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K
unskapens gräns, gränsens vetande

Hur gränsen mellan det egna och det främmande ska dras är en 
central fråga inom den fenomenologiska traditionen, en fråga 
som här undersöks i ett religions!loso!skt sammanhang. På 
 vilket sätt kan vi överskrida oss själva mot det främmande och 
ogripbara, och på vilket sätt är denna möjlighet förbunden med 
vår egen kroppslighet?
 Dessa teman utvecklas i en serie diskussioner av !losofer som 
Edmund Husserl, Max Scheler och Edith Stein. Redan i Husserls 
analyser av transcendensen, tidsmedvetandet och kroppslig heten 
framträder en bestämd gräns för den objektiverande kunskapen, 
även om han i sista hand alltid uppfattade den som ett ideal. I 
Schelers och Steins religions!loso!er utvecklas därefter en kritik 
av denna kunskapssyn, bland annat i form av en analys av kär-
leken (Scheler) och mystiken (Stein), men hos ingen av dem får 
kroppsligheten en central ställning. 
 I den avslutande delen, som analyserar den mystika erfaren-
hetens uttryck hos den medetida beginen Mechthild von Magde-
burg, utveck las en fenomenologi som förbinder transcendens med 
kroppslighet och sinnlighet. Därmed undersöks en gränsens feno-
menologi snarare än fenomenologins gräns.

Jonna Bornemark är forskare och lärare på Södertörns högskola. 
Boken är hennes doktorsavhandling.  
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Förord

Fenomenologin har kommit att inta en allt mer framträdande plats i 
den svenska filosofin under de senaste decennierna, men dess poten-
tial i religionsfilosofiska frågor har hitintills utnyttjats allt för lite. Att 
i detta filosofiska landskap acceptera en avhandling som diskuterar en 
relativt okänd medeltida kvinnlig mystiker har inte varit lätt för alla. 
Det känns därför extra angeläget att tacka de kollegor och institutio-
ner som ändå har låtit mig pröva detta lite osäkra kort. Jag vill inte 
minst rikta ett varmt tack till filosofiämnet på Uppsala universitet som 
tagit emot mig och mitt udda ämne med stor generositet och inspire-
rande diskussioner. Många filosofer och filosofistudenter kommer un-
der lång tid framöver dra nytta av den ton Sören Stenlund satt i denna 
miljö. Såväl studenter och doktorander som lärare har nyfiket och kun-
nigt erbjudit spännande diskussioner, nämnas kan Niklas Forsberg, 
Sharon Rider, Elinor Hållén, Olof Pettersson och Mats Nygren som 
bidragit med värdefulla kommentarer. Att jag även fick chansen att 
följa med uppsalafilosoferna till Åbo universitet för att där presentera 
en del av avhandlingen gav nya och lärorika perspektiv.

Min hemmiljö har dock varit filosofiämnet på Södertörns högskola 
som jag tycker har gett filosofin i Sverige en nystart. Jag vill tacka Hans 
Ruin som fick mig att förstå att filosofi är mitt ämne och Fredrika 
Spindler som visat mig att filosofin är rikare än jag anade. Jag är också 
tacksam för läsningar och goda samtal med framförallt Anna-Karin 
Selberg, Christian Nilsson, Carl Cederberg, Krystof Kasprzak och 
Jonna Lappalainen, men även av Anders Bartoneks, Ramona Rats och 
Jonatan Habib Engqvists deltagande på seminarier. Nicholas Smith 
har generöst bjudit på sin husserlexpertis med kommentarer, tips och 
råd som utvecklat och utmanat min förståelse av Husserl. Fredrik Sve-
naeus och Centrum för praktisk kunskap på Södertörn har bland an-
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förord

nat erbjudit en filosofisk miljö där jag fått möjlighet att utveckla av-
handlingens teman i helt andra sammanhang och pröva dess använd-
barhet även för icke-filosofer. Jag är också tacksam för de kommenta-
rer och tankar som Dan Zahavi delade med sig av på ett lärorikt slut-
seminarium. En viktig person är också min bihandledare Martina 
Reuter vars noggranna läsningar och nyanserade kommentarer varit 
avgörande, inte minst i avslutningsstadiet.

Jag vill också tacka alla doktorander och forskare som är aktiva i 
Nordiskt sällskap för fenomenologi, som har utgjort en fenomenolo-
giskt kunnig och utmanande internationell miljö och som har gett oss 
alla möjligheten att träffa och diskutera med internationella toppfors-
kare. Bland annat inom ramen för detta nätverk har Sara Heinämaa, 
Ulrika Björk och Lisa Käll visat på systerskap, glädje och expertis. 

Min andra internationella miljö är Nordiskt sällskap för religions-
filosofi som på liknande sätt erbjudit möjligheten att presentera och 
diskutera delar av avhandlingens innehåll med ett högklassigt kolle-
gium, inte minst vill jag tacka Arne Grøn, Marius Timmann Mjaaland 
och Sigridur Torgeirsdottir. Ett extra stort tack vill jag rikta till Jayne 
Svenungsson som utöver vänskap visat på fenomenologins och den 
samtida teologins nära samband, och betydelsen av våra diskussioner 
kan inte överskattas. Hennes avhandling har också i Sverige introdu-
cerat den fenomenologiska diskussion jag vill delta i. 

Jag vill också passa på att tacka Utbildningsvetenskapliga kommit-
tén på Vetenskapsrådet för stödet till projektet ”Det egna och det 
främmande – om bildningstankens utveckling och aktualitet” som jag 
lärde mig mycket på, samt Helge Ax:son Johnsons stiftelse och Axel 
och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för generösa bidrag. Jag vill 
också tacka Laercio Redondo för möjligheten att använda hans vackra 
konstverk som omslagsbild, Leif Blom för att han löste den svåra upp-
giften att fotografera målningen och Johan Laserna för att han på ett 
utmärkt sätt formgivit boken. Tack också till Erland Jansson och hans 
medarbetare för ett gott samarbete kring publikationen.

Flera av avhandlingens centrala teman har legat och grott i mig 
sedan lång tid, en person som har sått några av de viktigaste fröna är 
Patrik Hultin som jag inte kan tacka nog. Under senare år har Ka-
milla Skarströms stöd, läsningar och våra goda samtal varit avgörande. 
Långt innan dess gav förstås mina filosofiska diskussioner med min 
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far John Bornemark en startpunkt för ett filosofiskt intresse, ett in-
tresse vi har fortsatt att odla genom vårt gemensamma engagemang 
för filosoficaféer. Jag vill också passa på och tacka Maj-Britt Johansson 
för gott samarbete liksom alla deltagare på filosoficaféerna för att de 
ständigt visar på nya sidor av filosofin och därmed hjälpt avhandlings-
arbetet framåt. Min mamma Lena Wilhelmsson har givit mig stöd för 
att kunna verka i den akademiska världen och genom sina värderingar 
och intresse för dialog givit mig centrala utgångspunkter för både per-
sonlig och filosofisk utveckling. Jag vill också tacka Justus för att han 
har haft sådant tålamod med sin mamma som kanske riktat allt för 
mycket uppmärksamhet mot datorn på helger och kvällar. Justus är 
också den person som på det mest genomgripande sätt har förändrat 
mitt liv, förskjutit alla perspektiv, öppnat nya dimensioner i kärleken 
och därmed skapat helt nya förutsättningar för varje filosofisk tanke. 
Walle, eller mer korrekt Sven-Olov Wallenstein, har naturligtvis varit 
ett ovärderligt stöd de senaste fyra åren på flera olika plan, där hans 
otroliga filosofiska kunskaper inte är de viktigaste. Den ömsinthet, 
ärlighet och generositet som han dagligen uppvisar ligger bortom vad 
jag trodde var möjligt. Jag hoppas vår kärlek fortsätter att möjliggöra 
en framtid och nytt liv.

Men allra mest vill jag tacka Marcia Sá Cavalcante Schuback som 
har gett allt man kan önska av en handledare. Hon erbjuder ständigt 
både det starkaste stöd och avancerade filosofiska utmaningar. Jag har 
haft handledningssamtal med henne då hon har skakat på huvudet och 
haft en djupgående kritik av min text, men jag ändå gått från mötet 
med ett stort leende på läpparna för de nya filosofiska horisonter som 
öppnat sig. Hennes filosofiska passion är en rikedom för hela det 
svenska, för att inte säga internationella, filosofiska livet.
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Inledning

Avhandlingens tema

Att människan är ändlig är en både smärtsam och helt grundläggande 
erfarenhet. Ändligheten innebär att människan erfar sig som begrän-
sad i såväl tid som rum. Men denna begränsning utgör samtidigt möj-
ligheten för att en värld ska kunna framträda. Såsom begränsad måste 
människan ständigt relatera till det hon inte är eller har. Det innebär 
att jaget i sin själverfarenhet och upptäckt av sig själv samtidigt upp-
täcker sin relation till det som hon inte är, det främmande.

Det främmande träder fram i en serie av ökande annanhet och 
ökande otillgänglighet. Serien kan påbörjas med det motstående ting-
et vars utsträckta kropp är skild från jagets egen kropp. Tingets annan-
het kan kontrasteras mot den andra människans annanhet. Den andre 
framträder likt tinget som en annan utsträckt kropp, men till skillnad 
från tinget även som ett annat erfarande och tänkande. I jämförelse 
med tinget är den andre både mer lik jaget och mer främmande. Lik-
som jaget är den andre både utsträckt och erfarande men dess erfa-
rande är inte direkt givet utan istället medgivet; till skillnad från tingets 
givenhet innebär erfarenheten av medmänniskan en insikt i att något 
finns fast det inte är direkt givet för mig. Både tinget och den andra 
människan ges också som delar av en omgivande värld. Världen fram-
träder genom jagets grundläggande erfarenhet av begränsning, som 
innebär att hon befinner sig i en värld som inte är jaget självt. Men 
inte desto mindre kan denna värld formuleras som det jaget har: till 
varje människa hör en värld. Denna värld karakteriseras av en dubbel-
het, den utgör en möjlighet för handling men sträcker sig också långt 
bortom människans kontroll. Världen är inte bara min utan även den 
andres, vilket innebär att den också har fickor av erfarenheter som inte 
är åtkomliga för jaget. Världen sträcker sig också bortom jaget genom 
dess horisonter som både ger jagets rörlighet ständigt nya möjligheter 
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och ger en fond av något som inte är givet. Slutligen skulle vi kunna 
låta denna serie av annanhet avslutas med en radikal annanhet eller 
ett radikalt främmande som träder fram ur erfarenheten av begräns-
ning. Världen framträder som det vi kan ha kunskap om, men män-
niskans begränsning innebär också en möjlighet att erfara att det finns 
en gräns även för hennes kunskap. Världen och det givna uppvisar en 
medgiven icke-givenhet. Gränsen föder dels en erfarenhet av att jaget 
inte vet allt som kan vetas, men också av att existensen eller varat 
sträcker sig bortom kunskapen. Denna erfarenhet kan dels framträda 
i relation till världens ständigt bortomliggande horisonter, men också 
i relation till jaget självt. En närmare undersökning av kunskapens 
egna medel visar nämligen att just den objektiverande och kunskaps-
skapande blicken inte till fullo kan bli objekt för sig själv. Det är alltså 
både i det som ligger längst bort från jaget och i jagets egen mest in-
tima struktur som en fråga om det icke-givna kan träda fram. En sådan 
radikal främmandehet har formulerats bland annat som det heliga, det 
numinösa, det vertikala, det transcendenta och som radikal alteritet. 
Det är både skräckinjagande och lockande, fängslande och befriande, 
intimt och radikalt yttre.

Att människan ständigt relaterar till det främmande av olika grader 
innebär att hon ständigt överskrider det egna jaget, men på olika sätt 
beroende på vilken grad av främmandehet hon relaterar till. I relation 
till det yttre tinget överskrider hon sig själv i och med att hon är riktad 
mot det som inte är hon själv. Det yttre tinget är emellertid samtidigt 
något hon kan ”ha” i kunskapen och därmed kan omfatta. Men genom 
att människan även relaterar till den andra människans erfarande, 
världens överskridande horisonter och oförmågan att se sig själv trans-
cenderar hon även kunskapen genom att relatera till det som överskri-
der hennes kunskaper. Detta gör också att vi kan skilja på annanhet, 
det främmande och det transcendenta å ena sidan och transcende-
rande eller överskridande å andra sidan. De förra benämner det som 
inte är jaget eller som jaget inte kan ”ha” i kunskapen. De senare be-
nämner en relation till det främmande som även omformar förståelsen 
av jaget. Det främmande av olika grader förstås som andra sidan av en 
gräns medan ett intresse för transcenderandet snarare innebär ett in-
tresse för gränsen eller gränsdragningen. Det är i det följande detta 
andra förhållningssätt som står i centrum.



inledning

15

Det icke-givna ges alltså vid den traditionella kunskapens gräns, 
men frågan är om denna gräns även är filosofins gräns. Den moderna 
fenomenologin har alltsedan sin födelse i början av 1900-talet tema-
tiserat denna gräns och formulerat hur andra sorters vetande återfinns 
vid den objektiverande kunskapens gräns. Där en objektiverande kun-
skap inte längre räcker till träder andra sätt att relatera till det radikalt 
främmande fram. Dessa alternativa förhållningssätt har bland annat 
formulerats som troende, älskande och erotiska. Dessa förhållningssätt 
har inte minst formulerats inom religionen. När filosofin vill närma 
sig människans erfarenhet av något icke-givet i det givna och av radi-
kal främmandehet utgör därför religiös erfarenhet och religionsfilo-
sofi centrala källor. 

Avhandlingens centrala frågeställning är hur kroppsligheten, i dess 
dubbla givenhet som både en utsträckt kropp i en värld och en levan-
de, erfarande kropp, relaterar till det främmande av olika grader, det 
vill säga till det som transcenderar det direkt givna. 

*

För att närmare undersöka den objektiverande kunskapens gräns vän-
der jag mig först till Edmund Husserl och hans diskussioner om trans-
cendensbegreppet. I Husserls analyser återfinns det radikalt främ-
mande i den andra människans erfarande, det främmande är därför 
snarare associerat till de andra än till det egna. I Husserls analyser är 
också kroppsligheten central för relationen mellan den främmande 
andra och det egna. Men i Husserls fenomenologi återfinns också ett 
annat transcendensbegrepp i oförmågan att fullständigt synliggöra sig 
själv. Detta transcendensbegrepp leder till en diskussion om ett över-
skridande av kunskapens gränser som har varit central för efterföljan-
de fenomenologer.

Husserls analyser utgör en startpunkt. Men för att närmare under-
söka människans transcendens vänder jag mig också till två fenome-
nologer i Husserls samtid som inte studerats i lika hög utsträckning: 
Max Scheler och Edith Stein. De utvecklar både människans transcen-
derande struktur och den objektiverande kunskapens gräns. Detta 
intresse ställs på sin spets i deras religionsfilosofi. Vi skulle till och med 
kunna hävda att dessa teman var centrala för att deras utveckling av 
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en fenomenologisk religionsfilosofi. Men detta intresse för människan 
som transcenderar kunskapen får också konsekvenser för deras analy-
ser av kroppen. I sina fenomenologiska intersubjektivitetsteorier ger 
de båda kroppsligheten en central roll i relationen mellan det egna och 
det främmande, men i deras religionsfilosofier omvandlas denna rela-
tion. Det främmande återfinns som något centralt i det egna såsom 
dess grundläggande förutsättning, som jaget står passivt och emotta-
gande inför. Det främmande förstås därmed som gudomligt och bort-
om varje reflexiv kunskap och kroppsligt objekt. Till skillnad från 
 Husserls fenomenologi intresserar de sig för detta främmande och 
icke-givna skilt från kroppsligheten. Relationen till det gudomliga kan 
inte vara en kunskapsrelation med det gudomliga som objekt. Istället 
har det ofta formulerats som en kärleksrelation som förbinder det 
gudomliga och den troende. Men denna kärlekens rörelse sker hos 
såväl  Scheler som Stein på bekostnad av förbindelsen mellan erfaran-
de och erfaret i den levande kroppen. Ju mer deras intresse för det 
religiösa växer, desto mindre roll spelar kroppslighet och världslighet.

Husserls analys undersöker alltså hur den andres främmandehet 
framträder inom ramen för det egna jaget. Hans position karakterise-
rades därför av Stein som egocentrisk, eftersom hon menade att han 
därmed sökte de yttersta, och för en objektiverande blick icke-givna, 
utgångspunkterna i det egna. Steins och Schelers positioner däremot 
kan formuleras som teocentriska såtillvida som de menar att dessa 
utgångspunkter återfinns i det gudomliga och skiljs från det sinnligt 
erfarna och därmed från kroppen i dess dubbla aspekt av att vara sam-
tidigt erfarande och erfaren. 

Jag kommer i det följande att söka ett tredje förhållningssätt, som 
skulle kunna återfinnas mellan det egocentriska och teocentriska. 
Detta tredje förhållningssätt kallar jag daimocentriskt, från det gre-
kiska ordet för demonen som den som står mellan människa och Gud. 
Därmed försöker jag benämna en position som binder samman det 
sinnligt givna med det som inte är direkt givet och förstå dessa som 
ömsesidigt beroende. Ett flertal olika ingångar till en sådan analys kan 
utvinnas ur läsningar av Husserl, Scheler och Stein, men för att ut-
veckla den ytterligare gör jag en fenomenologisk läsning av 1200-tals-
beginen Mechthild von Magdeburgs text Das fließende Licht der Gottheit. 
Därigenom vill jag undersöka ett förhållningssätt som relaterar till en 
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radikal främmandehet men som inte innebär något teocentriskt läm-
nande av det kroppsliga eller världsliga. Mechthild tillhör en beginsk 
tradition karakteriserad av en brudmystik, vilken hos henne formule-
ras som en erotisk spänning mellan Gud, som det radikalt främmande 
i såväl det egna som bortom det egna, och människan, som en levande 
och sinnligt given kropp. I det erotiska binds därmed kärlekens inten-
tionalitet samman med människans kroppslighet. Det gudomliga 
framträder här inte som något självständigt, i sig givet som är obero-
ende av det sinnligt givna, inte heller betonas någon harmonisk för-
ening. I en fenomenologisk läsning av denna text är relationen mellan 
det sinnligt givna och det främmande snarare präglad av ett ömse-
sidigt beroende och som sådan återfinns gränsen mellan dem som den 
erotiska spänningens samtidigt tudelande och sammanhållande kraft. 
Den daimocentriska positionen innebär en undersökning av denna 
gränsdragning och ett försök att följa med i hur gränsens båda sidor 
växer fram genom att samtidigt skiljas åt och hållas samman. Genom 
att undersöka relationen mellan det radikalt främmande och det egna 
undersöks varje gränsdragning mellan det andra och det egna.

Bakgrund och forskningsläge

Ett centralt tema för fenomenologin efter Husserl kretsar kring den 
objektiverande kunskapens gränser och förutsättningar, vilket har 
inneburit en utvidgning av intentionalitetsbegreppet. Scheler och 
Stein, liksom Martin Heidegger, kritiserade Husserl för att han vill 
förbli inom en strikt vetenskaplig inställning, men alla tre använde sig 
också av de öppningar han lämnade. Scheler och Stein drev alltså 
 denna kritik av en objektiverande intentionalitet som längst inom sina 
religionsfilosofier. Även under andra halvan av 1900-talet har denna 
koppling mellan en fenomenologisk självkritik och religion återkom-
mit, bland annat i Jean-Luc Marions, Michel Henrys och Emmanuel 
Levinas arbeten. Sedan början av 1990-talet har det till och med talats 
om en ”teologisk vändning” inom fenomenologin. Detta begrepp 
 etablerades framförallt genom Dominique Janicauds kritiska Le tour-
nant théologique de la phénoménologie française från 1991. Men det feno-
menologiska intresset för religion är inte endast ett franskt fenomen 
utan återfinns även hos filosofer som Gianni Vattimo från Italien, 
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Hent de Vries från Holland, Eugenio Trias från Spanien och John D. 
Caputo från USA. Detta intresse har, som titeln på en av de Vries 
böcker anger, bejakats som en vändning till religionen, men inte till 
en konfessionell teologi.1 

Detta intresse för religionen innebär inte att fenomenologin skulle 
underkasta sig några religiösa kriterier eller dogmer, men inte heller 
att religionen är blott ett fenomen som en fenomenologisk vetenskaps-
man kan sätta som ett objekt att undersöka. Snarare utgör den en 
punkt där fenomenologiska analyser om vetandets gräns och erfaren-
hetens struktur återfinner paralleller till sitt eget frågande i äldre  texter 
som ingår i olika religiösa traditioner. Framförallt är det texter ur den 
kristna mystika traditionen som har stått i centrum: Augustinus, Dio-
nysios Areopagita, Angelius Silesius och Meister Eckhardt har varit 
centrala gestalter.2 Men detta har också lett till ett ökande intresse för 
andra religiösa traditioner än den kristna, till exempel den sufiska,3 
men kanske framförallt den buddhistiska där tänkare som Nagarjuna 
och Dogen varit viktiga.4 Närheten mellan fenomenologin och maha-
yanabuddhismen har också sedan tidigare utvecklats av japanska tän-
kare inom bland annat Kyotoskolan.5 

1. Se till exempel Gianni Vattimo, Dopo la cristianità. Per un cristianesimo non reli-
gioso, 2002 (After Christianity, 2002), Hent de Vries, Philosophy and the Turn to Re-
ligion, 1999, Eugenio Trias, Pensar la religión, 1997 (Att tänka det religiösa, 2003) och 
John D. Caputo, The Prayers and Tears of Derrida: Religion without Religion, 1997.
2. För fenomenologiska analyser av Augustinus se John D. Caputo, Augustine and 
Postmodernism: Confessions and Circumfession, 2005; av Dionysios Areopagita se 
Jean-Luc Marion, L’idole et la distance, 1977 (The idol and distance: five studies, 2001); 
av Angelius Silesius se Jaques Derrida, Sauf le nom, 1993 (On the name, 1995); av 
Meister Eckhardt se Michel Henry, L’essence de la manifestation, 1960 (Essence of 
Manifestation, 1973) och Reiner Schürmann, Meister Eckhart: Mystic and Philosoph-
er, 1978.
3. För en fenomenologisk läsning av en sufisk tänkare, se till exempel Jad Hatem, 
”Suhrawardi, a Phenomenologist: Ipseity” i Phenomenology and Religion: New Fron-
tiers, 2009.
4. För fenomenologiska analyser av buddhism, se till exempel David Loy, ”The 
Deconstruction of Buddhism”, 1992, i Derrida and Negative Theology och ”Langu-
age against its own mystifications: Deconstruction in Nagarjuna and Dogen”, 
1999.
5. Några centrala verk i Kyotoskolan är Kitaro Nishida, An Inquiry into the Good, 
1990 och Keiji Nishitanis Religion and Nothingness, 1983. 
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En kritik av en sådan fenomenologi som intresserar sig för religiös 
erfarenhet och ett försvar för fenomenologin som en a-religiös tradi-
tion har drivits först och främst av den tidigare nämnde Janicaud, som 
utvecklar sin kritik i La phénomenologie eclatée från 1998. Janicaud kri-
tiserar just förhållningssättet till det icke-givna, som han menar går 
bortom det fenomenellt givna i den så kallade vändningen till teolo-
gin. Istället menar han att fenomenologin bör förbli en transcendental 
och neutral vetenskap vars metod måste vara ateistisk.6 Till denna 
kritiska tradition kan man också räkna Martin Hägglunds nyligen pu-
blicerade Radical Atheism: Derrida and the Time of Life, där han menar 
att varje religiöst uttryck strävar mot en harmonisk slutpunkt, medan 
han med Derrida vill visa att varje harmonisk enhet innebär döden 
snarare än ett evigt liv: allt liv är därför ändligt.

Men jag skulle vilja hävda att det som i den fenomenologiska tradi-
tionen öppnar upp såväl religionsbegrepp som gudsbegrepp inte är en 
strävan efter en harmonisk enhet utan just den ovan nämnda kritiken 
mot en objektiverande intentionalitet som ett allenarådande perspek-
tiv. Denna kritik innebär också ett ifrågasättande av språkets förmåga 
att slutgiltigt formulera något absolut, såväl i religiösa som i filoso-
fiska termer. Därmed har det fenomenologiska intresset för religion 
ofta en stark likhet med den negativa teologin med dess betoning av 
det gudomliga som osägbart. Det gudomliga förstås därmed snarare 
som rationalitetens gräns än som en garant för överensstämmelse mel-
lan rationalitet och vara, eller mellan reflekterad kunskap och för-re-
flexiv erfarenhet. Dessa analyser vill påvisa att det mest centrala, de 
yttersta förutsättningarna för existensen inte kan omfattas i en filoso-
fisk analys utan endast erfaras i ett mottagande av en gåva utan avsän-
dare. Dessa teman har på ett tongivande sätt formulerats i antologin 
Religion från 1998 som samlar texter från en omtalad konferens på 
Capri och som redigerats av Derrida och Vattimo, samt i en serie an-
tologier från konferenser i Villanova i USA, bland annat God, the Gift 
and Postmodernism från 1999, redigerad av Caputo och Scanlon. 

Denna öppning för det religiösa inom den fenomenologiska tradi-
tionen har också resulterat i en fenomenologisk teologi som tar sin 
utgångspunkt i Husserls fenomenologi och som utvecklats av bland 

6. Janicaud, Phenomenology ’Wide Open’. After the French Debate, 2005, s. 13 ff.
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annat James G. Hart i Essays in Phenomenological Theology.7 Efter Hus-
serl och i Mircea Eliades efterföljd utvecklades också inom religions-
vetenskapen en religionsfenomenologi som en disciplin som tvärkul-
turellt undersöker olika religiösa fenomen. Båda dessa riktningar 
måste skiljas från det fenomenologiska frågande som finner sig själv 
som ett parallellt frågande till vissa religiösa texter. Intresset för reli-
gion inom fenomenologin innebär också att undersökningen av reli-
gionen inte leder till någon regional ontologi eller regional vetenskap 
(som inom religionsvetenskapen), utan att den säger något om erfa-
renhetens struktur som sådan och därmed vänder sig till fenomenolo-
gins mest grundläggande frågor. Därmed skiljer sig en sådan fenome-
nologi också delvis från de undersökningar som återfinns i antologin 
Phänomenologie der Religion: Zugänge und Grundfragen från 2004, som 
undersöker religionen som en specifik sfär av erfarenheter. Anthony 
Steinbock har i Phenomenology and Mysticism: The Verticality of Religious 
Experience från 2007 bundit samman ett fenomenologiskt intresse för 
erfarenhetens grundstruktur och en religiös erfarenhet och menar att 
en (mystik) religiös erfarenhet visar på varje erfarenhets grund i given-
heten själv, men att det blir till en specifik sorts fenomen när mysti-
kern vänder sig till och försöker renodla denna grundande erfarenhet.

I den senare fenomenologin (efter Husserl, Stein och Scheler) har 
kroppslighet varit ett tema som blivit allt mer centralt. Men denna del 
av fenomenologin, som kanske framförallt representeras av Maurice 
Merleau-Ponty och Simone de Beauvoir, har kanske inte i tillräcklig 
mån använts inom den religiösa erfarenhetens fenomenologi. När 
dessa teman har kombinerats har det oftast skett utifrån ett feminis-
tiskt intresse.8 Den feministiska fenomenologiska filosofin har liksom 
fenomenologisk religionsfilosofi intresserat sig för subjektivitetens 
passivitet, kastadhet och kontingens, men här för det mesta förbundet 

7. Denna husserlska teologi delar dock inte den negativa teologins utgångspunkt 
och menar att en fenomenologisk teologi kan utgöra en första filosofi som ger 
världens aprioriska strukturer. Essays in Phenomenological Theology, 1986, red. Ste-
ven W. Laycock och James G. Hart, s. 98.
8. Se till exempel Amy Hollywood ”Beauvoir, Irigaray, and the Mystical”, 1994, 
och Diane Antonios ”The Flesh of All That Is: Merleau-Ponty, Irigaray, and 
Julian’s ’Showings’”, 2001.
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med människans kroppslighet.9 I denna feministiska tradition har det 
också funnits ett växande intresse för religiös erfarenhet, till exempel 
i Luce Irigarays sena texter.10 I det följande är jag inspirerad av denna 
feministiska utveckling av fenomenologin, men vill undersöka några 
av dess frågeställningar utifrån det tidiga fenomenologiska religions-
intresset.

I Norden har intresset för fenomenologin växt sig allt starkare 
 under de senaste decennierna. Inom filosofin har detta intresse dock 
sällan lett till analyser av det religiösa, kanske på grund av den starkt 
sekulariserade kultur som är dominerande här. I Sverige har religiös 
erfarenhet inom den akademiska världen sedan Ingemar Hedenius 
som regel setts på med skepsis. Den analytiska filosofin och Hedenius 
religionskritik har varit den kontext som de enstaka fenomenologiska 
arbeten som diskuterar den religiösa erfarenheten har varit hänvisad 
till. Så är till exempel fallet med Dick Haglund, som i sin Tro – upp-
levelse – språk: Till den religiösa erfarenhetens fenomenologi från 1990 tar 
debatten med analytisk religionsfilosofi, bland annat med Hedenius 
ateism och Frederick Ferrés teism. Bredvid denna typ av religionsfilo-
sofi är det framför allt inom teologin som detta fenomenologiska arv 
förts vidare. Följdriktigt har det också ofta varit teologer som intro-
ducerat fenomenologiska tänkare till de nordiska språken, till exempel 
Peter Kemp som i Danmark introducerat såväl Ricoeur som Derrida 
och Levinas. I Sverige märks också Jayne Svenungsons Guds återkomst, 
som introducerade den så kallade vändningen till religionen i en 
svenskspråkig kontext. Det är också karakteristiskt att den enda bok 
om Schelers religionsfilosofi som mig veterligen skrivits på svenska är 
en avhandling i teologi.11

9. Se t.ex. Iris Marion Young, Throwing Like a Girl and Other Essays in Feminist Phi-
losophy and Social Theory, 1990.
10. Se Luce Irigaray, ”Femmes divines”, 1987 (”Divine Women”, 1993). Forskning Divine Women”, 1993). Forskning ”, 1993). Forskning , 1993). Forskning . Forskning 
som kombinerar fenomenologiska perspektiv på religion och feminism finns sam-
lade i till exempel French Feminists on Religion, 2001, red. Morny Joy, Kathleen 
O’Grady och Judith L. Poxon. Irigarays och Kristevas analyser har också använts 
i läsningen av kvinnliga mystiker, se t.ex. Amy Hollywoods Sensible Ecstacy: Mys-
ticism, Sexual Difference, and the Demands of History, 2002.
11. Hans Nystedts Max Schelers religionsfilosofi – med särskild hänsyn till dess utveckling 
och dess plats i hans totalåskådning från 1947.
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Under 2000-talet har de teologisk-fenomenologiska arbeten som 
utgår från texter i den så kallade vändningen ökat radikalt. I Norge 
kan man nämna Marius Timmann Mjaalands diskussioner om jaget 
och döden utifrån Derrida och Kierkegaard, Espen Dahls undersök-
ning av livsvärlden och det heliga utifrån bland annat Husserl och 
Levinas, och Jan-Olav Henriksens kristologiska läsning av några av 
vändningens teman.12 I Danmark har inte minst Arne Grøn banat väg 
för fenomenologiska teman vilka ofta vävs samman med Kierkegaard-
forskningen. Hos Pia Søltoft diskuteras Kierkegaard och Levinas, och 
Claudia Welz brottas med teodicéproblemet med hjälp av bland annat 
Kierkegaard och Husserl.13 På Island har filosofen Páll Skúlason berört 
religionsfenomenologiska teman, inte minst i sin avhandling om 
 Ricoeur.14 I Finland har de fenomenologiska inslagen i filosofi och 
teologi inte varit lika framträdande, men även här återfinns fenomeno-
logiska teman, så har till exempel Björn Vikström analyserat Ricoeurs 
bibelhermeneutik, Stefan Djupsjöbacka diskuterat Heidegger i rela-
tion till en debatt om realism och anti-realism, samt Risto Saarinen 
utvecklat gåvotematiken med hjälp av bland annat Marion.15 Till över-

12. Marius Timmann Mjaaland, Autopsia: Self, Death, and God by Kierkegaard and 
Derrida från Oslo universitet 2008; Espen Dahls avhandling The Holy and the Eve-
ryday: Toward a phenomenology of religious experience after Husserl, även den från Oslo, 
2006; Jan-Olav Henriksen, Desire, Gift, and Recognition: Christology and Postmodern 
Philosophy, från 2009.
13. Bland annat kan man nämna Arne Grøns avhandling Subjektivitet og negativitet: 
Kierkegaard vid Köpenhamns universitet från 1997; Pia Søltoft, Svimmelhedens etik: 
om forholdet mellem den enkelte og den anden hos Buber, Lévinas og især Kierkegaard även 
den vid Köpenhamns universitet, från 2000; Claudia Welz avhandling Love’s 
Transcendence and the Problem of Theodicy från 2008 är visserligen framlagd vid Tü-
bingens universitet, men genomfördes med handledning och vistelser i Köpen-
hamn vid Centret för subjektivitetsstudier. 
14. Páll Skúlasons Du Cercle et du Sujet, problèmes de compréhension et de méthode dans 
la philosophie de Paul Ricoeur skrevs vid katolska universitetet i Leuven 1973.
15. Björn Vikström, Verkligheten öppnar sig: läsning och uppenbarelse i Paul Ricoeurs 
bibelhermeneutik, vid Åbo universitet från 2000; Stefan Djupsjöbacka, Dialogue in 
the crisis of representation: realism and antirealism in the context of the conversation bet-
ween theologians and quantum physicists in Göttingen 1949–1961, även den vid Åbo 
universitet från 2005; Risto Saarinen, som är verksam vid Helsingfors universitet, 
God and the Gift: an Ecumenical Theology of Giving från 2005. 
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vägande del har dessa teman i Norden alltså behandlats av teologer 
och inte inom den filosofiska fenomenologin eller religionsfilosofin. 
Denna situation ökar förstås risken att dessa fenomenologiska analy-
ser förstås som strikt teologiska. Ett av denna avhandlings syften är 
därför att behandla dessa teman ur ett filosofiskt perspektiv för att 
deras vidare filosofiska implikationer ska framträda tydligare.

Den så kallade ”vändningen till religionen” implicerar förstås att 
det här sker en vändning från en tidigare fenomenologi. Jag vill dock 
lyfta fram att förutsättningarna för en sådan vändning återfinns redan 
i Husserls fenomenologi och inte först i Heideggers, som det så ofta 
hävdats.16 Den nära relationen till vissa religiösa texter är därmed stän-
digt närvarande i den fenomenologiska traditionen. Förutsättningarna 
för en sådan närhet återfinns alltså, menar jag, redan hos Husserl och 
utvecklades till explicita analyser i gränslandet mellan fenomenologi 
och kristendom redan av Edith Stein och Max Scheler. Det är emeller-
tid förvånande hur sällan Stein och Scheler används i de senare diskus-
sionerna. Ett undantag är dock Steinbocks användning av Scheler i 
analysen av den vertikala givenheten i Phenomenology and Mysticism.

I Steins och Schelers texter står den kristna traditionen på ett opro-
blematiserat sätt i centrum. Flertalet av deras analyser måste också 
betraktas som konfessionella och drivs med konvertitens energi.17 
Både Scheler och Stein går alltså utöver fenomenologin och visar där-
med också var fenomenologins gräns går. Den typ av konfessionalitet 

16. Se tex Dominique Janicauds Le tournant théologique de la phénoménologie françai-
se, 1991 (Phenomenology and the ”Theological turn”: the French debate, 2000), men 
också Jayne Svenungsons introduktion av vändningen på svenska: Guds återkomst: 
en studie av gudsbegreppet inom postmodern filosofi, 2004. Den tematiska frågan om 
relationen mellan transcendens och kroppslighet skulle naturligtvis kunna utveck-
las utifrån Heidegger, hans transcendensbegrepp har också undersökts i tex Alber-
to Rosales, Transzendenz und Differenz – Ein Beitrag zum Problem der ontologischen 
Differenz beim frühen Heidegger, 1970 samt Robert P. Orr, The Meaning of Transcen-
dence – A Heideggerian Reflection, 1981. Men varken i sekundärlitteraturen eller hos 
Heidegger knyts detta transcendensbegrepp till frågan om kroppslighet.
17. Både Scheler och Stein hade ett judiskt ursprung, men konverterade till kato-
licismen. Även Husserl var av judiskt ursprung, men konverterade till protestan-
tismen – hans religiösa val påverkade dock inte hans filosofi i samma utsträckning 
som trosfrågorna genomsyrar Schelers och Steins tänkande.
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och kristocentrism som Scheler och Stein exemplifierar har i den se-
nare vågen av fenomenologiskt religionsintresse blivit ifrågasatt och 
konfessionella texter har mer principiellt skilts från rent fenomenolo-
giska texter. En viss medvetenhet om vikten av att dra en gräns mellan 
fenomenologi och konfessionell kristendom återfinns dock även hos 
Stein, när hon till exempel konstaterar att fenomenologen och den 
kristne kan gå en bit på vägen tillsammans men att de sedan kommer 
till ett vägskäl där de måste skiljas åt.18 Flera av Steins och Schelers 
undersökningar föregriper likafullt teman som blivit aktuella i den så 
kallade vändningen. Denna senare vändning med alla dess tänkare och 
teman är mycket omfattande, men för att kunna ge en liten inblick i 
vilka analyser som föregreps av Stein och Scheler och visa hur kropps-
ligheten blir ett sekundärt tema i såväl det tidigare som senare fenome-
nologiska intresset för religiös erfarenhet, kommer jag i det följande 
ge en kort beskrivning av några centrala drag i Jean-Luc Marions och 
Michel Henrys fenomenologier. Senare i avhandlingen är det också 
framförallt dessa två som jag kommer relatera såväl de tidigare feno-
menologerna som min fenomenologiska läsning av Mechthild von 
Magdeburg till. Marion och Henry är de fenomenologer som tillsam-
mans med Levinas och Derrida starkast har kommit att förknippas 
med vändningen till religionen / teologin. Men hos Marion och  Henry 
finner jag alltså ett starkare släktskap med Scheler och Stein än jag gör 
hos Levinas och Derrida. 

Fenomenologin har alltsedan Husserl intresserat sig mindre för det 
erfarna som sådant och mer för hur det erfars. Marion är inget undan-
tag utan analyserar givandet snarare än det som därigenom ges och 
analyserar denna givenhets struktur, en struktur han menar går bort-
om den förnimmande människan, men som människan ändå har del 
av. Han menar därför i Etant donné att om Gud förstås såsom ett trans-
cendent varande med blott en spekulativ eller metafysisk existens, så 
är det inget fenomenologin bör intressera sig för, men om gudsbegrep-
pet förstås som ett sätt att sätta namn på givenhetens struktur är det 
inte längre något fenomenologin kan bortse ifrån. 

Marion vill också bredda fenomenologin genom att ge plats för er-
farenheter som i sig själva pekar utöver det direkt givna. Han menar 

18. Edith Stein, Endliches und ewiges Sein, 2006 [1950], s. 36.
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att det finns flera olika sorters fenomen i vilka relationen mellan in-
tentionen (varigenom vi riktar oss mot världen på olika sätt) och 
åskådningen (vari våra begrepp och idéer uppfylls av erfarenhet) 
struktureras olika. Vad han kallar de ”fattiga fenomenen” utgörs av de 
få fall där intentionen sammanfaller med åskådningen, vilket han 
 menar är fallet i till exempel matematiska begrepp och geometriska 
figurer. Dessa skiljer sig från det stora antalet fenomen vilka han kal lar 
allmänna och där intentionen inte uppfylls av åskådningen eftersom 
intentionens horisonter sträcker sig bortom det givna. De allra flesta 
begrepp har därmed betydelser som inte uppfylls i erfarenheten. I båda 
dessa fenomen föregår intentionen åskådningen, men i den tredje sor-
tens fenomen, som han kallar mättade, är fallet det omvända: åskåd-
ningen föregår här intentionen som inte förmår omfatta den över-
flödande åskådningen. Dessa mättade fenomen innebär att det givna 
erfars såsom att dess existens går bortom erfarandet. Givenheten är 
därmed rikare än både dess sinnligt givna innehåll och dess givna 
 idéer. Ett sådant överflödande är vad han menar karakteriserar reli-
giösa fenomen, men även konstnärliga, etiska och vissa sinnliga feno-
men. Dessa fenomen visar alltså upp en existens som är icke-given.

I L’idole et la distance menar han att frånvaron eller distansen är cen-
tral för hur den kristne guden framträder. Det gudomligas manifesta-
tion tenderar därmed att omvandlas till en idol, vilket innebär att det 
omvandlas till något som är tillgängligt för människan och under hen-
nes kontroll. Men idolen förnekar det gudomligas fenomen som något 
som drabbar oss snarare än att tillhöra oss. Det gudomliga kan dock 
även manifesteras som en ikon, vilken utgörs av ett mättat fenomen 
där det icke-givna är medgivet, det vill säga där insikten i avståndet är 
central för erfarenheten.

I Dieu sans l’être kritiserar Marion i linje med detta en traditionell 
onto-teologi som vill fixera en Gud som en idol och ett ”något” vars 
existens vi kan bevisa. Han vill med Dionysios Areopagita istället for-
mulera det gudomliga som det verkande och det goda snarare än med 
Thomas av Aquino som vara. Han menar därför att Gud inte är vara 
utan ger vara. Bortom en rent negativ teologi, där varje ord misslyckas 
med att upprätta en relation till det gudomliga, och en affirmativ 
 teologi, som menar att Gud kan beskrivas, vill Marion med Dionysios 
ge plats för en tredje väg som likt den negativa teologin misstror möj-
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ligheten att säga hur Gud är, men där denna oförmåga likafullt kan 
uttryckas i lovprisning.19 

Relationen till det gudomliga är därmed primärt älskande snarare 
än vetande: en kärlek till det som överflödar det givna i medgivna 
horisonter, men som också erfars som nödvändigt såsom erfarandets 
egen struktur. Marion ger också det erotiska fenomenet en egen ana-
lys i Le phénomène érotique. Denna analys betonar människans passivi-
tet och människan som älskad. Marion menar att människan endast 
kan motivera sin existens genom en kärlek (till exempel från föräldrar) 
som föregår henne och inte genom sig själv. I det erotiska förbinds 
denna erfarenhet med att vara en sinnlig kropp. Det erotiska mötet 
innebär att jag erfar den andre som erfarande, i dess icke-givenhet för 
mig. Detta erfarande av den andre som förnimmande kropp, och inte 
endast som en förnimbar kropp, bekräftar min egen förnimmande 
kroppslighet. Marion formulerar det som att den andre ger mig vad 
hon inte har, nämligen mig själv som förnimmande.

Alla dessa centrala analyser i Marions verk kan belysa och blir be-
lysta av de religionsfenomenologiska diskussionerna hos Scheler och 
Stein. Marion lyfter bland annat fram en tredje position bortom både 
språkets förmåga och oförmåga som uppvisar en liknande struktur 
som den här eftersökta daimocentriska positionen. Men i hans analys 
av det erotiska skiljer han slutligen på det erfarande köttet och krop-
pen som något erfaret i världen och menar att det endast finns ett brott 
mellan de två. Glappet mellan dem erbjuder ingen brygga utan endast 
en besvikelse när den andres förnimmande kropp åter omvandlas till 
en kropp som blott erfars. I min läsning av Mechthild försöker jag 
erbjuda ett alternativ till Marions förståelse av det erotiska, en för-
ståelse som binder samman den erfarande och erfarna kroppen och 
vänder dem till varandra, istället för att endast fokusera på glappet 
mellan dem.

En annan av de som under andra halvan av 1900-talet och in på 
2000-talet drivit kritiken av en objektiverande intentionalitet allra 
längst, och som därmed föregreps av Stein och Scheler, är Michel 
 Henry som även han är en central gestalt inom den senare religions-

19. För en klargörande diskussion om dessa teman och Marions roll i den sk vänd-
ningen, se Svenungsson, s. 153 ff.
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fenomenologin. Hans filosofiska utgångspunkt framträder redan i 
L’essence de la manifestation från 1963, där han vill visa att objektgiven-
hetens förutsättningar återfinns i en annan typ av givenhet: en själv-
givenhet som inte omvandlar sig själv till objekt utan är direkt och 
omedelbar. Erfarandets struktur kan inte erfaras som ett objekt efter-
som strömmens strömmande därmed skulle frysas och negeras just i 
dess konstitutiva rörelse. Men det innebär inte att denna nivå av er-
farenheten är oåtkomlig, utan bara att den är åtkomlig på ett radikalt 
annorlunda sätt. Strömmens strömmande är givet såsom en grund-
läggande, inre erfarenhet av liv: en självmanifestation förutan vilken 
vi inte kunde leva. Henry menar att den fenomenologiska traditionen 
inte har beskrivit denna självmanifestation i dess enhet, utan istället 
förstått manifestation så att den alltid innebär ett glapp mellan det 
erfarna och erfarandet. Han vill därför uttrycka denna självgivenhet i 
dess egen fenomenalitet och inte förstå subjektivitet som blott ett 
 dativ som världen är given ”för”, och som därmed vore beroende av 
världens framträdelse. Istället mottar denna självmanifestation sig 
själv och sitt eget liv som en rörelse och affektivitet, varför han formu-
lerar den som immanent. Självmanifestationen präglas därmed både 
av en djup interioritet och av passivitet och emottagande. Därför ut-
vecklar han självmanifestationen både som en egologi och som en dis-
kussion om det gudomliga. Människan är alltid en manifestation i 
världen, medan Gud benämner en ren immanens där erfarandet och 
det erfarna inte är separerat. Han relaterar denna rena immanens till 
Meister Eckhardts gudsbegrepp, som inte försöker fånga någon yttre 
annanhet utan istället vår egen inre främmandehet. 

Denna omedelbara självnärvaro utvecklar han i Philosophie et phéno-
ménologie du corps i relation till en kroppslighet som han menar primärt 
utgörs av ett erfarande. I denna bok formulerar han självmanifestatio-
nen som transcendentalitet och betonar därmed dess förbundenhet 
med det transcendenta, som han alltså förstår som det objektifierade. 
I ett av hans sista verk, C’est moi la vérité från 2003, med en uttalat 
kristen religionsfilosofi, är Gud detta rena framträdande som inte 
 uppenbarar något annat än sig själv medan allt synligt förutsätter dis-
tans, ett glapp och ett ”utanför”. Henry menar här att det i tiden sker 
ett framträdande som endast uppstår genom att något slits ifrån sig 
självt, och genom denna rörelse är det världsliga också tömt på vara 
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och redan dött. Manifestationen innebär därmed en samtidig för-
störelse: tingens framträdelse är deras försvinnande. Istället vill  Henry 
lyfta fram ett ”Liv” bortom allt levande. Som allt levandes grund inne-
bär det också att fenomenen inte själva äger sin egen fenomenalitet, 
de kan inte själva manifestera sig utan är beroende av en annan kraft 
som är främmande för dem. 

Henrys filosofi är i alla dess stadier centrerad kring analyser av själv-
manifestation, men självmanifestationens relation till objektmanifes-
tation formuleras delvis olika genom de olika verken. Philosophie et 
phénoménologie du corps är det verk där de båda typerna av manifesta-
tion som tydligast binds samman – även om han också här betonar 
självmanifestationens oberoende av objektmanifestationen – medan 
objektmanifestation i hans kristna filosofi framträder som förbunden 
med ondska, samtidigt som han prioriterar ”Livet” bortom allt levan-
 de. En sådan filosofi finner jag fenomenologiskt tvivelaktig och djupt 
problematisk i dess betoning av ett övergripande Liv på bekostnad av 
det levande.20

Marions och Henrys analyser utvecklar på flera punkter Steins och 
Schelers religionsfilosofiska undersökningar även om de inte (mig 
 veterligen) hänvisar till dem. Det är också utifrån denna samtida kon-
text som jag vill återhämta dessa båda tidigare fenomenologer som har 
tenderat till att bli ett osynliggjort arv. Fenomenologins utveckling 
visar att Stein och Scheler var något centralt inom fenomenologin på 
spåren redan under 1920- och 30-talen. Kritiken av den objektiveran-
de intentionalitetens dominans och en känslighet för det givnas med-
givna och icke-givna aspekter är central för allt fenomenologiskt in-
tresse för religiös erfarenhet, såväl tidigare som senare. Genom att 
återhämta de tidiga fenomenologerna kan den samtida diskussionen 
berikas. Men hos alla dessa fyra fenomenologer återfinns en tendens, 
som jag här i korthet har försökt skissera hos både Marion och Henry, 
nämligen att skära av objektgivenhet från självgivenhet och kroppens 
utsida för sig själv från kroppen som erfarande. Det är denna tendens 
jag vill ge ett alternativ till genom en fenomenologisk läsning av 
 Mechthild von Magdeburg varvid jag vill undersöka relationen mellan 

20. Min kritik av Henry finns mer utvecklad i ”Immanence and transcendence in 
Michel Henry and Mechthild von Magdeburg”.
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radikal främmandehet och kroppslighet för att utveckla en position av 
”mellan” som jag kallar daimocentrisk. Därigenom syftar avhandling-
en till att berika den samtida fenomenologiska diskussionen både 
 genom att lyfta fram ett osynliggjort arv inom den fenomenologiska 
traditionen och genom en egen fenomenologisk läsning av en del av 
de kristna mystika traditioner som fenomenologin inte tidigare upp-
märksammat (och som jag kommer att återkomma till).

Den senare fenomenologin intresserar sig alltså i hög utsträckning 
för en mystik religion och en religion som inte slår fast dogmer eller 
beskriver en metafysiskt etablerad Gud, liksom den inte försöker for-
mulera en vetenskapens fasta grund. I Schelers och Steins texter, lik-
som i Husserls, är dock detta förhållningssätt inte lika utarbetat. Det 
finns därför hos dem en spänning mellan två typer av argument: dels 
fenomenologiska argument som är baserade på kritiken mot en ute-
slutande objektiverande intentionalitet och dels argument som inte är 
grundade i denna kritik utan återknyter till en traditionell tro på möj-
ligheten att formulera ett vetande om vetandets egna grunder och Gud 
som en garant för ett sådant vetande. Inom den senare fenomenologin 
finns det därför en vilja att skilja de förra analyserna, som ofta formu-
leras som postmetafysiska eller postmoderna, från de senare, som inte 
sällan kallas metafysiska eller moderna. De moderna tendenserna an-
knyter vanligen till Husserls vilja att formulera en vetenskaplig filo-
sofi med grund i en transparent kunskap, Schelers tendenser till en 
substansfilosofi och Steins metafysiska närvarobegrepp. Analyser som 
drar denna skiljelinje inom de här aktuella fenomenologernas verk kan 
återfinnas hos bland annat Rudolf Bernet, som skiljer postmetafysiska 
från metafysiska drag hos Husserl, Michael D. Barber, som separerar 
postmoderna från moderna drag i Schelers personalistiska filosofi och 
Michael F. Andrews, som lyfter fram postmetafysiska drag i Steins 
fenomenologiska religionsfilosofi.21 I den fenomenologiska traditio-
nen efter Husserl skulle man kunna säga att forskning som betonar de 

21. Se Rudolph Bernet, ”Is the Present ever Present? Phenomenology and the 
Metaphysics of Presence”, 1982, Michael D. Barber ”Modern and Postmodern 
aspects of Scheler’s later Personalism”, 2002, och Michael F. Andrews, ”Religion 
without Why: Edith Stein and Martin Heidegger on the Overcoming of Metap-
hysics, with Particular Reference to Angelius Silesius and Denys the Areopagite”, 
2006.
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postmetafysiska dragen har dominerat och det är denna forsknings-
tradition jag vill anknyta till. Jag kommer i det följande också att foku-
sera på dessa drag i Schelers och Steins analyser och i möjligaste mån 
skilja dessa från metafysiska analyser som objektifierar det icke-givna 
och därmed försöker gripa och bemäktiga sig det radikalt andra.

Av samma anledning gör jag här inte heller några analyser av de 
fåtal tillfällen där Husserl själv explicit berör religiösa teman. Om man 
tittar närmare på dessa textställen blir det nämligen tydligt att han rör 
sig med ett traditionellt och metafysiskt-teleologiskt gudsbegrepp. 
Här, liksom i den efter Husserl utvecklade husserlska teologin som 
nämndes ovan, är det alltså inte de textställen där Husserl explicit 
använder sig av ett gudsbegrepp som står i centrum, utan istället först 
och främst Husserls analys av det inre tidsmedvetandet, vilket är den 
del som visat sig mest produktiv för en nyskapande fenomenologisk 
religionsfilosofi. Men denna analys vill jag alltså förbinda med  Husserls 
undersökningar av kroppsligheten för att försöka utveckla en fenome-
nologi som binder samman radikal alteritet med kroppen i dess dubb-
la karaktär. 

Fenomenologins intresse för religiös erfarenhet tenderar alltså till 
ett intresse för en transcenderande subjektskonstitution som bär med 
sig en vändning från kroppslighetens aspekt av att vara ett objekt för 
sig själv. Även Scheler och Stein har en tendens att i sina religionsfilo-
sofier förlora ur sikte det fenomenologiska kroppsbegreppet som be-
tonar att den levande kroppen är både erfarande och något som kan 
erfaras. När annanhet och transcendens tematiseras inom deras feno-
menologiska religionsfilosofi, istället för inom intersubjektivitetsteo-
rin, förstår såväl Scheler som Stein kroppsligheten som ett föremål 
som kan erfaras vilket kontrasteras mot andens ogripbara rörlighet. 
De förstår inkarnationen främst som en nödvändighet för att Gud ska 
kunna komma den kroppsliga människan nära och föra henne bortom 
kroppen till en rent andlig Gud. Medan Husserl binder samman trans-
cendens och kroppslighet förloras denna anknytning till stora delar i 
Steins och Schelers religionsfilosofier. Att vara religiös innebär för så-
väl Scheler som Stein att allt mer lämna det kroppsliga, sinnliga varat 
för att med andens hjälp närma sig en okroppslig Gud. Inkarnationen 
förstås därmed som en nödvändighet för att återföra den kroppsliga 
människan till en andlig Gud. Denna utarmning av kroppsbegreppet 
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kan förstås i ljuset av de kristna och många gånger kroppsförnekande 
traditioner som var förhärskande under deras tid, samt en västerländsk 
tendens att prioritera ”ande” över ”kropp”. Men hos Stein och Scheler 
finns även en annan förståelse av kroppen. När vi hos Scheler finner 
den levande kroppen som ett ”mellan” kan vi höra återklangen av en 
fenomenologisk analys av kroppslighet, och Steins förståelse av kvin-
nan som grundad i sin kroppsliga möjlighet att vara delad har även den 
sitt fenomenologiska ursprung. Dessa analyser av kroppslighet kan 
knytas till fenomenologiska diskussioner om världens framträdelse, 
och i det följande vill jag binda samman sådana diskussioner med ana-
lyser som kretsar kring det radikalt främmande. Det radikalt främ-
mande befinner sig därmed inte bortom världen utan visar istället hur 
världen träder fram. Det är just i relation till den levande kroppen som 
både erfarande och något erfaret som frågan om det radikalt främ-
mande och dess relation till världen kan utvecklas.

Men kanske dessa alternativa sätt att förstå relationen mellan det 
överskridande och det kroppsliga även genljuder av en idag undan-
skymd del av den kristna traditionens arv. Som Ola Sigurdson utifrån 
teologiska utgångspunkter vill visa i Himmelska kroppar (2006) så är 
det  möjligt att utifrån ett kristet idéarv formulera en positiv  somatologi. 
Han vill visa både att den kristna traditionen är rikare än den kropps-
fientlighet som den idag ofta förknippas med och att läsningen av 
äldre texter kan ge oss distans till den samtida debatten och bredda 
vårt seende. Sigurd son tar hjälp av fenomenologin för att utveckla en 
somatologi som tar sin utgångspunkt i inkarnationen, vilket han 
 menar innebär att vi först och främst möter det främmande i det 
kroppsliga; det gudomliga möter vi därför hos den andre och inte i en 
himmel skild från jorden. Kroppen är alltså inte endast något vi kan 
kontrollera och behärska, utan pekar framför allt bortom sig själv. Han 
poängterar därför att det är genom kroppen vi kan nå det gudomliga 
och det bortommänskliga. Mitt projekt har både metodologiska och 
innehållsmässiga likheter med Sigurdsons. Metodologiskt vill jag uti-
från fenomenologiska utgångspunkter både visa hur fenomenologin 
kan ge en öppning till vissa äldre religiösa texter och visa att den sam-
tida fenomenologiska debatten kan berikas genom en läsning av dessa. 
Innehållsmässigt är även jag primärt intresserad av  sammanbundenheten 
mellan den givna kroppen och en icke-givenhet som av olika skäl har 
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förståtts som gudomlig. Genom fenomenologiska läsningar av ett så-
dant arv kan vi återknyta till Husserls filosofi, som ger kroppen en 
central roll i relationen till annanhet och transcendens, och därigenom 
tematisera det rumsligas relation till det främmandes överskridande. 

