total, care taie buzele mari, 

buzele mici sau clitorisul unei alte persoane, ce nu a atins vârsta de 18 ani, 
va fi pedepsit cu amendă sau închisoare de până la cinci ani, inclusiv ambele 

pedepse. 

B). O operaţie chirurgicală nu constituie o violare a acestei secţiuni: 

1) dacă operaţia este necesară pentru sănătatea persoanei în cauză şi dacă 

ea este efectuată de către o persoană autorizată în locul (spitalul – NT) 

prevăzut pentru orice practicant al medicinei, sau 

2) dacă operaţia este executată pe o persoană cu ocazia naşterii sau 

imediat după naştere, şi dacă este executată de către o persoană autorizată în 

locul (spitalul Nt) prevăzut pentru aceasta, pentru diverşii practicanţi 

medicali: medici, moaşe, stagiari pe cale de a deveni medici sau moaşe. 

C). În aplicarea celor prevăzute de sub-secţiune (B) (1) nu trebuie să se 

ţină cont de efectele intervenţiei asupra persoanei în cauză, din moment ce în 
virtutea credinţei sale religioase ea însăşi sau orice altă persoană consideră 

că intervenţia este necesară cu titlul de cutumă sau de ritual. 

D). Oricine refuză, cu bună ştiinţă, să îngrijească şi să acorde serviciile 

medicale normale, care discriminează într-un fel sau altul o persoană oare-
care, în domeniul serviciilor sale medicale normale, va fi pedepsit cu 

amendă, închisoare până la un an sau ambele, dacă: 

1) persoana în cauză a suferit tăierea feminină împrejur, exciziunea sau 

infibularea, sau 

2) dacă această persoană a cerut ca tăierea feminină împrejur, exciziunea 

sau infibularea să fie executate pe o persoană oarecare. 

Definiţie: Potrivit acestui articol, termenul de mutilare sexuală feminină 
înseamnă amputarea sau/şi infibularea totală sau parţială a clitorisului sau/şi 

a buzelor mici sau mari. 
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4) Anglia 

La 16 iulie 1985, Anglia a promulgat legea intitulată Prohi-
bition of Female Circumcision Act 1985, care interzice tăierea 

feminină împrejur. Din această lege, cităm pasajul următor: 
 

1. (1) Sub rezerva dispoziţiilor articolului 2 din prezenta lege, 

comit un delict persoanele care: 

a) excizează, infibulează, sau mutilează într-un fel sau altul, 

parţial sau total, buzele mari, buzele mici, sau clitorisul unei 

persoane, sau 

b) ajută, încurajează, sfătuieşte sau facilitează realizarea de 

către o altă persoană a unuia dintre aceste acte pe corpul unei 

alte persoane. 

(2) Orice persoană recunoscută vinovată şi responsabilă de 

actele menţionate mai sus: 

a) va fi acuzată şi condamnată la o pedeapsă ce nu poate 

depăşi durata de 5 ani; 

b) în cazul minorilor, persoana în cauză va fi condamnată la o 

perioadă de închisoare fără să se depăşească durata prescrisă de 

articolul 78 din Codul penal din 1982 şi/sau în orice caz la o 

perioadă sub şase luni. 

2. (1) Potrivit dispoziţiilor paragrafului 1 (a) din articolul 1, 

realizarea unei intervenţii chirurgicale nu este considerată ile-
gală dacă aceasta 

a) este necesară pentru sănătatea fizică şi mintală a persoanei 

pe care este realizată de către un medic oficial; sau 

b) dacă este realizată de către o persoană în cadrul unui stadiu 

oarecare al naşterii sau imediat după naştere, în legătură cu 

această naştere, de către 

i) un medic oficial înmatriculat, o moaşă înmatriculată sau 

ii) o persoană ce urmează un curs de formare în vederea obţi-
nerii titlului de doctor înmatriculat sau de moaşă înmatriculată. 

(2) Potrivit prezentului articol, întru determinarea necesităţii 

intervenţiei pentru sănătatea mintală a unei persoane, nu trebuie 

să se ţină seamă de efectul unei credinţe oarecare asupra acestei 

persoane, efect indus de chiar această persoană sau de o alta, ce 

consideră că intervenţia este necesară din perpectiva unei 

cutume sau a unui ritual. 
 

5) Egipt 

Primul text legislativ egiptean, cu privire la tăierea feminină 

împrejur a fost decretul ministerial nr 74 din 1959, care la 

articolul 2 spunea următoarele: 
 

- Se interzice non-medicilor practica operaţiei de tăiere feminină împrejur, 
iar aceasta trebuie să fie parţială, nu totală, pentru cel care o solicită. 

- Se interzice practicarea operaţiei de tăiere feminină împrejur în  spitalele 

ministerului sănătăţii, pentru motive sanitare, sociale sau psihice. 

- Practicarea oricărui act de chirurgie, inclusiv tăierea feminină împrejur, 

este interzisă dayaşilor (bărbierilor, Nt). 

- Aşa cum se practică ea actualmente, tăierea feminină împrejur cauzează 

femeilor un prejudiciu fizic şi psihic, atât înainte cât şi după căsătorie. 

Bazându-se pe anumite poveşti autentice, juriştii nu au ajuns la o concluzie 

unică privind calificarea tăierii feminine împrejur şi nu se ştie dacă aceasta 
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este o datorie sau o Sunnah. Unii afirmă că este vorba de un act meritoriu 

(makrumah). Toţi sunt însă de acord că ea constituie o parte dintre riturile 

Islamului şi că legea musulmană interzice amputarea totală. 
 

Acest text confuz poate fi rezumat astfel: tăierea feminină şi 

parţială împrejur (nedefinită) face parte din ritualurile islamice, 

spre deosebire de tăierea feminină totală împrejur (nedefinită 

nici aceasta). Tăierea feminină împrejur nu poate fi practicată 

decât de către medici, în afara spitalelor, cu condiţia ca ea să fie 

parţială. Foarte rar citat în cadrul lucrărilor juridice egiptene, 

acest text nu figurează în culegerile de legi privitoare la sănă-

tate. În plus, el nu a fost niciodată invocat de tribunalele egip-
tene, deşi rata egipteană a tăierii feminine împrejur este estima-

tă la aproximativ 97%. În ciuda acestui decret, tăierea feminină 

împrejur se face în general de către bărbieri (dayaşi), foarte rar 

de către medici. 

Aceasta a fost situaţia juridică a tăierii feminine împrejur 

până în 1994. La 7 septembrie 1994, postul de televiziune CNN 

a difuzat un film despre tăierea împrejur a unei fete numită 

Najila, de către un bărbier, într-un cartier popular din Cairo. 

Această tăiere împrejur a concis cu Conferinţa internaţională 

asupra populaţiei, ce a avut loc exact atunci, la Cairo. Violenţa 

tăierii împrejur a provocat scârba şi mânia generală, atât pe plan 

naţional, egiptean, cât şi pe plan internaţional, mai ales că pre-
şedintele egiptean declarase, chiar în ajunul isprăvii bărbierului, 

că tăierea feminină împrejur este foarte rar practicată în Egipt. 

La 19 octombrie 1994, ministrul egiptean al sănătăţii a trimis 

următoarele instrucţiuni diverselor spitale şi clinici din ţară: 
 

1). Se interzice practicarea tăierii împrejur (masculine ca şi feminine) de 

către non-medici şi în afara spitalelor sau clinicilor publice şi centrale, echi-
pate în acest sens, cu aplicarea legii relative la exerciţiul profesiunii medi-
cale. Se vor lua măsuri juridice rapide şi efective contra celor ce încalcă 

acest decret. 

2). Toate spitalele educative sau centrale vor fixa două zile pe săptămână 

pentru tăierea masculină împrejur şi o zi pentru primirea familiilor ce doresc 

o tăiere feminină împrejur. 

3). În ziua fixată pentru efectuarea tăierii feminine împrejur, un comitet 

din cadrul fiecărui spital va fi însărcinat să primească părinţii ce solicită 

această operaţie pentru fata lor. Acest comitet va fi compus dintr-un gine-
colog, un anestezist, o asistentă socială, o infirmieră şi un predicator sau 
consilier religios. Comitetul în chestiune va expune cu claritate riscurile fizi-
ce şi psihice ale acestei operaţii, precum şi poziţia religiei în această 

chestiune. Comitetul trebuie să primească fiecare familie de mai multe ori şi 

să nu se grăbească să aprobe dorinţa familiei de realizare a tăierii feminine 

împrejur. Comitetul nu trebuie să accepte această dorinţă decât după ce a 

epuizat toate mijloacele de convingere a familiei – încercând să limiteze 

extinderea acestui fenomen, în vederea abolirii viitoare a tăierii feminine 

împrejur. 
 

Acest decret însemna medicalizarea şi legalizarea tăierii 

feminine împrejur. Partizanii acesteia l-au atacat pe ministrul 

sănătăţii, iar Statele Unite au ameninţat Egiptul cu sistarea 

oricărui ajutor economic, dacă nu revine asupra aceste decizii. 

Numeroase personalităţi egiptene s-au declarat contra acestui 
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decret iar ministrul sănătăţii a sfârşit prin a ceda în faţa campa-

niei generale. 

La 17 octombrie 1995, ministerul egiptean al sănătăţii a expe-

diat alte instrucţiuni spitalelor şi clinicilor din ţară: 
 

Tăierile feminine împrejur nu vor mai fi efectuate în spitalele publice şi 

centrale. De acum înainte, secţiile de ginecologie şi obstetrică ca şi secţiile 

de protecţie a maternităţii şi a copilului, din aceste spitale, se vor limita la 

sensibilizarea şi sfătuirea familiilor, pentru limitarea acestui fenomen. 
 

În 1996, doctorul Abd-al-Fattah, ministrul sănătăţii, a fost 

înlocuit cu doctorul Isma’il Salam, care la 8 iulie 1996 a 

promulgat decretul următor : 
 

1). Se interzice practicarea tăierii feminine împrejur în spitalele sau clini-
cile publice sau private, în afara cazurilor decise de directorul secţiei de 

ginecologie şi obstetrică a spitalului, la propunerea medicului familiei. 

2). Practica acestei operaţii de către non-medici este considerată delict şi 

se pedepseşte conform legilor şi regulamentelor. 
 

Cea de a doua clauză este de fapt aplicarea articolului 1 al 

legii exercitării profesiunii medicale nr 415/1954, care interzice 

non-medicilor sub orice formă exerciţiul acestei meserii. Acest 

decret a satisfăcut opozanţii tăierilor împrejur, nu însă şi parti-
zanii acestora, mai ales ai celei feminine. Doctorul Munir 

Fawzi şi şeicul Yusef Al-Badri au depus plângere în faţa Tribu-
nalului Administrativ, cerând declararea decretului respectiv ca 

fiind contrar Islamului şi constituţiei, aceasta de pe urmă consi-
derând principiile musulmane de drept ca principala sursă a 

dreptului public. Tribunalul le-a dat dreptate cu privire la faptul 

că numai parlamentul poate adopta norme privind sancţiuni 

penale. Ministrul sănătăţii a făcut însă apel şi el. La 28 decem-
brie 1997, Curtea Administrativă Supremă a decis că ministrul 

a acţionat nîn limitele competenţelor sale. În plus, a estimat 

Curtea, Codul penal se aplică violărilor, prin tăiere împrejur, a 

integrităţii fizice a fetelor, întrucât această operaţie nu are nicio 

bază medicală. Între altele, Curtea supremă a decis că: 
 

În ce priveşte tăierea feminină împrejur, nu există o normă musulmană 

clară, bazată pe Coran, pe Sunnah sau pe Mahomed. Imamii celor patru 

rituri musulmane şi juriştii moderni nu sunt de acord cu această chestiune, 

astfel încât nu se ştie dacă tăierea feminină împrejur este o datorie a femeilor 

sau numai o recomandare. 
 

În consecinţă, Curtea supremă a considerat că ministrul sănă-

tăţii nu a violat constituţia. Ea a adăugat: 
 

Întrucât tăierea împrejur este un act chirurgical fără o bază musulmană, 

norma fundamentală este ca ea să nu fie practicată fără o necesitate terape-
utică (…). Oricare ar fi natura sau gravitatea ei, chirurgia fără realizarea 

condiţiilor ce o autorizează este un act ilicit pe planul dreptului musulman şi 

al celui pozitiv, inclusiv din perspectiva principiului general al dreptului 

persoanei şi al integrităţii fizice precum şi a principiului de incriminare a 

oricărui act neautorizat ce poartă atingere acestei integrităţi. 
 

III. ONG opuse tăierilor împrejur masculine ca şi feminine 

În toate ţările din lume există astăzi cel puţin o ONG care 

luptă direct sau indirect contra tăierii feminine împrejur. Totuşi, 

unele ONG-uri refuză distincţia între tăierea masculină împre-
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jur şi cea feminină. Prezentăm câte un exemplu pentru fiecare 

dintre aceste tendinţe. 
 

1). Comitetul inter-african 

Numle complet al acestei organizaţii este următorul: Comi-

tetul inter-african despre practicile tradiţionale cu efect asupra 

sănătăţii femeilor şi a copiilor. Acest comitet a luat fiinţă în 

anul 1984 iar astăzi are sub autoritatea sa 31 de organizaţii care 

se ocupă de tăierea feminină împrejur, dintre care 27 se află în 

ţări africane iar 4 activează printre emigranţii africani din 

Belgia, Franţa, Anglia şi Suedia. 

Comitetul inter-african organizează colocvii în ţările africane, 

iar lucrările lui sunt publicate în limbile franceză şi engleză. În 

cele două limbi, comitetul publică un buletin ce conţine infor-
maţii despre activităţile sale şi ale organizaţiilor afiliate, despre 

mutilările sexuale feminine şi alte practici tradiţionale: căsă-
torie precoce, naşteri repetate insuficient distanţate între ele, 

metode tradiţionale de naştere, îndoparea femeilor, preferinţe 

sexuale, etc. Comitetul studiază modul cum se execută tăierea 

feminină împrejur în numeroase ţări africane, şi poartă discuţii 

cu locuitorii în vederea abolirii acestei practici. Comitetul parti-
cipă la reuniunile OMS, UNICEF, ale Comisiei Drepturilor 

omului şi ale Comisiei pentru Statutul femeii. La rândul lor, 

OMS şi UNICEF participă ca observatori la reuniunile Comi-

tetului inter-african. Împreună cu HCR, Comitetul inter-african 

lucrează la un proiect comun în lagărele de refugiaţi din 

Somalia. 

