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Abstract

To a certain extent, the suicide can be considered to have an „ecumenical”

condition as it is mutual for all religions and neither one can prevent it among

its members. 

Throughout history, the suicide has been analyzed and treated distinctly by

the religious, medical and social media. However, regardless of religious commu-

nity belonging to a great religion, there was an unitary position relating to suicide,

each community regarding it officially as a sin involving critical consequences

both at the level of psychic sphere, by collateral effects induced into the proximal

familial and social medium, and spiritual sphere. However, in spite of clearly

expressed teachings of their holy writings, a series of religious fanatics, making

use of some ambiguous religious concepts, has exploited the naivety of some igno-

rant people, pushing them towards the suicidal act for religious, nationalistic or

military reasons.  

The present study endeavours to emphasize some common and particular

aspects of the great monotheistic religions with regard to suicide, offering also a

global statistic of the suicidal events.
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Introducere

Sinuciderea este „actul prin care un individ `[i provoac\ el `nsu[i

moartea. Aceasta este fie un act ra]ional, executat `n func]ie de

considerente morale, sociale, religioase, personale, fie, dimpotriv\,

un act patologic, care survine `n cursul evolu]iei a diverse afec]iuni

mentale (depresie, delir cronic, demen]\, confuzie etc.) sau al unei

crize existen]iale acute, sub forma unui raptus anxios autoagresiv,

raptus foarte diferit de sinuciderea premeditat\ a unor melancolici
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sau deliran]i”1. Conform lui Albert Bayet, suicidul const\ `n schim-

barea, printr-o criz\ lent\ [i subit\, a termenului fixat de Dumne-

zeu pentru existen]a terestr\ a omului, `n scopul sustragerii de la

suferin]e2.

Sociologul Émile Durkheim este primul care a scris despre rela]ia

dintre afilierea religioas\ [i sinucidere, teoretizând c\ cei care apar]in

unui anumit cult religios sunt mai pu]in `nclina]i spre suicid. Aceast\

teorie a fost testat\, majoritatea fiind de acord c\ religia `mpiedic\,

`ntr-o anumit\ m\sur\, comportamentul suicidar3. Ast\zi este cunos-

cut [i demonstrat statistic impactul pozitiv al Bisericii `n societate,

`n ceea ce prive[te reducerea num\rului de comportamente de tip

suicidar4. Acesta nu s-ar datora faptului c\ ea condamn\ suicidul cu

o mai mare putere decât opinia civic\ sau c\ ideea de Dumnezeu

ar avea o autoritate excep]ional\, nici dogmatiz\rii unei vie]i vii-

toare petrecut\ `n chinuri, care o s\ `i a[tepte pe sinuciga[i, ci reali-

t\]ii ontologice c\ Biserica este comuniune. Aceast\ comuniune a

Bisericii presupune existen]a `n unitate a credincio[ilor, practici co-

mune tradi]ionale [i normative. Esen]ialul `l reprezint\, de fapt,

via]a colectiv\ tr\it\ cu intensitate5.

Din punct de vedere sociologic se sus]ine ideea c\ anumite cre-

zuri religioase (de exemplu credin]a `n via]a dup\ moarte) [i rug\-

ciunea pot preveni suicidul. Studii sociologice consider\ c\, `n ge-

neral, factorii religio[i sunt asocia]i cu mai pu]ine gânduri suici-dare.

De altfel, pretutindeni [i `n toate timpurile concep]iile religioase au avut

un rol determinant asupra comportamentului de tip suicidar. 

Religiile monoteiste condamn\ suicidul deoarece consider\ c\

via]a este d\ruit\ de Fiin]a Suprem\, iar omul nu are libertatea de

1 Dic]ionar de psihiatrie [i de psihopatologie clinic\, sub direc]ia lui Jacques

Postel, traducere, avanprefa]\ [i complet\ri privind psihiatria româneasc\ de Dr.

Leonard Gavriliu, Editura Univers Enciclopedic, Bucure[ti, 1998, p. 506.
2 Albert Bayet, Le suicide et la morale, Bibliothèque de Philosophie Contem-

poraine, Librairie Felix Alcan, Paris, 1922, p. 175.
3 Joseph Suad, Encyclopaedia of Women and islamic cultures, vol. 3, Konin

Klijke Brill NV, Leiden, 2006, p. 453.
4 C\lin Scripcaru, Suicidul, Editura Sedcom Libris, Ia[i, 2006, p. 172.
5 Émile Durkheim, Despre sinucidere, traducere de Mihaela Calcan, Editura Insti-

tutului European, Ia[i, 1993, p. 129.
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a o suprima dup\ propriul plac6. Astfel, legea mozaic\ interzice omo-

rul prin porunca a [asea din Decalog: „S\ nu ucizi!” (Ie[irea 20,13),

f\r\ a specifica dac\ actul se refer\ [i la propria persoan\. ~n tex-

tul biblic, dac\ crimele sunt condamnate evident, sinuciderile sunt

tratate adesea sumar [i neutru7. M\rturia Vechiului Testament este

insuficient\ `n ceea ce prive[te semnifica]ia [i consecin]ele suici-

dului, exceptând faptul c\ suicidul poate fi v\zut ca o categorie

apar]inând omorului, adic\ terminarea planificat\ [i voluntar\ a

vie]ii umane8. ~n acela[i sens, Coranul precizeaz\ c\ omul nu poate

s\ moar\ decât din voin]a lui Allah9. 
~n religiile monoteiste, omul se define[te pe sine `n contextul

rela]iei pe care o are cu Dumnezeu. De exemplu, `n Cre[tinism re-

la]ia dintre Dumnezeu [i om este una de comuniune10. Fiecare fiin]\

uman\ este f\r\ pre] `n fa]a lui Dumnezeu [i orice efort uman de

a pune cap\t vie]ii este un afront la adresa lui Dumnezeu. Omul a fost

creat dup\ chipul lui Dumnezeu [i de aceea numai Dumnezeu

are putere asupra vie]ii lui. De aceea, sinuciderea este considerat\

un p\cat grav, echivalent uciderii, ba chiar [i mai grav, `ntrucât

are ca suport dezn\dejdea [i necredin]a.

2. Fenomenul suicidar din perspectiv\ interreligioas\

a. Suicidul din perspectiv\ iudaic\

Iudaismul afirm\ c\ via]a a fost dat\ de Dumnezeu [i, de aceea,

avem obliga]ia s\ o p\str\m, potrivit legii pikuah nefe[ (salvarea unui

suflet)11. Legea pikuah nefe[ se manifest\ `n numeroase situa]ii de

6 C\lin Scripcaru, Suicid [i agresivitate. Contribu]ii la studiul medico-legal psihia-

tric al suicidului, Editura Psihomnia, f.l., 1996, p. 33.
7 Vocabular de Teologie Biblic\, publicat sub conducerea lui Xavier Leon-

Dufour [i Jean Duplacacy, Augustin George, Pierre Grebot, Jacques Guillet, Marc-

Francois Lacan, Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bucure[ti, 2001, p. 36.
8 Timothy J. Demy, Gary. P. Stewart, Suicide: a Christian response: crucial con-

siderations for choosing life, Kregel Publications, 1998, p. 324.
9 Ibidem, p. 20.
10 Dr. Remus Rus, Concep]ia despre om `n marile religii, tez\ de doctorat `n Teo-

logie, `n „Glasul Bisericii”, anul XXXVII (1978), nr 7-8 (iulie-august), pp. 715-915.
11 Cf. Dic]ionarul enciclopedic de iudaism, traducere de Viviane Prages, C.

Litman [i Ticu Goldstein, Editura Hassefer, Bucure[ti, 2000, p. 731, pikuah nefe[
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urgen]\, `n special atunci când este nevoie de salvarea propriei vie]i,

chiar dac\ asemenea ac]iuni se `mpotrivesc legilor care privesc {a-

batul [i s\rb\torile, deoarece „considera]ia fa]\ de via]a uman\” are

prioritate fa]\ de legea {abatului. Legea pikuah nefe[ nu se aplic\

totu[i `n cazurile `n care evreului i se impun idolatria, omorul [i de-

lictele sexuale. ~n aceste cazuri evreul trebuie s\ accepte mai de-

grab\ martirajul, decât s\ `ncalce interdic]iile legii12. 

