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Mihail Neamþu

Jean-Luc Marion:
sub prisma fenomenologiei (I)

Dincolo de metafizicã

Dialogul gânditorului francez Jean-Luc Marion cu
filozofii germani de tradiþie fenomenologicã a cãpãtat
un profil pregnant la începutul anilor 1980 la
Universitatea din Poitiers1 . Deºi primele lecturi din
Husserl ºi Heidegger au fost dobândite încã din anii
studenþiei, momentul de maturitate al reflecþiei lui
Marion coincide cu epuizarea unui lung exerciþiu
hermeneutic pe textele clasice ale filozofiei moderne
ºi, în mod special, cu finalizarea tripticului exegetic
cartezian.2

Eseu

1 Cf. F. Dosse, Paul Ricœur, Les sens d’une vie, Paris, La
Découverte, 1997, p. 603.
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Dupã ce în volumul intitulat Idolul ºi distanþa,3

tânãrul filozof francez descoperise importanþa teologicã
a verbului „se dã” (es gibt) (influenþat de insistenþa
cu care Martin Heidegger a vorbit despre evenimentul
istorial al survenirii tematicii fiinþei în gândirea
occidentalã), Marion se simte chemat, doar câþiva ani
mai târziu, sã utilizeze metoda fenomenologicã pentru
a oferi o excepþionalã descriere a noþiunii de „idol” ºi
„icoanã.”4  Aceasta înseamnã cã „idolul” nu este fixat
într-o istorie particularã a credinþelor ºi ideilor
religioase de sorginte iudeo-creºtinã, ci analizat într-
un registru pur speculativ, deci tratat ca o plauzibilã
categorie universalã a gândirii. Adoptarea acestei
rigori descriptive se va dovedi crucialã în alchimia
operei filozofului francez. Asumate iniþial ca niºte
incursiuni în trecutul recent al filozofiei, cercetarea
lui Marion asupra textelor lui Husserl ºi Heidegger
se transformã mai târziu într-un „examen istoric” la
care „metoda fenomenologicã” este supusã cu o fertilã
docilitate.5

La sfârºitul secolului XIX, Friedrich Nietzsche
proclamase sfârºitul definitiv al oricãrei metafizici,
momentul „ateu” al discursului onto-teologic precum
ºi criza moralismului propus de etica iluministã. Nici
transcendenþa unei divinitãþi abstracte, nici nevoia

7-8-9  2008

2 Christina M. Gschwandtner, Reading Jean-Luc Marion:
Exceeding Metaphysics, Indianapolis, Ind., Indiana University
Press, 2007. 3 J.-L. Marion, L’idole et la distance, Paris, Grasset,
19771, p. 255-320 (trad.rom.: Tinca Prunea-Bretonnet ºi Daniela
Pãlãºan, Bucureºti, Ed. Humanitas, 2008).

4 J.-L. Marion, « L’idole et l’icône» apare prima oarã în Revue
Metaphysique et de Morale, no. 4 (1979), fiind reluat cu modificãri
în Dieu sans l’être, Paris, Communio/Fayard, 1982, p. 15-38.

5 J.-L. Marion, Étant donné, Paris, PUF, 1997, p. 7.
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subiectului de-a organiza etic lumea nu pot prede-
termina travaliul analitic. Câtã vreme reconstrucþia
marilor sisteme – în genul Eticii lui Baruch Spinoza –
devine improbabilã, exerciþiul filozofiei trebuie sã se
întoarcã în feuda concretului. Celebrul postulat al
matematicianului Edmund Husserl – „înapoi cãtre
lucrurile însele” – a permis forjarea unei „ºtiinþe
riguroase” noi, nedespãrþitã de ambiþia cartezianã a
exactitãþii, numitã însã mult mai modest „feno-
menologie.” Marion vedea între decesul metafizicii ºi
naºterea fenomenologiei mai mult decât o relaþie de
proximitate cronologicã: „acelaºi an 1900 îl vede pe
Nietzsche dispãrând în totalitate ºi apãrând prima parte
a Cercetãrilor logice.”6  Suprema eterogenitate
existentã între operele celor doi gânditori – Nietzsche
ºi Husserl – capãtã un alt înþeles sub imperativul
acestei întrebãri despre cunoaºterea lumii. „Condiþiile
prezenþei pot oare fi extinse asupra tuturor fiinþãrilor,
dincolo de limitele fixate de stãrile anterioare ale
metafizicii? Poate datul în prezenþã al fiecãrui lucru
sã fie realizat fãrã condiþii sau restricþii”7.  Abandonarea
cadrelor metafizicii tradiþionale care acordase
prioritate conceptului de substanþã (înþeles ca fapt-
nemijlocit-prezent) – aplicat atât naturii naturate cât
ºi subiectului excogitant – nu înseamnã oare anularea

