
i d e i  \ n  d i a l o g
A n u l  I V   N U M ~ R U L Z E C E  ( T R E I Z E C I  { I { A P T E ) h O C T O M B R I E 2 0 0 7

Curba demografic`:
text [i pretext
Predomin` p`rerea c` mizeria facult`]ilor de [tiin]e umaniste din

universit`]ile noastre de stat provine în cea mai mare parte din 
faptul c` ne afl`m, conform statisticii, la limita inferioar` a curbei
demografice în privin]a absolven]ilor de liceu care se înscriu în 
ciclul de studii superioare. 
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Jean-Luc Marion:
Apari]ia darului
Înainte de a se ar`ta,  ca fenomen între alte fenomene, orice lucru
se d`. „Dona]ia“ nu trebuie în]eleas` aici ca „origine“ sau
„cauz`“  a fenomenalit`]ii. Dona]ia poate fi identificat` mai 
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Transcenden]a 
ca eclips` de fiin]`
Dac` nega]ia Infinitului nu este un nu oarecare, ci „subiectivitatea
subiectului din spatele inten]ionalit`]ii“, ea se pune în gândire drept
condi]ie a gândirii înse[i, a subiectivit`]ii subiectului care gânde[te
infinitul [i îl poate gândi tocmai pentru c` infinitul este pus în el ca
afirmare a ceea ce face cu putin]` afirma]ia.  
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Abandonul metafizicii

Au trecut dou` decenii1 de când Jean-Luc Marion
(n. 1946) a receptat provoc`rile fenomenologiei conti-
nentale, pornind în primele sale cercet`ri al`turi de
doi mari mae[tri ai tradi]iei postbelice: Emmanuel
Lévinas [i Michel Henry. Înc` de la începutul secolu-
lui XX, noutatea gândirii fenomenologice husserliene
reprezentase în istoria filozofiei europene un episod
similar revolu]iei cuantice din fizic`. Simpla vog` a
fenomenologiei în [coala francez` de filozofie nu ex-
plic` îns` interesul lui J.-L. Marion fa]` de Edmund
Husserl [i Martin Heidegger. El [i-a însu[it rigorile dis-
ciplinei din perspectiva mult mai avantajoas` a is-
toricului filozofiei. La începutul anilor ’80, compe-
ten]a sa în domeniul studiilor carteziene era unanim
recunoscut`. Recursul la fenomenologie r`spundea
unei nevoi stringente de a dep`[i într-un mod creator
postura relativ confortabil` de hermeneut al moder-
nit`]ii. Marion f`cea un pas înainte, beneficiind de
imensele resurse ale metodei fenomenologice în medi-
ta]ia asupra fiin]ei2. Dup` primele sale studii despre
ontologia lui Descartes3 [i urmând o inedit` inter-
pretare teologic` a nihilismului (dup` diagnosticul lui
Nietzsche [i Heidegger), tân`rul filozof se îndrepta
c`tre noi orizonturi4.

Desp`r]irea de gândirea metafizic` devenea nece-
sar` atât din perspectiva teologic` a cre[tinismului pa-
tristic, cât [i din punctul de vedere al istoricului
filozofiei, care putuse constata falimentul tardiv al
gândirii substan]ialiste. Dou` decenii mai târziu, Ma-
rion avea s` expliciteze ra]iunile acestei turnuri feno-
menologice5. Întrebându-se, pe urmele vechilor greci,
care este diferen]a specific` dintre filozofie [i celelalte
[tiin]e (naturale sau umane), Marion porne[te la o
analiz` sistematic` a principiilor gândirii metafizice. O
asemenea abordare este cu atât mai stringent` cu cât,
în universit`]ile contemporane, cei mai înver[una]i
avoca]i ai „cunoa[terii [tiin]ifice“ continu` s` adere la
mitologia iluminist` a progresului. Rezultatele
„[tiin]elor umane“ (Geisteswissenschaften, humanities)
sunt evaluate cu unit`]ile de m`sur` proprii „[tiin]elor
pozitive“ (Naturwissenschaften, natural sciences). Efecti-
vitatea unei discipline este reflectat` de nivelul ei de
specializare [i fragmentare l`untric`. Conform acestei
viziuni curente, f`r` specializare nu exist` [tiin]`, deci
nici cunoa[tere. F`r` studii inedite (supersti]ia
nout`]ii) [i cât mai specializate (supersti]ia exactit`]ii),
procesul cunoa[terii este pus în pericol. Care este locul
filozofiei (adic` al iubirii de în]elepciune) în acest
ansamblu de noi atitudini teoretice? Cu ce anume se
ocup` filozofia (sau teologia)? Nu cumva totul este o
simpl` p`l`vr`geal`? – se întreab` colegii de universi-
tate ai filozofilor [i teologilor.

