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Innledning
Det har blitt hevdet at livsløpet til Edith Stein (1891–
1942) reflekterer det forrige århundret på godt og ondt
(Gerl 1991, 11). På den ene siden bidro kvinnebevegelsen ved begynnelsen av århundreskiftet til at kvinner
endelig fikk ta høyere utdanning (Ibid., 44). Stein grep
muligheten, og fullførte sitt doktorarbeid i 1916, med
høyeste karakter som resultat. Hun var da 25 år gammel.
Utmerkelsen medførte at Stein ble den første kvinnelige
assistenten i filosofi i Tysklands historie, og det til Edmund
Husserl. Hennes Gesamtausgabe teller omkring 20 bind,
og regnes i dag som et sentralt og originalt bidrag innen
fenomenologien, teologien og mystikken. I 1987 ble hun
helligkåret av den katolske kirke, med helgennavnet Teresa
Benedicta av Korset (Ibid., 11).
På den andre siden var Steins liv preget av strukturell
motstand. Hennes ovennevnte assistentstilling var en privat og underbetalt ansettelse (Ibid.), som i utgangspunktet
ikke la til rette for selvstendig arbeid som en filosof av hennes kaliber åpenbart hadde fortjent. Tross muligheten til
å ta høyere utdanning, var kvinner fortsatt ekskludert fra
å kunne kvalifisere til professorat (Ibid., 47). Stein søkte
for å habilitere (som det heter i Tyskland) ved hele fire
anledninger, til gjentatte avslag. De siste gangene, rundt
begynnelsen av 1930-tallet, hadde dette trolig vel så mye
å gjøre med hennes jødiske avstamning som hennes kjønn
(Ibid., 48). Etter at Stein har jobbet en lengre periode som
lærer i et dominikanerkloster i Speyer (Stein konverterte til
katolisismen i 1922)1 og som dosent ved det tyske vitenskapelige institutt for pedagogikk i Münster, trer de såkalte
«arierlovene» i kraft i 1933. Ekskludert fra alle offentlige
lærerstillinger, flyttet Stein til et kloster i Köln, hvor hun
bodde og arbeidet som karmelittnonne. Omstendighetene
i Tyskland under nasjonalsosialismen tvang henne imidlertid til å flykte til et annet karmelittkloster i Nederland,
men i 1942 ble hun arrestert av Gestapo, og sendt til
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Auschwitz. Der, august måned samme år, ble Stein og hennes søster Rosa drept (Ibid., 25–9).
Det er utenfor denne innledningens rammer å gi en
gjennomgang av Steins filosofi i sin helhet. Tenkningen
hennes utvikler seg etappevis, med forskjellige fokusområder, hvilket gjør det vanskelig å sammenfatte den enhetlig, selv om fenomenologien bestandig følger med henne.
Eksempelvis forsøkte Stein etter konverteringen å koble
thomistisk filosofi til grunnprinsipper fra fenomenologien
(Ibid., 27). Hun forlot også etter hvert Husserls transcendentale fenomenologi til fordel for en fenomenologisk ontologi, hvor det værende, og ikke bevissthetsstrukturer, gis
forrang (Ibid., 89).2 Hennes tallrike diskusjoner over kvinnerollen, og politikk, bør også nevnes (Szanto & Moran
2020).3
I ettertiden er det imidlertid først og fremst måten
Stein anvendte Husserls fenomenologi på etiske problemstillinger som innføling, og affeksjonsstudier, samt hennes
filosofiske antropologi, som har blitt stående. Utdraget vi
har oversatt er et godt sted å begynne for de som er interesserte i dette aspektet ved Steins tenkning, og tematikken generelt. Vi har basert oss på de ti første sidene av
Steins Zum Problem der Einfühlung (1917). Denne boken er en bearbeidet versjon av doktoravhandligen Das
Einfühlungsproblem in seiner historischen Entwicklung und
in phänomenologischer Betrachtung (1916). I norsk språkdrakt fant vi det mest nærliggende å gå for tittelen Om
innfølingsproblemet. Årsaken til at vi ikke har valgt å følge
de engelskspråklige oversettelsene, som har latt boken
hete On the Problem of Empathy, er at «innføling» ligger
nærmest det tyske faguttrykket, samtidig som det oppgis
i norske ordbøker med tilsvarende betydning: «sympatisk
innlevelse».4
Spørsmålet i boken er hva en slik sympatisk innlevelse
er, og hva slags tilgang den gir til andre levende subjekter. I
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den metodiske første delen gjør Stein det tydelig at undersøkelsen er fenomenologisk orientert. Innfølingen i andre
subjekter skal tilnærmes som et erfaringsfenomen, ikke som
et blott og bart vitenskapelig objekt. For å forberede en
slik tilnærming gjennomføres den velkjente «fenomenologiske reduksjon», lansert av Edmund Husserl. Her skal
man sjalte ut det man ikke kan si noe sikkert om, frem
til man kommer til selve opplevelsen. Først da kan man si
noe om hva som er konstituerende for opplevelsen; hvordan innføling i et annet subjekt, som man tilsynelatende
tenker man kun har ytre persepsjoner av og som i utgangspunktet fremstår som lukket for meg, er mulig. Hva kommer Stein frem til? Når vi møter andre mennesker konfronteres vi ikke primært med rent «fysiske kropper», men
med «opplevende» kropper. Forskjellen består i at andre
mennesker fremtrer som opprinnelige «orienteringssentrum», på samme måte som jeg er sentrum for mine opplevelser. Et slikt orienteringssentrum kan jeg ikke nå ved
ytre persepsjonen av ting.