Argumenta]ia fundamental\ `mpotriva actului suicidar se bazeaz\

pe ideea c\ omul nu este st\pânul absolut al vie]ii sale [i, deci, nu

are dreptul de a dispune de ea dup\ bunul plac. ~ntrucât via]a are o

valoare suprem\, nu trebuie s\ o pierdem. Sinuciderea `ns\ nu

trebuie comparat\ cu martirajul, care, `n anumite situa]ii, este una

dintre valorile superioare ale Iudaismului. De altfel, a[a cum am ar\-

tat mai sus, numai trei porunci sunt considerate atât de importante

`ncât omul trebuie s\ prefere moartea decât s\ le `ncalce; acestea

privesc evitarea idolatriei, a crimei [i a incestului13. 

Atunci când cineva prefer\ moartea decât s\ `ncalce cele trei

porunci inviolabile, el `ndepline[te Kidu[ Ha-{em, adic\ a muri pen-

tru sfin]irea Numelui, cu sensul de a muri pentru a-L glorifica pe

Dumnezeu. ~ncepând cu secolul al II-lea, aceasta a devenit expresia

consacrat\ pentru a desemna martirajul, iar cel care murea astfel

era numit kado[ (sfânt)14.

Cele mai multe dintre aceste sinucideri sunt considerate chiar

acte de eroism [i misiune. Opera lui Josephus Flavius relateaz\ astfel

de acte eroice. Astfel, Fazel, prizonier al par]ilor, de[i `nl\n]uit, „nu

ezit\ s\ `[i ia via]a, sf\râmându-[i capul de o piatr\, dovedind printr-o

ac]iune atât de demn\ de slava vie]ii sale c\ era un veritabil fiu al

lui Irod”. Alt exemplu care ilustreaz\ acest fapt este redat prin

11 ste o expresie ebraic\ desemnând datoria suprem\ de a ignora majoritatea legilor

religioase atunci când via]a cuiva este `n pericol. Versetul „S\ nu te ridici `mpo-

triva vie]ii aproapelui t\u” (Levitic 19, 16) este unul dintre argumentele tradi]ionale

pe care se bizuie aceast\ regul\.
12 Ibidem, p. 610.
13 Ibidem, p. 731.
14 Ibidem, p. 438.

este
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suicidul evreilor care „se omorau voluntar, pentru a muri mai de-

grab\ de sabie decât de foc”, `n timpul asedierii unui turn din Ieru-

salim de c\tre romani, care incendiau construc]ia. Simon, fiul lui Saul,

`[i ucide `n aceste lupte toat\ familia, apoi „se suie pe un morman de

cadavre [i, ridicând bra]ul ca s\ `l poat\ vedea fiecare, `[i d\du o lo-

vitur\ de spad\ atât de puternic\, `ncât nu mai tr\i decât o clip\”15. 

Istoricul Josephus Flavius a mai men]ionat `n cartea sa R\z-

boaiele iudaice [i sinuciderile `n mas\ de la Iotapata [i Masada, din

anii 69 [i 73 d.Hr.16 La Masada, pe stânci, o mie de evrei s-au `mpo-

trivit trupelor romane. ~n fa]a `nfrângerii iminente `ns\, Eleazar, con-

duc\torul acestora, a ]inut un amplu discurs, `n care a ar\tat c\

moartea e asemenea somnului care salveaz\ omul dintr-o existen]\

scurt\ [i nefericit\17, cerându-le sinuciderea `n mas\18, ca o ultim\

solu]ie acceptabil\. 

De[i halaha19 nu poate abroga gestul lor, comentatorii posttal-

mudici au explicat c\ ap\r\torii Masadei au ac]ionat astfel dup\

propria interpretare a legii, care consider\ sclavia [i supunerea la

o putere str\in\ ca un p\cat care nu trebuia comis cu pre]ul vie]ii.

Alte cazuri de sinucidere, precum cel al comunit\]ii din York, `n 1190,

sub amenin]area convertirii cu sila, apar]in categoriei martiriului20.

~n Vechiul Testament, evenimentele suicidare sunt relativ rare.

Sunt descrise doar câteva cazuri, `n care aghiograful se limiteaz\

la descrierea evenimentului, f\r\ a oferi vreo explica]ie despre ges-

tul persoanelor care au comis actul sinuciga[21. 

15 George Minois, Istoria sinuciderii – Societatea occidental\ `n fa]a mor]ii

voluntare, Editura Humanitas, Bucure[ti, 2002, p. 26.
16 Kalman J. Kaplan, Matthew B. Schwartz, A psychology of hope: an antidote

to the suicidal pathology of Western civilization, Praeger Publishers, Westport,

1993, p. 39.
17 C\lin Scripcaru, Suicidul…, p. 36.
18 George Minois, op. cit., p. 27. 
19 Cf. Dic]ionarul enciclopedic de iudaism…, p. 287, halaha este o ramur\ a

literaturii rabinice care reglementeaz\ obliga]iile evreilor fa]\ de aproapele lor [i

fa]\ de Dumnezeu.
20 Ibidem, p. 731.
21 Petre Semen, P\catul, boal\ a sufletului – coordonate biblice, Editura Pan-

filius, Ia[i, 2004, p. 218.
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Primul dintre aceste cazuri este cel al lui Abimelec, fiul lui Ghe-

deon, care, dup\ moartea tat\lui s\u, a avut o `ncercare nereu[it\ s\

se autoproclame regele lui Israel (Jud. 9, 52-54). Dup\ ce a intrat

`n conflict cu locuitorii cet\]ii Sichem, a fost foarte grav r\nit de o

piatr\ aruncat\ de o femeie dintr-un turn al Tebei. Abimelec i-a

poruncit scutierului s\ `l ucid\ cu sabia, pentru ca poporul s\ nu

spun\ c\ a fost ucis de o femeie22.

Al doilea personaj, regele Saul, de asemenea, `n urma r\nilor grave

primite pe câmpul de lupt\ `n r\zboiul cu filistenii, a recurs la ul-

tima [i nedorita solu]ie de a-[i curma zilele. S-a aruncat `n propria

sabie, murind (I Regi 31, 4). Ca [i Abimelec, Saul i-a spus purt\to-

rului de arme s\-l ucid\, dar de aceasta dat\, cererea i-a fost refuzat\.

Ca urmare, Saul s-a sinucis cu propria arm\. Circumstan]a atenu-

ant\ a fost c\derea `n mâinile filistenilor [i uciderea lui de ace[tia, un

destin c\ruia `i c\zuser\ deja victime trei dintre fiii s\i. La baza ac-

]iunii lui Saul nu a stat ru[inea, ci numai teama c\ filistenii l-ar abuza,

un lucru resping\tor, deoarece ace[tia erau p\gâni necircumci[i.

Un al treilea personaj biblic care a sfâr[it la fel de tragic este

Ahitofel (II Regi 17, 23), sf\tuitorul lui David [i Abesalom, care s-a

aliat revoltei lui Abesalom `mpotriva regelui David. Când sfatul

s\u c\tre Abesalom a fost dispre]uit, „el [i-a f\cut ordine `n cas\ [i

apoi s-a spânzurat” (II Regi 17, 23). Faptul c\ [i-a pus casa `n ordine

presupune aten]ie, grij\ [i timp acordate oric\rui detaliu. Sinuci-

derea lui Ahitofel, motivat\ de umilin]a sa public\, nu este o ac]iune

de moment, el gândindu-se la op]iunile sale [i concluzionând c\

dintre toate, sinuciderea este cea mai bun\. 