Criza fundamentului

În taxonomia aristotelic` a [tiin]elor (Metafizica E,
1026 a 29–31), orice act de cunoa[tere trebuie s` vizeze

generalul. Filozofia contempl` natura unic` (physis tis
mia), adic` divinul, al`turi de esen]ele separate [i imo-
bile (e.g., primul motor). Matematica studiaz` realit`-
]ile sau esen]ele non-separate [i imobile [i rela]iile
între acestea (e.g., raporturile numerice), în timp ce
fizica exploreaz` elementele schimb`toare ale naturii.
Toate celelalte discipline ale cunoa[terii se ivesc din
trunchiul acestor [tiin]e primare. Prioritatea de care se
bucur` filozofia (greu de separat de teologie, cel pu]in
la Platon [i Aristotel) deriv` din preeminen]a unei
categorii indispensabile a gândirii: fiin]a sau fiindul6

(ousia pentru greci, essentia ori substantia pentru latini).
Întrebarea istoricului filozofiei nu întârzie: cum

mai poate fi gândit proiectul filozofiei în urma decon-
struc]iei categoriei de substan]` operat` de I. Kant în
Critica ra]iunii pure (1781)? Cu greu s-ar mai g`si cine-
va ast`zi dornic s` explice realitatea în termenii aris-
totelici de substan]` prim` [i substan]` secund`.
Modernitatea a inversat raportul între metafizic` [i
epistemologie, consacrând trecerea de la substan]ia-
lism la func]ionalism (E. Cassirer). Aceasta repune în
discu]ie statutul subiectului, în]eles de Descartes ca
„substan]` cuget`toare“. Nici ousia aristotelic` [i nici
ego-ul cartezian – ca actor al cunoa[terii fundamentale
– n-ar putea întemeia ast`zi proiectul unei philosophia
prima. Drumul c`tre universalitate nu mai este asigu-
rat, ca în tradi]ia metafizic`, de recursul la no]iunea de
„substan]`“. Cunoa[terea generalului reclam` uzul
unei alte categorii, descoperite pentru întâia oar` de
Husserl în faimoasele sale Cercet`ri logice: „dona]ia“ (die
Gegebenheit). Ceea ce confer` fenomenologiei statutul
de universalitate este conceptul de „dona]ie“, relevat
prin reduc]ia viziunii naturaliste asupra lumii la pers-
pectiva transcendental`. Înainte de a se ar`ta, ca

fenomen între alte fenomene, orice lucru se d`.
„Dona]ia“ nu trebuie în]eleas` aici ca „origine“ sau
„cauz`“ a fenomenalit`]ii. Dona]ia poate fi identificat`
mai degrab` ca strat ultim al oric`rei apari]ii, pe care
subiectul nu face decât s-o consemneze7.

Aceasta este concluzia unui volum de pionierat, inti-
tulat Reduction et donation (1989). Proiectul dep`[irii
cadrelor gândirii metafizice prin articularea unei feno-
menologii lipsite de ambi]ii funda]ioniste îl face pe
Marion s` navigheze între e[ecul lui Husserl de a tema-
tiza satisf`c`tor instan]a ireductibil` a apari]iei
(„dona]ia) [i ambi]ia nereu[it` a lui Heidegger de a
edifica o ontologie fundamental`. Dac` investiga]iile
conduse între 1984–1989 au reprezentat, în opinia au-
torului, „un simplu examen istoric“, tomul publicat în
1997 cu titlul Etant donné revendic` o autonomie l`rgit`
[i deschideri suplimentare8. La zece ani dup` apari]ia
acestui volum fundamental ne propunem aici un sur-
vol asupra principalelor teme care l-au f`cut celebru.