Mot slutten av første del gir Stein et konkret eksempel
på nettopp dette – altså at vi ikke kun erfarer «ytre» miner
og gester hos et annet menneske, men at vi også har tilgang
til den andres opplevelse. Når vi ser at noen rødmer etter
å ha sagt en tåpelighet, er det ikke slik at vi først ser skammen i rødmingen, og deretter registrerer at noe dumt har
blitt sagt. Persepsjonen av den andres skam er ikke identisk med persepsjonen av rødmingen. Snarere merker vi
oss at personen selv er seg bevisst sin egen bemerkning
som dum, tåpelig, og at vedkommende rødmer på grunn
av denne. For Stein tilsier dette at vi har en grunnleggende, «opprinnelig» tilgang til andres opplevelser. Dette er
en forutsetning for at vi kan innføle oss i andre subjekter,
og det er strukturen i denne bevissthetsakten Stein gir seg
i kast med å undersøke. Dette leder henne over til andre
del, hvor innfølingsakten blant annet sammenlignes med
andre paradigmatiske bevissthetsakter som erindring, forventning og fantasi. Denne delen av teksten er kompakt,
men rik på innsiktsfulle, dyptpløyende fenomenologiske
beskrivelser, og inneholder dessuten en avsluttende refleksjon over Gud som kan sies å peke frem mot Steins senere
teologiske virke.
Utgaven vi har basert oss på er originalen fra 1917.5
Avsnittsinndelingen derfra er beholdt. I de tilfellene det
dukker opp vanskelig fagterminologi eller latinske uttrykk
har vi prøvd å sette inn utdypende sluttnoter, markert med
«O.a», til forskjell fra Steins egne.
Rett før vi skulle gå i trykken, ble vi oppmerksomme på at det finnes mer av Stein på norsk enn boken
Korsvitenskap (Solum 2007). Det samme utdraget som vi
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har basert oss på fra Steins bok viser seg nemlig å ha blitt
oversatt til norsk tidligere, av Vera Føllesdal, i en antologi
om Stein fra 2000.6 Vi har ikke rukket å konsultere denne
(eller resten av bidragene i antologien for øvrig) under vårt
arbeid, men konstaterer at Føllesdal valgte en annen tittel
enn oss, nemlig Problemet innlevelse. Den interesserte leser
oppfordres til å se på hennes versjon for andre eventuelle
uoverensstemmelser.