La întrebarea de ce Comitetul inter-african se ocupă numai 

de tăierea feminină împrejur şi o ignoră total pe cea masculină, 

doamna Ras-Work mi-a răspuns la 12 ianuarie 1992: ”Tăierea 

masculină împrejur este menţionată în Biblie. Vreţi să ne creaţi 

probleme cu Jidanii? I-am repetat aceeaşi întrebare cu prilejul 

Colocviului internaţional de la Lausanne (1996), cu care ocazie 

mi-a răspuns: ”Tăierea masculină împrejur figurează în Biblie, 

iar eu mi-am circumcis proprii mei băieţi”. Vorbind despre 

participarea doamnei Ras-Work la acest colocviu, Buletinul nr 

20 al Comitetului inter-african spune următoarele: 
 

În cadrul intervenţiei sale, preşedinta Comitetului inter-african a prezentat 

diferitele tipuri de mutilări genitale fminine şi consecinţele grave ale aces-
tora asupra sănătăţii femeilor. (…) Apoi a vorbit despre credinţele religioase 
eronate, despre mutilările genitale feminine, definite de către specialiştii 

Islamului şi alţi şefi religioşi. Dimpotrivă, tăierea masculină împrejur are o 

bază religioasă indiscutabilă. A pune pe picior de egalitate cele două practici 

ar însemna crearea unei confuzii ce ar compromite reuşita campaniei dusă de 

Comitetul inter-african contra tăierii feminine împrejur. 
 

2). NOCIRC 

Fondat de Marilyn Milos şi Sheila Curren, NOCIRC este 

organizaţia cea mai mare şi cea mai activă, în cadrul luptei 

contra tăierii împrejur, masculine şi feminine, din Statele Unite, 

având numeroase ramificaţii şi reţele de simpatizanţi în multe 

alte ţări. 
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Opoziţia cofondatoarei şi actualei preşedinte NOCIRC, 

Marilyn Milos, a început după ce aceasta a asistat, ca infirmi-
eră, la o tăiere împrejur. Cele văzute cu această ocazie, inima-

ginabila violenţă şi cruzime contra unui bebeluş i-au schimbat 

apoi întreaga viaţă. Mai întâi, a început să adune documente pe 

această temă. Apoi a cunoscut-o pe Sheila Curren, împreună cu 

care a realizat un film educativ despre consimţământul luminat 

al părinţilor în legătură cu mutilarea sexuală a copiilor lor. 

Vizionat mai întâi de către părinţii dintr-o clasă specială pe care 

o conducea, filmul a fost apoi răspândit în Statele Unite şi în 

alte ţări, inclusiv în România.  

În urma plângerii doctorului Blum, direcţia spitalului  în care 

lucrau cele două infirmiere le-a întrebat pe acestea care au fost 

motivele lor când au făcut filmul în chestiune. Răspunsul celor 

două infirmiere a fost: ”Pentru a-i ajuta pe părinţi să înţeleagă 

inutilitatea acestei chirurgii şi necesitatea apărării propriilor lor 

copii”. Iniţial, direcţia spitalului a apreciat efortul celor două 

infirmiere şi şi-a propus ca filmul în chestiune să fie prezentat 

tuturor părinbţilor ce aşteaptă un copil. Foarte curând însă, sub 

influenţa unor forţe oculte, direcţia spitalului s-a răzgândit, o 

serie de medici şi infirmiere au început să se opună prezentării 

filmului în faţa părinţilor copiilor ce urmau să se nască şi să fie 

automat tăiaţi împrejur. Foarte curând, atât Marilyn Milos cât şi 

Sheila Curren au fost date afară din serviciul lor de infirmiere. 

Reacţia acestora a fost crearea asociaţiei NOCIRC în anul 1986. 

Primul colocviu organizat de NOCIRC a avut loc la 

Anaheim, în California, cu care ocazie, la 3 martie 1989 a fost 

adoptată Declaraţia istorică ce condamnă atât tăierea feminină 

împrejur cât şi cea masculină. Potrivit acestei Declaraţii, tăierile 

împrejur nu trebuie practicate decât pe ”persoanele ce au atins 

vârsta adultă, a consimţământului înţeles cu adevărat, după 

prealabila informare privind riscurile şi beneficiile eventuale 

ale mutilării”. Declaraţia subliniază că ”părinţii şi/sau reprezen-

tanţii legali ai copiilor nu au dreptul să aprobe sau să consimtă 

modificarea organelor sexuale ale copiilor lor, orice modificare 

de acest fel fiind o mutilare ireversibilă”. 
 

 

CAPITOLUL III 
 

TĂIEREA ÎMPREJUR ŞI DREPTURILE OMULUI 
 

Atât tăierea feminină împrejur cât şi cea masculină violează 

drepturile individuale, mai ales dreptul la integritatea fizică şi la 

viaţă, dreptul de a nu fi supus unui tratament inuman sau tor-
turii, dreptul la pudoare şi dreptul respectării cadavrului, când 

tăierea împrejur are loc post mortem. Se constată că legislatorii 

din diverse ţări ca şi legislatorii internaţionali păstrează o tăcere 

absolută în legătură cu tăierea masculină împrejur, violând 

astfel principiul non-discriminării între cele două sexe. 
 

I. Tăierea împrejur şi principiul non-discriminării 
 

1). Principiul non-discriminării 
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Condamnarea deschisă a tăierii feminine împrejur şi tăcerea absolută, 

adică ascunderea tăierii masculine împrejur, fără nici un fel de justificare 

ştiinţifică, înseamnă: 
 

- Recunoaşterea unui drept pentru femei şi refuzul aceluiaşi drept pentru 

bărbaţi. 

- Condamnarea culturii africane ce practică tăierea feminină împrejur şi 

acceptarea culturii occidentale şi jidoveşti care nu cunosc circumcizia 

feminină dar o practică din greu pe cea masculină. 

- Refuzul protecţiei copiilor jidani şi musulmani din cauza şi de teama 

unor consecinţe politice. 
 

Aşa stând lucrurile, este evident că legislatorii diferitelor ţări, 

legislatorii internaţionali şi organizaţiile non-guvernamentale ce 

adoptă această poziţie violează un aspect fundamental al drep-
turilor omului, adică dreptul la non-discriminare. Acest drept 

figurează în toate documentele internaţionale şi în toate cons-
tituţiile statelor. În această privinţă, iată ce spune Declaraţia 

Universală a Drepturilor Omului: 
 

Art. 2, al. 1 – Orice om trebuie să beneficieze de toate drepturile şi de 

toate libertăţile proclamate în prezenta Declaraţie, fără nici un fel de 

discriminare de rasă, de culoare, de sex, limbă, religie, opinie politică sau 

orice altă opinie, origine naţională sau socială, avere, naştere sau orice altă 

situaţie. 

Art. 7 – Toţi oamenii sunt egali în faţa legii şi au dreptul, fără nici un fel 

de discriminare la protecţia legilor. Toţi oamenii au dreptul la o protecţie 

egală contra oricărei discriminări ce ar viola prezenta declaraţie şi contra 

oricărei provocări la o astfel de discriminare. 
 

2). Absenţa motivelor de discriminare 

Tăierea feminină împrejur şi tăierea masculină împrejur sunt 

violări ale integrităţii fizice ale unui minor, fără consimţă-

mântul acestuia, fără motiv medical. Distincţia între aceste două 

parctici barbare ţine mai mult de iluzie decât de realitate. 

Dacă ar exista o justificare valabilă pentru această discrimi-
nare, am putea vorbi de interesul legitim al acesteia. Se ştie, de 

exemplu, că legislatorii acceptă uneori discriminarea zisă 

pozitivă, în favoarea unui grup oprimat în prealabil, pentru a-l 

aduce pe acesta la acelaţi nivel cu grupul privilegiat. Astfel, 

putem favoriza femeile în ce priveşte găsirea unei slujbe sau 

exercitarea unor drepturi politice, întrucât vreme îndelungată 

ele au fost dezavantajate din acest punct de vedere. O astfel de 

discriminare pozitivă încetează însă când numărul femeilor din 

aceste două domenii devine egal cu cel al bărbaţilor. O astfel de 

discriminare pozitivă nu poate fi însă acceptată în ce priveşte 

tăierea împrejur întrucât atât băieţii cât şi fetele sunt victime ale 

acestei barbarii. Mai mult chiar, băieţii sunt victimele tăierii 

împrejur în număr mult mai mare (13 milioane pe an) decât 

fetele (2 milioane pe an). 

Dacă tăierea feminină împrejur ar fi mult mai gravă decât cea 

masculină, am putea vorbi despre o oarecare justificare a discri-

minării actuale între cele două genuri de tăiere împrejur. Se ştie 

că tăierea feminină împrejur, ca şi cea masculină, cunosc mai 

multe forme. Desigur, tăierea faraonică împrejur a femeilor este 

mult mai gravă decât tăierea masculină împrejur, de gradul I 
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sau II. Nu există nicio îndoială că tăierea masculină împrejur, 

de gradul I, este echivalentă tăierii feminine împrejur, ba chiar 

mai gravă. Chiar dacă, în general, tăierea feminină împrejur ar 

fi mai gravă decât cea masculină, asta nu ar justifica întru nimic 

toleranţa pentru cea de pe urmă, din moment ce ea constituie o 

violare a principiului integrităţii fizice. Prin analogie, putem 

spune că uciderea este un delict mai mare decât violul sau fur-

tul. Asta însă nu înseamnă că legislatorul trebuie să se ocupe 

numai de crime, lăsând violul sau furtul nepedepsite. 

Pe de altă parte, nu putem accepta tăierea masculină împrejur, 

în Statele Unite, sub pretext că tăierea feminină împrejur, aşa 

cum se practică ea în Africa, este mult mai gravă. Orice muti-
lare corporală, nejustificată din punct de vedere medical, tre-

buie pedepsită, chiar dacă severitatea pedepsei corespunde 

gravităţii mutilării în cauză. 

Unii pretind că trebuie acordată prioritate tăierii feminine 

împrejur, întrucât aceasta ar fi mai gravă. Ori, în afară de faptul 

că, luată în sine, tăierea feminină împrejur nu este mai gravă 

decât cea masculină, un astfel de argument este imoral, întrucât 

nu este just să continuăm a tortura băieţii sub pretext că fetele 

sunt şi mai torturate decât ei. Injustiţia comisă contra fetelor nu 

o justifică pe aceea comisă contra băieţilor, iar suferinţa fetelor 

nu o suprimă pe aceea a băieţilor. Acest argument este contra-

productiv şi pentru că familia ce cunoaşte aceste două practici 

nu poate înţelege de ce ea ar avea dreptul să taie împrejur 

băieţii, nu însă şi fetele. Dacă începem prin a distinge între 

bărbaţi şi femei, riscăm să ajungem la un total dezinteres şi 

dezangajare din partea bărbaţilor. Un bărbat tăiat împrejur, care 

nu se simte protejat de către femei va avea reticenţe de înţeles 

când va fi vorba ca, la rândul lui, să protejeze femeile tăiate 

împrejur. Bătălia contra barbariei tăierilor împrejur, masculine 

ca şi feminine, are nevoie de un efort considerabil atât din 

partea bărbaţilor, cât şi a femeilor. Orice suspiciune sau discri-

minare, din partea unui grup faţă de celălalt, va contribui la 

slăbirea coeziunii şi forţei noastre în lupta contra aceleiaşi 

barbarii şi sălbăticii, care este tăierea împrejur. 
 

3. Femeile refuză această discriminare 

Dacă trecem în revistă organizaţiile ce luptă contra tăierii 

masculine împrejur, vom constata că femeile constituie partea 

cea mai activă în această bătălie. Acest lucru poate fi atribuit 

faptului că femeile sunr mai sensibile decât bărbaţii. Totuşi, 

este posibil ca ele să se simtă vinovate, într-o anumită măsură, 

de faptul că nu şi-au ştiut nici putut apăra copiii lor de sex 

bărbătesc contra bărbaţilor scrântiţi întru Domnul, care i-au 

mutilat. De asemenea, este posibil ca femeile să reacţioneze 

contra vieţii sexuale în cadrul căreia au fost frustrate din cauza 

pertenerilor mutilaţi sexualmente prin tăierea împrejur. 

Considerăm că protecţia copiilor revine în primul rând 

mamelor lor. Dacă mamele refuză angajamentul lor în această 

luptă, copiii nu vor găsi nici un fel de sprijin sau înţelegere din 
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partea bărbaţilor suferind de scrânteala sau complexul sexual 

avraamic. Feministele ce luptă contra tăierii feminine împrejur, 

fără să le pese şi de tăierea masculină împrejur, violează o lege 

esenţială a vieţii omeneşti. Ne putem întreba dacă aceste femei 

nu se dovedesc deficitare în ce priveşte sentimentele materne şi 

de solidaritate omenească în faţa aceleiaşi barbarii. 
 

4). Motivele politice ale discriminării 

Adevăratele motive ale refuzului legislatorilor internaţionali 

şi naţionali, ca şi ale multor ONG-uri, de a condamna şi lupta 

contra tăierii masculine împrejur, sunt de ordin politic: frica de 

acuzaţia de antisemitism sau anti-islamism. Dacă această con-
cluzie este exactă, atunci ne găsim în faţa unei politizări a 

drepturilor omului. Pentru a face plăcere Jidanilor sau Musul-
manilor, sau de frica acestora, organizaţiile violează drepturile 

copiilor şi îşi pierd orice credibilitate. De altfel, campania con-
tra tăierii feminine împrejur este considerată de unii sau alţii un 

atac contra anumitor ţări, vizate din punct de vedere politic. 