Alt exemplu de suicid `ntâlnit `n Vechiul Testament este acela

al lui Zimri, rege al lui Israel pentru [apte zile, care s-a sinucis prin

incendierea propriului palat (III Regi 16, 18), dup\ ce a intuit fi-

nalul dezastruos al unui conflict armat `n care se angajase cu for]e

insuficiente. Ca [i Saul, lui i-a fost fric\ s\ cad\ viu `n mâinile du[-

manilor s\i, astfel `ncât el a ales ce a fost mai u[or dintre dou\ rele.

Spre deosebire de Saul, totu[i, sinuciderea acestuia a condus cu

siguran]\ [i la moartea altora, deoarece palatul era o cl\dire pu-

blic\, `n care [i al]ii trebuie s\ `[i fi g\sit refugiul23. 

22 Timothy J. Demy, Gary. P. Stewart, op. cit., p. 323.
23 Ibidem, p. 324.
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~n acela[i context suicidar [i misionar, cartea Judec\torilor `l descrie

pe Samson, care fusese orbit [i care nu mai voia s\ tr\iasc\ captiv.

Acesta a fost legat de doi stâlpi din mijlocul templului pe care `ns\

i-a `mpins, con[tient fiind de distrugerea cl\dirii [i de propria si-

nucidere, precum [i de moartea câtorva mii de filisteni care `i erau

du[mani [i care se aflau `n\untru (Jud. 16, 29-30).

 Exemplele din Vechiul Testament ne `nva]\ foarte pu]in despre

semnifica]iile teologice ale actului suicidar, dar au `n comun câ-

teva lucruri care merit\ a fi subliniate:

1. Nici unul dintre cei care s-au sinucis nu este v\zut `ntr-o

lumin\ favorabil\, de[i uneori poate fi invocat un aspect eroic sau

misionar;

2. Toate suicidele au fost r\spunsuri la crize, fie `n fapt, fie `n

percep]ie: Saul [i Zimri ar fi murit cu siguran]\ dac\ c\deau `n mâi-

nile du[manilor, Abimelec murea din cauza r\nii, iar Ahitofel ar fi

murit de `ntristare;

3. To]i aleg suicidul, ceea ce `i diferen]iaz\ fiind gradul de prom-

ptitudine sau de planificare. Diferen]ele majore dintre ace[tia, `n

fapt, constau `n alegerea mijloacelor: doi prin sabie, doi prin sa-

crificiu [i unul prin spânzurare24.

~n c\r]ile necanonice ale Vechiului Testament mai sunt descrise

`nc\ trei cazuri de sinucidere: Eleazar Avaran, ucis de c\derea

unui elefant pe care acesta `l `njunghiase (I Macabei 6, 46), Ptole-

meu (numit [i Macron), care s-a otr\vit (II Macabei 10, 13), [i Razis,

care s-a `njunghiat cu sabia (II Macabei 14, 41-42). 

Sinuciga[ii evrei nu sunt jeli]i, iar `n cazul `n care sunt `nmormân-

ta]i `ntr-un cimitir evreiesc, ace[tia nu pot fi `ngropa]i la o distan]\

mai mic\ de doi metri fa]\ de celelalte morminte. De asemenea,

sinuciga[ilor nu li se aduce nici o cinstire25. 

Legisla]iile referitoare la sinucidere au ap\rut târziu, `n tratatul

Semahot (Evel rabati, adic\ Marea carte a doliului, 2, 1-5), unde

se precizeaz\ c\ nu trebuie efectuat nici un ritual funebru pentru sinu-

ciga[i, dar c\ legile doliului trebuie respectate. Se face distinc]ie `ntre

24 Idem.
25 Ellen Levine, Jewish views and customs on death, in: Death and bereavement

across cultures, Colin Murray Parkes, Pittu Laungani, and Bill Young (editors),

Taylor & Francis e-Library, 2004, p. 123. 
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sinuciderea din gre[eal\ ([e-lo la-daat) [i cea deliberat\ (la-daat).

O persoan\ alienat\ mintal, fie [i numai momentan, nu poate fi

considerat\ vinovat\ de fapta sa [i, prin urmare, nu i se va aplica nici

o restric]ie; ab]inerea de la ritualuri nu se va aplica decât dac\

exist\ dovezi clare atestând inten]ia deliberat\ [i integritatea min-

tal\ a defunctului26. Decizia privind natura ra]ional\ sau patologic\ a

actului sinuciga[ este de competen]a rabinului, pe baza unor do-

vezi concrete [i nu a poli]iei sau a medicului. Totu[i, cei mai mul]i

dintre rabini consider\ sinuciderea ca rezultat al unei depresii ne-

controlate, caz `n care decedatul nu este considerat responsabil

pentru ac]iunea sa27. 

~n Vechiul Testament, omorul este privit cu repulsie din cel pu]in

dou\ motive: a. este o permanent\ [i iremediabil\ distrugere a vie]ii,

cel mai pre]ios dar pe care un individ `l poate avea vreodat\; b. re-

prezint\ un afront la adresa lui Dumnezeu ~nsu[i, deoarece fiecare

persoan\, f\r\ excep]ie, este un chip al Creatorului28.

Divergen]ele de ordin personal, `n interiorul comunit\]ilor, aproape

au disp\rut datorit\ dezvolt\rii unui sentiment de apartenen]\ or-

ganic\ la comunitate, conducând la o supraveghere de tip feed-back

a unora asupra altora. Sinagoga evreiasc\ a dezvoltat mai mult\

concentrare [i autoritate decât oricare alt\ structur\ de conducere

religioas\, `nchis\ fiind `n ea `ns\[i de intoleran]a celorlal]i sau de

propria intoleran]\ fa]\ de impunerile sau sugestiile venite din exte-

riorul comunit\]ii. Aceasta este cauza care a condus la slaba `ncli-

na]ie spre sinucidere a evreilor, `n ciuda circumstan]elor nefavora-

bile, comparativ cu situa]ia protestantismului. De altfel, [i factorii de

natur\ juridico-religioas\ specifici iudaismului joac\ un rol important

`n protejarea membrilor s\i `mpotriva sinuciderii29.

b. Suicidul din perspectiv\ cre[tin\

~n scrierile Noului Testament, singura relatare despre sinucidere se

refer\ la Iuda, care s-a spânzurat (Matei 27, 4-5). Totu[i, aspectele

26 Dic]ionar de iudaism, ..., p. 731.
27 Ellen Levine, op. cit., p. 123. 
28 Timothy J. Demy, Gary. P. Stewart, op. cit., p. 324.
29 Ibidem, p. 120.
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[i consecin]ele religioase ale acestui act nu sunt consemnate de evan-

ghelist. Aceasta deoarece erau deja foarte cunoscute interdic]iile cu pri-

vire la sinucidere. Prin urmare, orice condamnare suplimentar\ a actului

sinuciga[ de c\tre evanghelist ar fi fost redundant\. 