OVERSETTELSE
Innfølingsaktens vesen
§1 Undersøkelsens metode
All uenighet angående innføling legger denne stilltiende
forutsetningen til grunn: Det er gitt oss fremmede subjekter, og deres opplevelser. Om prosessens tilblivelse,
om virkningene, om denne gitthetens rett, dette skal det
handle om. Men den neste oppgaven er å betrakte denne
(gittheten) i seg selv og å utforske dens vesen. Innstillingen
som vi skal gjennomføre dette med er den «fenomenologiske reduksjon».7 Fenomenologiens mål er oppklaring, og
dermed den siste begrunnelse for enhver erkjennelse. For
å nå dette målet, frakobler fenomenologien seg i sine betraktninger fra alt som på en eller annen måte er tvilbart,
det som lar seg legge til side. Fenomenologien gjør videre
ingen bruk av noen resultater fra en eller annen vitenskap:
Det er selvsagt, ettersom en vitenskap som vil være den
siste oppklaringen av all vitenskapelig erkjennelse ikke
får støtte seg på en allerede bestående vitenskap, men
må begrunne seg selv i seg selv. Støtter den seg da på den
naturlige erfaring? På ingen måte, for denne selv, så vel
som dens fortsettelse, den naturvitenskapelige forskning,
er gjenstand for mangfoldig tolkning (for eksempel i den
idealistiske eller i den materialistiske filosofi) og viser seg
derigjennom som noe som behøver oppklaring. Gjennom
utsjaltingen eller reduksjonen bortfaller hele den verdenen
som omgir oss, den fysiske så vel som den psykofysiske,
kroppene så vel som menneske- og dyresjelene (herunder
den psykofysiske personen til forskeren selv). Hva kan bli
igjen når alt er visket bort – hele verden og det opplevende
subjekt selv? I sannhet blir et uendelig felt for ren forskning igjen; for tenker vi nå gjennom hva en slik utsjalting
sier: Jeg kan betvile om tingen som jeg ser for meg eksisterer, en mulighet for bedrag består, derfor må jeg unnlate
å sette en eksistens8 [die Existenzsetzung ausschalten], får
ikke gjøre det, men det jeg ikke kan sjalte ut, som er uten
tvil, er min opplevelse [Erlebnis] av tingen (det sansende,
erindrende eller andre slike former for begripelse), samt
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dets korrelat, hele «tingfenomenet» (som i de mangfoldige
sanse- eller erindringsrekkene er gitt som ett og samme
objekt), som i hele sin karakter blir bevart og som kan
bli til objekt for betraktning. (Å innse at muligheten for
å sette en eksistens blir opphevet og likevel innse at den
fulle persepsjonskarakteren skal bli bevart, byr på vanskeligheter. Man anskueliggjør denne muligheten med hallusinasjonstilfellet: Noen lider under for hallusinasjoner og
har innsikt i sin lidelse; han befinner seg for eksempel i et
rom med en frisk person, tror han ser en dør i veggen, og
vil gå gjennom den; gjort oppmerksom av den andre på at
han igjen hallusinerer, tror han ikke lenger at døren finnes,
men kan uansett hensette seg tilbake til den fraskrevne persepsjonen, og fint studere vesenet til persepsjonen derfra,
inkludert eksistens-settingen (skjønt han ikke deltar i den
mer.) Slik blir hele «verdensfenomenet» etter opphevelsen
av verdens-settingen [Welt-Setzung]. Og disse «fenomenene» er gjenstand for fenomenologien. Nå gjelder det å
ikke bare begripe disse som enkelte, og alt det som er implisert i dem, eller å eksplisere, ettergå de tendensene som
er omsluttet i den enkle besittelsen av fenomenene, men å
trenge inn i deres vesen. Ethvert fenomen er eksemplarisk
grunnlag for en vesensbetraktning [Wesensbetrachtung].
Persepsjonsfenomenologien nøyer seg ikke med å beskrive
de enkelte persepsjonene, men vil granske hva «persepsjon
overhodet», i vesentlighet, er, og i enkelttilfellet vinner den
denne erkjennelsen i idéerende abstraksjon).9 Det gjenstår
fortsatt å vise hva det betyr at min opplevelse ikke kan
sjaltes ut. At jeg, dette empiriske jeg, av navn og ståsted,
utstyrt med den og den egenskapen, eksisterer, er ikke
ubetvilelig. Hele min fortid kan ha vært drømt, kan ha
vært et erindringens bedrag – kan dermed være gjenstand
for utsjalting og forblir bare som fenomen gjenstand for
betraktning. Men «jeg», det opplevende subjekt, som betrakter verden og den egne person som fenomen, «jeg» er
i opplevelsen og bare i denne likefremt utenfor tvil og like
lite mulig å fjerne som opplevelsen selv. I vårt tilfelle gjelder det bare å benytte denne betraktningsmåten. Verdenen
som jeg lever i er ikke bare en verden av fysiske kropper.
