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Ioan Botiș, O istorie antropologică a morții, volumul I,
Baia Mare: Eurotip, 2016, 468 p.

Cartea O istorie antropologică a morții a apărut 
la fi nalul lunii noiembrie a anului 2016 la editura 
EUROTIP din Baia Mare, are 468 de pagini și re-
prezintă primul volum dintr-o serie de cinci lu-
crări pe care ni le propune autorul Ioan Botiș pe 
această temă. Licențiat în istorie la Universitatea 
„Ovidius” din Constanța în anul 1995, Ioan Botiș a 
lucrat mai întâi în învățământ, fi ind profesor de is-
torie la mai multe licee băimărene. În anul 2002 s-a 
regăsit printre cei care au inițiat demersul jurna-
listic numit „Gazeta de Maramureș”, publicație cu 
care colaborează și astăzi. Mai apoi, între anii 2007-
2008, a fost muzeograf la Muzeul Județean de Artă 
„Centrul Artistic Baia Mare”, iar începând cu anul 
2008 este încadrat la Muzeul Județean de Istorie și 
Arheologie Maramureș, acolo unde activează și în prezent. Nici domeniul cercetării 
nu îi este străin autorului, acesta începând în anul 2013 cursurile Școli Doctorale în do-
meniul Istorie la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, avându-l îndrumător 
pe profesorul univ. dr. Toader Nicoară, directorul Școli Doctorale „Istorie. Civilizație. 
Cultură”. Așadar, cartea pe care o prezentăm aici aparține unei personalități comple-
xe, un istoric, scriitor, jurnalist și cercetător deopotrivă, care ne propune descrierea cu 
lux de amănunte și tratarea cu mult curaj a unui subiect cu caracter universal – moar-
tea, fi nd în același timp o lucrare extrem de bine documentată, cu un fi r logic și un 
stil concis. Însă demersul editorial de față nu este unul inițiatic pentru autor, ci vine 
după 8 ani de la lansarea unei alte lucrări de referință, de pionierat chiar în literatu-
ra românească de specialitate, unică în domeniu. Este vorba despre lucrarea O istorie 
antropologică a culorilor, o impresionantă incursiune antropologică în lumea culorilor, 
nuanțelor și simbolurilor acestora, fi ind la rându-i foarte bine primită de către critici și 
cititori deopotrivă.

Revenind la lucrarea de față – O istorie antropologică a morții, aceasta reprezintă „o 
primă încercare de sinteză a problematicii morții la noi”, după cum amintea în prefața 
cărții profesorul Toader Nicoară, fi ind o lucrare foarte bine structurată, care subliniază 
importanța deosebită pe care o are în întreaga lume subiectul tratat, moartea având 
caracter universal. Autorul elaborează un fi r logic al cercetării sale, astfel că începe cu 
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investigarea lumii culturii primitive, inventariind diverse ipostaze ale morții din an-
tica Mesopotamie, până în Egipt, China sau America de Sud, amintind și de folclorul 
celtic, germanic sau de chipurile morții în lumea creștină și în cea musulmană.

Așadar, primul capitol ne prezintă „fi guri” ale morților printre noi, imaginate sub 
formă de strigoi, fantome, spirite, moroi, vampiri și stafi i, vârcolaci și pricolici, amin-
tind și despre descântece, practici vrăjitorești și spiritism. Chiar dacă începutul cărții 
poate părea înspăimântător și înfricoșător, lectura va fi  una destul de plăcută; o ches-
tiune esențială pe care trebuie să o avem în vedere este și faptul că „morții nu au altă 
existență decât aceea pe care cei vii și-o imaginează pentru ei” (Jean-Claude Schmitt ). 
În continuare, în cel de al doilea mare capitol al lucrării, autorul Ioan Botiș ne propu-
ne o abordare originală și extrem de complexă asupra a ceea ce numim „nemurirea 
sufl etului” și felul în care era aceasta văzută și percepută la diferitele popoare și în 
diferitele culturi, de la sumerieni, asiro-babilonieni și persani, egipteni, fenicieni, greci, 
etrusci și romani, la celți, geți, indo-arieni, precolumbieni, chinezi și japonezi până la 
vechii evrei. Astfel, știm că de cele mai multe ori oamenii au crezut că moartea nu este 
defi nitivă, ci că ea este urmată de o altă viață sau o altă formă de existență, în multe 
mitologii și religii crezându-se că sufl etul nemuritor se reîncarnează fi e într-un alt om, 
fi e într-un animal. După cum ni se prezintă în carte: „pentru omul religios, moartea nu a 
reprezentat aproape niciodată, în nici o cultură și în nici o religie, sfârșitul vieții, ci mai degra-
bă un început al unui nou mod de existență, moartea devenind o trecere spre „altceva” și nu un 
sfârșit absolut. Credința în supraviețuirea sufl etului este atât de răspândită, încât se poate spu-
ne fără teama de a greși că ea este universală” (p. 124). Cu toate acestea, „moartea e nece-
sară și de neînțeles”, chiar dacă „nemurirea este ea însăși deopotrivă nedemonstrabilă 
și rațională” (Vladimir Jankélévitch – Tratat despre moarte). După ce și-a familiarizat 
cititorii cu aceste detalii referitoare la nemurirea sufl etului și la reîncarnare, autorul 
ne prezintă în continuare aspecte ale Judecății de Apoi și modul în care aceasta a fost 
percepută de civilizațiile și popoarele amintite mai sus, dar și în credințele populare 
românești.