Ideea de posibil\ sinucidere a Mântuitorului a fost luat\ `n calcul

de iudeii care ~i ascultau cuvintele, f\r\ s\ le `n]eleag\: „M\ ve]i

c\uta [i nu M\ ve]i g\si; [i unde sunt Eu, voi nu pute]i s\ veni]i. Deci

au zis iudeii, `ntre ei: Unde are s\ Se duc\ Acesta, ca noi s\ nu-L

g\sim? Nu cumva va merge la cei `mpr\[tia]i printre elini [i va

`nv\]a pe elini?” (Ioan 7, 35). „{i iar\[i le-a zis: Eu M\ duc [i M\ ve]i

c\uta [i ve]i muri `n p\catul vostru. Unde M\ duc Eu, voi nu pute]i

veni. Deci ziceau iudeii: Nu cumva ~[i va ridica singur via]a? C\

zice: Unde M\ duc Eu, voi nu pute]i veni” (Ioan 8, 21). Aceste in-

terpret\ri s-au dovedit a fi gre[ite [i au fost cauzate de imposibili-

tatea iudeilor de a-L vedea pe Hristos ca Dumnezeu adev\rat, ace[tia

considerându-L cel mult un prooroc. Prin urmare, dat fiind c\ era

exclus [i de ne`nchipuit ca un om, fie el [i profet, s\ aib\ puterea

de a-[i da via]a [i de a [i-o lua `napoi, `n acord cu voin]a proprie,

singurele solu]ii pentru interpretarea cuvintelor Sale au fost fie

alegerea de c\tre Hristos a unei alte zone geografice de propov\-

duire, acolo unde iudeii nu ar fi avut acces, fie sinuciderea, ambele

supozi]ii fiind infirmate `ns\ de evenimentele ulterioare. ~n plus,

Hristos nu a considerat necesar\ respingerea aluziilor la suicid ex-

primate de iudei. Cuvintele [i, ulterior, t\cerea Domnului erau mo-

dul S\u specific de a Se exprima cifrat, uneori `n pilde [i parabole,

astfel `ncât numai acelora pe care El `i considera ap]i din punct de

vedere duhovnicesc de a cunoa[te tainele ~mp\r\]iei Cerurilor le

f\cea cunoscut sensul cel mai adânc al cuvintelor Sale: „{i le-a r\s-

puns: vou\ v\ e dat s\ cunoa[te]i taina `mp\r\]iei lui Dumnezeu,

dar pentru cei de afar\ totul se face `n pilde, ca uitându-se, s\ pri-

veasc\ [i s\ nu vad\, [i, auzind, s\ nu `n]eleag\, ca nu cumva s\

se `ntoarc\ [i s\ fie ierta]i” (Marcu 4, 11-12). Prin urmare, cheia

mesajului ini]ial f\cea referire la moartea [i ~nvierea Sa, care s-au

f\cut cu acceptul S\u, [i nicidecum la sinuciderea Sa. Cei care au

crezut `n El au `n]eles deplin acest lucru abia dup\ ~nviere, iar cei-

lal]i niciodat\.

Hristos mai aduce `n discu]ie un alt aspect, `ns\ cu privire la

crim\, având valoare profetic\. Astfel, vorbindu-le ucenicilor de atunci,
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dar [i celor din viitor, despre evenimentele [i `ncerc\rile prin care

ace[tia vor trece, le spune: „Dar vine ceasul când tot cel ce v\ va

ucide va crede c\ aduce `nchinare lui Dumnezeu” (Ioan 16, 2). ~n acest

context, dac\ utiliz\m o cheie cre[tin\ pentru descifrarea apari]iei

pe scena istoriei a crimelor `mpotriva cre[tinilor, crezându-se c\ prin

acestea se aduce o jertf\ [i o `nchinare lui Dumnezeu, atunci cu-

vintele lui Hristos [i-au g\sit `mplinirea profetic\ [i aici. 

Problematica suicidului nu a fost abordat\ de scriitorii cre[tini din

primele veacuri, deoarece majoritatea comunit\]ii cre[tine primise

deja, iner]ial, `nv\]\tura Vechiului Testament cu privire la sinucidere.

~n plus, trebuia mai `ntâi cristalizat\ `nv\]\tura cre[tin\ de baz\, `n

condi]ii politice extrem de dificile, când via]a `ns\[i a cre[tinilor era

`n primejdie, subiectul suicidului nefiind `n aceste condi]ii prioritar.

Ulterior, tradi]ia ortodox\ a abordat [i problema suicidului, in-

clusiv la nivelul canoanelor [i al ritualului de `nmormântare. Orto-

doxia consider\ c\ via]a este un drept elementar, inviolabil, al oric\rei

persoane umane, dat de Dumnezeu [i pe care omul, prin propria

voin]\ [i decizie, nu o poate curma. Nici chiar cele mai grele sufe-

rin]e umane nu `ndrept\]esc cre[tinul ortodox s\ o curme. Cre[ti-

nismul consider\ sinuciderea un p\cat capital [i nu `i admite nici

o justificare. Nimeni nu are dreptul de a-[i curma via]a, deoarece

autoritatea divin\ o interzice. 

Acest act este blamabil deoarece `ncalc\ porunca divin\. Dac\

Dumnezeu ne d\ via]a, El este singurul `ndrept\]it s\ ne-o ia. Noi

nu dispunem de via]a noastr\ `ntocmai cu divinitatea. Astfel, a co-

mite suicid `nseamn\ a te considera egal cu Dumnezeu [i, toto-

dat\, a-i nesocoti porunca divin\30. Prin urmare, sinuciga[ii ortodoc[i

nu beneficiaz\ decât de un serviciu religios minim [i nu pot fi `n-

mormânta]i `n cimitir al\turi de ceilal]i mor]i. Biserica Ortodox\ nu

abordeaz\ detaliat spectrul canonic [i implica]iile duhovnice[ti ale

actului suicidar, dimensiunea [i frecven]a fenomenului respectiv fiind,

`n general, relativ sc\zute. Practic, `n sânul Bisericii noastre nu s-au

observat pân\ acum sinucideri colective, ci doar unele punctuale,

omogen distribuite `n zonele majoritar ortodoxe. ~n plus, frecven]a

30 C\lin Scripcaru, Suicidul…, pp. 37-38.
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sinuciderilor nu a fost una alarmant\. Canonic `ns\, preo]ii sunt `n-

demna]i la pruden]\ `n analiza unor astfel de cazuri, „clericul negre-

[it trebuind s\ cerceteze cu de-am\nuntul, ca s\ nu cad\ sub

osând\”31. Exist\ totu[i o prevedere a Sfântului Sinod al Bisericii Orto-

doxe Române, sub aspectul ritualului de `nmormântare a unui sinu-

ciga[, care prevede ca „slujba `nmormânt\rii sinuciga[ilor «ie[i]i din

minte» s\ fie f\cut\ numai de un singur preot [i nu `n l\ca[ul sfintei

biserici, ci pe marginea gropii, iar preotul s\ poarte numai epitra-

hilul, s\vâr[ind slujba dup\ ritual redus. S\ nu se trag\ clopotele [i

s\ nu se ]in\ cuvânt\ri”32.

Din punct de vedere istoric, sanc]iunile referitoare la suicid `m-

brac\ forme bizare, `n func]ie de zona geografic\ [i concep]iile

religioase la care adera popula]ia respectiv\. ~n Evul Mediu exis-

tau diferite practici referitoare la `nmormântarea sinuciga[ilor, pentru

a descuraja suicidul. Astfel, `n nordul Fran]ei cadavrul sinuciga-

[ului trebuia târât pan\ la e[afod, apoi spânzurat, dac\ era b\rbat, sau

ars, dac\ era femeie. La Metz, cadavrul era scos din cas\ printr-un

orificiu s\pat sub prag, apoi era `nchis `ntr-un butoi [i aruncat `n

fluviu, unde era l\sat s\ putrezeasc\ `n deriv\. La Zurich, pedeapsa

era diferit\ `n func]ie de modalitatea de producere a suicidului:

dac\ metoda de suicid era prin pl\gi t\iate, cadavrului i se `nfigea

o pan\ de lemn `n craniu, dac\ era prin `nec se acoperea cu nisip la

cinci picioare de malul apei, iar dac\ era prin defenestrare, era `ngro-

pat sub un munte cu trei pietre mari, legate pe cap, abdomen [i

picioare. ~n Anglia, sinuciga[ul era `ngropat sub un drum principal,

dup\ ce era fixat pe p\mânt cu un ]\ru[ ce `i penetra cutia toracic\,

`ntr-un loc aglomerat, pentru a fi c\lcat `n picioare. Observ\m c\ toate

aceste practici se aseam\n\ cu metodele de exorcizare, fapt expli-

cabil prin convingerea acelor timpuri c\ suicidul este determinat de

p\trunderea `n corp a unor for]e malefice sau demoni ai r\ului33.