Varken Dionysios Areopagita, Augustinus, Johannes av Korset eller 
Meister Eckhardt, vilka hör till de mystiker som diskuterats av den 
fenomenologiska traditionen, tror jag emellertid är särskilt lämpade 
för en sådan undersökning. Istället kan en sådan fenomenologisk läs-
ning med fördel göras utifrån en annan mystik tradition: beginerna, 
en tradition som i stor utsträckning är okänd i Sverige idag. Begin-
rörelsen växte fram på 1200-talet och intog en mellanposition mellan 
det monastiska och det sekulära livet. Deras skrifter är oftast på folk-
språk och präglas av en kärleksmystik ständigt på gränsen till kätteri. 
En av de främsta beginerna är Mechthild von Magdeburg, som till-
sammans med Hadewijch av Antwerpen och Marguerite Porete kallats 
för beginmystikens höjdpunkt.22

Beginernas gemensamma tema är erfarenheten av en erotisk guds-
kärlek: kroppslighet och sinnlighet får därför en framskjuten plats i 
relationen till Gud, men var och en utvecklar den på sitt unika sätt. 
Kurt Ruh menar att Mechthild anknyter till traditionen, men att hen-
nes text är helt egen och har en omstörtande potential.23 Mechthild är 
alltså inte ensam om att erfara relationen till det gudomliga som ero-
tisk eller ge kropp och sinnlighet centrala roller, men hennes text är 
inte heller blott en upprepning av traditionella teman, utan uttrycker 
beginernas speciella position på ett unikt sätt. Hennes Das fließende 
Licht der Gottheit är också en av de första beginska texterna som finns 
bevarad och hon ger dessa teman en egen utformning, inte utan risk 
för sin egen säkerhet. För att försöka formulera en plats mellan en 
egocentrisk och teocentrisk position, likaväl som en plats där försöken 
att relatera till människans överskridande karaktär inte innebär att 
hennes kroppslighet överges, erbjuder Mechthilds text en möjlig ut-
gångspunkt.

Fenomenologin om religiös erfarenhet saknar mig veterligen ana-
lyser av den beginska traditionen, som jag alltså tror skulle kunna 

22. Se tex Kurt Ruh, ”Beginenmystik: Hadewijch, Mechthild von Magdeburg, 
Marguerite Porete”, 1977, s. 268.
23. Ibid., s. 276.
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bidra till att utveckla den samtida fenomenologin i försöken att förstå 
relationen mellan det yttersta och det närmaste, det radikalt främ-
mande och det egna. Inte heller har jag funnit några andra filosofiska 
läsningar av Das fließende Licht der Gottheit, däremot finns det en del 
andra moderna läsningar sedan texten återupptäcktes av Carl Greith 
1861. Eftersom texten är ett av de allra första verken skrivna på tyska 
finns en hel del litteraturvetenskapliga undersökningar, till exempel 
The voices of Mechthild von Magdeburg av Elisabeth A Anderson från 
2000. En historisk undersökning med fokus på Mechthilds receptions-
historik finns i Frank J. Tobins Mechthild von Magdeburg: a Medieval 
Mystic in Modern Eyes, från 1995. En annan undersökning som fokuse-
rat på att göra innehållet tillgängligt för ett modernt medvetande är 
Ulrike Wiethaus religionspsykologiska Ecstatic Transformation: Trans-
personal Psychology in the Work of Mecthild von Magdeburg, från 1996. De 
senaste decennierna har också feministiska tolkningar av medeltida 
verk blivit allt vanligare, när det gäller Mechthild återfinns en sådan 
tolkning i Amy Hollywoods The Soul as Virgin Wife – Mechthild of Mag-
deburg, Marguerite Porete and Meister Eckhardt, som påvisar beginernas 
inflytande på Meister Eckhardt.

En fenomenologisk analys av Mechthild von Magdeburg kräver 
dock en utvecklad fenomenologisk begrepps- och analysapparat och 
genomförs här utifrån Husserls analyser samt utifrån religionsfenome-
nologiska begreppsligheter och tankestrukturer som utvecklats av 
Stein och Scheler. Mechthild läses här alltså utifrån den fenomenologis-
ka traditionen, men samtidigt som en kritik av den tidiga (liksom se-
nare) religionsfenomenologin med dess ensidiga förståelse av kropps-
ligheten. Denna kritik hänger samman med den tendens som finns hos 
Scheler och Stein att separera det medgivna från det sinnligt givna 
och människans överskridande av sig själv från hennes kroppslighet. 
Mecht hild utgör istället ett vittnesmål om en erfarenhet i vilken det 
gudomliga överskridandet är intimt förbundet med kroppsligheten.

Denna erfarenhet återfinner vi här alltså i en kvinnlig tradition av 
fritänkande beginer som stod i en mystik och apostolisk tradition. Det 
är också i relationen till det kroppsliga som en skillnad mellan kvinn-
liga och manliga mystiker har kunnat påvisas. Denna skillnad ligger 
bland annat i att en kroppslig religiös praktik (till exempel stigmata 
och kroppslig utsöndring av oljor, men även visioner och en erotisk 
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sensibilitet som väg till Gud) var nära knuten till kvinnlig religiositet. 
Denna kroppsliga religiositet var något som manliga mystiker, till 
 exempel Meister Eckhart och Angelius Silesius, ofta såg på med miss-
tänksamhet. Detta påverkade också språket i de mystika texterna. Även 
om män också använde en sinnlig vokabulär för att beskriva mötet 
med Gud, har det hävdats att dessa texter förblir opersonliga och uni-
versaliserande. Kvinnornas texter däremot tenderar till att  formulera 
en djupt personlig erfarenhet. Män som närmar sig ett sådant kvinn-
ligt språk tenderar också att tala om sig själva i kvinnliga kategorier, 
vilket exempelvis är fallet hos Bernhard av Clairvaux och Richard Rol-
le.24 Det erotiska språk som återfinns i bland annat Mecht hilds texter 
innebär en aktivering av sinnena för att uppnå en affektivitet och sen-
sualitet som går bortom såväl det sinnliga som det begreppsliga. Köns-
skillnaden som den uppfattades under medeltiden ska dock inte heller 
förstås som alltför dualistisk, det är istället tydligt att könen under 
denna tid snarare var flytande kategorier än statiska och polariserade. 
Därför kunde män också inta ”kvinnliga” positioner och vice versa.25

Det är inte heller helt oproblematiskt att tala om ”det mystika” efter-
som detta begrepp formulerades som en tradition först på 1800-talet. 
Det finns också en klassisk diskussion om huruvida mystiken kan för-
stås som samma fenomen oavsett religion, eller om mystiken är intimt 
sammanbunden med den religion den tillhör.26 Idén om mystiken som 
inåtvänd, privat och primärt irrationell har också kritiserats av bland 
annat Grace Jantzen som en 1800-talsuppfattning som ligger långt 
från medeltida ”mystikers” självbild.27 Grace Jantzen har också visat 
hur detta begrepp är genusstyrt och att kvinnor först tilläts tillhöra 
denna tradition när den började förlora sin makt.28 För denna avhand-

24. Caroline Bynum, ”The Female Body and Religious Practice in the Later Mid-Caroline Bynum, ”The Female Body and Religious Practice in the Later Mid- ”The Female Body and Religious Practice in the Later Mid-
dle Ages”, 1989, s. 168 ff. Se även Fragmentation and Redemption. Essays on Gender 
and the Human Body, 1991, s. 151 ff. 
25. Caroline Bynum, ”The Female Body and Religious Practice in the Later Mid-Caroline Bynum, ”The Female Body and Religious Practice in the Later Mid- ”The Female Body and Religious Practice in the Later Mid-
dle Ages”, s. 185 ff.
26. Se till exempel Tor Andrea, Mystikens psykologi från 1921 för den första positio-
nen och Gershom Scholem, Den judiska mystiken från 1941 för den andra.
27. Se Grace Jantzens Power, Gender and Christian Mysticism, 1995.
28. Se även  ibid. för en analys av hur mystikerbegrepp har konstruerats i enlighet 
med rådande hierarkier och könsordning.
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lings syften räcker det att konstatera att det vi idag kallar mystik ut-
vecklades inom en monastisk tradition som kontrasterades mot det 
sekulära prästerskapets utåtriktade bildningsgång. Det var inom den 
senare som det skolastiska tänkandet utvecklades som ett sökande 
 efter klarhet genom tekniska termer och logisk argumentering. Den 
monastiska traditionen betonade istället respekten för Guds myste-
rier, ett mer litterärt språk och en levd vishet.29 I jämförelse med mo-
derna diskussioner finns även i den skolastiska filosofin en stor respekt 
för mysteriet och kunskapens gränser, men likafullt fokuserade denna 
tradition primärt på ett positivt språk, ett ”besvarande” och teori-
byggande förhållningssätt, medan den monastiska traditionen bland 
annat karakteriseras av en negativ teologi och en ”frågande” attityd 
ba serad på ett levande, erfarande förhållningssätt. Mechthild von 
Magde burg var dock under större delen av sitt liv inte nunna utan 
begin. Denna kvinnliga religiösa rörelse rörde sig på gränsen för det 
av  kyrkan tillåtna genom att leva kvar i staden, ursprungligen inte ha 
något manligt överhuvud och inte leva enligt någon accepterad orden. 
Begin rörelsen var dock nära knuten till dominikanermunkarna och i 
denna rörelse fanns en stark ambition att leva ett apostoliskt liv och 
därmed ha en egen nära relation till Gud utan något förmedlande 
prästerskap. Därmed måste den sägas tillhöra en bredare monastisk 
tradition. 

Avhandlingens delar

Avhandlingens första del går tillbaka till ursprunget för den samtida 
fenomenologiska diskussionen om transcendensbegreppet, som vi 
återfinner i Husserls diskussion av detta begrepp. Utgångspunkten är 
Husserls åtskiljande av två transcendensbegrepp: transcendens i kon-
trast till immanens och transcendens i kontrast till evidens. I transcen-
dens som icke-evidens kan vi dock implicit finna ett tredje transcen-
densbegrepp som återknyter till begreppets ursprungsform ”transcen-
dere” och som här tolkas som ett främmandegörande vilket knyts till 
den fenomenologiska praktiken. 

29. Se Jean Leclercq, The Love of Learning and the Desire of God: A Study of Monastic 
Culture, 1982, s. 194 ff.
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Detta tredje transcendensbegrepp undersöks här närmare i Husserls 
analys av det inre tidsmedvetandet. Denna analys söker efter en punkt 
där medvetandet blir genomskinligt för sig självt och som därmed kan 
utgöra en immanent och evident bas för allt transcendent vetande. 
Men istället för en sådan evident bas finner denna analys sin egen form 
som oåtkomlig för vetandet och på så sätt framträder ett transcendens-
begrepp som ständigt överskrider det givna samtidigt som det utgör 
det egnas innersta struktur. Denna kunskapens gräns och upptäckten 
av ett område som inte kan objektiveras utgör samtidigt grunden för 
ett gudsbegrepp, vilket (som ovan konstaterades) framför allt utveck-
lats av andra än Husserl själv. 

Denna transcenderande struktur återfinns även i Husserls analys av 
den levande kroppen som erfarenhetsström. Den levande kroppens 
förnimmande knyter det egna förnimmandet till en egen yttre kropps-
lighet samtidigt med erfarenheten av något annats kroppslighet. Jaget 
framträder därmed både som en kropp i världen och som det som har 
världen. Men även jaget som det som har världen ges som ett psyke 
som visar upp sig som ett bland många psyken. Det kroppsliga jaget 
framträder därmed både som en kropp och som ett psyke i en värld 
med en mångfald kroppar och psyken. Men den transcenderande erfa-
renhetsströmmen ges också som ett icke-objektifierbart urmedvetan-
de. Detta framträder dock aldrig som ett kunskapsinnehåll utan som 
ett självaffektivt med-vetande och därmed som ett ”mellan” eller 
”före” uppdelningen i egen respektive annans kropp, likaväl som 
”mellan” eller ”före” kropp och själ. Detta mellan kan också formule-
ras som gränsen mellan dem.

Men genom den levande kroppen framträder också en annan typ av 
annanhet som inte kan bli ett kunskapsinnehåll: jaget som en levande 
kropp i en värld kan endast framträda genom att ett du samtidigt ges 
som en annan levande kropp i samma värld. Detta är möjligt eftersom 
den andra levande kroppen ges som erfarande, men ett erfarande som 
just inte är mitt. Den andres levande kropp ges därför både som en 
uttryckande kropp jag kan erfara och som ett eget erfarande som för-
blir främmande för mig, och således både som en annanhet som kan 
vetas och som ett transcenderande av denna givenhet. Detta kan  också 
uttryckas som att den andres kropp är sinnligt given, men att den ger 
ett annat förnimmande som medgivet i dess givenhet. I dess karaktär 
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av att just inte vara given kan den andres förnimmande också formu-
leras som icke-givet.

Analysen av kroppsligheten uppvisar också på ett flertal sätt det 
givnas medgivna sidor. I sinneserfarenheten av exempelvis ett bord 
erfar vi bordets bortskymda sidor som medgivna för att bordet ska 
kunna framträda som det som det är. Genom denna medgivenhet im-
plicerar även den spatialt tingsliga världen överskridande horisonter. 
Denna medgivenhet är dock per definition möjlig att omvandla till 
något originärt givet, till skillnad från medgivenheten av den andres 
förnimmelser som per definition är främmande för mig och därmed i 
högre grad icke-givna. I Husserls analyser förblir erfarenhetsström-
men ”min”, och även om det finns ett ömsesidigt beroende mellan den 
egna och den främmande levande kroppen så har dessa kroppar ett 
asymmetriskt förhållande till erfarenhetsströmmen. Det främmande 
visar sig primärt som medgivet, det vill säga i dess aspekt av hur från-
varon är given för mig. Det är denna utgångspunkt i en erfarenhets-
ström som är primärt egen som har fått Stein att senare karakterisera 
Husserls position som egocentrisk.

Om analysen av det inre tidsmedvetandet visar temporalitetens över-
skridande karaktär, så visar analysen av den levande kroppen på spa-
tialitetens överskridande karaktär, samtidigt som båda dessa  framträder 
ur en och samma erfarenhetsström närmast förbunden med ett ”mig”. 
Husserls analys öppnar därmed för kunskapen ständigt överskridande 
horisonter av annanhet. Både det egna, den spatiala världen och den 
andre är karakteriserade av att inte kunna vara fullständiga kunskaps-
objekt och av att transcendera varje objektiverande intentionalitet.

Husserls analyser pekar alltså ut den objektiverande intentionalitetens 
gränser. I del II undersöker jag hur Scheler utvecklar andra typer av 
intentionaliteter, vilka strukturerar relationen mellan det givna, det 
medgivna och det icke-givna på ett annat sätt än vad Husserl gör och 
därmed breddar den tidiga fenomenologin. Istället för att utgå från 
vad som kan vara kunskapsobjekt för ett kunskapssökande subjekt 
försöker Scheler bland annat förstå människan som älskande, vilket 
han menar är ett mer primärt sätt att vara i världen. Människan som 
en älskande ordning eller riktning öppnar världen och föregår på så 
sätt varje kunskap. Som älskande går människan ständigt utöver sig 
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själv, utan att lämna sig själv. Hon är riktad mot värden som är karak-
teriserade av att ständigt utgöras av ett ”mer”. Som sådana pekar vär-
dena kontinuerligt bortom det närvarande, vilket innebär att det med-
givna blir mer centralt än det direkt sinnligt närvarande. Till skillnad 
från en naiv realism innebär denna överskridande realism därmed just 
inte att erfarenhet och föremål skulle ”stämma överens”, utan att rea-
liteten endast visat sig negativt som överflödande, men också som 
oberoende av medvetandet. Till skillnad från Husserl betonar Scheler 
därför det medgivnas icke-givenhet och existens som något primärt som 
det givna framträder ur. Den överskridande realismen och religionen 
är två sätt att relatera till denna överskridande realitet och dess karak-
tär av att inte vara ett kunskapsinnehåll.

I intentionaliteten mot värdets ”mer” återfinner vi också en skilje-
linje som utgår från var detta ”mer” lokaliseras: antingen bortom och 
avskuret från det direkt givna eller som en intensifiering av det direkt 
givna. När de icke-givna aspekterna av detta ”mer” separeras från dess 
givna aspekter uppstår ständigt en risk att man antingen helt förnekar 
dess vara eller omvandlar det till något objektiverat. Separationen av 
det icke-givna leder till en möjlig teocentrisk utgångspunkt och en 
religiös filosofi främmande för fenomenologin. Men en sådan teocen-
trisk utveckling är inte det enda alternativet; det icke-givna, som är 
medgivet i det givna, kan också förstås som en intensifiering av det 
direkt givna. En sådan intensifiering innebär att möjligheterna för det 
varande erfars i det varande och inte skilt från det varande. Dessa möj-
ligheter kan därmed inte blott undersökas som en objektiverande kun-
skap utan även genom ett bredare erfarande. I termer av kroppslighet 
innebär det att den levande kroppens rena erfarande inte bör separeras 
eller avskiljas från kroppens rumslighet utan att de förstås som nöd-
vändigt sammanhängande.

Inte heller kan människan reduceras till det av sig själv som hon kan 
ha kunskap om. Som älskande och riktad mot värdenas ”mer” utgörs 
människan av sin egen rörelse, vilken just inte kan omvandlas till ett 
kunskapsobjekt. Denna människosyn utvecklar Scheler inom ramen 
för sitt personbegrepp. Personens centrala vara är just den punkt som 
inte kan objektifieras, nämligen hennes aktvara. Som sådan är perso-
nen samtidigt konkret liv och knuten till en ideal sfär som separerat 
sig från erfarenheten som strömmande nu-här. Denna idealsfär förstår 
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Scheler som en produkt av andens akt, vilken inte är individuellt bun-
den utan skapar en sfär av gemensamma idéer, väsen och erfarenheter. 
Denna gemensamma, andliga sfär utgör basen för Schelers intersub-
jektivitetsteori. Upplevelserna utgör där en primär givenhet som det 
individuella erfarandet kan ske inom och som därmed kan förverkligas 
fysiologiskt. Till skillnad från Husserl och Stein menar Scheler till och 
med att det finns ett ”enkännande” (Einsfühlung) som bland annat 
visar sig som ett kroppsligt gemensamt vara i en vitalpsykisk enhet, 
till exempel i spädbarnets och moderns delade kroppslighet. Utifrån 
en analys av sådana fenomen framträder den levande kroppen som en 
primär givenhet som föregår såväl uppdelningen i din och min kropps-
lighet som uppdelningen i kropp och själ. Därmed återfinner vi hos 
Scheler ett kroppsbegrepp som, till skillnad från det fysiologiska 
kropps begreppet, föregår uppdelningen i det egna och det andra. 
 Detta är dock inte det mest framträdande draget i Schelers filosofi, 
som under hans sista år istället präglades av en dualism i vilken ande 
och livskraft faller isär. Detta innebär också att kärleken splittras upp 
i ett kroppsligt eros och ett andligt agape, samt att samma dualism 
präglar könsskillnaden och binder kvinnan till jorden och mannen till 
högre, andliga sfärer.

I Schelers tidigare religionsfilosofi är denna dualism ännu inte fullt 
utvecklad. Den gudomliga, andliga sfären är här inget radikalt annat 
utan en överskridande sfär som människan är del av. Eftersom män-
niskan inte blott är ett kunskapssubjekt är det inte gränsen mellan 
objekt och subjekt som står i centrum här, utan människan som själv 
utgör en transcenderande ordning och där tron innebär en kontakt-
punkt mellan den älskande människan och hennes vetande. Men det 
innebär att det hos Scheler även finns en ständigt närvarande risk att 
objektifiera det gudomliga och därmed återigen skriva in det i en tra-
ditionell meta fysisk  diskussion. I kontrast till ett sådant förhållnings-
sätt finner han också vissa fenomenologiska och religiösa parallella 
strategier som undersöker överskridandets realitet och väsen.

I del III, som utgår från Stein, återfinner vi spänningen mellan en 
objektiverande och en troende intentionalitet. Steins intersubjektivi-
tetsteori, som arbetades fram i nära koppling till Husserls fenomeno-
logi, beskriver i detalj hur den andre framträder och i vilken mån den 
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andres karaktär av att vara främmande objektifieras när han ges som 
en enhetlig person. Men här återfinner vi också kroppslighetens 
 centrala roll för det givnas icke-givenhet, som framträder genom den 
andre. Hon beskriver uttryckets struktur som symbolens snarare än 
tecknets ordning, det vill säga det främmande är givet genom eller i 
kroppsligheten snarare än att kroppen som ett tecken pekar mot en 
bortomliggande själ.

Även om Stein tidvis, framförallt under sin tidiga period, verkar 
acceptera ett argument om medvetandets genomskinlighet för sig 
själv, så betonar hon snart att medvetandets vara ständigt överskrider 
kunskapen om detta vara. På denna insikt bygger även hon en kritik 
av Husserl som allt för idealistisk och egocentrisk (en kritik vi idag 
kan se inte är helt rättvisande) och utvecklar den ståndpunkt jag i 
analysen av Scheler kallat överskridande realism, vilken hon alltså 
 delar med Scheler. Det egna innebär därmed inte det rena jagets 
 genomskinlighet eller närvaro inför sig själv, utan Stein menar istället 
att det utgör en rörlig punkt som rör sig inom själens område av såväl 
tidigare upplevelser som förväntningar, men också av ett ”själens 
djup” varur jagets riktning möjliggörs. Inom religionsfilosofin, och till 
skillnad från i hennes tidiga intersubjektivitetsteori, kan vi konstatera 
att det främmande inte längre är något som blott visar sig som främ-
mande i en omgivande immanens. Snarare är det medvetandets när-
varo som endast kan existera inom en överskridande medgiven, men 
för det kunskapande medvetandet icke-given, realitet. Men genom att 
förstå denna icke-givna realitet som oberoende av dess relation till det 
givna tenderar även hon till en teocentrisk position.

Hennes religionsfilosofi utvecklar tron som en nödvändig kategori 
för att människan ska kunna förhålla sig till ett överskridande av kun-
skapen. Detta förhållningssätt tenderar dock ständigt att falla över 
från symbolens logik till tecknets, vilket innebär att Gud framträder 
som ett kunskapsobjekt. Hon formulerar därmed två religionsfiloso-
fiska vägar: en positiv varigenom Gud visar sig som de yttersta for-
merna, som stabila kunskapskategorier och därmed som det oförän-
derliga i det föränderliga, och en negativ som på olika sätt försöker 
följa med i det strömmande aktvarat utan att objektivera det. 

Denna andra väg innebär att Stein, liksom Scheler, finner att en fi-
losofi baserad på skarpa begrepp och logisk slutledning inte når den 
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överskridande insikt som hon finner inom religionen. Fenomenologin 
utgör dock en annan typ av filosofi, med unika möjligheter att följa 
med i den religiösa erfarenhet som undersöker och försöker närma sig 
det gudomligas aktvara. Mot slutet av sitt liv intresserar sig Stein där-
för för vad vi skulle kunna kalla fenomenologiska läsningar av fram-
förallt Johannes av Korset men även Theresa av Avila. Dessa läsningar 
innebär en studie av hur mystikern steg för steg lämnar medvetandets 
olika objektiverande, troende och älskande intentionaliteteter, var-
igenom jaget, med en term lånad från Heidegger, ”destrueras”, vilket 
leder till att det strömmande aktvarat erfars på ett mer fullödigt sätt.

I Steins systematiska religionsfilosofi, liksom i hennes läsningar av 
mystiker, finns det långt mindre plats för kroppsligheten än inom hen-
nes intersubjektivitetsteori. Däremot erbjuder dessa fenomenologiska 
analyser en bas för att förstå religiös erfarenhet på ett fenomenologiskt 
och filosofiskt givande sätt. En text som Das fließende Licht der Gottheit 
blir därmed tillgänglig för en fenomenologisk läsning. Inte desto 
mind re erbjuder Mechthild von Magdeburg och den beginska tradi-
tionen en förståelse av kroppslighetens relation till ett gudomligt akt-
vara som skiljer sig markant från Steins förståelse av denna relation. 

I den fjärde och sista delen analyseras därför Mechthild von Magde-
burgs verk Das fließende Licht der Gottheit. Detta verk har, till skillnad 
från de tidigare analyserade författarskapen, ingen ambition att for-
mulera en systematisk kunskap i traditionell filosofisk bemärkelse, 
utan kan snarare förstås som ett erfarande av en överskridande Gud 
som inte är frånvarande i det sinnligt givna. Därmed kan vi konsta-
tera att det inte är en filosofisk text i klassisk bemärkelse, men att 
hennes text utgör ett exempel på ett älskande och troende förhåll-
ningssätt varigenom en erfarenhet av relationen mellan det ytterst 
främmande och det kroppsliga och världsliga beskrivs. Mechthilds text 
innebär alltså inte något försök att systematisera denna erfarenhet 
utan är snarare ett tal om, med och ur den.

Mechthild von Magdeburg läses därmed som ett vittnesmål om en 
alternativ relation mellan människans kroppslighet och hennes över-
skridande, här formulerat som hennes relation till Gud. Denna  relation 
förblir inte inom en strikt objektiverande och egocentrisk intentiona-
litet, men lämnar inte heller det direkt sinnligt givna för en avskuren 



inledning

42

transcendent Gud. Denna relation har sin bas i en negativ teologi där 
det gudomliga inte kan objektifieras eller gripas, utan istället karakte-
riseras av att det framträder som ett ständigt överskridande ”mer”. 

Det gudomligas ”mer” är dock inte något som skärs av, varken från 
Mechthilds eget kroppsliga vara eller från världen. Gud är istället stän-
digt närvarande i det givna. Det får också konsekvenser för Mechthilds 
konkreta liv. Såsom begin levde hon kvar i staden och engagerade sig 
på olika sätt i det världsliga. Engagemanget i den sinnligt givna och 
mångfacetterade världen är alltså för Mechthild centralt för möjlig-
heten av en relation till det gudomliga. 

Mechthilds gudsbegrepp är alltså intimt förbundet med det varande 
och det sinnliga, Gud skulle till och med kunna formuleras som sinn-
lighetens element. Liksom den andre och jaget väver varandra i Hus-
serls och Steins intersubjektivitetsteori, väver här Mechthild och Gud 
varandra i en väv av sinnlighet. Men Gud uppvisar därmed också en 
viss typ av beroende av Mechthild: det sinnligas element vore intet 
utan det sinnligt varande som dess uttryck. Inte desto mindre kan 
detta ömsesidiga beroende karakteriseras som en asymmetrisk rela-
tion: såsom struktur eller element är Gud mer primordial än Mecht-
hild. Mechthild är en bland många, Gud endast en. 

Denna Gud framträder på två olika sätt: dels som en motstående 
Gud som ges genom en älskande och troende intentionalitet, dels som 
strömmandets rörelse vari såväl Mechthild som den motstående guden 
har sin grund och som ibland betecknas som gudomlig. Den motstå-
ende guden ges som beroende av Mechthild när de framträder som två 
olika, men asymmetrin dem emellan blir synlig i erfarenheten av att 
den motstående guden sammanfaller med strömmandets rörelse. Det 
ömsesidiga beroendet och skillnaden mellan Mechthild och den mot-
stående guden utgör också det erotiska bandet mellan dem. Det är just 
för att hon är yttre kropp som hon är skild från Gud och därmed be-
gärd av Gud. Men denna kroppslighet är inte endast yttre utan även 
en lekamlig erfarenhet i vars innersta rörelse Gud återfinns. 

Det är också i den erotiska spänningen mellan Mechthild och Gud 
som världen kan framträda. Att rikta sig mot Gud innebär alltså inte 
att vända sig bort från världen, utan att se världen i Gud. Världen 
existerar i den erotiska spänning som spänns upp mellan dem: när de 
förenas, förenas världen i ett extatiskt ögonblick. Det är först i detta 
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blixtrande ögonblick som den motstående guden och Mechthild möts 
och skiljs åt i en gudomlig gränsdragning. Världens mångfald framträ-
der här som sammanhållen genom den erotiska spänningen mellan 
Gud och människan som levande kropp, vilka möts och skiljs i ett 
gemensamt strömmande. Den erotiska spänningen innebär dels att de 
dras mot varandra, dels att de vill bevara den andre inom dess egna 
gränser. Mötet ger ingen harmonisk eller förblivande enhet utan är 
samtidigt den punkt där de skiljs åt, liksom varje gräns samtidigt är en 
mötespunkt och innebär ett åtskiljande.

För Mechthilds resa innebär detta möte därför inte någon slutpunkt. 
Det är istället en erfarenhet som präglar livet och det världsliga. Där-
med visar det sig inte minst som förutsättningen för allt tal, ett tal som 
inte handlar om Gud utan som på nytt talar världen ur den gudomliga 
gränsdragningen. Den tystnad som uppstår i den extatiska utplåning-
en gör det möjligt att höra hur orden framträder. Därmed är det ett 
tal som är rotat bortom eller snarare in i vetandets gräns, som ett 
”mellan” eller ”före” uppdelningen i det egna och det andra. Denna 
födande gräns kan vi inte skapa någon objektiverande kunskap om, 
men vi kan följa med i dess födande rörelse som i ett gränsens prak-
tiska vetande.

Genom att fokusera på relationen och den erotiska spänningen 
 mellan Gud och Mechthild kan vi finna ett daimocentriskt förhåll-
ningssätt som skiljer sig från såväl ett egocentriskt som ett teocentriskt 
förhållningssätt. Mellan Gud och Mechthild finns alltså en gräns eller 
snarare en kontinuerlig gränsdragning och ett kontinuerligt transcen-
derande. Även om kunskapen stöter emot en gräns återfinns gränsen 
själv som en utgångspunkt varifrån ett lyssnande till ordens födelse 
kan ske, en utgångspunkt som inte är något stabilt eller statiskt cen-
trum utan ett omedelbart utkastande. Därmed är det möjligt att rikta 
sig mot det icke-givna i det givna, vilket innebär att orden, såväl objek-
tiverande som troende och älskande, föds. Det gudomliga kan därmed 
formuleras som ett isärfallande som resulterar i en erotisk spänning 
mellan det givna och dess icke-givna grund, ett isärfallande som utgör 
livet självt.
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del i

Edmund Husserls 
transcendensbegrepp

Transcendensbegreppet är en bärande idé i stora delar av Husserls 
filo sofi och centralt för hans fenomenologiska projekt. Kanske kan 
hans fenomenologi till och med beskrivas som en närkamp med det 
moderna transcendensbegreppet, och därmed som en inledning till en 
ny filosofisk användning av detta begrepp. Husserl menar att ”den 
traditionella teorins problem är transcendensen” (CM §40, 91), det är 
denna fråga vi måste ta upp på nytt och finna nya förhållningssätt till. 
För Husserl är transcendensbegreppet intimt sammanvävt med kun-
skapsteorin och med frågor kring kriterier för att nå ett vetande om 
annanhet: Vari består ett objekts främmande karaktär? Hur transcen-
derar det? Hur kan ett kunskapssubjekt veta att objektet är annat än 
subjektet? Men också: Hur är den andre annan för mig? Hur visar sig 
den andres och världens transcenderande av mig? Samt mer allmänt: 
Vilken är relationen mellan det andra, det främmande och det egna? 
Det centrala är alltså inte att försöka undfly all annanhet, utan att 
förstå dessa fenomen bättre och hitta nya förhållningssätt till dem.

I det följande kommer jag att undersöka hur transcendensbegrepp 
och överskridanden (som kan utvecklas till explicita transcendens-
begrepp) har tematiserats i Husserls filosofi. De frågor som därmed 
kommer upp berör stora delar av Husserls tänkande, men jag försöker 
avgränsa den här aktuella undersökningen till frågan om transcende-
rande och kroppslighet och har ingen ambition att täcka alla aspekter 
av Husserls analyser. Ambitionen skulle kanske snarare kunna förstås 
som ett försök att med Husserl och utifrån Husserl försöka formulera 
en tankegång om människans transcenderande.

Men för att få lite perspektiv på Husserls transcendensbegrepp är 
det värdefullt att i korthet undersöka dess utvecklingshistorik. Be-
greppet transcendens har en central plats i såväl teologihistorien som 
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filosofihistorien. I modern filosofi har det kommit att beteckna det 
bortomliggande och onåbara, och har därmed en viktig plats i diskus-
sionen om kunskapens gräns. Begreppet kontrasteras vanligen gent-
emot immanens, och så även inom Husserls fenomenologi. Men be-
greppet har en begreppshistorik som pekar mot en annan betydelse 
som inte är del av en sådan dualistisk struktur. Denna tidiga bety-
delse lever också kvar i delar av den fenomenologiska användningen. 
I min analys av transcendensbegreppet i en fenomenologisk kontext 
vill jag därför återknyta till denna ursprungliga betydelse för att förstå 
relationen mellan det sinnligt givna och det främmande.

Det ursprungliga begrepp som såväl ”transcendens” som dess sys-
konbegrepp ”transcendental” härstammar från är det latinska verbet 
transcendere.30 Vi hittar detta verb likaväl som participet transcendens 
första gången i översättningar av Plotinos av Marius Victorinus samt 
i översättningar av Dionysios Areopagita av Johannes Scotus Eriuge-
na. Transcendere översätter en rad grekiska ord där prefixet trans över-
sätter flera olika grekiska prefix, bland andra: ana (riktning uppåt), 
meta (över, bortom), dia (genom), para (bredvid, eller snarare bortom 
men nära), hyper (intensifiering, mer än över). Verbet som detta prefix 
läggs till är ofta baino (gå eller stiga) eller något annat verb som inne-
bär att ta ett steg eller någon annan rörelse. Det mer vardagliga svens-
ka ordet ”överskridande” kan därmed förstås som en översättning av 
detta transcendere. De ord som ursprungligen översattes till transcen-
dere, samt detta ords första betydelse, innebär därmed först och främst 
en rörelse, det är aldrig en plats, ett varande eller en varelse. Det mar-
kerar en rörelse bortom det närvarande eller bortom vetandet, och 
utgör inte någon avskärning eller separation från något bortomlig-
gande etablerat Annat. Begreppet transcendere utvecklades och bytte 
delvis riktning inom skolastiken i diskussionerna om transcendentalier. 
Från och med 1200-talet blev det ett centralt begrepp för det som inte 
är inskränkt till en kategori; transcendentalierna är de högsta begrep-
pen, de omfattar alla kategorier och är därmed kontrasterade mot alla 
kategorier. Olika tänkare accepterade olika antal transcendentalier men 
de mest kända förslagen är varat, det ena, det sanna och det goda, ofta 

30. Den följande begreppshistoriken bygger på ”Transzendenz” i Historisches Wör-
terbuch der Philosophie, red. Joakim Ritter och Karlfried Gründer, s. 1442–1445.
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även ting och något. Dessa kallades även för communissima på latin, det 
vill säga det gemensamma, och prima, det första. Ontologiskt förstås 
dessa transcendentalier därmed som det yttersta gemensamma och kau-
salt förstås de som det första. På 1700-talet utvecklades detta tema av 
Christian Wolff, som formulerade två problemkonstellationer utifrån 
begreppet transcendentalier, vilka visar i vilken riktning begreppet hade 
utvecklats: 

1.  Den metafysiska frågan om det absoluta och det högsta varande. En 
fråga som oftast handlar om den objektifierade guden, det transcen-
denta. Tillsammans med själen och världen utgör Gud därmed 
meta physica specialis.

2.  En ny generell vetenskapsteoretisk fråga om det mest allmänna 
utifrån den skolastiska diskussionen om transcendentalier, vilket 
också formulerades som metaphysica generalis. 

Det högsta, som oftast också formuleras som det som människan inte 
kan ha kunskap om, har därmed objektifierats och separerats från det 
vetenskapliga förhållningssättet till grundens fråga. Tro separeras där-
med starkare från vetande och förstås som den enda möjliga relationen 
till det transcendenta, som inte kan vetas. Därmed skiljs tron från 
vetandet och de mest generella kategorierna. 

Hos Kant får den tidigare rent grammatiska skillnaden mellan 
transcendent och transcendental för första gången en betydelsebäran-
de innebörd. Transcendental får här den för oss bekanta betydelsen av 
apriorisk kunskap, det vill säga den kunskap som är en förutsättning 
för varje empirisk kunskap. I samband med detta sätts även begreppen 
transcendental och transcendent i motsatsställning till varandra. 
Transcendent betyder därmed det helt ovetbara som ligger bortom 
varje möjlig erfarenhet, medan transcendental betyder möjlighets-
betingelse för erfarenhet. Motsats till transcendent blir därmed även 
immanent. Relationen mellan det transcendenta och det immanenta 
kan således också tjäna som motiv för den transcendentala filosofin. 
Därmed kom frågan också att handla om relationen mellan ett inre 
och ett yttre och hur ett inre kan ha kunskap om ett yttre.

Inom fenomenologin har transcendens och transcenderande fått en 
mångfald betydelser och utgör helt centrala begrepp, inte minst inom 
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den så kallade vändningen till religionen. Det transcendenta innebär 
dels, i till exempel Henrys Philosophie et phénoménologie du corps, det 
yttre i bemärkelsen det som kan erfaras och som därmed inte är erfa-
randet självt. Men i motsats till ett sådant transcendensbegrepp har 
det hos Levinas betecknat det vi per definition inte kan ha kunskap 
om, det radikalt andra eller en radikal alteritet som den västerländska 
filosofiska traditionen har gjort allt för att lägga under sig och redu-
cera till vetbar immanens. Därmed har det förbundits med Rudolf 
Ottos begrepp det ”radikalt andra” (das ganz Andere).31 På senare tid 
har transcendens också fått benämna världens gåtfullhet och frågan 
om filosofins början: hur vi filosofiskt kan veta något alls.32 Det är 
också i relation till frågan om kunskapens gräns som begreppet trans-
cendens och Gud åter vävs samman.33 Därmed har transcendens blivit 
ett av de mest centrala begreppen i den samtida fenomenologin vilket 
märks i antologier som Subjectivity and Transcendence (red. Arne Grøn, 
Iben Damgaard och Søren Overgaard) och Transcendence and Beyond: 
A Postmodern Inquiry (red. Caputo och Scanlon), som båda är från 2007 
och centrerade kring frågan om fenomenologi och religion. 

 Den tidiga fenomenologin har ofta förståtts som fokuserande på 
medvetandets immanens som grund för vetandet. Det ”transcenden-
ta” formulerar, i kontrast till medvetandets immanens, det som vi i 
reduktionen sätter inom parentes. Därigenom formuleras immanen-
sen som förutsättningen för erfarenheten av det transcendentas an-
nanhet. Bilden av Husserls fenomenologi som ett sökande efter ett 
immanent vetande har inneburit att den har förståtts som en ”närva-
rons metafysik”.34 Denna bild har dock under de senaste årtiondena 

31. Rudolf Otto, Das Heilige, 1917.
32. Se till exempel Arne Grøn, ”Subjectivity and Transcendence: Problems and 
Perspectives”, 2007, s. 9 f.
33. Se till exempel Edith Wyschogrod, ”Intending Transcendence: Desiring God”, 
2001.
34. Med metafysik menar Husserl för det mesta en viss disciplin som föregår 
varje empirisk vetenskap, se t.ex. FI, s. 63. Men det är inte i denna betydelse som 
Husserls filosofi blivit karakteriserad som en ”närvarons metafysik”, detta uttryck 
härstammar snarare från Heidegger, och har senare utvecklas av Derrida i Rösten 
och fenomenet, 1991 [1976], i betydelsen att kunskapens yttersta fundament är nå-
got som kan beskrivas i termer av närvaro. För en övergripande diskussion om 
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berikats och blivit långt mer nyanserad. Husserl förstås idag inte en-
dast som en filosof som söker etablera ett immanent område som ska 
kunna utgöra grunden för en absolut evidens, vilket inte minst beror 
på att kroppslighet och temporalitet har lyfts fram varigenom med-
vetandets förreflexiva förutsättningar har betonats. Det är också inom 
dessa områden som transcendensbegreppet formulerats på ett sätt som 
spränger gränserna för en närvarons metafysik.35

För att börja reda ut det fenomenologiska förhållandet till transcen-
densbegreppet kan vi följa de två olika betydelser eller aspekter av 
begreppet som Husserl själv skiljer åt i avsnitt 12 i Fenomenologins idé. 
Ur dessa två kommer jag i det följande att utveckla även ett tredje 
transcendensbegrepp som ligger implicit i de båda av Husserl utveck-
lade begreppen. De tre olika transcendensbegreppen kan sammanfat-
tas på följande sätt:

1. Den traditionella kunskapsteorins användning av transcendensbe-
greppet som ett yttre i kontrast till ett inre.

2. Husserls egen teori som grundar sig på att det transcendenta är det 
som omfattas av reduktionen till skillnad från ett immanent ve-
tande, varvid transcendens kontrasteras mot evidens. Det transcen-
denta är därmed en sorts metafysisk tro som fenomenologen sätter 
inom parentes.

3. Reduktionens rörelse visar sig dock även innehålla ett annat trans-
cendensbegrepp. Reduktionen vill lyfta fram det bekanta i ett nytt 

relationen mellan fenomenologi och metafysik, se Dan Zahavi, ”Phenomenology 
and Metaphysics”, 2003.
35. I viss mån har detta inneburit att man läser Husserl på ett sätt som skiljer sig 
från hans egna intentioner. Bland annat Jaques Derridas, Rudolf Bernets, Dan 
Zahavis, John D. Caputos och Daniel Birnbaums läsarter kan förstås som läs-
ningar med och mot Husserl. Bernet formulerar denna position på följande sätt: 
”Very few of Husserl’s phenomenological analyses actually proffer what Husserl 
expected from them and Husserl’s texts usually accomplish something quite 
 different from what Husserl pretends to accomplish. What Husserl pretends to 
accomplish is usually metaphysically determined, whereas what he describes often 
runs counter to his metaphysical understanding of himself.” Bernet, ”Is the Pre-
sent Ever Present? Phenomenology and the Metaphysics of Presence”, 1982, s. 101 
f. Se även Zahavi, ”Self-awareness and affection”, 1998, s. 208 och Caputo, Radi-
cal Hermeneutics, 1987, s. 53 f.
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ljus och därmed främmandegöra det som uppfattas som det mest 
självklara. Den innebär därmed ett ständigt överskridande av det 

 vi tenderar att ta för givet. Detta transcendensbegrepp lyfter fram 
begreppets verbform, transcenderande, och närmar sig därigenom 
begreppets ursprungliga innebörd som transcendere. Detta tredje 
transcendensbegrepp är närvarande i Husserls filosofi, men inte 
 explicerat som ett tredje transcendensbegrepp.

I kapitel 1 kommer jag först att undersöka hur Husserl bemöter det 
första transcendensbegreppet som yttre, därefter analyserar jag reduk-
tionens transcendensbegrepp som icke-evidens och slutligen under-
söker jag hur detta andra transcendensbegrepp innehåller aspekter av 
överskridande och främmandegörande, vilket leder till det tredje be-
greppet.

I kapitel 2 och 3 kommer jag att fördjupa undersökningen av det 
tredje transcendensbegreppet, det vill säga av transcendens som trans-
cenderande. Husserls grundläggning av fenomenologin leder till det 
inre tidsmedvetandet som den djupast konstituerande nivån. Det är 
alltså i det inre tidsmedvetandets immanens som all kunskap ska grun-
das. Tidsligheten framträder dock inte som en intentionalitetens 
 genomskinliga närvaro för sig själv utan snarare som genomsyrad av 
annanhet och i sig själv transcenderande. Detta transcenderande ut-
trycker sig bland annat som risken för en oändlig regress i subjektivi-
tetens försök att tematisera sin egen intentionalitet. Denna oändliga 
regress har i senare analyser öppnat upp för ett gudsbegrepp, men 
ledde hos Husserl framför allt till ett jagbegrepp karakteriserat av 
självtranscenderande snarare än av en färdigkonstituerad, orörlig och 
statisk transcendental sfär. 

Om analysen av den fenomenologiska tiden utgör den mest grund-
läggande analysen av formen för all kunskap,36 vilken visar sig som en 
självtranscenderande intentionalitet som är främmande för sig själv, 
så introduceras annanhet och främmandehet som innehåll genom Hus-
serls analys av kroppsligheten, vilket diskuteras i avsnitt tre. Denna 
analys visar dels hur den egna kroppen kontrasteras mot andra krop-
par, dels hur den egna kroppen kontrasteras mot det egna icke-mate-

36. Se t.ex. Idéer I, §81, s. 230.
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riella, varigenom den egna materialiteten framträder som något annat. 
Slutligen diskuteras också hur jaget som enhet kontrasteras dels mot 
den andres kroppslighet och dels mot hennes främmande erfarenhets-
ström. I undersökningen av kroppsligheten binds också tidslighetens 
analys av immanens som självtranscenderande samman med en analys 
av hur det egna, det andra och det främmande framträder. Därigenom 
utvecklas en tredelad modell vari kunskapen om det egna och det and-
ra relateras till en transcenderande rörelse genom ett asymmetriskt, 
ömsesidigt beroende.

1. Tre transcendensbegrepp

1.1 Transcendens som yttre

I Fenomenologins idé konstaterar Husserl att kunskapens gåta, så som 
den traditionellt uppfattats, är transcendensen: 

Ser vi närmare efter vad som är så gåtfullt och vad som i de närmast 
till hands liggande reflektionerna över kunskapens möjlighet försätter 
oss i förlägenhet, så är det kunskapens transcendens. (FI 73) 

Transcendensen är just det som Husserl vill reflektera över på ett nytt 
sätt, ett sätt som undviker de gamla fallgroparna. Husserl låter alltså 
begreppet transcendens beteckna denna fördom: nämligen att vi 
accep terar en oreflekterad tro på tingets yttre existens. Detta transcen-
densbegrepp är därför vad Husserl kritiserar. 

Denna transcendens innebär att ”kunskapsföremålet inte är ett 
 reellt innehåll i kunskapsakten” och att tinget därmed inte går ”att 
hitta i cogitatio självt som upplevelse, som reellt stycke, som ett verk-
ligt varande däri.” Den fråga som framträder är: ”hur kan upplevelsen 
så att säga överskrida sig själv?” (FI 74) Att något är transcendent 
betyder alltså här att det finns någon annanstans än i medvetandet, 
vilket innebär att ett överskridande av medvetandet krävs för att med-
vetandet ska kunna få kunskap om det transcendenta tinget. Trans-
cendens är ett yttre för medvetandets immanens eller inre. Det inre 
reflekterandet måste överskrida sig själv för att få kunskap om tinget, 
men detta överskridande får samtidigt inte innebära att tinget blir 
immanent i medvetandet utan det måste behålla karaktären av att vara 
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ett transcendent yttre. Därmed skapas två motstridiga krav på det 
 inres förhållande till det yttre: medvetandet måste både överskrida sig 
själv och nå det yttre, samtidigt som det inte får omvandla detta yttre 
till något inre, det vill säga till något som endast är för ett medvetande. 

För att förstå den traditionella kunskapsteorin utifrån en fenomeno-
logisk analys kan vi ta hjälp av Heidegger, som även han skiljer på två 
transcendensbegrepp, varav det första har stora likheter med Husserls 
ovan skisserade första transcendensbegrepp. Liksom hos Husserl kon-
trasteras transcendens här mot ett immanensbegrepp var igenom 
transcendens innebär ett yttre såsom ett inres nödvändiga motpol. Det 
inre och det yttre skiljs åt av en mur som omgärdar medvetandet: 

Det som därmed ligger utanför medvetandets gränser och omgärdan-
de mur har alltså, när man talar utifrån detta medvetandes innersta 
gård, överskridit den omgärdande muren och står utanför. I den mån 
nu medvetandet har kunskap, så förhåller det sig till det utanförlig-
gande, och på så sätt är det transcendenta såsom utanförliggande sam-
tidigt det motstående.37

Subjektet kan här liknas vid en kapsel vars vägg skiljer ett inre från ett 
yttre. Väggen innebär ett skrank som måste överskridas för att kun-
skap ska kunna uppnås. Även Heidegger påpekar att traditionell kun-
skapsteori handlar om hur detta skrank ska kunna överskridas. Han 
kallar därför det transcendensbegrepp som framträder här för det kun-
skapsteoretiska transcendensbegreppet.38 Om idén om subjektiviteten 
som en kapsel faller så faller därmed även den traditionella kunskaps-
teorin. Heidegger menar dock inte att fenomenologins överskridande 
av subjektiviteten som en kapsel skulle innebära att kunskap inte ut-
gör något problem inom fenomenologin utan snarare att frågan bör 
ställas på ett annat sätt.

37. ”Was so außerhalb der Schranken und der Umfassungsmauer des Bewußtsein 
liegt, hat also, wenn man vom innersten Hof dieses Bewußtseins aus spricht, die 
Umfassungsmauer überstiegen und steht draußen. Sofern nun aber dieses 
Bewußtsein erkennt, bezieht es sich auf das Außerhalb, und so ist das Transzen-
dente qua Außerhalbvorhandenes zugleich das Gegenüberliegende.” Martin Heid-
egger, Metaphysische Anfangsgründe der Logik, 1978 [1927], 204 f.
38. Ibid., s. 206.
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Även om Husserls och Heideggers beskrivningar leder till olika 
kon sekvenser är de på den här punkten samstämmiga och komplet-
terar varandra: Om transcendens förstås i kontrast till immanens, så-
som ett yttre i förhållande till ett inre, så kan en yttervärld kontraste-
ras mot en människas inre. De pekar båda på det kunskapsteoretiska 
problem som denna förståelse medför och som de båda menar har 
varit grunden för en felaktigt ställd kunskapsteoretisk fråga: Hur kan 
ett medvetande lämna sin immanenta sfär och nå ett varande som inte 
finns inom denna sfär? Hur kan en kontakt skapas mellan ett inre och 
ett yttre? Kunskapsteorin utgår från en beskrivning av subjektiviteten 
som inkapslad och objektet som ett yttre ting i en yttervärld. Endast 
en övergripande princip, en Gud eller ett allomfattande förnuft som 
en gemensam grund kan borga för samstämmighet dem emellan, 
 vilket också har varit den traditionella lösningen. På grund av svårig-
heten att överbrygga klyftan mellan objekt och subjekt står den tradi-
tionella kunskapsteorin i ständig relation till skepticismens problem: 
att en inre kunskap om ett yttre objekt är omöjlig och att vi egentligen 
inte kan veta någonting om någonting. En kunskapsteori kan dock 
försöka komma undan problematiken genom att mena att även om vi 
inte förstår hur objektet är givet måste vi förstå att det är det. Men även 
denna position utgör en grogrund för skepticism eftersom den sätter 
sin tillit till en trossats, Husserl argumenterar också emot den i sam-
band med diskussionen om de två typerna av transcendens. (FI 75ff)

Vi kan därmed konstatera att det transcendenta objektet i den 
 traditionella teorin kommer utifrån till medvetandets inre. När vi 
 fenomenologiskt betraktar relationen mellan vetande och icke-vetan-
de ser vi att den bygger på en process där det andra omvandlas till 
något eget, något vi har. Vi skulle kunna analysera förhållandet på 
följande sätt: Kunskapsprocessen strävar ständigt till att inbegripa så 
mycket som möjligt av ett yttre, från medvetandet skilt objekt. Kun-
skap karakteriseras av att den sker utifrån ett primärt icke-vetande, 
men det innebär också att detta icke-vetandes annanhet är relativ – ur 
icke-vetandet har vi därför möjlighet att få ett vetande. Kunskapen 
strävar ständigt mot det vi inte vet, vilket kan omvandlas till ett kun-
skapsinnehåll. Det som inte är känt skulle kunna bli känt. Icke-vetandet 
är alltså inte icke-vetande i absolut mening, tvärtom förutsätter varje 
kunskapsprocess ett sådant första icke-vetande som sedan blir  kunskap. 
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Dess karaktär av annanhet är därmed inte absolut. De positiva veten-
skaperna utgår från denna sorts annanhet i sin kunskapsalstring, det 
vill säga utgår från ett ännu-inte-vetet som all kunskap förutsätter. 
Det icke-kända visar sig alltså som det som ännu inte är känt. Negatio-
nen ”icke” i ”icke-vetandet” pekar därmed ut en annanhet i det vi vet. 
Annanhet benämner därmed det som är främmande för vetandet. 

Detta ännu-inte-kända kräver dock en tät väv av kunskap för att 
kunna träda fram. Begränsad annanhet skulle alltså kunna innebära 
ett icke-vetande som är omgärdat eller omfamnat av redan given kun-
skap. Objektets annanhet är en begränsad annanhet, ett ännu-inte-
vetet inom en struktur av redan-vetet. Låt oss ta ett exempel: Om jag 
inte vet vad klockan är så vet jag samtidigt att jag kan ta reda på vad 
klockan är genom att vrida upp armen, dra undan tröjan och sänka 
blicken, men det kräver att jag vet att jag har en klocka på armen, en 
tröja på mig, kan se, kan röra min hand och arm och så vidare. Det 
kräver också att jag vet hur jag läser klockan och vad en avläsning av 
klockan innebär, nämligen att jag endast kan finnas inom tiden och 
att detta innebär att jag ständigt befinner mig inom ett särskilt  moment 
inom klocktiden, det vill säga på ett specifikt klockslag. Den sorts an-
nanhet som mitt frågande efter vad klockan är bär med sig innebär 
därmed samtidigt en mängd vetande. Det är vetandet i detta icke- 
vetande som gör dess annanhet begränsad. Jag saknar endast en myck-
et specifik och direkt efterfrågad pusselbit och jag har en begränsad 
uppskattning av möjliga alternativ. Jag vet till exempel kanske vilken 
tid på dygnet det är och kan därmed sätta upp yttre gränser som det 
jag inte vet, det tillfrågade, kan röra sig inom (däremot kan jag sällan 
med exakthet säga var dessa gränser går). Inom dessa yttre gränser kän-
ner jag dessutom till ett helt system av timmar, minuter och sekunder 
som delar in tiden i ett begränsat vetbart antal möjliga alternativ. Det 
jag inte vet måste vara ett av dessa alternativ som är omfamnat av det 
redan-vetna. 

Vad vi ännu inte vet bestäms alltså av vad vi vet, vilket innebär att 
det vi inte vet har sin plats inom det vi vet. Men samtidigt skulle vi 
kunna vända på styrkerelationen mellan det vi vet och det vi inte vet: 
Vi skulle kunna fråga oss om denna struktur av ännu-inte-vetet för 
med sig en annan sorts annanhet, nämligen en ovetbarhet som sådan. 
Denna misstanke uppstår genom vår outtömliga relation till det ännu-
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inte-kända. Vi måste ha denna horisont av ännu-inte-känt för att kun-
skapsprocessen ska kunna ta plats och frågan är om all annanhet är av 
karaktären ”ännu-inte-känt” eller om det också finns en ovetbarhet ”i 
sig” som är närvarande som en skugga i det ännu-inte-kändas logik. 
Det skulle i så fall innebära att det vi vet rör sig inom en horisont av 
icke-vetet, snarare än att det vi inte vet rör sig inom en horisont av 
redan given kunskap. 

Husserl lyfter inte explicit fram någon sådan ovetbarhet ”i sig”, och 
liksom han prioriterar kontinuitet över diskontinuitet39 är det lätt att 
tolka honom som att han vill ge det främmande dess plats inom det 
givna, och transcendensen dess plats inom immanensen. Detta är till 
exempel fallet i nästa transcendensbegrepp, där transcendens som 
icke-evidens får sin plats inom det överordnade immanensbegreppet. 
Men i 1.3, liksom i kapitel 2 och 3 i denna del, kommer jag att lyfta 
fram ett transcendensbegrepp som bryter mot denna struktur.