„Dat fiind…“

Împ`r]it în cinci c`r]i distincte, volumul debuteaz`
printr-o pledoarie pro domo. Filozoful parizian î[i
revendic` ortodoxia doctrinar` în raport cu tradi]ia
fenomenologic` husserlian`9. Marion fructific` rezul-
tatele câ[tigate în Réduction et donation, la cap`tul
c`reia „dona]ia“ va fi recunoscut`, pe urmele lui
Husserl din Logische Untersuchungen (1900), ca „ultim
cuvânt al fenomenalit`]ii“. Spre deosebire de J.
Derrida10, care acuza în textul husserlian remanen]a
unui intui]ionism (debitor el însu[i „metafizicii
prezen]ei“), exegetul restituie Cercet`rilor logice
adev`ratul lor Schwerpunkt: dona]ia. Aceasta nu tre-
buie c`utat` nici printre eviden]ele sensibile, de[i în
urma efectu`rii reduc]iei dona]ia poate deveni o evi-
den]` empiric`. Dona]ia este principiul care explic`
legea corela]iei asimetrice a sferei noetico-noematice a
con[tiin]ei. Distinc]ia f`cut` de Husserl între nivelul
formal (noetic) [i cel hyletic (noematic) al apari]iei
(Erscheinen/Erscheinenden) nu contrazice primatul
dona]iei, ci verific` gemina]ia celor dou` „fe]e“ ale
oric`rui fenomen (inten]ia de semnificare [i intui]ia
empiric`).
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Apari]ia darului 
în fenomenologia lui
Jean-Luc Marion
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l Jean-Luc Marion
ÉTANT DONNÉ
ESSAI D’UNE
PHÉNOMÉNOLOGIE
DE LA DONATION
Editura PUF, 1998
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Numai dona]ia poate da seam` de principiul

intui]iei categoriale [i inten]ionalitatea semnifica]iei.
Astfel, „cât` reduc]ie, atâta dona]ie“11 devine „al pa-
trulea principiu al fenomenologiei“ (M. Henry)12.
Când dona]ia devine criteriul ireductibil al apari]iei,
atunci gândirea realit`]ii este eliberat` de tenta]iile
obiectivante ale metafizicii prezen]ei (care reific`
fiin]a, limitat` în sfera vizibilit`]ii). Stabilit în 1989, cel
de-al patrulea principiu al fenomenologiei dep`[e[te
în importan]` primele trei principii formulate de
Husserl în perioada redact`rii Cercet`rilor logice
(1900–1901) [i Ideilor pentru o fenomenologie pur` [i o
filozofie fenomenologic` (1913): i) „cât` apari]ie, atâta
fiin]`“; ii) „orice intui]ie donatoare originar` este o
surs` legitim` pentru cunoa[tere“; iii) „c`tre lucrurile
însele“.

Importan]a principiului dona]iei a fost perceput` [i
de M. Heidegger, care a expus tardiv, în conferin]a de-
spre Fiin]` [i Timp (1962, publicat` în 1969), paradoxul
d`ruirii ca retragere. Pentru Heidegger, anonimul act
al dona]iei (es gibt, în traducerea francez` a lui Marion:
cela donne) retrage darul fiin]ei numai pentru a-l feri de
ner`bd`toarea dorin]` de posesie a „hesperienilor“

(Hölderlin). Fiin]a r`mâne invizibil`, iar dona]ia ano-
nim`. Filozoful german vedea în Ereignis („eveni-
ment“) actorul discret al dona]iei istoriale a fiin]ei.
Limba poe]ilor slujea, îndeob[te, acestei apari]ii
neprev`zute. A[a cum în limba vulgar` faptul de a fi
(sein/être) este tradus prin locu]iunea dona]iei (es gibt),
anonimul „es“ din sintagma „es gibt“ prime[te numele
de „Ereignis“. Trecerea este ierarhic`: de la fiin]` (ca
prezent al gândirii) la dona]ie, iar de la dona]ie la
eveniment. În cuvintele lui Marion, dona]ia nu este
pentru Heidegger decât o „scurt` tranzi]ie între fiin]`
[i Ereignis“13. Dona]ia î[i pierde preeminen]a [i se di-

zolv` în „puterea indeterminat`“ a evenimentului.
J.-L. Marion verific` postulatul universalit`]ii [i pri-