Un studiu comparativ al datelor suicidare `ntre confesiunile cre[-

tine romano-catolice [i protestante, realizat `n anii ’70 de sociologii

31 Arhim. prof. Ioan Floca, Canoanele Biericii Ortodoxe – Note [i Comentarii,

Sibiu, 2005, p. 444.
32 Tipic Bisericesc, Editura Institutului Biblic [i de Misiune Ortodox\, Bucu-

re[ti, 1976, p. 269.
33 C\lin Scripcaru, Suicidul..., p. 41.
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Pesco Solido [i Georgianna, `n S.U.A., a ar\tat c\ ratele suicidare

au fost mai sc\zute `n regiunile cu mai mul]i romano-catolici [i mai

mari `n regiunile cu mai mul]i protestan]i liberali. ~n regiunile cu

particip\ri crescute la serviciile religioase [i cu un num\r sc\zut

de c\s\torii mixte din punct de vedere confesional, suicidul a fost

foarte sc\zut. Cei doi sociologi au postulat c\ riscul de suicid cre[te

dac\ re]elele sociale genereaz\ o integrare slab\ (de exemplu prin-

tre atei) sau genereaz\ excesiv de mult reglement\ri strânse (de

exemplu cu membri supu[i unei autorit\]i religioase puternice, a[a

cum este cazul sectelor religioase)34. 
~ntr-o referin]\ din anii ’80, `n ]\rile predominant catolice (Italia,

Spania, Irlanda), procentul sinuciderilor era mai redus decât `n ]\rile

cu popula]ie predominant protestant\, cu unele excep]ii. De exem-

plu, Austria, ]ar\ catolic\, avea unul dintre cele mai mari procente

de sinucideri din lume35. Statisticile efectuate `ntre 2006 [i 2009 de

Organiza]ia Mondial\ a S\n\t\]ii p\streaz\ aproximativ acela[i raport

al sinuciderilor `n ]\rile anterior enumerate, excep]ie f\când Irlanda,

care a egalat Norvegia, ]ar\ predominant protestant\36. De aseme-

nea, `n Lituania, ]ar\ predominant catolic\, cu o influen]\ conside-

rabil\ a Bisericii `n via]a politic\ [i social\, ratele suicidului ating

cote alarmante37. 

Una dintre diferen]ele esen]iale `ntre catolicism [i protestantism

este c\ ultimul permite o mai mare libertate `n studiul Scripturii.

Credinciosul protestant este `ntr-o mai mare m\sur\ autorul pro-

priei credin]e. Biblia `i este `ncredin]at\ [i nu-i este impus\ nici o

interpretare fix\. ~ns\[i structura cultului reformat favorizeaz\

starea de individualism religios38. 

Prin urmare, protestantismul pune mai mare accent pe interpre-

tarea individual\ decât catolicismul. ~ns\ o societate religioas\ sta-

bil\ nu exist\ f\r\ un crez colectiv bine definit, aceasta fiind cu atât mai

34 Huguelet, Phillipe and Koenig, Harold G., Religion and spirituality in psy-

chiatry, Cambridge University Press, 2009, pp. 107-108.
35 Prof. dr. V. Predescu, Dr. S. Nica-Udangiu, Dr. Lidia Nica-Udangiu, Urgen]e

`n psihiatrie, Editura Medical\, Bucure[ti, 1983, p. 125.
36 http://www.who.int/mental_health/prevention/suicide/country_reports/en/ 

index.html
37 C\lin Scripcaru, Suicidul…, p. 172.
38 Emil Durkheim, op. cit., pp. 118-119.
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puternic\ [i mai unit\ cu cât principiile, crezurile [i `nv\]\turile sunt
cât mai omogen r\spândite [i acceptate. Unirea oamenilor se face
prin ata[area lor la un sistem unic de valori, cu atât mai eficient cu
cât este mai accesibil [i mai solid constituit. De asemenea, `n m\sura
`n care tiparul comun de gândire [i de ac]iune este mai puternic mar-
cat de o amprent\ religioas\, `n aceea[i m\sur\ ideea de Dum-
nezeu este mai mult prezent\ `n toate detaliile existen]ei [i concen-
treaz\ voin]ele individuale spre unul [i acela[i ]el. Invers, cu cât un
grup pune un accent important pe judecata [i interpretarea indivi-
dual\, cu atât `[i pierde din coeziune [i vitalitate. Se poate ajunge
astfel la concluzia c\ num\rul sinuciga[ilor este mai mare printre
protestan]i, deoarece aceast\ religie este mai pu]in integrat\ decât
catolicismul39.

~n 1864, Maurice Halbwachs `[i argumenta teoria conform c\reia
protestan]ii se sinucid `n num\r mai mare decât catolicii40. De ase-
menea, Durkheim sublinia c\ dac\ catolicismul este `mpotriva suici-
dului, aceasta nu se datoreaz\ unei dogme sau alteia, ci faptului c\
Biserica Catolic\, prin uniformitatea riturilor sale [i a credincio[ilor
s\i, prin importan]a pe care ea o acord\ cultului exterior, creeaz\
printre to]i membrii s\i o comuniune puternic\ de via]\ [i de gân-
dire. Prin urmare, credincio[ii catolici se simt membrii aceluia[i corp,
iar leg\turile care se stabilesc cu ceilal]i membri ai comunit\]ii `i re-
echilibreaz\ `n momentele dificile ale vie]ii, inclusiv `n momentele
cu poten]ial suicidar41.

Acest lucru este la fel de valabil `n comunit\]ile cre[tine orto-
doxe, dat fiind faptul c\ actele liturgice exteriore sunt chiar mai
bogate `n con]inut [i expresie decât cele catolice. De asemenea,
comunit\]ile cre[tine ortodoxe p\streaz\ acelea[i leg\turi `ntre
membrii lor, uneori mai profunde decât cele catolice, dat fiind faptul
c\ elementul spiritual mistic ortodox, care constituie un solid sprijin
spiritual `n orice conjunctur\ dificil\ `n care s-ar putea afla un cre[-
tin ortodox genuin, este mai accentuat decât spiritul ra]ional catolic
sau pietismul protestant. 

Prin urmare, studiile arat\, iar realitatea o confirm\, c\ este ne-
cesar\ o activitate misionar\ religioas\ sus]inut\, pentru a diminua,
dac\ nu chiar a suprima, fenomenul suicidar. 

39 Ibidem, p. 120.
40 Maurice Halbwachs, Les causes de suicides, Félix Alcan, Paris, 1930, p. 241.
41 Ibidem, p. 256.
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c. Suicidul din perspectiv\ musulman\

Religia islamic\ consider\ c\ via]a este un dar, care are ca scop
venerarea lui Allah. Mulsulmanii ~l consider\ pe Dumnezeu drept
cauza tuturor lucrurilor, iar oamenii trebuie s\ se supun\ voin]ei Lui.
Dumnezeu este St\pânul vie]ii, care o ia numai când dore[te El.
Comiterea unui act atât de grav cum este sinuciderea reprezint\ o
`ndep\rtare de Dumnezeu [i de voin]a Lui, o autoexcludere din
cultul Islamic, `n care credin]a necondi]ionat\ reprezint\ legitatea pe
care se bazeaz\ rela]ia dintre oameni [i Dumnezeu. Musulmanii de-
nun]\ sinuciderea `n baza unor pasaje din Coran: „Nu v\ ucide]i
`ntre voi. Dumnezeu este milostiv cu voi” (Coran 4, 2942) sau „Nu v\
arunca]i cu propriile voastre mâini pierii” (Coran 2, 195), texte care
condamn\ sinuciderea f\r\ echivoc, accentuând valoarea vie]ii [i in-
criminând aceste fapte printr-o sanc]iune divin\. Islamul pune mare
accent pe prosperitate/bun\stare [i pe men]inerea ummei, care re-
prezint\ `ntreaga comunitate islamic\. ~ntreruperea brusc\ [i ilegal\
a vie]ii constituie un impediment `n cre[terea [i dezvoltarea ummei43.
Un musulman trebuie s\ aib\ o atitudine optimist\ fa]\ de propria
via]\ [i s\ nu renun]e la ea44, suferin]ele fiind o `ncercare a credin]ei
`n Dumnezeu. E[uarea pe t\râmul necredin]ei [i al dezn\dejdii
implic\ asocierea cu starea de iad. Astfel, `ntr-un text se poves-
te[te: „Odat\, un om a fost r\nit. R\nile `l dureau atât de tare `ncât a
hot\rât s\-[i taie venele de la mân\ [i s\ sângereze pân\ la moarte.
Atunci Allah a zis: «Slujitorul meu s-a gr\bit s\ p\r\seasc\ via]a. Prin
urmare, este lipsit de rai»”45.