1.2 Transcendens som icke-evidens

I Husserls andra transcendensbegrepp kontrasteras transcendens allt-
så inte gentemot ett inre utan det ställs istället mot säker, evident 
kunskap. Immanens innebär därmed ett omedelbart skådande och 
 fattande av något så som det är, vilket han kallar omedelbar evidens. 
”Här lyder frågan: hur kan kunskapen sätta något som varande som 
inte är direkt och verkligt givet i den?” (FI 74, min kursivering) Denna 
fråga blir central i relation till den vetenskaplighet som Husserl ville 
försäkra fenomenologin om. Fenomenologisk vetenskaplighet kan 
dock inte betyda sökande efter transcendent objektivitet eftersom 
detta innebär förutsättandet av en tro på tingens yttre existens. Veten-
skapligheten ska istället grundas i immanensen, inte i betydelse av ett 
inre utan i betydelse av absolut givenhet, klara och distinkta percep-
tioner. (FI 84ff) Husserl formulerar alltså denna immanens som det 
absoluta i filosofin, absolut i betydelsen det mest fundamentala såsom 
det varigenom allt varande ges.40

39. Se t.ex. PIZ, bilaga 6, s. 113.
40. Rudolf Boehm argumenterar dock för att det hos Husserl också finns utrymme 
för ett annat begrepp om det absoluta: det immanenta medvetandet är absolut 
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Vi måste alltså utesluta all transcendens eftersom den är möjlig att 
betivla och inte baserad på vetande utan på en tro. Det naiva förutsät-
tandet av transcendens kallar Husserl för den naturliga inställningen, 
i vilken vi till vardags är intentionalt riktade mot världen med dess 
varande och inte mot hur denna värld av varande ges. Uteslutningen 
av transcendenser sker genom en serie av epochéer, sammantagna 
kallade den fenomenologiska reduktionen. En epoché innebär att man 
suspenderar den naiva idén om tingets yttre existens. Detta innebär 
att olika domäners transcendens sätts inom parentes och att de istället 
undersöks i formerna för sin givenhet. Detta parentessättande innebär 
dock inte att det transcendenta tinget helt negeras:

[Världen] framträder fortsättningsvis på samma sätt som tidigare, med 
den skillnaden att jag som filosofiskt reflekterande inte längre håller 
den tro på vara som finns i den naturliga erfarenheten av världen för 
giltig. (CM §8, 37)

Men ”att det filosofiskt reflekterande jaget avhåller sig från och ogil-
tigförklarar ställningstaganden betyder inte här att dessa försvinner 
ur jagets erfarenhetsfält” (CM §8, 37), utan det betyder att ”tesen upp-
levs, men vi gör ’inte bruk’ av den” (Ideen I §31, 113); det vill säga 
innehållet finns kvar men dess status ändras. Detta ”kvarstående” skil-
jer epochéerna från skepticism. Detta tillvägagångssätt innebär för 
Husserl att ett område för vetenskaplig och transcendental analys fri-
görs från verkligheten såsom den vanligen undersöks av de positiva 
vetenskaperna. Ingen av de positiva vetenskapernas evidenser eller 
den naturliga inställningens förgivettaganden får utgöra ett funda-
ment för det fenomenologiska området. Husserl säger därför att för 
den vetenskapliga psykologin ”är världen, som för den är förutsatt 
som självklar och verklig, grunden; för oss har epochén avlägsnat just 
denna grund.” (Krisis §53, 182)41

endast som det givnas förutsättning, men det är likafullt även det konstituerat, 
vilket ger utrymme för ett yttersta absolut. ”Zum Begriff des ’Absoluten’ bei Hus-
serl”, 1959, s. 239.
41. ”Für diese [die wissenschaftlichen Psychologie] ist die Welt, die von ihr als 
selbstverständlich-wirklich vorausgesetzte, der Boden; uns hat die Epoché gerade 
diese Boden genommen.”
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Även jaget såsom ett objekt bland andra i världen, såsom ett va-
rande i en naturlig värld, faller för denna bortkoppling. Genom den 
parentessättande epochén leds vi till den transcendentala reduktionen,42 
ett re-ducere (åter-förande) av det transcendenta till dess transcenden-
tala grund som förklarar dess uppkomst.43 Reduktionen är därmed 
som helhet inte någon negativ rörelse utan den ger ett nytt område att 
undersöka, ett område som inte kommer till det kunskapande med-
vetandet utifrån utan som tvärtom utgör intentionalitetens egen 
grundval som tidigare legat inbäddad men osynlig i kunskapen. 
 Genom epochéns suspenderande rörelse av parentessättande sker allt-
så en reduktion som leder tillbaka till en för kunskapen ny sfär som 
Husserl kallar den transcendentala,44 vilken:

är urkategorin för varat överhuvudtaget (eller med vårt uttryckssätt: 
urregionen), i vilken alla andra vararegioner har sitt ursprung, som de 
till sitt väsen är relaterade till och som de därför alla väsensmässigt är 
avhängiga av. Kategoriläran måste överallt utgå från denna den mest 
radikala av alla varadistinktioner: vara som medvetande och vara som 
ett i medvetandet ”tillkännagivet”, ”transcendent” vara – en distinktion 

42. Denna reduktion kan nås på en rad olika sätt. Iso Kern har i en klassisk artikel 
från 1962 formulerat tre vägar till reduktionen: den cartesianska, den psykolo-
giska och den ontologiska. I det följande kommer jag dock inte att separera dessa, 
utan reduktionen har i min undersökning drag av alla tre vägarna. Liksom den 
cartesianska vägen utgår jag från relationen till det transcendenta. Jag återkom-
mer senare till relationen mellan det empiriska och transcendentala jaget, vilken 
Kern hänför till den psykologiska vägen. Liksom Kern betonar jag slutligen re-
duktionen som en inställningsförändring som inte innebär att något område av 
verkligheten förloras utan tvärtom att ett nytt område vinns, vilket Kern formu-
lerar som centralt för den ontologiska vägen. Se ”Die drei Wege zur tranzenden-
tal-phänomenologischen Reduktion in der Philosophie Edmund Husserls”. För 
en mer samtida diskussion om dessa vägar se Dan Zahavi, Husserl’s Phenomenology, 
2003, s. 47 ff. 
43. Denna etymologiska betydelse har särskilt lyfts fram av Michael Theunissen, 
Der Andere: Studien zur Sozialontologie der Gegenwart, 1965, s. 27 och Zahavi, 
Husserl’s Phenomenology, 2003, s. 46.
44. Tidvis använder Husserl begreppen epoché och reduktion som synonymer, 
men när han gör en åtskillnad är det just denna enligt vilken epochén är en för-
beredande rörelse av suspenderande och reduktionen innebär tillgången till hela 
den transcendentala sfären.
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som man inser kan vinnas och värderas i sin renhet endast genom den 
fenomenologiska reduktionens metod. (Idéer I §76, 207f)

Den transcendentala sfären visar sig alltså som en urkategori som allt 
annat kan ledas tillbaka till. Transcendens har därmed fått betydelsen 
av ett framvisande av transcendent varande. Det förunderliga inom 
denna transcendentala sfär är just givenheten av något som är annor-
lunda än medvetandet. Den karakteriseras av att något annat ges, det 
vill säga av att något transcendent ges. Detta andra ges som medve-
tandets ”motpart, något principiellt annat, irreellt, transcendent.” 
(Idéer I §97, 274) Medvetandet självt visar sig som ett framvisande av 
något annat och därmed som intentionalt, det vill säga riktat.45 Hur 
denna annanhet inom medvetandet är konstituerat utgör därmed ett, 
för att inte säga det, centrala temat inom Husserls fenomenologi. Det 
transcendenta framträder därmed i ett första skeende som motsatsen 
till det transcendentala, men transcendens utgör också ett korrelat-
begrepp till begreppet transcendental,46 (CM §11, 42) det transcenden-
tala framvisar ständigt en transcendens som i sig själv är osjälvständig 
och beroende av det transcendentalas sfär. 

Men innebär inte reduktionen från all transcendens till en medve-
tandeimmanens en renodlad idealism? Som vi har sett är ett första svar 
att man i så fall missförstår det transcendenta som ett yttre istället för 
som icke-evidens. Men relationen mellan fenomenologin och idealis-
men är inte uttömd med detta. Husserl kallar den transcendentala 
sfären för absolut medvetande och han bejakar även termen transcen-

45. Intentionalitet är ett centralt begrepp i Husserls fenomenologi, liksom i den 
följande undersökningen. I Idéer I menar Husserl att intentionaliteten innebär 
att medvetandet ständigt är riktat mot ”något” vilket karakteriserar medvetandet 
som sådant. Men Husserl påpekar också att intentionaliteten alltid har omgi-
vande horisonter eller bakgrunder som inte är fullgjorda föremål eftersom blicken 
inte är explicit vänd mot dessa. Idéer I, s. 235ff. Som vi kommer att se kan dock 
medvetandets själva riktadhet vara strukturerad på olika sätt, vilket innebär att 
olika typer av intentionalitet kan framträda. Intentionaliteten som sådan behöver 
alltså inte vara föremålsligande även om den alltid är riktad.
46. Caputo konstaterar också att det transcendentala är det som transcenderar 
den empiriska världen samtidigt som det transcendenta är transcendent för ett 
transcendentalt medvetande. ”Transcendence and the Transcendental in Husserl’s 
Phenomenology”, 1979, s. 206.
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dental idealism (se till exempel Transzendentaler Idealismus. Texte aus 
dem Nachlass (1908–1921) eller CM §41). Denna transcendentala idea-
lism skiljs dock noga från subjektiv idealism. Vi kan betona två vik-
tiga skillnader varav vi redan har varit inne på den första: till skillnad 
från subjektiv idealism finns här inget förnekande utan endast en be-
tydelseförändring, som innebär att det fenomenologiska förhållnings-
sättet är skilt från det naturliga sättet att betrakta världen. Den natur-
liga inställningen bygger på en orimlig tolkning av relationen mellan 
värld och medvetande som ett innanför och ett utanför. Husserl vill 
därmed vända på bevisbördan, det naturliga sättet är inte det själv-
klara. Det naturliga sättets förgivettaganden måste främmandegöras 
för att kunna förstås på nytt. Till skillnad från en subjektiv idealism 
innebär detta en kritisk distans och en självkritik snarare än en meta-
fysisk överbyggnad. 

Den andra skillnaden i förhållande till subjektiv idealism är att den 
transcendentala idealismen inte innebär en psykologisering. Descartes 
ego cogito betyder inte längre:

jag, denna människa, är. Jag är inte längre den människa som påträffar 
sig själv i den naturliga erfarenheten av sig själv, i den abstraherande 
inskränkningen till det som finns i ett rent inre, den rena psykologiska 
själverfarenheten, människan som finner sin egen mens sive animus sive 
intellectus, respektive själen fattad för sig. (CM §11, 41f)

Husserls transcendentala kunskapsfält karakteriseras därmed av att 
”det är ett fält av absoluta uppfattanden, inom vilket jag och värld och 
Gud och de matematiska mångfalderna och vilka som helst vetenskap-
liga objektiviteter har ställts åt sidan”. (FI 50) Reduktionen till det 
transcendentala innebär alltså inte en reduktion till ett empiriskt jag. 
Jaget som empiriskt faktum faller för reduktionen på samma sätt som 
tinget. Att distinktionen mellan inre och yttre främmandegörs innebär 
att även jaget måste tänkas om på nytt. Jaget är inte bara ett något i en 
värld utan framträder som det varigenom det transcendentala visar 
sig. Därmed utgår fenomenologin från det transcendentala jaget, 
 vilket har lett till att den fenomenologiska vägen har karakteriserats 
ett förstapersonsperspektiv. Men eftersom jaget som något varande i 
världen satts inom parentes innebär detta inte att fenomenologin ut-
går från en första person skild från en andra, tredje eller plural person 
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som andra varelser i världen. Förstapersonsperspektivet är snarare en 
metod som leder bortom uppfattningen av jaget som en primär sub-
stans till en sfär som möjliggör allt varande i världen.

Men detta är inte någon oproblematisk rörelse, utan denna väg via 
ett förstapersonsperspektiv leder till en jagets paradox: jaget fram-
träder både som ett empiriskt jag inom världen och som ett transcen-
dentalt jag som ”har” denna värld. Denna paradox utvecklar Husserl 
i Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phäno-
menologie: eine Einleitung in die phänomenologische Philosophie under ru-
briken ”Die Paradoxie der menschlichen Subjektivität: das Subjekt-
sein für die Welt und zugleich Objektsein in der Welt” (§53).47 Här 
formuleras den mänskliga subjektivitetens paradox som det att samti-
digt vara ett subjekt för världen som det som har världen och ett objekt 
bland andra objekt i världen. Dels förstås jaget som ett kapseljag som 
befinner sig i en värld (på samma sätt som något är i en burk), ett inre 
med ett utanför. Detta jag är alltså en del av världen. Men efter reduk-Men efter reduk-
tionen ”blir världen, det objektiva, självt till något särskilt subjektivt” 
(Krisis §53, 182).48 Denna speciella subjektivitet är alltså det transcen-Denna speciella subjektivitet är alltså det transcen-
dentala jaget som främmandegjort det empiriska jaget för sig själv. 
Världens objektvara förstås utifrån det absoluta främmandegörande 
medvetandet, medvetandet träder därmed fram som det som har värl-
den. Filosofen är ”’Subjektivitet i världen som objekt’ och samtidigt 
’medvetandesubjekt för världen’” (Krisis §53, 184).49 I relation till epo-
chén kan vi med Husserl konstatera att jaget som ett varande bland 

47. För en diskussion av denna paradox se David Carr, The Paradox of Subjectivity, 
1999. Carrs genomgång är gedigen och lärorik men landar dessvärre i vad som 
skulle kunna kallas en kantiansk tolkning av Husserl när han t.ex. konstaterar att: 
”he [Husserl] turns his attention away from the world and its objects to the expe-
rience in which they are given”, s. 105, samt att Husserl är ”concerned with the 
objects of experience […] not as they are ’in themselves’, but as they appear”, s. 
109, vilket blir extra märkligt om man drar sig till minnes Husserls slagord ”till-
baka till sakerna själva”. Det märkliga med dessa formuleringar framträder också 
om vi tar vad han säger i Idéer I §138 i beaktande, se citat i fotnot 51. 
48. ”wird die Welt, das Objektive, selbst zu einem besonderen Subjektiven”.
49. ”Subjektivität in der Welt als Objekt’ und zugleich ’für die Welt Bewußtseins-
subjekt’.” Denna paradox ställs i Krisis i nära relation till intersubjektivitetspro-
blematiken. Paradoxen lyfter också fram den levande kroppens roll som bärare av 
just den dubbelsidighet som är paradoxens upprinnelse, vilket vi återkommer till.
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andra aldrig helt kan lösas upp, det vill säga det empiriska jaget kan 
aldrig bli något helt annat eftersom det aldrig till fullo kan avskäras 
från det transcendentala jaget. Epochén eller främmandegörandet kan 
därmed aldrig genomföras helt och hållet. 

Likafullt framträder ett evident vetande i det transcendentala med-
vetandet, ett vetande som utgör det transcendentas förutsättning. 
Denna givenhet menar Husserl att vi har på två olika sätt, dels som 
adekvat evidens och dels som apodiktisk evidens. Den adekvata evi-
densen kan bland annat relateras till vår kunskap om transcendenta 
föremål: när vi erfar ett yttre, transcendent föremål så intenderar vi 
det som ett helt, komplett och självständigt föremål. Adekvat evidens 
skulle innebära att denna intention helt uppfylls, att vi erfar hela före-
målet. Detta är dock en omöjlighet för den enskilda akten av transcen-
denta, fysiska objekt. Dessa akter karakteriseras tvärtom av att det 
alltid finns ouppfyllda och dolda delar i erfarenheten. Tinget har till 
exempel sidor som vi inte ser eller direkt varseblir men som vi ändå 
inkluderar i erfarandet av tinget. Dessa dolda sidor kan vi dock erfara 
direkt i en ny akt. Erfarenheten eller intentionen av tinget är alltså 
rikare än vad som är adekvat givet. Det är alltså inte så att tingets 
”andra sidor” är något okänt ”i sig” som principiellt inte kan varse-
blivas, men de kan inte varseblivas på samma gång av samma subjekt. 
De utgör något ännu-inte-känt som genom kunskapsprocessen kan 
omvandlas till något känt. Tinget är därför alltid konstituerat genom 
täckande, det vill säga av att innehållet i flera olika varseblivningsakter 
läggs samman och konstituerar objektets enhet och helhet. 

Denna uppbrutenhet, att ett ting inte kan visa alla sidor på samma 
gång, visar sig i den genetiska analysen i grunden vara temporal (med-
an tinget i den statiska analysen ontologiskt sett är det som visar upp 
en sida i taget).50 Genom den genetiska analysen visar det sig att de 

50. Husserl gör alltså en distinktion mellan statisk och genetisk fenomenologi. 
Steinbock formulerar skillnaden mellan dessa som att statisk fenomenologi ana-
lyserar vad något är medan genetisk fenomenologi undersöker hur något är givet 
eller konstituerat. Den statiska fenomenologin analyserar därmed hur mening 
konstitueras strukturellt genom t.ex. en eidetisk analys. Steinbock menar att den 
statiska analysen abstraherar form från innehåll. Analysen av tidsmedvetandet 
förstår han som en statisk analys eller på sin höjd som en övergång till den gene-
tiska analysen eftersom den just genomför en sådan abstraktion. Analysen av t.ex. 
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ofullkomliga akterna följer tidsligt på varandra och att de endast 
 genom att läggas samman skapar ett mer fullständigt objekt. Men även 
detta sammanlagda objekt är ofullständigt, det bär betydelser som inte 
uppfylls i den varseblivande akten. Husserl säger därför att ”[i]nom 
ett avslutat framträdande kan en tingslig realitet, ett vara med sådan 
mening, principiellt framträda endast ’inadekvat’.” (Idéer I §138, 362)51 
Tinget kan alltså inte framträda adekvat av två anledningar, dels 
 eftersom dess mening ständigt överskrider den varseblivande akten 
och dels eftersom varseblivningen av tinget är uppsplittrat i olika tem-
porala akter. 

Husserl bibehåller dock i sina tidiga texter möjligheten att imma-
nenta objekt (till exempel tankeobjekt) kan nås av en adekvat evidens 
utan några dolda aspekter. Från och med Idéer I ger han dock upp 
även denna tilltro till adekvat evidens: inte heller intentionaliteten 
mot immanenta objekt kan uppfyllas, det som menas kan visserligen 
sammanfalla med erfarenhetsakten, men genom tidsligheten framträ-
der det ändå inte i sin fulla enhet. ”Inte heller en upplevelse varseblivs 
någonsin fullständigt, den kan inte fattas adekvat i sin fulla enhet. 
Upplevelsen är till sitt väsen ett flöde, mot vilket vi kan rikta vår 
reflek tiva blick”. (Idéer I §44, 142) Detta kommer vi att undersöka 
närmare i avsnittet om det inre tidsmedvetandet.

Att objektet principiellt endast kan framträda som inadekvat inne-
bär dock att en annan sorts givenhet och evidens visar sig. Denna in-
sikt om hur objektet kan visa sig utgör en nödvändig och säker evidens 

kroppen däremot är genetisk eftersom den ger ett innehåll som inte endast är den 
statiska analysens egen bottenlöshet. Steinbock, Home and Beyond: Generative Phe-
nomenology after Husserl, 1995, s. 178, 190, 40, 47 f, ”Generativity and Generative 
Phenomenology”, 2007, s. 57.
51. Strax innan säger Husserl: ”framträdandet är alltid ett blott ensidigt, ’ofull-
komligt’ framträdande; det vi är påtagligt medvetna om är inte bara det som 
’egentligen’ framträder, utan helt enkelt detta ting självt, helheten i enlighet med 
den totala, om än blott ensidigt åskådliga och dessutom i många avseenden obe-
stämda meningen. Därvid kan det som ’egentligen’ framträder inte heller avskil-
jas från tinget, som ett ting för sig; dess meningskorrelat utgör en osjälvständig 
del inom tingmeningen som helhet, en del som kan få en enhetlig och självständig 
mening endast inom en helhet som med nödvändighet rymmer komponenter av 
tomhet och obestämdhet.” Ideer I §138, s. 361 f.
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gällande karaktären av kunskapen om såväl det transcendenta som det 
immanenta objektet. Det är en insikt i ”ett väsen eller väsensförhål-
lande” och därmed en apodiktisk kunskap. (Idéer I §137, 360) Därmed 
skulle vi kunna säga att vi har en apodiktisk kunskap om att vi aldrig 
kan nå adekvat kunskap. En apodiktisk evidens kan därmed framträda 
implicit i erfarenheten av transcendenta ting och vi kan i en ny reflek-
terande akt göra denna evidens till ett intenderat föremål. Genom en 
djupare analys av det transcendenta tinget kan vi alltså nå de transcen-
dentala förutsättningarna som är givna på ett mer fundamentalt sätt 
genom det transcendenta föremålets givenhet, och det är alltså inom 
denna givenhets apodiktiska evidens vi kommer att röra oss i fortsätt-
ningen. Apodiktisk evidens innebär de nödvändiga förutsättningarna 
för det transcendenta, och därmed kontingenta, innehållet. Det trans-
cendenta innebär därmed inte ett yttre för ett inre utan snarare ett 
konstituerat innehåll bestämt av konstituerande principer, vilket i sin tur 
innebär att det transcendentala betyder transcendensens konstitution. 
Reduktionens strävan efter evidens innebär inte att vi lämnar eller 
överger den transcendenta världen utan att vi ”går in” i den och un-
dersöker dess förutsättningar. 

1.3 Transcendens som främmandegörande

I relation till den konstituerande, transcendentala sfären framträder 
det transcendenta varandet som något alltför välbekant vars givenhet 
måste främmandegöras för att kunna ses. Re-duktionen som under-
sökningen av ett ursprung innebär inte att något tas bort, utan att den 
naturliga inställningens självklarheter främmandegörs, varigenom det 
transcendenta föremålets förutsättningar kan ses på ett nytt sätt. 
 Genom detta främmandegörande kan det transcendentas medgivna 
förutsättningar visas fram. Därmed kan vi se hur betydelsen av annan-
het är grundläggande för det evidenta, det vill säga för att göra det 
evidenta evident.

Detta främmandegörande leder dock inte till en statisk sfär av evidens 
utan kan snarare formuleras som en process som aldrig kan avslutas: 

Den [fenomenologin] har ingen i förväg utpräglad logik eller metodo-
logi och kan endast vinna sin metod, och till och med den äkta inne-
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börden av sina ansträngningar, genom ständigt nya självbesinningar. 
Dess öde (vilket i efterhand kan förstås som en väsensnödvändighet) 
är att ständigt hamna i nya paradoxer som härstammar från horisonter 
som blivit kvar outfrågade, till och med icke noterade, vilka såsom 
medfungerande ger sig till känna som obegripligheter. (Krisis §53, 
185)52 

Filosofens aktivitet rör sig alltså mot en fond av ”kvarblivna” horison-
ter av för-domar som inte har främmandegjorts. Denna struktur inne-
bär att dessa kvarblivna horisonter inte är något vi en gång för alla kan 
göra oss av med, de utgör ett ännu-inte-känt (eller här kanske snarare 
ännu-inte-upptäckt), men dess outtömlighet visar att dessa horisonter 
också utgör en strukturell skugga av aldrig-känt. Den av reduktionen 
renade transcendentala sfären framträder här inte som ett för vetandet 
färdigt område utan snarare som en oändlig process av främmande-
görande.

Reduktionens återförande genom epochéns suspenderande främ-
mandegörande innebär därmed ett undandragande av självklarheter 
och ett radikalt ifrågasättande som ständigt öppnar upp för nya tan-
kevägar. Detta undandragande av självklarheter bör förstås i relation 
till Husserls metod som ett sökande efter kunskap. Till detta svarande 
hör framför allt ett kritiskt, ständigt på nytt ifrågasättande. Reduktio-
nen betyder därmed en kritik: att pröva fördomar som tagits för givna. 
Just detta moment av kritiskt frågande innebär kanske i mindre ut-
sträckning ett uteslutande av all sorts annanhet och snarare att den 
”främmandegör”, gör annat, det vill säga skapar ett avstånd till våra 
mest självklara för-meningar. Reduktionen framträder därmed på en 
gång som en positiv och en negativ rörelse. Såsom positiv leder den 
till ett immanent och för kunskapen ”säkert område”, inom vilket 
fenomenologen genom eidetisk analys kan formulera väsen ochväsens-

52. ”Sie [die Phänomenologie] hat keine geprägte Logik und Methodologie im 
voraus und kann ihre Methode und selbst den echten Sinn ihre Leistungen nur 
durch immer neue Selbstbesinnungen gewinnen. Ihr Schicksal (freilich hinterher 
wird es als ein Wesensnotwendiges verstehbar) ist ein immer wieder neues Hine-
ingeraten in Paradoxien, die von unbefragt, ja unbemerkt gebliebenen Horizon-
ten herstammen und als mitfungierende sich zunächst in Unverständlichkeiten 
melden.”
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lagar. (Ideer I §3, 65ff)53 Negativt och i dess första rörelse visar den 
dock snarare upp sig som en kritik och en fråga som inte först och 
främst för med sig något positivt vetande utan snarare tar bort själv-
klarheter i vår förståelse av världen. Självklarheterna utgörs av det vi 
uppfattar som naturligt och stabilt, till exempel vår värld som ett rum 
”möblerat” med statiska ting med sina specifika betydelser och statiskt 
knutna till sina namn. En konsekvens av reduktionens negativa sida 
skulle därmed vara ett avståndstagande från en sådan statisk värld och 
att visa den transcendentala sfären som en ström. Genom detta av-
ståndstagande och främmandegörande framträder det transcendenta 
som konstituerat och en ny nivå av konstituerande, det vill säga den 
transcendentala, visar sig som apodiktisk evidens. I och med att även 
detta i reflektionen kan främmandegöras och i sin tur undersökas på-
visas en fenomenologisk process.54

Reduktionen innebär därmed att det jag vet, det kända som är på 
plats, omfamnat och självklart, visar upp sig utan denna självklarhet. 
Därigenom visar reduktionen upp en transcendens som ett överskri-
dande, snarare än den naturliga transcendensen som vi har ”på plats” 
i vårt gripande av världen. Reduktionen innebär ett främmande-
görande såsom det självklaras ifrågasättbarhet. Men denna ifrågasätt-
barhet innebär inte en skepticism, utan erfarenheten accepteras som 
sådan men kräver samtidigt ett bortseende från det för-domsfulla 
onto logiska, likaväl som epistemologiska, antagandet om tingen som 
yttre och som kunskapsteoretiskt möjliga att gripa för ett inre. Reduk-
tionen innebär dels ett försök att tänka utan för-domar, vilket Husserl 
kallar en ny säkerhet. Men det innebär också att världen visar sig som 

53. Genom eidetisk analys, eller väsensskådan undersöker man någots ”vad”. 
 Genom denna analys frigör sig därmed ett innehåll, väsen eller eidos från den 
enstaka varseblivningen, dessa väsen bildar därmed en ny sfär av föremål skilda 
från de empiriska.
54. Reduktionen som främmandegörande utgör därmed en motsats till förståelsen 
av reduktion som en solipsistisk rörelse. Den innebär inte att allt främmande är 
avbländat utan visar tvärtom att det som förstods som annat är allt för välbekant 
och måste främmandegöras för att kunna förstås på ett mer ursprungligt sätt. 
Därmed faller också stora delar av kritiken mot Husserl som en reduktion till ett 
solus ipse, t.ex. den som framförts av Alfred Schütz i ”Das Problem der transzen-
dentalen Intersubjektivität bei Husserl”, 1957, framförallt punkt 2, s. 87 f. 
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”ofärdig” – mitt i sin egen skapande rörelse. Den är inte begripen och 
färdig utan måste undersökas. Genom att sätta det konstituerande 
medgivna innehållet som objekt för undersökningen främmandegörs 
även de medgivna förutsättningarna vilka därmed i sin tur kan tema-
tiseras. Denna undersökning erbjuder därför inget avslutat vetande 
utan öppnar ständigt nya horisonter. Den negativa, kritiska och själv-
kritiska inställningen, som en förutsättning för ett positivt resultat, 
och kanske till och med som den punkt alla positiva resultat måste 
återkomma till, visar sig också i följande uttalande från Husserls allra 
sista år: 

Hela mitt arbete, även idag, innebär endast: ständigt pröva på nytt och 
sålla, för allt som jag uppställer är relativt. Det man igår förstod som 
sant, men idag inser är ett misstag, måste man också ha modet att 
medge och uttala som ett sådant. Här finns inget absolut.55

Reduktionen som ett främmandegörande utgör därmed en transcen-
derande rörelse snarare än en transcendental urregion som en statiskt 
närvarande sfär som ligger blottad för våra undersökningar. Begreppet 
transcendental betecknar därmed en rörelse vari en mer radikal trans-
cendens aktiveras snarare än att varje transcendens sätts inom paren-
tes. I kontrast till reduktionen som en rörelse där varje transcendens 
som något yttre sätts ur spel för att nå en transcendentalt renad och 
statisk urregion, kan vi alltså ställa reduktionen som ett främmande-
görande. I detta främmandegörande betonas det kritiska momentet 
varigenom för-domar sätts inom parentes, och framförallt transcen-
dens som en för-dom som gör att vi har världen som självklar och ”på 
plats”. Men i detta ifrågasättande upptäcker vi en mer radikal trans-
cendens, den transcendentala sfären som en kritisk rörelse vilket vi 
kan kalla för transcenderande eller transcendere och därigenom skilja 
det från transcendens som yttre likväl som från icke-evidens. Transcen-

55. ”Meine ganze Arbeit, auch heute, ist nur: immer wieder prüfen und sichten, 
denn alles was ich aufstelle ist relativ. Man muß den Mut haben, etwas, was man 
gestern noch als wahr erkannt hat, aber heute als Irrtum einsieht, nun auch als 
einen solchen zuzugeben und auszusprechen. Es gibt hier nichts Absolutes.” Adel-
gundis Jaegerschmid OSB, ”Gespräche mit Edmund Husserl, 1931–1936”, 1991, 
s. 54.
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dere knyter också an till det ursprungliga begrepp som binder samman 
”transcendens” med ”transcendental”. Begreppen transcendens och 
transcendental får därmed ett helt annat förhållande till varandra. I 
begreppet transcendental betonas betydelsen av transcendere i det stän-
diga överskridandet som innebär en rörelse snarare än ett fixerat om-
råde.56

Vi kan därmed jämföra den tidigare analysen av den naturliga in-
ställningens transcendens med detta främmandegörande. Utifrån den 
naturliga inställningen och transcendens som ett yttre kunde vi se en 
struktur av en ökande grad av annanhet. I en fenomenologisk förstå-
else av den ”traditionella” kunskapsteorin fann vi objektet som ”ut-
anför” medvetandet, objektet var därmed ”alltid endast delvis givet”. 
Ett ännu-inte-vetet visade sig som det positiva vetandets förutsättning 
vilket förde med sig en misstanke om en radikal ovetbarhet som en 
ständigt närvarande horisont av icke-vetande. 

I relation till reduktionen skulle en liknande aning om radikal ovet-
barhet kunna formuleras: Främmandegörandets ständiga överskridan-
de har sin utgångspunkt i att evidens kräver distans och annanhet. Om 
man, i sin tur, ser denna struktur på distans kan oavslutbarheten sta-
tiskt fixeras, och därmed separeras från den positiva sidan av givande 
av evidens. Jag vill här betona denna begreppsliga skillnad mellan ”an-
nanhet” och ”det främmande” å ena sidan och ”transcenderande” och 
”främmandegörande” å andra sidan. ”Annanhet” och ”det främman-
de” hör till en statisk analys som separerar och fixerar negativiteten, 
medan ”transcenderande” och ”främmandegörande” aldrig kan skilj-
as ifrån sin egen rörelse och därmed alltid måste binda samman den 
negativa och den positiva sidan av rörelsen. Det transcendentalas 
transcendere betonar därmed en gränsdragningens rörelse snarare än en 
fixerad gräns som har en ”andra sida”. Så påpekar Husserl också att 
varje nu utgörs av en ideal gräns eller gränspunkt som konstitueras av 
ett kontinuum och som sådant är ständigt föränderligt. (PIZ §13, 33, 
§16, 40, bilaga 1, 99) Denna ständiga omvandling av gränsen är alltså 
vad jag kallar gränsdragning. Främmandegörandet är ett försök att 

56. Därmed har vi också gått från den betydelse av transcendens som Henry sena-
re använt, som något yttre givet som kan sättas i parentes, och närmat oss Levinas 
användning av begreppet som något centralt för konstitutionen av all givenhet.
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närma sig nuet som en konstituerande gränsdragning genom att 
ifråga sätta varje etablerad och konstituerad transcendent entitet.

Utöver transcendens som motsats till immanens, respektive evi-
dens, finner vi alltså implicit hos Husserl ett tredje transcendens-
begrepp som i sig innebär ett överskridande. ”Överskridande” är som 
vi har sett transcendensbegreppets bokstavliga betydelse. I de två 
 första transcendensbegreppen innebär detta begrepp en spänning 
 mellan två motpoler: för att nå ett transcendent yttre måste ett inre 
överskridas, och för att nå ett säkert vetande måste transcendent, osä-
kert vetande sättas inom parentes. Det tredje transcendensbegreppet 
har dock inte någon sådan kontrastpunkt och innebär inte en rörelse 
som utgår från en fast punkt som i ett andra steg kan överskridas eller 
vars gränser definieras i relation till ett yttre. I Husserls analyser av det 
inre tidsmedvetandet finner vi en analys av den empiriska kunskapens 
form som etablerar en transcendental kunskap om intentionaliteten 
själv, vilken Husserl menade kunde utgöra en bas för all vetenskap. 
Derrida säger därför att tidsbegreppet är ”den plats där allt avgörs”.57 
Men istället för att Husserl genom tidsanalysen skulle grunda hela sin 
filosofi i en genomskinlig och stabil närvaro återfinnes där tiden som 
just ett kontinuerligt transcenderande.58 

Även transcendens som främmandegörande radikaliseras genom att 
dess kritiska rörelse inte främst förstås som en förberedelse inför ett 
positivt vetande utan som det positiva vetandets grundlöshet och 
därigenom dess eviga rörelse av att ständigt på nytt främmandegöras. 
Även denna tendens konkretiseras och kommer till uttryck i Husserls 
analyser av det inre tidsmedvetandet.

Det tredje transcendensbegreppet formuleras alltmer explicit i 
nämnda analyser av tidsmedvetandet och kallas slutligen för ”själv-
transcendens” i Husserls sena anteckningar om det inre tidsmedvetan-
det i C-manuskripten (till exempel STZ, text 32, 130). Det är därför 
också analyserna av det inre tidsmedvetandet som har varit avgörande 
för diskussionerna kring huruvida Husserls filosofi utgör en närvarons 

57. Derrida, Rösten och fenomenet, 1991 [1976], s. 128.
58. Enligt Bernet med flera innebär detta att Husserls vetenskapliga projekt och 
närvarons metafysik spolieras och att en kritik av ett sådant projekt således finns 
i Husserls egen filosofi. Bernet ”Is the Present Ever Present?”, 1982, se t.ex. s. 95.
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metafysik. Det är här som Husserls egen filosofi allra tydligast sträck-
er sig bortom idealet av en vetenskaplig filosofi som uppnår ett om-
råde för säkert vetande, och närvaron istället visar sig möjliggjord 
endast genom en främmande annanhet. Det är, som vi kommer att se, 
i analysen av relationen mellan erfarandet och det erfarna som det egna, 
såsom det självklara eller givna, främmandegörs. Kunskapens egen 
form visar sig här som transcendent för kunskapen.

Som vi kommer se i kapitel 3 konkretiseras denna främmandehet 
som utgör det egnas möjlighet i analysen av kroppsligheten. Där fram-
träder den dock som ett innehåll snarare än som kunskapens form. 
Genom analysen av kroppen introduceras därmed en rad annanheter: 
det är kroppen som genom huden skiljer det materiellt egna från det 
materiellt andra, det är genom kroppen det själsliga förnimmandet 
kan skiljas från sitt förnumna innehåll och det är genom kroppen som 
den andre med dess mer radikala ovetbarhet introduceras.

Medan analysen av det inre tidsmedvetandet påvisar transcenderan-
dets temporala aspekt undersöker analyserna av kroppsligheten trans-
cenderandet utifrån en spatial aspekt. I det följande kommer vi därför 
att undersöka hur ett överskridandets transcendensbegrepp utvecklas 
och relateras till analyserna av tidslighet och kroppslighet.

2. Det inre tidsmedvetandets transcendere

Analyserna av det inre tidsmedvetandet utgör ett fundament för 
 Husserls övriga analyser. I Ideen II beskriver han hur det inre tidsmed-
vetandet som erfarenhetens djupast liggande nivå utgör alla konstitu-
erade enheters grund:

För övrigt ska vi beakta att de enheter som vi här överallt betraktar, så 
till exempel det identiska cogitot, såsom enheter i en tidslig utsträck-
ning, inom vilken de omvandlas på olika sätt, redan själva är med-
vetandemässigt konstituerade enheter, nämligen så att de konstitueras 
i ett djupare liggande, motsvarande mångfaldigt ’medvetande’ i annan 
mening, i vilket allt det som vi tidigare kallat ’medvetande’ eller upp-
levelse inte förekommer reellt, utan som enheter i den ’immanenta 
tiden’ genom vilken det konstituerar sig själv. Detta djupaste, den im-
manenta tiden och alla de upplevelseenheter som inordnats i den, 
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däribland allt medvetande som konstituerar cogito, har vi avsiktligt 
lämnat utanför denna avhandling, och vi håller genomgående vår un-
dersökning inom den immanenta tidsligheten. (Ideen II §22, 102f)59

Undersökningarna av cogito i Ideen (I likväl som II) bygger alltså på 
en djupare liggande konstitution av detta enhetliga cogito i det inre 
tidsmedvetandet. Tidslighetens primordialitet lyfts även fram i Erfah-
rung und Urteil (§16, 75) liksom i Analysen zur passiven Synthesis (1918–
1926) vari han konstaterar att de passiva synteser varigenom olika 
sorters enheter binds samman föregås av det ursprungliga tidsmedve-
tandet. (AP §27, 125) Det som inte närmare undersöks i dessa verk, 
utan där endast förutsätts, analyseras istället i tre volymer från olika 
tidsperioder av Husserls författarskap: hans föreläsningar om det inre 
tidsmedvetandet från 1905 vilka publicerades tillsammans med an-
teckningar från 1893–1917; de så kallade Bernauermanuskripten från 
1917–18; och slutligen anteckningar som samlats i de så kallade C-
manuskripten från 1929–1934.60 I dessa analyser blir det tredje trans-
cendensbegreppet allt tydligare eftersom kunskapandet och erfarandet 
här framträder som en ström snarare än som ett statiskt område av 
väsen. I tidsanalysen undersöks denna ström just som ström, det vill 

59. ”Es ist übrigens zu beachten, daß die Einheiten, die wir hier überall  betrachten, 
so z.B. das identische cogito, als Einheiten einer Dauer, in ihr sich so und so wan-
delnd, eben selbst schon bewusstseinsmäßig konstituierte Einheiten sind, näm lich 
sich konstituierend in einem tieferen, entsprechend mannigfaltigen ’Bewusstsein’ 
eines andern Sinnes, in dem all das, was wir bisher ’Bewusstsein’ oder Erlebnis 
nannten, nicht reell vorkommt, sondern als Einheit der ’immanenten Zeit’, mit 
der es sich selbst konstituiert. Dieses Tiefste, die immanente Zeit und alle ihre ein-
geordnete Erlebniseinheiten, darunter alles cogito konstituierende Bewusstsein, 
haben wir absichtlich in dieser Abhandlung außer Betracht gelassen und unsere 
Untersuchungen durchaus innerhalb der immanenten Zeitlichkeit gehalten.”
60. Föreläsningarna om det inre tidsmedvetandet publicerades först 1928 i Jahr-
buch für Philosophie und phänomenologische Forschung, band IX, ”Edmund Husserls 
Vorlesungen zur Phänomenologie des inneren Zeitbewußtseins” och publicerades 
1966 i Husserliana X som Zur Phänomenologie des inneren Zeitbewußtseins (1893–
1917), en volym som också tidigare redigerades av bland annat Edith Stein. Die 
Bernauer Manuskripte über das Zeitbewußtsein (1917/18), publicerades 2001 i Hus-
serliana XXXIII. Slutligen publicerades också Späte Texte über Zeitkonstitution 
(1929–1934). Die C-manuskripte. Hua, Materialienband VII, 2006.
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säga i sin rörelse och därmed i sin temporalitet. Därmed undersöks 
också intentionaliteten, som för Husserl är varje erfarenhets form, i 
sin rörelse. Genom att främmandegöra det tidsliga återfinner analysen 
därmed tidsliggörandet.

2.1 Det inre tidsmedvetandets struktur

Husserls analys av det inre tidsmedvetandet står i den augustinska 
traditionen av att härleda den objektiva tiden ur det subjektiva tids-
medvetandet. Han tar sin utgångspunkt i en framställning och kritik 
av Brentanos opublicerade tidsanalys som bygger på en analys av 
melo din. (PIZ 3f) Det enligt Husserl centrala med detta fenomen är 
att melodin konstitueras av en räcka med toner: passerade, närvaran-
de och kommande, som läggs samman till en melodi. Men för att 
förstå melodins fenomen kan vi inte formulera tid som punkter efter 
varandra, utan de enskilda tonerna måste förstås som kvarhängande 
även efter att de har klingat ut. Detta fenomen varigenom det passe-
rade stannar kvar kallar Husserl för retention. Tidslighetens ständiga 
rörelse innebär att detta kvarhållande av den passerade tonen avkling-
ar och lägger sig som sjunkande lager i nuet. Retentionen innebär 
därmed att det som varit stannar kvar som passerat. Det är genom 
reten tionen som minnet blir möjligt, men retentionen själv är inte 
någon erinrande akt utan ständigt närvarande lager i nuet. (PIZ §8, 
24ff) Husserl skiljer alltså på en direkt givenhet, en urimpression av 
reell närvaro, och denna reella närvaros bortklingande retention, var-
igenom ”samma” ton finns kvar men inte längre som reell. ”Tonen 
själv är densamma, men tonen ’på det sätt som’ den framträder stän-
digt en annan”. (PIZ §8, 25)61 Nuet och dess retentioner kan därför 
förstås som en ström med avskuggningskontinuitet, likt en komet med 
dess efterföljande kometsvans. Retentionen innebär ett kvarblivande 
och som sådan en positiv givenhet. Varje nu bär således sina retentio-
ner som något medgivet i nuet, men retentionerna bär också på en 
icke-givenhet eftersom närvaron har överskridits i retentionen. Reten-

61. ”Der Ton selbst ist derselbe, aber der Ton, ’in der weise wie’ er erscheint, ein 
immer anderer.”
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tionen utgör således en specifik sorts kombination av närvaro och 
frånvaro. Denna varseblivning av något förblivande leder också till att 
varseblivningens eget förblivande erfars. Därmed framträder tidslighetens 
fält som ett kontinuum och det är möjligt att upptäcka att varsebliv-
ningen av något tidsligt själv är tidslig. 

Retentionerna är alltså även förutsättningen för återerinringen. 
 Genom att det passerade dröjer kvar som ett underliggande, men inte 
reellt närvarande lager, kan det också åter lyftas fram. När vi åter-
erinrar oss en melodi närvarogörs den dock som sekundär, det vill säga 
återerinringen ger inte en reell, verklig närvaro utan en sekundär när-
varo. Återerinringen själv däremot är en ny och originärt given akt, med 
sin egen räcka av kontinuitet och med egna retentioner. Innehållet 
återges alltså sekundärt genom en närvarogörande akt, men den när-
varogörande akten själv är originärt givande. (PIZ §14, 36) Vi kan 
därför också återerinra oss en återerinring. 

Husserl menar att retentionen utgör en egen sorts intentionalitet, 
men att den inte är en konstituerande akt, det vill säga den distanserar 
sig inte och objektiverar därmed inte vilket den konstituerande akten 
gör. (PIZ bilaga IX, 118) Istället formulerar Husserl retentionen som 
en intentionalitet som inte kan omvandla periferin till centrum utan 
att genast omvandla det till en erinring vari innehållet blir reproduce-
rat.62 Retentionen utgör istället ett horisontmedvetande och hör som 
sådant till nuet som det som gör det möjligt att fortsätta behålla det 
passerade. Genom retentionen skapas därmed en stabil värld. Den 
möjliggör också en riktning mot det kommande i protentioner efter-
som retentionens kvarhållande gör att blicken kan riktas, såväl framåt 
som mot nuet. Tack vare retentionen kan vi alltså tala om förblivande, 
kontinuitet och identitet. Det är därför också genom retentionens 
fasthållande som tidsströmmen, i en ny akt baserad på retentionen, 
kan ges som en kontinuitet och omvandlas till ett objekt. Genom re-
tentionens kvarhållande kan medvetandet vända sig till sig själv och 
få syn på sig själv. Genom att retentionerna delvis ger samma innehåll 
överlappar de varandra, ett fenomen Husserl kallade ”täckande”, Deck-

62. Aron Gurwitsch undersöker denna sorts intentionalitet i Marginal Conscious-
ness, 1985; bland annat undersöker han medvetandet som alltid är ”med” men inte 
kan vetas annat än som ”med-vetandet”.
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ung. Genom detta täckande kan olika objekt framträda som kontinu-
erliga enheter. (BMZ text 9, 164) 

Retentionen som närvaro av den passerade dåtiden motsvaras av 
protentionen som närvaro av den framtid som ännu inte anlänt. Pro-
tentionen nämns i tidsföreläsningarna men spelar där en tydligt 
under ordnad roll och utvecklas inte närmare förrän i Bernauermanus-
kripten. Nuet kan endast träda fram genom ett inträdande i en fram-
tidslig horisont, protentionen är denna förväntan som kan uppfyllas 
och ständigt också uppfylls, som drar till sig nuet, närvaro och given-
het. Protentionen är alltså en öppen framtidshorisont av förväntan. 
Denna förväntan uppfylls när uppmärksamheten går in i protentio-
nens horisont på ett specifikt sätt. (BMZ text 1, 4) Retentionerna inne-
bär ett avklingande medan protentionerna förstärks och uppfylls (eller 
inte uppfylls), de uppvisar därmed två olika tidsliga riktningar, två 
processer som ramar in och möjliggör nuet. 

Hur ska vi då förstå nuet? Nuet sammanfaller inte med vad Husserl 
kallar ”urström” eller ”urimpression”. Urimpressionen kan sägas ge 
upphov till de efterkommande retentionerna, men nuet är endast 
tänkbart som gräns i en kontinuitet av retentioner. (BMZ text 9, 33) 
Nuet som gräns blir tydligare när större hänsyn tas till protentionen: 
nuet framträder därmed som en ideal gräns mellan tillkommandet och 
bortklingandet, den gräns där det originärt givna och det ej originärt 
givna – i form av retentionens likaväl som protentionens innehåll – 
kontinuerligt övergår i varandra. (PIZ §16, 39) Nuet är därmed en 
gräns varigenom protentionerna kontinuerligt övergår till retentioner. 
Husserl konstaterar också att nuet är: 

en ideal gräns, något abstrakt, som inte kan vara något för sig. Dess-
utom kvarstår att även detta ideala nu inte är något toto coelo skilt från 
icke-nuet, utan kontinuerligt förmedlar sig med det. (PIZ §16, 40)63 

Nuet är en ideal gräns av närvaro som bärs av två former av icke-
närvaro. Därmed kan vi konstatera att nuet inte är någon ren närvaro 

63. ”eine ideale Grenze, etwas Abstraktes, das nichts für sich sein kann. Zudem 
bleibt es dabei, daß auch dieses ideale Jetzt nicht etwas toto coelo Verschiedenes ist 
vom Nicht-Jetzt, sondern kontinuerlich sich damit vermittelt.”
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eller består endast av originär givenhet, som i ett andra steg degene-
rerar till något sekundärt givet; istället är nuets närvaro helt inlemmad 
och beroende av det som inte är omedelbart givet – ett närvarons 
gränssnitt inom det som inte är originärt givet. (Se även PIZ §25, 55) 
Nuet tematiserar därmed också medvetandets möjlighet: urimpres-
sionen kan endast medvetandegöras som gräns för de tidigare reten-
tionerna, det vill säga i relation till retentionerna. (BMZ text 1, 20 se 
även PIZ text 54, 372) Och trots detta är denna nuets gräns allt vi har 
– det är endast i nuet vi har retentionernas och protentionernas icke-
närvaro. Strömmen är ett ständigt nu, men som vi reflekterande aldrig 
kan gripa annat än i efterhand. Nuet utgör ett ständigt transcende-
rande och som sådant är det konstituerat som en gräns etablerad av 
retentionernas och protentionernas icke-närvaro. Nuet är ett härbär-
gerande av retentioner och protentioner i en ”närvarons gästfrihet” 
som Birnbaum uttryckt det.64 Som en rörlig gräns är nuet också en 
kontinuerlig gränsdragning mellan dåtid och framtid.

Men just denna icke-närvaro i nuet utgör den reproducerande re-
flektionens möjlighet. Om nuet inte redan bar på en frånvaro skulle 
erfarenhetsströmmen inte kunna distansera sig från sig själv och  vända 
sig mot retentioner eller protentioner för att lyfta fram dem.  Genom 
retentionens och protentionens närvaro har strömmen en rörlighet 
som vore omöjlig i ett rent nu. Retentionens och protentionens när-
varande icke-givenhet garanterar nuets öppenhet och frihet till allt 
som inte är originärt givet. 

Reflektionen är en specifik återhämtande och därmed reproduce-
rande akt som lyfter fram en serie förnimmelser, vrider och vänder på 
dem varigenom retentionens innehåll konstitueras som ett objekt. 
Detta innebär att det som varit blott retentionalt medvetet blir med-
vetet på ett mer fullständigt sätt. (PIZ bilaga IX, 119f) Husserl formu-
lerar fenomenologins fält som just det fält som etableras genom blick-
ens rörelsefrihet över den tidigare medvetandeströmmen med dess 
retentioner och protentioner. (PIZ text 51, 340)65 Genom denna rörel-

64. Se Birnbaum, The Hospitality of Presence – Problems of Otherness in Husserl’s Pheno-
menology, 1998.
65. Boehm har betonat den positiva och konstituerande betydelsen av reflektio-
nens distans till erfarenhetsströmmen. Medvetandet är just denna frihet i tiden, 
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sefrihet kan även ett successionsmedvetande framträda. Det närvaro-
görande medvetandet kan lyfta fram retentionerna inte endast som 
enstaka punkter utan även retentionernas täckande succession, till 
 exempel en melodi som en egen, i tiden kontinuerlig, enhet. Även 
 successionen själv kan lyftas fram och göras till ett objekt i en ny akt. 
(PIZ §18, 42f)

I reflektionen återfinner vi därmed såväl reduktionens negativa som 
positiva karaktärsdrag. Reflektionen bygger på avståndet mellan re-
tention och den originärt givande akten och riktar sig därmed mot en 
annanhet, varigenom en distans skapas och ett främmandegörande 
genomförs. Men detta främmandegörande innebär samtidigt möjlig-
heten för att ett positivt innehåll ska kunna framträda. Främmande-
görandet innebär en reflektionsakt och därmed en distansering för att 
göra något synligt. Reduktionen visar sig således som en hyperreflek-
tion som reflekterar över sina egna förutsättningar.

Analysen av det inre tidsmedvetandet visar inte endast hur objektet 
får sin enhet, utan låter även tidsmedvetandets egen enhet framträda. 
Den visar att intentionaliteten alltid är dubbel och låter två olika kon-
tinuiteter konstitueras: 

1. Dels objektet som medvetandeströmmen sätter framför sig som ”an-
nan” än sig själv. Objektet förväntas genom protentionen, uppfylls 
i nuets urimpression och klingar bort genom retentionen. Objektet 
identifieras alltså som ett och detsamma genom alla dessa faser. 
Detta objekt har två aspekter: En positiv aspekt vari dess enhetliga 
innehåll konstitueras i en erfarande, täckande kontinuitet, men 
också en negativ aspekt som framträder genom att objektets karak-
tär av att röra sig genom strömmen (genom protention, nu och re-
tention) innebär att denna rörelse kan ”förlängas” åt båda hållen. 
Det vill säga objektet visar sig som att det har en existens som inte 

förmågan att närvarogöra det icke närvarande genom erinringen. Närvaron är 
därmed ständigt transcenderande och överskrider sig själv. Men detta innebär en 
vinst genom ett nödvändigt offer: förlusten av en ren närvaro för att medvetan-
dets rörelsefrihet ska kunna vinnas. Medvetandet börjar just i det ögonblick då 
det varandes samtidighet upphör och det varande erfars som passerat. Medvetan-
det börjar därför enligt Boehm med minnet. Boehm, ”Bewusstsein als Gegenwart 
des Vergangenen”, 1981, s. 130.
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är direkt given, men som visar sig indirekt som en existens ”före” 
protentionerna och ”efter” retentionerna. Därigenom visar sig ob-
jektet som transcendent, vilket betonar dess negativa aspekter och 
överskridande av strömmen och därmed dess frånvaro i strömmen.

2. Dels rörelsens egen kontinuitet, det vill säga medvetandet erfar sin 
egen enhet. Detta enhetsmedvetande är inte tematiserande – och 
därmed skilt ifrån sig själv – utan det är det tematiserande med-
vetandets egen enhet som erfars. Rörelsen själv ges därmed  samtidigt 
med att dess innehåll ges. Men denna medvetenhet är ursprungli-
gen inte reproducerande, utan snarare förreflexiv som ett horisont-
medvetande. Strömmens egen enhet som objekt kan inte heller vara 
i tiden eftersom den är tidens enhet. Strömmen konstituerar sig där-
med som ett kvasi- eller övertidsligt objekt. (Denna dubbla inten-
tionalitet är ett återkommande tema i PIZ och diskuteras explicit i 
§39, 80, bilaga VIII, 116ff, samt text 54, 379f) 

Dessa båda intentionaliteter, som är riktade mot olika kontinuiteter, 
formulerar Husserl som tvärgående respektive längsgående intentio-
nalitet (Querintentionalität och Längsintentionalität). Den tvärgående 
intentionaliteten innebär just att vi håller fast och därmed konstitu-
erar objektet som detsamma genom olika tidsliga moment och modi-
fikationer. Den längsgående intentionaliteten däremot riktar sig mot 
strömmens egen enhet och därmed mot intentionalitetens egen form. 

Det som framträder i den längsgående intentionaliteten är alltså 
strömmandet självt som visar sig genom en serie av modifikationer, 
som därmed bär med sig det som de är en modifikation av. (X 327) 
Bernet, Kern, Marbach menar att detta innebär att den längsgående 
intentionaliteten är retentionens medvetande i sin karaktär av att ”be-
hålla” det som passerat.66 Framförallt i tidsföreläsningarna är den 
längsgående intentionaliteten förbunden med den kvarhållande reten-
tionen, men den längsgående intentionaliteten kan också knytas till 
protentionerna eftersom strömmandet självt i sin rörelse pekar fram-
åt mot det som ännu inte varit.

Senare forskning har betonat den längsgående intentionalitetens 
otematiserande karaktär, det vill säga att den är ett medvetande som, 

66. Bernet, Kern, Marbach, Edmund Husserl: Darstellung seines Denkens, 1989, s. 105. 
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liksom retentionens medvetandeart, har en implicit karaktär som lig-
ger ”före”, och till grund för, den möjliga tematiseringen.67 Därmed 
förstår jag den längsgående intentionaliteten som besläktad med be-
greppet ”självaffektion”, ett begrepp som den sene Husserl använder 
sig av i sina anteckningar som publicerats i utgåvan av C-manuskrip-
ten. Detta begrepp har också utvecklats i fenomenologin efter Husserl, 
i första hand av Heidegger, och kanske tematiserats allra tydligast av 
Michel Henry.68 Självaffektion innebär ett omedelbart medvetande om 
sig själv som inte kräver reflexivitet eller distans från sig själv och som 
ger en enhet som en horisont som varje tidsligt varande kan ta plats 
inom. När Husserl i BMZ beskriver ett levande medvetande om ström-
mandet (lebendiges Bewusstsein des Fließens) kan detta förstås som en 
föregångare till det han kallade självaffektion, (BMZ text 5, 103) lik-
som den längsgående intentionaliteten i tidsföreläsningarna har lik-
nande drag. Det innebär alltså att medvetandet, innan det blir ett kun-
skapsobjekt för sig självt, är ett levande medvetande, som såsom ström-
mande inte är objektiverat. Denna självaffektion återkommer vi till.

Men inte desto mindre utgör även den längsgående intentionalite-
ten en möjlighet till explicit tematisering. Husserl beskriver nämligen 
både den tvärgående och den längsgående intentionaliteten som rikt-
ningar som det är möjligt för den reflexiva blicken att rikta sig efter. 
Jag kan rikta mig efter den tvärgående intentionaliteten och därmed 
uppmärksamt leva mig in i den och studera hur objektets kontinuitet 
växer fram. Men jag kan också rikta den reflexiva blicken i enlighet 
med den längsgående intentionaliteten:

Ställer jag in mig enligt den längsgående intentionaliteten och på det 
som däri konstitueras, så vänder jag den reflekterande blicken från 
tonen (som har varat en viss tid) till det momentant-samtidiga efter 

67. Zahavi, Selfawareness and Alterity, 1999, s. 73ff., ”Self-awareness and affection”, 
1998, s. 213, Toru Tani, ”Inquiry into the I, disclosedness, and self-consciousness: 
Husserl, Heidegger, Nishida”, 1998, s. 16 ff. 
68. C16. Zahavi menar att självaffektion, tillsammans med begreppet ”urmedve-
tande”, benämner den mest grundläggande nivån av självgivenhet. Subjectivity and 
Selfhood, 2005, s. 71. Heidegger, se Kant und das Problem der Metaphysik, 1973, Hen-
ry, se Essence of Manifestation, 1973.
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en punkt nya i urförnimmelsen och det ”samtidigt” därmed reprodu-
cerade efter en ständig följd av ögonblick. (PIZ text 54, 380)69

Jag kan alltså reflekterande rikta mig i enlighet med den längsgående 
intentionaliteten och se räckan av retentioner i dess sammanbunden-
het med nuet. Husserl menar att det passerade medvetandets egen 
ström kan reproduceras och tematiseras genom denna intentionalitet. 
Tack vare den längsgående intentionaliteten är det möjligt att upp-
täcka tidsligheten. Dess implicita moment av självaffektion bär alltså 
med sig ett möjligt explicit moment av självtematisering som utgör 
fenomenologins möjlighet. Det är alltså genom att sätta parentes runt 
den tvärgående intentionalitetens innehåll som vi kan nå den längs-
gående intentionalitetens innehåll som ett nytt transcendentalt om-
råde.

Den tvärgående- och längsgående intentionaliteten är också oskilj-
aktiga: medvetandegörandet av den tvärgående intentionaliteten 
innebär samtidigt ett implicit medvetande om den längsgående. Även 
omvänt visar sig den längsgående intentionaliteten som egen endast 
genom att reflektionen riktar sig mot något som är konstituerat som 
annat: de är sammanvävda i en enda medvetandeström. Genom att 
studera hur ett tings kontinuitet konstitueras kan vi också undersöka 
hur konstituerandets former konstitueras. Genom den tvärgående 
riktningen konstituerar sig allt tidsligt varande, medan den längsgåen-
de riktningen är kvasi- eller övertidslig eftersom den utgör formen för 
det tidsligt varande. Husserl kallar därför det som framträder genom 
den längsgående intentionaliteten för förfenomenellt och förimma-
nent, eftersom det konstituerar sig självt som sin egen form. Det är 
inte något i tiden utan framträder endast som konstituerande. (PIZ text 
54, 381, se även text 53 och 54) Detta framträdande är inte ett objekt-
framträdande utan en annan typ av givenhet, en självklar enhet som 
vi kallar vårt medvetandeliv.