mordialit`]ii dona]iei – f`r` de care nu putem temati-
za fiin]a – în circumstan]e descurajante, cel pu]in la
prima vedere. Un fapt invizibil, condi]ia nimicului sau
faptul mor]ii nu contrazic ubicuitatea dona]iei. În
aceste situa]ii, reduc]ia datului sensibil este operat`
spontan, iar defini]ia fenomenelor în cauz` r`mâne
negativ`. Experien]a unui dat f`r` con]inut empiric
(i.e., nimicul) nu invalideaz` principiul dona]iei. Cel
mai bun exemplu de fenomen, constituit printr-o
inten]ie de semnificare lipsit` îns` de corelatul
intui]iei empirice, este angoasa. Dac` frica este cauzat`
de un agent vizibil, angoasa este o stare afectiv` deter-
minat` de revela]ia neantului. Angoasa este o dorin]`
negativ` f`r` obiect. Când necunoscutul este în sur-
plus prin dona]ia nem`surat` a posibilului, apare la
orizont angoasa. Cauza acestui afect persistent este
nimicul. Pe scurt, dona]ia continu` s` domine suveran
fenomenalitatea chiar în lipsa eviden]elor empirice
(nu un „ce“, ci un „cum“).

Pentru gândirea metafizic`, dona]ia nu este decât
un act („donner“) care presupune existen]a a doi ter-
meni polari: donatorul („le donateur“) [i destinatarul
(„le donataire“), între care are loc tranzac]ia unui dat
anume („le donné“). Datul are mai multe calit`]i („les
caractères du donné“) [i trebuie caracterizat de la caz
la caz. În acest context, no]iunea clasic` de cauzalitate
ne oblig` s` facem din donator o cauz` eficient`, trans-
formând în acela[i timp donatarul într-o cauz` final`.
Ce se întâmpl` atunci cu termenul mediu – datul? Mai
poate fi oare întrev`zut în datul brut al unei tranzac]ii
poten]ialul eminent al darului? Pentru a avansa în
profunzimea fenomenalit`]ii, J.-L. Marion ne propune
reduc]ii succesive tuturor termenilor ecua]iei dono-
logice: donator, dat, destinatar.

Tipologia fenomenelor saturate

Echivalen]a dintre fenomenalitate [i dona]ie tre-
buie fructificat` în sensul descrierii datului intrinsec,
irevocabil [i radical. Toate aceste atribute sunt ale daru-
lui fenomenologic. Urmând aceast` linie, sarcina în-
treb`rii privitoare la dona]ie este u[urat` prin desti-
tuirea tuturor raporturilor de transcenden]` în care
datul fenomenologic ar putea fi implicat. Cartea a III-a
a volumului, poate cea mai dificil` [i mai problema-
tic`, men]ine procedura metodologic` ce a tratat în
primele capitole problema statutului dona]iei [i al
darului (datul redus). În acest punct, Marion încearc`
s` determine finalitatea datului dona]iei, adic` urmelor
pe care opera]iile spontane sau voluntare ale reduc]iei
fenomenologice le las` în fluxul intern al tr`irilor
con[tiin]ei.

Exist` o intim` coresponden]` între tripla reduc]ie
operat` în cartea a II-a [i notele distincte oferite
fenomenului în cartea a III-a. Corespunz`tor reduc]iei
donatorului (care las` ini]iativa deplin` fenomenului)
este anamorfoza dona]iei (§13). Aceasta presupune ca
datul fenomenologic s` nu aib` o subzisten]` proprie.
Categoria substan]ei nu poate trata cu revela]iile
fenomenalit`]ii. Caracteristica de eveniment a feno-
menalit`]ii (§17) corespunde reduc]iei donatarului
care face darul imprevizibil, independent, absolut. O
astfel de sosire nea[teptat` (l’arrivage, §14) în t`râmul
fenomenalit`]ii corespunde darului redus la pura sa
imanen]`. La aceast` triplet` (l’anamorphose, l’arrivage,
l’événement), Marion adaug` fenomenului alte dou`
tr`s`turi elementare. Inciden]a (§16) caracterizeaz`
starea datului redus în condi]ia de irepetabilitate. În
sfâr[it, un fenomen poate s` apar` ca fapt împlinit (§15),
deci liber [i irevocabil. Observ`m aici c` toate determi-
na]iile datului (le donné) reiau, într-o alt` octav`,
tr`s`turile darului [i aproximeaz` calit`]ile fenomenu-
lui saturat. Pentru aceasta, r`sturnarea rela]iilor de tip
metafizic dintre contingen]` [i necesitate (§§14–15),
accident [i substan]` (§16), cauz` [i efect (§17) se im-
punea tocmai pentru ca morfologia fenomenelor s`
poat` fi citit` într-o nou` sintax`.