Chiar dac\ dezn\dejdea ar constitui cauza sinuciderii unor mem-
bri ai comunit\]ii musulmane, totu[i ace[tia se fac vinova]i `n fa]a
legilor divine [i a celor nescrise ale comunit\]ii, deoarece distrug
ceea ce nu le apar]ine. De asemenea, comunitatea preia o parte din
vin\, deoarece nu a reu[it s\-[i `ndeplineasc\ cu succes rolul s\u
protectiv fa]\ de membrii afecta]i de probleme mentale sau de
natur\ spiritual\46. 

42 Coranul, 2, Sura Al-Baqara, 154, traducere de George Grigore, Editura He-

rald, Bucure[ti, 2009.
43 Joseph Suad, op. cit., p. 450.
44 Constantin-Iulian Damian, op. cit., p. 143.
45 Ibidem, apud. C. Lawton, P. Morgan, Ethical Issues in Six Religious Tra-

ditions, Edinburgh University Press, Edinburgh, 1996, p. 247.
46 Ibidem.
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~n ceea ce prive[te musulmanii imigran]i, un studiu f\cut pe gru-

purile din Canada arat\ c\ ace[tia nu caut\ ajutorul de care au nevoie

`n familie, la prieteni sau la liderii religio[i din cauza sentimen-

tului de culpabilitate [i anxietate, de a nu fi lua]i `n serios sau de

a fi judeca]i. De asemenea, nu cer ajutor de specialitate (medical) de

teama de a nu fi cataloga]i drept nebuni. Aceast\ situa]ie, al\turi de

sentimentul de anxietate provocat de statutul de imigrant, de tensiu-

nile dintre tradi]ie [i modernitate, de factorii socio-economici [i de

alte astfel de motive, determin\ o exacerbare a presiunii, pân\ `n

punctul `n care individul vede `n sinucidere o alternativ\ viabil\47.

O categorie aparte, specific\ religiei islamice, o constituie grupu-

rile de fanatici na]ionali[ti [i religio[i. Ace[tia consider\ c\ atacurile

teroriste sunt un „r\zboi sfânt” (jihad) desf\[urat sub o comand\ di-

vin\, [i nu intr\ sub inciden]a sinuciderii, ci a martirajului.

Sinuciderea este `ns\ interzis\ de religia musulman\. Cel care

comite un atac sinuciga[ nu este considerat o persoan\ care se sinu-

cide, ci un shahid, adic\ un martir ce `ndepline[te o comand\ reli-

gioas\, cum ar fi jihadul, „r\zboiul sfânt”. Trebuie f\cut\ `ns\ o

distinc]ie clar\ `ntre ideea de r\zboi „sfânt” `ntâlnit\ `n Vechiul Testa-

ment, care a beneficiat de o `ncadrare religioas\ inevitabil\, având

o proiec]ie divin\ miraculoas\ a actului propriu-zis [i o `mplinire

profetic\ prin poporul evreu [i care nu a avut ca scop r\spândirea

convingerilor religioase, ci doar existen]a propriu-zis\ a poporului

evreu48 [i, respectiv, ideea de jihad care, atât `n defini]ie, cât [i `n act,

`mpline[te o voin]\ strict uman\ `n numele divinit\]ii, f\r\ a beneficia

`ns\ de vreun acord sau suport din partea lui Dumnezeu. 

Sinuciderea [i martiriul sunt dou\ lucruri distincte. Musulmanii

consider\ sinuciderea ca `ntrerupere voluntar\ a vie]ii din anu-

mite motive personale, `n timp ce martiriul este renun]area la propria

via]\ pentru binele Islamului (Coran 4, 47; 47, 4-6). Una dintre cele

mai importante diferen]e o constituie inten]ia de a muri versus in-

ten]ia de a se `n\l]a. Pentru martiri, moartea nu este un scop `n sine,

ci sunt dispu[i s\ `[i ri[te via]a, câ[tigând premiul eternit\]ii, `n

timp ce sinuciga[ii caut\ moartea `n acest fel, meritând pedeapsa

47 Joseph Suad, op. cit., p. 450.
48 Drd. C\t\lin Vatamanu, „R\zboiul sfânt” din perspectiva Vechiului Testament, `n

„Studii Teologice”, seria a III-a, anul II, nr. 3, Bucure[ti, 2006, pp. 113-118.
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etern\49. Fenomenul a atins o popularitate deosebit\, mai ales `n

rândul grup\rilor teroriste fundamentaliste islamice50. Principala

motiva]ie pentru a comite un atac sinuciga[ este reprezentat\, de

fapt, de fanatismul religios, combinat cu extremismul na]ionalist, pre-

cum [i de o dorin]\ de r\zbunare51. Caracteristica principal\ a te-

rorismului o constituie intimidarea prin violen]\ extrem\.

Via]a credinciosului musulman, atât cea individual\, cât [i cea

social\, are la baz\ cinci principii imuabile, numite stâlpi ai cre-

din]ei: shahada – m\rturisirea credin]ei, salat – rug\ciunea, zakat –

milostenia, saum – postul, hajj – pelerinajul52. Mai exist\ [i un al

[aselea stâlp, numit jihad sau r\zboiul sfânt. Acest stâlp este `ns\

recunoscut doar de khariji]i. Legea mahomedan\ a considerat r\z-

boiul sfânt ca una dintre datoriile fundamentale ale califului. Ea nu

este o obliga]ie personal\, ci cuprinde `n inten]ia ei `ntreaga comu-

nitate. Potrivit legii r\zboiului sfânt, este permis\ `ncheierea unor

acorduri de pace cu cre[tinii [i p\gânii doar pentru perioade de câte

zece ani. Aceste armisti]ii pot fi re`nnoite, de[i, ca regul\ general\,

r\zboiul sfânt nu trebuie s\ fie `ntrerupt pân\ când `ntreaga lume

nu va fi supus\ islamului53 sau când inamicul este cu des\vâr[ire

nimicit. O parte din credincio[ii musulmani cred c\ cei ce cad `n

timpul acestui r\zboi merg de-a dreptul `n rai, unde `i a[teapt\

toate fericirile posibile, chiar dac\ `n aceast\ lume au fost oamenii

cei mai p\c\to[i54.

Membrii familiilor shahizilor au numeroase avantaje materiale

dup\ comiterea atacului sinuciga[. Cei mai mul]i dintre shahizi provin

din familii s\race, care, dup\ sacrificiu, primesc bani, de obicei de

ordinul câtorva mii de dolari. ~n plus, shahidului i se promit unele

privilegii personale, cum ar fi via]a etern\ `n rai, permisiunea de a

vedea chipul lui Allah, dragostea a [aptezeci [i dou\ de virgine

ce-i stau la dispozi]ie [i privilegiul ca [aptezeci dintre rudele sale

s\ tr\iasc\ `n rai. Motiva]ia sinuciga[ilor care recurg la astfel de

49 Ibidem.
50 C\lin Scripcaru, Suicidul..., p. 281.
51 Ibidem, p. 283.
52 Dr. Remus Rus, op. cit., p. 811.
53 Ibidem, p. 814.
54 Arhim. Ghenadie En\ceanu, Resbelul sfânt [i steagul verde la Musulmani,

`n „Biserica Ortodox\ Român\”, Bucure[ti, anul III (1877), nr X (iulie).
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acte este poten]at\ de devotamentul lor absolut fa]\ de Dumne-

zeu, considerând actul ca fiind unul mai mult sfânt decât eroic55. 