69. ”Stelle ich mich auf die Längsintentionalitet ein und auf das in ihr sich Kon-
stituierende, so werfe ich den reflektierenden Blick vom Ton (der so und so lange 
gedauert hat) auf das im Momentan-Zugleich nach einem Punkt Neue der 
Urempfindung und nach einer stetigen Momentanreihe ’zugleich’ damit Repro-
duzierten.”
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I Bernauermanuskripten förtydligas detta genom att Husserl påpe-
kar att reflektionen inte innebär att vi kliver utanför erfarenhetsström-
men och ser en ström av nu, utan att reflektionens nu själv är del av 
denna ström. Reflektionen själv är samtidigt ett medvetande om det 
tidsliga och ett flytande och levande medvetande varigenom något fly-
tande visar sig. Vore inte medvetandet självt flytande på detta vis kunde 
det inte veta något om den flytande strömmen. (BMZ text 5, 103) Den 
klassiska grekiska principen ”lika känner lika” blir här  central: endast 
eftersom medvetandet självt är strömmande kan det  erfara det andras 
strömmande och endast eftersom det andra kan objektiveras kan även 
det egna objektiveras. Därigenom innebär retentionen att inte endast 
objekten kan närvarogöras igen, utan genom minnets återhämtnings-
akt blir det även möjligt att återhämta strömmen själv som ett eget 
innehåll. Genom att tidsräckan själv kan göras till föremål kan vi  också 
uppfatta tid som en objektiv faktor i en värld. (PIZ §25, 53f) 

Frågan är dock hur den fenomenologiska reflektionen och tematise-
ringen av den förreflexiva intentionaliteten är möjlig. Husserl disku-
terar inte detta explicit, men som jag förstår det är en poäng med den 
längsgående intentionaliteten att vi reflekterande kan rikta oss längs-
med den och tematiskt lyfta fram det som tidigare varit otematiserat 
(om än fortfarande medvetet). Husserl verkar mena att den enhet som 
erfars genom den längsgående intentionaliteten, inte förändras av att 
den tematiseras. Snarare är det genom en tematiserande längsgående 
intentionalitet som de transcendenta objektens förutsättningar kan 
lyftas fram. En tematiserande längsgående intentionalitet utgör där-
med en förutsättning för en tematisk utveckling och undersökning av 
strömmens egen form som ett transcendentalt område. Men vi kan 
fråga oss om denna tematiserande längsgående intentionalitet är opro-
blematiskt sammanhängande med den förreflexiva längsgående inten-
tionaliteten. Frågan är alltså i vilken mån den förreflexiva längsgående 
intentionaliteten fullständigt kan tematiseras, eller om det uppstår ett 
glapp i momentet av tematisering. Det explicita medvetandegörandet 
av den längsgående intentionaliteten leder därmed till nya frågor och 
till en paradox, som i analysen av det inre tidsmedvetandet framförallt 
har formulerats som en oändlig regress där den fenomenologiska 
under sökningen behöver en ständigt högre nivå som håller samman 
tematiseringen och dess förreflexiva ursprung. 
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I det följande låter jag begreppet ”självaffektion” beteckna den 
längsgående intentionalitetens karaktär av att vara ett medvetande 
som aldrig kan vara tematiserande och som den reflexiva akten därmed 
inte kan blicka längsmed, även om det utgör en förutsättning för var-
je reflektion. ”Längsgående intentionalitet” däremot låter jag behålla 
en dubbel karaktär av att både utgöra ett självaffektivt medvetande om 
strömmens enhet och en möjlighet till att reflexivt blicka längsmed 
denna intentionalitet, varigenom ett transcendentalt område öppnas. 
Nödvändigheten för mig att terminologiskt skilja mig från Husserl på 
denna punkt har sitt ursprung i hans tvetydighet i frågan om relatio-
nen mellan det förreflexiva och det reflexiva. Genom att definiera be-
greppen på nämnda sätt har jag en annan möjlighet att undersöka hans 
tvetydiga position.

2.2 Transcendere som oändlig regress

Den återkommande problematiken i diskussionerna om det inre tids-
medvetandet är alltså en hotande oändlig regress när strömmen tema-
tiserar och synliggör sig själv. Rudolf Bernet och Dieter Lohmar sam-
manfattar i inledningen till BMZ tidsmedvetandets oändliga regress 
på två olika nivåer: Dels leder tidsmedvetandet till en oproblematisk 
oändlig regress som innebär en ständigt ny räcka av urimpressioner 
– vilken omvandlar den tidigare urimpressionen till en retention men 
samtidigt är sammanbunden med den och därmed utgör en modifika-
tion av den. Detta skapar en oändlig räcka av modifikationer av modi-
fikationer. Husserl beskriver denna oändliga regress som en ständig 
omvandlingsprocess som inte är problematisk och som vi i analysen 
skär ut en bit av. (BMZ text 2, 27f) Men vi finner också en hotande 
negativ oändlig regress: När strömmen visar sig själv för sig själv i den 
fenomenologiska analysen innebär det att en ny nivå av strömmen 
visar sig, nämligen den transcendentala. Men reflektionen över denna 
transcendentala nivå skulle innebära ytterligare en högre nivå som i 
sin tur kan bli synlig i ytterligare en högre nivå och så vidare in infini-
tum. (BMZ inledning, xxxxviiif) Denna oändliga regress beskriver 
Husserl bland annat på följande vis: 
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Medvetandet, vari allt detta upplöses, kan jag dock inte själv åter var-
sebli. Ty detta nya varseblivna vore åter något tidsligt, som pekar till-
baka på ett konstituerande medvetande av samma sort, och så vidare 
in infinitum. Därmed framträder frågan om varifrån jag har kunskap 
om det konstituerande flödet. (PIZ bilaga VI, 111)70

Varje tematiserande erfarenhet av medvetandet vore alltså tidslig och 
därmed konstituerad och som sådan inte det konstituerande medvetan-
det. Den oändliga regressen innebär därmed omöjligheten av att göra 
det egna helt synligt, vilket innebär att vi stöter emot kunskapens 
gräns. Därmed skulle den fenomenologiska, transcendentala uppgif-
ten att synliggöra framträdelsens nödvändiga och inre strukturer bli 
omöjlig, eller i alla fall bottenlös. Men denna upptäckt innebär inte att 
undersökningen har misslyckats eller blir meningslös. Tvärtom inne-
bär den att vi först nu kan tematisera kunskapens gräns.

Ett sätt på vilket Husserl bemöter den oändliga regressens proble-
matik utgår från den dubbla intentionalitet varigenom medvetandet 
nödvändigtvis samtidigt är medvetet om immanenta tidsföremål och 
om sig själv. Husserl betonar därmed kontinuiteten mellan urström-
men och dess tematiserade transcendentala struktur, på liknande sätt 
som han betonar kontinuiteten mellan den längsgående intentionali-
tetens implicita självaffektion och dess möjliga explicita reflektion. 
Husserls positiva lösning innebär alltså att betona det positiva mo-
mentet där den längsgående intentionaliteten täcker över sig själv och 
reflektionen täcker över urimpressionen. (Jmf BMZ text 10, 201f)

Detta leder Husserl till frågan om urimpressionen är ett med-
vetande. Vi har tidigare sett att han kallar både retention och den 
självaffektiva längsgående intentionaliteten för olika typer av med-
vetande som inte är objektiverande. Men hans svar är ändå inte en-
tydigt. I tidsföreläsningarna säger han explicit att urimpressionen inte 
är omedveten utan ett speciellt sorts medvetande nämligen ett ur-
medvetande. En urimpression utan medvetande skulle omöjliggöra 

70. ”Das Bewußtsein, in das sich all das auflöst, kann ich aber nicht selbst wieder 
wahrnehmen. Denn dieses neue Wahrgenommene wäre wieder ein Zeitliches, das 
zurückweist auf ein konstituierendes Bewußtsein ebensolcher Art, und so in infi-
nitum. Es erhebt sich also die Frage, woher ich von dem konstituierenden Fluß 
Kenntnis habe.”
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kontinuiteten i den fenomenologiska undersökningen. Medvetandet 
måste därför vara medvetet i varje fas fast på olika sätt. (PIZ bilaga IX, 
118f)71 

Urmedvetandet likaväl som självaffektion, retention och protention 
är därmed intentionaliteter som inte är objektiverande. Objektive-
ringen sker istället först i erinringens reproducerande reflektion, var-
igenom retentionens innehåll återhämtas i ett nytt nu. Först genom 
denna rörelse kan vi tala om objekt och objektkontinuitet liksom om 
tematisering. Vi kan dock utan problem också tänka oss medvetanden 
som endast består av urmedvetande, retention och protention, men 
utan reflektionens rörliga och objektiverande intentionalitet. (Vi 
 skulle eventuellt kunna förstå olika djurs medvetanden på detta sätt. 
Jfr STZ text 50, 211ff.) Husserls medvetandebegrepp såväl som inten-
tionalitetsbegrepp innehåller därmed intentionalitetstyper och med-
vetandetyper som inte är objektiverande, men som ligger till grund 
för det objektiverande medvetandet och intentionaliteten.72

Detta generösa, breda medvetandebegrepp är dock inte entydigt hos 
Husserl. I andra texter använder han ett snävare medvetandebegrepp 
och diskuterar huruvida medvetandet alltid är av reflexiv karaktär, och 
konstaterar utifrån denna position att medvetandet aldrig är samtidigt 
med sitt eget nu. (BMZ, text 10, 201f) I sekundärlitteraturen har han 
ibland också tilldelats en position som formulerar ett medvetandebe-
grepp som ständigt skapar en reflexiv kunskap.73 Därmed betonas 

71. Boehms definition av medvetande i ”Bewusstsein als Gegenwart des Vergang-
enen”, 1981, skiljer sig uppenbarligen från den definition Husserl använder sig av 
här. Boehm menar att medvetandet uppstår genom reflektionen, retention liksom 
urimpression utan reflektion är därför för-medvetna intentionaliteter.
72. Husserl kritiserades av Heidegger för att han är inriktad mot en teoretisk in-
ställning och därför formulerar en objektiverande intentionalitet. Se Prolegomena 
zur Geschichte des Zeitbegriffs, 1979, s. 165. Levinas förstärkte denna kritik med 
början redan i Husserl’s Theory of Intuition från 1930. I ”An Intentionality with out 
Subject and Object?”, 1994, diskuterar Bernet dock olika former av intentiona litet 
hos Husserl som inte är objektiverande. Utöver tidsmedvetandets icke-objektive-
rande intentionaliteter lyfter han även fram den levande kroppens icke-objektive-
rande intentionalitet och horisont-medvetandets intentionalitet (vilket Husserl 
utvecklar bland annat som andlig värld i Ideen II och som livsvärld i Krisis).
73. Husserl har blivit kritiserad just för att inte ha ett brett medvetandebegrepp 
av t.ex. Manfred Frank (i exempelvis Zeitbewußtsein, 1990), som menar att med-
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också den ogripbara aspekten av urimpressionen likaväl som av reten-
tionen. Poängen med ett utvidgat medvetandebegrepp för Husserl är 
att han därigenom försäkrar sig om en kontinuitet mellan urimpres-
sion, retention och reflektion. Ett smalare medvetandebegrepp där-
emot betonar alltså medvetandet som rent reflexivt, vilket sker på 
bekostnad av ett glapp gentemot urimpressionen. Jag skulle dock vilja 
betona att detta glapp även är närvarande i det bredare medvetande-
begreppet som ett glapp inom medvetandet. 

Detta glapp innebär att urimpressionen, liksom självaffektionen, 
har en speciell och ofrånkomligt främmande karaktär. Men detta 
främmande är inte ”långt borta”, utan utgör det mest direkta, vilket 
dock endast framträder explicit genom att speglas i erinring och reflek-
tion. Husserl kallar också återerinringen för en spegling. (PIZ text 45, 
298) Liksom erinringen är varje spegling karakteriserad av en grund-
läggande dubbelhet, den upprepar men med en fundamental skillnad. 
Spegelbilden för vidare detsamma, det är inget annat som träder in i 
spegelbilden än det som speglas däri.74 Men likafullt bär denna upp-
repning en absolut skillnad, den är endast möjlig genom en grundläg-
gande annanhet som möjliggör ett distansskapande. Husserl formule-
rar denna möjlighet till distansering med dess moment av likhet och 
absolut skillnad på följande sätt:

I det primordiala [urströmmen] uppträder speglingar av det primor-
diala, detta speglade träder in i synteser av identifikation och åtskill-
nad: konstitution av den immanenta tiden och konstitution av mitt 
primordiala vara i en andra betydelse, som redan är tidslig. (ST text 
85, 374)75

vetande är reflektion hos Husserl. Dan Zahavi har försvarat Husserl mot Frank 
och andras liknande anklagelser i ”Self-awareness and Affection”, 1998. Båda 
medvetandebegreppen kan återfinnas i Husserls texter, men kanske är det just när 
han uppmärksammas på problematiken som han utvecklar ett bredare medvetan-
debegrepp.
74. För en längre diskussion om karaktären av denna spegling som knyter den till 
transcendere, se min ”Jaget som evighetens spegelbild – Spegelbild som central 
metafor för relationen mellan människa och Gud hos Johannes Scotus Eriugena”, 
2007, s. 193 ff.
75. ”Im Primordium [Urströmen] treten Spiegelungen von Primordia auf, diese 
gespiegelten treten in Synthesen der Identifikation und Unterscheidung: Konsti-
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Urimpressionen får därmed samma strukturella plats som det egna 
ansiktet, det som är oss allra närmast och som vi därför aldrig kan ha 
kunskap om annat än modifierat, genom en spegling. I ett rent nu-här, 
liksom i ren kroppslighet, finns ingen reflexiv och uttalbar kunskap. 
Reflektionens spegling speglar också dubbelt och visar upp både den 
immanenta tidens konstitution och medvetandet självt som något 
tidsligt.

Den längsgående intentionaliteten, som möjliggör denna spegling, 
utgör också ett spel mellan enhet och mångfald. (PIZ §37, 76) Räckan 
själv som inkluderar allt och som all mångfald framträder inom kan 
visa sig själv inom denna mångfald och därmed framträda som en 
bland många. Men detta framträdande, och därmed objektiveringen 
av enheten, sker även det inom samma enhet, det vill säga inom tids-
räckan. I objektiveringen av enheten undflyr därmed samtidigt det 
som visas: genom objektiveringen förloras just den enhet som skulle 
visas upp. Detta är en paradox hos Husserl som återkommer gång på 
gång i olika former och bland annat alltså formuleras som en oändlig 
regress av synliggörandet av synliggörandet som aldrig når sitt mål.

Husserls främsta strategi för att undkomma denna oändliga regress 
går som vi har sett ut på att betona att intentionaliteten som riktar sig 
mot strömmen inte på något sätt förändrar strömmen, utan att den är 
möjlig att analysera. Strömmen visar sig själv. Detta självvisande krä-
ver därför inte någon ström av en högre ordning. (PIZ §39, 82f) När-
varogörandet av strömmen täcker därigenom över sig själv genom 
reflektionen. Det är i sådana argument som han använder sig av ett 
bredare medvetandebegrepp, vilket som vi har sett inkluderar ett icke-
objektiverande urmedvetande. Ett sådant urmedvetande skulle inne-
bära att det objektiverande likaväl som objektiverade medvetandet har 
sin grund i ett föregående urmedvetande om vilket vi dock inte kan ha 
någon kunskap. (PIZ bilaga IX, 473) Likväl består diskrepansen 
 mellan ett medvetande om vilket vi kan ha kunskap och ett vi inte kan 
ha kunskap om.

I ytterligare ett försök att betona identiteten mellan en föregående 
medveten urimpression som vi inte har kunskap om och ett vetande 

tution von immanenter Zeit, Konstitution meines primordialen Sein in zweitem 
Sinne, das schon zeitlich ist.”
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menar Husserl att till exempel reflektionen av en ton måste vara sam-
manbunden med en urimpression av en ton. En ton kan ju inte kon-
stitueras av en urimpression av något helt annat, till exempel av en 
förreflexiv impression av röd, vilket Husserl formulerar som nu-röd. 
Nu-röd kan istället endast reproduceras som röd liksom endast (för-
reflexiv) intentionalitet kan modifieras till (reflexiv) intentionalitet. 
(PIZ text 54, 382) Modifikationen sker alltså inom detsamma. Frågan 
är dock om inte detta i grunden är ett ofenomenologiskt argument 
eftersom det inte finns någon möjlighet att jämföra nu-impressionen 
med dess reflektion. Denna skillnad är per definition inte möjlig att 
skapa kunskap om. Precis på denna punkt visar sig fenomenologins 
bristande möjlighet att genomföra sin egen undersökning som en 
veten skap med fixerade resultat (men kanske inte som en ständigt 
föränderlig vetenskap). Så länge vi befinner oss på kunskapens om-
råde består denna problematik. Men kanske att Husserl försöker  bryta 
sig loss från ett sådant kunskapscentrerat paradigm genom en voka-
bulär av urmedvetande och urimpression. Vi skulle också kunna 
 konstatera att fenomenologin här rör sig i kunskapens gränsområde. 
Kunskap som evidens finner här alltså en gräns.

Även om Husserl betonar identiteten mellan urimpressionen och 
dess reflektion konstaterar han också att denna identitet aldrig kan 
överlappa fullt ut:

Det konstituerande och det konstituerade täcker varandra, och ändå 
kan de förstås inte täcka varandra i varje hänseende. Medvetandeflö-
dets faser, i vilka faser av samma medvetandeflöde konstituerar sig 
fenomenellt, kan inte vara identiska med dessa konstituerade faser, 
och är det inte heller. (PIZ §39, 83, samt i princip identisk text, text 54 
382.)76 

Överlappandet innebär alltid en skillnad, om överlappandet var hel-
täckande skulle det inte längre vara frågan om överlappande utan om 

76. ”Das Konstituierende und das Konstituierte decken sich, und doch können sie 
sich natürlich nicht in jeder Hinsicht decken. Die Phasen des Bewusstseinsflusses, 
in denen Phasen desselben Bewusstseinsflusses sich phänomenal konstituieren, 
können nicht mit diesen konstituierten Phasen identisch sein, und sind es auch 
nicht.”
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sammanfallande. Det glapp som inte kan täckas över i det här fallet 
utgör dock en radikal skillnad eftersom det inte är två förnimmelser 
som överlappar varandra och därmed skapar till exempel en mer kom-
plex erfarenhet av ett ting. Här återkommer vi istället till speglingens 
likhet och förlust. Denna omvandling lämnar inte ett ”något”, det vill 
säga det är inte ett specifikt innehåll som inte kan tematiseras utan 
snarare en annanhet som är just en radikal främmandehet – en prin-
cipiell otematiserbarhet som endast har denna betydelse för oss som 
tematiserande. Men det är en otematiserbarhet som är tematiserbar-
hetens ursprung och som lever kvar i tematiseringen som dess möjlig-
het och därmed ger tematiseringen dess specificitet och synlighet, det 
vill säga synlighetens synlighet är beroende av synlighetens osynlighet. 
Genom att osynligheten begränsar det synliga de-finierar den syn-
ligheten och gör den till synlighet. Denna struktur förblir oavsett om 
vi väljer att operera med det vidare eller det smalare medvetande-
begreppet. 

Överlappandets ofullständighet är den filosofiska grund som moti-
verar kritiken av Husserl som ”metafysisk” likaväl som av hans ambi-
tion att skapa en fullständig vetenskap som kan utgöra en säker och 
transparent grund för all annan vetenskap. Vad Bernet kallar den 
”meta fysiske” Husserl betonar alltså att det otematiserande, icke- 
objektiverade medvetandet är detsamma som det tematiserande, att vi 
inte förlorar något i blickändringen. Husserl visar också sitt tänkandes 
”metafysiska” karaktär genom en tilltro till en klar distinktion mellan 
erfarandet och erfarenhetens innehåll. En sådan klar distinktion  skulle 
innebära att erfarandet skulle kunna ställas upp som en egen stabil 
kategori i kontrast till erfarenhetens innehåll, det vill säga att de  skulle 
kunna objektiveras och ställas bredvid varandra och att erfarandet där-
med dras in i den reproducerade sfären. Men Bernet påpekar också att 
det finns en ”icke-metafysisk” Husserl som just konstaterar att de  
 objektiverande och icke-objektiverande medvetandena aldrig helt 
överlappar varandra, att det kvarstår ett glapp. Detta glapp har också 
fått en avgörande betydelse i den senare fenomenologiska traditionen 
som radikal Annanhet, vilket utvecklats inte minst av Levinas. Denna 
radikala annanhet betonar oåtkomligheten men tenderar också att 
abstrahera oåtkomligheten från hur den ges och därmed skära av och 
separera givenhet från oåtkomlighet. Husserls ”icke-metafysiska” drag 



i. edmund husserl

87

visar sig också genom att det retentionalt erfarna aldrig kan represen-
teras som ett reellt innehåll. Det reflekterande medvetandet når det 
endast på ett ofullkomligt sätt genom minnet.77

2.3 Transcendere som jagbegrepp

Den ovan diskuterade problematiken är nära knuten till Husserls jag-
begrepp, eftersom varje erfarenhet framträder för ett jag. Jaget fram-
träder dock endast genom erfarenheten av det andra i en överskri-
dande värld. Husserl formulerar detta som att det rena jaget inte finns 
som något specifikt erfarbart i någon enskild erfarenhet, utan att vi 
finner det implicit som varje erfarenhets dativ. Det rena jaget är där-
med namnet på strömmens kontinuitet, vilket Husserl i Ideen I formu-
lerar på följande sätt: 

Om ett rent jag förblir som återstod efter det fenomenologiska bort-
kopplandet av världen och den därtill hörande empiriska subjektivite-
ten […], då finner vi här en särpräglad – icke konstituerad – transcen-
dens, en transcendens i immanensen. (Idéer 1 §57, 172) 

Det rena jaget blir därmed nära knutet till den längsgående intentio-
naliteten, som det som ständigt åtföljer varje erfarenhet. Husserl for-
mulerar kanske som tydligast problematiken med ett sådant urjag eller 
transcendentalt jag i text 14 och 15 i Bernauer Manuskripte. Det trans-
cendentala jaget finns inte som ett innehåll i upplevelseströmmen, 
utan ”jaget” benämner snarare det som är närvarande i all erfarenhet 
och därmed strömmens kontinuitet. Jaget är därmed övertidsligt, det 
allt varande framträder gentemot men som självt inte finns som något 
varande i tiden. Husserl konstaterar därmed att det inte borde heta 
”jag” och inte borde heta något alls eftersom det då genast blir objek-
tiverat. I en passage säger han: ”Det är det namnlösa över allt grip-
bara, [det] som inte står över, inte svävar, inte är, utan ’fungerar’ som 
gripande, värderande osv.” (BMZ text 14, 278)78

77. Rudolf Bernet, ”Is the Present Ever Present?”, 1982, s. 91 ff.
78. ”Es ist das Namenlose über allem Fassbaren, [das] über allem nicht Stehende, nicht 
Schwebende, nicht Seiende, sondern ’Fungierende’ als fassend, als wertend usw.”
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Som Boehm påpekar skiljer sig jaget också från till exempel ting 
eller andra jag genom att det aldrig kan vara avslutat: jaget är det 
ständigt pågående och på så sätt förbundet med det tidsliga ström-
mandet. Till skillnad från jaget kan erfarenheten av tinget eller av den 
andre ”avslutas”, det vill säga det har inte alltid varit givet och behöver 
inte alltid vara givet, Därmed går tinget och den andre också bortom 
och försvinner bort från det egna.79 Husserl menar att det rena jaget 
som strömmens kontinuitet inte har något eget innehåll som kan för-
ändras i förblivandet, det har inget som kan upprepas och erfaras (även 
om jaget sekundärt skapar banor som det rör sig i och som kan åter-
komma och skapa habitualitet och därigenom etablera en persons spe-
cifika karaktärsdrag), utan är det förblivande. (BMZ text 14, 280) Det 
är därmed något idealt identiskt som ständigt blir tidsligt lokaliserat 
genom möjligheten att reflexivt blicka längs med den längsgående in-
tentionaliteten, men jaget i sig är egentligen inte tidsligt.

Varje tematisering föregås av en urimpression som den reflekteran-
de akten återvänder till. Denna urimpression är något som jaget pas-
sivt affekteras av och som reflektionen är en respons på. (Ideen II §55, 
217) Även relationen till sig själv föregås av en sådan förreflexiv affek-
tion. Den självaffektion vi stötte på i den längsgående intentionalite-
ten får här ytterligare en dimension: Även om tematiseringen av jaget 
föregås av en självaffektion innebär denna samtidigt en minimal själv-
differentiering när jaget affekterar sig själv. Det innebär dock inte 
 någon uppdelning i subjekt och objekt, men det gör en sådan uppdel-
ning möjlig.80 

Detta självaffektiva jag blir alltså föremål först genom en ny reflek-
tion, endast i efterhand (nachträglich).81 Det är först genom en sådan 

79. Det transcendenta tingets oberoende förstår även Boehm utifrån dess möjlig-
het att existera fritt från den samtida erfarenheten. Självständighet och oberoende 
vinns alltså genom att det inte är helt närvarande, eller snarare att det är närva-
rande som icke-närvarande. Det jag uppfattar som oberoende av mig vinner sin 
helhet genom retentionerna och finns kvar som helhet genom retentionerna. Bo-
ehm, ”Bewusstsein als Gegenwart des Vergangenen”, 1981, s. 129.
80. Derrida Rösten och fenomenet, 1991, s. 150, 154 ff. Zahavi, ”Self-awareness and 
Affection”, 1998, s. 220, Subjectivity and Selfhood, 2005, s. 54, Self-awareness and 
Alterity, 1999, s. 116, 124.
81. Begreppet Nachträglichkeit har också etablerats i sekundärlitteraturen just för 
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ny reflektion som jaget kan tematiseras som ständigt detsamma. Jaget 
har därmed alltid en horisont av ogripet eller otematiserat innehåll 
som kan gripas och tematiseras, om än inte allt på en gång. Detta 
ständiga försök att se sitt eget seende utgör alltså en parallell till den 
tidigare diskuterade oändliga regressen där kunskapen alltid kommer 
för sent: 

Men den levande källpunkten för detta inträdande och därmed den 
levande varapunkten, med vilken jaget självt träder in i en subjekts-
relation till det tidsliga och självt blir till något tidsligt och förblivande, 
är principiellt inte möjlig att direkt varsebli. Endast [i] en efterföl-
jande reflektion, och endast som gräns för det i tidsflödet strömmande, 
är jaget gripbart, och [närmare bestämt] för sig självt ett gripande och 
gripbart originärt jag. Det ursprungliga levande jaget är det bestående 
och absolut nödvändiga korrelatet för alla objekt, genom att det affek-
terar eller förhåller sig vänt till dem, och därigenom enligt sin väsens-
lag släpper ut nya serier av tidsliga förekomster, varigenom det kan bli 
ett reflekterat tidsföremål för sig självt. Dess vara är dock något helt 
annat än alla objekts vara. Det är subjektvara, och som sådant [har det 
sitt sätt] i ett urliv som svävar över allt tidsligt, ett liv som dock ome-
delbart träder in i tidsligheten och som ger jaget självt som subjektpol 
för sina upplevelser i tiden, en ställning och en varaktighet i tiden på 
ett sekundärt sätt. (BMZ text 15, 287)82

att poängtera att ett reflexivt medvetande alltid endast kommer i efterhand och 
som beroende av en föregående urimpression. Bernet menar att Husserls ”meta-
fysiska böjelse” hindrar honom från att se detta begrepps fulla vidd. Rudolf Ber-
net, ”Is the Present Ever Present?”, 1982, s. 110.
82. ”Aber der lebendige Quellpunkt dieses Eintretens und damit der lebendige 
Seinspunkt, mit dem das Ich selbst zu Zeitlichem in Subjektbeziehung tritt und 
selbst zu Zeitlichem und Dauerndem wird, ist prinzipiell nicht direkt wahrnehm-
bar. Nur [in der] Reflexion, die ein Nachkommendes ist, und nur als Grenze des 
im Zeitfluss Verströmenden, ist das Ich fassbar, und [zwar] von ihm selbst als fas-
send und fassbarem originärem Ich. Das ursprünglich lebendige Ich ist das bestän-
dige und absolut notwendige Korrelat aller Objekte, es ist, indem er sich zu ihnen 
affiziert oder ihnen zugewendet verhält und dadurch nach seinem Wesensgesetz 
neue Serien von Zeitvorkommnissen aus sich entlässt, durch die es für sich selbst 
zu einem reflektiven Zeitgegenstand werden kann. Sein Sein ist aber ein total 
anderes als das aller Objekte. Es ist eben Subjektsein, und als das [hat es seine 
Weise] in einem über allem Zeitlichen schwebenden Urleben zu leben, ein Leben, 
das aber alsbald in die Zeitlichkeit eingeht und dem Ich selbst als Subjektpol  seiner 
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Jaget är alltså liksom nuet bara gripbart som gräns i strömmen. Här 
poängterar Husserl därmed det som inte kan gripas i övergången från 
subjekt till objekt, subjektets eget subjektvara för sina upplevelser, 
 vilket också kan formuleras som subjektets rörelse som i varje gripan-
de av det nödvändigtvis fixeras.

Reflektionen som etableras genom sin distans från urimpressionen, 
och därmed karakteriseras av en nödvändig radikal annanhet, innebär 
ett glapp som inte kan överbryggas utan som är konstitutivt för reflek-
tionens egen möjlighet. Genom reflektionen finner vi att det varande 
framträder som tematiserade objekt. Husserl säger i citatet ovan att 
jaget som urström ” enligt sin väsenslag släpper ut nya serier av  tidsliga 
förekomster”. Den levande strömmen innebär att annanheter fram-”. Den levande strömmen innebär att annanheter fram-Den levande strömmen innebär att annanheter fram-
träder som framspringande ur strömmen och vilka genom att fram-
träda som föremål separerar sig från strömmens flöde och framträder 
som något separat som kan erfaras i en tvärgående intentionalitet. 

Vi skulle kunna formulera detta som att den levande strömmen 
mani festerar en tredubbel erfarenhet: av strömmens tvärgående inne-
håll, av strömmen själv som reflektionen längsgående tematiserar och 
slutligen av ett radikalt undanglidande, strömmens karaktär av att inte 
kunna tematiseras. Endast genom att tematisera det tvärgående inne-
hållet kan den längsgående intentionaliteten visa sig och tematiseras, 
och endast genom denna tematisering kan ett radikalt undanglidande 
erfaras. Denna reflektionsgång innebär ett sökande efter ursprungliga 
förutsättningar, ett re-ducere varigenom den mest ursprungliga förut-
sättningen erfars som ett radikalt undanglidande, ett radikalt trans-
cenderande.

Ett sådant transcenderande är knappast vad Husserls filosofi tradi-
tionellt har associerats med. Men i de sena anteckningarna om tids-
medvetandet kan vi finna explicita uttryck för ett dylikt transcenderan-
de. I text 32 diskuterar han det transcendentala jagets tidsliggörande 
av sig själv och konstaterar att jaget ständigt transcenderar sitt när-
varande vara. Jaget är därmed inte begränsat till ett reflekterande med-
vetande utan utmärks främst av att vara ett kontinuerligt självtranscen-
derande. Jaget visar sig genom strömmens ständiga omvandling som 

Erlebnisse in der Zeit eine Stellung in der Zeit und Dauer in der Zeit in einer 
sekundären Weise verschafft.”
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något transcendent som ”jag var”. Även jaget utgörs av ett ström-
mande skapande av transcendens vilket innebär en självtranscendens; 
genom strömmen formuleras ett jag som, liksom tinget, framträder 
som något annat än strömmens urliv:

Så är de intentionala omvandlingarnas kontinuitet en ständig konti-
nuitet i vilken transcendensen blir ursprungligt medveten, och detta 
transcendenta är ständigt medvetande: alltid jag själv som primordial, inte 
som den jag är, utan som den jag var. […] Jag är till i det strömmande 
skapandet av transcendens, av självtranscendens, av vara som självför-
gångenhet och självframtid och av självnärvaro, som i omvandlingen 
ur självframtidens transcendens övergår som ständig uppfyllnings-
punkt, genom att denna transcendens omvandlar sig till egentlig im-
manens. (STZ text 32, 130)83

Jaget uppfattar alltså sig själv som ett transcendent jag som ”har varit”, 
och erfar sig själv när det egna som transcenderande omvandlas till 
immanens. Jaget som urliv är i förblivandet ett kontinuerligt transcen-
derande av mitt primära vara som nu:

Jag är – jag är i förblivandet, den jag är, och som sådan är jag alltid 
redan i denna varaart en mångfaldig kontinuerlig transcendens av mitt 
urmodala vara som nu. (STZ text 32, 130f)84

83. ”So ist die Kontinuität der intentionalen Abwandlungen eine stetige Konti-
nuität, in welcher Transzendenz ursprünglich bewusst wird, und diese Transzen-
dente ist immerzu Bewusstsein; immer ich selbst als Primordium, nicht als der ich bin, 
sondern der ich war. […] Ich bin im strömenden Schaffen von Transzendenz, von 
Selbsttranszendenz, von Sein als Selbstvergangenheit und Selbstzukunft und von 
Selbstgegenwart, die im Wandel aus der Transzendenz der Selbstzukunft übergeht 
als ständiger Erfüllungspunkt, indem diese Transzendenz sich in eigentlicher Im-
manenz wandelt.”
84. ”Ich bin – ich bin im Währen, der ich bin, und bin als das immer schon in 
dieser Seinsart einer vielfältigen kontinuierlichen Transzendenz meines urmoda-
len Seins als Jetzt.” Citatet fortsätter: ”Momentane Urwirklichkeit, die im Strö-
men erwachsene Vergangenheit und Zukunft schon in sich hat, also schon selbst 
Transzendenz in sich trägt; und ich bin im Strömen, im Strömen vollzieht sich 
kontinuierlich ein Selbsttranszendieren, nämlich ein Konstituieren einer Vergang-
enheit, in der, was soeben aktuelle Gegenwart mit allen ihren Momentantrans-
zendenzen war, [eine] Modifikation erfährt, darin als neue Gegenwart jene vor-
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Diskussionen om ett smalare eller vidare medvetandebegrepp, klingar 
här i diskussionen om jagbegreppet, men här får det en annan lösning: 
”jaget” innebär primärt varken den rena urimpressionen eller åter-
erinringen (reflektionen) utan strömmens själva rörelse. Här är det 
inte reflektionens transcenderande som beskrivs utan den immanenta 
strömmens självtranscenderande, immanensens medburna transcen-
dens av retentioner och protentioner. Detta självtranscenderande ut-
gör ju också reflektionens möjlighet och är således en grundförutsätt-
ning för reflektionen. Denna transcendens kan naturligtvis inte sättas 
inom parentes i reduktionen utan utgör reduktionens förutsättning. 
Inte heller kan den förstås främst som ett transcendent något, utan 
ursprungsformen är ett självtranscenderande undanglidande. Strömmen 
själv visar sig som ett sådant självtranscenderande. Erinringen och 
reflektionen bygger även de på detta självtranscenderande: även i 
 erinringen ”transcenderar jag mig själv, och det transcendenta är åter-transcenderar jag mig själv, och det transcendenta är åter-
igen mitt eget vara, men i modus förgångenhet.” (STZ text 32, 132)85 
Transcendensbegreppet används alltså här på två sätt, dels är jaget det 
transcendenta jag som har varit, dels är jaget också transcenderande i 
sitt självtranscenderande och det är denna betydelse jag här har tagit 
fasta på. I Analysen zur passiven Synthesis kallar Husserl denna självtran-
scendens för en urtranscendens som är korrelativ för all rumslig och 
världslig transcendens. (AP §45, 205)

Rent ego visar sig för sig självt därför endast på basis av att vara 
uppbrutet i representationen, genom en delning av sig själv, en tem-
poral distansering från sig själv. Nuets gränspunkt är ett transcende-
rande som genom reflektionen och dess kunskapande innebär en stän-
dig distansering och därmed ett ständigt skapande av annanhet.

Även om jaget inte till fullo framträder för sig själv är det enligt 
Husserl det som världen framträder för. Den mångfaldiga världen är 
given genom jaget. Men jaget är också en del av världen. Världen är 
dock i båda dessa fall en självklar horisont för jaget. Världen utgör 
spelrummet för jagets möjligheter men är också den plats i vilken allt 

gängige Gegenwart transzendierend konstituiert hat und so immer im Strömen 
immer wieder.” STZ text 32, s. 131.
85. ”transzendiere ich mich selbst, und das Transzendente ist wiederum mein 
eigenes Sein, aber im Modus Vergangenheit.”
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varande tar plats. Husserl menar därför att verklig existens innebär 
existens i världen. Världen är det varandes horisont och utgör därmed 
också en horisont av sådant som ännu inte är bekant, men som skulle 
kunna vara bekant. Det varande i världen uppfattas som något trans-
cendent för medvetandet och därmed något som medvetandet genom 
tvärgående intentionalitet kan rikta sig mot. Vi kan fråga efter det 
varande och göra det ännu obekanta bekant, och därmed utgör  världen 
en struktur av obekant och bekant inom vilken den möjliga erfaren-
heten kan ta plats. (EU §8, 27ff) Det obekanta är här endast ett modus 
av det bekanta: ”Denna horisont är därför dock tom, en horisont av 
obestämbarheter, obekantheter som bestämbara, och som ska bringas 
till kännedom och bekanthet.” (EU §8, 35)86

 På liknande sätt såg vi i 1.1 att icke-vetandet med dess bakgrundsväv 
av vetande utgör möjlighet till vetande. I världen har allt ”transcen-
dent något” sin plats, vilket det därmed är möjligt att ha kunskap om. 
Jaget som vetbart är alltså del av världen. Men dess transcenderande 
är som vi har sett inte ett obekant som kan omvandlas till något be-
kant, utan just det som försvinner i en sådan omvandling. Såsom 
transcenderande tar människan inte plats i världen utan är övertidslig 
och bortom världen, men hon är bortom världen endast i den mån hon 
har en värld. Förståelsen av människan som övertidslig och transcen-
derande innebär alltså inte att hon separeras från sin världslighet utan 
snarare att analysen av hur hon är världslig fördjupas. 

Detta överskridande vara som övertidsligt och transcenderande är 
annars just vad som brukar karakterisera Gud. Det immanenta med-
vetandets transcenderande struktur har också förståtts just som ett 
gudsbegrepp.87 Även i Husserls efterföljd har det gudomliga eller 
 heliga diskuterats i samband med hans tidsanalys. 

86. ”Dieser Horisont ist darum doch ein leerer, ein Horizont von Unbestimm-
theiten, Unbekanntheiten als bestimmbaren, als zur Kenntnis und Bekantheit zu 
bringenden.”
87. En teolog som har arbetat fram ett sådant gudsbegrepp i nära samband med 
den moderna fenomenologin är Karl Rahner som följde Heideggers föreläsningar 
i Marburg och utvecklade vad han kallade en transcendental thomism, se Geist in 
Welt: Zur Metaphysik der endlichen Erkenntnis bei Thomas von Aquin, 1957.
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2.4 Transcendere som gudsbegrepp

Husserl diskuterar Gud explicit endast vid ett fåtal tillfällen. I en 
 intervju med nunnan Adelgundis Jaegerschmidt menar han att den 
fenomenologiska traditionen aldrig kan ta sin början i ett färdigt guds-
begrepp men att den inte heller principiellt är skild från religionen. I 
denna intervju ska han till och med ha sagt att allt mänskligt liv är en 
väg till Gud men att han ville nå detta mål utan teologiska bevis, meto-
der eller stöd, att han ville nå Gud utan Gud.88 Derridas kända fras om 
en religion utan religion har alltså ett husserlskt ursprung. Men de 
snarlika formuleringarna har ett delvis motsatt innehåll hos Husserl 
än hos Derrida. Hos Husserl innebär det att fenomenologin utarbetar 
en universalvetenskap som slutligen leder till ”en teleologisk utveck-
ling som slutligen leder till Gud, det absoluta.”89 Hos Derrida fyller 
uttrycket däremot snarare funktionen att negera en sådan absolut stor-
het, liksom att negera möjligheten av en universalvetenskap. Den 
 religion som överlever hos Derrida är därför snarare den som riktar 
sig mot den negativa teologins Gud, som ständigt överskrider varje 
positiv bestämning.90 

En genomgång av Husserls sällsynta explicita gudsbegrepp som en 
positiv grund för världen återfinns i Angela Ales Bellos Husserl – Sul 
problema di Dio, i vilken ett urval av de ställen där Husserl explicit 
 diskuterar Gud finns samlade och diskuterade. Bello karakteriserar 
Husserls gudsbegrepp på tre olika sätt: som en till världen alternativ 
transcendens, som en högsta monad och som en teleologisk ursprung-
lig nödvändighet. Dessa gudsbegrepp formuleras alla med fokus på en 
allvetande Gud som garanterar vetandet, världens rationalitet och dess 
teleologiska struktur. 

Ett möjligt alternativt gudsbegrepp skulle vi eventuellt med Jean-
Luc Marion kunna finna i Idéer I, §58 där Husserl diskuterar vilken 

88. Adelgundis Jaegerschmidt, ”Gespräche mit Edmund Husserl: 1931–1936” i 
Stimmen der Zeit, 1981, s. 56. 
89. ”einer teleologischen Entwicklung, die endlich zu Gott, dem Absoluten, 
führt.” Ibid, s. 49.
90. Derridas filosofi har senare också diskuterats i relation till negati teologi, se 
framförallt Derrida and Negative Theology, red. Harold Coward och Toby Forshay, 
1992.
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Gud det är som sätts inom parentes genom epochén. Denna paragraf 
är ytterst oklar men har ofta förståtts som att den endast sätter Gud 
som ett transcendent varande bortom världen inom parentes, men 
inte Gud som immanent ursprung för allt transcendent varande; det 
vill säga det gudsbegrepp som definieras som ursprung för transcen-
dens likaväl som för immanens sätts inte inom parentes.91 I denna 
paragraf öppnar Husserl möjligen för att ett gudsbegrepp som ett 
 parallellt frågande till fenomenologin inte omfattas av epochén. Men 
i denna paragraf säger Husserl också att han inte närmare bryr sig om 
att utreda ett gudsbegrepp som kan ligga närmre den  fenomenologiska 
undersökningen och nöjer sig med att konstatera att Gud som något 
transcendent varande, om än med en radikalt annan transcendens än 
världens transcendens, måste sättas inom parentes i den fenomeno-
logiska undersökningen.

Husserl formulerar dock i korthet ett explicit positivt gudsbegrepp 
i analysen av det inre tidsmedvetandet. Även här utgör gudsbegreppet 
ett positivt begrepp kopplat till den positiva möjligheten till kunskap. 
I text 2 i Bernauermanuskripten konstaterar han att analysen av det 
inre tidsmedvetandet leder till insikten att det givna eller bekanta 
ständigt kan övergå till något icke-givet obekant, och att det icke-
givna kan bli givet vilket innebär att medvetandet ständigt griper 
utöver sig självt. Medvetandets givenhet, det egna, konstitueras  utifrån 
oändliga räckor av annanhet. Men denna annanhet är inte ett intet 
utan ett ännu-inte och ej-längre, det vill säga något som potentiellt 
kan eller har visat sig. Husserl förhåller sig således till det obekanta 
utifrån det bekanta snarare än vice versa. Han ser den positiva aspek-
ten av denna ständigt närvarande annanhet och menar att medvetan-
det därmed innehar en potentiell struktur av allvetande som ideal 
möjlighet. Det ännu-inte-kända och det inte-längre-kända förstår vi 
därmed som en tillfällig begränsning, eftersom det principiellt kan 

91. Jean-Luc Marion, Being given, 2002 [1997], s. 73, not 4, s. 343. Marion konsta-
terar här att Gud som ett transcendent varande, liksom allt annat transcendent 
varande, naturligtvis sätts inom parentes i epochén, men att det vore absurt att 
sätta givandet i parentes. Det är därför i analyser av givandets egen struktur som 
Marion finner ingångar till ett gudsbegrepp som fenomenologin måste förhålla 
sig till.
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omvandlas till aktuell givenhet: ”potentiellt bär dess struktur i sig 
allvetande om världen – som ideal möjlighet”.92 Husserl menar att vi 
tänker denna möjlighet vidare in infinitum varigenom ett gudomligt 
medvetande växer fram som en idé om oändlig genomskinlighet. 
Efter som allt icke-känt hör till det kända och på nytt kan omvandlas 
till något känt ligger i detta ett potentiellt absolut vetande. Detta 
 absoluta, gudomliga vetande träder därmed fram som en idealpol, 
medan det ändliga medvetandet bär på en dunkelhet som utgör en 
potentialitet för klarhet och återerinring. (BMZ text 2, 45f) Ett sådant 
allvetande gudsbegrepp formulerar allt varandes vetbarhet och där-
med världens totalitet. Men det formulerar inte vetandets gräns, inte 
den punkt som just inte kan omvandlas till ett varande i världen. 
Gudsbegreppet fångar därmed upp vetandets positiva möjligheter 
snarare än dess gräns och betonar det obekantas grund i det bekanta. 
Det gudsbegrepp som är av intresse för denna avhandling är dock inte 
något sådant positivt gudsbegrepp utan anknyter till människans 
transcenderande, vilket alltså inte återfinns i något av de av Husserl 
explicit formulerade gudsbegreppen (åtminstone inte i något av hans 
publicerade verk). 

För att hitta ett explicit gudsbegrepp som utgår från vetandets gräns 
utifrån det inre tidsmedvetandets transcenderande och ovetbara 
 aspekt måste vi istället vända oss till Husserls efterföljare. Flera av 
dessa har fokuserat på Husserls beskrivningar av den strömmande när-
varons överskridande av jaget som visar upp rörelsens orörliga form 
som han bland annat formulerat på följande sätt:

I detta strömmande konstitueras ett stående och förblivande ur-nu 
som statisk form för ett genomströmmande innehåll och som urkäll-
punkt för alla konstituerade modifikationer. Samtidigt med urkällans 
statiska form är dock ur-nuet konstituerat, en tvåsidig kontinuitet av 
lika statiska former; alltså som helhet konstitueras formens statiska 
kontinuum, i vilket ur-nuet är en ursprungligt framspringande med-
elpunkt för två kontinuiteter, vilka utgör omvandlingsmodifikationer-
nas grenar: kontinuumet av sådant som nyligen varit och av sådant 
som tillhör framtiden. Detta är emellertid en stående och förblivande 

92. ”potentiell birgt ihre Struktur Allwissenheit in der Welt in sich – als ideale 
Möglichkeit.”
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formkontinuitet för det som genomströmmar det och i egenskap av 
genomströmmande alltid är medkonstituerat (STZ text 3, 8, min kur-
si vering)93

Urströmmen visar sig ha en statisk form, en stående och förblivande 
formkontinuitet: den ständiga förändringen förändras inte. Denna 
förblivande formkontinuitet kallar Husserl också nunc stans (Se till 
exempel STZ text 3, 8). Det finns därmed två olika drag i urströmmens 
stående-strömmande som går bortom jaget: dels reflektionens konsti-
tuerande av en radikal annanhet, dels strömmens förblivande enhet 
som en given form. Under begreppet nunc stans betonas det andra  dra get 
som en övertidslighet. Genom den originära givenheten av nunc stans 
ges identiteten mellan det reflekterade och det reflekterande jaget.

Husserl konstaterar att den levande strömmande närvaron, och där-
med nunc stans, inte är detsamma som medvetandeströmmen. Med-
vetandeströmmen kan återkomma som minne eller visa sig på annat 
sätt, vilket den levande strömmande närvaron inte kan eftersom den 
namnger just det som ”försvinner” i återerinring och reflektion. (STZ 
text 5, 12) Här frigörs därmed ett område ”bortom” jaget: jaget ström-
mar och måste därmed skiljas från detta strömmandes kontinuitet 
 eller snarare övertidslighet. Genom att formulera en sådan kontinuitet 
substantiveras därmed också strömmandet. Husserl själv formulerade 
alltså begrepp som nunc stans men utvecklade inte detta teologiskt 
tungt belastade begrepp till något explicit gudsbegrepp. Det skolas-
tiska begreppet nunc stans karakteriserar Guds karaktär av att vara 
icke-successiv och oändlig och därmed icke-temporal och övertidslig 
till skillnad från världens temporalitet,94 det är också just denna över-

93. ”In diesem Strömen ist ein stehendes und bleibendes Ur-Jetzt als starre form 
für einen durchströmenden Gehalt konstitutiert und als Urquellpunkt aller kon-
stituierten Modifikationen. Konstituiert ist aber in eins mit der starren Form des 
Urquellenden das Ur-Jetzt, eine zweiseitige Kontinuität von ebenso starren For-
men; also im Ganzen ist konstituiert ein starres Kontinuum der Form, in dem das 
Ur-jetzt urquellender Mittelpunkt ist für zwei Kontinua als Zweige der Abwand-
lungsmodi: das Kontinuum der Soeben-Gewesenheiten und das der Zukünftig-
keiten. Diese aber ist eine stehende und bleibende Formkontinuität für das sie 
 Durchströmende, als durchströmend immerzu Mitkonstituierte”.
94. D. P. Walker, ”Eternity and the Afterlife”, 1964, s. 242.
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tidslighet som gjorde begreppet aktuellt för Husserl. Här finner vi 
alltså ett implicit gudsbegrepp som inte utgör det transcendenta 
varan dets totalitet utan snarare utvecklar tidsanalysens transcende-
rande karaktär.

Ett steg i riktning mot att utveckla Husserls nunc stans till ett guds-
begrepp tar Klaus Held i sin Lebendige Gegenwart. Han konstaterar i 
sitt förord att den levande närvarons problematik från början är ett 
intersubjektivitetsteoretiskt och teologiskt problem ”och hänvisar i 
detta sammanhang omedelbart till grundfrågorna hos en metafysik och 
filosofisk teologi, så som de skulle kunna växa fram ur fenomenologin.”95 
James Hart och Steven Laycock fortsätter den av Held skisse rade upp-
giften och menar att eftersom denna levande närvaro föregår varje 
reflektion kanske endast teologin kan klargöra den (och inte fenomeno-
login).96 Hos Hart kan vi alltså återfinna en skiljelinje mellan fenome-
nologi och teologi. Men en sådan teologi har samtidigt sin utgångs-
punkt i fenomenologin. Laycock och Hart formulerar sålunda en hus-
serlsk teologi och vill undersöka Gud som den absoluta struktur som 
möjliggör såväl objekt som värden.97 Det gudsbegrepp som utvecklas 
här är just strömmens orörlighet, det vill säga att rörelsen är ständigt 
pågående.98 Via bland annat Held fångar Hart upp Husserls begrepp 
”stående-strömmande” där i-sig och för-sig inte skilts åt.99 Det är allt-
så främst analysen av det inre tidsmedvetandet som öppnar de teolo-
giska dimensionerna. Hart menar att: 

En stor del av Husserls senare diskussioner om passiv syntes och det 
inre tidsmedvetandets konstitution är onekligen teologiska texter […] 
Det finns alltså inte en särskild text som demonstrerar Guds existens, 
snarare är hela den massiva ansträngningen att kämpa med den ur-
sprungliga närvarons protorationalitet en teologisk ansträgning.100

95. Held, Lebendige Gegenwart, 1966, s. XIII.
96. James G. Hart, ”A Précis of an Husserlian Philosophical Theology”, 1986, s. 96.
97. Steven W. Laycock, ”Introduction: Toward an Overview of Phenomenological 
Theology”, 1986, s. 9 f.
98. Denna diskussion har naturligtvis en nära relation till det aristoteliska temat 
om en ”orörlig rörare”, vilket också utvecklades i den kristna traditionen, inte 
minst av Thomas av Aquino. 
99. Hart, ”A Précis of an Husserlian Philosophical Theology”, 1986, s. 96.
100. Ibid, s. 117.
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Genom att formulera rörelsens kontinuitet och övertidslighet som till 
exempel nunc stans finns en ständig risk att överdriva dess  tillgänglighet 
för den transcendentala reflektionen. En sådan diskussion har också 
varit ständigt aktuell hos de fenomenologer som utvecklat en ”hus-
serlsk teologi”. Held kritiserar i enlighet med detta Thomas Seebohm 
för att han i sin Die Bedingungen der Möglichkeit der Transzendental- 
Philosophie hävdar att den oändliga upprepningsbarheten av transcen-
dental självreflektion är ett bevis för att den levande närvaron kan ses 
och att jagets tidslighet därmed kan objektiveras och reflekteras. Held 
ifrågasätter detta sammanfallande mellan ett stående och ett ström-
mande. Men lika fullt menar Held att detta är möjligt som en abstrak-
tion under begreppet nunc stans.101 Begreppet nunc stans, och  därigenom 
indirekt Held, har också kritiserats av bland annat Birnbaum på lik-
nande sätt som Held kritiserade Seebohm. Birnbaum  menar att be-
greppet nunc stans som sådant alltid kommer att innebära en  metafysisk 
objektivering, ett gripande och en exkludering av all annanhet, efter-
som det försöker benämna det som undslipper varje reflektion.102 

Men detta gäller inte endast begreppet nunc stans, utan frågan har 
även gällt begrepp som ”givenhet”. Janicaud har kritiserat Marions 
översättning av Husserls begrepp Gegebenheit som donation. (Janicaud 
föreslår istället den vanliga översättningen le donné eller la donnée, det 
vill säga det givna.) Liksom det engelska givenness eller det svenska 
givenhet betonar donation akten snarare än faktumet av att det givna 
är givet.103 Hos Henry finns en snarlik diskussion där han omvandlar 
Meister Eckhardts Guds processualitet till en egen kategori,  varigenom 
denna rörlighets konstans fixeras och formuleras som en stabil entitet. 
Det vill säga det som endast är sin kreativa rörlighet blir motsatsen till 
kreativ rörlighet i en orörlig entitet som inte skapar utan endast är 
möjligheten till skapelse.104

101. Held, Lebendige Gegenwart, 1966, s. 143 och 172.
102. Birnbaum, The Hospitality of Presence, 1998, s. 152. Genom detta begrepp vill 
Husserl enligt Birnbaum förena strömmen och strömmens kontinuitet. Genom 
att fokusera på rörelsens eviga kontinuitet fryser han strömmens ständiga rörelse 
som blir en omnitemporalitet överallt och ingenstans. Ibid, s. 149.
103. Janicaud, Phenomenology ”Wide Open”: After the French Debate, 2005 [1998], s. 
35.
104. Henry, Essence of Manifestation, 1973 [1960], s. 104.
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Genom att rycka lös akten från dess ”produkt” skapas en abstrak-
tion och ett nytt substantiv. Denna rörelse innebär en problematisk 
objektivering av rörelsen och återkommer ofta inom religionsfenome-
nologin samtidigt som den, som vi kommer se, pekas ut som ett cen-
tralt problem. Jag finner alltså detta både fruktbart, i och med att det 
gör något synligt, och problematiskt, i och med att synligheten förut-
sätter nya begrepp och nya substantiveringar.

Inom denna tradition är alltså en återkommande anklagelse att 
transcenderandet substantiveras, vilket ständigt ligger hotande inte 
bara i begreppet nunc stans. Men som vi har sett är medvetenheten om 
denna risk också ständigt närvarande. Detta är också en av de  centrala 
anledningar till att det är den mystika traditionen med dess nega tiva 
teologi och misstänksamhet mot en metafysisk begreppslighet som 
har lyfts fram inom fenomenologin.105 I linje med Derrida säger Hart 
att vi måste överge försöken att objektivera rådandet och acceptera det 
gudomligas frånvaro. Men till skillnad från Derrida betonar han att 
detta innebär att vi måste motstå både frestelsen att transformera från-
varon till en närvaro och frestelsen att reducera den till ett ingenting.106 
Inte bara begreppet nunc stans, utan begrepp överhuvudtaget riskerar 
att substantiveras och objektivera frånvaron. Men det bör inte resul-
tera i att fenomenologin måste avhålla sig från att skapa begrepp för 
det frånvarande, utan att dessa begrepp ständigt på nytt måste brytas 
upp och omformuleras.

Upplevelsen av det gudomliga utgörs i den husserlska teologin av 
en erfarenhet av hur det egna överskrider sig själv. Därmed står den i 
en augustinsk tradition av ”tu autem eras interior intimo meo et superior 
summo meo.”107 Vägen till detta gudomliga går därmed inte genom 

105. Detta intresse för den mystika traditionen finns redan hos Husserl som 
ska ha sagt: ”Die Deutsche Theologie [av Meister Eckhardt] habe ich schon 
früher wiederholt angesehen und ich habe sie hier mit und liebe sie sehr: wie 
ich überhaupt große Neigung zur deutschen Mystik habe. Ich meine zur Mystik 
zugang zu haben. Aber ich habe nicht genug darin gelebt.” Från den 5/9-1917. 
Karl Schuhmann, Husserl-Chronik: Denk- und Lebensweg Edmund Husserls, 1977, 
s. 215.
106. Hart, ”A Précis of an Husserlian Philosophical Theology”, 1986, s. 157.
107. Augustinus, Confessiones, III, 6, 11, ”Men du fanns inom mig, djupare än mitt 
innersta och högre än mitt högsta”, övers. Bengt Ellenberg, 2003.
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 något yttre varande utan genom det inre transcenderandet som en väg 
inåt som leder bortom det egna. 

2.5 Kunskapens gräns

Genom att reflexivt följa den längsgående intentionaliteten blir kun-
skapens form ett eget innehåll och ett eget område som kan  under sökas. 
Vi skulle till och med kunna säga att fenomenologin som en undersök-
ning av kunskapens förutsättningar öppnas just genom en före gående 
längsgående och självaffektiv intentionalitet. Därmed uppenbaras 
också kunskapens gränser i omöjligheten av självtransparens. Detta 
gränsområde har, som vi har sett, utvecklats i samband med såväl 
”Gud” som ”jaget”.