Inten]ia lui Marion de a citi fenomenele în func]ie
de gradul lor de saturare este inovatoare [i problema-
tic` în acela[i timp. Inovatoare, întrucât tradi]ia
fenomenologic` clasic` a r`mas captiv` prejudec`]ii

moderne conform c`reia deduc]ia categoriilor de lucru
ale gândirii trebuie f`cut` în tiparul teoriei judec`]ilor
din logica formal`. Problematic`, fiindc` judecarea ac-
tului dona]iei în termeni graduali reintroduce catego-
ria metafizic` a cantit`]ii în sânul fenomenologiei [i
fisureaz` univocitatea conceptual` a dona]iei. În orice
caz, prezum]ia de universalitate a [tiin]elor matema-
tice a predispus tradi]ia filozofic` modern` – iar pe
Husserl nu mai pu]in – la întemeierea planului
transcendental al gândirii dup` rigorile contingente
(prin limbaj [i gramatic`) ale apriorismului logic. În
întâmpinarea acestei limite vine tipologia lui Marion.
C`ci obiectul fenomenologiei nu poate r`mâne nici
bucata de cear` a lui Descartes, nici m`rul lui Berke-
ley, nici statuia lui Condillac, nici aritmetica lui „5+7“
meditat` de Kant [i nici cubul geometric husserlian.
În mod simptomatic, exemplele filozofiei moderne se
caracterizeaz` printr-o penurie de intui]ie, figurând în
primele dou` niveluri ale taxonomiei fenomenelor
alc`tuit` de Marion (§§21–22).

Morfologia lui Marion urmeaz` tipologia
judec`]ilor logice stabilit` de I. Kant în Critica ra]iunii
pure (1781). Aceast` tipologie, care d` regulile de
deduc]ie a categoriilor, a fost aspru criticat` la în-
ceputul secolului de importan]i logicieni, precum C.I.
Lewis, J. Lukasiewicz sau E.L. Post. Dincolo de acest as-
pect mai curând conven]ional, Marion dep`[e[te pre-
misa fundamental` a criticismului kantian, care consi-
dera c` orice experien]` cu titlu de cunoa[tere pre-
supune sinteza dintre intui]ia sensibil` [i categoriile
transcendentale ale intelectului. Fenomenologia
dona]iei schi]at` de Marion aspir` la trecerea pragului
kantian al defini]iei cunoa[terii, motiv pentru care
propune o discu]ie a fenomenelor saturate (care în
opera lui Kant î[i are un corespondent relativ în anali-
za estetic` a sublimului)14.

Fenomenele de drept comun care prezint` un
echilibru între inten]ia de semnificare noetic` [i
intui]ia de umplere noematic`, fenomenele saturate, a
c`ror ocuren]` este suveran`, se caracterizeaz` – în ter-
menii fideli Criticii ra]iunii pure – prin insuportabilitate
(dup` categoria cantit`]ii), f`r` analogie (dup` cali-
tate), absolut (dup` rela]ie) [i imposibil de privit (dup`
modalitate). Critica la adresa filozofiei clasice nu este
unilateral`, întrucât minusul de intui]ie material` e
adesea compensat de excesul de intui]ie semnificant`
(ideea de infinit la Descartes, temporalitatea la
Husserl).