Utenfor meg finnes det også opplevende subjekter, og denne opplevelsen vet jeg om. Denne viten er ikke ubetvilelig,
her er vi gjenstand for så mange bedrag at vi nå og da er
tilbøyelige til å tvile på erkjennelse på dette området overhodet – men det fremmede sjelslivets fenomen er der og
ligger ikke under for noen tvil, og dette skal vi nå betrakte
nærmere. Undersøkelsens retning er ennå ikke foreskrevet
oss entydig. Vi kunne gå ut fra det fulle, konkrete fenomen som vi har foran oss i vår erfaringsverden, ut fra fenomenet av et psykofysisk individ, som er tydelig annerledes
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enn en fysisk ting: Det er ikke gitt som fysisk kropp, men
som opplevende kropp, som hører til et jeg, som opplever, tenker, føler, vil; hvis kropp ikke bare er stilt opp i
min fenomenverden, men som selv er orienteringssentrum
for en slik verden, som står overfor den og som vekslende
trer mot meg. Og vi kunne undersøke hvordan alt dette
konstituerer seg i bevisstheten – dette som forekommer en
å gå utover den rene, gitte fysiske kropp i ytre sansning.
Vi kunne likeledes betrakte de enkelte konkrete opplevelsene til disse individene; vi ville da se at det her opptrer
forskjellige gittheter og vi kunne følge disse videre: det
ville da vise seg at det finnes andre utarbeidede gittheter
enn den som Lipps gir «i symbolsk reaksjon»: Jeg vet ikke
bare hva som uttrykkes i miner og gester, men også det
som er gjemt bak dem; jeg ser når noen gjør en trist mine,
men ikke virkelig sørger. Videre: Jeg hører at noen gjør en
ugjennomtenkt bemerkning og ser at han derpå rødmer,
da forstår jeg ikke bare bemerkningen og ser skammen i
rødmingen, men jeg erkjenner at han har erkjent bemerkningen som ugjennomtenkt, og at han skammer seg fordi
han gjorde den. Verken denne motivasjonen, eller dommen som felles angående bemerkningen, er uttrykt gjennom en eller annen sanselig fremtredelse. Det gjenstår å
undersøke disse forskjellige formene for gitthet og å legge
frem foreliggende fundamentale forhold. Men nok en annen, mer radikal, betraktning er mulig. Alle disse gittheter
av fremmed opplevelse faller tilbake på en fundamental art
akter som fremmed opplevelse blir grepet i, og de vi nå,
uavhengig av alle historiske tradisjoner som kan knyttes
til ordet, skal betegne som innføling. Å gripe disse aktene
i størst allmenn vesentlighet skal være vår første oppgave.
§2 Beskrivelse av innfølingen sammenlignet med
andre akter
De vil fremheves best om vi setter de opp mot andre rene
bevissthetsakter (betraktningsfeltet vårt etter fullbyrdelsen
av den beskrevne reduksjonen). Vi tar et eksempel for å
anskueliggjøre innfølingsaktens vesen. En venn kommer
inn til meg, forteller at han har mistet broren sin, og jeg
blir var smerten hans. Hva slags varhet er det snakk om?
Det den grunner seg på, hvor jeg henter den ut fra, det vil
jeg ikke gå inn på her. Kanskje er ansiktet hans blekt og
forstyrret, stemmen hans klangløs og trykket; kanskje gir
han også smerten sin til uttrykk i ord: Alt det er naturligvis tema for undersøkelser, men det er ikke det som angår
meg her. Ikke på hvilke veier man når den, men heller hva
den selv er, varheten, det vil jeg vite.
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A) Ytre persepsjon og innføling
At jeg ikke har noen ytre persepsjon av smerten, trenger
knapt å bli sagt. Ytre persepsjon er en betegnelse på de
aktene hvor romtidslig, tinglig væren og hendelser kommer til meg i virkelig gitthet: Foran meg, her og nå, står
det værende selv, vender den ene eller andre siden til meg,
hvorved denne tilvendte siden, i spesifikk betydning, virkelig eller opprinnelig er der, sammenlignet med den medpersiperte bortvendte siden. Smerten er ingen ting, og på
ingen måte gitt meg slik, heller ikke når jeg blir var den
«i» den smertelige minen, som jeg ytre sett persiperer, og
med hvilken den er gitt «i ett». Sammenligningen med den
sette tingens bortvendte side er nærliggende, men den er
likevel høyst vag. For i fremskridende persepsjon kan jeg
bestandig kun bringe nye sider ved tingen til opprinnelig gitthet, prinsipielt kan alt anta denne foretrukne gitthetsmåten; den smertelig bevegede minen – riktigere sagt:
Ansiktsforandringen, som jeg innfølende oppfatter som en
smertelig beveget mine – kan jeg betrakte fra så mange
sider jeg vil, prinsipielt kan jeg aldri komme til en «orientering», hvorfra, i deres sted, smerten selv blir opprinnelig
gitt. Innfølingen har altså ikke karakter av en ytre persepsjon, men den har likevel noe til felles med den: Dette, at
objektet selv er der, her og nå. Vi har blitt kjent med den
ytre persepsjonen som opprinnelig gitt akt. Om innfølingen ikke er ytre persepsjon, så er det ikke ennå dermed sagt
at den mangler karakteren av det opprinnelige.