Det paradoxala villkor för tanken som tematiserats av fenomenolo-
gin innebär att fenomenologin själv är en reflektion som ger reflektio-
nens förreflexiva förutsättningar och därigenom en kunskap som 
uppen barar kunskapens gränser. Här uppstår frågan hur vi bör  förhålla 
oss till denna kunskapens gräns. Frågan är om Husserls argument att 
reflektionen täcker över ett förreflexivt område, att nu-röd endast kan 
modifieras till röd (se ovan 2.2), i grunden är ofenomenologiskt efter-
som detta endast kan ses från reflektionen. Här är frågan hur långt 
reflexiv kunskap och fenomenologi kan följas åt: Bör vi konstatera att 
den fenomenologiska analysen visar att det förreflexiva inte behöver 
reflektionen för sin existens utan endast för att kunna tematisera den? 
Det skulle innebära att förreflexiviteten är oberoende av reflektionen 
och därmed ett ”före” reflektionen. Eller bör vi vidhålla att tematiser-
bart framträdande är existens för fenomenologen och att förreflektio-
nen därmed är beroende av reflektionen? Eller bör vi slutligen förstå 
det förreflexiva som ett område som kan tematiseras just som förre-
flexivt, men som samtidigt inte uttöms av en tematiserande kunskap? 
Fenomenologin har sedan Husserl framförallt gått denna tredje väg 
och därmed låtit såväl kunskapsbegrepp som existensbegrepp sträcka 
sig utöver det tematiserbara.

Förreflektionen framträder i den tematiska analysen som delvis 
ofångbar och visar sig i analysen som oberoende av denna analys, och 
uppvisar därmed ett gående utöver den fenomenologiska analysen. 
Fenomenologen erfar ett förreflexivt vara som utgör grunden för den 
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fenomenologiska reflektionen, vilket hos Husserl möjliggörs genom 
att inre varseblivning (innere Wahrnehmung), som tematisering, skiljs 
från upplevelse (Erlebnis) som förreflexiv erfarenhet. (PIZ bilaga XII, 
126f)108 Men likafullt framträder den förreflexiva nivån endast i den 
fulla betydelsen av radikal främmandehet för det reflexiva  medvetandet 
genom den reflexiva akten. Denna främmandehet påvisar en öppenhet 
som inte kan omvandlas till något bestämbart. Även Husserls fenome-
nologiska givenhet är vidare än objektiverad kunskap, men frågan är 
om den stannar i en kunskap som alltid bär med sig ett undanglidan-
de i möjligheten av att se sig själv och kunskapens möjligheter? Eller 
finns det utrymme för en annan sorts fenomenologi? Bör vi utöka 
fenomenologins område och inkludera ett urmedvetande som varken 
kan objektiveras eller självt objektiverar? Som vi kommer att se är det 
den slutsats både Scheler och Stein drar.

Jaget eller medvetandet kan, som vi har sett, definieras på olika sätt 
i relation till en sådan förreflexivitet, vilket också görs av Husserl 
(medan Boehm begränsar ”medvetandet” till återerinringens med-
vetande). Vi skulle dock med Husserl kunna låta begreppet urmed-
vetan de eller urjag benämna det medvetande som inte låter sig be-
gränsas till ett reflekterande medvetande. Det självaffektiva urmed-
vetandet innebär en primär egenhet och ett liv som utgör en primär 
temporalitet och transcenderande, som sekundärt, reflekterat tidsligt 
varande kan härstamma ifrån. Ett sådant urmedvetande kan inte 
grundas i något annat utan dess framträdande är ett rent faktum, utan 
vilket medvetandet inte skulle kunna uppstå. För det reflekterande 
jaget är urjaget anonymt, det kan inte ges några karaktärsdrag för sig, 
annat än som det nödvändiga upphovet till jaget; urjaget är därför 
reflektionens och den objektiverande kunskapens gräns, men samti-
digt deras ursprung. En sådan fenomenologi skulle dock inte leda till 
någon tematiserad kunskap, vilket därför knappast är en fenomeno-
logi som Husserl eftersträvade. Men vi skulle också kunna påpeka att 
det i självaffektionen finns ett omedelbart vetande som inte kan över-
föras till en tematiserad kunskap.

På grund av den förreflexiva självaffektionens primordialitet har 

108. Detta diskuteras även av Zahavi i ”Self-awareness and Affection”, 1999, s. 
207 f.
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Henry lyft fram det självaffektiva urjaget som den mest ursprungliga 
givenheten, en givenhet som alltså inte är given för en objektiverande 
och tematiserande blick utan ”före” dessa. På grund av detta ”före” är 
det samtidigt det mest givna och för kunskapen transcenderande. Ur-
jaget förstås därmed som djupare än det reflekterade jaget. Genom sitt 
betonande av detta icke-reflekterande och förreflekterade urjag sepa-
rerar Henry denna sfär från den reflekterade och vill förstå det förre-
flekterade i sin egen rätt och bortom varje form av reflektion (vilket 
naturligtvis är en paradox i sig eftersom texten han skriver alltid utgör 
en reflektion).109 Bernet kritiserar Henry för ensidighet och påpekar 
att den förreflexiva och reflexiva sfären alltid är beroende av varandra 
och är lika ursprungliga.110 Frågan är dock om båda sidorna verkligen 
är lika ursprungliga. Det ena visar sig ju som det andras förutsättning, 
men kan naturligtvis endast framträda som förutsättning genom att 
vara förutsättning för något. Snarare tror jag att vi bör formulera detta 
förhållande som ett asymmetriskt men ömsesidigt beroende efter-
som de båda sidorna är intimt förbundna men inte befinner sig på 
samma nivå. 

Husserl har ofta kritiserats för att inte erkänna att det täckande han 
så gärna ville se mellan förreflekterad ström och denna ströms reflek-
tion också lämnar kvar en radikal främmandehet. Att endast betona 
den förreflekterade strömmens radikala främmandehet, vilket såväl 
Levinas som Henry tenderar att göra, innebär dock att den absoluta 
strömmen förstås som separerad och som distanserad och därmed som 
(i låg grad) objektiverad. Istället för att objektivera för att kunna gripa 
ett innehåll skulle man kunna hävda att Levinas, Henry med flera har 
tenderat att objektivera, det vill säga avskurit, för att säga: detta kan 
vi inte gripa.111 

109. Se Henry, Essence of Manifestation, 1973 [1960], t.ex. s. 40.
110. Bernet, ”An intentionality without subject and object?”, 1994, s. 252.
111. Birnbaum kritiserar Derridas läsning av Husserl i Rösten och fenomenet i linje 
med detta. Medan Derrida menar att den icke-närvaro som är konstitutiv för 
självmedvetandet hotar hela närvarons privilegium menar Birnbaum att närvaron 
inte är upplöst utan att det snarare handlar om en samtidighet av, och ett växelspel 
mellan närvaro och icke-närvaro. Birnbaum menar att Derridas position beror på 
att han inte accepterar att retentionerna är ett sorts medvetande varigenom det 
förgångna är närvarande. Accepterar man att retentionen är en sorts medvetande 
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Istället för att dela upp och skilja ett objektiverande från ett icke-
objektiverande medvetande och förreflexivitet från tematisering, vore 
det intressantare att förstå dessas relation till varandra genom begrep-
pet gräns, som återkommer i Husserls analyser. Gräns, eller kanske 
snarare gränsdragning, skulle kunna användas för att utveckla den 
 betydelse av transcendens som vi har funnit som transcendere eller 
transcenderande och som betonar överskridandets rörelse. Husserl 
använder själv ”strömmande gränspunkt” i denna betydelse: ”det 
 närvarande varat [är] alltså en strömmande gränspunkt för räckan av 
tidsmodaliteter [av] förgången tid, som var och en själv är strömman-
de.” (STZ text 5, 11)112 Nuets urström skilt från reflektionen innebär 
i så fall en gränsdragning snarare än en stabil sfär. Men det innebär 
inte heller att urströmmen kan reduceras till blott annanhet, utan 
 såsom gränsdragning bär den med sig båda momenten, både närvaro 
och frånvaro. Såsom strömmande gränspunkt är kunskapens gräns 
sam tidigt den gränsdragning varigenom kunskapen framträder. Det 
 varande framträder ur överskridande horisonter genom erfarenhetens 
gränsdragning. När erfarenheten vänds mot sig själv innebär denna 
gränsdragning att tre moment framträder: gränsen, den ena sidan (det 
egna) och den andra sidan (det andra). Dessa tre moment kan utifrån 
analysen av det inre tidsmedvetandet formuleras som 1) den tvär-
gående intentionalitetens innehåll, 2) tematisering av den långsgåen-
de intentionaliteten, varigenom förutsättningar kan omvandlas till 
innehåll, och 3) urströmmens radikala främmandehet med dess över-
flödande horisonter. 

Såväl den tvärgående som den längsgående intentionalitetens  objekt 
kan vi därmed nå kunskap om. Dessa två typer av objekt är dock alltid 
sammanbundna. Den tvärgående intentionalitetens objekt bär med 
sig den längsgåendes, som vi i en ny akt kan vända oss mot. Och den 

så ligger skillnaden mellan närvaro och icke-närvaro inte mellan urimpression och 
retention utan mellan retention och återerinring. Identitet är därmed konstituerat 
genom annanhet och inte hotat av annanhet. Birnbaum, The Hospitality of Presence, 
1998, s. 175 ff. Den tradition som Derrida och Levinas får representera här innebär 
därmed en överbetoning av den radikala främmandeheten på närvarons och 
given hetens bekostnad.
112. ”das gegenwärtige Sein [ist] also ein strömender Grenzpunkt für die Reihe 
der Zeitmodalitäten [von] Vergangenheit, deren jede selbst im Verströmen ist.”
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längsgående intentionalitetens objekt framträder endast genom den 
tvärgåendes. Därmed finns ett asymmetriskt men ömsesidigt beroen-
de mellan de båda typerna av intentionalitet och deras objekt. Det är 
ömsesidigt eftersom båda sidorna behöver den andra för att framträda, 
asymmetriskt eftersom den ena sidan visar sig som konstitutiv för den 
andra och därmed som ”eget” i relation till något ”annat”. Men som 
vi har sett är den längsgående intentionaliteten inte primärt tema-
tiserande utan förreflexiv. Därmed är det genom den längsgående in-
tentionalitetens otematiserbarhet som den strömmande gränspunkten 
framträder, men inte som ett objekt utan som kunskapens gräns och 
ett omedelbart självaffektivt vetande. Som sådan relaterar den både till 
seendets radikala glapp och till kunskapens överflödande hori sonter. 
Kunskapen finner alltså i tidsmedvetandet sin absoluta gräns, men 
”gränsen” själv framträder som produktiv och strömmande. 

Gräns som både begränsning och gränsdragning återkommer både i 
Husserls analyser av den levande kroppen och i hans intersubjektivi-
tetsteori. Utöver analysen av tidsmedvetandet är det också i analysen 
av den levande kroppen som relationen mellan det andra och det egna 
undersöks mest explicit, men här primärt relaterat till spatialitet sna-
rare än till temporalitet. 

3. Den levande kroppen som gräns

I analysen av det inre tidsmedvetandet stötte vi alltså på kunskapens 
gräns, jaget återfann därigenom sig själv som ständigt överskridande 
sin egen reflekterade kunskap. Tidsligheten återfanns också som all 
kunskaps och allt erfarandes form, en form som själv inte till fullo kan 
omvandlas till något som framträder i tiden. I Husserls analyser av 
kroppsligheten återkommer frågan om kunskapens grund när varse-
blivningen visar sig vara knuten till den egna levande kroppen. Be-
greppet ”den levande kroppen” binder just samman erfarenhetsström-
men med den kroppsliga rumsligheten. Liksom i analysen av tidsmed-
vetandet visar det sig här också att framträdandet har en aspekt av 
onåbarhet för sig själv, men en onåbarhet som visar sig som en intim 
självaffektiv närhet. Genom kroppens rumslighet kan den levande 
kroppen dessutom också reflexivt erfara sig själv som ett varande i en 
värld. I denna bemärkelse är den erfarande kroppsligheten också en 
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kropp som det är möjligt att ha kunskap om.113 Bortom tudelningen i 
levande och objektiverad kropp återfinns också en tvetydighet i den 
levande kroppen själv: den är inte blott erfarande utan även erfard och 
därmed dubbel i sig själv. Denna tvetydighet är inte något negativt 
utan karakteriserar kroppsligheten som sådan.114

Husserls mest detaljerade analys av kroppsligheten återfinns i Ideen 
II, som redigerades av Stein. Analysen i Ideen II är därmed på många 
sätt sammanvävd med Steins analys i Zum Problem der Einfühlung, som 
vi kommer att återkomma till. I det följande utgår jag ifrån Ideen II 
men kommer även att använda mig av Cartesianska meditationer, efter-
som Husserl där preciserar den andres betydelse för att världen över-
skrider det egna på ett mer radikalt sätt.

Läsningen av den husserlska analysen av den levande kroppen byg-
ger vidare på den tredelade struktur som återfanns i föregående kapi-
tel: tredelningen mellan objektmedvetande, tematisering av ett för-
reflexivt område och av det förreflexivas karaktär av radikalt undan-
glidande. Detta radikala undanglidande visar sig i analysen av den 
levande kroppen även ha en aspekt av omedelbar, självaffektiv visshet. 
Men detta är inte det enda överskridandet av kunskapen i den levande 
kroppens erfarenhet, utan här visar sig även den andres överskridande 

113. De tyska begreppen för denna distinktion är Körper och Leib. På svenska har 
de ibland översatts som kropp och lekamen, vilket är olyckligt eftersom lekamen 
på svenska är ett så ovanligt begrepp med kanske främst religiösa konnotationer. 
På tyska däremot kan Husserl utgå från det vardagsspråkliga Leib och därur ut-
veckla betydelsen Körper, som redan i vardagsspråket har starkare aspekter av ob-
jektivering. Den filosofiska poängen att det är ur vardagsspråklighetens Leib som 
det objektiverande Körper kan växa fram och inte vice versa försvinner dock på 
svenska, där kropp och kroppslighet är de vardagsspråkliga begreppen. Jag har 
därför valt att översätta Leib till levande kropp som visserligen är ett något otymp-
ligare begrepp än lekamen, men som har tydligare associationer. Körper översätts 
som kropp eller objektifierad kropp.
114. Därmed används begreppet ”tvetydighet” i den bemärkelse som utvecklats 
av Simone de Beauvoir i För en tvetydighetens moral (Pour une morale de l’ambiguïté), 
där det knyts till människan som samtidigt ett varande bland många i en värld och 
en erfarenhet av att ”ha” världen, vilket alltså kan kopplas till kroppen som sam-
tidigt är ett föremål och erfarande. Även om tvetydigheten karakteriseras av Beau-
voir som tragisk är det inte desto mindre den som utgör möjligheten till mänsklig 
existens. För en tvetydighetens moral, 1992 [1947], s. 23.
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som en för kunskapen lika radikal onåbarhet. Det egna som inte kan 
objektiveras visar sig därmed ha en annan typ av visshet när det fram-
träder som en självaffektion. Det asymmetriska ömsesidiga beroende 
som tidigare diskuterats innebär här därmed att det egna förblir när-
mare sammanbundet med strömmandet än det andra, även om det 
andra är nödvändigt för att det egna ska framträda.

3.1 Den levande kroppens tredelning

Den levande kroppen beskrivs av Husserl som all varseblivnings med-
el, det som alltid är med varseblivningen. Den levande kroppen är 
förutsättningen för erfarenheten av det andra, men varseblivningen är 
också förutsättningen för att den levande kroppen ska kunna fram-
träda som det egna och för att något eget skilt från en omgivande värld 
ska kunna framträda. Husserl förstår varseblivning som ett ständigt 
flöde, (Idéer I, §41, 133) vilket såsom upplevelse även har ett förreflex-
ivt moment.115 Den levande kroppen innebär först och främst möjlig-
het till varseblivning. Men denna varseblivning är inte utan egen loka-
lisering, tvärtom, varseblivningen av det andra sker endast genom att 
varseblivningens medel samtidigt självt blir möjligt att erfara som 
 levande kropp och därmed som ett nu-här. Denna erfarenhet kan lik-
som erfarenheten av det temporala jaget ske på två sätt: dels som en 
förreflexiv upplevelse av den egna kroppsligheten och dels i varsebliv-
ningens kunskap. Den förreflexiva upplevelsen av den levande krop-
pen visar sig primärt i dess kinestetiska erfarenhet av sin egen rörlig-
het. Zahavi formulerar detta som den självrörliga kroppens självaffek-
tion, vilken utgör kroppslighetens förreflexiva självmedvetande,116 och 

115. Vi kan skilja på upplevelse (Erlebnis) och varseblivning (Wahrnehmung), det 
förra är snarare ett förreflexivt begrepp och det senare snarast ett reflexivt begrepp. 
Men vi kan också skilja på förnimmelse (Empfindung), varseblivning (Wahrneh-
mung) och erfarenhet (Erfahrung). Relationen mellan dessa förstår jag på följande 
sätt: Förnimmelser är det som ligger närmast nuet och utgör den mest grundläg-
gande nivån, därmed är det det som kommer närmast rena sinnesdata. Varje var-
seblivning består i sin tur av flera förnimmelser och varje erfarenhet består av 
flera pålagrade varseblivningar. När begreppen används på detta sätt innehåller 
de ingen uttalad skillnad mellan förreflexivitet och reflexivitet.
116. Zahavi, ”Self-awareness and Affection”, 1998, s. 214.
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kan förstås som ett nu-här utan distans och därmed som ovetbart för 
reflektionen. 

Den samlade erfarenheten kan som varseblivning delas upp i varse-
blivningen av det andra och varseblivningen av det egna. Det egna 
framträder som varseblivandets olika förnimmelseorgan, vilka karak-
teriseras av att vara det som alltid är ”med” (liksom den längsgående 
intentionaliteten uppvisar ett jag som alltid är med). Det andra där-
emot är såsom annat något som det egna kan närma och fjärma sig 
ifrån (liksom den tvärgående intentionaliteten uppvisar andra enheter 
som kan avslutas inom medvetandeströmmen).

Den levande kroppen är alltså delaktig i all erfarenhet av transcen-
denta ting. För att den levande kroppen själv ska framträda som en 
objektiverad men självgiven kropp är det dock ett sinne som spelar en 
större roll än de övriga, nämligen känseln. Vi kan också konstatera att 
tingens materialitet först och främst ges genom känseln. Något vi ser 
eller hör skulle kunna vara en hallucination, det vill säga dess medgiv-
na innehåll skulle i så fall inte verifieras och täckas över i en ny  givande 
akt, utan behåller och förstärker istället sin karaktär av icke-givenhet 
i den efterföljande akten. Det som kan kännas är vi dock mindre be-
nägna att förstå som en hallucination, det må vara en kuliss och dess 
baksida må ges på ett annat sätt än vi hade förväntat oss, men fram-
sidans materialitet, dess utsträckning och motstånd, är fortfarande 
verklig. Vi är alltså benägna att med ”verklighet” först och främst 
mena den materialitet som känseln ger.

Specifikt för känseln är också att den är det sinne som är när varande 
i större delen av den levande kroppen, framförallt i dess yta. Huden 
utgör en brytpunkt och gränspunkt gentemot det andra. Kroppen av-
gränsas av en yta som på ett kännande sätt förnimmer en värld. Men 
samtidigt som denna värld ges så ges också den levande kroppen själv 
som något som förnimmer, denna egna materialitet kan endast erfaras 
genom att en motstående materialitet samtidigt visar sig. Genom kän-
seln framträder materialitet som ogenomtränglighet, en upplevelse av 
att rörelsen stoppas. Ett sådant motstånd kräver två parter som det 
kan ske mellan. En ren kropp utan förmåga till ett sådant motstående 
skulle inte heller kunna ha någon kunskap om sig själv. Förnimmelsen 
själv lokaliseras genom motståendefenomenet till den ena parten vil-
ken därmed kan upplevas på ett dubbelt sätt, dels som mate rialitet och 
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dels som förnimmelsens lokaliseringspunkt. (Ideen II §37, 149ff) Mer 
komplext blir det när en del av den levande kroppen vidrör en annan 
del, eftersom båda parter i motståndsfenomenet då kan uppfattas som 
ren materialitet respektive förnimmelsefält beroende på var fokus 
läggs.

Förnimmandets fenomen skapar två sorters kunskap och kan objek-
tiveras till två olika utsträckta kroppar: dels den andra motstående 
kroppen, dels förnimmandets egen dubbelt givna kropp. Förnimman-
det självt är det som framträder som det givande, vilket i sin tur kan 
skiljas från den egna kroppsligheten som något givet. Givandet är där-
med det som förstås som eget medan det givna innehållet förstås som 
det andra, en rörelse helt parallell med intentionalitetens tvärgående 
”annanhet” och längsgående ständigt närvarande förutsättning som 
”det egna”. Det som framträder som aktivt är det givande förnim-
mandet, medan det förnumna uppfattas som passivt och stillastående. 
Husserl konstaterar att fingret som stryker över den andra handen 
som hör till samma levande kropp förnimmer en utbredning men 
också fingrets eget bestående som det kontinuerliga, det som är det-
samma i den varierande förnimmelsen. (Ideen II §36, 145f) Vi skulle 
också kunna utveckla denna fenomenologiska betraktelse och lägga 
till att det är långt svårare att uppfatta den stillastående handens yta 
som förnimmande och fingret som rör sig som objekt: vi kopplar 
 rörelse, aktivitet, till förnimmande och det egna, och stillastående till 
det andra med dess objektvara. Genom att det är fingertoppen som rör 
sig så är det den vi förstår som givande medan den stillastående han-
den först och främst uppfattas som något som ges av den givande 
 rörelsen. Paradoxalt nog är det det rörliga, givande fingret som är 
 förblivande medan den orörliga handen är det passerade objektet. Det 
är här, liksom i den levande strömmen i allmänhet, rörelsen som är det 
ständigt närvarande.

Husserl säger att samma förnimmelse har två riktningar: varsebliv-
ning av något och aktualisering av förnimmelsen. (Ideen II §36, 146f) 
Vi skulle dock kunna säga att känselns förnimmelse kan undersökas i 
tre olika riktningar: varseblivning av en annan kropp, varseblivning 
av egen kropp och förnimmelsen själv. I enlighet med Husserls kon-
staterande att handen primärt är förnimmandet, och inte i första hand 
ett materiellt ting med förnimmelser (Ideen II §37, 150), kan vi i 
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 denna tredelning konstatera att relationen mellan de tre parterna inte 
är symmetrisk: förnimmelsen är primär och förnimmelsens lokalise-
ring i den ena materiella parten är intimt förbunden med förnimmel-
sen, till skillnad från det motstående objektet som erfars som något 
annat. Vi kan också se att det finns ett dubbelt framträdande av annan-
het: Å ena sidan framträder den andra materian, som genom den dis-
tans som skapas kan framträda som ett tydligt objekt. Men denna 
distans gör å andra sidan samtidigt, och nödvändigtvis, att det egna 
såsom motstående framträder. Därmed är det alltså två olika som ges, 
de kan dock endast framträda som olika i den mån de är två olika ”av 
samma sort”. Det som binder samman dem är deras materialitet, det 
som skiljer dem åt är att de framträder som egen respektive annan 
materialitet. Genom separationen av det egna som förnummet och det 
egna som förnimmande blir på motsvarande sätt två ”sammanhäng-
ande” separerade och därmed synliga. Här är den sammanbindande 
faktorn att de båda tillhör det egna, medan det åtskiljande är att de 
separeras som förnimmande respektive förnummet. Kunskap har vi allt-
så om den egna och den andra kroppen. Förnimmandet som eget, 
vilket inte kan objektiveras eftersom det då blir något förnummet, 
visar sig dock som urström och därmed som kunskapens gräns.

Denna tredelning har förståtts som en tudelning mellan den levan-
de kroppen (Leib) och den objektiverade kroppen (Körper) som visar 
hur en främmande, blott erfaren kroppen skiljs från den egna levande 
kroppsligheten. Men det är centralt att notera att den levande kropps-
ligheten i sig också är tvetydig och erfars både som förnummen och 
förnimmande. De tre nivåer som Husserls analyser upptäcker är alltså 
en rent objektiverad kropp, en levande kroppslighet som är både för-
nimmande och förnummet, och en rent förnimmande, strömmande 
nivå.

I en fortsatt undersökning kan var och en av dessa tre riktningar 
upptäckas som egna enheter. De båda motstående materialiteternas 
respektive enheter konstitueras primärt genom passiva synteser, vars 
grundläggande princip är association som skiljer det ”lika” från det 
”olika”. Perception och apperception förs därigenom samman till en-
heter och bildar ett formsystem. Husserl konstaterar att detta sker 
genom individens utveckling: det lilla barnet måste lära sig se varje 
tings enhet. På samma sätt framträder så småningom även den egna 
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materialiteten som en kropp med olika delar för det lilla barnet. (CM 
§38, 89, se även AP) Genom att undersöka den andra materialiteten, 
vrida och vända på den kan ett fullständigt objekt framträda. Även den 
egna kroppen kan objektiveras i olika grader och framträda som ett 
separat objekt i en värld med en mångfald objekt. Båda dessa objekti-
veringar utgörs av tvärgående intentionaliteter. 

Den egna kroppens framträdelse är alltså främst beroende av kän-
seln med dess dubbelsidighet. Husserl konstaterar att övriga sinnesor-
gan inte har denna dubbla struktur. Vi ser till exempel inte ögat och 
vi hör inte örat. Därmed lokaliserar inte ögat och örat sig själva, utan 
deras förnimmelse ger först och främst det yttre objektet och inte sig 
själva som objekt. I en not konstaterar han att när vi ser våra ögon i 
en spegel ser vi inte seendet. Vad vi ser är istället något annat motstå-
ende som vi först genom en inkännande,117 överförande akt förstår 
som den plats vårt seende är lokaliserat till. Ögonen lokaliseras endast 
indirekt genom känseln. (Ideen II §37, 147f)118 Utifrån Husserl kan vi 
därför konstatera att det är just känseln som har denna trefaldiga 
struktur som gör mig själv till ett kroppsligt varande i en värld av krop-
par, medan de andra sinnesorganen endast kan delas upp i ett förnim-
mande och förnimmelsens andra innehåll. Synen lokaliseras därmed 
genom känseln och inte genom sig själv119 eftersom de olika sinnesför-

117. Husserls begrepp inkännande kan föras tillbaka på Schleiermachers begrepp, 
men också på Robert Vischers inkännandebegrepp där inkännandet sker i en ma-
teriell kropp snarare än över tid. Husserl uttrycker dock ofta en kritik mot begrep-
pet ”Einfühlung” så som det utvecklades hos Theodor Lipps med flera, men i 
Ideen II utvecklar han själv detta begrepp, vilket är vad jag diskuterar här. Möjli-
gen gjorde Steins undersökning av detta begrepp (och hennes uppgörelse med 
Lipps) det möjligt och nödvändigt för Husserl att återvända till detta begrepp. Se 
del III, 1:1.
118. Det är också på grund av denna skillnad mellan känsel och syn som ögat har 
förståtts som det som ger en mer ”objektiv” bild av världen, som inte är beroende 
av eller blandar in den egna kroppen på det sätt som känseln gör. Detta har dis-
kuterats på en mängd olika sätt inte minst av Hegel, men också kritiserats av bland 
annat av Richard Rorty i Philosophy and the Mirror of Nature, 1990, och av Maurice 
Merleau-Ponty i ”Ögat och anden”, 2004, vilka båda argumenterar för att inte 
överdriva skillnaden mellan de olika sinnena.
119. Merleau-Ponty menar dock att synligheten täcker över sig själv genom inter-
subjektiviteten, d.v.s. genom att andra ser till exempel min nacke ges den en prin-
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nimmelserna täcker över varandra: det vill säga de har ett positivt 
innehåll som genom en appercipierande akt läggs samman och därmed 
konstituerar kroppen som ett enhetligt föremål med olika delar. ( Ideen 
II §38, 151, §40, 154)

Men även förnimmandet självt kan undersökas närmare bortom 
den andra och egna materialiteten. Undersökningen av förnimmandet 
innebär att vi blickar med den längsgående intentionaliteten, vilket 
utgör en undersökning av den tvärgående intentionalitetens förutsätt-
ningar. Denna undersökning kräver alltså en medveten blickändring 
för att få syn på förnimmandet självt. När förnimmandet tematiseras 
och objektiveras framträder kropparnas transcendentala förutsättning-
ar. Den transcendentala sfären ges alltså genom att blicken riktas mot 
framträdandet skilt från såväl den egna som den andra kroppen.

Förutsättningen för att sinnesorganen ska uppfattas som knutna till 
erfarenhetsströmmen är att den kroppsdel de hör till, liksom kroppen 
som helhet, är fritt rörlig. (Ideen II §18, 56, 58) Denna fria rörlighet 
är ett grundläggande utryck för skillnaden mellan den egna och den 
andra kroppen. Den egna kroppen är egen just för att den är den enda 
materialitet som ”jag” direkt kan styra. Kroppens rörlighet för också 
med sig en förnimmelse av rörelsen som Husserl kallar kinestes. Vi 
skulle till och med kunna säga att denna kroppslighetens fria rörelse 
är förnimmelsens centrum, vilket etablerar ett självaffektivt och för-
reflexivt medvetande vars (åtminstone möjliga) rörelse ständigt är 
närvarande. Denna kinestes är fundamental för såväl rummets som det 
i rummet befintliga tingets konstitution (vilket Husserl i detalj under-
söker i Ding und Raum). Genom kroppens fria rörlighet får alla trans-
cendenta ting sina olika relationer till den levande kroppen och där-
med även till varandra. Den levande kroppen är alltså den rumsliga 
världens nollpunkt som tingen har sin orienteringsrelation gentemot. 
(Ideen II §18, 56)

Både det egna och det andra föremålet kan också beskrivas utifrån 
sina givna, medgivna och icke-givna sidor. I varje enskild varsebliv-
ning finns ett originärt och därmed direkt givet innehåll. Men där 
finns också ett medgivet men ej direkt förnummet innehåll. Som vi såg 
ovan i diskussionen om adekvat evidens ges ett objekt aldrig fullstän-

cipiell synlighet. ”Ögat och anden”, 2004, s. 292.
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digt i en enskild varseblivning. Att det inte ges fullständigt innebär att 
intentionen som ger objektet är rikare än vad som kan uppfyllas i en 
enstaka varseblivning. Intentionen av objektet ger till exempel även 
dess egen baksida som något möjligt att erfara men som inte erfars 
”just nu”. Objektet, likaväl som världen som helhet, erfars därmed 
alltid som ”mer” än vad den enstaka förnimmelsen ger. Det finns där-
för i all erfarenhet av objekt ett medgivet innehåll. Detta medgivna 
innehåll innebär också en ickegivenhet av ”något” som tillhör världens 
horisont av obekant varande.120 

Objektets medgivna och icke-givna sidor är alltså ömsesidigt för-
bundna: Tingets medgivna baksida utgör den positiva aspekten av att 
vi förutsätter att det finns en baksida som skulle kunna ges direkt. 
Baksidans icke-givenhet betonar att denna baksida faktiskt inte är 
 given för mig just nu. Denna icke-givenhet skulle dock inte kunna 
erfaras om den inte var medgiven, det vill säga hade en positiv aspekt. 
På samma sätt innebär all medgivenhet att ”något” (det vill säga ett 
positivt innehåll) inte är givet. Den kunskapsrelation till tinget som 
här växer fram etableras alltså genom att inkludera ett överskridande 
av det givna.

Det originärt givna innehållet ”byggs samman” genom appercep-
tiva akter och därmed konstitueras fullständiga objekt liksom en värld 
av normalitet, trygghet och upprepbarhet. På en originär givenhet om-
gärdad av icke-givenhet och medgivenhet byggs alltså en säkert given 
värld som vi är hemma i. Först i den undersökande reflektionen upp-
täcker vi hur perforerad av annanhet den enskilda förnimmelseakten 
är. Denna konstitution av normalitet byggs först och främst upp ge-
nom det som Husserl, som vi har sett, kallar ”täckande”. Vi ”sparar” 
helt enkelt det givna och tränger undan dess medgivna icke-givna 
 horisonter. Genom täckandet behåller vi det givnas positiva innehåll 
och lägger nytt positivt innehåll till gammalt och kan på så sätt kon-
stituera en värld av långt högre grad av givenhet än vad den enstaka 
varseblivningen ger.121 Även de olika sinnena täcker över varandra och 

120. Det är alltså denna sedvanliga relation mellan intention och intuition som 
Marion i Etant donné (1997) vill komplettera med det mättade fenomenet där 
intentionen överflödar intuitionen, vilken diskuterades i inledningen.
121. Edmund Husserl, Ding und Raum, 1991, §44, s. 155.
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konstituerar en värld. Genom detta täckande konstitueras ett tings 
identitet tvärs genom såväl de tidsligt olika akterna som genom de 
olika sinnenas akter. Även den levande kroppen som den egna kropps-
ligheten konstitueras genom detta täckande. Detta täckande beskriver 
Husserl också som en passiv syntes som genom association binder 
samman det som är likt och åtskiljer det som är olikt, varigenom ett 
medvetande om en identitetsenhet kan växa fram. (AP, §28, 130) Där-
igenom formas enheter som jagets medvetna viljande därefter kan 
utgå ifrån.

Detta täckande innebär alltså att positivt innehåll läggs till positivt 
innehåll, men i konstitutionen av kroppen är det inte endast olika 
givna positiva innehåll som täcker över och bekräftar varandra utan 
givandet självt blir också sammanvävt med det givna, egna innehållet. 
Detta täckande är endast möjligt genom att de båda hör till ett ”eget”, 
vilket i sin tur endast kan framträda i kontrast till ett ”annat”. Täck-
ande innebär just att olika, men sammanbundna tillsammans konsti-
tuerar en enhet. Analysen splittrar dock upp denna enhet och upp-
täcker den annanhet och olikhet som råder inom enheten. 

Denna analys har påvisat kunskapandet i en värld av bekant och 
obekant varande, en kunskapsprocess som sker genom den levande 
kroppens varseblivning. Det varande har visat sig som ständigt rikare 
än den enskilda varseblivningen, men det obekanta visar sig som stän-
digt möjligt att göra bekant. Förnimmandet självt såsom en urström 
visar dock upp en karaktär av att vara främmande som utgör en paral-
lell till tidsmedvetandets urmedvetande. I en analys av jaget kan vi 
ytterligare undersöka denna radikala främmandehet.

3.2 Jagets tredelning

Den levande kroppen är redan från början en helt annan sorts föremål 
i världen, inte minst eftersom den såsom rörlig och förnimmande upp-
visar helt andra drag än vad andra objekt i världen gör. Som vi har sett 
innebär den kroppsliga erfarenheten att inte endast en annan och egen 
materialitet framträder utan att även framträdandet självt ges. Vi kan 
därför i en andra akt vända oss mot förnimmandet självt, som därmed 
framträder som något tematiserat, men icke-materiellt eget. Husserl 
kallar i Ideen II detta för själ, och såsom en rörelse med en specifik 
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riktning visar det sig som vilja. Jaget kan därmed framträda som en 
del av världen inte endast genom den levande kroppens objektiverade 
materia utan också utöver denna materialisering. Förnimmelsens givan-
de ges därmed utöver den egna och den andra materialiteten som ges 
i  förnimmelsen. Den ger även en helt annan sfär, en icke-materiell sfär 
(som även den erfars uppdelad i kategorierna ”eget” och ”annat”, 
 vilket vi kommer att se Scheler utvecklade i sin intersubjektivitets-
teori). Detta tematiserade icke-materiella egna är närmare knutet till 
det rena förnimmandet och därmed mer primärt än det materiellt 
egna som endast framträder genom det rena förnimmandet. Husserl 
menar att det är på grund av detta som vi säger att jaget och själen 
”har” en levande kropp. (Ideen II §37, 150ff) Men vi kan också säga 
”min” själ och att ”jag har” en själ, vilket visar att även denna icke-
materiella sfär separeras från givandet och därmed omvandlas till 
 något annat än givandet självt. 

Genom denna process erfar vi en värld av två skilda men samman-
vävda och ömsesidigt täckande ordningar: det materiella som givet 
och det själsliga som givet givande. Dessa två ordningar är samtidigt 
intimt sammanbundna genom att det materiella och det själsliga fram-
träder genom samma gränsdragande ström. Deras täckande och sam-
manbundenhet gör att vi har en värld och inte två, men deras funda-
mentala skillnad gör att vi upplever en värld av olika skikt. Själen 
framträder sammanvävd med, men ändå skild från sin givna materia-
litet, som ett skikt i materialiteten. Detta skikt härstammar från två 
olika typer av förnimmelse: 1) förnimmelse av ting som konstitueras 
avskuggande (genom en tvärgående intentionalitet) och 2) förnim-
melser som nödvändigtvis deltar i och möjliggör den första sortens 
förnimmelser (vilka nås genom en längsgående intentionalitet). Dessa 
är apodiktiskt konstituerande och därmed inte givna som transcen-
denta ting utan, vilket vi såg ovan, det som möjliggör transcendenta ting. 
(Ideen II §18, 57) Husserl kallar alltså här i Ideen II även uppfattandet 
av denna transcendentala nivå för förnimmelser. Det rent materiella 
lämnas därmed för undersökningar av det själsliga liksom för de trans-
cendentala förutsättningarna. Men även den själsliga eller psykolo-
giska sfären skiljs från den transcendentala sfären. Det själsliga sepa-
reras som viljans kontinuitet och får därmed en egen historia. Den 
transcendentala sfären fortsätter dock att utgöras av en transcende-
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rande annanhet när det själsliga eller psykologiska blivit en objektive-
rad storhet.

I jaget återkommer därmed den ovan beskrivna tredelningen av an-
nanhet: den levande kroppen framträder som objektiverad materiell 
kropp i kontrast till det själsliga jaget som är förknippat med givandet. 
De sammanbinds såsom ”eget” och separeras som materiellt och icke-
materiellt. Det själsliga jaget skiljs dock även det ifrån givandet självt 
och blir en given storhet för sig själv. (Utan den materiella kroppslig-
heten skulle inte det själsliga jaget framträda och utan det själsliga 
skulle inte givandet framträda.) Den sammanbindande aspekten här 
är att såväl själ som givande utgör ”det egna”: de skiljer sig dock åt 
genom att själen tematiseras och ges som ett enhetligt, om än icke-
materiellt objekt, vilket givandet inte är. Återigen finner vi en asym-
metrisk relation av ömsesidigt beroende. Asymmetrin ligger i att den 
materiella kroppsligheten är mer annan för givandet än det själsliga 
jaget, medan beroendet ligger i att alla tre delarna krävs för att de 
övriga ska framträda. Men ytterligare en tredelning framträder, nämli-
gen den mellan själ, transcendentalt jag och givandet. Alla tre hänger 
samman genom att de nås genom en längsgående intentionalitet; 
 själen och det transcendentala jaget skiljer sig dock åt genom att själen 
objektiveras som ett varande i världen medan det transcendentala 
 jaget liksom givandet utgör förutsättningen för det varande. Det 
transcendentala jaget och givandet separeras dock slutligen genom att 
det transcendentala jaget är möjligt att tematisera medan givandet 
ständigt överskrider varje tematisering.122 Givandet framträder där-
med som det för kunskapen främmande urmedvetandet.

Därmed kommer också subjektivitetens paradox i ett nytt ljus, det 
vill säga paradoxen att jaget framträder både som ett varande i världen 
och som det som ”har” världen. Paradoxen framträder som en (myck-
et) förenklad variant av det ovan sagda. Jaget som ett varande i världen 
sammanfattar jagets objektiverbara uttryck: kropp och själ (eller 
 psyke), vilka utgör det empiriska jaget. Jaget som har världen däremot 
sammanfattar den levande kroppen, transcendentalt jag och givandet. 

122. Jag låter här ”det transcendentala” beteckna ett område som principiellt kan 
tematiseras, men detta område har alltså även det sina transcenderande horison-
ter. 
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Av dessa visar det sig att den levande kroppen och det transcenden-
tala jaget även de kan tematiseras, göras andra för sig själva och där-
med även de ta plats i världen, om än i form av en teori. Givandet 
däremot undslipper varje tematisering. Det vi kan ha kunskap om 
framträder alltså alltid som annat medan det rena givandet i sin 
 otematiserbarhet förblir främmande för kunskapen, men ändå nöd-
vändigt för kunskapen. I undersökningen av den andre visar sig dock 
ytter ligare en typ av radikal främmandehet.

 

3.3 Intersubjektivitetens tredelning

Det är först genom intersubjektivitetsteorin som den egna levande 
kroppen i Husserls analys får sin fulla betydelse av att vara ett avgrän-
sat varande i en värld av varande. Han menar att det är den andres 
kropp som är den ursprungligt givna erfarenheten, men att denna 
kropp liksom den egna kroppen har ett annat skikt, ett skikt av att 
också vara förnimmande och givande. Den är således given som levan-
de kropp. (Ideen II §43–44, 162f) Denna den andres levande kropp är 
given och dess erfarande därmed medgivet. Men detta innebär inte att 
det medgivna erfarandet är sekundärt givet genom slutledning eller 
liknande, utan det är direkt givet med. Förnimmelsen av den andre och 
av jaget är två speglande förnimmelser som tillsammans och i öm-
sesidig växelverkan konstituerar såväl det fulla jaget som den andre i 
dess fulla innebörd. Ur förnimmelsen träder en levande kroppslighet 
fram som tillhörig denna förnimmelse och därmed ett ”eget”; den 
andres materialitet visar sig dock för mig som viljande och kunnande 
liksom den egna levande kroppen, men med den skillnaden att det inte 
är mitt viljande eller mitt kunnande. Genom att jag kan förstå min 
egen kropp som separerad från den levande kroppens erfarande och 
givande kan även den andres levande kropp ges som en kropp separe-
rad från förnimmelsens givande. 

Intersubjektivitetsteorin är problematisk först och främst för 
 Husserls statiska analys, som utgår från det färdigkonstituerade jagets 
struktur där förnimmelsen redan är intimt förknippad med ett jag. 
Hans genetiska analys, som undersöker hur jaget är konstituerat, till-
låter däremot en undersökning av hur jaget växer fram ur förnimmel-
sen parallellt med att den andre konstitueras som människa. En sådan 
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undersökning (kanske framförallt som den utförts efter Husserl, till 
exempel av Gail Soffer)123 visar att spädbarnets förnimmelse, dess 
 viljande och kunnande endast stegvis täcks över av den egna kropps-
ligheten. I början kan barnet till och med ha mer kontroll över sina 
föräldrars kropp än över sin egen och mer ändamålsenligt styra föräld-
rarnas kroppar genom den egna viljan än den ”egna” kroppen (det vill 
säga betydelsen egen och annan kropp är ännu inte etablerad för späd-
barnet utan talet om en egen kropp kan endast ske från de vuxnas 
horisont). Stegvis separeras kropparna genom att den andres vilja och 
kunnande allt tydligare separeras från en egen. I Ideen II har denna 
fulla genetiska analys ännu inte vuxit fram, även om den föregrips 
här.124 

Förnimmelsen av den andre är därmed ursprungligen en förnim-
melse av en viljande och kunnande kropp och således en egen rörelse. 
Detta viljande och kunnande träder fram i kontrast till en mer ome-
delbart förnummen rörelse, ett viljande och kunnande som vi kallar 
vårt eget. Den andres aktivitet är ett förnummet innehåll liksom den 
egna aktiviteten som dock, till skillnad från den andres aktivitet, ome-
delbart associeras och binds samman med den förnimmande aktivite-
ten. Den andres och min egen aktivitet har båda ett givet innehåll som 
ges tillsammans, liksom det motstående objektets materialitet ges 
samtidigt och oskiljaktigt från den egna materialiteten. På samma sätt 
associeras omedelbart förnimmandets aktivitet till ett förnummet eget 
jag. ”Jag” kan därmed endast framträda i kontrast till ett annat jag och 
denna framträdelse kan endast ske genom att de båda parterna ome-
delbart skiljs åt som ”eget” och ”annat”, det vill säga den ena parten 
ges som sammanbunden med förnimmandets givande och den andra 
parten ges som skild från detta givande och därmed endast som given. 
Förnimmelsen producerar därmed, liksom i fallet med materialitet och 
den levande kroppen, annanhet av två olika grader.

Sammanfattningsvis kan vi säga att Husserl konstaterar att den 

123. Se Gail Soffer, ”The Other As Alter Ego: A Genetic Approach”, 1998–99.
124. Heinämaa har också genom en analys av Irigaray visat hur Husserls statiska 
analys inte tar hänsyn till en kvinnlig erfarenhet av relationen till barnet. Heinä-
maa, ”On Luce Irigaray’s Phenomenology of Intersubjectivity Between the Femi-
nine Body and Its Other”, 2006.
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 andre ges genom inkännande, vilket innebär att jaget utgår från en 
dubbelhet i det självt: som erfarande och erfaret. Denna dubbelhet 
överförs till den andre. Den andre är primärt erfaren och jaget är pri-
märt erfarande, men liksom jaget också kan uppfattas som förnummet 
kan den andre också erfaras som förnimmande. (Ideen II, §46, 167ff)

Men det finns en annan underliggande utgångspunkt för att den 
andres främmande karaktär ska kunna framträda: jagets klyvning i 
något erfaret och erfarande samt omöjligheten att tematisera och ob-
jektivera erfarandet har påvisat en transcendens i immanensen. Den 
andre framträder nu som en parallell till detta jag som karakteriseras 
av ett glapp. Jaget karakteriseras av ett undandragande och en ofull-
komlig tillgång till sig själv och därmed som främmande för sig själv. 
Den andres främmandehet och otillgänglighet är därmed förberedd i 
jaget. Jagets och den andres otillgänglighet är naturligtvis inte sym-
metriska, utan visar på olika sätt upp en undflyende givande ström 
som sträcker sig bortom det som jaget kan nå.125 

Vi kan därmed också med Husserl konstatera att fenomenen inkän-
nande och erinring är besläktade. (CM §52, 121, Idéer I §140, 367, 
Krisis §54, 189)126 De utgör båda reflekterande begrepp som gör något 
överskridande annat närvarande. De kräver båda en föregående sepa-
ration för att genom täckande apperception kunna konstituera en kon-
tinuitet. Som vi såg tidigare innebär inkännandet ett täckande av eget 
förnimmande och främmande förnimmande, medan det är genom er-
inringen vi kan återfinna det egna som förnummet och täcka över med 
det egna förnimmandet till ett sammanhållet jag. Den andre och jag 
karakteriseras därmed båda av en central obekanthet. Inkännandet 
utgår från denna gemensamma annanhet och utgörs, skulle vi kunna 
hävda, egentligen av en gemensam retention, en retention av en ur-

125. Detta är inte något Husserl själv explicit diskuterar, men har formulerats av 
Bernet på följande sätt: ”This putting-at-a-distance of its own existence is also 
that which allows the existent to open itself to a world and to the Other. [ ] The 
relation of the subject to (the appearing of) its life is another figure of that ’trans-
cendence in immanence’ which indeed appears to be the key to the Husserlian 
theory of intentionality”. Bernet ”An Intentionality without Subject and  Object?”, 
1994, s. 252.
126. Relationen mellan inkännande och erinring kommer jag också att återkomma 
till och utveckla i diskussionen av Steins intersubjektivitetsteori i III:1.1.
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sprunglig strömmande levande närvaro – en retention som kan kallas 
gemensam eftersom den är ospecificerad och anonym för varje jag.

Båda dessa akter innebär att den levande närvaron återhämtas på 
ett sekundärt och medierat sätt. I erinringen återhämtas det egna för-
nimmandet, i inkännandet den andres förnimmande:

så är även andras mednärvaro-vara i inkännandets ursprunglighet ett 
mederinrande snarare än en återerinring, en själverinring av de andra. 
Andras vara är som en annan levande närvaros vara relaterat till min 
närvaro. Medvaro med andra är oskiljbar från mig i mitt levande sig-
själv-närvarogörande. (ST text 13, 57)127

Husserl konstaterar att inkännandet inte bara innebär att det egna 
förnimmandet känns in i den andre som förnummen. Det utgör också 
förutsättningen för att den andres levande kropp som kroppslighet 
överförs och associeras med det egna som förnummet, vilket utgör en 
förutsättning för att jag till fullo ska kunna objektivera min egen 
kropp. Det egna täckandet och utbytbarheten av förnimmande och 
förnummet, som vi har sett exemplifierat av fingret som stryker över 
handen, räcker inte för att etablera en förståelse av mig själv som ett 
varande bland många i världen. Utbytbarheten mellan förnimmande 
måste istället byggas på eller kompletteras av ett täckande av den and-
res förnimmande ”hela” levande kroppslighet. Eftersom jag erfar den 
andres kropp som ett helt objekt kan jag överföra denna betydelse till 
min egen kropp även om jag aldrig själv erfar den som en sådan. (Ideen 
II §56, 242)

Relationen mellan det egna och den andre utgörs därmed av ett 
vävande: genom viljans rörelse som finner motstånd skapas även det 
egna motståndsgivandet som en materiell kropp. Detta är förutsätt-
ningen för att även den andre ska kunna ges på ett motsvarande dub-
belt sätt, som en kropp med ett medgivet erfarande. Men detta är i sin 
tur förutsättningen för att den egna kroppen ska kunna förstås som 

127. ”so ist auch Mitgegenwart-Sein von Anderen in der Ursprünglichkeit der 
Einfühlung, einer Miterinnerung statt einer Wiedererinnerung, ein Selbsterin-
nern der Anderen. Sein von Anderen ist als Sein einer anderen lebendigen Gegen-
wart bezogen auf meine Gegenwart. Mitsein von Anderen ist untrennbar von mir 
in meinem lebendigen Sich-selbst-Gegenwärtigen,”.
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ett objekt i likhet med andra objekt i världen. För att uppkomsten av 
jagets paradox till fullo ska förstås måste alltså inte endast kroppen och 
jagets konstitution diskuteras utan även intersubjektivitetsteorin. 

Men eftersom erfarenheten av den andre är en erfarenhet av en 
 levande kropp med ett medgivet skikt av erfarande utgörs erfaren-
heten av den andre inte främst av ett språng från förnummen kropp 
till förnimmande subjektivitet, utan snarare från ”eget förnimmande” 
till ”främmande förnimmande”, förnimmande som något medgivet. 
Frågan är vilken av dessa täckande associationer som är mest märklig: 
jaget som innebär språnget mellan förnimmande och förnummet eller 
den andre som innebär språnget mellan ”eget” förnimmande och 
främmande förnimmande? Som vi har sett handlar det snarare om en 
serie av språng som tillsammans etablerar såväl det egna som den 
 andre som självständiga personer. Begreppet ”inkännande” benämner 
språnget mellan eget och främmande förnimmande. Det är genom 
denna association eller detta täckande som en gemensam värld konsti-
tueras. Detta språng mellan eget och främmande förnimmande föregås 
dock av ett parande, Paarung,128 utifrån en passiv syntes mellan min 
egen kroppslighet och den andres kroppslighet. Denna uppfattning 
har kritiserats kraftigt av fenomenologer efter Husserl.129 Även språng-
et mellan eget förnimmande och det egna som förnummet har disku-
terats, både i relation till kroppen (främst av Merleau-Ponty) och i 
relation till det inre tidsmedvetandet (Sartre, Levinas, Derrida med 
flera). Båda sprången innebär ett täckande som i sig inte är givet i 
någon enskild förnimmelse. Husserl själv konstaterar därför att det 
fundamentala glappet mellan förnimmande och förnummet är grun-
dat endast genom funktionella samband. (Ideen II §46, 167) Men vi 
skulle kunna hävda att de är sammanbundna genom att de båda här-
stammar från erfarenhetsströmmens urmedvetande. 

128. Detta begrepp utvecklades främst i den femte meditationen i Cartesianska 
meditationer, där parande (Paarung) utgör den grundläggande apperceptionen på 
basis av vilken inkännande av högre nivåer kan genomföras, se s. 125. 
129. Kritiken har varit baserad på att parandet utgör ett analogiargument mellan 
kroppars likhet och har förts fram av bland annat Scheler, Schütz, Sartre och 
Levinas. Mot denna kritiska tradition bör det betonas att parandet utgörs av en 
passiv syntes och inte av en slutledningsförmåga. För ett försvar av Husserl på den 
här punkten se Zahavi, ”Beyond Empathy”, 2001. 
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Det är alltså genom att den andre erfars som erfarande som Husserl 
kan ge en bättre beskrivning av hur språnget mellan kroppen som 
förnimmande och kroppen som förnummen sker. Men detta språng 
kräver att språnget mellan egen förnimmande kroppslighet och annan 
förnimmande kroppslighet redan är etablerat. Det är först genom den 
andres blick på mig och världen som jag förmår uppfatta mig själv som 
en kropp i en värld av andra kroppar. Därigenom frigörs världen från 
sin direkta förbundenhet med det egna förnimmandet, vilket gör att 
världen och dess ting framträder som oberoende av mig och erfarbara 
av andra. Förnimmelsens överskridande horisonter, såsom bärande på 
ett positivt innehåll, bekräftas genom den andre. Den andres förnim-
melser framträder indirekt som medgivna. Den andres förnimmelser 
liksom den andres ”här” är appresenterade för mig, det vill säga med-
givna i min erfarenhet, och genom att jag kan skapa ett avstånd från 
mitt eget här och se på världen så som den antagligen framträder för 
den andre i dess här, kan jag även se min egen kropp utifrån. Min egen 
kropp kan därmed framträda som ett ting och som ”där”. För detta 
etablerande av mig själv som en kropp i en värld räcker det dock inte 
bara med en annan persons närvaro utan det krävs flera andra, 
 varigenom även min förnimmelse av den andre som en kropp bland 
andra förstärks. (Ideen II §46, 168f) Det egna och det andra vävs där-
med genom ett ömsesidigt beroende. Såväl det egna som det andra 
visar sig endast genom den andre. Men även om relationen mellan dem 
är karakteriserad av ett ömsesidigt beroende är den inte symmetrisk. 
Det egnas direkta relation till förnimmandet i rörlighetens självaffek-
tion borgar istället för en asymmetrisk relation varigenom det egna 
binds samman med det givande förnimmandet genom att utesluta det 
andra.130

Den egna tidslighetens överskridande av ett tematiserat jag finner 
en parallell i den andres förnimmande som överskrider mitt för-
nimmande. Genom den andre överskrids nuet inte endast inom tids-
lighetens retentioner och protentioner: den andres överskridande är 

130. Även Steinbock har formulerat relationen mellan det andra och det som är 
eget (”hemma” i Steinbocks terminologi) som asymmetrisk. Se t.ex. Steinbock, 
”Spirit and generativity: The role and contribution of the phenomenologist in 
Hegel and Husserl”, 1998, s. 180. 



i. edmund husserl

123

istället ”samtidigt” och därigenom garanterar den andre att världen 
överskrider mig inte endast tidsligt utan också spatialt. Rummets kon-
tinuerliga mångdimensionella spatialitet framträder först genom den 
andre, varigenom jag blir synlig för mig själv som en av flera i en 
 gemensam värld. Spatialiteten kan därmed endast framträda ”mellan” 
en mångfald av förnimmande, kroppsliga väsen.

Genom analysen av intersubjektiviteten framträder båda de skikt 
som analysen av materialitet och jaget lyfte fram: ur givandets  rörel se 
framträder materia som egen och annan materia, men samma  rörelse 
ger även ett skikt av viljande (själ) som egen och annan vilja. Varje 
skikt kräver en skillnad mellan eget och annat för att alls kunna fram-
träda. Som vi har sett finns det dock också en asymmetri mellan dessa 
båda skikt, där det egna själsliga skiktet av vilja och erfarande framträ-
der som den givande strömmen, medan den andre ger strömmen som 
överflödande det egna.

Detta överflödande skulle dock också kunna förstås som en omvänd 
asymmetri av att den andre är mer primär än det egna jaget, en ten-
dens som blir som starkast i CM. I och med att jag accepterar den 
andre som erfarande, liksom jag själv är erfarande, måste jag också 
acceptera en mängd erfarenheter som jag inte har tillgång till. Men 
denna bristande tillgång innebär inte att dessa erfarenheter är ovä-
sentliga för mig, tvärtom öppnar de en värld som går bortom mitt 
erfarande av världen. (CM, §49, 114) ”De andra” är som vi har sett 
nödvändiga för att det egna jaget ska framträda, och denna närvaro av 
andra, med för mig otillgängliga erfarenheter, utgör förutsättningen 
för att jag ska erfara att jag lever i en värld som går bortom mig själv. 
I Cartesianska meditationer benämner Husserl möjligheten till en sådan 
icke-närvarande närvaro ”mednärvaro” eller ”appresentation”. (CM 
§50, 116) Den direkta givenheten av den andres levande kropp genom 
det tidigare nämnda parandet innebär en givenhet av en icke-givenhet. 
Den andre är dubbel kroppslighet på samma sätt som jag, och den 
andres erfarenheter skulle jag därför kunna ha haft. Men samtidigt är de 
såsom den andres erfarenhet något jag inte kan ha. Denna dubbelhet 
innebär att erfarenheten av den andre bär med sig existensen av något 
för mig otillgängligt och radikalt främmande, vilket etablerar en för 
jaget överskridande värld.
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4. Sammanfattning

Genom sin kritik av det traditionella kunskapsteoretiska transcen-
densbegreppet som något yttre i relation till något inre lyfter Husserl 
fram en förståelse av transcendens som icke-evidens. Men när hans 
resonemang visar att någon adekvat evidens helt utan dolda aspekter 
inte kan uppnås öppnar sig ett tredje transcendensbegrepp. Denna 
tredje variant innebär att något genom reduktionen sätts på avstånd, 
vilket vi har kallat för att det främmandegörs och därigenom kan  träda 
fram i ett nytt ljus. Främmandegörandet innebär att erfarenhets-
strömmen distanserar sig från sina tidigare erfarenheter för att synlig-
göra något som tidigare har varit dolt. Genom främmandegörandet 
distanseras således det tematiserade innehållet från det mest egna: 
erfarenhetsströmmen. Strömmen visar sig alltså inte vara något im-
manent område av full evidens, utan ett ständigt självtranscenderande 
vars rörelse ger upphov till att såväl eget som annat innehåll distan-
seras från strömmens egen rörelse och därmed kan tematiseras. Det 
evidenta visar sig vara något som på detta sätt distanserats från ström-
men – en distansering som sker genom en tredubbel rörelse varigenom 
något annat (transcendent) och eget (immanent) visar sig samtidigt, 
men båda som separerade från rörelsen själv (som i ytterligare en dis-
tanserande rörelse kan tematiseras som något transcendentalt), varvid 
det egna emellertid visar sig närmare förbundet med rörelsen. Relatio-
nen visar sig därmed vara ett ömsesidigt men asymmetriskt beroende. 

