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Teologie şi Spiritualitate Ortodoxă 

În frumoasa traducere a Mirabelei Fătu a apărut în colecţia Ştiinţă şi Religie, în 

coordonarea lui Basarab Nicolescu, distinsul expert al transdiciplinarităţii, lucrarea Moartea 

astăzi (2008, 226 p.). Dosar de reflecţie asupra unei realităţi mereu prezente, cu valoare 

ultimativă şi eshatologică deopotrivă, cartea prezintă experienţe personale, eseuri şi analize, 

disertaţii atente asupra temei morţii, a realităţii ei. Simpla înşirare a temelor abordate poate 

îmbia cititorul la lectură: În pragul misterului (Michelle Nicolescu), Cântece de viaţă şi de 

moarte (Horia Bădescu), Moartea, sacramentul (Michel Cazaneve), Eros şi Tanatos (Olivier 

Germain-Thomas), Arta de a trăi şi de a muri în pace (Jean-Yves Leloup), Moartea — o 

propunere revoluţionară permanentă (Jean-Paul Bertrand), Actualitatea morţii în viaţa 

psihologică (Dominique Decant), Moartea în fenomenologia viselor — problema 

subiectivităţii şi a nivelurilor de realitate (Patrick Paul), Cuvintele creează înţelegerea 

noastră asupra morţii (Helene Trocme-Fabre), Moartea face parte din viaţă (Jean Yves Le 

Fevre), Moartea astăzi… poate… (Maurice Couquiaud), Fizicianul şi moartea (Francois 

Vannucci), Conştiinţa atentă (Richard Welter), Metamorfozele lui „a muri astăzi” (Rene 

Berger), Moarte şi spiritualitate. De la moartea astăzi la eternul astăzi (Jean Bies), Cu 

moartea în faţă (Alain Santacreau), Opinii despre ştiinţele morţii (Sylvie Jeaudeau), A învăţa 

moartea pentru a trăi mai bine (Lama Denys), Cercetarea, educaţia şi sentimentul morţii: 

cugetări în spiritul lui Krishnamurti (Rene Barbier), O mare tristeţe antropologică (Pablo 

Sobrero şi Andreu Sole), Escatologiile suprapuse ale mitologiei irlandeze (Corin Braga), 

Moartea. Moartea astăzi (Claude Henri Rocquet), Simboluri ale morţii iniţiatice în basmul 

românesc (Magda Cârneci).  
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Construită din necesitatea identificării paradigmelor ideologiei moderne asupra morţii, 

cartea este un bun îndrumar pentru identificarea de către preoţi a posibilelor puncte de dialog 

cu filosofia şi antropologia culturală modernă.  

 