B) Opprinnelighet [originarität] og uopprinnelighet
[nicht-originarität]
Enda noe annet enn den ytre verden er oss opprinnelig
gitt. Opprinnelig gitt er også ideasjonen, hvor vi griper
vesensforhold intuitivt, for eksempel er innsikten i et
geometrisk aksiom opprinnelig gitt og verdifornemmelse
opprinnelig gitt. Endelig og fremfor alt, har våre egne
opplevelser karakter av opprinnelighet på måten de blir
gitt i refleksjonen. At innfølingen ikke er en ideasjon, er
trivielt – dog dreier den seg om oppfatning av værende hic
et nunc10 (Om den er ideasjonens underlag, som kan være
ervervelsen av vesenserkjennelse av opplevelser, er et annet
spørsmål.) Spørsmålet forblir fortsatt: Besitter innfølingen
opprinneligheten til egne opplevelser? Før vi kan gå til besvarelsen av dette spørsmålet, er det nødvendig å differensiere meningen av opprinnelighet nærmere. Opprinnelige
er alle egne nærværende opplevelser som sådan – hva kunne vært mer opprinnelig enn opplevelsen selv?)11 Men ikke
alle opplevelser er opprinnelig gitt, eller er etter sine gehalter opprinnelig: Erindringen, forventningen, fantasien har
ikke sine objekter foran seg som kroppslig nærværende,
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men gjenkaller dem bare i minnet; og gjenkallingskarakteren er et immanent vesensmoment i denne akten – ingen bestemmelse ervervet fra objektene. Endelig kommer
gittheten til de egne opplevelsene i betraktning: For hver
opplevelse består muligheten til opprinnelig gitthet, det vil
si muligheten for at det reflekterende blikkets levende jeg
kan være i opplevelsen kroppslig og selv. Dessuten består
muligheten for at egne opplevelser ikke er opprinnelig gitt:
I erindringen, forventningen, fantasien. Nå kan vi igjen
oppta spørsmålet: Tilkommer det innfølingen opprinnelighet, og i hvilken betydning?
C) Erindring, forventning, fantasi og innføling
Vi ser en vidtgående analogi for innfølingsaktene i aktene
hvor noe selvopplevd er uopprinnelig gitt. Erindringen
om en glede er opprinnelig som en nå fullbyrdende gjenkallingsakt, men dens gehalt – gleden – er uopprinnelig;
den har gledens karakter, slik at jeg kunne studert den slik,
men den er der ikke opprinnelig og kroppslig, heller som
noe som engang har vært levende (hvorved dette «engang»,
tidspunktet for den forgangne opplevelsen, kan være bestemt eller ubestemt). Uopprinneligheten nå viser tilbake
til datidens opprinnelighet, datiden har karakter av et tidligere «nå», erindringen har dermed en satthetskarakter,
den erindrede værenskarakteren. Dessuten eksisterer enda
en dobbel mulighet: Jeget, subjektet for erindringsakten,
kan i denne gjenkallingsakten se tilbake på den forgangne
gleden. Subjektet har da denne som et intensjonalt objekt
og sammen med og i den sitt subjekt, forgangenhetens
subjekt; jeget nå og jeget fra den gang står da overfor hverandre som subjekt og objekt, ingen dekning inntrer for
noen av dem, selv om bevisstheten om identitet er der.
Men denne bevisstheten om identitet er ingen uttrykkelig
identifikasjon, og dessuten består forskjellen mellom det
opprinnelig erindrende og uopprinnelig erindrede jeg.
Erindringen kan da anta andre fullbyrdelsesmodaliteter.