Transcendens som icke-evidens är alltså avskild transcendens, med-
an den tredje transcendensen är en transcendens i immanensen och 
därmed snarare distanseringen än något distanserat. Som vi har sett är 
denna distansering en kontinuerlig rörelse vilket innebär att även 
tema tiseringen av det transcendentala utgörs av en distansering från 
erfarenhetsströmmen. Det är alltså till syvende och sist erfarenhets-
strömmen som ständigt överskrider sig själv och därmed utgörs av ett 
kontinuerligt transcenderande, vilket innebär möjligheten för att såväl 
transcendenser och immanenser som transcendentalier (eller mer 
 modernt formulerat: transcendentala förutsättningar) kan framträda. 
Det transcendent varande framträder därmed genom en tvärgående 
 intentionalitet, medan de transcendentala förutsättningarna framträ-
der genom en reflekterande längsgående intentionalitet som innebär 
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att rörelsen själv tematiseras och slits från ett otematiserbart ström-
mande.

Genom reduktionen undersöker fenomenologen strömmens distan-
serande rörelse och lyckas därmed synliggöra förutsättningar som tidi-
gare varit dolda för oss. Reduktionen innebär att medvetandet under-
söker denna process men samtidigt också utgörs av den. Därför kan 
det inte heller finna en slutpunkt i sin undersökning utan går ständigt 
vidare.131

Reduktionens strävan efter evidens innebär därför inte heller att vi 
lämnar eller överger den transcendenta världen utan att vi ”går in” i 
den och undersöker dess förutsättningar. Främmandegörandet inne-
bär att vi sätter det erfarna på distans; för att göra något synligt krävs 
därmed en annanhet som också är grundläggande för varje evidens. 
Men ”det andra” och ”det främmande” hör till en statisk analys som 
separerar och fixerar negativiteten. ”Transcenderande” och ”främ-
mandegörande” däremot kan aldrig skiljas från sin egen rörelse och 
förbinder därför den negativa, undandragande, och den positiva, pro-
duktiva sidan av rörelsen. Det transcendentalas transcendere betonar 
därmed en gränsdragningens rörelse snarare än en fixerad gräns med 
dess ”andra sida”. Transcendens i den tredje formen visar sig också 
utgöra temporalitetens struktur i dess rena rörelse som inte kan objek-
tiveras, medan den levande kroppen visar sig som tidslighetens spa-
tialitet i och med att den framträder som den plats där strömmen får 
utsida för sig själv och blir en bland många i en utsträckt värld. Det 

131. På denna punkt är jag därför helt enig med Steinbock, som menar att detta 
inte endast gäller för den genetiska fenomenologin som utgår från individen utan 
också utgör rörelsen mellan generationer, vilket han menar undersöks av den 
generativa fenomenologin. Det ständiga överskridande som karakteriserar med-
vetandet innebär såväl den enskilde individens rörelse som den ofrånkomliga 
 rörelse som finns inom t.ex. en tanketradition. Denna rörelse beror alltså på att 
medvetadets (eller fenomenologens) aktivitet ständigt påverkar det som den ska 
undersöka. Steinbock ”Spirit and generativity”, 1998, s. 189. Detta leder till att 
han konstaterar att: ”in order for generative phenomenology to be generative 
phenomenology, it must go beyond being ‘Husserlian’ phenomenology. I do not 
mean this in the sense that ‘Husserlian’ phenomenology is defective, like Schultz, 
Habermas, Adorno, or even Ricoeur might use the term. Rather, it belongs to the 
very structure of generative phenomenology that it goes beyond itself.” Ibid., s. 
197.
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finns därmed fog för att hävda att temporaliteten är mer fundamental 
än spatialiteten i Husserls fenomenologi. Men analysen av det inre 
tidsmedvetandet behöver inte innebära att analysen av kroppslighet 
och intersubjektivitet blir sekundär, utan medan analysen av tidsmed-
vetandet påvisar temporalitetens överskridande, visar analysen av den 
levande kroppen och den andre spatialitetens överskridande.

Jaget spelar i såväl analysen av tidsmedvetandet som av den levande 
kroppen en central roll eftersom jaget definieras just som det egna och 
närmaste. Genom det självaffektiva urmedvetandet går detta egna 
bortom det tematiserade jaget, samtidigt som medvetandet därmed 
blir anonymt för sig självt. Genom den reflekterande längsgående in-
tentionaliteten splittras jaget upp till att utgöra såväl det givna och det 
medgivna som det icke-givna och blir därmed kanske ett allt för trub-
bigt begrepp som inte hjälper analysen framåt. Denna trubbighet be-
ror på att jaget ytterst utgörs av sin självtranscenderande rörelse, men 
som självtranscenderande inkluderar det inte endast överskridandet 
utan även det ständigt överskridna och därmed gripbara jaget. 

Urmedvetandets otematiserbarhet leder också till att det får en 
mängd nära förbundna namn: urliv, urström, urimpression. Vi kan 
dock inte skapa en struktur av relationer mellan dessa begrepp efter-
som de aldrig tillsammans kan forma en ”ur-sfär” som vi skulle kunna 
ha någon kunskap om. Tvärtom pekar dessa begrepp mot något för-
reflexivt. Men att dessa begrepp fortfarande kan formuleras beror på 
att de framträder ur motsvarande teoretiska begrepp: liv, ström och 
impression. De kan alltså endast formuleras i relation till de analytiska 
begreppen och får sina olika betydelser utifrån dessa. 

I tidsanalysen har vi alltså sett att det egna inte framträder som 
något primärt som vi kan utgå ifrån och undersöka det andra eller det 
främmande utifrån. Istället visar sig det egna som sekundärt och stän-
digt beroende av en främmandehet som finns medgiven och som läm-
nar spår i det som framträder som givet. 

Även i den vardagliga erfarenheten finns det givna, medgivna och 
icke-givna med i varje erfarenhet. När till exempel ett objekt ges är 
såväl objektets appresenterade sidor som den erfarande kroppen med-
givna. Samtidigt är såväl objektets totalitet (vilket gör att det kan upp-
fattas som självständigt) som erfarandets eget överskridande medgivet 
såsom ickegivet. Det givna objektet är i detta exempel något annat och 
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distanserat från erfarenhetsströmmen och som sådant vetbart. Det 
icke-givna slutligen är givenhetens negativa aspekt av brist och över-
skridande av kunskapen. Såsom erfarenhetsströmmens ständiga över-
skridande visar det sig att urmedvetandet är det mest närvarande, det 
mest intima och mest egna och därför mest främmande för kunskapen. 
I kroppsligheten visar sig denna främmande närhet som den levande 
kroppens kinestes eller dess liv som en påtaglig erfarenhet. Men ström-
men visar sig också som radikalt överflödande genom den andres er-
farande, vilket möjliggör en spatialitet. Därmed visar sig urströmmens 
otematiserbarhet på två sätt: som temporalitetens respektive spatiali-
tetens ursprung. Det vetande som når sin gräns här är alltså den ob-
jektiverande kunskapen, men samtidigt som denna kunskaps gräns 
nås så framträder ett helt annat sorts vetande, ett förreflexivt och ome-
delbart vetande av kinestes och självaffektion. Husserl finner ström-
men som den djupast liggande, konstituerande nivån, vilken inte kan 
nås genom en objektiverande intentionalitet som skapar kunskap och 
explicit tematiserar sitt innehåll. Han upptäcker och beskriver därför 
olika typer av intentionalitet som inte är objektiverande och temati-
serande och ger därmed förutsättningarna för att upptäcka ett ström-
mande transcenderande som den yttersta grundvalen. Men trots att 
hans analyser tar denna väg förblir han fokuserad på en objektkunskap 
som de förreflexiva intentionaliteterna utgör förutsättningarna för.

Vi kommer också till en punkt där antingen det givna måste förstås 
utifrån överflödande horisonter av icke-givenhet eller det icke-givna 
förstås utifrån sin givenhet, det vill säga i betydelsen av icke-givenhet. 
Vid några enstaka ögonblick i intersubjektivitetsteorin verkar det obe-
kanta mer primärt än det bekanta, men för det allra mesta förhåller 
sig Husserl till det obekanta utifrån det bekanta snarare än vice versa. 
Denna punkt hänger samman med det ömsesidiga men asymmetriska 
förhållandet mellan det egna jaget och den andre. Medan Husserl vill 
fortsätta priviligiera det immanenta egnas primordialitet över det 
 andra betonar Scheler och Stein, som vi kommer att se, att all existens 
innebär överflödande horisonter av annanhet inom vilka det egna er-
farandet kan ske. Det är därför Stein karakteriserar Husserls filosofi 
som egocentrisk.

Husserls analyser leder honom, som vi har sett, till diskussioner om 
såväl människans transcenderande som till den objektiverande inten-



i. edmund husserl

128

tionalitetens gräns. Men detta är likafullt analyser som sker i ytterkan-
ten av hans fenomenologi och som tidigare nämnts är hans analyser på 
dessa punkter ofta rikare än vad han själv ville medge. Den begrepps-
lighet han utvecklar är därför också användbar i undersökningar som 
riktar sig åt ett delvis annat håll – vilket som vi har sett skedde i ut-
vecklingen av en ”husserlsk teologi”.132 I Husserls samtid utvecklade 
Max Scheler en alternativ fenomenologi som är långtifrån lika systema-
tisk och strukturerad som Husserls fenomenologi, men där  människans 
överskridande utgör ett centralt tema som vägleder hela projektet.

132. Även i det följande kommer jag att bibehålla delar av den terminologi som 
utvecklats i denna del. Dels rent husserlska termer som tvärgående och längs-
gående intentionalitet, protention, retention, strömmande och förreflexiv. Dels 
begrepp jag utvecklat i läsningen av Husserl, men som han nog inte själv såg som 
några centrala begrepp som självaffektion, gräns och gränsdragning.



129

del ii  

Max Schelers 
alternativa fenomenologi

Husserl beskriver hur en objektiverande intentionalitet växer fram och 
därmed ett teoretiskt och vetenskapligt förhållningssätt. De förreflex-
iva möjliggörande intentionaliteterna beskrivs därmed i riktning mot 
den objektiverande intentionaliteten. Scheler förhöll sig kritiskt till 
denna fokusering på en objektiverande intentionalitet och menade till 
och med att Husserl tenderade att förstå subjektivitet som en sluten 
immanens och solus ipse, en kritik som han delade med Heidegger. Som 
vi har sett är detta inte någon helt rättvisande kritik eftersom Husserl 
tematiserade olika förreflexiva intentionalitetsbegrepp, liksom han 
ständigt var sysselsatt med studier av intersubjektivitet. Många av de 
texter där detta har blivit tydligt publicerades (och i viss mån skrevs) 
dock långt efter att Scheler författade sina texter. Eftersom Husserl i 
första hand ville utveckla en vetenskaplig fenomenologi kan vi dock 
konstatera att de förreflexiva temana dyker upp som gränsområden 
och som en föreberedelse för ett objektiverande förhållningssätt. Hos 
Scheler kan vi finna ett rikare intentionalitetsbegrepp, inte minst för 
att han försöker analysera andra förhållningssätt till världen än det 
teoretiska, framför allt älskarens förhållningssätt. Därför menade till 
exempel Heidegger att Scheler hade en rikare beskrivning av männis-
kans varastruktur än Husserl.133 

Under andra halvan av 1920-talet, fram till Schelers död 1928, hade 
Scheler och Heidegger en hel del kontakt och samtalade om hur deras 

133. Mark Michalski, Fremdwahrnehmung und Mitsein, 1997, s. 29. I Prolegomena 
zur Geschichte des Zeitbegriffs, 1978, konstaterar Heidegger till exempel att gripandet 
av det givna tinget endast är ett specifikt aktmodus som vi kan kontrastera mot 
kärlekens akt vari jag lever i den älskade. Schelers kritik mot Husserl är oftast 
implicit, för några explicita ställen se Wesen und formen der Symphathie, 1931, s. xi 
och 298f, not 2, samt ”Idealismus – Realismus”, 1976, s. 191.
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filosofiska projekt förenades i en strävan efter att ställa frågan om 
subjekt-objektrelationen, och därmed om Husserls intentionalitets-
begrepp, på nytt.134 Även om Heidegger kritiserade Husserls teoretiska 
attityd så menade han också att Husserls filosofi utgör ett första steg 
bort från en objektiverande subjektsfilosofi, eftersom ett medvetande 
aldrig kan vara ett ting i Husserls analys utan transcenderar varje 
 tematisering. Detta drag förstärks i Schelers diskussion om kärleken 
och personen. Personvarat hos Scheler är inte något som kan ges 
 genom reflektion, eftersom reflektionen måste omvandla personvarat 
till ett ting för att kunna gripa det.135 

Personvarat är ett av Schelers försök att utveckla intentionalitetsbe-
greppet och peka mot kunskapens gränser och diskutera vad dessa 
innebär för människan. Dessa försök resulterar i att vi hos Scheler, 
åtminstone tidvis, kan tala om en överskridande realism som utgår 
från att han menar att varje intentionalitet, även en intentionalitet 
mot till exempel en egen tanke, pekar bortom det som den ”har”. 
Detta kallar han ett transcendensmedvetande, vilket han knyter till 
åtskillnaden mellan väsen och realitet. Det är nämligen endast väsen-
det som kunskapen ”har”, medan realiteten alltid överskrider varje 
möjlig kunskapsrelation. (IR 188, 190) Detta explicita förhållningssätt 
till områden bortom mänsklig kunskap innebär att prioriteringen av 
det bekanta över det obekanta hos Husserl här omvänds och resulterar 
i att det givna ges förbundet med en omgärdande horisont av främ-
mandehet. Därmed är det det obekanta som har prioritet hos Scheler.

I det första kapitlet kommer denna omkastning att undersökas med 
början i Schelers kärleksbegrepp, som utgör en transcenderande struk-
tur som även genomsyrar hans personbegrepp. I denna transcende-
rande struktur återfinns dock en ny problematik där det är möjligt att 
dra en skiljelinje genom Schelers verk, där han antingen skär av ett 
överskridande ”mer” från det direkt givna eller förstår detta ”mer” 

134. Heidegger, Metaphysische Anfangsgründe der Logik, 1978, föreläsningsserie från 
1928, s. 164 ff.
135. Heidegger betonar i Sein und Zeit, 1993 [1927], § 10, s. 47 ff likheten mellan 
Scheler och Husserl på denna punkt, medan han i Prolegomena zur Geschichte des 
Zeitbegriffs, 1979, s. 175 ff vänder Scheler mot Husserl. (Heidegger refererar till Der 
Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik, del VI.)
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som en intensifiering av det direkt givna. I det andra kapitlet under-
söks hur Scheler på tre olika sätt diskuterar det transcenderande akt-
varats relation till det kroppsliga och hur han på olika sätt förhåller sig 
till skiljelinjen i sin intersubjektivitetsteori, i en diskussion om den 
levande kroppens enkännande och slutligen i den dualism mellan kraft 
och ande som han utvecklar i sin filosofiska antropologi. I tredje kapit-
let diskuteras slutligen hur detta aktvara uttrycks i Schelers religions-
filosofi, som tar sin utgångspunkt just i kunskapens gränser. Här fyller 
tron en funktion som kontaktpunkt mellan ett för kunskapen bort-
omliggande intet och en objektiverande kunskap. Försöken att närma 
sig detta intet resulterar i en positiv väg, som dels formulerar en trans-
cendental sfär och dels innebär en risk att objektivera detta intet till 
en egen storhet oberoende och avskuren av det direkt givna. Men 
Scheler formulerar också en negativ väg som fokuserar på akt varats 
rörelse och försöker hitta strategier för att närma sig denna rörelse.

1. Människan som transcenderande aktvara

Frågan i det följande är alltså hur jag med hjälp av Scheler kan finna 
andra infallsvinklar på jagets transcenderande än vad som är möjligt 
med hjälp av Husserls filosofi, och hur den husserlska analysen kan 
vidareutvecklas genom en läsning av Scheler. I det första avsnittet i 
detta första kapitel kommer jag därför att undersöka kärleken som ett 
alternativt intentionalitetsbegrepp hos Scheler. I det andra avsnittet 
kommer jag att försöka lyfta fram en skiljelinje inom Schelers filosofi 
där han är mångtydig och kan läsas på två olika sätt: dels som att han 
skär av det transcenderande från det tematiserade och dels en förstå-
else av transcenderandet som ett försök att fördjupa och intensifiera 
det tematiserade och objektiverade. I det tredje avsnittet kommer jag 
att närmare undersöka hans personbegrepp, som är starkt präglad av 
en älskande intentionalitet men också har resurser att undkomma av-
skärandet av det transcenderande från det sinnligt givna.

1.1 Ordo amoris

Scheler menar att världen inte först och främst är given genom en 
objektiverande och rationell intentionalitet. En mer grundläggande 
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intentionalitet är istället kärleken, som han menar all intentionalitets 
riktning härstammar från och som därmed öppnar världen så som den 
är given i erfarenheten.136 ”Kärlek” är alltså vad han kallar den primärt 
givande akten varigenom föremål alls kan uppfattas, och därför är 
 endast den älskande seende. I motsats till uttrycket att ”kärleken är 
blind” menar Scheler alltså att det är utan kärlekens riktning som vi 
vore helt blinda. Kärleken är det intresse som länkar varje blick och 
som utgör grunden för alla sorters akter: varseblivning, omdöme, 
 erinring etc. (LuE 18, 26) Till kärlekens ordning hör också hatet som 
en kärlekens andra sida av repulsion istället för attraktion.137 Detta 
innebär att kärlek och hat som emotionella akter inte kan lämnas över 
till psykologin eller andra objektiverande vetenskaper utan måste tän-
kas just som akter, det vill säga som något som aldrig fullständigt kan 
reduceras till ett objekt för tanken, utan som tvärtom utgör tankens 
förutsättning.138

Utifrån dessa utgångspunkter är kärlekens och hatets tematik  central 
i hela Schelers författarskap, även om han framför allt arbetade med 
den under sin katolska period.139 Hans första publicerade fenomeno-
logiska verk, Zur Phänomenologie und Theorie der Sympathiegefühl und von 
Liebe und Haß från 1913 handlade om detta tema, liksom en rad senare 
artiklar, framförallt ”Ordo amoris” som antagligen skrevs 1916/17.140 

136. En samtida fenomenolog som har gjort kärleken till ett centralt tema är Jean-
Luc Marion. Liksom Scheler påpekar han att kärleken är mer grundläggande än 
kunskapen. Kärleken strukturerar rum och tid som inte består av några neutrala 
punkter utan beror på var och när det älskade framträder. Liksom Scheler menar 
Marion också att kärleken pekar bortom det närvarande. The Erotic Phenomenon, 
2007 [2003], s. 29 ff. 
137. I det följande finns därmed hatet med implicit i såväl älskandet som älskan-
dets ordning, även om jag nöjer mig med att explicit diskutera älskandet. I en mer 
utvecklad analys av relationen mellan hat och kärlek skulle dessa starka känslor 
också behöva diskuteras i samband med likgiltigheten som deras gemensamma 
kontrastpunkt.
138. Se Manfred S. Frings, Max Scheler: A Concise Introduction into the World of a 
Great Thinker, 1996, s. 45.
139. Detta har påpekats av bland annat David R. Lachterman, ”Translator’s 
 Introduction” i Max Scheler, Selected Philosophical Essays, 1973, s. xxxi. 
140. Zur Phänomenologie und Theorie der Sympathiegefühl und von Liebe und Haß 
 publicerades på nytt 1923 under titeln Wesen und Formen der Sympathie. Det är 
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Scheler menar med kärlek inte något känslokaos, men inte heller för-
ståndets logik, utan i Pascals spår en ordning som förståndet inte kan 
förstå. Kärlekens riktning kan alltså inte motiveras med förståndet lik-
som en döv inte kan förstå toner. (OA 244) Genom denna kärlekens 
ordning lever människan med hela sitt väsen i det varande och inte en-
dast med tankeakten. (OA 249) Men Scheler menar inte heller att kär-
leken är något subjektivt och bundet till den enskilda människan, utan 
den överskrider människan och är mindre beroende av henne än vad för-
nuftsakterna är. (OA 245) Medan förnuftsakterna är något männi skan 
gör, är det nämligen hennes kärlek som gör det möjligt för henne att 
”göra”. Förnuftsakterna härstammar därför från människan själv me dan 
kärleken är människan given och strukturerar och kon stituerar henne.

Människan är således ens amans, ett älskande varande, och endast 
därigenom kan hon vara ens cogitans, tänkande varande, eller ens volens, 
viljande varande. Såsom ens amans är människan transcenderande 
efter som kärleken är en urakt varigenom människan, utan att sluta 
vara ett begränsat varande, i själva sitt vara är riktad och därmed 
sträcker sig bortom det hon vanligen uppfattar som sig själv likaväl 
som hon sträcker sig bortom det som är direkt givet. Kärleken är  alltså 
i sig en transcenderande rörelse. Kunskapen i sin tur förutsätter denna 
urakt som tillåter ett transcenderande av det egna medvetandeinne-
hållet. (OA 238) Människan är således ursprungligen utöver sig själv. 

Scheler hänvisar till Brentano när han talar om kärlek som akt och 
rörelse, men till skillnad från Brentano menar han alltså inte att kär-
leken främst är en kunskapsakt, även om den utgör möjligheten till 
kunskap. Kunskapens intentionalitet kräver som vi har sett en distans 
som är främmande för såväl kärleken som dess negativa variant hatet. 
(WFS170f) Kärlek och hat:

är helt ursprungliga och omedelbara former av det emotionella förhåll-
ningssättet till värdeinnehållet självt, så att inte ens någon funktion att 
uppta värdet (till exempel att känna eller föredra) därmed är fenome-
nologiskt given; allra minst ett värdeomdöme. (WFS 171)141

denna senare utgåva jag använder mig av i det följande. ”Ordo amoris” gavs ut 
först efter Schelers död i Nachlass I.
141. ”sind ganz ursprüngliche und unmittelbare Weisen des emotionalen Verhaltens 
zum Wertgehalt selbst, so, daß nicht einmal eine Funktion des Aufnehmens des 
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Kärlek och hat är grundläggande förhållningssätt som ursprungligen 
ger ”tingets” individuella värdekärna, kärleken föregår varje värdering, 
hur värdet erfars eller känns och kan inte upplösas i bedömningar och 
specifika känslor. (WFS 172) ”Kärleken som givande” kan ge intryck 
av att kärleken skapar sitt värde. En sådan aspekt finns onekligen i den, 
men lika central är en receptivitet och därmed passivitet i mottagandet 
av det älskade.142 På liknande sätt innebär kärlekens riktning att jaget 
tar emot sig själv: att älska sig själv innebär därmed att ta emot sig 
själv i en samtidig passivitet och aktivitet. 

Frågan om hur jaget ges genom kärleken är en av de punkter där 
Schelers och Marions teorier om kärlekens skiljer sig som mest.  Marion 
menar att jagets existens endast kan motiveras genom att jaget är äls-
kat, utan denna kärlek är jaget endast givet som kontingent. Det är 
alltså den andres kärlek som ger jaget dess nödvändighet och inte jaget 
självt.143 Till skillnad från Scheler lyfter Marion alltså fram den passiva 
aspekten av att vara älskad snarare än det aktiva älskandet. Det aktiva 
älskandet menar Marion bekräfta varat i dess metafysiska funktion 
som första instans och final horisont.144 Men Schelers poäng är att vi 
tar emot denna älskande ordning, inte att vi skapar den själva. Passi-
viteten är därmed förbunden med en omedelbar aktivitet, till skillnad 
från Marion som vill betona en ren passivitet. Deras olika syn på kär-
lekens intentionalitet visar sig också i att Marion menar att man inte 
kan älska sig själv utan att dubblera sig själv och göra sig till ett empi-
riskt jag för sig själv. Att älska sig själv skulle innebära att man föregick 
sig själv.145 Men Scheler menar att det att älska sig själv innebär att 
man tar emot sin riktning och bejakar den, det vill säga aktivt utför 
den snarare än att man omvandlar sig själv till ett föremål. Även i 
denna fråga kan vi konstatera att kärleken för Marion primärt är något 
man passivt tar emot, medan det hos Scheler är en given riktning och 
därmed en aktivitet som är passivt emottagen.

Wertes (z.B. des Fühlens, Vorziehens) dabei phänomenologisch gegeben ist; am 
wenigsten aber eine Wert-beurteiligung.”
142. Vilket har betonats av Rebecca Biefeld, ”Max Scheler: An Essay Commemo-
rating the One-hundreth Anniversary of his Birth”, 1974, s. 213.
143. The Erotic Phenomenon, 2007 [2003], s. 22 ff. 
144. Ibid., s. 67, 70.
145. Ibid., s. 44 f.



ii. max scheler

135

En konsekvens av denna förståelse av kärleken är att det för Scheler 
inte primärt råder någon social relation mellan jaget och den andre. 
Han kontrasterar därför kärlek och hat mot medkänsla som en social 
känsla mellan två personer. Sociala känslor framträder först efter att 
individerna är konstituerade, medan kärleken måste relateras till per-
sonens transcenderande som en grundläggande varastruktur. En per-
son kan älska och hata sig själv och därmed ha sig själv direkt given, 
men den kan inte ha medkänsla med sig själv utan att göra sig själv till 
en annan för sig själv. (WFS 173) Till skillnad från kärleken sker med-
kännandet alltid utifrån det redan kända och gripna andra och är där-
för alltid sekundärt. (WFS 3f) Kärleken är därför snarare namnet på 
ett öppnande av världen än en känsla bland många som man kan ha 
inför det varande i världen. Därför behöver kärleken inte heller vara 
knuten till någots faktiska existens utan riktar även människans fan-
tasier. (OA 258f)

Scheler vill också avgränsa sitt kärleksbegrepp från en kärleks-
monism där all kärlek är en omskrivning för kärleken till en och den-
samma eller något som kommer ur ett enda begär. (OA 258f) Allra 
minst vill han förbinda en sådan monism med en kunskapssträvan. 
Scheler vill därför i LuE (som är den text om kärleken som har den 
starkast katolska prägeln) kontrastera den kristna föreställningen om 
kärleken mot den grekiska. Den grekiska idén om kärlek, menar han, 
innebär en nostalgisk rörelse tillbaka till ett ursprung som endast kan 
nås genom en kunskapssträvan. Denna kärlek motiverar kunskapen 
och försvinner när kunskapen väl har uppnåtts. Scheler förstår en så-
dan kärlek som en panteistisk och egoistisk strävan mot ett helt själv. 
(LuE 11ff) Det kristna kärleksbegreppet däremot betonar det högres 
kärlek till det lägre och skapelsen som en kärleksakt. Han påpekar 
därför också att kristna personers kärlek primärt är riktad mot Gud 
som en person, det vill säga mot Jesus, och att den kristna kärleken 
därmed alltid är riktad mot det specifika. (LuE 18f) 

Men vad är då kärleken riktad mot när den är riktad mot det speci-
fika? Den är för det mesta riktad mot något annat, men inte mot 
detta andra som ett färdigt objekt som den älskande kan omfatta, utan 
älskar tinget ”i riktning mot dess specifika värdefullkomlighet”.146 (OA 

146. ”in die Richtung der ihm eigentümlichen Wertvollkommenheit”.
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237) Kärleken är alltså bunden till och riktad efter värden, men dessa 
värden är inte något mål som ska realiseras. Till skillnad från begärets 
strävan, som Scheler menar tar slut i tillfredsställelsen, fördjupas kär-
leken i sitt föremål. Kärlekens värde, det som den är riktad mot, är 
således inte något föremål som ska konsumeras. Eftersom kärleken till 
sitt väsen är en akt och en rörelse relaterar den inte till objekt utan till 
överskridande värden. (WFS 164ff) Det är alltså inte endast den egna 
personen som erfars som en akt som inte kan objektiveras, utan även 
allt det som den älskande riktar sig mot. 

Med värde syftar Scheler således inte på några naivt förstådda pla-
tonska idéer om det högsta goda som statiska substanser. Scheler för-
söker istället avgränsa sig från en sådan konventionell platonism. (OA 
258f) Scheler menar att värden inte är statiska storheter som existerar 
någonstans och som människan kan rikta sig efter som fixstjärnor. 
Snarare är ett värde något som präglas av ett ”mer” som inte kan grep-
pas som ett objekt, utan som endast framträder genom människans 
transcenderande varakaraktär. Scheler menar därför med Jaspers att 
värden inte är några pre-existenta objekt som blir upptäckta i kärle-
ken, utan att allt blir värdefullt i kärleken. (WFS 178, not 1) Värden är 
det som drar oss till sig, som vi vill ha mer av och som ständigt visar 
sig gå utöver oss. De drar oss till sig just eftersom de inte är några 
slutna enheter som vi kan äga utan istället något ständigt mer. Kärle-
ken lever därför endast i sin riktning mot värdet (det värdefulla) och 
en fullständigt uppfylld kärlek vore en död kärlek:

inte ens om det fanns ett civiliserat och med avseende på de civilisato-
riska världena ”fullkomligt” tillstånd, skulle kärleken någonsin kunna 
”uppfyllas”. Ty de givna positiva värdenas transcenderande i riktning 
mot ett ”högre” hör till dess [kärlekens] fenomenologiska väsen. 
(WFS 225f)147

 
Värdena är något som visar sig som ett ständigt medgivet positivt mer. 
Till själva sin natur är de överflödande och överskrider därmed varje 

147. ”selbst wenn es einen zivilisierten und hinsichtlich der zivilisatorischen Wer-
te ’vollkommenen’ Zustand gäbe – die Liebe wäre nie ’erfüllt’. Denn das Trans-
zendieren der gegebenen positiven Werte in die Richtung ’höher’ gehört zu ihrem 
phänomenologischen Wesen.”
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nu: ”Det hör till kärlekens väsen, att det älskade, som är fenomenolo-
giskt ’givet’ i akten, alltid är mer än vad den älskande för tillfället 
känner av värdena.” (WFS 221)148 Denna fenomenologiska givenhet 
innebär att horisonter av överskridande icke-givet vara ständigt är 
medgivet i det älskades vara. Det älskade framträder som något annat 
som den älskande rör sig mot, och som just därför har främmande, 
ständigt bortflyende aspekter. Såsom transcenderande är människan 
i en transcenderande värld.149 Den älskande:

 
låter kärleksrörelsens blickstråle sträcka sig ständigt en liten bit över 
det givna. Rörelsen utvecklar – i det högsta fallet av personlig kärlek 
– härigenom även personen i den för henne tillhörande idealitets- och 
fullkomlighetsriktningen principiellt i det obegränsade. (OA 241)150

Äkta kärlek öppnar ögonen för allt högre former av värden hos den 
älskade. Men Scheler menar att det inte heller är detta ögonöppnande 
för högre värden som gör kärleken till kärlek, utan även detta är endast 
en följd. Det högre värdet är inte givet i förväg utan ges först genom 
kärlekens rörelse, som ett mer hos det älskade. Istället menar han att 
det endast är riktningen som är kärlekens verkliga grund. (WFS 225f)

Det är också endast genom kärleken som en främmande persons 
väsen, som i sig är obeskrivligt, kan träda fram. Den andra personens 
karaktär av att vara främmande är alltså något som man i kärleken kan 

148. ”Es gehört so zum Wesen der Liebe, daß das, was sie liebt, was im Akte phä-
nomenologisch ’gegeben’ ist, immer mehr ist, als was der Liebende an Werten 
gerade jetzt fühlt.” 
149. Detta överflödande i kärleken har på senare tid explicit använts av bland an-
nat Steinbock i hans fenomenologiska analyser av mystik erfarenhet. Se Phenome-
nology and Mysticism, 2007, s. 158 not 27, s. 161 och 165. Marions fenomenologi 
 föregrips på denna punkt också av Scheler: dels Marions diskussion om ett mättat 
fenomen i Etant donné, 1997, men också den erotiska reduktionen som visar hur 
kärleken gör hur det älskade visar sig, snarare än att det älskade först visar sig som 
ett objekt som sedan bedöms som värt att älska. Se t.ex. The Erotic Phenomenon, 
2007 [2003], s. 80 och 107.
150. ”läßt den Blickstrahl der Liebesbewegung immer ein wenig weiter über das 
Gegebene hinausspähen. Die Bewegung entfaltet – im höchsten Falle der Person-
liebe – eben hierdurch die Person in der ihr eigentümlichen Idealitäts- und Voll-
kommenheitsrichtung prinzipiell ins Unbegrenzte.”
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rikta sig efter, utan att ha kunskap om. Kärleken till en annan person 
är således inte kärlek till en social individ som en bland många. En 
social individ är något man kan ha kunskap om eftersom den skiljer 
sig från de andra på det ena eller andra specifika sättet, men den äls-
kade personen är inte älskad för det vi vet om honom / henne utan för 
det vi inte vet och som den älskade blott pekar mot som ett mer. Kär-
leken är således den rörelse varigenom värden utvecklas. (WFS 187) 
Scheler menar till och med att kärlek primärt är riktad mot värden 
som är medgivna av dess bärare. Det spelar inte heller någon roll om 
det är jag eller någon annan som har värdena. Just därför är inte heller 
egenkärlek egoism – i egoismen är jaget som en medlem i ett sam-
hälle föremål för kärleken, och den sker därmed på bekostnad av de 
andra. Men i egenkärleken kan jaget, på samma sätt som den andre, 
vara föremål för kärlek i sin unicitet. Värdena träder inte fram genom 
att olika föremål eller individer jämförs med varandra. Istället är 
 kärleken riktad mot värdena som endast kan blixtra fram genom ett 
föremål eller en person. (WFS 175f) 

När man lär känna en människa är det just hennes ordo amoris man 
närmar sig, det vill säga hur hennes kärlek är strukturerad. Ordo amoris 
är den urvalsmekanism och kontinuerliga riktadheten som utgör en 
person. Scheler kallar därför även ordo amoris för öde, men öde förstått 
som ett livs sammanhang och inte som fatalism. Människan kan aldrig 
välja sin ordo amoris utan det är endast genom att ha, eller snarare vara 
eller utgöras av en ordo amoris, som hon alls kan göra något sådant som 
att välja. (OA 229ff) Till skillnad från medkänslan menar Scheler allt-
så att kärleken är en ontologisk kategori varigenom en persons trans-
cenderande väsen konstitueras. Liksom hos Husserl finner vi här en 
riktning och en strömmande rörelse som det djupast liggande lagret. 
Det Husserl kallar ”urströmmen” framträder därmed här som en unik 
riktning. Eftersom världen är inskriven i kärlekens ordning är den 
aldrig helt närvarande, utan den är potentialiteter och möjligheter 
som ännu inte är uppfyllda. Det intenderade är alltid mer än det direkt 
givna.

Det är alltså möjligt att i dessa diskussioner fånga upp ett fenome-
nologiskt innehåll som är relevant idag och som har sina poänger gen-
temot till exempel Marions fenomenologiska analys av erotiken. Ett 
av dessa teman är kärleken som en grundläggande riktning mot ett 
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”mer” vilket visar både den älskande och det älskade som primärt 
transcenderande, det vill säga som något som överflödar den omedel-
bara givenheten – både det sinnligt givna och varje idéinnehåll. Ett 
annat viktigt tema är kärleken som en drivkraft, som en given motiva-
tion och därmed en samtidig aktivitet och passivitet, samt denna driv-
kraft som grund för kunskapen. Jaget som älskande innebär att dess 
varaart inkluderar riktningen till det motstående som därmed är del 
av jagets eget väsen. Men detta motstående är i kärlekens ”mer” stän-
digt oavslutat och mer än det direkt givna, och därmed präglas även 
jaget i sin riktning mot detta ”mer” av samma oavslutadhet.

Men Schelers beskrivning av kärleken kan delvis också kännas date-
rad och i ”Ordo amoris” utgör den ett försök att formulera en kristen 
filosofi, vilken jag här inte i detalj har utrymme att redogöra för. 
 Denna kristna filosofi leder emellertid till en för fenomenologin cent-
ral problematik när kärlekens ”mer” i det givna separeras till ett eget 
område och en oberoende Gud.

1.2 Skiljelinje

Kärleken handlar i Schelers analys inte endast om att se positiva vär-
den som medgivna i det varande, utan kärleken innebär strävan efter 
ständigt högre värden. Denna strävan innebär också att Scheler före-
slår en möjlig reduktion i vilken vi kan bortse från det varande, det vill 
säga bärarna av värdena, och nå ett rent värdeområde. (WFS 180) 
Värdenas struktur av ”mer” leder till en värdeskala där varje lägre 
värde leder mot ett högre och där Gud utgör det högsta värdet. (OA 
242) Detta innebär att vi strävar mot det gudomliga området när vi 
rör oss mot de värden som är givna med det varande. Kärlekens  rörelse 
kan därmed förstås på två sätt: 

1. Dels som ett bortvändande från det direkt givna eller från det kon-
kret existerande, mot dess medgivna värden som separerade eller 
till och med bortskurna från det givna. Värdena utgör i så fall en 
egen transcendent sfär.

2. Dels som en intensifiering av det konkret existerande som låter det 
varande framträda på ett starkare och mer fullständigt sätt. Värdena 
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utgör i så fall det varandes transcenderande struktur, det vill säga 
att de ständigt överskrider det direkt givna.

Skiljelinjen mellan dessa båda tolkningsalternativ är central för att 
urskilja ett tänkande hos Scheler som kan vara aktuellt idag, även om 
han inte själv skiljer dessa betydelser åt. Medan den förra tolkningen 
innebär en distansering och substantivering av de medgivna värdena, 
innebär den andra tolkningen att det medgivna alltid måste tänkas i 
sin sammanbundenhet med det givna. Liksom flera forskare funnit en 
”metafysisk” respektive ”postmetafysisk” linje hos Husserl, har denna 
åtskillnad även återfunnits hos Scheler och kan här formuleras som 
skillnaden mellan dessa båda tolkningsalternativ. Medan den förra 
tolkningen leder till en värderealism (och tenderar till en naivt för-
stådd platonsk idévärld), leder den andra tolkningen till ett samman-
bindande av det övertidsliga med det kontingenta och tillfälliga.

Denna spänning återkommer i sekundärlitteraturen. Edward V. 
 Vasec påpekar till exempel att det är genom kärleken som materien 
förandligas: han betonar alltså att värdena inte är några föregående 
eviga idéer utan att de träder fram ur materien. Därmed menar han 
att Scheler snarare följer Augustinus än Platon. Det skulle innebära att 
materien är pre-existent, men att en värld att leva i träder fram genom 
kärleken. Men Vasec menar också att denna kärlek även innebär en 
självtranscendens som befriar oss från olika bestämningar som klass 
och bakgrund, liksom från biologi och psykologi.151 Här visar sig rela-
tionen mellan materien och de därur framträdande värdena som en 
befrielseprocess som befriar oss från det som är tillfälligt och sinnligt 
givet. Därmed är kärlekens rörelse densamma som andens rörelse 
(som kommer att diskuteras senare i kapitel 3 i denna del). Denna 
befrielseprocess innebär alltså att man finner ett nytt fält av substanser 
och essenser som inte är sinnligt givna. Inte minst värdena har formu-
lerats som just sådana essenser.

I kontrast till sådana tolkningar menar Manfred S. Frings – som 
introducerat Scheler i den engelskspråkiga världen – att värdenas ab-
soluta karaktär betyder att de varken härstammar från en vital värld 
som erfars med sinnena eller från några subjektiva, historiska eller 

151. Edward V. Vasec, ”Scheler’s Phenomenology of Love”, 1982, s. 168, 171, 175.
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sociala faktorer. Värdena utgör istället en apriorisk sfär av essenser 
som har frigjort sig från empirisk existens. Hans slutsats lyder därför: 
”Schelers ickeformella etik är därmed en emotiv transcendental 
objektivism”.152 Skillnaden till Platon skulle därmed vara hårfin.

En annan aspekt kommer fram i de mer strikt religiösa tolkning-
arna av Scheler, vilka kan representeras av A. R. Luther, som betonar 
att kärleken riktar sig mot en fulländad helhet som inte är direkt 
 given.153 Därmed betonar han totalitet och fulländning på bekostnad 
av brist och ofullkomlighet, vilket också finns närvarande i det stän-
diga transcenderandet. Rebecca Biefeld däremot konstaterar att de 
olika nivåer som finns i Schelers filosofi var och en har sina egna  unika 
värden och sin egen blindhet, vilket innebär att en ny kapacitet vinns 
på bekostnad av en gammal insikt.154 Denna tolkning skulle innebära 
att transcenderandet ständigt är både en förlust och vinst. Genom att 
betona riktningen mot fulländningen betonar Luther  också lämnan-
det av det ofullständiga och tillfälliga, en separering som pekar mot 
Frings tolkning. Biefelds betoning av att strävan mot fullständighet 
ständigt för med sig en ny blindhet binder däremot tillbaka varje akt 
till det ofullständiga och tillfälliga, vilket snarare är i linje med den 
första delen av Vasecs tolkning.

Denna diskussion anknyter även till Michael D. Barbers försök att 
identifiera moderna respektive postmoderna aspekter av Schelers 
 senare personalism. Det postmoderna drag han finner hos Scheler står 
i stark kontrast till Luthers tolkning, vilket framförallt beror på att 
Luther fokuserar på Schelers katolska period medan Barber utgår från 
den sene Scheler. Det postmoderna hos Scheler utgörs nämligen enligt 
Barber bland annat av att han erkänner ideala faktorers beroende av, 
och grund i, det reala. De moderna drag Barber identifierar utgörs av 
att Scheler aldrig övergav den fenomenologiska möjligheten att gripa 
essenser på ett tidlöst sätt.155 Därmed kan vi konstatera att Barbers 

152. Frings, Max Scheler: A Concise Introduction into the World of a Great Thinker, 
1996, s. 89. 
153. A. R. Luther ”Scheler’s Interpretation of Being as Loving”, 1970, s. 222 f.
154. Biefeld, ”Max Scheler”, 1974, s. 217.
155. Michael D. Barber, ”Modern and postmodern aspects of Scheler’s later per-
sonlism”, 2002, s. 20 f. Till skillnad från Barber skulle jag dock vilja betona över-
skridandet snarare än en slutenhet i det tillfälligt givna.
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identifiering av moderna drag anknyter till den första tolkningen ovan 
varigenom essenser grips som något bortom det tillfälligt givna. De 
postmoderna dragen anknyter å andra sidan till den andra tolkningen 
som starkare binder transcenderandet till det tillfälliga. 

Spänningen mellan tolkningen av kärlekens transcenderande rikt-
ning som ett lämnande av det sinnligt givna respektive en fördjupning 
av det sinnligt givna, är därmed ett återkommande tema hos såväl 
Scheler själv som i sekundärlitteraturen.

I Schelers egna texter kan vi återfinna argument för den senare tolk-
ningen bland annat i relation till konsten. I Ordo Amoris menar Scheler 
att kärleken innebär ett lyssnande medgående (horchende Entlanggehen) 
i ett kärleksfullt förhållande till ett konstverk eller ett landskap. Där-
med innebär kärleken ett intensivare förhållande till det sinnligt  givna. 

Mer tvetydigt kan följande citat låta vid en första genomläsning:

I den äkta kärleken till konsten är vi genomgående riktade mot något 
utommänskligt, mot något som upphöjer människan såsom människa 
över sig själv och sina upplevelser. Detta gäller emellertid i högsta grad 
för gudskärleken. Människan är till sitt väsen inte riktad mot ”män-
niskans skugga” i världsalltet, utan mot det som till sitt väsen är trans-
cendent i förhållande till människan, ja alla ändliga väsen, det i sig 
”heliga”, ”oändliga”, ”goda”. (WFS 180)156

 
Genom människan som transcenderande intenderar kärleken den 
 andre, eller det andra. Men detta medför inte bara att den andre blir 
synlig utan transcenderandets oändlighet ger också en yttersta annan-
het, som Scheler benämner ”Gud”. Frågan här är alltså om denna 
rörelse innebär en intensifiering av det synliga eller ett avskärande från 
det. 

Att rikta sig mot det oändligt goda, som är transcendent i förhål-
lande till människan, låter närmast som ett avskärande. Men detta 

156. ”In der echten Liebe zur Kunst sind wir durchaus auf ein Außermenschliches 
gerichtet, auf Etwas, das den Menschen qua Menschen über sich selbst und sein 
Erleben erhöht. Im eminentesten Maße aber gilt dies für die Gottesliebe. Nicht 
auf den ’Schatten des Menschen’ im Weltall, sondern auf das, seinem Wesen nach 
dem Menschen, ja alle endlichen Wesen Transcendente, in sich ’Heilige’, ’Unend-
liche’, ’Gute’ ist sie gerichtet.”
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transcendenta heliga som överskrider det jordiska behöver likafullt 
inte förstås som det godas idé i en separat eller överjordisk värld. När 
Scheler försöker få syn på kärlek och hat som egna väsensenheter kon-
staterar han att de inte kan definieras utan endast åskådliggöras (WFS 
176), och eftersom det goda inte kan objektiveras menar Scheler i 
WFS att det inte finns någon kärlek till det goda självt. Detta gäller 
även Gud. Den högsta formen av gudskärlek är inte en kärlek till Gud 
som det högsta, det vill säga som ett separat objekt, utan ett medfull-
följande (Mitvollzug) av hans kärlek till världen och sig själv. Att älska 
världen, amare mundum, innebär vad Augustinus kallade amar in deo, 
att älska världen i Gud. (WFS 187ff) Medan kärleken till något i 
 världen ständigt sammanvävs med kunskap om detta varande, visar 
sig kärlekens fulla väsen i relation till det gudomliga. Kärleken är som 
sagt primärt riktningen, och den högsta kärleken är därför ett med-
fullföljande. Genom kärlekens rörelse framträder också kunskapens 
objekt. Kärlekens egen struktur är snarare rörelsen med dess ”mer” 
som överskrider varje objekt. Som ett intentionalitetsbegrepp fångar 
den upp intentionalitetens riktadhet snarare än dess två poler. Denna 
riktadhet visar sig här som primär och föregående varje etablering av 
två poler, liksom Husserls begrepp urströmmen är konstitutivt för 
möjligheten av varje distinktion mellan ett jag och ett du.

Gud återfinns alltså inte bortom det varande som en positiv och 
transcendent essens. Scheler menar att människan är en avbild av 
detta Guds transcenderande och att vi älskar det i oss som speglar 
Gud. Detta positiva innehåll kan vi dock aldrig fånga diskursivt, utan 
det visar sig endast negativt genom att vi känner när vi gör något fel 
och därmed bryter vår ”riktning”. Dessa brytpunkter binds samman 
och visar personens gestalt, bilden av vår ordo amoris. Scheler formu-
lerar Guds positiva innehåll som ett viskande varnande och inte som 
ett befallande. Liksom den negativa teologin endast uppvisar Guds 
natur genom negativa formuleringar, och aldrig som ett innehållsligt 
”vad”, kan även människans natur endast visas genom ett bortska-
lande och inte genom några positiva formuleringar. (OA 235f)

Tvetydigheten i att förstå transcenderandet antingen som ett avskä-
rande av det medgivna från det givna, eller som en intensifiering av 
det givna, menar jag är central både i Schelers religionsfilosofi och i 
hans analyser av person- och andebegreppen. Denna åtskillnad är 



ii. max scheler

144

också avgörande för den här centrala frågeställningen om relationen 
mellan den sinnligt givna kroppsligheten och människans transcende-
rande icke-givenhet. 

Schelers beskrivning av människan som primärt älskande och ha-
tande innebär att han förstår henne som en transcenderande riktning 
och rörelse. Den husserlska levande strömmen tolkas av Scheler där-
med inte primärt som objektiverande, utan som hängiven sin riktning 
och dess intima relation till transcenderande värden. Denna hängiven-
het innebär att riktningen passivt tas emot av personen i det att hon 
aktivt lever den. Ur detta kärleksbegrepp utvecklar Scheler sitt person-
begrepp. Älskandet är alltså den akt varigenom personen visar sig som 
person.157

1.3 Person

Scheler utvecklar sitt personbegrepp allra tydligast i Der Formalismus 
in der Ethik und die materiale Wertethik. Såsom sammanbunden med 
kärlekens akt, och inte med kunskapens objektiverande, menar han att 
personen inte är något ting eller en substans som bär på egenskaper. 
Personen är istället i första hand upplevelsens omedelbara enhet och 
inte något bakom eller utanför upplevelsen. (FEW 385) En central 
aspekt av personen är därför upplevelsens omedelbarhet för sig själv, 
vilket vidrör den problematik som vi hos Husserl återfann i idén om 
ett självaffektivt urmedvetande. Detta urmedvetande är hos Husserl 
inte reflekterande, vilket som vi har sett alltid måste karakteriseras av 
ett glapp mellan subjekt och objekt. I Schelers personbegrepp är detta 
självaffektiva urmedvetande inkluderat som den omedelbara upplevel-
sen av den egna riktningen, som förstås som individualitetens grund. 
Inom Schelers alternativa fenomenologi kan vi alltså ge såväl ”urmed-
vetande” som ”självaffektion” en plats, även om Scheler själv inte 
 använder dessa begrepp.

Denna betoning på en förreflexiv självaffektivitet innebär att Sche-
ler argumenterar mot en förståelse av personen som primärt karakte-

157. Denna personens omedelbarhet har också kallats ”dynamisk aktualitet”, se 
Luther, ”Scheler’s Interpretation of Being as Loving”, 1970, s. 218.
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riserad av förnuft. Vore det så skulle varje konkretisering av personi-
dén sammanfalla med en avpersonalisering i en ideal förnuftsmässig-
het som är lika för alla människor. Människorna skulle i så fall inte 
skilja sig åt i kraft av sin person och begreppet ”individuell person” 
skulle vara en självmotsägelse. Scheler poängterar istället att ”person” 
måste innebära en individualitet som inte skiljer sig från andra indivi-
der endast genom sitt upplevelseinnehåll eller kroppsliga vara. Genom 
denna typ av personalism kritiserar Scheler också bland annat Fichte 
och Hegel som han menar reducerar personen till ett genomgångs-
ställe för ett opersonligt förnuft. Men inte heller är den mänskliga 
personen något homo noumenon, det vill säga något ”ting i sig” bortom 
framträdelsen. (FEW 386f) 

 Scheler vill inte heller begränsa vare sig jaget eller tinget till dess 
framträdande som ett varande bland många som kan gripas av en 
 objektiverande intentionalitet. (FEW 384ff) Han menar att om jaget 
förstås som ett logiskt subjekt eller en enhet i den tidsliga mångfalden, 
så blir det såsom det åskådade jaget endast ett föremål bland andra 
föremål och kan som sådant inte låta de andra föremålen framträda. 
Han menar också att om föremålet endast vore sitt framträdande och 
inte sträckte sig bortom detta, så vore givenheten begränsad till det 
direkt närvarande, det fullständigt gripna objektet. Om vi reducerar 
givenheten till objektens framträdelse kan vi aldrig se något annat än 
just detta. En sådan begränsing av givenheten till blott en objektgiven-
het leder också till att vi så småningom kommer förstå även oss själva 
blott genom en objektiverande intentionalitet. Scheler kritiserar där-
för såväl den inre som den yttre varseblivningens begränsning av det 
givna till det objektiverat givna. Han konstaterar med Kant att det till 
ett föremåls väsen hör att det kan gripas genom en akt, men att detta 
inte uttömmer föremålets identitet: givenheten är alltid rikare än det 
givna.158 (FEW 389) 

Liksom Husserl betonar Scheler också att jaget inte endast kan vara 
ett varande bland många varande som erfars genom en objektiverande 
intentionalitet, utan primärt är det strömmande, fungerande. För 
Scheler innebär det att han lyfter fram personens aktvara, som innebär 

158. Även här föregriper Scheler Marions analys av mättade fenomen i Etant don-
né.
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att personen aldrig kan vara ett föremål utan endast existerar i sitt 
fullgörande av akter. Akter kan just inte bli föremål i en ny akt utan 
är det som försvinner i omvandlingen från akt till föremål. Men Sche-
ler menar att detta inte innebär att akten inte är vetbar, utan endast 
att den i reflektionen inte är något föremål. När vi reflekterar över 
akten ”följer” det reflekterande medvetandet ”med” akten, utan att 
objektivera den. (FEW 388) Detta medfullföljande är inte en objekti-
verande akt men likafullt ett med-vetande.159

Jaget liksom tinget befrias alltså här från att reduceras till en objek-
tiverad givenhet. Till den erfarande akten hör inte ett jags identitet 
som fullföljer varje akt. Jagidentiteten kan undersökas som ett eget 
föremål och omvandlas då till ett psykofysiskt jag, men som sådant är 
det inte längre erfarenhetens fundament. Därmed kan Scheler konsta-
tera att även för kunskapen är den transcenderande rörelsen, cogitare, 
en förutsättning och grund på ett sätt som cogito inte är. (FEW 390) 
(Även om cogitare som vi har sett i sin tur har sin grund i älskandet.) 
Genom sin riktadhet och sitt aktvara transcenderar personen en ob-
jektiverad givenhet och genom detta aktvara är även den yttre varse-
blivningens föremål (ständigt) rikare och överflödar den sinnliga 
 givenheten. Schelers diskussion om personbegreppet är alltså snarlik 
den diskussion som vi fann hos Husserl om huruvida det rena jaget 
och kunskapen om det rena jaget kan sammanfalla. Där detta miss-
lyckas i ett objektiverande ramverk finner Scheler ett annat framträ-
delsesätt inom aktens ontologi. Detta aktvaras karaktär framträder 
alltså tydligast i den älskande akten som följer med mot de ständigt 
transcenderande värdena, snarare än i en objekterfarenhet som avskär 
och de-finierar. Därmed formulerar Scheler en alternativ undersökan-
de intentionalitet. Dessa olika intentionaliteter tillåter även det givan-
de jaget att framträda på olika sätt: som objekt respektive som trans-
cenderande.

Hur ska vi då förstå denna transcenderande person? Även om sub-
jektet som person aldrig kan reduceras till ett objekt förordar Scheler 

159. I det följande behåller vi dock den husserlska betydelsen av begreppet ”reflek-
tion” som innebär att reflektionen är en tematiserande intentionalitet. Den bety-
delse Scheler här vill lyfta fram med reflektionsbegreppet kommer jag istället att 
formulera som ett ”medfullföljande”.
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inte någon subjektslös filosofi, utan menar att vi ska förstå personens 
aktvara som medgiven i varje erfarenhet. Han menar därför att varje 
upplevelse endast är adekvat given om den upplevande individen där-
med är medgiven som en omedelbart upplevd enhet. (FEW 385) Sche-
ler går alltså en balansgång mellan att förstå personen som rent erfa-
rande, vilket kan förstås som subjektslöst, och personen som något 
medgivet i varje erfarenhet, vilket kan förstås som en substans. Detta 
relaterar också till frågan om personens urmedvetande som, såsom en 
självaffektion, lyfter fram en kontinuitet som kanske kan benämnas 
som en ”känsla” av själv som finns medgiven i varje erfarenhet och 
som därmed skiljer sig från vad vi vanligen menar med känslor såsom 
något flyktigt som kan komma och gå. Begreppet självaffektion inne-
bär därmed urmedvetandets omedelbara närvaro för sig själv snarare 
än dess ogenomskinlighet för sin egen kunskapande intentionalitet. 
Men personens omedelbara erfarande av sig själv är inte heller ett 
förebud om en substans såsom något dolt eller statiskt som skulle 
ligga bakom erfarenheten. 

Denna balansgång tvingar oss att fundera över vad ”subjektslös” 
liksom ”substans” innebär.160 Wilfried Hartmann påpekar att när 
Scheler vill avgränsa sig från ett substansbegrepp så förstår han sub-
stans som tingslighet. Istället, menar Hartmann, använder Scheler sig 
av ett bredare substansbegrepp som snarare betyder oberoende exi-
stens eller oberoende agerande. I denna innebörd använder han sub-
stansbegreppet från och med WFS. Hartmann menar att denna obe-
roende existens innebär en individuerad, okroppslig rumtidslighet, 
och hävdar att Schelers substansbegrepp därmed kommer nära ett sko-
lastiskt substansbegrepp.161 Precis en sådan aristotelisk och skolastisk 
förståelse av substansbegreppet är vad Frings i sin tolkning av Scheler 
vill undvika. Han menar att det tyska substansbegreppet är mindre 
belastat än till exempel det engelska, vilket gör att Scheler kan an-
vända det utan att aktivera hela den barlast som innebär en förståelse 

160. Man kan dock påpeka att begreppet substans egentligen bara betyder ”under-
liggande”, vilket inte innebär att det behöver vara statiskt. Tar man hänsyn till 
detta blir spänningen mellan en statisk substans och ständig föränderlighet inte 
lika påtaglig.
161. Wilfried Hartmann, ”Max Scheler’s Theory of Person”, 1968, 255 f.
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av det som något statiskt som endast existerar i kraft av sig självt.162 
Hur man ska förstå substansbegreppet är en ytterst komplex fråga, 
men den balansakt Scheler försöker utföra här är att göra både perso-
nens unicitet och dess världslighet rättvisa. Uniciteten innebär inte att 
personen är pre-existent i förhållande till sin värld eller att den skulle 
finnas som ett något bakom eller bortom akterna. Och dess världslig-
het innebär inte att den får sin riktning endast i kontrast till andra, det 
vill säga att människan vore endast en bland många, utan att själva 
möjligheten att vara med andra är grundad i hennes ordo amoris och 
därmed har en annan ontologisk struktur än att vara ett varande bland 
många i en värld. Denna andra ontologiska struktur är alltså ett akt-
vara som gör erfarenheten av sig själv som en bland många möjlig. 