Desigur, chiar dacă această campanie, contra tăierii feminine 

împrejur, ar fi un simplu pretext de imixtiune politică în aface-

rile anumitor ţări, noi tot nu am cere încetarea oricărei tăieri 

împrejur. Să facem tot binele de care suntem în stare, fără să ne 

preocupăm excesiv din ce motive îl facem. Dacă astfel putem 

scăpa fetele de o barbară mutilare sexuală, campania contra 

acesteia este pe deplin justificată, chiar dacă în spatele ei se 

ascund şi anumite calcule politice. Ceea ce este însă cu adevărat 

scandalos şi criminal este tăcerea unora în faţa mutilării a 

milioane şi milioane de copii, din cauza uneia dintre barbariile 

biblice şi a unor considerente politice conspiraţioniste. 
 

II. Tăierea împrejur faţă cu drepturile religioase şi culturale 
 

1). Pretenţiile comunităţilor 

Faţă cu importanţa normelor religioase şi culturale, legisla-
torii tuturor timpurilor au încercat să recunoască comunităţilor 

dreptul de a trăi conform acestor norme şi de a-şi parctica cul-
tura lor, drept ce figurează în numeroase documente naţionale şi 

internaţionale. Iată ce spune despre asta Declaraţia Universală a 

Drepturilor Omului: 
 

Art. 18. – Orice persoană are dreptul la libertatea de gândire, de conştiinţă 

şi religioasă. Acest drept implică libertatea de a schimba religia şi convin-
gerile, libera manifestare a acestora, singur sau în comun, în public sau în 

mediu privat, prin învăţământ, practica unui cult şi îndeplinirea anumitor 

rituri. 

Art. 27, al. 1 – Orice persoană are dreptul de a participa liber la viaţa 
culturală a comunităţii… 

 

Alineatul 1 din primul articol al Pactului civil spune: 
 

Toate popoarele au dreptul de a dispune de ele însele. În virtutea acestui 

drept, ele îşi determină în mod liber statutul lor politic, asigurându-şi astfel 
libera dezvoltare economică, socială şi culturală. 

 

Profesorul Freeman, de la Facultatea de Drept din Londra, 

spune următoarele: 
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A refuza unui copil jidan sau musulman tăierea împrejur înseamnă a răpi 

dreptul copilului la o moştenire culturală, la o identitate. Putem afirma că 

identitatea culturală, în sensul apartenenţei la un grup religios sau cultural, 

este un drept fundamental al omului. 
 

În materie de tăiere feminină împrejur, profesorul Freeman 

refuză însă recunoaşterea acestui drept: 
 

Acest drept nu înseamnă însă că orice practică religioasă trebuie tolerată 
în numele multi-culturalismului. Trebuie făcut un exerciţiu de echilibru, 

pentru a determina dacă o procedură sau un tratament oarecare sunt în 

interesul fundamental al copilului. Prejudiciul relativ şi binefacerile tăierii 

rituale masculine împrejur sunt de aşa natură încât decizia părinţilor de a tăia 

împrejur băiatul lor nu trebuie pusă în discuţie. 
 

Dimpotrivă, partizanii tăierii feminine împrejur reclamă drep-

tul de  a practica această mutilare în numele culturii şi al religiei 

lor, ca şi Jidanii. Jomo Kenyatta invocă tăierea masculină 

împrejur a Jidovilor, pentru a justifica tăierea feminină împre-
jur, practicată în ţara lui. El pune cele două tăieri împrejur pe 

picior de egalitate în cadrul comunităţii sale, ”condiţie sine qua 

non pentru a primi un învăţământ religios şi moral complet”. 

Legislatorii naţionali şi internaţionali stabilesc o distincţie 

netă între tăierea masculină împrejur, care este tolerată deşi nu 

are un motiv valabil, şi tăierea feminină împrejur, care este 

interzisă. Cu ocazia seminarului de la Oagadougou (1991), 

privind practicile tradiţionale şi organizat de Comisia dreptu-
rilor omului, majoritatea participanţilor au considerat că ”atât 

explicaţiile de natură cosmogonică cât şi cele provenind din 

religie trebuie considerate superstiţii şi denunţate ca atare. Nici 

Biblia, nici Coranul nu prescriu tăierea împrejur a femeilor”. În 

acest fel, concepţiile ce nu figurează în Biblie sau Coran sunt 

devalorizate, fiind considerate simple superstiţii. 
 

2). Drepturi individuale şi drepturi comunitare 

Fără îndoială, tăierea împrejur este o practică religioasă sau 

culturală ce se impune în ochii comunităţilor. Nu mai puţin, ea 

este însă o practică ce atentează la integritatea individului fără 

nicio justificare medicală. În plus, factor agravant, este vorba de 

un atentat contra unui minor. Care dintre cele două drepturi este 

mai important? Dreptul comunitar sau dreptul individual? 

Regula de bază este că drepturile individuale trec înaintea 

celor colective. În numele toleranţei faţă de religia ei, o comu-
nitate nu poate cere legislatorului să închidă ochii în faţa vio-

lării drepturilor individuale. Această regulă a fost clar enunţată 

în Declaraţia de principii asupra toleranţei, proclamată şi sem-

nată la 16 noiembrie 1995 de către statele membre UNESCO. 

Articolul 1 din acestă Declaraţie defineşte tolerenţa după cum 

urmează: 
 

Toleranţa este respectul, acceptarea şi aprecierea bogăţiei şi a diversităţii 

culturilor lumii noastre, a modurilor noastre de expresie şi de exprimare în 

calitate de fiinţe omeneşti. (…) Toleranţa este armonia în cadrul diferenţei. 

Ea nu este numai oobligaţie de ordin etic şi şi o necesitate politică şi juridică 

(…). 

Articlul 2 adaugă: 
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Toleranţa nu este nici concesie, nici condescendenţă, nici complezenţă. 

Înainte de toate, toleranţa este o atitudine activă, animată de recunoaşterea 

drepturilor universale ale persoanei umane şi a libertăţilor fundamentale ale 

celuilalt. În niciun caz, toleranţa nu poate fi invocată pentru a justifica 

atingerea acestor valori fundamentale… 
 

Considerând tăierea feminină împrejur drept o violenţă faţă 

de femei, Rezoluţia Adunării generale ONU din 20 decembrie 

1993 spune următoarele în articolul 4: ”Statele trebuie să con-

damne violenţa faţă de femei, nu să invoce consideraţii de 

cutume, tradiţii şi religie pentru a se sustrage obligaţiei de a o 

interzice”. 

Amintim jurământul AMM de la Geneva: 
 

Nu voi permite ca motive sau consideraţii de natură politică, de vârstă, 

credinţă, boală, infirmitate, naţionalitate, origine etnică, de rasă sau de sex, 

statut social sau tendinţă sexuală să se interpună între datoria mea şi paci-
entul meu. 

 

Aceasta înseamnă că în cadrul intervenţiei sale medicale, 

medicul nu trebuie să fie influenţat de consideraţii religioase 

sau culturale. În cadrul unui conflict între libertatea religioasă a 

părinţilor şi dreptul copiilor la deplina împlinire fizică, Curtea 

supremă a Statelor Unite a judecat că ”părinţii sunt liberi de a 

deveni martiri ei înşişi. Aceasta însă nu înseamnă că ei sunt 

liberi să facă şi din copiii lor nişte martiri, înainte ca aceştia să 

fi atins vârsta discernământului legal pentru a decide ei înşişi de 

a aface această alegere”. 

Din cele ce preced putem deduce că normele religioase din 

Biblie, Coran sau din superstiţiile şi credinţele animiste nu pot 

fi invocate pentru a priva individul de drepturile lui fundamen-

tale. Dacă fiecare comunitate ar fi autorizată să aplice toate 

normele sale religioase şi culturale, în detrimentul drepturilor 

fundamentale individuale, omenirea ar decădea în barbarie. Din 

nefericire, legislatorii naţionali şi internaţionali, ce păstrează 

tăcerea complice în faţa tăierii masculine împrejur, violează 

acest principiu, privând copii de unul dintre drepturile lor 

individuale fundamentale. 

Unii pretind că de vreme ce părinţii impun copiilor lor o edu-

caţie, de ce nu le-ar putea impune şi tăierea împrejur? Există 

însă o mare diferenţă între tăierea împrejur ce mutilează în mod 

ireversibil şi educaţia ce pregăteşte copilul ca membru activ al 

societăţii. Dacă nu s-ar impune copiilor o educaţie, consecinţa 

ar fi un enorm pericol colectiv, în vreme ce amânarea tăierii 

împrejur până la vârsta adultă nu constituie o pierdere, nici 

pentru societate, nici pentru individ. Dimpotrivă, practica tăierii 

împrejur a noilor născuţi est expune copilul la o serie de incon-

veniente de natură fizică şi psihică. 
 

III. Circumcizia şi dreptul la integritate fizică şi la viaţă 
 

Dreptul la viaţă şi la integritatea fizică figurează printre cele 

mai importante drepturi ale omului, figurând în cadrul legilor 

tuturor ţărilor din lume, ce prevăd sancţiuni penale şi deschid 

dreptul la reparaţii contra celor ce le violează. Totuşi, trebuie 
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remarcat că Declaraţia universală a drepturilor omului, Pactul 

civil, Convenţia Copilului şi Convenţia europeană a Drepturilor 

omului nu menţionează decât dreptul la viaţă, fără să spună 

nimic despre integritatea fizică. Singurele documente internaţi-
onale ce menţionează dreptul la integritatea fizică sunt Conven-

ţia americană şi Carta africană a Drepturilor omului. 

Aşa stând lucrurile, suntem în drept să întrebăm de ce ONU 

şi Europa au uitat sau omis dreptul la integritatea fizică. Să fie 

din neglijenţă, din superficialitate, distracţie sau altceva? 

Examinând lucrările pregătitoare, ale Declaraţiei universale a 

drepturilor omului, constatăm că dreptul la integritate fizică, 

menţionat în diferite proiecte, a fost eliminat din redactarea 

finală, considerâdu-se că el poate fi dedus din articolul 3, care 

spune ”Orice om are dreptul la viaţă, la libertate şi la siguranţa 

persoanei sale”. După cum a observat însăVerdoot, acest articol 

este vag. Mai curând, după Verdoot, ”ar trebui să avem în 

vedere articolul 5, care interzice orice tratament crud, inuman şi 

degradant, incluzând dreptul la integritate fizică în ansamblul 

Declaraţiei”. 

Lucrările pregătitoare ale Convenţiei europene a drepturilor 

omului nu spun nimic despre motivele celor ce au suprimat sau 

eliminat dreptul explicit la integritatea fizică. La 17 iunie 1999, 

am pus această întrebare Curţii drepturilor omului de la Stras-

burg. După câteva zile, la 22 iunie, ne-a răspuns Wolfgang 

Peukert, Şeful Unităţii de cercetări şi documentaţie jurispru-

denţială a curţii: ”Integritatea fizică este protejată prin articolele 

3 şi 8 ale Convenţiei europene a Drepturilor omului”. Aceste 

două articole sună astfel: 
 

Art. 3 – Nimeni nu poate fi supus torturii, pedpselor sau tratamentelor 

inumane şi degradante. 

Art. 8, alineatul 1 – Orice persoană are dreptul la respectul vieţii sale 

private şi familiale, al domiciliului şi corespondenţei sale. 
 

Din aceste două articole, nu se vede însă cum s-ar putea 

deduce dreptul la integritatea fizică.  

Suntem în drept să ne întrebăm dacă nu cumva scopul impli-

cit şi nemărturisit al redactorilor acestor documente a fost acela 

de a nu atinge nici pe departe chestiunea foarte sensibilă a tăie-

rii masculine împrejur. Efectiv, se cuvine să situăm redactarea 

Declaraţiei Universale a Drepturilor omului şi a Convenţiei 

europene respective în cadrul lor istoric, acela al epocii de după 

ultimul Război mondial. Redactarea acestor documente s-a 

făcut astfel încât ororile Războiului mondial, între care lagărele 

de concentrare pentru Jidani şi alte grupuri indezirabile, inclu-

siv Germani, să nu se mai repete. Ne putem imagina că supri-
mând menţionarea expresă a dreptului la integritatea fiizică, 

redactorii acestor documente au vrut să evite de a lua boul de 

coarne, de a pune punctul pe ”I-ul” comunităţii jidăneşti ce 

practică tăierea masculină împrejur şi s-ar fi simţit vizată, chiar 

acuzată că violează acest drept. Pentru memoria noastră colec-

tivă, subliniem că redactorul principal al Declaraţiei Universale 
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al Drepturilor omului a fost René Cassin, de religie iudeo-

jidovească 

Cercetarea ulterioară a chestiunii ar putea confirma sau 

infirma ipoteza noastră care, deocamdată, nu poate fi exclusă. 

Semnalăm că puţini sunt cei ce remarcă această importantă 

lacună din documentele ONU şi ale Convenţiei Europene. 

Profesoraşii de Drept ignoră această lacună şi se miră ca neîm-

pliniţii când sunt puşi în faţa a ceea ce pare un mister. 
 

IV. Tăierea împrejur, brutalităţile şi tortura 
 

Brutalităţile de orice fel şi tortura sunt interzise prin diferite 

documente internaţionale. Astfel, la articolul 5, Declaraţia 

Universală a Drepturilor Omului spune următoarele: 
 

Nimeni nu poate fi supus torturii, pedepselor sau tratamentului crud, 

inuman şi degradant. 
 

În Rezoluţia sa numărul 49, din 1996, Comisia drepturilor 

omului a considerat mutilarea sexuală feminină ca o violare a 

femeilor, în rând cu uciderea copiilor, incestul, abuzurile şi 

exploatarea sexuală, prostituţia şi pornografia infantilă. În 

Rezoluţia ei numărul 8, din 1997, Sub-Comisia pentru 

prevenirea discriminării şi protecţia minorităţilor se referă la 

articolul 5 din Declaraţia Universală sus-menţionată, pentru a 

cere Statelor membre luarea măsurilor necesare în vederea 

abolirii tăierii feminine împrejur. Tăcerea legislatorului interna-

ţional în faţa tăierii masculine împrejur pare să indice că el nu o 

consideră pe aceasta un tratament brutal sau o tortură. Această 

atitudine nu este însă împărtăşită de opozanţii tăierii masculine 

împrejur. Cercetătorul Svoboda scrie următoarele: 
 

Nici un observator corect şi obiectiv, care a asistat la o tăiere masculină 

împrejur, nu poate contesta că procedura respectivă este foarte dureroasă şi 

îl face să sufere pe copil. Tăierea împrejur este o tortură. 
 