Eseu

7-8-9  2008

6 J.-L. Marion, Réduction et donation, « Phénoménologie comme
telle», Paris, PUF, 1989, p. 7. Referinþa este la Edmund Husserl,
Logische Untersuchungen. Erste Teil: Prolegomena zur reinen
Logik, vol. 1, 1900 (trad.rom.: Bogdan Olaru, Cercetãri logice. I.:
Prolegomene la logica purã, Bucureºti, Ed. Humanitas, 2007);
Logische Untersuchungen. Zweite Teil: Untersuchungen zur
Phänomenologie und Theorie der Erkenntnis, vol. 2, 1901.

7 Marion, op. cit., p. 7.
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oricãrei predeterminãri transcendentale a realitãþii?
Este fenomenologia capabilã sã gândeascã fiinþa în alþi
termeni decât cei de naturã (mecanicã sau inertã)?
Poate o întoarcere la lucrurile însele sã anuleze
tentaþia de obiectivare rece a realitãþii? Pentru Husserl,
idealul preciziei ºtiinþifice rãmâne  central, fãrã însã
ca aceasta sã însemne o îndatorare faþã de crisparea
ontologicã a metafizicilor moderne sau medievale.
Realitatea nu poate fi forþatã sã corespundã, în sens
hegelian sau neoplatonic, unei scheme prealabile, faþã
de care gândirea viului vieþii trebuie subordonatã.  Din
acest punct de vedere, care restituie noutatea
parcursului fenomenologic, Jean-Luc Marion descoperã
în textul lui Husserl despre Cercetãri logice o ambiþie
perfect legitimã: o teorie a cunoaºterii care sã
depãºeascã orice psihologism, mergând „dincolo de
orice limite, aºa încât dizolvã noþiunea însãºi de
prezenþã”8 .

Teoria cunoaºterii

Volumul Cercetãri logice este unul dintre cele mai
controversate texte ale pãrintelui fenomenologiei.
Martin Heidegger9  ºi Jacques Derrida10  au oferit
interpretãri divergente aceluiaºi conþinut filologic ºi
semantic. Mult mai sensibil la întrebarea privitoare
la fiinþã, Heidegger a privilegiat cea de-a ºasea

Eseu

7-8-9  2008

8 Ibidem, p. 8.

9 M. Heidegger, Prolegomena zur Geschichte des Zeitbegriffs,
(GA 20, SS 1925), §6 oferã o discuþie a intuiþiei categoriale, a
relaþiei dintre intuiþie ºi expresie, precum ºi a sintezelor noetico-
noematice ale conºtiinþei.

10 J. Derrida, La voix et le phénomène, Paris, PUF, 19671 (19834).
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cercetare11  ºi problematica intuiþiei categoriale,
anticipând astfel proiectul deconstrucþiei ontologiei
din Sein und Zeit (1927). Jacques Derrida a privilegiat
prima din cele ºase Cercetãri logice (vol. 2),
identificând o doctrinã cvasi-semioticã, deci o analizã
a procesului de semnificare (în breºa cãreia va fixa
mai târziu diferanþa ca principiu transcendental de
articulare a limbajului).12  În aceste împrejurãri, Marion
se vede obligat sã se întoarcã la una dintre temele
centrale ale reflecþiei lui Husserl: donaþia (germ.
Gegebenheit). O analizã minuþioasã a Cercetãrilor
logice vine aºadar sã justifice sensul cuvintelor lui
Husserl care ºi-a caracterizat singur opera cu apelativul
de „strãpungere” („ein Werk des Durchbruches”13 ).