Scheler menar att vi genom den fenomenologiska reduktionen kan 
bortse från den förutfattade idén om en substantiverad bärare och att 
det som då visar sig är en rad akter: omdöme, kärlek, hat, varsebliv-
ning, viljande med mera. Dessa akter skiljer sig radikalt från varandra, 
så även om vi inte behöver en ”någon” som fullgör akterna, så behövs 
en sammanbindning av dem. Personen visar sig därmed som samman-
bindningen av alla olika sorters akter. Så fort akterna har sin existens 
existerar personen också som akternas riktning och därmed som 
 väsen. (FEW 395) I WFS föreslår Scheler därför följande definition av 
begreppet person: ”Personen är den konkreta, själv väsensenliga vara-
enheten av olika sorters akter”. (WFS 397f)163

Akterna kan fenomenologiskt undersökas utifrån sina väsen, det vill 
säga med hjälp av eidetisk variation snarare än utifrån empirisk ab-
straktion. Akterna kan alltså undersökas skilt från sitt faktiska vara. 
Men när en akt konkretiseras så gör den det just genom att tillhöra en 
person. Personen är aktens konkreta vara och sammanhang, men inte 
endast detta sammanhang, utan i varje akt finns hela personen aktiv. 
Här återkommer riktningsbegreppet som en lösning på balansgången 

162. Frings, Max Scheler: a Concise Introduction into the World of a Great Thinker, 
1996, s. 95. Även Joshua Miller kan tjäna som exempel på hur ett substantiverat 
personbegrepp återvänder i försöket att förstå personlig unicitet som en delvis 
föregiven ontologisk struktur. Se ”Scheler on the Twofold Source of Personal 
Uniqueness”, 2005, särskilt s. 181.
163. ”Person ist die konkrete, selbst wesenhafte Seins-Einheit von Akten verschie-
denartigen Wesens”.
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mellan personen som något som ligger bakom eller över akterna, 
 vilket återigen leder till ett substanstänkande, och personen som blott 
en relation mellan akterna: vilket leder till subjektslöshet.

Snarare återfinns hela personen i varje fullt konkreta akt – utan att dess 
vara på något sätt skulle uppgå i någon av dessa akter eller likt ett ting 
”förändras” i tiden. […] Identiteten ligger här endast i den kvalitativa 
riktningen hos detta rena annanblivande. (WFS 400)164

Till skillnad från tingen finns personen inte som en enhet inom tiden 
(eller rummet), utan utgör en temporal riktadhet, annanblivandet 
självt. Personens enhet ligger i dess transcenderande, det vill säga i ett 
ständigt överskridande av manifestationen av sig själv i tid och rum. 
Men därför är personen också det mest dolda av alla fenomen. Den 
blir osynlig om man endast talar om upplevelserna och inte om upp-
levandet av upplevelserna. Detta upplevande är en konkret akt av äls-
kande och hatande, inre och yttre varseblivning, kroppsmedvetande, 
kännande, prioriterande, viljande, bedömande, erinrande, föreställan-
de och så vidare. Alla dessa åtskillnader återger dock endast abstrakta 
drag av den konkreta personakten, personen själv, som lever i varje 
akt, genomsyrar dessa med sin egenart och med sitt specifika transcen-
derande. (WFS 401) 

Personen är helt enkelt människans riktade aktvara medan Scheler 
med ”jag” menar det psykiska eller empiriska jag som framträder då 
personen förstås som ett föremål. Jaget är därmed ett ständigt nytt 
åskådningsobjekt. Med dessa begrepp frigörs ett tredje fält bortom 
inre och yttre varseblivningar. De inre varseblivningarna är just rik-
tade mot jaget som åskådningsobjekt. Men akten, eller urmedvetan-
det, är alltså inte det inre som varseblivningen är riktad mot, utan 
snarare själva riktandet. Personbegreppet föregår därför uppdelningen 
i inre och yttre varseblivning och utgör istället båda dessa riktningars 
intentionalitet.

164. ”Vielmehr steckt in jedem voll konkreten Akt die ganze Person – ohne daß 
ihr Sein doch in irgendeinem ihrer Akte aufginge, oder sich wie ein Ding in der 
Zeit ’veränderte’. [...] Die Identität liegt hier allein in der qualitativen Richtung 
dieses puren Anderswerdens selbst.”
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Utifrån denna argumentation, där Scheler likställer jaget med det 
psykologiska eller iakttagna jaget, kritiserar han även Husserls trans-
cendentala jag. Jaget är alltid ett specifikt jag som härstammar från en 
specifik person och aldrig någon allmängiltighet. (FEW 389, 392, not 
1 och 2, 393) Men jag skulle vilja hävda att det Husserl menar med 
transcendentalt jag närmar sig det aktvara Scheler vill fånga med sitt 
personbegrepp, även om Husserl inte utvecklar det strömmande akt-
varats specificitet på det sätt Scheler gör. Även om Husserl använder 
begreppet ”transcendental person” – vilket har undersökts närmare 
av bland annat Sara Heinämaa165 – så är frågan om Husserls person-
begrepp snarare är en konsekvens av habituella mönster än att olika 
personers aktvara skulle innebära olika riktningar. Medan Scheler 
 menar att personens primära ordo amoris resulterar i och visar sig som 
olika vanor, verkar Husserl förstå personen som ett resultat av vanor 
och mönster. Eller skulle vi i begreppen aktform, aktgestalt och stil 
kunna finna begrepp som närmar sig Schelers ordo amoris-begrepp? 
Scheler menar i vilket fall att Husserls subjektsbegrepp blir allt för 
formalistiskt och inte tillåter en primär unicitet. Frågan kvarstår dock 
om inte detta är en snål läsning av Husserl. Även hos Scheler, skulle 
man kunna argumentera, finns det naturligtvis en formell likhet 
 mellan personer, men detta innebär inte något sammanfallande, utan 
personerna skiljer sig åt som olika unika riktningar och ordo amoris. 
Möjligen skulle vi kunna konstatera att Scheler i högre grad fokuserar 
på att förklara och betona olika personers unicitet där Husserl är mer 
intresserad av det transcendentala egots formella struktur.

Personen strålar alltså ut ett unikt ”sätt” som karakteriserar en 
 persons akter, en riktande kärlek som är strukturerad på ett unikt 
sätt. Detta ”sätt” eller denna karaktär formulerar Scheler i WFS som 
ett väsen och i OA som en kärlekens ordning. Men personen är inte 
endast en sådan ideal karaktär. Scheler poängterar att en sådan ord-
ning inte är bunden till existensen av en konkret person, utan även 
kan innehas av uppdiktade individer. Men ett sådant väsen utgör 
inte en verklig person. (FEW 394) Person är alltså inte något abstrakt 

165. Se Zur Phänomenologie der Intersubjektivität. Texte aus dem Nachlass. Zweiter Teil: 
1921–1928, s. 42 ff, samt Heinämaa, ”Personlighet, tidslighet och könsskillnad”, 
2007, s. 94 f.
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väsen åtskilt från sin existens, utan just den levda eller konkreta rikt-
ningen.

Diskussionerna om hur man ska förstå Schelers personbegrepp är 
naturligtvis inte entydiga. En spänning är nära relaterad till den ovan 
förda diskussionen om det givna och dess medgivna värden. Såsom 
objekt är alltså personen det mest osynliga, och för kunskapandet är 
personen endast medgiven i de konkreta akterna. Dessa akters inne-
håll kan separeras från deras faktiska existens och eidetiskt varieras, 
medan varje utförande av akten innebär en persons närvaro. Det är 
alltså personen som är originärt givande, om än inte originärt given. 
Personbegreppet innebär inte att existens överges för essens eller att 
någon ande separeras från livet. Istället utgör personen en självaffektiv 
urström som ursprungligen har en riktning varigenom världen öpp-
nas. ”Väsena är vidare inte givna före och oberoende av akterna, utan 
endast genom och i dessa.” (IR 249)166

Heidegger finner hos Scheler ”åtminstone tidvis” ett arv med tan-
kemotiv från Augustinus, den nyplatonska traditionen och Pascal. 
Han lyfter fram Schelers och den kristna traditionens utgångspunkt i 
en förståelse av människans väsen som riktningen till något, den 
transcenderande gesten själv. Människan är ” ett evigt i-riktning-mot, 
såsom Pascal kännetecknade människan som en gudssökare.”167 Detta 
eviga transcenderande i människans väsen är grundat i en teomorfism, 
idén om ett X som människan liknar och är en levande avbild av. Män-
niskan är alltså inte bara på väg mot Gud utan även Guds avbild. Och 
eftersom Gud inte är något vi kan objektivera och innehållsmässigt 
bestämma, kan vi inte heller bestämma och objektivera människans 
väsen. Liksom Heidegger ville Scheler utveckla detta kristna person-
begrepp och ställa det mot den grekiska traditionens, som de tyckte, 
allt för förnuftsorienterade begrepp. Heidegger var dock inte enbart 
positiv till Schelers personbegrepp, utan menade att även om det 
är värdefullt att Scheler talar om aktfullgörarens varaart, misslyckas 

166. ”Die Wesenheiten sind ferner gegeben nicht vor und unabhängig von den 
Akten, sondern nur durch sie und in ihnen.”
167. ”ein ewiges Hinaus-zu, so wie Pascal den Menschen als einen Gottsucher 
bezeichnet.” Martin Heidegger, Prolegomena zur Geschichte des Zeitbegriffs, 1979, 
181.



ii. max scheler

152

han i och med att han inte kommer vidare och diskuterar denna 
”varaart”.168 

I sitt försvar mot Heideggers kritik, ett försvar som kan återfinnas 
i artikeln ”Idealismus – Realismus”, kritiserar Scheler det han uppfat-
tar som Heideggers idealism (liksom han kritiserade Husserls idea-
lism). Scheler menar att Heideggers idealism utgår från att han låter 
medvetandets varaart vara primär och därmed inte tar realitetens pro-
blem på allvar. (IR 259ff)169 Realitet måste, menar han, överskrida 
medvetandets rörelse. Då medvetandet bestämmer ett vad-vara finns 
där också en oformulerbar existens: ”Realiteten är för varje möjlig ande 
som har kunskap transintelligibel: endast existensens Vad, inte existen-
sen hos Vad är intelligibelt”. (IR 204)170 Denna position, som tidvis 

168. Ibid, 177. Heidegger menar också att Schelers position innebär att reflektio-
nen över personvarat inte är möjlig eftersom varje försök att gripa det förändrar 
det till oigenkännlighet. Heidegger menar därför att Scheler inte kan säga något 
om det rena personvarat: ”Über die Seinsart des Aktvollzuges und die Seinsart 
des Aktvollziehers herrscht Schweigen.” Han menar alltså att Scheler inte lyckas 
fokusera på vad ”vara” betyder här och att han därmed misslyckas med att diskute-
ra vad personens enhet innebär, trots att Heidegger kan se att Scheler uttryckligen 
eftersöker en sådan enhet genom uttryck som att ”personen är upplevelsens en-
het”. Heidegger menar också att Scheler (liksom Husserl) lever kvar i en traditio-
nell definition av människan som ett förnuftigt djur, och därmed som en samman-
sättning av två delar, förnuft och animalitet. Han menar att denna oklarhet här-
stammar från den grekiska antropologin vars definition av människan som ett 
förnuftigt djur inte definierar relationen mellan ”animaliteten” och ”förnuftet”. 
Djuret förstås som något förhandenvarande medan logos karaktär förblir lika dun-
kel som det sammansatta varat. (Prolegomena zur Geschichte des Zeitbegriffs,1979, s. 
172, 180 ff, se även Sein und Zeit, 1993 [1927], § 10, s. 47 ff.) Schelers utveckling av 
personbegreppet är dock som rikast under första halvan av 20-talet, innan han 
utvecklade sin filosofiska antropologi. Utifrån denna tidiga period är Heideggers 
kritik orättvis. Som vi har sett kritiserar Scheler just att personbegreppet skulle 
utgå från ett förnuftsbegrepp, och hans diskussion om såväl kärlekens ordning som 
hans personbegrepp skulle med en lite generösare läsning än Heideggers kunna 
läsas just som ett försök att formulera en enhetlig varaart. Som vi kommer att se 
är Heideggers kritik dock berättigad när det gäller Schelers filosofiska antropologi. 
169. En genomgång av Schelers kritik av Heidegger med fokus på denna text finns 
i Daniel O. Dahlstrom, ”Scheler’s critique of Heidegger’s Fundamental Ontolo-
gy”, 2002.
170. ”Die Realität ist für jeden möglichen erkennendende Geist transintelligible: nur 
das Was des Daseins, nicht das Dasein des Was ist intelligibel”.
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kan återfinnas hos såväl Scheler som Stein, skulle jag vilja kalla över-
skridande realism, vilket formulerar ett vara som överskrider varje 
innehållsligt något: ”ett såsom realt givet X måste vara ’något’ be-
stämt, om något annat är givet som realt; men aldrig är varat hos en 
real värld eller realitetsmomentet självt möjligt att upplåta.” (IR 206)171 
Den överskridande realismen är knuten till personen som inte endast 
är ett väsen utan även ett levande och konkret utförande. Såsom äls-
kande formulerar personen innehållsliga ”vad”, men dess existens går 
ständigt utöver dessa innehåll och har sin grund i att den är bortom 
vad den är. Detta gäller inte endast personen utan även tingen: som 
vi såg i Schelers diskussion av Kant ovan menar Scheler att inte heller 
tinget kan reduceras till sin blotta givenhet, utan att denna givenhet 
pekar utöver det gripbara innehållet. Till skillnad från en naiv realism 
utgår en sådan överskridande realism från att existensen ständigt över-
flödar en objektiverande kunskap.

Trots den ömsesidiga kritiken mellan Scheler och Heidegger kan vi 
konstatera att de är överens i sina beskrivningar av människan som ett 
ständigt transcenderande vara. Det innebär också att den enhet som 
eftersöks, varken för Scheler eller Heidegger, endast är en singulär 
persons enhet, utan också en enhet som föregår och binder samman 
subjekt och objekt: det vill säga, med Heideggers termer, tillvarons 
i-världen-varo samt den medvaro som de olika personerna delar. Sche-
ler länkar samman personbegreppet med en intersubjektivitetsteori 
genom att konstatera att personen i reflektionen över sitt eget akt-
väsen inte omvandlar sig själv till ett objekt, utan följer med sin egen 
akt. Därmed kan hon i en inkännande akt på liknande sätt med-, efter- 
eller för-fullfölja den andres akter. Inte heller ett sådant inkännande 
skulle innebära något förtingsligande. (WFS 402) Hos Scheler finns 
därför inte någon skarp gräns mellan det vetbara och det ovetbara, 
som återfinns i en objektiverande intentionalitet. Istället finner vi 
olika sorters medfullföljande intentionaliteter. Den objektiverande 
intentionaliteten kräver en tydlig distans som innebär att subjekt och 
objekt skiljs åt. I kontrast till denna intentionalitet utgår personens 

171. ”es müsse ein als real gegebenes X ’etwas’ Bestimmtes sein, wenn etwas ande-
res als real gegeben ist; niemals aber ist das Sein einer realen Welt oder das Rea-
litätsmoment selbst erschließbar.”
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medfullföljande av sig själv från ett självaffektivt urmedvetandet som 
innebär en omedelbar erfarenhet av det egna transcenderandet. Detta 
medfullföljande möjliggör även inkännandet som förmågan att följa 
ett annat transcenderande, en annans aktvara. Detta medfullföljande 
innebär, som tidigare påpekats, inte någon avslutad kunskap utan en 
öppenhet inför transcenderandets ”mer” och betonar en riktning sna-
rare än riktningens mål.

Men Schelers förståelse av personen som aktvara får också andra 
konsekvenser. Som person är hon alltid förbunden med en värld som 
sträcker sig bortom henne själv. Därmed är personen inte heller något 
i en värld, utan är korrelat till en värld. Detta innebär att hennes värld 
är konkret och unik, liksom personen själv. Det psykologiska jaget 
däremot, det vill säga det jag som framträder när personen i sitt akt-
vara vänder sig mot sig själv och gör sig till objekt för sig själv, förstår 
sig själv som ett inre som kan undersökas genom inre varseblivning 
och som relaterar till en yttervärld som kan undersökas genom yttre 
varseblivningar. (FEW 408ff) Vi kan notera att det är utifrån detta 
psykologiska jag som föreställningen om ett inkapslat jag kan växa 
fram. Men i FEW innebär personens värld också just att hon inte 
delar den med andra. 

Liksom varje akt hör till en person hör varje föremål till en värld, 
och liksom varje akt endast är en abstraktion om den inte hör till en 
konkret person, så är varje objekt en abstraktion om det inte hör till 
en värld. Liksom personen består av struktursammanhanget mellan 
akterna, består världen av sammanhang mellan föremålens väsen; 
dessa är också interrelaterade på så sätt att en transcendent värld av 
objekt är en konsekvens av den transcenderande personen. Världen 
som en konkret värld måste därför alltid vara en värld som tillhör en 
person. Abstrakta väsen, ideala föremål och värden kan olika personer 
alltså dela, men i den mån de är konkreta och tillsammans utgör en 
konkret värld, skiljer sig olika personers världar åt.

I Schelers personbegrepp framträder alltså en ny, märklig ensamhet, 
det vill säga inte en isolation som innebär ett jag som står bredvid ett 
annat jag, men isolerade från varandra, utan en person som genom sitt 
självaffektiva urmedvetande inte framträder i kontrast till andra, ett 
personbegrepp som vi har sett kommer nära vad Husserl menar med 
transcendentalt jag eller kanske snarare dess grund i en självaffektiv 
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urström eller kinestesens känsla av rörelse. En urström som inte exis-
terar i relation till andra jag och som innebär en förnimmelsens en-
samhet. Världen som korrelat innebär en liknande ensamhet i dess 
karaktär av ”denna persons värld”. Denna ensamhet visar sig i Hus-
serls, liksom vi kommer se i Steins, analyser genom det rena jagets 
återupprepningsbarhet, vilket avslöjar det rena jag som ”har” världen. 
Heidegger kallar detta fenomen ”en metafysisk isolering av männi-
skan”, (metaphysische Isolierung des Menschen) eller en metafysisk en-
samhet.172

Scheler verkar i FEW anse att risken för solipsism därmed återkom-
mer på denna nivå och vänder sig därför till en personlig Gud för att 
komma ur denna problematik. Eftersom varje person har sin egen 
värld konstaterar han i nästa steg att idén om en enda konkret, verklig 
värld, ett makrokosmos, kräver en motsvarande ”makroperson”. Som 
vi har sett måste dock varje konkret värld höra till en konkret person 
för att inte endast bli en abstraktion. En sådan makroperson som 
 motsvarar ett konkret makrokosmos måste därför även den vara en 
konkret person. Scheler menar därför att vi endast genom en sådan 
gudomlig makroperson kan tala om en gemensam konkret värld för 
alla personer. (FEW 411ff, IR 227) I den mån olika personer skiljs åt 
och inte längre kan sägas dela värld, krävs alltså något annat för att 
garantera världens delbarhet i båda bemärkelserna, det vill säga att vi 
i världen kan skilja oss åt men att vi ändå har en gemensam värld. 

Scheler glömmer dock i detta argument bort personens transcende-
rande karaktär, det vill säga att personens riktadhet innebär att hon 
till sin karaktär är riktad mot det som inte är hon själv och mot det 
som inte är henne givet. En sådan öppen värld är på intet sätt solips-
istisk.

Detta resonemang återkommer i VEM, uppbyggt som ett klassiskt 
gudsbevis: Premiss 1: Denna värld är i sitt vara oberoende av den en-
skilda människans andliga akter. Premiss 2: Till varje möjlig värld hör 
dock en möjlig andes vara. Slutsats: Alltså hör en ande till världen som 
nödvändigtvis sätts samtidigt som världen sätts. (VEM 182) Detta 

172. Denna ”isolering” innebär dock ingen inneslutenhet utan snarare ett öpp-
nande som formulerar sig som ett jag med dess värld. Metaphysische Anfangsgründe 
der Logik, 1978, s. 171 ff. Se även Die Grundbegriffe der Metaphysik, 1983.
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argument är föga övertygande, och det förefaller rimligare att ifråga-
sätta premisserna än att godta slutsatsen. Gud är här därmed något 
som visar sig genom slutledning och detta argument har förståtts som 
den punkt där Schelers filosofi blir distinkt metafysisk av till exempel 
Philip Blosser. Blosser menar också att denna tankegång knappast 
 låter sig sammanföras med Schelers idé om en gemensam sfär, vilken 
kommer diskuteras i nästa kapitel.173 

Den bild som målas upp i FEW är alltså långt ifrån Schelers enda 
intersubjektivitetsteori. Scheler utvecklar istället en motsatt intersub-
jektivitetsteori som vill påvisa att vi först och främst befinner oss i en 
gemensam sfär (vilket kommer utvecklas i nästa kapitel) och som 
tvärtom har kritiserats för att negera den fenomenologiska reflektion 
som påvisar personens ensamhet.174 Schelers filosofi är alltså motstri-
dig, men denna motstridighet är symptomatisk för den skiljelinje jag 
velat dra genom Schelers verk och som kan formuleras som en oklar-
het i relationen mellan det transcenderande aktvarat och en själv-
affektiv och vital kroppslighet. 

2. Aktvara och kroppslighet

Aktvarat är Schelers försök att formulera transcenderandet som män-
niskans centrala varaart. Frågan i detta kapitel är hur det akt-vara som 
utvecklats i kapitel 1 kan förstås i relation till kroppslighet. Kroppslig-
het innebär här dels levd kropp som det konkreta liv som personens 
väsen eller ordo amoris kräver för att utgöra en person, dels den rums-
tidsliga manifestation som kroppsligheten utgör. Sammanbunden-
heten mellan aktvara och kroppslighet betonas när kroppsligheten 
förstås utifrån ett enkännande (2.2) medan det riskerar att förloras 
när Scheler i sin intersubjektivitetsteori (2.1), förstår kroppen som 
fysiologisk, liksom när han separerar ande och kraft i en ny dualism 
(2.3). 

173. Philip Blosser, ”Scheler’s Person against its Kantian Background”, 2002, s. 
60. 
174. Se t.ex. Schütz, ”Scheler’s Theory of Intersubjectivity and the General Thesis 
of Alter Ego”, 1942, för en god sammanfattning av en sådan kritik av Schelers 
intersubjektivitetsteori.
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Schelers intersubjektivitetsteori tar sin utgångspunkt i att jaget inte 
är någon immanent känd sfär utan ett transcenderande aktvara, lik-
som den andre inte är primärt transcendent utan given i ett överskri-
dande aktvara som det är möjligt att följa med i. Såväl det egna som 
det främmande medvetandet är därmed karakteriserat av att vara ett 
transcenderande aktvara, men som samtidigt också ständigt är givet 
som en sfär av erfarenheter. I denna intersubjektivitetsteori får dock 
kroppen en problematisk roll när Scheler formulerar kroppslighet i 
termer av en fysiologisk, privat sfär. 

Men hans undersökande av intersubjektiviteten går längre än att 
endast relatera olika individer till varandra såtillvida som han under-
söker fenomen där de olika individerna inte kan skiljas åt. Han kallar 
denna typ av fenomen för enkännande och i dessa spelar den levande 
kroppen en mer framträdande roll. Här finner vi en annan typ av 
kroppsligt erfarande som snarare är intimt förbundet med hans per-
sonbegrepp och utgör ett ”före” inre och yttre varseblivning. 

Det som vävs samman i enkännandets levande kropp skiljs dock åt 
som allra skarpast i Schelers sista period, i vilken han formulerade en 
filosofisk antropologi. Här separeras andens transcenderande aktvara 
och vitalitetens kroppslighet i ett nu-här, men därigenom visar Scheler 
också som allra tydligast varför denna konflikt uppstått i hans filosofi.

2.1 Intersubjektivitetsteori

Liksom Husserl och Stein ville Scheler i sin intersubjektivitetsteori 
inte bevisa existensen av främmande personer.175 Något bevis är inte 
nödvändigt utan istället handlar det om hur främmande personer är 
givna. Stein formulerar frågan på följande sätt: ”Hur är främmande 
upplevelser givna? Hur ser erfarenhet av främmande upplevelser ut?” 
(ZPE 22)176 På liknande sätt utgår Scheler från att vi alltid redan har 

175. Jag fortsätter här diskussionen i termer av ”person”, även om det inte alltid 
är det begrepp Scheler själv använder. ”Person” innebär alltså ett transcenderande 
aktvara, ett erfarande som inte självt kan omvandlas till objekt, men som utgör 
grunden för allt medvetet erfarande.
176. ”Was ist fremdes Erleben seiner Gegebenheit nach? Wie sieht Erfahrung von 
fremden Erleben aus?”
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förutsatt andra. I appendixet till Zur Phänomenologie und Theorie der 
Sympathiegefühle und von Liebe und Haß vill Scheler reda ut varför denna 
förutsättning inte är filosofiskt naiv utan en primär givenhet. Frågan 
är alltså i vilken sorts akter kunskap såsom vetande om andra uppstår 
och därmed på vilket sätt den andre ges, inte om den andre ges.

Scheler ville i PTS på ett radikalt sätt göra upp med de flesta av sin 
tids intersubjektivitetsteorier vilka han menade tenderade bli allt för 
solipsistiska. Schelers utgångspunkt var istället att jaget inte har någon 
primär givenhet för sig själv och att andra inte endast ges icke-origi-
närt. Jaget är inte en immanent känd sfär och den andre är inte pri-
märt transcendent och främmande. Han protesterade inte bara mot 
att den andre skulle vara något som måste bevisas utan även mot jagets 
förrangsställning och gick därmed längre än Husserl och Stein, för 
vilka jaget alltid måste vara utgångspunkten. Hans protest var dock 
inte i första hand riktad mot någon av dem utan mot olika typer av 
analogislut, inte minst mot hans forne lärare Theodor Lipps och den-
nes teori om inkännande. (PTS 118) 

Scheler menar att det intersubjektivitetsteoretiska analogislutet, där 
man härleder det andra jaget ur det egna, är intellektualistiskt och 
kräver en slutledningsförmåga som små barn och djur inte har. Det 
utgår också från en likhet mellan den egna kroppsligheten och den 
andres, men den andres kropp som ett föremål är tvärtom radikalt 
annorlunda än min egen levda kroppslighet och aktvara. Frågan är 
också hur det egna medvetandet skulle upplevas om vi på allvar inte 
trodde att det fanns andra medvetanden. (PTS 119f)

Schelers motargument innebär att om vi verkligen endast utgår från 
vårt eget medvetande, och inte har någon som helst föregripande kun-
skap om att även den andre har ett medvetande, så kan vi aldrig heller 
sluta oss till ett sådant. Schelers kritik av analogiargumenten är där-
med en misstro mot att ett ursprungligen solipsistiskt medvetande 
någonsin skulle kunna komma ur sin solipsism, men det är, som vi 
kommer att se, inte en kritik av alla aspekter eller användningar av 
analogiargument.177 

177. Se Zahavi, ”Beyond Empathy: Phenomenological approaches to intersubjec-
tivity”, 2001, för en diskussion om Scheler som en i en rad av olika fenomenolo-
giska intersubjektivitetsteoretiker. Schelers kritik av analogiargumentet blev 
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Scheler menar vidare att inte heller en inkännandeteori som utgår 
från att erfarenheten av den andre bygger på en trosakt bevisar exi-
stensen av den andres inre liv. Om basen vore en trosakt skulle det 
innebära att igenkänningen vore en ren slump eftersom vi också kan 
ha en tro på att det finns ett inre liv där det inte finns något. Att erfa-
renheten av den andre skulle bygga på en trosakt skulle också kunna 
hindras av en besvikelse vilket borde leda till solipsism; det är därmed 
en alltför instabil teori. Även här innebär det mest djupgående mot-
argumentet att tron endast leder till ”jag en gång till”. Den kan aldrig 
leda till den andre som en verkligt annan. 

I kontrast till dessa teorier vill Scheler istället betona att den andres 
positiva innehåll är givet i samma utsträckning som det egna positiva 
innehållet. Scheler menar därför att det endast är eftersom vi erfar att 
den andre är en person med sitt unika sätt som vi vet att han eller hon 
är främmande, och inte tvärtom – det vill säga att den andre primärt 
skulle vara ovetbar och att vi därför inser att den andre har ett positivt, 
men oåtkomligt innehåll. Scheler menar därför att den andres positiva 
innehåll är direkt givet, liksom det egna är givet som ett positivt inne-
håll. Vi förstår därför att den andre är annan än det egna jaget och 
således att det andra jaget också är främmande. (PTS 120ff) 

Hur menar då Scheler att den andres medvetande ges? Till att bör-
ja med är denna givenhet inte bunden till den andres kropp: det är inte 
genom att jämföra olika kroppar som olika personer framträder för 
oss. Även i exempelvis erfarenheten av ett konstverk erfar vi en inten-
tionalitet och således ett handlande, personligt jag, och vi accepterar 
ständigt existensen av personer vars kroppar vi inte erfarit. Scheler 
menar därför att det är ett antagande utan all grund att medvetandet 
först genom sina kroppsliga uttryck, eller genom ett empiriskt upple-
velseinnehåll, framställs som ett personligt jag och utan dessa differen-
tieringsmedel endast vore ett medvetande överhuvudtaget. (PTS 122f) 
Istället menar han att varje individ ursprungligen ges som en enhetlig 
person. Denna givenhet går tillbaka på uppfattningen att varsebliv-
ning ursprungligen inte skiljer på egen varseblivning och en annan 

grundläggande för den senare utvecklingen av fenomenologisk intersubjektivi-
tetsteori och har använts som en kritik även mot Husserls analogiargument i 
Cartesianska meditationer. 
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persons varseblivning, vilket utgör den mest kritiserade och omdebat-
terade delen av Schelers intersubjektivitetsteori. Bland annat Husserl 
kritiserade Schelers intersubjektivitetsteori för att han inte tar den 
fenomenologiska utgångspunkten på allvar.178 Som vi kommer att se 
har Husserl en poäng i denna kritik, men inte desto mindre innebar 
Schelers intersubjektivitetsteori ett försök att bredda Husserls förstå-
else av jaget och förstå det som konstituerat av annanhet på ett mer 
radikalt sätt. 

Scheler menar att det är fenomenologiskt felaktigt och fördomsfullt 
att utgå från att endast det egna jagets inre liv är givet, med följdsatsen 
att den främmande människan endast är given genom sitt kroppsliga 
uttryck. Det egna aktvarat kan inte bli något kunskapsinnehåll, och 
det är möjligt att följa med i den andres aktvara utan att objektivera 
det. Vore människan ett solipsistiskt substrat kunde vi aldrig på detta 
sätt ”träda in i” varandra och följa med i varandras aktvara. I denna 
tidiga skrift betonar Scheler alltså att vi lever i en gemensam värld av 
känslor, upplevelser och tankar. Scheler målar upp denna delade, 
 gemensamma värld genom att påpeka att om samma upplevelse kan 
ges som egen eller tillhörande den andre, finns också möjligheten att 
en upplevelse helt enkelt är given utan att ännu vara given som egen 
eller någon annans. Denna nivå av givenhet är den gemensamma ut-
gångspunkten som därefter delas upp i ”egna upplevelser” och ”andras 
upplevelser”. Det blir därmed osäkert om vi primärt erfar dem eller 
sekundärt känner dem i efterhand. Ett exempel på sådan osäkerhet är 
att någon annans tanke kan ges som min egen, jag kan förstå ett inne-
håll som ”mitt” trots att det är något jag hört, men glömt bort att det 
blivit berättat för mig. (PTS 124ff) Vi lever därmed i en historiskt 
 given värld av möjliga erfarenheter och upplevelser, varför Scheler 
menar att vi lever mer i andra än i oss själva och tenderar att rikta oss 
mot andras erfarenheter i högre grad än mot våra egna. Vi lever alltså 
inte primärt i ett sinnligt givet nu-här utan nuet är genomsyrat av 
erfarenheter, idéer och fantasier – det vill säga bland annat av vad 

178. Husserl, Zur Phänomenologie der Intersubjektivität. Texte aus dem Nachlass. Zwei-
ter Teil, 1973, text 16, s. 335. Se även Stein, ZPE, s. 31 f. Liknande kritik framfördes 
också av Heinz Lisser, Heinrich Rickert, A. Willwoll och Alfred Schütz; se 
 Michalski, Fremdwahrnehmung und Mitsein, 1997, s. 93 f. 
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Husserl kallade retentioner och protentioner. Scheler menar att dessa 
erfarenheter inte primärt ger ett jag utan först ges som en gemensam 
odifferentierad ström:

[E]n indifferent ström av upplevelser flyter ”först” förbi, en ström som innehål-
ler det egna och det främmande sammanblandade och inte åtskilda; och i 
denna ström bildas först gradvis allt fastare gestaltade virvlar, som långsamt 
drar in ständigt nya element från strömmen i sin cirkel och i denna process 
tillordnas olika individer. (PTS 127)179

 
I denna odifferentierade ström sker något som liknar vad Husserl kall-
lade passiva synteser, när strömmens virvlar får allt fastare form och 
kopplas till olika personer. Men Scheler vill inte att vi ska förstå  denna 
indifferenta ström som oberoende av personerna, det är inte en ström 
av ”medvetande överhuvudtaget”, vilket som vi har sett är en position 
som Scheler kraftigt kritiserar. Denna process innebär tvärtom att det 
till varje upplevelse hör en person. Där en upplevelse är given är en 
person medgiven och denna person är, som vi har sett, väsensnödvän-
digt en individ. Men till vilken person en upplevelse hör, vår egen 
eller en främmande, det är i den primära givenheten av upplevelsen 
inte direkt givet. Ett argument för detta är att ett medvetande tidigt 
fylls av idéer och upplevelser ur vilket barnet vid ett visst stadium 
skiljer ut sig själv ur sin själsliga omvärld.180 (PTS 127ff) Scheler blev 
liksom Eugen Fink anklagad för att formulera en statisk förindividuell 
substans,181 men hans teori har en större affinitet med Heideggers be-

179. ”[E]in indifferenter Strom der Erlebnisse fließt ’zunächst’ dahin, der Eigenes und 
Fremdes ungeschieden und ineinandergemischt enthält; und in diesem Strome bilden sich 
erst allmählich fester gestaltete Wirbel, die langsam immer neue Elemente des Stromes in 
ihre Kreise ziehen und in diesem Prozesse verschiedenen Individuen zugeordnet werden.”
180. Denna beskrivning av barnet som först inte skiljer på sig själv och sin omvärld 
eller moder har på senare tid utvecklats av feministiska fenomenologer som Gail 
Soffer och Astrid Thoné. De betonar dock hur barnets upplevelser i ökande grad 
knyts till den egna kroppsligheten och därmed till den egna individen. Se Gail 
Soffer, ”The Other As Alter Ego: A Genetic Approach”, 1998–99, och Astrid 
Thoné, ”A radical gift: Ethics and Motherhood in Levinas ’Otherwise than be-
ing’”, 1998. Men en sådan idé har också kritiserats av bland annat samtida utveck-
lingspsykologer som t.ex. Daniel N. Stern, se Spädbarnets interpersonella värld, 2003.
181. Schelers teori tillskrevs just en sådan enigmatisk metafysik av bland annat 
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grepp om medvaro och historicitet och han argumenterar som vi sett 
återkommande för att medvetandet aldrig kan vara överindividuellt, 
liksom för att ett opersonligt förnuft inte kan vara personens grund; 
däremot kan erfarenheter primärt ges som anonyma.

Scheler går därmed också emot uppfattningen att inre varseblivning 
är varseblivning av en själv medan yttre varseblivning är varseblivning 
av föremål och personer utanför, och andra än, det egna jaget. Perso-
nen kan istället erfara sig själv genom inre likaväl som yttre varsebliv-
ning. Den kan erfara sitt eget inre tillstånd men också sin egen kropp 
som ett yttre föremål genom yttre varseblivning. Men inte heller är 
den inre varseblivningen uteslutande varseblivning av det egna jaget; 
som medfullföljande i aktvarat kan det analyserande följa sitt eget 
aktvara, likaväl som den andres. Aktvarats givande, menar han alltså, 
visar sig primärt som en ström av erfarenheter, tankar och känslor som 
vi lever i, det vill säga en gemensam sfär av meningar. Liksom den inre 
åskådningen inte endast omfattar nuet utan även erinring och förvän-
tan, omfattar den inte bara jaget utan även en bred ström av olika 
personers erfarenheter. Personen kan alltså erfara även andras upp-
levelser genom inre varseblivning av ett medfullföljande och inte 
 endast genom yttre varseblivning av kroppar. 

Kroppslighetens unicitet och omedelbarhet gör dock detta resone-
mang mer komplicerat. Scheler menar att B kan ha en inre varsebliv-
ning av något som A har haft en yttre varseblivning av genom att B 
medfullföljande upplever det som om hon haft A:s upplevelse och 
kroppsliga förändring. Men B upplever inte detta genom att hon upp-
lever A:s kroppsliga förändring utan hon kan genom den inre åskåd-
ningen omedelbart fatta A:s upplevelse. Den inre åskådningen omfat-
tar därmed inte endast den egna själsprocessen utan möjligheten till 
tillgång till det sammanlagda riket av själar som en anonym och odif-
ferentierad ström av upplevelser. Mot bakgrund av denna ström upp-
fattar vi även vårt eget tidsliga upplevande. (PTS 131) Därmed är inte 
bara det spatiala rummet delat, utan det finns även ett gemensamt 
erfarenhetsrum av summan av alla erfarenheter, betydelser, känslor, 
akter med mera. Det är detta senare rum som den inre varseblivning-

Alfred Schütz, A. Willwoll, Anna T. Tymieniecka med flera. Michalski, Fremd-
wahrnehmung und Mitsein, 1997, s. 94.
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en rör sig inom. Den inre respektive yttre varseblivningen rör sig 
 således i olika rum, och som rumsliga överskrider de den enskilde 
 individen. Med en begreppsapparat lånad från Husserl skulle vi kunna 
beskriva den inre varseblivningens rum som historiskt lagrade proten-
tioner, retentioner, fantasier etc. Detta fält sträcker sig bortom indi-
viden, men är likväl tillgängligt för individen att medfullföljande röra 
sig inom.

Från denna gemensamma sfär skiljer Scheler konkreta sinnesintryck 
som är bundna till en viss kropp, det vill säga fysiologiska processer 
som till exempel luftvågor som träffar ett öra. Den fysiologiska proces-
sen menar han kan endast ske i en sfär av gemensamma, meningsfulla 
erfarenheter. Genom fysiologiska processer kan vi erfara såväl oss 
själva som andra ting och personer inom detta rum. Till varje inre 
åskådning hör därför en möjlig sinneserfarenhet. Här är det dock vik-
tigt att observera att det är en möjlig sinneserfarenhet, det vill säga den 
inre åskådningen kan vara sammanlänkad med en sinneserfarenhet 
men är det inte nödvändigtvis vid varje tidpunkt. Den inre åskåd-
ningen kan, som ovan konstaterats, ha erfarenheter ”som om” det 
vore fysiologiska erfarenheter, det vill säga medfullföljande erfara den 
andres fysiologiska erfarenhet eller egna tidigare fysiologiska erfaren-
heter. Den fysiologiska erfarenheten innebär att en specifik erfarenhet 
lyfts fram och konkretiseras. (PTS 130) Kroppsligheten blir här alltså 
reducerad till fysiologi och strömmen i dess specifika riktning och 
strömmande tenderar att osynliggöras. 

Det är inte heller endast erfarenheten av den andre som kan ges 
genom sinnena i en yttre varseblivning. Även erfarenheten av en själv 
är knuten till en yttre erfarenhet av det egna uttrycket. Ett av Schelers 
exempel för detta är att en glädje vars uttryck hämmas inte är det-
samma som en glädjen som fått brista ut i skratt. En inre åskådning 
som är riktad mot oss själva är därmed inte heller den direkt, utan 
beroende av och förmedlad genom upplevelsens verkningar på krop-
pen. Scheler menar att den fysiologiska processen endast är det som 
utlöser akten och det som riktar fokus mot ett specifikt innehåll inom 
sfären av möjliga inre åskådningar. Inre åskådning omfattar därmed 
tillgången till det gemensamma existerande riket av själar – en ännu 
ej åtskild ström av upplevelser som kan återvinnas genom reduktio-
nens bortseende från de tillfälliga personerna. Han menar att vi även 
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fattar vårt eget jag mot bakgrund av denna för jaget överflödande 
ström av erfarenheter. (PTS 130ff) Denna gemensamma ström existe-
rar alltså inte oberoende av de konkreta personerna och de konkreta 
fysiologiska erfarenheterna, samtidigt som den gör personer och sin-
nesintryck möjliga som dessa intrycks horisont. 

Det vi kan undersöka som fysiologiska kroppsliga processer, menar 
Scheler, är alltså en speciell status i erfarenhetsströmmen. Därför 
 argumenterar han både mot en dualism som skulle innebära att en 
själssubstans kausalt påverkar kroppen – som i sin tur kan påverka 
andra kroppar – och mot en psykofysisk parallellism. Han menar att 
båda dessa teorier leder till ett inre egenpsykiskt fängelse och utesluter 
erfarenheten av den andre. Det är alltså i den inre åskådningen vi kan 
erfara den andres själsprocesser, medan kroppen med dess fysiologiska 
processer endast är en mediator för den själsliga strömmen som stän-
digt tenderar att svämma över sina gränser. Hjärna, nervsystem med 
mera bestämmer varseblivningens exakta utseende men inte den själs-
liga processens innehåll. (PTS 136f) Det gemensamma riket av själs-
liga erfarenheter skiljs alltså från den fysiologiska processen. Denna 
distinktion mellan fysiologiska och själsliga erfarenheter tenderar att 
skära av och separera det konkreta aktvarat som konkreta personer, 
från en gemensam erfarenhetsvärld av väsen och abstrakta erfaren-
heter. Det problematiska med denna beskrivning finner jag alltså i den 
snäva förståelsen av kroppen som fysiologisk, snarare än i beskriv-
ningen av erfarenhetsströmmen som gemensam. Den fenomenolo-
giskt givna erfarenhetsströmmen kompliceras istället på ett intressant 
sätt. Strömmen är i Husserls analys konstituerad av sina protentioner 
och retentioner, vilka Husserl förstår som personliga, men kanske 
skulle man kunna använda dessa termer för att förstå Schelers gemen-
samma ström – där retentioner och protentioner, men även habitus 
(vilket Husserl förstår som djupgående vanor), istället förstås som pri-
märt anonyma och som kollektiva. Men när Husserl vill undersöka 
strömmens strömmande som det primärt egna är det just detta som 
Scheler inte ser i sin intersubjektivitetsteori, men som han istället, 
som vi har sett, gör rättvisa i analysen av personens aktvara.

Scheler menar under denna period att både den egna och den andra 
personen ges genom kroppens fysiologiska processer och yttre åskåd-
ning. På liknande sätt är den inre åskådningen riktad mot den gemen-
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samma strömmen av erfarenheter. Det som är centralt här, liksom i 
analysen av personen, är att det egna inte är direkt givet som ett kun-
skapsinnehåll, men i kontrast till analysen av personen osynliggör han 
här andra sätt som personens primordiala givenhet blir synlig på. 

Vi kan också notera att han här lägger större tonvikt på kroppslig-
hetens manifestation och plats i rum och tid, och den betydelse detta 
har för kunskapen om såväl den egna som den andra personen. Det är 
därmed inte så att vi upplever oss själva och våra upplevelser enkelt 
och omedelbart, och därefter deras uttryck, handlingar och rörelser. 
En sådan ren inomsjälslig själverfarenhet är en fiktion. Istället erfar vi 
oss själva genom våra handlingar och våra egna rörelser. (PTS 132ff) 
Scheler konstaterar att detta delade rum innebär att vi inte borde tviv-
la på den andres medvetandeinnehåll, liksom vi inte borde tvivla på 
att vi erfar samma föremål. Medfullföljande erfar vi inte primärt den 
andres tårar utan hans sorg, inte heller ser jag den andres ögon utan 
jag erfar att han ser, det vill säga den andres aktvara. Vi erfar därmed 
inte främst kroppar utan enhetliga helheter som vi varseblir och i ett 
andra steg separerar i ett inre och ett yttre. (PTS 143ff) Han menar 
därmed att eftersom både jaget och kroppen hör till samma konkreta 
och enhetliga person, så upplever jag min kropp som min, och den 
andres kropp som dennes. Både jaget och kroppen finner sin individu-
alisering i den upplevda tillhörigheten till en enhetlig person. (PTS 
123) Inkännandeteorin överdriver därmed problemet med tillgången 
till det främmande men underskattar problemet med tillgången till 
det egna. 

Scheler försöker binda samman kropp och själ genom att mena att 
kroppen med dess variationer, det vill säga sinneserfarenheten, endast 
har betydelse för det sätt som upplevelsen antar som inre betydelse, 
men inte för upplevelsen själv. Han menar därmed att det inte finns 
någon omedelbar kausal koppling mellan själens upplevelse och pro-
cessen i nervsystemet. Den fysiologiska processen vill han alltså förstå 
som ett sätt att aktivera själsligt innehåll. Därmed finns en indirekt 
beroenderelation mellan det specifika innehållet i den inre erfaren-
heten och den fysiologiska processen. Det vi aldrig exakt kan uppleva 
av den andre är därmed endast de främmande upplevda kroppstillstån-
den och de med dessa förknippade sinnliga känslorna: endast detta 
skiljer människa från människa. Även i detta verk beskriver Scheler 
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därmed ett område som är avskilt från andra, men formulerar det i 
fysiologiska termer. För att förklara vår möjlighet till förståelse av 
varandras fysiologiska erfarenheter återvänder Scheler till analogi-
argumentet, men på en mindre grundläggande nivå: Analogiargumen-
tet kan inte bevisa att den andres medvetande finns, men andras speci-
fika sinneserfarenheter, hur det själsliga fysiskt aktiveras, kan vi förstå 
genom en analogi med sinneserfarenheter från den egna kroppen. Han 
konstaterar att jag inte kan känna den andres smärta, utan endast 
 reproducera liknande erfarenheter ”och sluta mig till att den andre 
genom analoga retningar upplever något liknande som jag själv.” (PTS 
138)182 

Men dessa analogier kan inte medlevas på samma sätt som en  andlig 
känsla som till exempel sorg. Kroppstillstånd är bundna till en specifik 
kropp, vilket gör att vi inte kan känna samma smärta men däremot 
erfara samma lidande. När personen följer med i den andres erfarenhet 
är det alltså lidandet som framträder och inte den fysiologiska smär-
tan. På liknande sätt kan två personer höra samma ton utan att ha 
samma fysiologiska erfarenhet. (PTS 138)

Men man kan också bli medveten om sin egen kropp som ett objekt, 
skapa ett avstånd till sitt fysiologiska erfarande, och därmed genom 
reduktionen ”rena” sin själ från den ständigt medgivna organerfaren-
heten. ”Själen” kan alltså bära och aktivera ett innehåll på ett annat 
sätt än det kroppsliga. Denna alternativa aktivering är nära relaterad 
till Husserls närvarogörande akt, som lyfter fram ett innehåll utan att 
det är verkligt originärt givet. Denna närvarogörande akt innebär 
dock ingen brist för Scheler, utan innebär tvärtom att kropparnas 
 separerade tillstånd lämnas för ett gemensamt rike av innehåll. Genom 
att göra detta menar Scheler att ett bestånd av främmande upplevelser 
breder ut sig för vår blick. Från den inre åskådningens akt och dess 
väsen kan varje upplevelse fattas likaväl som den egna sinneserfaren-
heten. De olika kroppstillstånden gör att B kan ha en annan ”bild” än 
A av samma erfarenhet. Denna kroppsligt bundna ”bild” är alltså det 
som vi bör befria oss ifrån för att nå riket av gemensamma erfaren-
heter. På detta sätt försöker Scheler formulera en sorts reduktion som 

182. ”und schließen, daß der Andere bei Analogen Reizen ein Ähnliches wie ich 
selbst erlebe.”
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leder till en intersubjektivt given värld av erfarenheter. Detta är feno-
menologiskt möjligt endast genom att vi förstår den gemensamma 
världen av själsligt innehåll som mer omedelbart given än det fysiolo-
giskt givna. Han menar vidare att om det psykiska endast vore givet 
för en person skulle det aldrig kunna vara meddelbart. Hans poäng är 
alltså att fältet av mening är gemensamt om än inte omedelbart det-
samma för var och en. Scheler argumenterar för att detta gemensam-
ma fält är fenomenologiskt grundläggande genom att påpeka att 
 fenomenologin utgår från det omedelbart givna, vilket alltså inte är 
det kroppsligt bundna. (PTS 137ff) 

Men detta innebär också att han separerar det kroppsligt givna från 
en värld av betydelser. I relation till den skiljelinje som pekades ut 
ovan separerar han även här det sinnligt givna från dess värden och 
betydelseinnehåll, och menar att det gemensamma betydelseinnehål-
let är mer primärt än det sinnligt givna. Scheler tenderar alltså att rena 
det själsliga från det kroppsliga, eller en sfär av väsen och gemensamt 
innehåll från fysiologisk realisering. Det som hölls samman i hans 
teori om personen separeras därmed här i hans intersubjektivitetsteori. 

Likafullt pekar Scheler ut några områden som har fortlevt inom den 
fenomenologiska traditionen. Där Husserl menar att den andres erfa-
rande endast kan ges icke-originärt, utgår Scheler först och främst från 
en gemensam sfär som i ett andra steg har individuella ”fickor” som 
gör det möjligt för olika individer att dölja saker från varandra. Denna 
riktning inom den fenomenologiska intersubjektivitetsteorin har lett 
till att man allt mer har betonat reduktionen till en intersubjektiv 
värld.183

Det är alltså i tematiken av det kroppsliga som det problematiska 
med Schelers intersubjektivitetsteori framträder, i och med att han 
inte kommer till rätta med den problematiska relationen mellan det 
fysiologiskas givenhet och den gemensamma sfären. Relationen  mellan 
kroppslig givenhet och själslig eller andlig givenhet förblir dock ett 

183. Scheler intersubjektivitetsteori togs emot entusiastiskt och uppfattades som 
en välkommen kritik av den gamla tidens solipsistiska subjektsfilosofi. Denna 
entusiasm förhindrade dock inte att den samtidigt sågs som problematisk, vilket 
ledde till att han, som tidigare påpekats, ofta förvisades till metafysiken eller mys-
tiken. Mark Michalski, Fremdwahrnehmung und Mitsein, 1997, s. 38.
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centralt tema genom hela hans liv, om än i olika termer. Vi kommer 
därför i nästa avsnitt att undersöka ett helt annat sätt att närma sig 
kroppsligheten hos Scheler, nämligen när han formulerar den i termer 
av levande kropp (Leib) snarare än av fysiologi. Men innan vi vänder 
oss till denna analys ska vi se lite närmare på hur Scheler använder sig 
av begreppet dela. Detta begrepp är centralt i hans filosofi men har 
blivit alltför lite analyserat. Han menar alltså att vi ”delar” en gemen-
sam sfär och därmed att många personer har tillgång till samma om-
råde, men i begreppet dela ligger också att personerna i detta delande 
skiljer sig åt. Scheler diskuterar explicit begreppet dela i relation till 
olika sorters värden.184 

Schelers diskussion om värden visar som vi har sett att världen inte 
endast behöver förstås som en ordning av objekt (som måste tillhöra 
en erfarande person), utan värdenas ständiga ”mera” och transcende-
rande struktur binder samman personer i en helhet som inte själv är 
ett transcendent objekt. Vi har tidigare konstaterat att lika känner 
lika: i den mån världen endast förstås som ett objektsammanhang 
måste även dess vetande motpart förstås som en objektiverbar individ. 
Men i en värld strukturerad av älskande intentionalitet riktad mot 
transcenderande värden förstås även personerna som transcenderan-
de. Världens helhet blir därmed inte en totalitet av ting utan en över-
skridande ordning och historia som delas. Den gemensamma sfär som 
Scheler diskuterar i sin intersubjektivitetsteori kan förstås som en så-
dan gemensam överskridande ordning. Värdena träder fram genom 
ordo amoris, men eftersom de också transcenderar den älskande perso-
nen bär de även på en öppenhet inför andra personer. Deras transcen-
derande karaktär innebär att det älskande jaget inte är slutet i sig själv.

Scheler konstaterar dock att det finns olika typer av värden och att 
de skiljer sig åt just i hur de delas. Vissa värden, till exempel födans 
värde, är helt sammanbundna med sina bärare och kan därmed styck-
as materiellt. Ett stycke bröd kan till exempel delas upp i flera olika 
delar och därigenom mätta många. Ett konstverk däremot kan inte 
styckas på samma sätt utan kan tvärtom åtnjutas av flera, utan att 

184. Svenskans ”dela” och tyskans teilen har samma rot, men till exempel engel-
skan saknar ett motsvarande begrepp som rymmer samma dubbeltydighet av att 
både skilja åt och binda ihop.
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delas i bemärkelsen av att styckas upp. Där brödet har sitt värde i att 
det kan styckas skulle konstverket förlora sitt värde om det styckades 
upp. Men Scheler menar att ett konstverk för den sakens skull inte helt 
delas, i bemärkelsen binder samman dem som ser det. Tvärtom erfars 
det på olika sätt av olika personer och tenderar också att separera de 
kännande individerna. Slutligen finns de högsta värden som varken är 
delbar materia eller delar bärarna åt när de erfars av flera. Dessa värden 
kallar han heliga. Han menar att det heliga samtidigt är odelbart och 
eget för varje person. Det förenar och förbinder, och skiljer endast åt 
i sin teknik och sina symboler. (FEW 91f) 

Att dela innebär alltså att separera, men delarna bär fortfarande 
såsom delar en sammanbundenhet. Men att dela något kan också 
innebära att två olika personer plötsligt binds samman när det visar 
sig att de delar till exempel ett intresse. 

Det materiella och psykiska (som Scheler exemplifierar med brödet 
och konstverket) har alltså en separerande möjlighet. Det heliga där-
emot kan varken styckas eller skilja människor åt i olika erfarenheter. 
Liksom den gemensamma sfären håller det heliga personer samman 
men gör det samtidigt möjligt för dem att separeras inom detta 
 gemensamma element. Det heliga är en intensifiering av varje trans-
cenderande intentionalitet såsom det alla intentionaliteter har gemen-
samt, den rörelse hos aktvarat eller den känsla av liv som olika personer 
har gemensam, men som i samma moment skiljer dem åt. Därmed 
överskrider det varje enskild intentional akt.

Detta heliga är i sig odelbart. Liksom den riktadhet som Scheler 
kallar person är det heliga inget som kan delas i bitar, men denna en-
het överskrider personens enhet och innebär i sin odelbarhet istället 
sammanbindandet av personer. Endast eftersom det är odelbart är det 
något vi helt delar. ”Dela” visar sig därmed vara ett paradoxalt ord 
som (liksom ”gräns”)185 visar på en samtidig sammanbindning och 
 separation. Denna paradoxala funktion stötte vi tidigare på under 
 fenomenet mångfald och enhet (se del I, kap 2.2). Utifrån Scheler 
skulle vi kunna säga att vi delar levd kroppslighet, själslighet och and-

185. För en diskussion om hur begreppet gräns fungerar på liknande sätt, se min 
”Limit-situation – Antinomies and Transcendence in Karl Jaspers’ Philosophy”, 
2006, s. 55 ff.
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lighet. Men ordet dela fyller i alla dessa fall olika funktioner. Den 
levda kroppsligheten och själsligheten fungerar som två element som 
en mångfald personer kan dela och separeras inom; liksom vi såg i 
Husserls diskussion om den levande kroppen kräver den egna kroppen 
likaväl som det empiriska jaget en annan kropp respektive ett annat 
empiriskt jag för att kunna framträda. Det heliga däremot lyfter  denna 
betydelse en nivå till. Det är en delad enhet som samtidigt utgör 
 förutsättningen för varje akt och skiljer akterna åt. Därmed är det 
snarare sammanbundet med urströmmen, som vi hos Husserl fann i 
såväl den andres främmandehet som i det egnas transcenderande.

Det är i samklang med ett sådant resonemang som det av Scheler 
beskrivna öppna fältet av erfarenheter kan utgöra möjligheten för att 
älskande och inkännande följa med i den andres akter och därmed ta 
del av den andres värld genom att vi båda är urströmmande riktning-
ar. Genom ett sådant medfullföljande kan olika personer dela såväl 
värden som värld, flätas samman och ta del av varandras riktningar.186 
Detta delande förhållningssätt kommer också att återkomma i Schelers 
religionsfilosofi, inte minst i relation till just andebegreppet.

Urströmmen (och som vi kommer att se Schelers kraftbegrepp) 
skulle kunna förstås som den gränspunkt där delandets båda sidor 
 faller samman, där vi inte kan tala om två, men som ändå utgör ett 
ursprung till delandet, vilket kanske till och med skulle kunna formu-
leras som delandets rörelse. En sådan punkt skulle alltså innebära en 
gemensam punkt som skapar två eller flera vilket vi skulle kunna kall-
la för en rörlig mitt – men denna rörliga enhet existerar endast genom 
att skilja åt. Det utgör en gränsdragning vari delarna finner ett gemen-
samt ursprung, men ett ursprung som innebär att de skiljs åt. En sådan 
rörlig mitt kan vi också återfinna i några av Schelers diskussioner om 
den levande kroppen.