Sa]ietatea percep]iei

Dac` ne-am gândi doar la no]iunea de satura]ie,
Marion n-ar ap`rea ca un gânditor cu totul original al
fenomenologiei. Este suficient s` ne gândim la con-
tribu]iile câtorva patriarhi ai studiilor religioase din
secolul XX – Rudolf Otto sau Mircea Eliade – pentru a
descoperi aceea[i problematic` la orizont. Eliade a fost
primul care a definit sacrul în termeni de saturare
fenomenologic`15, motiv pentru care noutatea
abord`rii lui Marion trebuie c`utat` în alt` parte.
Semnifica]ia acestei tipologii a devenit [i mai limpede
dup` apari]ia volumului intitulat De surcroît (tradu-
cerea româneasc`: În plus). Între anii 1977 (L’idole et la
distance) [i 1991 (La croisée du visible), Marion a atribuit
fenomenalit`]ii o determinare mai degrab` vizual`,
polarizat` între privirea idolatric` [i perspectiva ico-
nic` asupra realit`]ii. În 1997, Marion adaug` categori-
ilor de „idol“ [i „icoan`“, superb analizate într-un con-
text deopotriv` teologic [i fenomenologic, no]iunea de
„eveniment“ [i „trup“. În acest fel, tipologia
fenomenelor saturate devine complet`, acestea fiind
tematizate pentru ultima oar` în De surcroît (2001).

Pentru Marion, fenomenologia trebuie s` reziste in-
terpret`rii atomiste a realit`]ii, care reduce experien]a
vie]ii la o sum` de obiecte legate într-o rela]ie strâns`
de cauzalitate între ele. Fenomenologii sunt datori s`
accepte paradoxul saltului „cuantic“ chiar [i la nivelul
trivial al fenomenalit`]ii. Marion pleac` de la o posi-
bil` analogie între „ceea ce se arat`“ [i „ceea ce se d`“.
Prin aceasta, Marion încearc` s` reziste ispitei sub-
stan]ializ`rii (sau a obiectiv`rii, ceea ce este acela[i
lucru), sesizat` de Heidegger mai cu seam` în gândirea
metafizic` bazat` pe no]iunea (fundamental` în opera
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lui Kant) de reprezentare (Vorstellung). Apari]ia
fenomenelor saturate în câmpul experien]ei atrage
aten]ia asupra riscului identific`rii oric`rui fenomen
cu un anumit lucru, [i doar cu acel lucru. Reificarea
este cel mai mare pericol pentru gândirea fenomeno-
logic`, care î[i arat` f`r` sfial` preferin]a pentru cate-
goriile dinamice, inevitabil verbale, ale gândirii. Este
cazul categoriei dona]iei, folosit` atât de Husserl cât [i
de Heidegger în aceea[i încercare de surprindere a
esen]ei manifest`rii. Heidegger a preferat s` determine
fenomenul ca „ceea-ce-se-arat`-în-sine“ (das Sich-an-
ihm-selbst-zeigende). Ceea ce a r`mas neclar a fost statu-
tul ipseit`]ii fenomenului (das Sich). Marion încearc`
s` l`mureasc` acest lucru plecând de la prioritatea
dona]iei fa]` de apari]ie16. Dac` exist` un „sine“ al
fenomenului, acesta trebuie c`utat în condi]iile sale
imprevizibile de emergen]`. Anonimatul fenomenului
poate fi o solu]ie de moment, pân` la descifrarea
dona]iei ca ultim` instan]` (care precede apari]ia).

Eveniment, idol, icoan`

Capacitatea celor mai modeste decupaje ale rea-
lit`]ii de a deveni sursa unei revela]ii (adev`r indicat
de poezie) confirm` natura non-obiectivabil` a feno-
menalit`]ii. Contactul nostru cu fenomenalitatea
înceteaz` s` fie o rutin` atunci când devine o între-
vedere. În defini]ia lui Kant, un obiect este ceva „deja
privit (schon angeschaut) ca un element compus/agre-
gat“ (Critica ra]iunii pure, A163/B204). Fenomenele
saturate nu pot fi supuse acestui tratament analitic.
Ignorarea de c`tre gândirea metafizic` a structurii
evenimen]iale a realit`]ii este perceptibil` în lipsa de
interes a celor mai importan]i filozofi moderni tim-
purii pentru faptul istoricit`]ii. Fenomenologia este de
o alt` p`rere, iar categoria de eveniment permite o in-
terpretare inedit` a condi]iei noastre istorice (c`ci în
chip poetic [i istoric locuie[te omul…)17. Evenimentul
este pentru istoricitate corelativul „impresiei origi-
nare“ (Ur-impresion) în actele fire[ti ale percep]iei, care
înv`luie cele trei ec-staze ale temporalit`]ii (trecut,
prezent [i viitor). Fiecare secven]` a temporalit`]ii
cunoa[te na[terea [i moartea18 chiar dac` nu apare în
sfera vizibilit`]ii. Ego-ul nu mai poate fi interpretat, în
acest context, ca rezervor al fenomenalit`]ii19.