Heidegger ºi, mai ales, Derrida au interpretat
debutul fenomenologiei husserliene ca pe o încercare
incipientã de-a pãtrunde dincolo de vãlul „metafizicii
prezenþei.” Totuºi, elevul direct al lui Husserl a sfârºit
prin a acuza Cercetãrile logice de o derivã idealistã,
în timp ce Derrida a identificat un intuiþionism comun,
incapabil sã depãºeascã problema clasicã a dualismului
epistemologic. Jean-Luc Marion revine asupra acestei
opere fundamentale, apreciind critica primatului
ontologic al prezenþei (exprimat prin reducerea a

7-8-9  2008

11 În vol. 2, cercetarea a ºasea poartã titlul: „ Elemente einer
phänomenologischen Aufklärung der Erkenntnis. Erster Abschnitt:
Die objectivirenden Intentionen und Erfüllungen. Die Erkenntnis
als Synthese der Erfüllung and ihre Stufen.”

12 În vol. 2, întâia cercetare poartã titlul: „Ausdruck und
Bedeutung.”

13 E. Husserl, „Die Logischen Untersuchungen als ein
Durchbruchwerk”, Entwurf einer Vorrede zu den Logischen
Untersuchungen (1913), publicat de E. Fink în Tijdschrift voor
Philosophie, 1939, aici p. 127 (tr. fr.: J. English în E. Husserl,
Articles sur la Logique, Paris, PUF, 1975, p. 373).
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fiinþei la ceea ce este nemijlocit prezent în orizontul
percepþiei). În acelaºi timp, Marion va releva
importanþa crucialã a noþiunii de donaþie în gândirea
structurilor ultime ale fenomenalitãþii.

Ceea ce fenomenologia ortodoxã reuºeºte este sã
lãrgeascã orizontul fenomenalitãþii prin acceptarea
nuditãþii intuiþiilor complet dezvoltate
(vollentwickelten Anschauungen) în analiza noetic-
noematicã a conºtiinþei intenþionale.14  Pentru Husserl
conºtiinþa noastrã se constituie mereu genitival. Avem
mereu conºtiinþa unui lucru anume, chiar dacã acel
lucru (Gegenstand) este un obiect simbol. Trãirile
conºtiinþei se desprind de actualitatea lucrurilor
gândite, tocmai din pricina intenþionalitãþii. Rezultat
al unei sinteze subtile între actul „subiectiv” de vizare
a obiectului, adicã de atribuire a unei semnificaþii
noetice, pe de o parte, ºi actul noematic de saturare
cu intuiþie empiricã sau materialã (în jargonul clasic:
hyleticã). Dintr-o perspectivã psihologistã, trãirea nu
poate fi disociatã de conºtiinþã ºi actul intenþional al
acesteia. Din perspectivã fenomenologicã, însã, trãirile
nu trebuie definite în cadrul opozitiv al interioritãþii
spiritualã cãreia i se opune artificial o exterioritate
materialã. Întoarcerea „cãtre lucrurile însele” (auf die
«Sachen selbst» zurückgeben) presupune efortul
decelãrii fluxului noetico-noematic al conºtiinþei, unde
evidenþele sunt mai puþin accesibile. Cercetãrile logice
ale lui Edmund Husserl condiþioneazã accesul nostru

7-8-9  2008

14 Husserl, Logische Untersuchungen (ediþia I, Halle, Niemeyer,
1901), vol. 2, „Einleitung,” p. 7: „An vollentwickelten
Anschauungen wollen wir uns zur Evidenz bringen.” (Marion
utilizeazã traducerea francezã: H. Elie, A. L. Kelkel ºi R. Schérer,
Paris, PUF, 1961-1964, cu paginaþia versiunii germane din 1913
pe margine).
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la fluxul originar de trãiri ale conºtiinþei de practica
faimoasei reducþii (epochè) fenomenologice. Aceasta
înseamnã expurgarea oricãror valori asociate trãirilor
conºtiinþei – efluvii afective, valori normative etc.
Momentul suspendãrii presupune o purificare de tip
logico-matematic a realitãþii percepute: întrebãrile
legate de cauza producerii unui cutremur nu sunt utile
atunci când analiza fizicalistã face loc analizei
fenomenologice. Prin aceastã reducþie, bunãoarã,
diferenþa între un cal visat, un cal pictat sau un cal de
circ se diminueazã, pentru a permite depistarea
esenþei. Sunt situaþii în care fluxul noetico-noematic
este dezechilibrat datoritã forþei de anticipare a
intuiþiei: pânã la momentul recunoaºterii efective a
chipului ºi, deci, a identitãþii precise a celuilalt, privirea
unei siluete în depãrtare permite un vast joc de
semnificaþii. Siluetei domnului „X” îi pot fi asignate
mai multe nume, dar momentul saturãrii noematice
cu material empiric valideazã doar una dintre mai
multele semnificaþii.