V.Tăierea împrejur şi dreptul la pudoare 
 

Legile tuturor ţărilor din lume sancţionează încălcările şi 

atentatele contra pudorii. Respectul pudorii copilului este pre-
văzut de către Convenţia copilului: 

 

Articolul 16, alineatul 1: - Niciun copil nu poate face obiectul imixtiunilor 

arbitrare sau ilegale în viaţa sa privată, familia, domiciliul şi corespondenţa 

sa, acestea fiind considerate atingeri ilegale contra fericirii, a reputaţiei sale. 

Articolul 34: -Statele semnatare se angajează să protejeze copilul contra 

oricărei forme de exploatare şi de violenţă sexuală… 
 

Iată ce spune jurământul lui Hipocrate (d. în 377 era veche): 
 

În orice casă voi intra, o voi face spre folosul bolnavului, ferindu-mă de 

orice rău intenţionat şi corupător, mai ales de seducţia femeilor şi a copiilor, 

liberi sau sclavi. 
 

Acela sau aceea care taie împrejur, dezbracă mai întâi victima 

sa, apoi îi manipulează organele sexuale şi o mutilează. În cazul 

tăierii jidoveşti împrejur, sfânta regulă religioasă obligă tăieto-

rul împrejur să ia în gură penisul copilului şi să îl sugă. Nu 

există nici un fel de îndoială că un astfel de comportament 

încalcă normele penale privind pudoarea şi pedofilia – din 

moment ce tăierea împrejur nu are o justificare medicală. 
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VI. Tăierea împrejur şi respectul datorat morţilor 
 

După câte ştim, legislatorii internaţionali nu s-au preocupat 

încă, în mod expres, de drepturile omului după deces. Nu se 

vorbeşte nici despre extinderea la persoana umană decedată a 

articolelor ce protejează demnitatea omenească şi interzic trata-
mentele umilitoare, degradante, inumane şi crude. Dimpotrivă, 

legile tuturor ţărilor lumii subliniază că locul unde este îngropat 

un mort nu trebuie să fie profanat de nimeni. 

În cadrul dezbaterii religioase, am văzut însă că noul născut 

mort este tăiat împrejur înainte de a îngropat. De asemenea, se 

practică tăierea împrejur şi pe Jidanii ce au murit fără să fie 

tăiaţi împrejur, aceasta fiind condiţia îngroprii cuiva într-un 

cimitir jidovesc. Această ultimă chestiune a făcut obiectul unei 

dezbateri furtunoase în Knesset, parlamentul israelian. Am 

văzut că tăierea împrejur a morţilor este insistent recomandată 

de către juriştii musulmani clasici. 

Această practică este însă interzisă de normele penale 

contemporane, ce privesc profanarea morţilor. Pe de altă parte, 

refuzul de a îngropa un mort într-un cimitir, pe motiv că nu este 

tăuat împrejur, constituie o discriminare pe baza apartenenţei 

religioase. Chiar dacă astfel de acte repugnante nu fac obiectul 

legislaţiei este de datoria oricărui om să le denunţe public, 

întrucât sunt contrare bunelor moravuri şi moralei. 

 

CAPITOLUL IV 
 

TĂIEREA ÎMPREJUR ŞI SCUTIREA MEDICALĂ 
 

Autorizarea unei operaţii chirurgicale ce mutilează pacientul 

din punct de vedere fizic şi îl expune la anumite riscuri privind 

sănătatea şi viaţa sa, presupune ca această intervenţie să fie 

necesară şi executată de o persoană calificată şi autorizată, cu 

consimţământul pacientului sau al reprezentantului său legal. 

Aceste condiţii nu sunt însă îndeplinite decât foarte rar, în cazul 

tăierii împrejur jidoveşti. 
 

I. Necesitatea medicală 

O operaţie chirurgicală este considerată necesară şi autorizată 

prin lege, dacă îndeplineşte următoarele condiţii cumulative: 
 

- Operaţia trebuie să răspundă unei nevoi de prevenire sau de îngrijire. 

- Avantajele operaţiei trebuie să fie superioare inconvenientelor. 

- Trebuie ca operaţia să fie unicul mijloc posibil de a vindeca un rău. 

- Trebuie ca intervenţia medicului să fie făcută în scopul îngrijirii bolna-
vului, nu pentru a atenta la pudoarea lui. 

 

În marea majoritate a cazurilor de tăiere împrejur, masculină 

ca şi feminină, aceste condiţii nu sunt îndeplinite. Operaţiile de 

tăiere împrejur se fac din motive religioase şi culturale, nu 

medicale, pe organe absolut sănătoase, ce nu necesită nici un fel 

de intervenţie chirurgicală. Ca atare, tăierile împrejur nu pre-
zintă niciun interes din punctul de vedere al îngrijirii sau 

prevenirii unor boli. Chiar şi cazul infecţiilor, acestea pot fi 

tratate cu ajutorul antibioticelor şi al altor medicamente, mai 



 
190 

puţin agresive decât chirurgia. În sfârşit, riscurile tăierii împre-

jur sunt mult mai grave decât pretinsele lor avantaje medicale. 

Din toate acestea, rezultă că cel ce practică tăierea împrejur se 

face vinovat de atentat contra pudorii şi a integrităţii fizice. 

Partizanii tăierilor împrejur, masculine ca şi feminine, conti-

nuă să susţină că această practică este un mijloc de prevenire a 

masturbaţiei şi a deviaţiilor sexuale, vicii care pot genera incon-

veniente de natură fizică, psihică, familială sau socială. Astfel, 

pentru partizanii tăierilor împrejur, acestea ar face parte din 

dreptul la disciplină pe care părintele îl exercită faţă de copil – 

în care caz orice circumcizie este licită. Acest argument este 

însă respins de opozanţii tăierii feminine împrejur. Iată ce spune 

vice-preşedintele tribunalului egiptean de casaţie: 
 

Puterea de tutelă asupra unui minor, băiat sau fată, exersată de către tată, 

mamă, bunic sau tutorele numit de către un judecător (…) constă în dreptul 

de a disciplina şi de a educa. Dreptul de a disciplina se bazează pe dreptul 

musulman, limitându-se la a învăţa şi a transmite băiatului sau fetei buna 

conduită şi bunele obiceiuri. Fără să exagereze, părintele sau tutorele are 
dreptul de a lovi copilul pentru a-l ajuta astfel să se debaraseze de obiceiurile 

rele. Este oare logic, corect, acceptabil şi onorabil ca fetiţa să fie privată de 

un organ natural, sub pretextul educării şi disciplinării ei, deşi organul 

respectiv a fost creat de Dumnezeu? 
 

Doctorul Nigel Zoltie, tăietor împrejur, membru al Societăţii 

Iniţiatice din Anglia, care formează tăietorii împrejur din 

această ţară, consideră că circumcizia este o operaţie estetică, 

pe care legea nu trebuie să o interzică. Acest argument este 

avansat şi de partizanii tăierii feminine împrejur. Iată însă ce 

spune Uways, alt vice-preşedinte al Curţii egiptene de casaţie: 
 

Operaţiile estetice fac parte din intervenţiile medicale al căror scop este 

repararea unui organ, ajustarea lui, eliminarea unui excedent. Nu acesta este 

cazul operaţiei de tăiere feminină împrejur, care, în toate formele sale, 

constituie o schimbare a aparenţei naturale a organului sexual al femeii, aşa 

cum a creat-o Dumnezeu pe aceasta. Aşadar, tăierea feminină împrejur nu 
poate fi considerată estetică, fiind o violare a corpului femeii. 

 

II. Consimţământul luminat al pacientului sau al 

reprezentantului acestuia 

Pentru ca o operaţie să fie licită, trebuie ca pacientul sau 

reprezentantul legal al acestuia să îşi dea consimţământul – mai 

puţin în cazurile urgente, care nu se prezintă însă niciodată în 

materie de tăiere împrejur. 

Pentru ca acest consimţământ să fie valid, trebuie ca el să fie 

liber, obţinut fără nici un fel de fraudă, constrângere sau eroare. 

Consimţământul trebuie să se bazeze pe cunoaşterea avantajelor 

şi a riscurilor asumate, pe buna cunoaştere a celor două alter-
native. Problema tăierii împrejur constă însă în aceea că ea ţine 

de tabuuri foarte rar abordate de către medici, în condiţiile în 

care nu există statistici care să arate riscurile acesteia. Formaţia 

asigurată în facultăţile de medicină este insuficientă, iar medicii 

nu sunt liberi în opiniile lor, mai ales atunci când lucrează într-

un spital favorabil tăierii împrejur. 

Consimţământul în vederea tăierii împrejur trebuie să aibă loc 

înaintea operaţiei propriu-zise, într-un moment ce permite celui 
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în cauză să se gândească serios la decizia sa. Un medic ameri-

can consideră că 90% dintre tăierile împrejur din Statele Unite 

sunt rezultatul faptului că recepţionista maternităţii sau o infir-

mieră cere viitoarei mame să semneze formularul de consim-
ţământ pentru pruncul ce urmează să se nască, înainte chiar de 

cunoaşterea sexului acestuia. În această ţară, infirmierele aşează 

copiii unul după altul iar medicul operează în lanţ continuu, ca 

în uzinele lui Ford, fără să-şi bată capul dacă părinţii şi-au dat 

sau nu şi-au dat consimţământul. În caz că cineva a uitat să 

ceară mamei semnătura de consimţământ înaintea tăierii împre-
jur, aceasta îi este cerută după, astfel încât birocraţia şi hârţoa-

gele să fie în aparentă regulă. 

Subliniem că inclusiv când pacientul sau reprezentantul lui 

legal este de acord cu o mutilare oarecare, normele de deonto-
logie medicală nu permit chirurgului să taie, de exemplu, o 

mână sau un picior sănătos. Acest punct de vedere nu este însă 

acceptat de toată lumea, mai ales în ce priveşte tăierea feminină 

împrejur, asupra căreia insistă legislatorii internaţionali şi cei ai 

diverselor State. Astfel, legea federală din 1995, a Statelor 

Unite, spune următoarele: ”Cel ce taie împrejur cu bună ştiinţă, 

excizează sau infibulează, parţial sau total, buzele mari sau cele 

mici, ori clitorisul unei persoane ce nu a atins vârsta de 18 ani, 

va fi pedepsit cu amendă şi închisoare până la cinci ani, 

eventual ambele pedepse”. Tăierea feminină împrejur este deci 

interzisă şi pedepsită numai în cazul femeilor ce nu au împlinit 

încă 18 ani, soluţie ce nu este pe deplin satisfăcătoare. Chiar în 

vârstă de 18 ani, o femeie ce trăieşte în mediul ei tradiţional are 

foarte puţine şanse de a putea refuza tăierea împrejur, dacă cei 

din jurul ei consideră că aceasta face parte din tradiţiile lor. 

Acest lucru este la fel de adevărat şi pentru bărbaţi, cazul Jido-
vilor sovietici emigraţi în Israel, care se simt obligaţi să se taie 

împrejur, pentru a beneficia de anumite avantaje materiale. 

Presupunând că cineva se converteşte la iudaism sau la religia 

musulmană, ameninţările spirituale din aceste medii, contra 

netăiaţilor împrejur, constituie un important mijloc de constrân-

gere, ce poate forţa şi falsifica liberul consimţământ al oricărui 

major. Pe baza acestui fapt, considerăm că nici consimţământul 

liber şi luminat al pacientului nu dă medicului creptul de a-i 

face un rău, de a-l mutila. Medicul nu poate fi şi călău! 

În cazul tăierii împrejur, situaţia este agravată de împreju-
rarea că aceasta se exercită în general pe minori, mai ales pe 

nou născuţi. În toate aceste cazuri, părinţii sau tutorii legali ai 

copiilor trebuie să îşi dea consimţământul. Există oare vreo 

limită în ce priveşte dreptul părinţilor, sau al tutorilor legali, de 

a da un astfel de consimţământ? Iată ce ne spune despre aceasta 

Convenţia Copilului, la articolul 18, alineatul 1: 
 

Statele semnatare vor face tot ce trebuie pentru a asigura recunoaşterea 

principiului că cei doi părinţi au o responsabilitate comună în ce priveşte 

creşterea copilului şi asigurarea dezvoltării lui armonioase. Responsa-
bilitatea de a creşte copilul şi a-i asigura dezvoltarea revine în primul rând 
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părinţilor sau, la limită, reprezentanţilor legali ai acestuia. Înainte de toate, 

aceştia trebuie să fie conduşi de interesele superioare ale copilului. 
 

Interesul superior al copilului constituie criteriul de bază 

pentru aprecierea măsurilor decise de părinţi. Medicul ce consi-
deră că decizia părinţilor, de a refuza sau a solicita un tratament 

nu este conformă cu acest interes, trebuie să refuze de a executa 

decizia respectivă înainte ca o autoritate competentă să clarifice 

acest punct litigios ce îl opune părinţilor. De fiecare dată când 

legislatorul naţional sau internaţional a abordat chestiunea tăie-

rii feminine împrejur, el a refuzat să recunoască părinţilor drep-
tul de decizie în ce priveşte fetele lor minore. Din păcate, nu aşa 

stau lucrurile şi în cazul tăierii masculine împrejur. Asociaţiile 

medicale din Statele Unite, Canada, Anglia şi Australia recu-

nosc că tăierea masculină împrejur nu este o operaţie necesară 

din punct de vedere medical. Totuşi, în ciuda acestui fapt, ele 

permit medicilor să practice aceste mutilări la cererea părinţilor 

copilului, pe considerente religioase sau culturale. Acest lucru 

este contrar Jurământului de la Geneva, al Asociaţiei Medicale 

Internaţionale, care spune: 
 

Nu voi permite ca argumente sau consideraţii legate de afilierea politică, 

de vârstă, credinţă, boală sau infirmitate, naţionalitate, origine etnică, rasă, 

sex, statut social sau tendinţă sexuală să se interpună între datoria mea şi 

pacientul meu. 
 