Den enhetlige gjenkallingsakten, ved at det erindrede dukker opp for meg som helhet, impliserer tendenser, som –
brakt til utfoldelse – avdekker «trekkene» som er omsluttet
i den, i deres tidsmessige forløp, slik den erindrede opplevelseshelheten engang opprinnelig konstituerte seg. Denne
utfoldelsesprosessen kan foregå passivt «i meg», eller jeg
kan fullbyrde den skritt for skritt. Og videre er det mulig
at jeg fullbyrder det passive så vel som det aktive erindringsforløp helt ureflektert, uten at det nåværende jeg på
en eller annen måte har subjektet for erindringsakten for
øye; eller dog at jeg uttrykkelig tenker meg tilbake til det
tidspunkt i den kontinuerlige opplevelsesstrømmen og lar
opplevelsessekvensen fra den gang våkne opp igjen, levenJØRGEN JOHAN THUESTAD MEYER & SJUR SANDVIK STRØM
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de i den erindrede opplevelsen istedenfor å vende meg mot
det som objekt: Erindringen blir jo alltid gjenkalling i
minnet, dets subjekt uopprinnelig, i motsetning til det
som fullbyrder erindringen. Den reproduserende fullbyrdelsen av datidens opplevelser er oppklaringen av det først
vagt intenderte. På slutten av prosessen står en ny objektivering: Den forgangne opplevelsen, det som først dukket
opp for meg som helhet, som jeg så lever meg inn i, la fra
hverandre, sammenfatter jeg enda en gang på slutten i et
«apperseptivt grep».12 Erindringen (i de forskjellige fullbyrdelsesformene) kan oppvise mangfoldige hull. Slik er
det mulig at jeg erindrer og gjenkaller en forgangen situasjon uten at jeg kan erindre denne situasjonen overfor
mine indre forhold; ved at jeg nå tenker meg tilbake til
den situasjonen, innstiller det seg et surrogat for den manglende erindringen, et bilde av det forgangne forholdet,
som riktignok ikke opptrer som gjenkalling av noe forgangent, men som en fullstendiggjøring av erindringsbildet
gjennom helhetens krav på mening; den kan ha tvils-, formodnings, og sannsynlighetskarakter, men aldri værenskarakter. Forventningen er såpass parallell at det knapt er
nødvendig å gå noe særlig inn på den. Derimot vil det være
enda noe å si om den frie fantasien. Også her befinner de
forskjellige fullbyrdelsesmulighetene seg: Fremveksten av
en fantasiopplevelse som helhet, og heri, den skrittvise
oppfyllelsen av dens impliserte tendenser. Levende i fantasiopplevelsen finner jeg ingen temporal distanse, skapt
gjennom opplevelsesstrømmen, mellom den fantaserende
og det fantaserte jeg (når det ikke nøyaktig handler om
fantasert erindring eller forventning). Skjønt, her er det et
skille å gjøre: Jeget som skaper fantasiverdenen er opprinnelig, jeget som lever i den, er uopprinnelig. Og de fantaserte opplevelsene er, overfor de erindrede, karakterisert
gjennom det at de ikke gir seg selv som gjenkallelse av
virkelige opplevelser, men heller som uopprinnelig form
av nærværende opplevelser, hvorved «nærværende» ikke
hentyder mot et nå i den objektive tiden, men mot det
opplevde nå, som i dette tilfelle bare kan objektivere seg i
et nøytralt nå i fantasitiden.13 Denne nøytraliserte (det vil
si ikke-settende) [nicht-setzenden] formen for nærværserindring (gjenkallelsen av et nå virkelig, men ikke kroppslig
gitt) står overfor en nøytralisert frem-og-tilbake-erindring,
det vil si en fremtids- og fortidsfantasi, en gjenkalling av
ikke-virkelige forgangne og fremtidige opplevelser. Det er
også mulig at jeg, skuende inn i fantasiriket (som i erindringen og forventningen) finner meg selv, det vil si et jeg,
som jeg anerkjenner som meg, selv om det ikke er noen
forbindende opplevelseskontinuitet som stifter enheten,
liksom mitt speilbilde (man tenker for eksempel på opple74
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velsen som Goethe forteller om i Dichtung und Wahrheit;
hvordan han etter avskjeden med Friederieke von
Sessenheim møter seg selv i sin fremtidige gestalt). Dette
tilfellet fremstår riktignok ikke for meg som ekte fantasi