Prefaþa din 1913 la Cercetãrile logice confirmã
primatul intuiþiei: „…metoda mea este în mod strict
«intuitivã» (intuitiv), adicã în mod radical intuitivã
(anschauliche) în sensul lãrgit pe care-l dau acestui
termen (in meinem erweiterten Sinne) ºi (…) în
aceasta constã mai exact diferenþa atât de profundã
care separã raþionalismul ºi idealismul meu de cele
care le-au precedat ºi de toate ontologiile scolastice”15 .
Marion se grãbeºte sã adauge cã „aceastã auto-
interpretare târzie nu rãtãceºte de la intenþia
iniþialã.”16  Încã din 1901, Husserl afirmase cã a gãsit

7-8-9  2008

15 Husserl, Entwurf einer Vorrede…, loc. cit., p. 333.

16 Marion, Réduction et donation, p. 16.
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„o piatrã unghiularã a întregii fenomenologii ºi a
teoriei cunoaºterii din viitor.” În ce constã aceasta?
Filozoful german celebreazã o „lãrgire fundamentalã
pânã aici neîmplinitã (fundamentale und bisher nicht
vollzogene Erweiterung) a conceptelor de percepþie
ºi intuiþie”17 . Husserl leagã aºadar orice epistemologie
de primatul intuiþiei noematice, sesizatã în tot rolul
ei constituant pentru fenomenalitate, conciliind în
mod fericit principul „întoarcerii la lucrurile însele”
cu „principiul principiilor” formulat în Ideen zu einer
reinen Phänomenologie und phänomenologischen
Philosophie, vol. I (1913): intuiþia ca „sursã de drept a
oricãrei cunoaºteri” (§24).

Marion atestã cu numeroase citate din Husserl
continuitatea între primele Cercetãri logice ºi tezele
din Ideen (vol. I-III), refuzând ideea unei cezuri: atât
principiul întoarcerii la lucrurile însele, cât ºi axioma
investigãrii realitãþii fãrã prejudecãþi metafizice
(Prinzip der Voraussetzunglosikeit) se subscriu
„autoritãþii unice a intuiþiei”18  care deplaseazã actul
de cunoaºtere din terenul opiniei (dóxa) naturale în
teritoriul ºtiinþei (epistéme), unde defileazã
evidenþele apodictice. Sintetizând aceastã complexã
operaþie de lãrgire a sferei intuiþiei, Marion conchide:
„pentru cã intuiþia se lãrgeºte, apare mai mult decât
pare (il aparaît plus qu’il n’y paraît).”19 . Extensiunea
intuiþiei coincide cu aceea a însãºi apariþiei.

7-8-9  2008

17 E. Husserl, Selbstanzeige des Logischen Untersuchungen,
apãrut în Vierteljahrsschrift für wissenschaftliche Philosophie, vol.
25 (1901), p. 260 (tr. fr.: J. English, Articles sur la Logique, p. 208-
209).

18 Marion, Réduction et donation, p. 18.

19 Marion, Réduction et donation, p. 21.
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Primatul intuiþiei

Regenþa epistemologicã a intuiþiei nu înseamnã
numaidecât un dictat al sensibilului asupra fenome-
nalitãþii. Cercetãrile logice aduc în luminã „un nou
concept al intuiþiei” desprins de înþelesul obiºnuit al
intuiþiei sensibile. Anticipatã încã din a doua cercetare,
explicitarea noului tip de intuiþie non-sensibilã va
surveni abia în a ºasea Cercetare logicã, unde Husserl
vorbeºte despre „intuiþii ca intenþii care necesitã
saturare (Anschauungen als erfüllungsbedürftige
Intentionen).”20  Husserl proclamã „o lãrgire
(Erweiterung) absolut inevitabilã a conceptelor
sensibile, intuiþie (Anschauung) ºi percepþie
(Wahrnehmung) laolaltã, ceea ce ne permite sã vorbim
despre intuiþia categorialã ºi în mod special despre
intuiþia universalã (allgemeiner Anschauung)”21 .
Tensiunea acestei polaritãþi între intuiþia sensibilã
(specificã registrului psihologic) ºi intuiþia categorialã
(rezultat al reducþiei fenomenologice) este elucidatã
prin relevarea a douã domenii corelative: spaþiul
obiectivitãþii (Objectivität) ºi registrul obiectitãþii
(Gegenständlichkeit).22  O lecturã fenomenologicã a
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20 Husserl, Logische Untersuchungen (ediþia I, Halle, Niemeyer,
1901), vol. 2, VI.§11, p. 511.