Iată însă ce scrie Freeman cu privire la tăierea masculină 

împrejur: ”Părinţii fac copiilor lor numai ceea ce, în marea lor 

majoritate, ar fi dorit să li se facă lor înşile, înainte de a fi avut 

capacitatea de a exprima punctul lor de vedere”. Acest argu-
ment nu rezistă la o cercetare mai atentă a situaţiei. De exem-

plu, printre bărbaţii netăiaţi împrejur, din Statele Unite, numai 

0,3% au decis să se taie împrejur, într-un moment sau altul al 

vieţii lor de adulţi. Acest lucru arată că părinţii care decid 

tăierea împrejur a copiilor lor violează principiul consimţă-

mântului. 

Articolul 18 alineatul 1 din Convenţia Copilului, deja menţi-

onată, cere Statelor să recunoască ambilor părinţi o ”respon-
sabilitate comună în legătură cu creşterea copiilor şi asigurarea 

dezvoltării lor”. Aceasta înseamnă că tatăl şi mama trebuie să ia 

de comun acord decizia de tăiere împrejur a copilului lor. Dacă 

unul dintre cei doi părinţi refuză operaţia, medicul trebuie să 

refuze executarea acesteia înainte ca tribunalul să decidă ce este 

de făcut. Întrucât însă tăierea împrejur nu are un caracter terape-
utic, tribunalul trebuie să amâne operaţia până la majoratul 

copilului, pentru ca acesta să decidă el însuşi. Tribunalele occi-
dentale s-au exprimat în acest sens, în toate cazurile de conflict 

între părinţi, cu privire la tăierea masculină împrejur. Pentru 

evitarea unor astfel de conflicte, în broşura mea privind 

căsătoriile mixte am recomandat viitorilor soţi să semneze un 

contract, în care, printre altele, să declare că copilul lor, băiat 

sau fată, va rămâne intact până la vărsta de 18 ani, când va 
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decide el însuşi dacă doresşte sau nu doreşte să fie tăiat 

împrejur. 

La problematica precedentă trebuie adăugate elementele ce 

ţin de intervenţia autorităţilor religioase. Pot oare acestea să 

impună tăierea împrejur a copiilor părinţilor ce o refuză? 

Dreptul musulman afirmă că orice copil născut din unul sau 

doi părinţi musulmani este neapărat musulman şi trebuie să 

rămână musulman până la moarte. De asemenea, oricine se con-
verteşte la religia musulmană o face pentru totdeauna. Întrucât 

tăierea împrejur este semnul unei apartenenţe, autorităţile reli-
gioase obligă Musulmanii să se taie împrejur şi să-şi taie împre-

jur şi copii. Dacă un musulman refuză să se taie împrejur, sau 

să-şi taie împrejur copilul, juriştii musulmani consideră că el 

trebuie pedepsit cu moartea. În 1981, Jad-al-Haq, şeicul din 

Azhar, a publicat o fatwa16, repetată în 1994, în care spune: 

”Dacă într-o regiune oarecare, de comun acord, oamenii decid 

suprimarea tăierii împrejur [masculine şi feminine], şeful 

Statului trebuie să declare război acelei regiuni”. Când minis-
terul egiptean al sănătăţii a interzis tăierea feminină împrejur, 

mediile religioase i-au intentat un proces, considerând că deci-
zia este contrară Islamului şi constituţiei, ce afirmă că princi-

piile de drept musulman constituie sursa principală a dreptului. 

O poziţie similară întâlnim şi la Jidani. Biblia menţionează că 

atunci când Iudeii au abandonat tăierea împrejur, pe vremea 

Macabeilor, preotul numit Matatia, cei cinci fii ai săi şi Asideii 

”au adunat oştire şi au bătut pe cei păcătoşi cu măna lor şi pe 

bărbaţii cei fără de lege cu urgia lor, iar cei rămaşi au fugit la 

neamuri ca să scape. (…) Şi au tăiat împrejur pe pruncii câţi au 

aflat în hotarele lui Israel”. (I M 2: 44-46). 

În secolul al XIX-lea, când un Stat german a promulgat o 

lege conform căreia părinţii aveau dreptul să decidă dacă băieţii 

lor vor fi tăiaţi împrejur sau nu, rabinii au intervenit, fără 

succes, pentru a determina Statul respectiv să abroge legea în 

chestiune. Pe atunci, un medic din Viena refuzase să îşi taie 

feciorul împrejur, susţinând că circumcizia este o operaţie ris-

cantă, cu caracter criminal. Un rabin l-a dat în judecată pe acest 

medic în faţa unui ”tribunal medical”, cerându-i acestuia să 

acorde comunităţii jidoveşti dreptul de a tăia copilul împrejur 

cu forţa, fără acordul tatălui său. În acest sens, în 1857, rabinul 

respectiv a publicat un articol. 

În 1995, în cadrul filmului It’s a boy, al lui Victor Schonfeld, 

rabinul-tăietor împrejur, David Singer, taie împrejur un copil de 

opt zile, care ajunge în secţia de reanimare intensivă a unui 

spital. În cadrul filmului, rabinul David Singer spune urmă-

toarele: 
 

Este de datoria tatălui să îşi taie împrejur copilul. Dacă, dintr-un motiv 

sau altul, acesta nu îşi face datoria de părinte, tribunalul rabinic trebuie să 

intervină pentru ca tăierea împrejur să se efectueze fără întârziere. Astăzi, 

                                                
16. Avizul unei autorităţi religioase musulmane într-o chestiune de ordin 

juridic sau teologic. (NT). 
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întrucât tatăl copilului nu este Jidan, eu acţionez în numele tribunalului 

jidovesc. 
 

Iată ce afirmă într-un articol, doi medici jidani din Israel, care 

se opun tăierii masculine împrejur: 
 

Presa din Israel vorbeşte despre unele situaţii în care s-a descoperit, după 

tăierea împrejur, că băiatul fusese circumcis contra voinţei părinţilor sau a 

reprezentantului său legal, respectiv în condiţiile dezacordului dintre părinţi. 
În unul din aceste cazuri, de exemplu, doi tăietori împrejur au pretins că 

mama copilului fusese în favoarea tăierii împrejur. Cercetându-se cazul, s-a 

descoperit însă că ei acţionaseră de capul lor, contra voinţei mamei 

copilului. 
 

Semnalăm că rabinii din Israel taie împrejur inclusiv Jidanii 

decedaţi necircumcişi, fără să ceară acordul familiilor lor – ceea 

ce a provocat dezbateri aprinse în parlament. 

Această atitudine a Musulmanilor şi a Jidanilor nu diferă 

întru nimic de aceea a triburilor primitive din Africa. Iată ce 

scrie Funani, în legătură cu practica tăierii împrejur la triburile 

sud-africane: 
 

Pasiunile sunt atât de puternice în tribul Xhosa încât orice bărbat poate fi 

legat de mai mulţi gealaţi şi tăiat împrejur cu forţa, în caz că vârsta tăierii 

împrejur a fost depăşită. Aşa ceva nu se petrece însă numai în cadrul tribului 

Xhosa. Foarte recent, la Lebowa, cetăţeni respectabili (directori de şcoli, 

inspectori, etc.) au fost tăiaţi împrejur cu forţa şi prin surprindere. În tribul 

Kwa Ndebele, un om netăiat împrejur a fost numit membru în guvernul 

tribal. Membrii tribului Ndebele nu l-au acceptat însă în guvernul lor decât 

după ce l-au tăiat împrejur cu forţa… Se mai cunoaşte cazul tribului Pedi, 

care, în 1987 a încercuit un grup de bărbaţi (între care directorul şcolii), pe 
care i-au tăiat împrejur cu forţa. 

 

III. Autorizaţia de a exercita medicina 

Pentru ca o tăiere împrejur să poată fi evitată pe motiv de 

scutire medicală, trebuie ca aceasta să vină din partea unei 

persoane autorizată să exercite medicina, fără să mai vorbim de 

faptul că totul trebuie să se petreacă în spiritul respectului 

tuturor regulilor medicale. Aceste reguli nu sunt însă respectate 

aproape niciodată. 

De aproximativ zece ani, Statul Israel încearcă să promulge o 

lege în acest domeniu, dar se loveşte de rezistenţa înverşunată a 

mediilor religioase. În această ţară, există un comitet mixt, de 

medici şi de rabini aparţinând ministerului sănătăţii, ministe-
rului afacerilor religioase şi autorităţii rabinice. Acest comitet 

are dreptul de a elibera diplome de tăietori împrejur şi certifi-
cate de exercitare a acestui meşteşug, de a recomanda anumite 

tehnici de operare, care nu sunt obligatorii. Comitetul nu inter-
zice însă libera activitate a tăietorilor împrejur ce nu sunt 

autorizaţi, sau a căror autorizaţie a expirat. Astfel, numeroşi 

tăietori împrejur îşi practică meşteşugul după ureche, adică 

după reguli inventate de ei înşişi. Unii dintre aceşti chirurgi 

improvizaţi folosesc substanţe ce conţin adrenalină, foarte 

periculoase pentru sănătatea şi viaţa bebeluşilor tăiaţi împrejur. 

Bineînţeles, aceste substanţe sunt interzise prin lege – legile 

însă nu prea contează când este vorba de o sfântă tăiere împre-
jur la care asistă foarte personal sfântul prooroc Ilie, iubit şi 
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slăvit inclusiv de Creştini. Comitetul în chestiune nu ia nici un 

fel de măsuri disciplinare contra tăietorilor împrejur improvizaţi 

şi rebeli. Fără succes, s-a încercat instruirea tăietorilor împrejur 

asupra necesităţii de a lăsa prepuţul intact în cazul în care 

copilul s-a născut cu malformaţia de hipostadias17. 

În ţările occidentale, situaţia nu este mai bună decât în Israel. 

Niciun Stat occidental nu a reglementat tăierea masculină 

împrejur. În principiu, ca operaţie medicală, tăierea împrejur ar 

trebui să fie rezervată chirurgilor înscrişi în registrul asociaţiilor 

medicale. În materie de tăiere masculină împrejur nu se ţine 

cont de acest lucru, operaţia respectivă fiind adesea executată 

de tăietori care nu au făcut nici un fel de studii medicale şi care 

nu sunt înscrişi în vreun registru al asociaţiilor medicale. Aceşti 

tăietori împrejur nu se limitează la circumcizia coreligionarilor 

lor ci îşi extind activitatea şi la alte comunităţi religioase. 

Conform informaţiilor disponibile pe internet, se pare că astfel 

de tăietori împrejur se ocupă inclusiv de circumcizia băieţilor 

ce se nasc în familia regală britanică, cunoscută pentru legă-
turile ei de sânge cu neamul jidănesc. Numai cei doi fii ai 

prinţesei Diana au rămas netăiaţi împrejur, datorită opoziţiei 

categorice a acesteia. 

În Statele Unite, medicii şi ne-medicii sunt pasibili de 

pedepse pentru practica tăierii feminine împrejur, nu însă şi 

pentru aceea a tăierii masculine împrejur, deşi nu dispun de 

nicio autorizaţie pentru exercitarea profesiunii medicale. 

Anumite spitale angajează sfinţii tăietori împrejur de cartier sau 

de parohii, pe care îi includ în cadrul personalului ce se ocupă 

numai de acest lucru. Aceşti tăietori împrejur după ureche 

anesteziază uneori copiii pe care îi operează, deşi, în mod 

normal, anestezia nu poate fi practicată decât de medicii 

anestezişti. În cadrul legilor lor, anumite State americane fac tot 

felul de excepţii de la regulile medicale, când este vorba de 

tăierea împrejur. Partizanii tăierilor împrejur încearcă să justi-

fice această practică sălbatică, parohială şi tribală, de către 

profesionişti improvizaţi, susţinând că este vorba de o operaţie 

minoră. Opozanţii tăierii împrejur arată însă că este vorba de o 

ignoranţă crasă, de banalizarea unui act medical ce se poate 

solda cu consecinţe grave, inclusiv moartea pruncului în cauză. 

În Egipt, articolul 1 al legii 415/1954 nu permite practicarea 

unei profesiuni medicale, inclusiv chirurgia, decât celor înscrişi 

în registrul ministerului sănătăţii şi al sindicatului egiptean al 

medicilor. Articolul 2, din această lege, prevede că înscrierea în 

registrul ministerului sănătăţii este condiţionată de obţinerea 

licenţei în medicină sau în chirurgie, în cadrul unei universităţi 

egiptene, plus practica prealabilă, absolut obligatorie şi ea. 

Articolul 10 al legii egiptene prevede sancţiuni penale pentru 

exerciţiul ilegal al profesiunii medicale, inclusiv închiderea cli-
nicii în care s-ar produce exercitarea ilegală a medicinei. 

                                                
17. Malformaţie a uretrei ce constă în deschiderea acesteia într-un punct 

oarecare, pe partea inferioară a penisului. 
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Articolul 1 alineatul 2 al legii giptene 481/1954 reglementează 

profesiunea moaşelor, permiţând acestora să efectueze anumite 

acte medicale, nu însă şi operaţii chirurgicale. 

Decretul 261, din 8 iulie 1996, al ministerului egiptean al 

Sănătăţii, stipulează următoarele: 
 

1). Se interzice practicarea tăierilor feminine împrejur în spitalele şi 

clinicile publice sau private, în afara cauzelor de boli certificate de către 

directorul secţiei de ginecologie şi obstetrică a spitalului, la propunerea 

medicului de familie. 

2). Practicarea acestei operaţii de către non-medici este considerată un 

delict şi se pedepseşte conform legilor şi regulamentelor. 
 

Conform acestui decret, medicul ce practică tăierea feminină 

împrejur, fără necesitate medicală, comite un delict ce se pedep-

seşte conform Codului penal. În plus, dacă operaţia respectivă 

este executată de către un non-medic, acesta este pedepsit atât 

pentru comiterea delictului prevăzut de Codul penal cât şi 

pentru efectuarea unui act medical fără autorizaţia necesară. 

Tribunalele egiptene s-au pronunţat asupra multor tăieri 

masculine împrejur, ce au dat naştere la complicaţii, după ce 

fuseseră executate de către ne-medici. Justiţia egipteană a 

reproşat tăietorilor împrejur improvizaţi cele două delicte de 

mai sus, considerând că tăierea masculină împrejur este un act 

medical, pe care nu orice ageamiu are dreptul să îl efectueze. 