fra egne opplevelser, men heller som en analogi for innfølingen, og kun forståelig ut fra den. Nå altså til innfølingen
selv. Også her handler det om en akt som er opprinnelig
som nærværende opplevelse, men uopprinnelig hva gjelder
dens gehalt. Og denne gehalten er en opplevelse som kan
opptre i atter nye fullbyrdelsesformer, slik som erindringen, forventningen og fantasien. Ved at den med ett slag
dukker opp foran meg, står den overfor meg som objekt
(for eksempel sorgen, som jeg «avleser fra den andres ansikt»); ved at jeg imidlertid ettergår de impliserte tendensene (for å forsøke å bringe stemningen, som den andre
befinner seg i, til klarere gitthet), er den ikke lenger i
egentlig betydning objekt, men har trukket meg inn i seg,
jeg er ikke lenger vendt mot den, men vendt mot dens
objekt i den, er hos subjektet, i dettes sted; og først etter
oppklaringen som følger av fullbyrdelsen, trer det igjen
overfor meg som objekt.14 Blant alle de betraktede tilfellene av gjenkallingen av opplevelser har vi altså tre fullbyrdelsestrinn, eller fullbyrdelsesmodaliteter, ettersom man i
konkrete tilfeller ikke alltid gjennomløper alle trinnene,
men vanligvis nøyer seg med en av de følgende: 1.
Fremveksten av en opplevelse; 2. den oppfyllende eksplikasjon; 3. den sammenfattende objektiviseringen av den
ekspliserte opplevelsen. På det første og tredje trinnet, står
gjenkallelsen som den uopprinnelige parallellen til persepsjonen, på det andre trinnet til fullbyrdelsen av opplevelsen. Subjektet for den innfølte opplevelsen, riktignok – og
det er det fundamentalt nye overfor erindringen, forventningen, fantasien og egne opplevelser – er ikke det samme
som det innfølingen fullbyrder, men heller noe annet, de
to er adskilt, og ikke som de ovennevnte, hvor det er en
bevissthet om identitet forbundet gjennom en opplevelseskontinuitet. Og ved at jeg lever i den annens glede, føler
jeg ingen opprinnelig glede, den drenerer ikke jeget mitt
levende, den bærer heller ikke karakteren av det dengang
levendeværendet som den erindrede gleden. Enda mindre
er den noe blott fantasert uten virkelig liv, men det andre
subjektet har opprinnelighet, selv om jeg ikke opplever
denne opprinneligheten. Gleden som kommer fra det andre subjektet er opprinnelig glede, selv om jeg ikke opplever den som opprinnelig. I min uopprinnelige opplevelse
føler jeg meg liksom ledet av noe opprinnelig, som ikke er
opplevd av meg, men likevel er der, gir seg til kjenne i mitt
uopprinnelige. Slik har vi i innfølingen en slags erfarende
akt sui generis. Å fremheve den i sin egenhet, var oppgaven
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som skulle løses, før andre spørsmål (om slike erfaringer er
gyldige, på hvilke veier de kommer i stand), kunne bli grepet an. Og vi har utført denne undersøkelsen i reneste allmennhet: Innfølingen, som vi har søkt å betrakte og beskrive, er erfaring av fremmed bevissthet overhode, helt
likegyldig hva slags erfarende subjekt det er tale om, hva
slags subjekt hvis bevissthet blir erfart. Bare om rent jeg,
om opplevelsens subjekt, var det tale om – på objekt- som
på subjektsiden; ikke noe annet ble innlemmet i undersøkelsen. Slik ser erfaringen som et subjekt har av et annet
jeg overhode ut. Slik oppfatter mennesket sjelslivet til sine
medmennesker, slik erfarer det dog også, som troende,
kjærligheten, raseriet og budet til sin Gud. Og Gud kan
ikke gripe livet deres annerledes. Gud, i besittelse av fullkommen erkjennelse, vil ikke bedras av menneskenes opplevelser, slik menneskene bedras av hverandres opplevelser.
Men heller ikke for Ham blir deres opplevelser hans egne,
og antar ikke den samme grad av gitthet.
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NOTER
1 Biografen Gerl beskriver hvordan det spesielt var lesningen av Teresa
av Ávila (1515–1582) som ble den utløsende årsaken til at Stein gikk
fra å være ateist til å bli troende. Se: Gerl, Hanna-Barbara. 1991.