21 Husserl, Logische Untersuchungen (ediþia I, Halle, Niemeyer,
1901), vol. 2, VI (Einleitung), p. 478.

22 Husserl, Logische Untersuchungen (ediþia I, Halle, Niemeyer,
1901), vol. 2, I.§12, p. 46: „Die Termini Bedeutung, Inhalt,
Sachverhalt, sowie alle verwandten sind mit so wirksamen
Aequivocationen behaftet, dass unsere Intentionen, bei aller
Vorsicht in der Ausdrucksweise, doch Missdeutung erfahren
könnte. Der jetzt zu erörternde dritte Sinn des Ausgedrücktseins
betrifft die in der Bedeutung gemeinte und mittelst ihrer
ausgedrückte Gegenständlichkeit.”
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realitãþii nu poate discrimina între obiectele ideale
sau imaginare (obiectiv inexistente) ºi obiectele
concrete (a cãror existenþã este obiectiv verificabilã).
Idealitãþile matematice ºi lucrurilor empirice
dobândesc aceeaºi demnitate de manifestare. O
asemenea judecatã n-ar putea surveni fãrã reducþia
fenomenologicã a trãirilor conºtiinþei la nivelul
protologic al intenþionalitãþii. Obiectitatea acoperã, în
acest sens, mai curând „o stare de lucruri”23 , incluzând
deopotrivã obiectele empirice ºi obiectele ideale care
sunt vizate printr-o intuiþie categorialã. Obiectivitatea
empiricã este domeniul specific al intuiþiei sensibile,
iar obiectitatea fenomenologicã relevã sfera de
competenþã a intuiþiei categoriale.

Jean-Luc Marion pune în evidenþã caracterul
revoluþionar al acestui nou concept de intuitivitate
(Anschaulichkeit)24  faþã de postulatul kantian din
Critica raþiunii pure, unde se afirmã cã „intuiþia nu
poate fi niciodatã decât sensibilã” (A 51/B 75). Sunt
trei puncte care marcheazã depãºirea finitismului
kantian de cãtre Husserl. Mai întâi, depistãm în
fenomenologie „o nouã accepþiune a categorialului ca
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23 Husserl, Logische Untersuchungen (ediþia I, Halle, Niemeyer,
1901), vol. 2, I.§12, p. 38, nota 1: „Ich wähle öfters den
unbestimmteren Ausdruck Gegenständlichkeit, weil es sich hier
überall nicht bloss um Gegenstände im engeren Sinn, sondern
auch um Sachverhalte, Merkmale, um unselbstständige reale oder
kategoriale Formen u. dgl. handelt.”

24 Husserl, Logische Untersuchungen (ediþia I, Halle, Niemeyer,
1901), vol. 2, VI (Einleitung), p. 469 („die Sphere der
Anschaulichkeit”). Sintagma apare în Husserl, Die Krisis der
europäischen Wissenschaften und die transzendentale
Phänomenologie, ed. Reinhold N. Smim (Husserliana, vol. XXIX),
§30 (tr. fr.: G. Granel, p. 132). Tot aici Husserl comparã demersul
sãu din Logische Untersuchungen cu accepþiunea datã de Kant
intuiþiei apriorice.
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atare, încât se poate presupune cã orice intuiþie este
pentru Husserl, la un grad diferit, categorialã.”25

Distincþiile operate de Marion sunt urmãtoarele: – a)
Dacã pentru Kant orice intuiþie empiricã sau purã
(spaþiu ºi timp) rãmâne „oarbã” în lipsa unui concept
corespondent ºi în absenþa unei judecãþi sintetice de
cunoaºtere, pentru Husserl „intuiþia cea mai
elementarã, sensibilã deci, nu ar avea nici o validitate
dacã, de la început, nu ar avea o semnificaþie pe care
sã o satureze; funcþia sa nu se desfãºoarã decât
restrângându-se la umplerea unei forme categoriale.”26