Deşi poziţia legislatorului şi a tribunalelor egiptene este clară, 

practica tăierilor împrejur lasă foarte mult de dorit. Marea 

majoritate a tăierilor împrejur, masculine ca şi feminine, se 

efectuează în Egipt fără nicio necesitate medicală, de către 

tăietori împrejur ce nu sunt autorizaţi să exercite profesiunea 

medicală. Tăietorii împrejur nu se jenează să afişeze fel şi fel de 

informaţii în cabinetele lor, sub ochii ce se închid ai autorită-
ţilor. Atunci însă când intervine o reclamaţie sau un denunţ, în 

cazul unei tăieri împrejur ce a dat naştere la complicaţii, autori-
tăţile judiciare le aminteşte că ei exercită o profesiune medicală, 

fără calificarea, nici autorizaţia necesară. Se înţelege mirarea 

bărbierului ce a acceptat să fie filmat, de către CNN, în august 

1994, în timp ce efectua, la Cairo, tăierea împrejur a unei fete. 

În mod evident, acest bărbier nu era la prima tăiere împrejur şi 

cunoştea sute de alţi bărbieri ce trăiau, ca şi el, din ilegala tăiere 

împrejur feminină. Se înţelege de ce acest bărbier era foarte 

mirat că poliţia egipteană l-a arestat tocmaipe el, numai pe el! 
 

CAPITOLUL V 
 

INTERDICŢIA  TĂIERII  ÎMPREJUR  ÎNTRE  

IDEAL  ŞI  POSIBIL 

Dacă vrem să ne comportăm conform legilor în vigoare şi să 

respectăm drepturile omului în totalitatea lor, atunci trebuie să 

considerăm tăierea împrejur, masculină şi feminină, ca pe orice 

alte intervenţii chirurgicale, fără distincţie de sex, nici de reli-
gie. Aceasta înseamnă că nici un fel de chirurgie nu trebuie 

autorizată fără necesitate medicală bine stabilită, fără acordul 

sau consimţământul luminat al celui interesat sau al reprezen-
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tantului său legal. Pe lângă acestea, ca orice altă intervenţie 

chirurgicală, tăierea împrejur trebuie executată de un medic 

autorizat, conform tuturor regulilor profesiunii medicale. Orice 

operaţie de tăiere împrejur ce nu îndeplineşte aceste condiţii tre-
buie combătută din oficiu, indiferent de sexul sau religia victi-

mei, de părinţi sau de tăietorul împrejur care a efectuat-o. Fără 

teamă de a exagera, putem afirma că 99,9% dintre tăierile 

împrejur violează acest ideal. Aşa stând lucrurile, este normal 

să ne întrebăm de ce realitatea nu corespunde idealului şi ce 

trebuie făcut pentru a ne apropia de acesta. 
 

I. Practica tăierii împrejur este foarte generalizată 

O avocată egipteană, care a pledat în cadrul diverselor afaceri 

de tăiere feminină împrejur, afirmă că în ciuda existenţei unei 

legii în Egipt, aceasta rămâne neaplicată 
 

Întrucât nu este imaginabilă condamnarea şi pedepsirea 

majorităţii membrilor societăţii care, din diferite motive, prac-

tică tăierea feminină împrejur. Legea nu se poate aplica întregii 

societăţi cu forţa. Ea nu poate fi aplicată decât contra unei mici 

minorităţi care nu o respectă şi refuză să se supună. Pentru a-i 

ajuta pe oameni să se supună legii de bună voie, trebuie mai 

întâi ca aceştia să fie ajutaţi să cunoască lucrurile mai în 

profunzime, să înţeleagă sensul unor erori şi legende ce îi fac să 

gândească într-un anumit fel şi să acţioneze contra propriilor lor 

interese. Oamenilor trebuie să li se explice că interzicând tăie-

rea împrejur, legea le serveşte interesele şi îi apără, arătându-le 

sechelele şi consecinţele negative de care suferă femeia şi, ca 

urmare, soţul acesteia – sechele şi consecinţe datorate exclusiv 

acestei practici barbare. Acest punct constituie o sarcină 

enormă, care ne priveşte pe toţi, bărbaţi sau femei, tineri sau 

vârstnici, oricare ne-ar fi ocupaţia, religia sau naţionalitatea. 
 

II. Cutume sociale foarte greu de interzis 

O lege nu se poate aplica contra unei cutume adoptate de 

majoritatea populaţiei. Se constată însă că legea ce reglemen-

tează tăierea feminină împrejur nu poate fi aplicată nici măcar 

în Occident, unde o minoritate o practică aproape pe faţă. 

Efectiv, o cutumă de acest fel nu poate fi abolită printr-o simplă 

trăsătură de condei. Există factori ce interzic promulgarea unor 

legi sau care fac imposibilă aplicarea lor, dacă totuşi acestea au 

fost promulgate. 

Legislatorul naţional şi internaţional se dezinteresează de 

tăierea masculină împrejur în chiar ţările unde aceasta este prac-

ticată de o mică minoritate, de frica acuzaţiei de antisemitism 

sau anti-islamism. Cât priveşte tăierea feminină împrejur, situ-

aţia s-a schimbat mult în ultimele decenii. Legislatorul occiden-
tal şi internaţional condamnă această practică, sub toate formele 

sale, cerând ţărilor respective să o interzică pe teritoriul lor. 

Deocamdată însă, din diferite motive, nici măcar ţările Europei 

occidentale nu sunt capabile să interzică această practică pe 

teritoritoriul lor. 
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Tăierea împrejur este practicată pe minori, în mediul familial. 

Membrii familiilor în cauză sunt convinşi că acest lucru este în 

interesul băieţilor, al fetelor lor şi nu se simt vinovaţi de nimic. 

De altfel, nimeni nu se plânge. Apoi copilul creşte şi uită ceea 

ce i s-a făcut la o vârstă destul de fragedă, sau chiar la opt zile. 

Pe măsură ce cresc, copiii tăiaţi împrejur aderă şi ei la cutuma 

grupului lor, ajungând să practice pe alţii ceea ce s-a practicat 

pe ei înşişi. Oricum, este foarte greu pentru un copil să depună 

plângere contra propriilor săi părinţi, din moment ce consideră 

că aceştia şi-au făcut datoria cu privire la el, fără cea mai mică 

intenţie de a-i face vreun rău. Cât despre cel ce a efectuat 

operaţia, acesta a putut deveni de negăsit sau chiar muri între 

timp. Prinde orbul, scoate-i ochii! Din altă perspectivă, se pune 

şi problema prescripţiei, motiv pantru care se cere ca măsurarea 

duratei prescripţiei să se facă odată cu accesul celor în cauză la 

maturitate, pentru ca aceştia să poată depune plângere contra 

celor ce i-au mutilat, inclusiv contra părinţilor. 

În principiu, când este vorba de denunţarea tăierii împrejur, 

prin care au fost mutilaţi, cei în cauză nu pot conta pe familiile 

lor. Victimele tăierii împrejur nu pot conta nici pe medicii care 

au efectuat mutilarea respectivă, mai ales că aceştia dispun de 

alibiul secretului profesional. Desigur, medicul ce a aflat că se 

plănuieşte o tăiere împrejur o poate denunţa la poliţie. El nu 

este însă obligat să facă acest lucru. În Franţa, de exemplu, s-a 

declanşat urmărirea judiciară contra unei mame care fiind 

informată că legea franceză îi interzice să îşi taie împrejur fata 

în Franţa, a dus-o pe aceasta în Gambia, unde mutilarea a fost 

executată. La întoarcerea pe pământul Franţei, medicii ce 

preveniseră mama că legea franceză îi interzice să îşi taie fata 

împrejur au constatat, totuşi, pe corpul fetei, că mutilarea 

sexuală respectivă s-a produs. Unde şi când, mister complet, din 

care cauză aceştia au prevenit autorităţile, iar în 1997 mama 

fetei a fost condamnată de Curtea cu juraţi din Paris. Potrivit 

legilor Franţei, această condamnare nu ar fi fost posibilă dacă 

cele două persoane, mama şi fata ei, nu ar fi fost deja natura-

lizate franţuzoaice. 

În ţările occidentale, faptul că o tăiere împrejur este denunţată 

nu înseamnă însă neapărat declanşarea unei anchete penale şi a 

unui proces. Saurel raportează epopeea unui psihiatru francez 

care, în decembrie 1980, a depus plângere în faţa justiţiei 

franceze. Potrivut rumorii care circula într-un anumit mediu, o 

tânără africană murise în urma unei astfel de mutilări sexuale. 

După înregistrarea oficială a plângerii, psihiatrul respectiv este 

ascultat de către brigada specializată a poliţiei franceze – 

Brigada de protecţie a minorilor. Vreme de câteva luni, 

inspectorul însărcinat cu această afacere anchetează diverşi 

Africani, descoperă maimulte cazuri de tăiere feminină împre-
jur, toate executate ilegal, cu discreţia cuvenită. Cei în cauză 

recunosc, oral, că astfel de tăieri împrejur au loc în mod curent, 
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fără să semneze însă declaraţii clare în acest sens, din care 

cauză ancheta nu poate avansa. 

Presupunând că se ajunge totuşi la un proces, rămâne 

problema desemnării persoanei responsabile pe plan penal şi 

civil. Cine trebuie pedepsit, cine trebuie să plătească victimei 

despăgubirea prevăzută de lege, pentru mutilarea suferită. 

Părinţii victimei trebuie să plătească, sau tăietorul împrejur, 

care a executat mutilarea, la cererea părinţilor? Afacerea se 

complică prin faptul că autorităţile religioase africane îşi au şi 

ele responsabilitatea, vinovăţia lor, întrucât susţin şi chiar 

teoretizează necesitatea mutilării sexuale a fetelor africane. În 

plus, medicii şi organizaţiile medicale preferă să închidă ochii, 

făcându-se adesea că n-au văzut, n-au auzit nimic, deşi victi-

mele în cauză ajung pe mâna lor, fiind fie salvate, fie declarate 

moarte din diverse alte cauze. Poliţia şi justiţia franceză, medi-

cii şi spitalele se găsesc în faţa unor fapte, a unor victime ce 

trebuie ajutate şi salvate, mai ales însă a unor situaţii civile 

complexe ce nu pot fi rezolvate ca în cazul francezilor creştini, 

de exemplu. Practic, se ajunge la o justiţie cu două sau mai 

multe viteze, căci Africanii, Musulmanii şi alţi extra-europeni 

naturalizaţi francezi nu au aceleaşi tradiţii, nu fac exact acelaşi 

gen de mutilare sexuală în unele cazuri se ivesc complicaţii ce 

pot duce la moarte iar în altele nu, etc. Judecat după decesul 

propriei sale fiice, avocatul negru al familiei maliene Traore a 

declarat următoarele, în faţa Curtei cu juraţi din Paris: 
 

Ni se spune că Africanii ce practică tăierea împrejur, pe teritoriul francez, 

se pun astfel în afara legilor Franţei. Dacă aşa stau lucrurile, de ce autori-
tatea franceză colonială, care a domnit vreme îndelungată în Mali, nu a 

impus atunci legea franceză în ţara noastră? În faţa acestei practici africane, 

vreme de secole, Francezii au închis ochii pentru că nu au vrut să se pună 
contra cutumelor şi obiceiurilor noastre. 

 

Aşadar, procesul din Paris, al unei familii maliene, a devenit 

procesul Franţei coloniale. 

Deşi presa franceză comentează pe larg aceste chestiuni, 

emigranţii africani, ce îşi taie fetele împrejur, în Franţa, pretind 

că nu sunt la curent cu faptul că legile acestei ţări interzic aceste 

practici. Cam la fel se prezintă lucrurile şi în Egipt. Bărbierul 

filmat de către CNN, în timpul executării unei tăieri feminine 

împrejur, a pretins şi el, după arestare, că nu ştia că acest lucru 

este ilegal. Pentru a evita acest argument, ţările occidentale 

încearcă să informeze emigranţii ce sosesc, val după val, aceştia 

fiind obligaţi să semneze că au luat cunoştinţă de anumite 

lucruri, îmainte de a li se acorda dreptul de sejur într-o ţară sau 

alta. Unii dintre emigranţi invocă însă nu faptul că nu cunosc 

legile Franţei şi că tăierea feminină împrejur este o chestiune 

femeiască, care nu îi priveşte pe bărbaţi. Bărbaţii, taţii fetelor 

tăiate împrejur, nu ar fi deci la curent cu ceea ce pun la cale 

nevestele şi fetele lor. Deşi nimeni nu crede acest lucru, poliţia, 

justiţia, şcoala şi alte instituţii sunt puse în dificultate, copiii 

Africanilor trăiesc printre cei ai Europenilor, Musulmanii  

printre Catolici, Animiştii printre Protestanţi şi aşa mai departe. 
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3. Tăierea împrejur între revoluţie şi evoluţie 
 

Schimbarea societăţii poate fi fructul unei revoluţii sau al 

unei evoluţii progresive. Unii vor să aplice regulile progresului 

la lupta contra tăierii feminine împrejur. 

La început, OMS a refuzat să intervină în această chestiune, 

pretinzând că este vorba de un ritual cultural! Totuşi, după 

1979, OMS a adoptat o altă politică, interzicând personalului 

medical şi para-medical să execute această operaţie, conda-

mnând orice formă de mutilare sexuală feminină, fără justifi-
care medicală valabilă, poziţie adoptată şi de diverşii opozanţi 

ai tăierii feminine împrejur. Unii însă consideră că această 

atitudine ar trebui moderată şi nuanţată. Iată ce scrie profesorul, 

medicul şi chirurgul pediatriu Adil Lutfi, membru al Comisiei 

egiptene ce a redactat decretul 79/1959: 
 

În timpul celor 40 de ani, ai mei, de chirurgie pediatrică, niciodată nu am 

fost pus într-o situaţie atât de repugnantă şi de tristă ca atunci când o mamă 

m-a ameninţat că dacă refuz să îi tai împrejur fata, atunci va fi silită se 

adreseze unui bărbier. Mi-a fost milă de fata ei şi am operat-o mai mult de 

formă, amputând numai prepuţul clitorisului, fără să mă ating de acesta, 

exact aşa cum se petrec lucrurile în cazul tăierii masculine împrejur. Am 

făcut asta pentru a o calma şi asigura pe mama fetei şi pentru a avita acesteia 

de pe urmă să ajungă pe mâinile unui bărbier ignorant şi fudul, care ar fi 
putut să o nenorocească pe viaţă sau chiar să o ucidă. 