Vorbind despre „idol“ ca un alt exemplu de
fenomen saturat, Marion î[i continu` medita]ia
asupra condi]iei tabloului [i a imaginii în cultura
modern` (referin]a la M. Rothko nu este deloc sur-
prinz`toare). El reia distinc]ia între a privi (regarder) [i
a vedea (voir), ar`tând capacitatea imaginii de a se sus-
trage condi]iei de obiect (fie el „un obiect de art`“).
Când privirea îndreptat` spre tablou nu se mai în-
toarce la sine, atunci fenomenul saturat al idolatriei
este deja pecetluit. Spa]iul [i timpul sunt, într-un fel,
suspendate. Tabloul devine un fel de „idee regulatoare
a privirilor“, care, la rigoare, nu [tiu s` priveasc`, ci
doar s` observe. Între-vederea nu mai are loc în
regimul idolatru al fenomenalit`]ii, ci doar insuporta-
bila absorb]ie a ego-ului în sfera unei alterit`]i suve-
rane. Dimpotriv`, icoana este la polul opus al acestei
manifest`ri magnetice, men]inând experien]a comu-
niunii (printr-o reciprocitate asimetric`) la distan]`.

Trupul ca epilog

Marion este con[tient de limitele metaforelor
vizuale în descrierea fenomenalit`]ii. Corporalitatea
este un alt registru de apari]ie a fenomenelor saturate.
Tema este introdus` printr-o discu]ie a perspectivei
filozofice carteziene asupra rela]iei între minte (res
cogitans) [i trup (res extensa), a[a cum apare în primele
dou` solilocvii din Meditationes de prima philosophia
(1641). Remarcând diferen]a între corpurile celeste [i
corpul uman, Descartes descoper` tema aristotelic` a
auto-afect`rii; doar trupul uman este capabil de auto-
afectare, tematizându-[i nu doar reflexiv, ci empiric
limita. Este adev`rat c` spiritul poate pune la îndoial`
existen]a corporalit`]ii (umane, animale, minerale)
care face din celebrul cogito o instan]` particular` [i in-
depasabil`. Remarcabil` în Medita]iile lui Descartes
este constatarea caracterului afectiv al experien]ei cer-

titudinii sau eviden]ei intelectuale a cogito-ului.
Husserl a fost apoi cel care a tratat trupul ca
„mijloc/mediu (ein Mittel) al oric`rei percep]ii“ (Ideen
II, §18; §24), denumit [i „cel mai originar mine“ (das
ursprünglichst Meine), „cel mai apropiat“ (das Nächste)
sau „lucrul d`ruit originar“ (das original gegebene Ding),
înaintea oric`rei alte percep]ii secundare.

Tratat` fenomenologic, rela]ia între minte [i trup
pare strâns legat` de chestiunea identit`]ii egologice20.
Experien]e decisive cum sunt suferin]a sau
îmb`trânirea ilustreaz` dimensiunea constitutiv` a în-
trup`rii fenomenologice. Dac`, precum materia pen-
tru Toma d’Aquino, trupul devine principiul de indi-
viduare al sinelui (înaintea oric`rei determin`ri voli-
tive sau intelectuale), Marion pare s` lege aceast` doc-
trin` fenomenologic` de o anumit` perspectiv` teolo-
gic` asupra caracterului inalienabil al ego-ului deja
(sau întotdeauna) întrupat. Cel mai bun exemplu în
acest sens îl reprezint` perspectiva sa asupra unirii
sexuale între b`rbat [i femeie21, într-o linie de inter-
pretare care îl apropie de Pascal [i Kierkegaard.