Un alt capitol, al patrulea din această lucrare, ne prezintă sfârșitul lumii imaginat 
de primitivi, de vechii indieni, egipteni și evrei, amintind și despre potopul sumerian 
sau despre cel din vremea lui Noe, dar cercetând fenomenul și în credințele creștine, 
musulmane, precum și în perioada modernă și contemporană. Cel de-al cincilea ca-
pitol intitulat „Geografi a lumii de dincolo” ne prezintă cele două locuri imaginare, 
Infernul și Paradisul / Iadul și Raiul, acestea ilustrând de fapt cele două vise mari ale 
umanității: „aspirația spre fericirea eternă vs. damnarea eternă”, după cum amintea 
profesorul Toader Nicoară, în prefața cărții. Oricum ar fi  imaginate, aceste locuri re-
prezintă un tărâm misterios pe care cei vii și-l închipuie tot pe baza imaginației lor și a 
transformării unor aspecte concrete din realitate în proiecții neașteptate.

În fi ne, ultimul mare capitol al acestei lucrări are în vedere zeitățile lumii de din-
colo, acestea fi ind spirite benefi ce, dar mai ales malefi ce, descrise și prezentate cu lux 
de amănunte. Autorul ne propune o incursiune în cunoașterea lumii demonilor pre-
istorici, dar și ai zeilor morții la egipteni, sumerieni, asiro-babilonieni, persani, hitiți, 
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caldeeni, ugariți, greci, etrusci, romani, gepizi, la vechii slavi, lituanieni, scandinavi, 
germani și celți, indieni, japonezi, chinezi, la vechii evrei, musulmani, creștini, tolteci, 
mayași, azteci și incași, aducându-ne deopotrivă în atenție și divinitățile morții în cre-
dințele românilor, dar și pe cele din lumea culturilor primitive. Prin documentarea de 
excepție, dar și prin stilul cursiv și concis, cartea răspunde la multe dintre întrebările 
cititorilor despre moarte, semnifi cațiile acesteia din urmă fi ind puternice și complexe, 
fi ind o lucrare ce merită pe deplin a fi  citită. Chiar dacă înfățișează și descrie o lume 
necunoscută cu ajutorul unor elemente neobișnuite și înfricoșătoare, unele greu de 
imaginat, lectura cărții este una neașteptat de plăcută în contrast cu așteptările privind 
subiectul tratat, fi ind foarte bine documentată. Acest din urmă aspect se datorează și 
faptului că subiectul este extrem de familiar autorului, regăsindu-se printre preferatele 
sale și fi ind studiat de mai mult timp.

În ciuda dimensiunii sale considerabile (având nu mai puțin de 468 de pagini), 
lucrarea O istorie antropologică a morții este foarte bine structurată, fi ind scrisă într-o 
manieră fi rească. Sunt folosiți atât termeni uzuali, lucrarea fi ind astfel accesibilă pu-
blicului larg, dar este în același timp și foarte bine documentată, regăsindu-și astfel 
cu ușurință locul printre lucrările științifi ce de referință ale domeniului. Așadar, prin 
demersurile sale, autorul ne oferă o cale comodă și practică de a pătrunde în tainele 
unui domeniu care ne înspăimântă de cele mai multe ori, lucru extrem de bine venit și 
demn de apreciat atât de către cititorul simplu, cât și de către specialiști. Prin structura 
sa extrem de precisă și prin consistența informațiilor pe care ni le propune, lucrarea O 
istorie antropologică a morții scrisă de istoricul băimărean Ioan Botiș este una de referin-
ță în domeniul antropologiei și istoriei deopotrivă.

În opinia mea, lucrarea de față este o reușită, fi ind totodată un demers complex și 
curajos prin însăși tratarea cu atât de multă rigoare a subiectului central, aprecierile 
mele fi ind expuse și în rândurile de mai sus ale acestei analize critice.
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