 

Deşi se opune pe faţă tăierii feminine împrejur în Somalia, 

profesorul Gallo consideră că nu va fi uşor să se interzică cu 

desăvârşire această practică, întrucât ea este foarte înrădăcinată 

în cultura somaliană. Tăierea feminină împrejur trebuie să 

treacă printr-o evoluţie naturală. De exemplu, la început, opera-
ţia trebuie să devină cât mai uşoară, mutilarea sexuală cât mai 

redusă – dar cei în cauză au nevoie să vadă măcar o picătură de 

sânge, altfel nu pot fi calmaţi şi cine ştie ce sunt în stare să 

facă! Nu putem merge printre corturile şi stânele ciobanilor 

somalezi pentru a le cere să abandoneze tăierea faraonică 

împrejur. Asta ar fi ceva absolut contrar concepţiei lor despre 

viaţă. Totuşi ar fi posibilă transformarea tăierii faraonice 

împrejur într-o circumcizie sunnah, paralel cu trecerea de la 

viaţa pastorală nomadă la cea sedentară. Evoluţia aceasta cere 

timp. Ea se va face progresiv, va necesita probabil câteva 

secole, în care timp va avea loc schimbarea sistemului social şi 

a statutului femeii în societate. 

Dezbaterea în jurul chestiunii acestui progres social are loc 

mai ales în sânul opozanţilor tăierii masculine împrejur. Jidanii, 

de exemplu, consideră că se impune revenirea la forma 

originală a tăierii împrejur, care consta în a tăia foarte puţin din 

prepuţ. Alţii propun pur şi simplu extragerea sau scoaterea din 

prepuţ a unei singure şi unice picături simbolice de sânge, fără 

tăierea prepuţului. Această picătură simbolică de sânge prepu-

ţial ar trebui să-i satisfacă pe apostolii tăierii împrejur dintre 

Jidani, Musulmani şi Creştini, a căror religie îi obligă să vadă 

lumea, întregul univers şi orice problemă importantă prin 

intermediul penisului avraamic, al sfântului prepuţ al acestuia. 
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 Unii cred că tăiarea împrejur ar trebui să se facă sub anes-

tezie, pentru a reduce durerea şi suferinţa celui în cauză. Alţi 

însă cred că introducerea anesteziei ar putea contribui la 

perpetuarea acestei practici care, oricât ar fi ea de ameliorată tot 

barbară, ruşinoasă şi scârboasă va rămâne. Câţi oameni întregi 

la minte sunt oare dispuşi să accepte sfânta practică jidovească 

a sugerii penisului copilului de către prea-cucernicii şi cuvioşii 

hahami. Oricât ar fi aceştia de sfinţi, preacucernici şi cuvioşi, 

tot sugători de penisuri vor fi numiţi de către unii, fără să se 

poată spune că aceştia îi calomniază, ba nici măcar că 

exagerează. 

Pe de altă parte, mediile religioase iudeo-jidoveşti se opun 

efectuării tăierii masculine împrejur în cadrul spitalelor şi al 

clinicilor, temându-se că aceasta ar fi doar o etapă pe drumul 

abolirii ei definitive. Executată într-un cadru medical, sfânta 

dambla a tăierii împrejur, a manipulării sângelui şi a sugerii 

penisului şi-ar pierde caracterul dumnezeiesc şi ar deveni ceea 

ce este de fapt, adică ceea ce se vede: o foarte regretabilă şi 

condamnabilă sălbăticie, o intervenţie chirurgicală inutilă, o 

mutilare sexuală cu consecinţe endocrine ce înseamnă detur-
narea fiinţei umane, fabricarea de roboţi biologici. De vreme ce 

această intervenţie chirurgicală nu are motivare terapeutică, mai 

devreme sau mai târziu va sfărşi prin a dispărea. Acesta este 

motivul pentru care mediile religioase iudeo-jidoveşti se opun 

calificării şi desemnării de către facultăţile de medicină şi 

instituţiile sanitare a celor ce umeză se execute chirurgia 

respectivă. Pentru personalul medical şi alţi oameni cu capul pe 

umeri, tăierea împrejur este ceea ce este, adică ceea ce se vede : 

copilul ce suferă şi plânge, uneori chiar moare, adultul ce se 

simte mutilat, frustrat şi complexat pentru că i s-a furat prepu-
ţul, tot adultul care încearcă şi adesea reuşeşte să îşi refacă 

prepuţul, etc. Pentru cuvioşii, prea-cucernicii, sfinţii rabini şi 

ceilalţi preoţi ai faimosului zeu tribal numit Yahve, Iahve sau 

Iehova, practica tăierii împrejur este un ritual dumnezeiesc, o 

sfântă liturghie a penisului, liturghia pulii! 
 

IV. Legea este oare necesară? 

Rabinul Moshe Rothenberg, opozant al tăierii împrejur care a 

refuzat să îşi mutileze propriul său copil, spune următoarele: 
 

Pentru a pune capăt tăierii împrejur la Jidani şi în alte culturi, soluţia nu 

poate fi una impusă legal sau altfel, chiar dacă este vorba de un abuz de 

putere faţă de copil. Iubind, educând şi ajutând, pe diverse planuri, întru 
facerea unei lumi mai sigure pentru Jidani, întru provocarea unei mai bune 

conştientizări a nevoilor noului născut, înseamnă a avansa întru realizarea 

ţelurilor pe care încercăm să le atingem. Să fim prietenii Jidanilor şi ai celor-
lalte minorităţi. Această problemă se va rezolva de la sine printr-o profundă 

solicitudine şi deplină înţelegere pentru cei ce perpetuează tăierea împrejur, 

pentru părinţi şi pentru iubita noastră comunitate a copiilor. 
 

Nahid Toubia este la fel de reticentă în ce priveşte legile: 
 

Cei ce încearcă să legifereze contra tăierii împrejur ar trebui să se gân-
dească de două ori înainte de a da prioritate căii legale de atingere a comuni-
tăţii jidoveşti. Deşi legile sunt foarte importante pentru afirmarea unei 
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politici sociale, ele şi numai ele nu pot asigura schimbarea socială. 

Schimbarea legală susţinută public sau decizia judiciară pot fi un important 

instrument întru schimbarea socială, totuşi, legea punitivă şi decizia judi-
ciară pot facilita animozitatea socială şi bătălii judiciare interminabile. 

 

Unii se tem că interdicţia legală a tăierii împrejur va conduce 

la clandestinizarea ei, cu riscurile pe care aceasta le comportă. 

Alţii se tem că legea va fi mai ales contra săracilor, bogaţii 

având totdeauna posibilitatea de a o încălca. Cei ce sunt în 

favoarea promulgării unei legi contra tăierii feminine împrejur 

consideră că aceasta ar fi utilă chiar dacă aplicabilitatea ei ar 

lăsa de dorit. Iată ce scrie doctorul Seham Abd-al-Salam despre 

asta: 
 

Desigur, legea nu va rezolva problema, sensibilizarea oamenilor fiind 

absolut necesară. Există o mulţime de legi pe care oamenii nu le respectă — 

de exemplu cele ce interzic consumul de droguri. Astfel de legi există 

întrucât societatea are dreptul la ele şi simte nevoia lor. Deşi legile nu vor 

rezolva problema, ele vor fi un factor auxiliar în acest sens. 
 

Psiholoaga Alice Miller optează pentru promulgarea de legi 

contra tăierilor masculine şi feminine împrejur, din motive 

psihologice, legea servind sensibilizării şi protecţiei oamenilor 

contra lor înşile. Legea ce interzice părinţilor să îşi taie copilul 

împrejur îi va face pe aceştia să descopere abuzul căruia ei 

înşişi au căzut victime. Această descoperire este necesară pen-
tru a putea pune capăt comportamentului lor incorect faţă de 

proprii lor copii. Scopul legii ar fi mai curând ajutarea părinţilor 

să descopere abuzul căruia i-au căzut victime ei înşişi, nu 

pedepsirea acestora. 
 

V. Legea – parte dintr-un plan general mai vast 

Sancţiunea sau pedeapsa nu sunt suficiente pentru a modifica 

comportamentul social interzis prin lege. Nu este just nici 

normal ca oamenii să aleagă între pedeapsă şi abandonarea unui 

comportament, fără explicaţia şi justificarea legii. Trebuie ca 

părinţii să fie informaţi cu privire la motivele pentru care com-

portamentul lor este ilicit şi beneficiile ce vor rezulta pentru ei 

din schimbarea acestui comportament. 

Pe de altă parte, tăierea împrejur este un domeniu foarte 

complex. În consecinţă, ea nu poate fi suprimată printr-un 

mijloc simplist, cum este legea. Pentru a fi eficace, aceasta tre-
buie să facă parte dintr-un ansamblu de măsuri. Numeroase 

organizaţii au stabilit planuri de acţiune foarte amănunţite, care 

s-ar putea aplica şi contra tăierii masculine împrejur. 
 

CAPITOLUL VI 
 

TĂIEREA ÎMPREJUR ŞI AZILUL POLITIC 
 

1. Texte internaţionale şi poziţii oficiale 
 

Am văzut că legislatorii internaţionali şi occidentali au califi-

cat tăierea feminină împrejur drept o tortură şi un tratament 

inuman, crud. Primul alineat din articolul 3 al Convenţiei contra 

torturii spune următoarele: 
 

Nici un Stat semnatar nu va expulza nici extrăda o persoană către un alt 

Stat, în cadrul căruia motive serioase arată că ea ar putea fi supusă torturii. 
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Pe de altă parte, articolul 1 al Convenţiei refugiaţilor acordă 

drept de azil politic oricărei persoane ”ce are motive să se tea-

mă că va fi persecutată din cauza rasei sale, a religiei, naţiona-
lităţii sau opiniilor sale politice, a apartenenţei la un grup 

social”. 

Pe baza celor două convenţii menţionate, opozanţii tăierii 

feminine împrejur consideră că azilul politic trebuie acordat 

femeilor ce se tem că ele sau fetele lor vor fi supuse tăierii 

împrejur, dacă vor fi retrimise în ţara lor. Chiar dacă azilul 

politic nu le va putea fi acordat, acestor femei trebuie să li se 

acord dreptul de sejur în ţara în care s-au putut refugia. 

Acest punct de vedere a fost susţinut de către diferite organi-

zaţii internaţionale, non-guvernamentale. Totuşi, ţările occiden-
tale sunt reticente când este vorba de acordarea azilului politic 

pentru motuve de mutilare sexuală feminină. Această reticenţă 

este motivată jurudic prin interpretarea restrictivă dată de aceste 

ţări cauzelor ce dau dreptul la azil politic, cauze menţionate de 

articolul 1 al Conveţiei refugiaţilor. Articolul respectiv pune 

două întrebări: 1) dacă mutilătile sexuale constituie o persecuţie 

în sensul convenţiei şi 2) dacă femeile ce solicită azil politic de 

teama mutilărilor sexuale personale sau ale fetelor lor pot fi 

considerate un grup social? 
 

II. Tăierea împrejur ca persecuţie 
 

Încă nu există o definiţie a persecuţiei care să fie acceptată în 

mod universal. În general se admite că redactorii Convenţiei 

refugiaţilor au evitat în mod intenţionat să definească acest 

termen, întrucât au înţeles imposibilitatea enumerării prealabile 

a tuturor formelor de persecuţie ce ar putea da unor persoane 

dreptul de a beneficia de protecţia unui Stat străin. Articolul 33 

al acestei Convenţii dă un element de răspuns, precizând că se 

interzice expulzarea refugiaţilor dacă aceasta ”le-ar pune în 

primejdie viaţa sau libertatea”. Se consideră însă că şi alte for-
me de violare a drepturilor omului pot constitui o persecuţie. 

Nu există nicio îndoială că mutilările sexuale constituie o 

gravă mutilare a drepturilor omului. Totuşi, oricât de gravă ar fi 

o mutilare, ea nu constituie neapărat o persecuţie, în sensul 

Convenţiei refugiaţilor. Pentru ca mutilarea să fie considerată o 

persecuţie, trebuie ca ea să fie comisă de către autoritatea 

legitimă de Stat din ţara către care ar urma ca persoana în cauză 

să fie expulzată. Din acest punct de vedere, mutilările sexuale 

nu pot fi considerate o persecuţie, întrucât ele se datorează nu 

autorităţii de Stat ci familiei celui în cauză. Totuşi, dacă Statul 

este cel ce le impune familiei, atunci mutilările respective cons-

tituie într-adevăr o persecuţie. Cu timpul, s-a ajuns la lărgirea 

conceptului de persecuţie, Statul fiind considerat responsabil nu 

numai de violenţele comise de agenţii săi ci şi de acelea ale 

grupurilor dizidente, inclusiv familiile victimelor. Orice Stat are 

datoria să asigure protecţia cetăţenilor săi. Dacă nu o face, 

atunci este responsabil, adică vinovat de acest lucru. 
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Din această perspectivă, nu se face nicio distincţie între dife-

ritele forme de tăiere feminină împrejur. Aceasta înseamnă că 

toate formele de tăiere feminină împrejur, de la cea mai uşoară 

la cea mai severă, trebuie să deschidă dreptul la azil politic. 

Semnalăm totuşi că femeile ce au suferit mutilarea în cauză nu 

pot pretinde acest drept, care nu se acordă decât femeilor ce se 

tem că vor fi mutilate pentru prima oară sau pentru a doua oară, 

eventual celor ce se tem că fiicele lor vor fi mutilate. O cerere 

de azil politic în Germania a fost respinsă pe motiv că femeia în 

cauză fusese deja parţial tăiată împrejur. 

Menţionăm că femeile ameninţate de tăierea împrejur, care 

solicită azilul politic, trebuie să dovedească limpede că ele nu 

au nicio posibilitate să o evite în ţara lor, prin schimbarea 

domiciliului, inclusiv a regiunii lor de origine – în care caz se 

vorbeşte de ”azil intern”. 
 