Unerbittliches Licht. Edith Stein – Philosophie, Mystik, Leben. Mainz:
Matthias-Grünewald-Verlag, s. 22–23.
2 For en sammenligning av Stein og Heidegger se Gerl 1991, 95–105.
3 Stanford Encyclopedia of Philosophy har en omfattende bibliografisk
oversikt over Steins verker på tysk og engelsk, med sekundærlitteratur: Szanto, Thomas og Dermot Moran, «Edith Stein», The Stanford
Encyclopedia of Philosophy (Spring 2020 Edition).
4 Det norske akademis ordbok (NAOB) definerer innføling som «det
å føle seg inn i (noe)» eller «sympatisk innlevelse» (som vi har operert
med ovenfor). Se ordbokens oppslagside: https://naob.no/ordbok/
innf%C3%B8ling.
5 Stein. Edith. 1917. Zur Problem der Einfühlung. Halle: Buchdruckerei
des Waisenhauses.
6 Stein, Edith. «Problemet innlevelse», i Edith Stein: Filosof Og Mystiker
(red.: Mette Nygård og Tor Martin Møller). Oversatt av Vera Føllesdal.
S. 289–302. Oslo: Emilia, 2000. Denne boken inneholder også grundigere tekster om Steins forfatterskap, samt om hennes innfølingsstudie
– eksempelvis Magdalene Thomassens «Grepet av den Andre – innfølingens fenomenologi i Edith Steins filosofi», s. 96–148.
7 Metode i fenomenologien, utviklet av Edmund Husserl. O.a.
8 «Å sette en eksistens» innebærer her noe i retning av å ta noe for gitt,
eller erklære noe som eksisterende.
9 Jeg kan ikke håpe på å gjøre mål og metode for fenomenologien fullstendig klar i et par korte ord for de som ikke måtte være fortrolig med
den, men må, for alle de spørsmålene som oppstår, henvise til Husserls
grunnleggende verk «Ideen». Ideerende abstraksjon er antageligvis hentet
fra Husserls Erfahrung und Urteil, og betegner en akt der man intuitivt
«skuer» det angjeldende fenomenets spesie (Se Moran & Cohen 2012,
2526). O.a.
10 Latin for «her og nå». O.a.
11 Bruken av termen «opprinnelig» [«originär»] for opplevelsens aktside kan være påfallende. Jeg anvender den fordi jeg tror at den samme
karakteren her faktisk foreligger som den man ved korrelatet betegner
slik. Uttrykket «aktuell opplevelse», som er meg fortrolig for dette, undertrykker jeg med hensikt, fordi jeg bruker det for et annet fenomen
(for «akten» i spesifikk betydning, opplevelsen i form av «cogitoet», på
«rettethetsværen») og vil unngå ekvivalentene.
12 Med apperseptivt grep knytter Stein an til Husserls forståelse av appersepsjon. I korthet går dette ut på at vi i enhver persepsjon av et
objekt implisitt er oss bevisst andre aspekter ved dette objektet som
ikke er direkte tilgjengelig fra vårt perspektiv, her og nå. Overført til
erindringsakten, er det mulig å si at vi ikke direkte kan forestille oss alle
aspekter ved ett og samme fortidige hendelsesforløp simultant, selv om
vi altså har et apperseptivt grep om dette, og dermed implisitt er bevisst
de ulike aspektene som til sammen konstituerte hendelsen (se Moran &
Cohen 2012, 39).
13 For begrepet om nøytralisering, se Husserls «Ideen» s. 222. ff.
14 At objektiviseringen av den innfølte opplevelsen, som skiller seg
fra min egen opplevelse, hører til oppfatningen av den fremmedes opplevelse, er blitt betont flere ganger, for eksempel av Dessoir (Beiträge s.
477). Når Lange på den andre siden (Wesen der Kunst s. 139 ff.) gjør
en forskjell mellom den «subjektive bevegelsesillusjonen», bevegelsen
som vi mener å utføre ved synet av et objekt, og den «objektive», bevegelsen som vi tilskriver objektet (slik som en forestilt rytter), så er ikke
det to betraktningsmåter som slettes ikke har noe med hverandre å gjøre
og som man kunne ha konstruert helt motsatte teorier (Innfølings- og
illusjonsestetikk) om, men heller begge de beskrevne trinnene, henholdsvis fullbyrdelsesformene av innfølingen.
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