Teroristul poate fi v\zut din postura omului disperat sau a celui

manipulat pentru a fi adus `n stare de r\zbunare, dar [i a omului

demiurg, care se consider\ predestinat pentru o misiune suprem\,

de r\zbunare, supunându-se sau supunând sacrificiului pe cei con-

sidera]i vinova]i, pentru a `ndeplini sarcina venit\ dintr-un spa]iu sacru,

`ntr-o parte a societ\]ii umane pe care trebuie s\ o distrug\56.

Cu toate acestea, Coranul nu promoveaz\ suicidul. Versetul de-

spre care terori[tii musulmani cred c\ ar sus]ine motiva]ia sinuci-

ga[ului pentru `ndeplinirea actului final ar fi: „Nu spune]i despre

cei care sunt uci[i pe calea lui Allah: Ei sunt mor]i!, c\ci ei sunt vii,

dar voi nu v\ da]i seama!” (Coran, 2, Surat Al-Baqara, 154). ~ns\ tex-

tul nu vorbe[te explicit despre sinucidere. Aparent, moartea `n jihad,

s\vâr[it\ `n numele lui Allah, este r\spl\tit\ cu binecuvântarea etern\.

~ns\, jihadul despre care vorbe[te Coranul reprezint\ mai mult o

lupt\ intern\, o str\duin]\ personal\ sau comunitar\ de a lupta

`mpotriva r\ului, `ntunericului [i a face loc binelui. Exist\ `ns\ o

parte a musulmanilor care `l consider\ un r\zboi extern, bazându-

se pe texte speculative islamice57.

Elemente de statistic\ a suicidului

a. Epidemiologie general\

Sinuciderea reprezint\ a treisprezecea cauz\ a deceselor `n

`ntreaga lume58. ~n 2000 au fost `nregistrate 850.000 de sinucideri

pe glob, o cre[tere cu 60% fa]\ de ultimii 45 ani. De asemenea, sinu-

ciderea este a treia pe lista cauzelor de deces `n cazul femeilor [i

al b\rba]ilor cu vârste cuprinse `ntre 15 [i 44 de ani59. 
Organiza]ia Mondial\ a S\n\t\]ii (OMS) evalueaz\ statistici

privind sinuciderile pe mai multe criterii, inclusiv vârst\ [i sex, din

toate ]\rile, pentru a putea avea o viziune global\ asupra acestui fe-

nomen. OMS estimeaz\ c\ doar 25% dintre cazurile de automutilare

55 C\lin Scripcaru, Suicidul…, p. 281. 
56 Ibidem, p. 293.
57 Ibidem, p. 286.
58 Ibidem, p. 125.
59 Suad Joseph, op. cit., p. 453.
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ajung s\ fie luate `n eviden]\ `ntr-o institu]ie medical\ [i c\ `n unele

]\ri neraportarea cazurilor de suicid [i comportament sinuciga[ poate

ajunge de la 5 pân\ la 18%. Sinuciderea este frecvent ascuns\ pen-

tru a evita oprobiul [i stigmatizarea societ\]ii60. 

Dintre toate ]\rile care raporteaz\ OMS inciden]a suicidului, ratele

cele mai ridicate se `ntâlnesc la nivelul ]\rilor est-europene: Be-

larus, Estonia, Lituania, Federația Rus\. ~n Statele Baltice, anual, se

`nregistreaz\ 40 de sinucideri la 100.000 de locuitori. {i `n Sri Lanka

se `nregistreaz\ rate crescute ale suicidului. Rate sc\zute ale inci-

den]ei suicidului se `ntâlnesc `n ]\rile Americii Latine: Columbia,

Paraguay [i `n unele ]\ri din Asia: Filipine [i Thailanda. Frecven]a

cea mai sc\zut\ a suicidului `n Europa se `nregistreaz\ `n Grecia

(3,5 sinucideri la 100.000 de locuitori, `n 2009). Alte ]\ri din Europa

`nregistreaz\ urm\toarele rate ale suicidului la 100.000 de locuitori:

Ungaria 25,3 (2009), Fran]a 16,6 (2007), Elve]ia 18.1 (2007), Polonia

15,25 (2008), Austria 15,45 (2009), Bulgaria 12,5 (2008), Germania

11.95 (2006), Italia 6.4 (2007).

Studiile nu includ ]\rile musulmane, `ntrucât acestea nu trimit la

OMS statistici cu privire la sinucidere. Explica]ia const\ `n dezapro-

barea sinuciderii de c\tre islamici, ace[tia `ncurajând neraportarea sau

slaba raportare, pentru a evita stigmatizarea de c\tre societate61.

 Un marker demografic semnificativ al riscului suicidar `l consti-

tuie vârsta. Odat\ cu `naintarea `n vârst\ se observ\ o tendin]\ de

cre[tere a fenomenului suicidar. La vârstnici, inciden]a suicidului,

`n special `n jurul vârstei de 75 de ani, este de trei ori mai mare decât

la popula]ia `ntre 15 [i 24 de ani, la ambele sexe, u[or predomi-

nant\ la sexul masculin. De asemenea, la popula]ia tân\r\, rata

inciden]ei suicidului la sexul masculin, comparativ cu cel feminin,

este de aproximativ 3:162.

b. Caracteristici epidemiologice ale suicidului `n România 

~n 2004, frecven]a suicidului `n România a fost de 14.86 la

100.000 de locuitori, raportul dintre b\rba]i [i femei fiind de 3,63:1.

~n 2009, frecven]a a fost de 13.56 la 100.000 de locuitori, raportul

60 Ibidem, pp. 453-454.
61 Joseph Suad, op. cit., p. 453.
62 C\lin Scripcaru, Suicidul…, pp. 126-127.
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dintre b\rba]i [i femei devenind de 4,6:1. Se constat\ c\ `n timp

ce rata general\ a suicidului a sc\zut u[or, raportul b\rba]i-femei

a crescut semnificativ. B\rbatul este `nclinat mai mult spre agresi-

vitatea exterioar\ [i cert\, `n timp ce femeia c\tre cea interioar\ [i

incert\, dovad\ fiind frecven]a mai mare a tentativelor de suicid la

femei, ca reac]ii impulsive de r\spuns la o stare conflictual\, mai

ales familial\63. Cea mai frecvent folosit\ metod\ o constituie otr\-

virea, urmat\ de t\ierea cu arme albe. Suicidul scade dup\ 40 de

ani, astfel `ncât vârsta nu apare ca un factor autonom de risc.

~ntr-un clasament relativ recent al OMS, ]ara noastr\ se afl\ pe

locul 26 din 48 de ]\ri europene `n ceea ce prive[te rata sinucide-

rilor64. ~n 2006, `n România s-au `nregistrat peste 3.100 de sinucideri.

Cele mai multe cazuri au fost `n jude]ele Harghita, Covasna [i Satu

Mare, unde principala cauz\ de deces prin sinucidere a constituit-o

depresia65.

Aceste date statistice nu pot fi interpretate decât `n raport cu

heterogenitatea etnic\ a popula]iei. Astfel, `n anumite jude]e din

Transilvania, precum jude]ele men]ionate anterior, unde etnia ma-

ghiar\ este prezent\ `ntr-o propor]ie semnificativ\, rata sinuciderilor

se plaseaz\ mult peste media na]ional\. Practic, `ncepând cu 1993, `n

jude]ul Harghita se `nregistreaz\ constant valori de peste 30/100.000

de locuitori ale ratei sinuciderii, Harghita fiind considerat jude]ul cu

cea mai mare mortalitate prin sinucidere din ]ar\. Valoarea maxim\ a

acestui indicator a fost atins\ `n 1993, rata sinuciderii fiind de

38,45/100.000 de locuitori66.