III. Femeile ca grup social 

Pentru ca o persoană să poată pretinde dreptul de azil politic, 

trebuie ca ea să facă dovada că persecuţia căreia îi este victimă 

se datorează rasei, religiei, naţionalităţii sau apartenenţei sale la 

un anumit grup social sau pentru opiniile sale politice. 

Pentru Înaltul Comisariat al Refugiaţilor (HCR), Convenţia 

refugiaţilor nu trebuie interpratată ad litteram. Multe femei se 

refugiază din ţara lor pentru motive specifice : violul, tortura 

sexuală, mutilările sexuale, discriminarea sexuală, avort, sterili-
zare forţată, etc. Trebuie deci abandonată concepţia masculină 

privind azilul politic. Pe baza acestui punct de vedere, HCR 

cere acordarea azilului politic femeilor ce sunt persecutate din 

cauza apartenenţei lor sexuale. Aşadar, femeile trebuie consi-
derate ca formând un anumit grup social.  

Majoritatea Statelor occidentale resping însă această inter-
pretare extensivă a Convenţiei refugiaţilor. Unele ţări susţin că 

criteriile de apartenenţă la un anumit grup social nu sunt 

suficiente pentru acordarea azilului politic, trebuind ca acestea 

să fie însoţite sau dublate de un anumit criteriu. Astfel, violul, 

de exemplu, nu dă automat dreptul la azil politic, decât dacă el 

se datorează apartenenţei la un grup rasial, religios sau politic, 

cum a fost cazul în cadrul conflictului din fosta Iugoslavie şi 

Albania. Foarte rar se întâmplă însă ca o femeie să fie victima 

tăierii împrejur din cauza apartenenţei sale la grupurile 

menţionate. Astfel, în Franţa, Comisia de recurs a refugiaţilor a 

admis că deşi o femeie din Mali, tăiată împrejur cu forţa, a fost 

într-adevăr persecutată, aceasta nu îi dă dreptul la azil politic. 

În cele câteva foarte rare cazuri în care femeia ameninţată de 

mutilarea sexuală a obţinut totuşi azilul politic, decizia aceasta 

a fost luată pe considerentul că ea aparţine grupului de femei ce 

militează contra acestei practici. 

Ţările occidentale sunt reticente şi evită să deschidă posibili-

tatea azilului femeilor ce se tem de mutilarea sexuală pentru ele 

şi fiicele lor: Totuşi, deşi nu acordă azil politic acestor femei, 
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ţările occidentale nu le expulzează, recunoscându-le dreptul de 

sejur pe teritoriul lor. 
 

IV. Invocarea tăierii împrejur ca viclenie 
Verificarea adevăratelor motive ale cererii de azil politic şi a 

adevăratelor intenţii ale celor în cauză nu este tocmai simplă. 

Nu totdeauna este posibilă verificarea că tăierea împrejur se 

practică într-adevăr în cadrul ţării sau tribului celor ce depun o 

cerere de azil politic. În plus, se pune problema distrugerii 

voluntare a documentelor de identitate, de către cei în cauză, 

care încearcă astfel să încurce şi să complice lucrurile, pentru a 

evita să fie expulzaţi de către ţările în care au ajuns. 

În sprijinul cererii lor de azil politic, femeile invocă adesea 

frica de tăierea împrejur când văd că nu au şansa să obţină 

azilul pe criterii pur politice –  fiind sfătuite în acest sens de 

către avocaţi sau alte persoane. În disperare de cauză, aceste 

femei recurg la argumentul fricii de tăierea împrejur pentru ele 

însele, respectiv fiicele lor. În astfel de cazuri, cererea lor este 

însă considerată puţin credibilă. De exemplu, aceste femei pot 

fi prea vârstnice pentru a mai fi ameninţate de o mutilare sexu-

ală, întrucât, în ţara lor de origine, tăierea împrejur se practică 

mai ales pe femeile tinere. Dacă ele recurg tardiv la acest argu-

ment, autorităţile din ţara de refugiu consideră că este vorba de 

o simplă manevră din partea lor. Pentru un astfel de motiv, 

autorităţile australiene au refuzat cererea unui cuplu din Ghana. 

Din cauza campaniei actuale contra tăierii feminine împrejur, 

opinia publică este uşor mobilizabilă pentru astfel de cauze, în 

cadrul cărora distincţia între adevăr şi fals este foarte dificilă. 

De altfel, în anumite cazuri, unii candidaţi la azilul politic şi-au 

tăiat împrejur fetele chiar în Occident, înaintea depunerii cererii 

respective. 
 

V. Azilul politic pentru femei şi pentru bărbaţi 
Convenţia refugiaţilor şi legile privind azilul politic se aplică 

tuturor refugiaţilor, fără deosebire de sex. Introducerea criteriu-
lui sexual, în procedura de acordare a azilului politic femeilor 

ameninţate de tăierea împrejur, constituie o discriminare greu 

justificabilă, mai ales pentru cei ce se opun tăierii masculine 

împrejur. Aceştia consideră că şi ei sunt victimele tăierii 

împrejur, ca şi femeile. De vreme ce Statele occidentale acordă 

azil politic femeilor, pe acest motiv, ele trebuie să facă acelaşi 

lucru şi pentru bărbaţi. Altfel se poate considera că este vorba 

de o discriminare pe criterii sexuale. 

Câtă vreme însă tăierea masculină împrejur nu este conside-

rată o mutilare sexuală la fel de gravă ca cea masculină, opinia 

publică nu este uşor de mobilizat în acest sens. Totuşi, la 5 

noiembrie 1991, un tribunal administrativ german a recunoscut 

unui tânăr turc, de religie creştină, dreptul de azil politic. Dacă 

ar fi fost expulzat în Turcia, acest tânăr ar fi urmat să efectueze 

serviciul militar în armata ţării lui de origine. Se întâmplă însă 

cei netăiaţi împrejur sunt violentaţi de către colegii lor musul-
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mani, deci tăiaţi împrejur. Violenţa aceasta se exercită mai ales 

contra organelor sexuale ale celor netăiaţi împrejur, care adesea 

sunt circumcizionaţi cu forţa de către medicii militari. În astfel 

de cazuri, tinerii turci creştini nu sunt protejaţi de Statul turc 

contra acestor violenţe. Tribunalul a indicat numeroase cazuri 

ce confirmă această stare de lucruri şi a considerat că această 

practică este o persecuţie politică în sensul articolului 16 al 

Constituţiei germane. Ca membru al comunităţii creştine ce nu 

practică tăierea împrejur, tânărului turc în chestiune i s-a 

recunoscut dreptul la azil politic în Germania. 
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CONCLUZIE 

 
Atunci lupul va locui laolaltă cu mielul şi leopardul se va 

culca lângă căprioară; şi viţelul şi puiul de leu vor mânca 

împreună şi un copil îi va paşte. (…) Nu va fi nicio nenoro-
cire şi niciun prăpăd în tot muntele meu cel sfânt! 

 Isaia, 11:6 şi 9. 

 

Societatea nu poate trăi în anarhie, lăsând membrilor ei liber-

tatea de a se comporta cum găsesc de cuviinţă în cadrul comu-
nităţii, faţă cu familia lor şi eu ei înşişi. Omul nu poate trăi 

izolat de societate, nici în stare de rebeliune faţă de normele ce 

garantează colaborarea paşnică în cadrul acesteia. Fără aceste 

norme, societatea ar sfârşi prin a se dezintegra din chiar 

interiorul ei. 

Pentru a evita această dezintegrare, societatea a stabilit norme 

cu caracter legal sau moral, care impun respectul vieţii şi inte-

grităţii fizice a indivizilor, precizând cazurile în care, în intere-
sul individului sau al societăţii, încălcarea acestui drept este 

permisă. Astfel, mâna cangrenată poate fi amputată în scopul 

salvării corpului, iar cel ce a comis un delict grav, ce ameninţă 

securitatea publică, poate fi executat. În acest cadru, de exem-
plu, legile romane au interzis sacrificiile omeneşti oferite 

divinităţilor, limitând dreptul tatălui familiei de a sacrifica viaţa 

sau integritatea fizică a copiilor sau a sclavilor săi – interzicând 

deopotrivă tăierea împrejur ca şi castrarea. 

Totuşi, într-un fel sau altul, omenirea persistă în vechile sale 

instincte, obiceiuri şi datini. În ciuda progreselor realizate în 

diferite domenii, în ciuda faptului că s-a ajuns pe lună, că s-a 

realizat dezintegrarea atomului şi că, graţie internetului, lumea 

întreagă a ajuns un fel de sat, omenirea continuă a mutila 

organele sexuale ale fiilor ei, sub pretextul religiei sau al medi-
cinei. Legea junglei ce domnea în trecutul îndepărtat continuă 

să umbrească epoca noastră, făcând an de an peste cinci-
sprezece milioane de victime printre băieţi şi peste două 

milioane printre fete. Proverbul spune că cel dat afară pe uşă 

reuşeşte adesea să reintre pe fereastră, Efectiv, putem învăţa o 

pisică să îşi deschidă singură uşa, să îşi facă nevoile şi să îşi 

aştepte stăpânul într-un anumit loc, dar nu o vom putea dezvăţa 

să alerge după şoareci. Până acum, cuvintele lui Isaia ţin de 

domeniul utopiei şi al visurilor. 

Totuşi, omenirea nu poate trăi fără utopie şi fără vise. Nimeni 

nu poate împiedica omenirea să viseze un viitor în care copiii 

ei, fetiţe sau băieţi, vor trăi în pace, fără ca cineva să plănuiască 

a le mutila organele sexuale în numele cine ştie cărei sfinte 

trăznăi biblice. Efectiv, o parte din acest vis sau din această 

utopie este pe cale de a se realiza, în ce priveşte tăierea femi-

nină împrejur. În ce priveşte depăşirea sălbăticiei şi barbariei 

tăierii masculine împrejur, drumul pare încă lung şi plin de 

dificultăţi. Realizarea acestui ideal este îngreunată de tot felul 

de prejudecăţi, minciuni, superstiţii, interese materiale şi poli-

tice peste care nu se va putea trece fără eforturi enorme, 
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bunăvoinţă şi înţelegere din partea fiecărui individ, a fiecărei 

comunităţi omeneşti. 

Dacă admitem dreptul omenirii la vis şi la utopie, atunci 

trebuie să recunoaştem că opoziţia la tăierea împrejur, mascu-
lină ca şi feminină, este probabil mişcarea cea mai importantă 

de reformă socială din epoca noastră – o mişcare dezinteresată, 

care priveşte membrii cei mai inocenţi şi nevinovaţi ai societăţii 

noastre, cei mai slabi şi mai gingaşi, cei mai iubiţi, care 

încarnează viitorul omenirii. Cei ce participă activ la mişcarea 

de opoziţie faţă de tăierea împrejur sunt perfect conştienţi de 

aceste lucruri. Cu ocazia celui de al III-lea Colocviu pe tema 

tăierii împrejur, care a avut loc la Universitatea din Maryland 

(1994), pastorul Jim Bigelow s-a adresat participanţilor în 

termenii următori: ”Noi suntem pionierii. Barbaria şi sălbăticia 

sunt în urma noastră. Civilizaţia şi buna înţelegere între oameni 

vor veni după noi”. Barbaria constă în pocirea copiilor inocenţi, 

în mutilarea organelor lor sexuale, deşi civilizaţia şi bunul simţ 

respinge aceste practici abjecte, respingătoare, scârboase şi 

ruşinoase. 

Desigur, această mişcare nu îşi imaginează că sarcina ei va fi 

uşoară, că societatea poate fi schimbată de azi pe mâine. 

Omenirea a luptat vreme de secole contra sclavagismului, iar 

urmele acestuia încă persistă în Mauritania şi Sudan, ba chiar în 

unele ţări occidentale, sub forme deghizate. Abolirea tăierii 

masculine împrejur este mai dificilă decât aceea a sclavagis-

mului. Tăierea împrejur a copiilor de sex masculin este spriji-
nită de forţele reunite, foarte influente, ale celor trei mono-

teisme, secundate de cohorte de medici, bărbieri, vrăjitori 

africani, rabini, pastori şi preoţi creştini – toţi aceştia simţindu-

se ameninţaţi în interesele lor meschine, în chiar fondul lor de 

comerţ. Pe de altă parte, copiii, adică principalele victime ale 

tăierii împrejur, nu se pot revolta, precum sclavii de demult sau 

cei din secolul al XIX-lea. Copiii nu se pot apăra decât prin 

semnele suferinţei, plânsetele şi strigătele de teroare şi durere, 

pe care tăietorii împrejur, actorii, comedianţii şi asistenţii 

acestor sfinte măceluri se fac că nu le aud. Aceşti copii au 

nevoie de oameni conştienţi şi dezinteresaţi, care să se revolte 

în locul lor şi să nu se lase impresionaţi de comediile religioase, 

falsa ştiinţă a pungaşilor medicinii sau preţul sângelui şi al 

organelor suzbtilizate cu ocazia sau în vederea punerilor în 

scenă numite sărbători ale tăierii împrejur. 

Fiecare dintre cei ce depun un efort într-un scop oarecare 

speră şi doresc ca sârguinţa lor să fie încununată de succes. La 

sfârşitul acestei cărţi îmi exprim speranţa că eforturile celor ce 

luptă contra tăieriilor împrejur, masculine ca şi feminine, vor 

conduce într-o zi la abolirea totală a acestor practici. Ziua 

abolirii acestor practici va fi cu atât mai apropiată cu cât vor fi 

mai numeroşi cei ce vor condamna barbaria tăierilor împrejur. 

Cât ar fi de lungă şi de anevoioasă, orice cucerire sau cercetare 

începe cu primul pas. Durata luptei omenirii contra tăierilor 
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împrejur nu poate fi prevăzută, dar generaţiile viitoare vor şti că 

totdeauna au existat oameni care au condamnat această sălbă-
ticie, care au înfierat mutilările inumane la care sunt expuşi 

milioane şi milioane de copii de ambele sexe, cerând încetarea 

imediată a acestor practici înjositoare şi degradante. 
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