Riscul obiectiv`rii în rela]ia cu trupul celuilalt este
foarte mare, tocmai întrucât corporalitatea promite
(întotdeauna mai mult decât are dreptul) s` devin`
epifania total` a subiectivit`]ii. Pentru romantici, ispi-
ta trupeasc` n-ar fi avut o atât de extraordinar` putere
de atrac]ie dac` corpul necunoscut al celuilalt n-ar fi
promis revela]ia ultim` a alterit`]ii. Izolarea anumitor
elemente constitutive actului sexual de totalitatea
complex` [i profund` a rela]iei de iubire obnubileaz`
tocmai apari]ia darului. Când hermeneutica iubirii nu
încadreaz` exerci]iul d`ruirii reciproce – a dragostei în
trup, cuvinte [i mai ales dincolo de cuvinte –, unirea
celor doi este prostituat` la nivelul unei simple tehnici
sexuale. Cel`lalt dispare în c`utarea febril` a auto-satis-
facerii. Corporalitatea ecraneaz`, în acest punct,
apari]ia alterit`]ii. Precum în experien]a vizual` a rap-
tului, cel cu care m` întâlnesc este, de fapt, o simpl`
proiec]ie a sinelui. Iubirea p`r`se[te bucuria întâlnirii
pentru a c`p`ta atributul ustensilit`]ii. Efectele sau
datele particulare ale unirii trupe[ti nu pot decât ofus-
ca prioritatea fenomenologic` a dona]iei. Faptul în
sine al d`ruirii devine recesiv în raport cu pachetul de
reguli erotice, inventate din plictis [i curiozitate.

Experien]a orgasmului (cel mai adesea asimetric`)
în unirea sexual` arat` imposibilitatea unei uniri radi-
cale a celor dou` trupuri, într-un mod care s` redea
transparen]a ego-urilor transcendentale implicate în
acest act de d`ruire. Orgasmul este tocmai lucrul
neîmp`rt`[it de cel`lalt – r`mânând mereu o expe-
rien]` proprie (a lui sau a ei, dar niciodat` a noastr`).
Pl`cerea sexual` poate fi, desigur, excitat`, men]inut`,
controlat`; poate fi îns` împ`rt`[it`? Dep`[e[te unirea
sexual` condi]ia monadic` a ego-ului c`zut în scepti-
cismul metafizic? Dac` pl`cerea este tangen]ial`, ce
r`mâne atunci din dimensiunea sacramental` a unirii,
recunoscut` ca atare de o bimilenar` tradi]ie cre[tin`?
Aici, r`spunsul lui Marion este, deloc surprinz`tor,
a[ezat pe axele gândirii catolice. Unirea trupeasc` tre-
buie reflectat` de apari]ia unui al treilea ego întrupat:
copilul22. Evident, aceast` apari]ie nu este doar un ac-
cident biologic [i implic` anumite decizii prealabile.
Copilul apare ca prob` empiric` a ireductibilit`]ii sim-
biozei trupe[ti la pl`cerea sexual`. Michel Henry va
continua aceast` reflec]ie, ar`tând c` mediul de rea-
lizare a intersubiectivit`]ii (spa]iul adev`ratelor în-
trevederi) este cel al corporalit`]ii invizibile a lui Hris-
tos. Biserica, n`scut` din asumarea materialit`]ii sacra-
mentale, este mediul auto-afect`rii Vie]ii [i matricea
regener`rii fiec`rui m`dular al Trupului mistic. Co-
muniunea euharistic` reveleaz` condi]ia universal` a
intersubiectivit`]ii. De[i nu se dispenseaz` de prezen]a
corporalit`]ii, comuniunea euharistic` realizeaz`
alchimia intersubiectivit`]ii într-un orizont lipsit de
riscul narcisismului idolatru23.

Evenimentul, idolul, trupul [i icoana sunt patru
exemple de fenomene saturate, tematizate dup` cate-
goriile cantit`]ii, calit`]ii, rela]iei [i modalit`]ii. Eveni-
mentul este un fenomen saturat – deci insuportabil,
dup` categoria cantit`]ii; dup` categoria calit`]ii, ido-
lul este un fenomen lipsit de analogie; dup` categoria
rela]iei, trupul capabil de auto-afectare este un
fenomen saturat în mod absolut; în sfâr[it, dup` cate-
goria modalit`]ii, icoana este imposibil de privit [i in-

descriptibil`. La cap`tul acestei topici a fenomenelor
saturate (diferite de fenomenele s`race în intui]ie em-
piric` sau de cele de drept comun), J.-L. Marion in-
staleaz` „fenomenul de revela]ie“ (ED, §24).

De acest concept paradoxal ne vom ocupa, îns`, cu
un alt prilej.
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