Cu alte cuvinte, Husserl acceptã presupoziþia unei
corelaþii „naturale” dintre structurile noetice
(transcendentale) ºi cele noematice (empirice) în orice
act de cunoaºtere, însã numai cu titlu provizoriu. – b)
Donaþia formelor categoriale „se efectueazã ea însãºi
sub modul intuiþiei”27 , cel puþin în cazul apariþiei
universalului. Pentru Husserl nici o intuiþie sensibilã
survenitã prin percepþia unui obiect contingent (e.g.,
trandafirul roºu) nu este posibilã în afara unui orizont
generic „decupat” de intuiþia categorialã a „tran-
dafirului” sau a „roºului” în sine (obiecte pe care Kant
tinde sã le numeascã „scheme transcendentale”, fiind
socotite de medievali drept „specii inteligibile”).
Evidenþa ideii de roºu este posibilã numai prin aceastã
ideaþie categorialã (sau universalã), fondatã de intuiþia
sensibilã a unui roºu particular. În trecerea de la
intuiþia sensibilã la intuiþia categorialã nu vorbim
despre o extensiune, cât despre adâncirea unui raport
analogic care relevã prioritatea celui din urmã termen:

25 Marion, Réduction et donation, p. 23.

26 Idem.

27 Idem.
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„eu vãd casa în calitate de masã înainte de (ºi pentru)
a vedea o casã”28 . – c) În principiu, o formã
(semnificaþie) categorialã debordeazã întotdeauna
intuiþia sensibilã.29  Dificultatea apare atunci când
suntem confruntaþi cu gândirea unitãþii a douã vizãri
strict categoriale („aurul este galben”). Aceasta
presupune fixarea atenþiei asupra copulei a cãrei
semnificaþie nu poate primi niciodatã o intuiþie
saturantã adecvatã: „la fel cum semnificaþia [expresiei]
aurul-galben este, la fel absenþa de saturare intuitivã
a lui este se distinge în mod clar de prezenþa sa – care
ne-ar da în persoanã [expresia] aurul-galben este.”30

Copula, care reprezintã pentru filozofi urma fiinþei în
limbã, oferã o semnificaþie niciodatã saturabilã, dând
efectivitate realã oricãrui enunþ. În concluzie: „intuiþia
categorialã nu se impune deloc printr-o oarecare
misticã iniþiere ce ar deschide al treilea ochi al
spiritului, […] ci marcheazã determinaþia categorialã

28 Marion, Réduction et donation, p. 26.

29 Vezi Husserl, Logische Untersuchungen (ediþia I, Halle,
Niemeyer, 1901), vol. 2, I.§21, p. 72: „Dieses begriffliche Wesen
ist aber nicht die Wortbedeutung selbst; weshalb die beiden
Wendungen ‚rein in den Begriffen gründen’ und ‚durch blosse
Analyse aus de Wortbedeutung entspringen’ nur durch
Aequivocation dasselbe besagen können. Vielmehr ist dieses
begriffliche Wesen nichts Anderes als erfüllende Sinn (als Species
verstanden), der ‚gegeben’ ist, indem die Wortbedeutungen in
entsprechenden sinnlich-anschaulichen Vorstellungen und
gewissen denkmässigen Bearbeitungen oder Formungen
derselben terminiren. Die Analyse betrifft nicht die leeren
Bedeutungsintentionen, sondern diese erfüllenden
Vergegenständlichungen und Formungen. Daher liefert sie auch
garnicht Aussagen über blosse Theile oder Verhältnisse der
Bedeutungen, sondern einsichtige Notwendigkeiten in Betreff
der in den Bedeutungen als so und so bestimmt gedachten
Gegenstände überhaupt.”

30 Marion, Réduction et donation, p. 27.
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a oricãrei intuiþii prin exigenþa categorialã a donaþiei
în persoanã a fenomenului”31 .

Pe scurt, Husserl transgreseazã limitele impuse
de Kant intuiþiei dezrobind-o de primatul sensibilitãþii
într-un mod care þine sã privilegieze exclusiv „donaþia
în prezenþã a oricãrui fenomen, fãrã rest, nici rezervã,
categorialul nefãcând excepþie.”32  Marion identificã,
pe urmele lui Heidegger, sursa unei posibile depãºiri
a „metafizicii prezenþei” în aceastã regenþã a intuiþiei.
Întrebarea imediatã care va trebui pusã este: rãmâne
apariþia conjugatã la timpul prezent?

31 Idem.

32 Idem.
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