Comparativ, `n jude]ele cu o rat\ sc\zut\ a sinuciderilor (Mehe-

din]i, Vrancea), se poate semnala `n mod obiectiv doar faptul c\, din

punct de vedere al factorului etnic, domin\ popula]ia româneasc\

(peste 95%).67

63 Ibidem, p. 134.
64 Pentru mai multe date statistice a se vedea: http://www.who.int/mental_health/

prevention/suicide/country_reports/en/index.html [i http://www.who.int/mental_health/

prevention/suicide_rates/en/index.html.
65 Pr. lect. dr. Borca Vasile, Omenirea secularizat\ pe panta suicidar\, Editura

Universit\]ii de Nord, Baia Mare, 2008, p. 142.
66 Doina Cosman, Compendiu de suicidologie, Editura Casa C\r]ii de {tiin]\,

Cluj-Napoca, 2006, pp. 62-64.
67 Ibidem, p. 64.
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Aceste date vin s\ confirme ipoteza lui Cavalli-Sforza (1994), care

sus]ine c\ popula]iile ugro-finice migratoare stabilite pe teritoriul de

azi al Ungariei [i `n zonele nordice ale Europei au transmis genetic

unele tr\s\turi comportamentale, precum impulsivitatea crescut\,

labilitatea emo]ional\, dezinhibi]ia instinctual\, care, `n anumite

condi]ii, poten]eaz\ comportamentul suicidar. Ipoteza este `nt\rit\ [i

de distribu]ia ratei de sinucidere la nivelul Europei, aceasta des-

crescând de la nord-est, c\tre sud-vestul Europei. A[a s-ar explica

[i faptul c\ `n România rata sinuciderilor este cu mult mai sc\zut\,

comparativ cu ]\rile din zon\. Excep]ie major\ fac doar dou\ jude]e,

cu popula]ie majoritar maghiar\, prezentând rate ale sinuciderii

foarte crescute, mai apropiate de cele ale Ungariei, decât de cele

ale României68.

Concluzii

Sinuciderea reprezint\ fie un act ra]ional, urmare a unor ra]iuni

morale, sociale, religioase, personale, fie, dimpotriv\, un act cauzat

de afec]iuni mentale sau crize existen]iale acute. Ca fapt individual,

sinuciderea este `ntâlnit\ `n toate timpurile, `ns\ aproape `ntot-

deauna a fost considerat\ o plag\ social\69. Prin urmare, sinuciderea

nu poate fi interpretat\ prin prisma unui act de curaj [i nici nu i se pot

asocia valen]e martirice, dimpotriv\, actul `n sine este considerat a

fi `nf\ptuit din la[itate sau ca rezultat al unui puternic dezechi-

libru psihic, generat de conflicte emo]ionale extreme, cumulate sau

chiar singulare.

Indiferent de perioad\ [i arie geografic\, concep]iile religioase

au avut un rol important asupra comportamentului de tip suicidar.

De altfel, evolu]ia istoric\ a suicidului a fost influen]at\ de profilul

istoriei credin]elor [i ideilor religioase ale diferitelor civiliza]ii, religia

având, `n general, prin normele sale morale, etice [i spirituale, o

ac]iune profilactic\ asupra persoanelor cu risc suicidar70. ~n plus,

dezvoltarea de re]ele sociale bazate pe valori religioase comune,

`mp\rt\[irea [i comunicarea anumitor practici, tradi]ii, idei, crezuri

68 Ibidem.
69 Mitropolit Nicolae Mladin, Teologie Moral\ Ortodox\, vol. 2, Editura Re`n-

tregirea, Alba Iulia, 2003, p. 137.
70 Ibidem, p. 172.
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ac]ioneaz\ ca factor protector antisuicidar. Leg\turile sociale care se

stabilesc cu ceilal]i membri ai comunit\]ii religioase `i reechili-

breaz\ pe cei cu poten]ial suicidar `n momentele critice ale vie]ii,

atunci când solidaritatea [i redesenarea idealurilor celui pr\bu[it su-

flete[te devin elemente-cheie pentru supravie]uire. 

Cre[tinismul, ca [i iudaismul, consider\ sinuciderea un p\cat ca-

pital [i nu `i admite nici o justificare. Sinuciderea este de asemenea

condamnat\ [i `n zona musulman\. Suicidul la musulmani nu este

privit doar ca un act personal, ci ca unul comunitar, care se reflect\

`n comunitatea islamic\. De aceea, sinuciga[ul nu va mai fi consi-

derat membru al religiei islamice. Cu toate acestea, suicidul este

practicat de grupurile de fanatici religio[i, care consider\ atacurile

teroriste ca „r\zboi sfânt”, aprobat [i binecuvântat de Allah. Feno-

menul a atins ast\zi cote alarmante, mai ales `n rândul grup\rilor

teroriste fundamentaliste islamice71. 

 De altfel, cre[tinismul, iudaismul [i islamul sunt cele mai vo-

cale religii care acuz\ sinuciderea72, celelalte religii sau grup\ri reli-

gioase fiind mai indulgente sau chiar favorabile actului suicidar. Pozi]ia

religiilor monoteiste este motivat\ de credin]a `ntr-un Dumnezeu

personal, Care i-a d\ruit omului via]a [i Care Se afl\ `ntr-o rela]ie de

paternitate-filia]ie cu crea]ia Sa73. ~n condi]iile `n care rela]ia om-

via]\ nu poate func]iona autonom, ci `ntr-o structur\ de dependen]\,

unitar\ [i integrativ\, circumscris\ de legi divine, având forma tria-

dic\ om-via]\-Creator, omul este singurul responsabil de ruperea

acestei unit\]i. De aceea, omului `i este interzis a ini]ia vreun de-

mers pentru eliminarea vie]ii din aceast\ rela]ie triadic\. 

Omul contemporan, eliminându-L pe Dumnezeu din con[tiin]a [i

sim]irea sa, [i-a ucis sufletul. „De aceea este [i uciga[ de Dumne-

zeu, [i uciga[ de oameni [i, mai `ntâi de toate, sinuciga[”74. De altfel,

omul modern, urmând ideea filozofului german Emmanuel Kant –

care a acreditat convingerea c\ omul are puterea de a se `mplini prin

propriile for]e, `n afara lui Dumnezeu, negând posibilitatea `ntâl-

nirii lui cu Creatorul, `n sau prin experien]ele concrete ale vie]ii,

71 C\lin Scripcaru, Suicidul…, p. 280.
72 Victor Kernbach, Dic]ionar de mitologie general\, Editura {tiin]ific\ [i Enci-

clopedic\, Bucure[ti, 1989, p. 543.
73 Constantin-Iulian Damian, op. cit., p. 144.
74 Ibidem, p. 181.
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`n comuniunea iubirii de la persoan\ la persoan\75 –, deschide pers-

pectiva unei ne`mpliniri existen]iale, fiin]iale, care poate avea cele

mai nefericite consecin]e [i finalit\]i.

Dar ast\zi, societatea beneficiaz\ de pârghii [i mijloace eficiente

pentru limitarea num\rului actelor suicidare, aceasta presupunând,

pe de o parte, renun]area la mândria [i arogan]a ei autosuficient\

[i, pe de alt\ parte, acceptarea lui Dumnezeu-Via]a `n istoria acestei

lumi. Raportarea continu\ a omului la Dumnezeu, Creatorul s\u,

con[tientizarea [i actualizarea chipului divin `n om spre asem\-

narea cu El sunt voca]ii mereu actuale ale umanit\]ii, pentru a reintra

`n matca normalit\]ii, evitând c\derea pe panta suicidar\, spre un

dezastru iremediabil76.

75 Pr. prof. dr. Nicolae Achimescu, Religii `n dialog, Editura Trinitas, 2006, p. 399.
76  Pr. lect. dr. Vasile Borca, op. cit., p. 132.