2.2 Den levande kroppens enkännande

Diskussionen om det ”fysiologiskas” roll i intersubjektivitetsteorin är 
alltså inte den enda analysen av kroppslighet hos Scheler. Scheler fö-

186. Rainer R. A. Ibana, ”The Stratification of Emotional Life and the Problem 
of Other Minds According to Max Scheler”, 1991, s. 467.
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reslår till exempel några år efter PTS även möjligheten till en mer 
radi kal sammanblandning och förening mellan det egna och det främ-
mande vilket inkluderar en delad kroppslighet. I Wesen und Formen der 
Sympathie (som alltså är den omarbetade nyutgåvan av PTS) går Sche-
ler igenom en rad olika exempel på ”enkännande” (Einsfühlung), det 
vill säga tillfällen då en enhet mellan det egna och det främmande 
upplevs, och det egna och det främmande smälter samman. Denna 
känsla av enhet är ett gränsfall där det främmande jaget identifieras 
med det egna på ett ovillkorligt och förmedvetet sätt. Han menar att 
eftersom dessa erfarenheter finns bör vi ge dem dess rätta plats och 
inte ignorera dem i våra fenomenologiska undersökningar. 

De flesta exempel på enkännande i Schelers diskussion kommer från 
olika religiösa eller parapsykologiska fenomen: ”primitiva folk” som 
identifierar sig med sitt totemdjur; extas i mysterieordnarna då delta-
garna identifierar sig med guden eller gudinnan; hypnotisören och den 
hypnotiserade; samt olika besatthetsfenomen. Men han exemplifierar 
det även med massrörelser, barns identifikation i rollekar, sexuella 
upplevelser av sammansmältning, och spädbarnet och moderns iden-
tifikation och deras delade kropp vid graviditet och amning. (WFS 
16ff) Denna enhetskänsla är inte specifikt mänsklig, snarare är den 
fördunklad hos människan och framträder endast i undantagsfall med-
an den hos andra flockdjur är mer utpräglad. (WFS 38)

Som vi kommer att se menar den tidiga Stein att enkännandet är 
omöjligt just eftersom det ignorerar kropparnas åtskillnad. Hennes 
exempel är akrobaten och dess åskådare: åskådaren kan leva sig in i 
akrobaten och vara ”med” akrobaten, men det betyder inte att de är 
helt identifierade. (ZPE 17) Scheler håller naturligtvis med Stein i det 
här exemplet, men menar att det också finns andra exempel, tillfällen 
när kroppsuppfattningen är förändrad och jag inte längre upplever 
mig som en individuell kropp. Ett sådant exempel är kärleksakten som 
han beskriver som en upplevelse av en gemensam livsström i vilken 
det individuella personvarat upphävs. (WFS 16f, 25) Enkännandet 
karakteriseras därmed återkommande av kroppars intima, nära och 
gränsöverskridande relation. Det starkaste exemplet är kanske relatio-
nen mellan moder och barn som i graviditeten delar kroppslighet ur 
flera aspekter, och där amningen därefter innebär en gradvis övergång 
till två åtskilda och oberoende kroppar. Födelsen är alltså inget språng, 
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utan individuationsprocessen sker stegvis. Därför finns det en primär 
korrelation mellan barnets och moderns livsrytmer, till exempel am-
ningsrytmen som modern, trots alla försök, inte kontrollerar utan som 
innebär ett samspel, primärt mellan bröst och barn. Scheler talar där-
för om en vitalpsykisk enhet: ”Den förmedvetna vitalpsykiska enheten 
mellan mor och barn är inte helt upplöst i och med att deras kroppar 
skiljs åt organiskt”. (WFS 29)187 Ur denna vitalpsykiska enhet separe-
ras alltså två kroppar och två individuella personer gradvis. Åtskill-
naden sker dels genom ett individuellt kroppsmedvetande, och dels 
genom ett individuellt andligt personcentrum. Enkännandet ligger 
dock mellan dessa båda individuerande drag:

Dessa enkännanden ligger […] helt i det mellanrike i vår mänskliga 
väsenskonstitution som jag med en tydlig åtskillnad från den person-
liga anden och den objektiverade levande kroppen kallat för vitalmed-
vetandet. (WFS 37)188

Enhetskänslan tar alltså plats i ett mellanrike i den mänskliga väsens-
konstitutionen, mellan den personliga anden och kroppen. Vi har så-
ledes både ett psykiskt individuellt personcentrum som var och en har 
för sig själv, och ett kroppsmedvetande som i samma utsträckning är 
individuellt. ”Mellan” dessa kan nämnda enhetskänsla framträda. 
Detta ”mellan” är också en ursprunglig bas i vilken de olika individer-
na kan ta plats. Scheler menar att det är den individualiserande rörel-
sen som gör människan till människa: ju mer människa hon är desto 
mer individuerad, ju mer djur desto mer massa och enkännande. Men, 
menar han, människan kan också återfinna enkännandet på en högre 
nivå som en högre andlig upplevelse, i vilken människan höjer sig över 
sin kropp och allt som är knutet till henne som individ. (WFS 38)

Även i begreppet den levande kroppen lever detta ”mellan” kvar. I 
kontrast till det fysiologiskas separerande funktion beskriver Scheler, 
som vi har sett, den levande kroppen som det omedelbart uttryckande 

187. ”Die vorbewußte vitalpsychische Einheit ist zwischen Mutter und Kind durch 
die organische Ablösung der Leiber eben noch nicht ganz zerissen”.
188. ”Die Einsfühlungen liegen […] allesamt in jenem Zwischenreich unserer 
menschlichen Wesenkonstitution, die ich im scharfen Unterschied von persona-
lem Geist und Leib-Körper das Vitalbewußtsein […] genannt habe.”
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där en erfarenhet av skratt är en erfarenhet av glädje. Därmed utgör 
den levande kroppen en sammanbindande sfär där yttre och inre erfa-
renhet binds samman. Således kan också erfarenheten av den andre 
ges genom en inre varseblivning där den andres glädje erfars omedel-
bart i samband med den andres levande kropp som ett uttrycksfält, 
vilket även erfars i en yttre varseblivning. (WFS 6)

Detta samband innebär att där en konkret, individuell person är 
given är också en individuell kropp medgiven och därmed är också ett 
kroppsjag medgivet. De psykiska funktionerna är även de samman-
bundna med en levande kropp. Funktionerna tillhör akterna på ett 
dubbelt sätt, de är det varigenom en akt riktar sig mot sitt föremål, till 
exempel hörsel eller syn, men de kan också bli föremål för nya akter: 
synorganet kan ses, om än indirekt, och jag kan ibland höra luktorga-
net. Genom denna möjlighet att bli föremål visar sig funktionerna 
som något beroende av akterna. Funktionerna och akterna skiljer sig 
innehållsligt inte åt på något annat sätt än just detta: att akterna inte 
kan vara föremål. (FEW 403) Därmed är det Schelers funktions-
begrepp som kommer närmast Husserls begrepp levande kropp (Leib) 
enligt vilket kroppen både är levande och erfarande och kan erfaras. 
Aktbegreppet däremot renodlar ett erfarande som aldrig kan bli ut-
sida för sig själv.

Eftersom den levande kroppen ges dubbelt, genom inre likaväl som 
yttre sinnen, påpekar Scheler att kroppsligheten binder samman de 
inre och yttre varseblivningarna och därmed också den själsliga sfären 
med den yttre rumsliga. Eftersom den levande kroppen är en enhet 
menar han till och med att den levande kroppens erfarenhet inte en-
dast innebär en överensstämmelse mellan inre och yttre varseblivning 
utan en identitetsenhet, vilket innebär att inre och yttre kan ges i 
omedelbar sammanbundenhet. Det innebär också att den levande 
kroppen ges bortom eller snarare som ett grundfenomen för såväl det 
yttre som det inre. Den kan varken reduceras till något själsligt eller 
till blott en kropp bland andra. (FEW 414ff) Den levande kroppen är 
inte endast något som tillhör ”mig” som ett ting utan den är först och 
främst levande, vilket innebär att den utgör en självgiven självstän-
dighet. (FEW 422) Här liksom hos Husserl återfinner vi alltså den 
levande kroppens känsla av liv eller självaffektivitet som en ursprung-
lig punkt före uppdelningen i egen och annan. Scheler lyfter fram 
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moder–barn relationen och betonar därmed att enkännandet är förin-
dividuellt, det vill säga en erfarenhet av ett vara innan individualiteten 
växt fram.

Att den levande kroppen är något som binder ihop och ontologiskt 
föregår kropp och själ är också ett centralt tema i Das Leibphänomen, 
Bernhard Lorscheids studie av den levande kroppens fenomen i 
 Schelers fenomenologi. Även han påpekar att Schelers begrepp ”den 
 levande kroppen” är den givenhetsform som binder samman yttre och 
inre i och med att den levande kroppen kan erfaras både med inre och 
yttre varseblivning. Men denna erfarenhet av ”både och” har också en 
aspekt av att vara ”före” uppdelningen, det är en enhet som är ständigt 
medgiven och medintenderad och som därmed är en psykofysiskt 
 indifferent fenomenell givenhet.189 Scheler formulerar detta på föl-
jande sätt:

Den ontiskt identiska och ursprungligen identiska levande kroppen 
uppträder på ett tvåfaldigt sätt, som totalitet och som något givet före 
såväl en objektifierad levande kropp [Leibkörper] som en levande kropps-
själ [Leibseele]: Den framträder som en levande människas uttryckssfär 
och som inomvaro (’levande kroppssjäl’) och därigenom också som en 
levande människas möjliga ”för-sig-varo” […]. Men väsenssamman-
hanget mellan inomvaro och uttryck, inomvarons art och uttryckets 
art, är givet i förväg och skapas inte först genom erfarenhetsassociation. 
(Nachlass III, 156)190

Sambandet mellan uttryckssfär och inre sfär är alltså primärt givet hos 
Scheler. Han konstaterar också att allt visar sig som levande kropp, 
men inte nödvändigtvis som egen levande kropp. Istället hör det till 

189. Bernhard Lorscheid, Das Leibphänomen:eine systematische Darbietung der scheler-
schen Wesensschau des Leiblichen in Gegenüberstellung zu leibontologischen Auffassungen 
der Gegenwartsphilosophie, 1962, s. 21, 27.
190. ”Zweifach erscheint der eine ontisch identische und ursprünglich identische 
Leib als Totalität und als ein gleichsehr dem Leibkörper als der Leibseele Vorgege-
benes: Er erscheint als Ausdruckssphäre eines Lebewesens Mensch und als Innesein 
(’Leibseele’) und dadurch auch mögliches ”Für-sich-sein” eines Lebewesens 
Mensch [...] Aber der Wesenszusammenhang zwischen Innesein und Ausdruck, 
Art des Inneseins und Art des Ausdrucks ist vorgegeben und nicht erst durch Er-
fahrungsassoziation geschaffen.”
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barnets utvecklingsprocess att lära sig vad som hör till den egna levan-
de kroppen, vad som är främmande levande kropp och vad som är 
kroppsting. (Nachlass III 155)191 Därmed får den levande kroppen 
också en speciell status, den blir det ”mellan” varur det materiella 
liksom det själsliga växer fram som två områden som vart och ett kan 
undersökas. Scheler markerar detta med begreppen Leibseele och Leib-
körper, det vill säga levande kroppssjäl (eller erfarande levande kropp) 
och objektiverad levande kropp, (eller erfard levande kropp), som visar 
hur själ och kropp växer fram ur den levande kroppens erfarenhet. 
Detta mellan har vi även förut snuddat vid: som delandets rörliga mitt 
liksom i enkännandet mellan personen och det kroppsliga. Grund-
fenomenet mellan de båda områdena själ och kropp formuleras alltså 
som att den levande kroppens:

omedelbara totalvarseblivning grundlägger såväl givenheten av levan-
de kroppssjäl som givenheten av objektiverad levande kropp. Och just 
detta grundläggande grundfenomen är ”den levande kroppen” i ordets 
striktaste bemärkelse. (FEW 416)192

Detta grundfenomen har lyfts fram av bland annat Daniela Vallega-
Neu som påpekar att den levande kroppen som ett vitalt nu-här i 
Schelers text, delvis mot Schelers egna intentioner, utgör en bas för 
hans filosofi.193 Liksom hos Husserl är det erinringsakten som innebär 
att en distans skapas från detta nu-här och öppnar upp möjligheten att 
skapa en distans till den direkta kroppsligt levda erfarenheten. Men 
akten själv undandrar sig som vi har sett objektifiering. Scheler har 
därför argumenterat för att den skiljer sig från kroppsligheten som ett 
möjligt objekt. Akten kan därmed formuleras som andlig och skild 
från kroppens bundna närvaro. Men denna andens frihet är en chimär 
eftersom själva dess akt är ett nu-här. Vallega-Neu konstaterar därför 
att akten som skapar distans också är levande kroppslig, akten själv 

191. Jfr diskussionen om Soffer i del 1, kapitel 3.3, fotnot 94.
192. ”seine [den levande kroppens] unmittelbare Totalwahrnehmung fundiert 
sowohl die Gegenbenheit Leibseele wie die Gegebenheit Körperleib. Und eben 
dieses fundierende Grundphänomen ist ’Leib’ im strengsten Wortsinne.”
193. Daniela Vallega-Neu, ”Driven Spirit: On the Body in Max Scheler’s Pheno-
menology”, 2004, s. 25 f.
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utgörs ju av ett nu-här även om dess innehåll inte gör det.194 Akten 
skiljer sig från den objektiva kroppsligheten men inte från den levan-
de kroppen. Den levande kroppen benämner därmed aktens konkreta 
nu-här. Denna kroppsliga närvaro för sig själv kan vi också förstå 
som urmedvetandets självaffektivitet, det vill säga en givenhet som är 
 ursprunget till en jagkänsla. Scheler betonar dock att detta konkreta 
nu-här är relationellt och skapar inte endast ett jag utan samtidigt ett 
icke-jag som jaget är riktat mot. I den levande kroppens ”mellan” har 
dock dessa poler ännu inte utvecklats och skilts åt.

Lorscheid påpekar i linje med detta att den levande kroppens given-
hetskaraktär består i en egendomlig medvetandeart som ännu inte har 
skilt mellan riktadheten mot inre respektive yttre åskådning. Den 
 levande kroppen är medveten som en helhet före organförnimmelser 
och som en väsentligen närvarande konstant som strömmen flyter 
igenom. Endast i nästa steg åtskiljs olika kroppsdelar liksom de fram-
trädelseformer som kallas liv i biologisk mening.195 

Den grundläggande kroppsligheten är alltså främst karakteriserad 
som levande, men hos Lorscheid också som utan riktning. Lorscheid 
skiljer sig på denna punkt från Vallega-Neu. Han menar nämligen att 
den levande kroppen tillhör det givna medan Vallega-Neu framförallt 
menar att den är en rörelse och själv den separerande akten.196 Dessa 
positioner kan dock kombineras genom att formulera den levande 
kroppsligheten som samtidigt given och givande riktning och därmed 
som en självaffektiv hängivenhet som samtidigt tar emot och aktivt 
lever sin riktning. Scheler betonar den levande kroppens vitalitet och 
kraft och formulerar en vilja som utkristalliseras ur vitalitetens rikt-
ning – en vilja som träder fram ur personens ordo amoris eller riktadhet. 

Vi kan därmed finna en parallellitet mellan Schelers personbegrepp 
och kroppsbegrepp. Som aktvara är de grundfenomen som i ett andra 
men nödvändigt steg exterioriseras och görs till något yttre för sig 
själva, varigenom de kan visa sig som olika typer av objekt: som jag 
respektive kropp. Den levande kroppen utgör också grunden för alla 

194. Ibid., s. 33.
195. Lorscheid, Das Leibphänomen, 1962, s. 37 f, med hänvisning till Materiale Wert-
tethik, 412 och Nachlass I, 18. 
196. Vallega-Neu, ”Driven Spirit”, 2004, s. 26.
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associativa förbindelser och är unik som denna levande kropp och 
ingen annan. (FEW 418) Liksom personen är den därmed ingen tom 
form och kan formuleras som en självaffektiv riktadhet. Liksom per-
sonen karakteriseras även den levande kroppen av att ha en immanent 
riktning i sitt nu-här. (FEW 429) Medan Husserl ser hur kroppen och 
det empiriska jaget framträder ur det rena jagets rörelse kan vi utifrån 
Scheler konstatera att den levande kroppen och personen utgör olika 
aspekter av ett aktvara som jaget och kroppen framträder ur. Den 
 levande kroppen och personen verkar dock skilja sig åt när det gäller 
i vilken grad deras riktning är individuell. Den levande kroppens möj-
lighet till enkännande som en gemensam uraffektion motsvaras hos 
personen av en gemensam tillgång till väsen. Personen verkar därmed 
ha förlorat en förindividuell upplevelse av realitet men vunnit ett 
 gemensamt rike av väsen. Därmed kan vi här också återfinna aspekter 
från diskussionen om skiljelinjen i 1.2. I den levande kroppen skiljer 
sig riktadheten inte från ett nu-här, medan personbegreppet gör det 
möjligt att skilja en sfär av väsen från nu-här och realitet. 

Såsom ett grundfenomen är det genom den levande kroppen jag får 
tillgång till det inre likaväl som det yttre, vilket är ett av Schelers 
 centrala argument för att jaget är lika lite direkt givet som det yttre 
tinget. Den självaffektiva urström som både den levande kroppen och 
personen uppvisar är däremot ett grundläggande fenomen som kan 
liknas vid Schelers analys av det heliga, såtillvida att det både binder 
samman och skiljer åt det egna och det främmande i en struktur vi 
tidigare kallat ömsesidigt beroende. Den andre ges således primärt 
varken genom det givna jaget eller den givna egna respektive andra 
kroppsligheten, utan genom den levande kroppens urakt som ännu 
inte skilt eget från annat. När den självaffektiva rörelsen genom as-
sociation binder samman erfarenheter till ett kroppsjag och ett själsligt 
jag träder samtidigt ett kroppsligt och själsligt icke-jag fram: det vill 
säga andra kroppar och andra jag. (Se liknande diskussion i FEW 433.) 
Med andra ord, kropp och själ är två framträdelsegrupper inom sam-
ma psykofysiskt indifferenta vitalcentrum som utgör möjligheten till 
enkännande. (Nachlass III 145) Genom självaffektionens riktning och 
därmed rörelse skapas ett kroppsligt utsträckt jag likaväl som ett psy-
kiskt, tidsligt utsträckt jag. I den självaffektiva akten sammanfaller 
personen och den levande kroppen, ett sammanfallande som tar plats, 
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med en rumslig preposition, ”bortom”, eller med en tidslig preposi-
tion, ”före” tid och rum. 

Enkännandet innebär därmed ett nu-här i vilket ingen distansering 
eller ”högre” grad av medvetenhet är möjlig. Scheler utvecklar därför 
personens och kroppslighetens tematik åt helt olika håll. Han knyter 
aldrig samman person och levande kropp i någon explicit analys, utan 
i den fortsatta undersökningen glider istället personen, i sin aspekt av 
andlig akt, och den levande kroppen, i sin aspekt av självaffektiv kraft, 
isär och formulerar en ny dualism.

2.3 Ny dualism

Under Schelers sista period, vilken präglades av en filosofisk antropo-
logi, återkommer många av de teman som tidigare diskuterats, men 
på ett nytt sätt. Den sista text han hann publicera under sin livstid är 
Die Stellung des Menschen im Kosmos, men även i hans Nachlass återfinns 
en hel del anteckningar från denna tid. Under denna tid är en analys 
av anden central, en analys som struktureras av personens transcen-
derande karaktär. Därmed blir personbegreppets andliga aspekter 
klargjorda, men dess tydlighet sker alltså på bekostnad av införandet 
av en ny dualism och ställs i skarp motsats till ett vitalcentrum, vilket 
Scheler här framförallt formulerar som kraft. Istället för att binda sam-
man kroppslighet och transcenderande (vilket jag strävar efter i min 
analys) skiljs de här alltså åt. Kanske just därför vinner båda dessa 
begrepp, framförallt andebegreppet, en ny tydlighet. Bland annat 
 förtydligas människans vara i och havande av världen, liksom hur en 
objektiverande intentionalitet uppkommer. 

Även kärlekstemat fortsätter under denna period att tematiseras, 
men delas nu upp i en livskraftens eros och andens agape. Denna pola-
risering får kanske sitt starkaste uttryck i några sena anteckningar om 
relationen mellan könen. Begreppet eros framträder dock även som 
ett förmedlande begrepp mellan ande och kraft och tenderar därmed 
att bryta dualismen. 

Men innan vi återvänder till kärleksbegreppet ska vi se närmare på 
dualismen mellan kraft och ande, en dualism som Scheler alltså ut-
vecklade under en period karakteriserad av hans filosofiska antropo-
logi. Scheler tar i denna undersökning sin utgångspunkt i den samtida 
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vetenskapen för att filosofiskt diskutera vad en människa är. I denna 
diskussion spelar anden en avgörande roll som det som skiljer män-
niskan från djuren och som inte kan undersökas vetenskapligt utan 
endast filosofiskt. För att ringa in det han benämner anden skiljer han 
det från teknisk intelligens och förmågan att välja, en förmåga han 
menar att även djuren har, om än i lägre utsträckning. Men medan 
teknisk intelligens kan förklaras evolutionsbiologiskt är anden förut-
sättningen för att något sådant som evolutionära förklaringar alls kan 
finnas. (SMK 45f) Intelligensen styrs av driftslivet vilket innebär att 
vi kan använda vår intelligens för att bättre kunna fullfölja våra drifter. 
Utifrån drifterna ges världen som det motstånd varje drift stöter på. I 
anden däremot ges plötsligt världen istället som motstående, eller som 
motstående föremål (som Gegen-stand istället för Wider-stand), vilket 
innebär att människan genom anden skapar en distans till sig själv och 
sina egna drifter. Denna distans är revolutionerande och omformar 
människans hela relation till världen, och Scheler menar därför att 
människan som enda varelse är ”världsöppen” (Weltoffen). Världens 
motstånd ger alltså inte en världslighet eftersom den binder allt till 
den egna driften och därmed finns ingen definitiv skillnad mellan det 
egna och det andra – de är båda osynliggjorda i ett rent begärande. 
Men andens rörelse innebär ett ”nej” till detta begär och till det direkt 
närvarande. Föremålet sliter sig därmed ur begärsstrukturen och det 
blir möjligt att erfara det skilt från begäret. Därmed kan människan 
skapa en distans till sin egen kropp och se denna som ett ting bland de 
andra tingen. Genom denna rörelse erfar människan ”ett annat” och 
kan erfara sig själv som en varelse bland många i en värld som sträck-
er sig bortom henne. (SMK 48ff)

Det materialitetens motståndsfenomen som vi fann hos Husserl 
återkommer alltså hos Scheler, om än inom en helt annan ram. Lik-
som hos Husserl är det dock objektiveringen av det andra som möjlig-
gör objektiveringen av det egna och därmed framträdandet av den 
egna kroppen. Hos Scheler kontrasteras under denna period andens 
objektiverande och distansskapande intentionalitet mot driftens och 
djurets intentionalitet.197

197. Scheler menar alltså att denna andens kraft är det specifikt mänskliga och det 
som skiljer henne från djuret. Han skriver därmed in sig i en lång tradition som 
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Heidegger kritiserar beskrivningen av en ren drivkraft och menar 
att motståndsfenomenet inte kan vara det mest ursprungliga fenome-
net eftersom motstånd måste förstås utifrån betydelser. Han menar 
därför att denna vilja och drift måste förstås som en vilja och drift mot 
något. Viljan måste vara ute efter något för att kunna stöta på mot-
stånd. Heidegger menar därmed att en värld redan måste vara upp-
låten för att motståndsfenomenet ska kunna träda fram.198 Vi kan dock 
konstatera att Scheler inte menar att det är en värld som framträder 
genom motståndsfenomenet, utan det som ges därigenom är realitet. 
(IR 209) Världen framträder istället först genom andens omvandling 
av motståndet till föremål. Denna realitetserfarenhet är inte en reflek-
terad kunskap utan ett förreflexivt medvetande; Scheler kallar den ett 
havande som är medgivet i kunskapen. (IR 214)

Genom denna process separerar sig människan, eller mer affirma-
tivt uttryckt, vilket Scheler skulle ha föredragit, frigör hon sig från den 
levande kroppens omedelbara nu-här och blindhet inför sig själv. 
 Genom anden skapas alltså en ny rörelsefrihet. Kontrasten är återigen 
djuret som inte kan uppfatta ett rum oberoende av sin egen kropp 
eftersom det inte kan göra kroppen till ett föremål bland andra i rum-
met. I och med människans avstånd till sig själv kan hon slutligen 
också abstrahera till exempel tid och rum till att bli tomma kategorier 
skilda från varje existerande realitet. (SMK 51, 56f)

Människan kan därigenom hantera sig själv som något främmande 
som står i stränga kausalsamband med annat omgivande varande och 
skapa sig en bild av världen som något oberoende av hennes egen psyko-
fysiska organisation. Människan kan separera sig från sig själv, svinga 
sig över sig själv och utgå från en position bortom den rumstidsliga 
världen och bortom sig själv som en psykofysisk varelse i världen. 

Vilken är då denna andens och det universella vetandets plats? Den-
na position, varifrån hon kan objektivera sig själv och inte själv är en 
del i en värld, kan inte ha ett bestämt ”var” och ”när”. Anden är istäl-

diskuterar det mänskliga genom att kontrastera det mot det djuriska. Huruvida 
vissa djur uppvisar vad Scheler kallar andliga förmågor är dock en möjlighet som 
vi här lämnar osagd.
198. Heidegger, Prolegomena zur Geschichte des Zeitbegriffs, 1979, s. 302 ff, Sein und 
Zeit, 1993 [1927], s. 209 ff.
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let, menar Scheler här, den enda varaform som inte själv kan objekti-
veras. Den är en ren aktualitet som endast har sitt vara i fullföljandet 
av sina akter. (SMK 57f) Därmed är ”ande” intimt sammanbundet 
med Schelers personbegrepp (liksom med Husserls urmedvetande). 
Liksom personen är anden ren tidslighet, rent blivande och inte ett 
vara eller varande bortom detta blivande. Den är inte statisk eller ett 
faktum utan endast en potentiell riktning i en process. Martin Buber 
ser därför starka likheter mellan Schelers andebegrepp och Nietzsches 
”vilja till makt”,199 och vi kan se dess bakgrund i Schelers diskussioner 
om ordo amoris som riktadhet. Jämfört med Husserls medvetandebe-
grepp anknyter Schelers andebegrepp under denna period endast till 
ett smalare medvetandebegrepp som inte inkluderar ett förreflexivt 
vetande; det förreflexiva området lämnar Scheler istället över till fram-
för allt begreppet ”kraft”.

Scheler konstaterar alltså att anden liksom personen är ett aktvara 
som inte har ett ”var” och ”när” som kan bestämmas, eftersom en 
sådan bestämning kräver att det formuleras som ett objekt i en värld. 
Därmed skiljs det också från den levande kroppen och begäret som 
blinda nu-här. Med Vallega-Neu skulle jag dock vilja argumentera för 
att en sådan separation inte är nödvändig: aktvarat innebär inte att 
lämna tid och rum, utan att gå in i det. Undersökningen av aktvarat 
innebär därför en undersökningen av en intensifiering av världens och 
föremålslighetens nu-här. Aktvarat tar inte plats i världen som ett 
 föremål, utan är ”platstagandet” självt. Som sådant är det ett nu-här 
som öppnar världen. Men detta är alltså en slutsats som Scheler själv 
inte drar.

Scheler menar också att andens distansskapande innebär att även 
tingen frigörs från sitt nu-här. När föremålen träder fram som något 
framför oss kan även deras faktiska existens separeras från deras essens 
eller vadhet (Sosein). (SMK 47ff) Anden genomför därmed en idéering. 
Denna idéering menar han är helt skild från den tekniska intelligen-
sen: teknisk intelligens innebär att det är möjligt att konstatera att 
man har en smärta i armen och fråga sig varför och hur man får bort 
den. Genom anden däremot är det möjligt att bortse från den närva-

199. Martin Buber, ”The Philosophical Anthropology of Max Scheler”, 1945, s. 
308 ff.
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rande smärtan och frågar sig hur ”smärta överhuvudtaget” är möjligt. 
Scheler menar därför att fenomenologin är andens aktivitet, det vill 
säga ett parentessättande av det tillfälliga för att se väsendet, liksom 
ett bortseende från existensen för att se essensen. Därigenom etableras 
en ny ordning av föremål, denna gång som väsen vilka tillsammans 
etablerar en överskridande sfär som går bortom personens grepp om 
dessa. Detta resonemang har ifrågasatts av bland annat Buber som 
menar att smärta inte förstås bäst genom att skapa en distans till den 
och därmed avskära dess verklighet från dess essens; smärta är istället 
just det som känns och har inget ”i sig” bortom detta.200 Vi kan åter-
igen konstatera att Scheler här separerar anden från den levande krop-
pens nu-här för att därigenom låta en ny gemensam och överskri-
dande sfär framträda. 

Idékunskapen är därmed given genom en fenomenologisk reduk-
tion som bortser från tingens existens som ursprungligen är given vårt 
driftsvara genom tingens motstånd. Den skär därmed av existens från 
essens. Dessa väsenden har en oändlig allmängiltighet bortom den 
sinnliga erfarenheten och Scheler karakteriseringar dem därför som a 
priori. Som sådana ger väsendena de första axiomen för de positiva 
vetenskaperna, men de är också, med Hegels uttryck som Scheler 
 citerar, metafysikens ”fönster mot det absoluta” (SMK 62), det vill 
säga ett vetande om de egna förutsättningarna. Att människan har 
kapacitet till denna andliga aktivitet, som också är förnuftets aktivitet, 
gör att hon kan höja sig över djurens konkreta verklighet. Andens 
aktivitet är därmed inte heller bunden till det enstaka medvetandet 
utan ger tillgång till en sfär som karakteriseras av en högre grad av 
gemenskap. Denna andliga, intersubjektiva sfär menar Scheler här att 
människan når just genom att ta avstånd från sin egen kroppslighet 
(och självaffektiva och levda kroppslighet) och sina egna begär. (SMK 
60ff) Vi kan därmed förstå denna andliga sfär som en utveckling av 
det som i intersubjektivitetsteorin kallades för ett gemensamt område 
av upplevelser och tankar som väsensenheter, vilket samtidigt skilde 
dem från deras tillfälliga konkretisering.

I SMK framträder således allt tydligare en ny dualism. Anden, re-
flektionen och möjligheten att höja sig över det direkt närvarande ut-

200. Ibid., s. 315.
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går från något redan existerande som det är möjligt att höja sig över 
och andligen separera sig från. Därmed skiljs kraft eller liv från ande-
begreppet. Denna tudelning härstammar från relationen mellan exis-
tens och essens: anden formulerar väsensenheter, någots vad-vara, 
medan strävan eller kraft erfar dess att-vara (Dasein). Denna kraft är 
vad som möter motstånd och så småningom gör det möjligt för anden 
att därur extrahera väsen. Scheler påpekar att det är ett grundläggande 
kraftcentrum som är all strävans (Drang) förutsättning. Denna kraft 
är en kaotisk livskraft som utgör möjligheten för varje ordnat kosmos 
och framträder bland annat som drifter. Realitet är alltså inte att vara 
föremål utan att vara motståndsvara. (SMK 78, 83) Som sådant går 
detta realitetsbegrepp också bortom varje formulerad kunskap. Objek-
tiverad kunskap kan vi endast ha om vad-vara (essenser/väsen) inte 
om att-vara (existens), vilket ovan konstaterats i relation till Schelers 
överskridande realism.

Vilken menar han då att relationen mellan kraft och ande är? Till 
att börja med är de inga substanser, inte heller är de oberoende av 
varandra utan finns endast relativt till varandra. Andens aktivitet uti-
från kraften innebär en hämning eller beskärning av kraften, Scheler 
förstår också kraften som demonisk och irrationell. Det transcende-
rande överflödet, det vill säga den överskridande realiteten, formulerar 
han här därmed som kraft. Kraft och ande utgör tillsammans en funk-
tionell, enhetlig varagrund:201

Målet och slutet för allt ändligt vara och ändliga händelser är det öm-
sesidiga genomträngandet av den ursprungligen vanmäktiga anden 
och det ursprungligt demoniska, det vill säga den drift som är blind 
inför alla andliga idéer och värden, genom en idéering och ett förand-
ligande av det trångmål som står bakom bilderna av tingen, och det 
samtidiga bemäktigandet, det vill säga levandegörandet av anden. 
(SMK 83)202

201. Vi kan med Berndt Brenk konstatera att Scheler är inspirerad av Schelling 
och dennes frihetsskrift i diskussionen om relationen mellan kraft och ande. 
Brenk, Metaphysik des einen und absoluten Seins: mitdenkende Darstellung der metaphy-
sischen Gottesidee des späten Max Scheler, 1975, s, 56.
202. ”Die gegenseitige Durchdringung des ursprünglich ohnmächtigen Geistes 
und des ursprünglich Dämonischen, d.h. gegenüber allen geistigen Ideen und 
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Anden är alltså kraftens mål, medan kraften utgör andens möjlighet. 
I SMK argumenterar Scheler således för att Gud inte är skapare, utan 
att Gud är det andliga som genom världens process slutligen nås av 
människan. Här stöter vi alltså på en snarast nietzscheansk föreställ-
ning om att det gudomliga endast blir förverkligat genom människan. 
Gud är inget vi kan luta oss tillbaka mot, ingen trygg famn att vila i, 
utan en uppgift människan har att genomföra. Människan är därmed 
det vara varigenom det gudomliga kan genomföras. Det gudomliga 
utgörs alltså av ett sista vara som inte kan bli föremål för sig självt. 
(SMK 112f) Makten och kraften kommer dock från det ”lägre”, inte 
sällan formulerat som erotiska drifter vilka kan sublimeras203 och där-
med ge anden sin kraft. Anden ”bestämmer” väsen och väsensregioner 
i gestaltningen av världen, vilket sker genom den andliga rörelsen. 
Förverkligandet av detta sker dock genom en grundläggande kraft 
 eller längtan. Utifrån denna kraft skapar anden, eller det gudomliga, 
ett kosmos, en ordnad värld av strukturerad åtskillnad. I Philosophische 
Weltanschauung poängterar Scheler att anden inte är skapande utan 
endast det gränsdragande som ordnar det tillfälligt verkliga utifrån 
den osorterade kraften. (124, not 15) Denna struktur sker genom att 
naturens kraft hämmas och används i en annan riktning. (SMK 77ff) 

Denna beskrivning har mött mycket kritik. Den katolske Scheler-
forskaren Bernd Brenk påpekar till exempel att denna hämning och 
kursändring i sig måste vara en kraft och att en sådan tudelning som 
Scheler föreslår därför aldrig kan genomföras.204 Bland annat Heideg-

Werten blinden Dranges durch die werdende Ideierung und Vergeistigung der 
Drangsale, die hinter den Bildern der Dinge Stehen, und die gleichzeitige Ermäch-
tig d.h. Verlebendigung des Geistes, ist das Ziel und Ende endlichen Seins und 
Geschehens.”
203. Scheler lånar begreppet sublimering från Freud, som Schler återkommande 
diskuterade och relaterade till. Frings, Max Scheler: a Concise Introduction into the 
World of a Great Thinker, 1996, s. 21. Se även t.ex. PTS/WFS kap. VI:5. Även om 
han kritiserade Freud fann han fördelar i Freuds begärsteori som han saknade i 
Husserls rena jag såsom genomskinligt för sig själv. För en diskussion om Schelers 
och Freuds kärleksbegrepp se Jeong-Ok Cho, Liebe bei Max Scheler unter besonderer 
Berücksichtigung des Begriffs Eros: eine kritische Interpretation an Hand seines Werkes 
”Wesen und Formen der Sympathie”, 1990.
204. Brenk, Metaphysik des einen und absoluten Seins, 1975, s. 67.
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ger har också kritiserat Scheler för att luta mot en uppfattning om 
”natur” och kraft som något som bäst beskrivs av biologin.205 Biologin 
skulle därmed vara en mer fundamental vetenskap än filosofin som är 
beroende av anden vilken, som vi har sett, är beroende av den av bio-
login beskrivna rena naturen. Vid en första blick kan denna kritik 
verka orättvis eftersom Scheler i SMK, till skillnad från i diskussionen 
om det fysiologiska i PTS, konstaterar att vetenskaper som biologin 
endast är möjliga utifrån en rationell, ”andlig” väsensskådan. Men inte 
desto mindre tenderar Schelers kraftbegrepp att omvandlas till ett 
 objektiverat nu-här, det vill säga ett nu-här som den andliga rörelsen 
objektiverar. Därmed har Scheler en tendens att inte se sitt eget kraft-
begrepps filosofiska potential som ett begrepp vilket pekar utöver ett 
objektiverat vetande, liksom varje begrepp som försöker namnge ett 
förreflexivt vara gör.

Istället använder Scheler kraftbegreppet som något att ta spjärn mot 
för att formulera människans andliga natur. Just motståndet mot den 
rena naturen och möjligheten till motstående föremål innebär att 
människan även får syn på sig själv och måste fråga sig var hon själv 
står när hon får syn på sig själv och inte längre är helt ”i sig själv”. Hon 
kan inte längre säga att hon är innesluten i en värld, eftersom hon 
upptäcker sin ande och person som världens form och därmed som 
något som överskrider världens tid och rum. Men hon finner ingen ny 
positiv givenhet som hon kan bygga en stabil kunskap på, utan ser hur 
hon står i ett intet. Därmed öppnar sig möjligheten till ett intet där 
det tidigare endast fanns en oändlig mångfald. Denna upptäckt leder 
till de klassiska frågorna ”Varför är något snarare än intet?” och ”Var-
för är jag?”. 

När människan finner sig själv som ande, och upptäcker omöjlig-
heten till positiv kunskap om denna ande, framträder den alltså som 
ett intet. Men samtidigt ger anden ständigt olika positiva innehåll, som 
alla är beroende av detta intet. Som fundament och grund måste  detta 
intet vara och måste vara absolut, det vill säga ständigt förblivande, 
till skillnad från allt kontingent varande. När människan försöker för-
stå detta absoluta vara framträder en absolutsfär, som kan fyllas med 
metafysik, religion eller något annat trosinnehåll och som är en ofrån-

205. Heidegger, Die Grundbegriffe der Metaphysik, 1983, s. 283.
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komlig del av människoblivandet. (SMK 105ff)206 Varje fyllnad av 
denna absolutsfär är dock samtidigt ett misslyckande, eftersom den 
ges just som ett intet som inte kan objektiveras och som vi inte kan ha 
kunskap om.

Scheler menar alltså att en sfär av absolut vara öppnas genom att 
allt varande plötsligt kontrasteras mot ett intet. I denna fas försöker 
han inte bevisa existensen av en traditionell, personlig Gud, men lika-
fullt menar han att varken ”jag är” eller ”världen är” föregår ”det finns 
absolut vara”. Dessa tre är istället likursprungliga:

Världs-, själv- och Gudsmedvetande bildar en odelbar strukturenhet – precis 
som föremålets transcendens och självmedvetandet framträder i precis samma 
akt av en ’tredje reflektion’. (SMK 107)207

Den första reflektionen ger alltså det andra i världen som motstående. 
Men denna reflektion är omedelbart sammanbunden med den andra 
reflektionen som innebär att jaget ges som en del av denna värld. Värl-
den och jaget träder alltså fram som två motstående storheter som 
finner sina egna konturer genom det andras motstånd. Men jaget 
framträder inte endast som ett varande bland andra i världen, utan 
också som det som har världen. I samma ögonblick som människan 
gör världen till föremål och därmed även blir synlig för sig själv,  måste 
hon emellertid också ha ett annat centrum än denna värld, ett centrum 
som kallas absolut eftersom det ligger bortom varje världsligt varande. 
Denna absolutsfär träder därmed fram i en tredje reflektion. Denna 
serie av reflektioner är andens rörelse och gör alltså människan till ett 
väsen som inte längre endast hör hemma i tid och rum. Med en hus-
serlsk terminologi skulle vi kunna säga att anden öppnar upp möjlig-
heten till en reflekterande längsgående intentionalitet, en ”tredje re-
flektion” när den tvärgående reflektionen har visat fram objektet lika-

206. Steinbock bygger vidare på Schelers analys av absolutsfären och menar att all 
religions stora fara ligger i att fylla denna sfär med avgudar. Phenomenology and 
Mysticism, 2007, s. 218 ff.
207. ”Welt-, selbst- und Gottesbewußtsein bilden eine unzerreißbare Struktureinheit – ge-
nau so, wie Transzendenz des Gegenstandes und Selbstbewußtsein in genau demselben Akte, 
der ’dritte Reflexio’ entspringen.”
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väl som det dubbelt givna jaget. Anden är alltså förbunden med jaget, 
men pekar också utöver det gripbara jaget mot en medgiven men nöd-
vändig absolutsfär. Det som gör människan till människa är hennes 
transcenderande, att hon är ”en sann del av denna transcendenta pro-
cess själv.” (SMK 107ff)208 Detta transcenderande innebär att vi aldrig 
kan ha någon positiv kunskap om det absoluta men ändå ständigt 
måste utgå från det.

Anden är som vi har sett reflektionens distansskapande möjlighet 
och som sådan kräver den ett specifikt liv som distans kan skapas ifrån. 
Kraft eller liv kanske snarast ska förstås som urströmmens rörelse. 
Andens reflektion kan inte existera ur tomma intet. Men det är också 
genom reflektionen som livet återvänder till sig självt och blir synligt 
för sig självt. (SMK 82f)

Andens oförmåga att se sig själv innebär att Scheler här återgår till 
ett objektiverande intentionalitetsbegrepp. Andens intentionalitet 
innebär också en objektifiering av det motstående och därmed upp-
komsten av världen som ett sammanhang av varande. Därigenom kan 
även jaget objektifieras och bli ett varande bland andra i världen. När 
anden försöker se sig själv ser denna objektifierande blick följaktligen 
också intet.

Den intentionalitet som framträder i drivkraftens riktning är å 
 andra sidan helt bunden till sin begärsstruktur, vilket visar fram ordo 
amoris på ett helt nytt sätt. Här saknas all separation av det varande 
annat än genom det motstånd och attraktion som det visar upp. I 
detta begär finns inget jag som går ur sig själv utan endast en i sig själv 
innesluten självnärvaro.

Dessa båda intentionaliteter måste alltså kombineras och utvecklas 
för att nå en sammanbindning mellan andens transcenderande och 
kraftens självaffektiva självnärvaro. Det rena motståndet ger som vi 
har sett realitet (och inte en värld av betydelser). Andens objektifiering 
innebär dock inte endast en vinst av ett nytt område och upptäckt av 
sig själv, den innebär också att ”något” försvinner i omformuleringen 
av motstånd till föremål. Det Scheler här kallar kraft utgör därmed en 
för den objektiverande intentionaliteten överskridande realitet som 
ligger till grund för den tidigare formulerade överskridande realismen. 

208. ”ein wahrer Teil dieses transzendenten Prozesses selbst.”
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Med denna bakgrund skulle vi också kunna knyta samman ande och 
kraft på ett nytt sätt (som inte finns explicit hos Scheler): anden utgörs 
av ett rent aktvara och kan inte själv omvandlas till ett föremål, där-
igenom utgörs anden själv av den överskridande reala kraften. Anden fång-
ar alltså upp det motståendes vad och frigör dess eidos från dess exi-
stens. Existens är dock, som vi tidigare sett hos Scheler, det som inte 
kan formuleras som ett ”vad”. Anden själv utgör en parallell till detta 
undslippande och uppvisar därmed en karaktär av främmandehet som 
den har gemensam med realitetens överskridande av eidos. Detta över-
skridande kan vi också med Vallega-Neu binda samman med den 
 levande kroppens självaffektiva urmedvetande som nu-här, det vill 
säga ett nu-här som är en intensifiering av en explicit tid och plats 
(som blir synlig för sig själv och möjlig att ha objektiverad kunskap 
om) och därmed visar på såväl tidslighetens som rumslighetens inne-
boende transcenderande struktur.

Tendensen till ett sådant sammanfallande återkommer i Schelers 
sena diskussioner om eros, även om hans sena kärleksbegrepp, och 
framförallt hans diskussion om könsskillnaden, också uttrycker hans 
dualism. 

I Schelers sena, postkatolska tänkande tog hans kärleksfilosofi en 
speciell vändning; här vänder han sig inte främst till kärleksbegreppet 
utan fokuserar mer på det erotiska, som associeras med kraft och vita-
litet snarare än med ande och person. I hans efterlämnade opublice-
rade skrifter återfinns anteckningar kring eros från 1927. (Nachlass III)

Om kärleken i de tidigare texterna innebär den transcenderande 
rörelse som utgör människans väsen, tudelas även denna rörelse i hans 
senare tänkare. Kärleken delas upp i begärets eros och andens agape. 
Eros är den djupast liggande kraften, en kraft som han menar att den 
kristna världen har försökt bortse från för att kunna sublimera sexua-
litetens energi till anden. (Nachlass III, 241) Samtidigt som han beja-
kar denna sublimering, som gör människan till människa, menar han 
att vi måste få syn på den kraft som utgör varje andlighets möjlighet. 
Eros drar vår blick bort från användbarhet och tillgänglighet och gör 
det möjligt att se en annan typ av bortomliggande värden. Den plöts-
lighet som Scheler uttrycker i SMK, när motstånd omvandlas till mot-
stående föremål, får i dessa anteckningar därmed ett sammanhang. 
Det är den begärande, älskande intentionaliteten som älskar så myck-
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et att den överskrider sitt eget begär till det närvarande och får syn på 
det älskades ”mer”. Genom denna blickändring lyfter eros fram och 
belyser det älskade, och kan därmed också objektivera det: ”Eros – 
livets renaste blomning – introduceras av en teknisk intelligens, men 
för bortom denna till ett fattande av föremålet.” (Nachlass III 234)209

Denna objektifiering, som i sig utgör agapes sfär, menar Scheler 
innebär ett bejakande av världen och varat i sig till skillnad från eros 
som är bunden till de egna begären. I och med agapes rörelse innebär 
därmed kärlekens transcenderande en strävan efter värden som inte är 
bundna till det egna jagets drifter. Eros är ständigt riktad till ett ”över 
mig”, men fullföljandet av denna rörelse menar han här innebär att 
eros omvandlas till agape. Därför förstår han eros som riktat efter 
bilder som alltid pekar bortom sig själva genom att deras givenhet 
inkluderar ett medgivet innehåll av ett värde eller ett löfte om en ny 
möjlighet. Dessa bilder kopplar Scheler till den andres åtrådda kropp. 
Eros har alltså ett tydligt sexuellt innehåll. Medan eros rör sig mot 
bildvarat med dess medgivna och transcenderande innehåll, rör sig 
agape mot de rena värden som därmed presenteras. (Nachlass III, 
232ff) Men eros innebär inte en ren biologisk drift eller liknande utan 
är just riktningen mot detta medgivna som gör den andres kropp att-
raktiv. Eros för bortom det direkt givna och utvecklar en värld av 
längtan och hopp. Eros kallar han därför för demonisk. (Nachlass III, 
232, 236) Utan eros skulle erfarandet tendera att bli en sluten imma-
nens som inte kunde nå bortom sig själv och upptäcka medgivna hori-
sonter. Eros står därmed mellan kraft och ande. Eros som intentiona-
litet ser utöver det rena motståndsvarat, men är ännu inte någon från 
kraften avskuren ande. Detta är ursprunget till den transcenderande 
kärleken. Den ”mitt”, delandet eller den gränsdragande funktion som 
vi återfann i såväl personbegreppet som i enkännandets begrepp om 
den levande kroppen, återspeglas därmed i detta sena erosbegrepp. 
Det är tillsammans med det demoniska det begrepp som utgör kon-
taktpunkten mellan kraft och ande.

Men eros är hos Scheler också förbundet med könsskillnaden. Han 
faller här tillbaka på en traditionell syn på könen när han säger att: 

209. ”Eros – die reinste Blüte des Lebens – ist durch technische Intelligenz ein-
geleitet, führt aber über sich hinaus zur Gegenstandserfassung.”
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”Högkulturens människa är en blandning av den kvinnligt-erotiska 
och den manligt-härskande-intelligenta mentaliteten” (Nachlass III 
233, se även s. 235),210 och därmed binder samman det kvinnliga med 
ett erosbegrepp som ren kraft och det manliga med ett andligt agape-
begrepp. Kvinnan representerar därmed kraften som på klassiskt sätt 
är associerad med jorden och mörkret, medan mannen är associerad 
med anden, himlen och ljuset. Scheler sammanfattar deras relation på 
följande vis: ”Utan er skulle vi – flyga, flyga in i idévärldens himmel. 
Utan oss skulle ni likt maskar så att säga klibba fast på jorden. Blinda 
vore ni utan oss; lama vi utan er.” (Nachlass III 239)211 Relationen 
mellan könen binder alltså samman kraftens immanenta innesluten-
het i sig själv och andens avskurenhet från det konkreta livet. Endast 
genom att de två förenas förhindras en total polarisering.

Schelers dualism blir problematisk inte minst i sin klassiskt meta-
fysiska skepnad av att överskrida det kroppsliga, irrationella och 
kvinnliga. Men liksom hans diskussioner om ordo amoris och hans 
 personbegrepp pekar denna diskussion också på ett fenomen som vi 
tenderar att bli blinda för när vi vill göra oss av med den klassiska 
metafysiken: nämligen människans fantastiska förmåga att skapa dis-
tans och dess utgångspunkt i intet, vilket också är utgångspunkten för 
fantasi och kreativitet. Men frågan hur vi ska tänka relationen mellan 
livet och distanseringen från livet kvarstår. Vallega-Neu gav ett viktigt 
bidrag genom att peka ut att det är livet som i aktvarats nu-här kan 
skapa distans till livet. Att detta aktvara inte kan omvandlas till ett 
föremål som tar plats i tid och rum innebär inte att aktvarat ligger 
bortom varje nu-här, utan att det är en intensifiering. Denna intensi-
fiering innebär att aktvarat utgör varje specifikt rums och tids förut-
sättning, och som en sådan förutsättning ligger i varje rum och tid.

Schelers diskussion om detta aktvaras intighet och absolutitet ger 
oss också nya ingångar till att förstå religion som ett centralt mänskligt 
fenomen. Under Schelers katolska period utgör andebegreppet en 

210. ”Det Mensch der Hochkultur ist schon Mischung der weiblich-erotischen 
und der männlichen-herrschaftlichen-intelligenten Mentalität”.
211. ”Ohne Euch würden wir – fliegen, fliegen in den Himmel der Ideenwelt. 
Ohne uns würdet Ihr Würmern gleich kleben an der Erde. Blind seid Ihr ohne uns; 
lahm wir ohne Euch.”
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 central del av hans gudsbegrepp. Men detta gudsbegrepp är inte ett 
rent andligt begrepp, utan här har det även drag av realitetens (kraf-
tens) överskridande av den objektiverande intentionaliteten. Under 
hans katolska period undersöks därför gudsbegreppet inte som något 
andligt som lämnar kraft, kroppslighet, självaffektion eller kvinnlighet 
bakom sig. I hans religionsfilosofi undersöks istället människans vara-
art som ett transcenderande aktvara som binder samman en gemen-
sam sfär av väsen med realitetens överskridande. Men här är också den 
känsliga balansgången mellan att förbinda aktvara och kroppslighet, 
ande och vitalitet, liksom reflektion och självaffektion, och att avskära 
dem från varandra, ett ständigt aktuellt problem. 

3. Religionsfilosofi

Schelers religionsfilosofi finner vi framförallt i Vom Ewigen im Men-
schen som samlar texter från tiden runt 20-talets början, det vill säga 
från den period då Scheler sågs som den katolska kyrkans hopp. Tex-
terna i denna volym spänner över ett brett fält och innehåller såväl 
religionsfilosofiska analyser och fenomenologiskt inspirerade under-
sökningar som kristocentriska ställningstaganden. Här finns också en 
kritik av en strikt objektiverande intentionalitet (även om han inte 
använder sig av det begreppet) vilket gör att han anknyter till den 
ovan förda diskussionen om en älskande intentionalitet. Samma be-
gränsning i den objektiverande intentionaliteten som tidigare ledde 
till diskussionen om ordo amoris leder här till en diskussion om tro och 
relationen mellan tro och kunskap. Scheler menar till och med att det 
är i en religionsfilosofi som relationen mellan en objektiverande och 
en förreflexiv intentionalitet kan utvecklas.

I Die Stellung des Menschen im Kosmos betonar han, som vi har sett, att 
anden inte kan tematisera sig själv utan är själva tematiseringens akt. 
Även Vom Ewigen im Menschen bygger på denna analys, men här for-
muleras aktvarat också i relation till en överskridande ande, det vill 
säga personens aktvara återfinner sig själv i ett rent aktvara förstått 
som Gud. Den religiösa akten innebär inte att man riktar sig mot det 
ena eller andra i världen utan att man vänder sig till dess förutsätt-
ningar, vad Scheler kallar anden eller Gud. Därmed innebär det att 
man riktar sig till det som man inte kan få någon kunskap om; inte 
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desto mindre menar han att när man väl har upptäckt denna gräns och 
allt vetandes förutsättning, så kan man inte låta bli att rikta sig mot 
den. När vi riktar oss mot detta främmande är det dock inte endast 
med den kunskapande anden:

Ande och hjärta, vårt sinne likaväl som vår vilja, finner sig i den religiösa 
akten riktade mot ett varande och något värdefullt som står gentemot all ”möj-
lig världserfarenhet”, som det ”helt andra”, ”väsensojämförliga” som föresvä-
var vår ande såsom det som inte på något sätt kan innehållas i erfarenheten av 
världen. Helt visst ger oss detta kännetecken av den religiösa akten ingen annan 
uppfyllelse än en, som det verkar, rent negativ. (VEM 247f)212 

Den religiösa akten utgörs alltså inte endast av andens distanssättande 
utan även av människans hjärta, sinne och vilja. Det är alltså genom 
en sådan mångfacetterad religiös akt som människan kan intendera 
det helt ovärldsliga. Anden benämner alltså hos Scheler det distans-
skapande som krävs för en objektiverande intentionalitet och en re-
flekterande kunskap. Men även om den religiösa akten är andlig kan 
den aldrig ge något positivt resultat i form av kunskap om det gudom-
liga. Scheler konstaterar därför att det religiösa karakteriseras av nega-
tion. (VEM 245ff) Denna negativitet visar sig dock samtidigt som en 
översvämmande positivitet. Anden som en distanssättande akt inne-
bär att anden själv inte kan framträda, men likafullt är det därigenom 
som allt som ges som ett innehåll är givet. Denna givenhet är som vi 
har sett inte begränsad till ett jag utan ges just som en överflödande 
givenhet.

Under Schelers katolska period är hans andebegrepp inte lika enty-
digt som under den period då han utvecklade sin filosofiska antropo-
logi. Likafullt spelar det en central roll som både det egna medvetan-
dets rörelse och som en överskridande ande som inte längre är bunden 
till det egna jaget. Den fenomenologiska reflektion som saknades i 
Schelers tidiga intersubjektivitetsteori och som vi återfann i hans 

212. ”Geist und Herz, unser Gemüt wie unser Wille finden sich im religiösen Akt gerichtet 
auf ein Seiendes und Wertvolles, das gegenüber aller ’möglichen Welterfahrung’ als das 
’ganz andere’, ’Wesensunvergleichliche’, in keiner Weise darin Enthaltbare uns vor dem 
Geist schwebt. Gewiß gibt dieses Kennzeichen dem religiösen Akt keine andere Erfüllung als 
eine, wie es scheint, nur negative.”



ii. max scheler

193

ande- och personbegrepp som den sfär där reflektionen återfinner sig 
själv (om än inte som ett kunskapsinnehåll) återfinns här som den 
egna anden, vilken dock visar sig vara en del av en överskridande ande 
som inkluderar ett överflöd av ”möjligt vetbart”.

Trons intentionalitet utvecklas i det första avsnittet utifrån behovet 
att relatera till aktvarat som en nödvändig grund som det inte är möj-
ligt att ha tematiserad kunskap om. Scheler menar att denna relation 
inte kan ta plats inom en traditionell filosofi utan måste förbli utanför 
kunskapens domäner. Men han upptäcker att fenomenologin på två 
olika sätt kan relatera till detta område och således har en likhet med 
religionen. Den första vägen undersöks i det andra avsnittet och kan 
kallas för en positiv väsensundersökning av de yttersta förutsättning-
arna. En sådan undersökning innebär dock en statisk analys och på-
minner därmed både om en klassisk filosofisk likaväl som teologisk 
undersökning. Den andra vägen däremot, som undersöks i det tredje 
avsnittet, kan vi kalla en negativ väg där varje väsen som den eidetiska 
undersökningen visar upp måste sättas inom parentes för att det ska 
bli möjligt att närma sig rörelsen själv; därmed uppvisar denna väg 
stora likheter med den negativa teologin, men också med främman-
degörandet som en fenomenologisk strategi. 

3.1 Tro och kunskap 

Scheler menar att hans beskrivning av hur människan upptäcker sitt 
eget transcenderande aktvara inte leder till någon subjektivism, efter-
som människan samtidigt upptäcker detta aktvaras transcenderande 
av det egna. Detta transcenderande sker dels genom det fält av gemen-
samma erfarenheter som föregår det egna erfarandet och som visar på 
andra personers erfarande, dels genom det varandes värden som gör 
att det varande ständigt ges som ett ”mer” som pekar bortom det 
 direkt givna. Men framförallt är det omöjligheten av att skapa kunskap 
om sitt eget aktvara som ger människan en ny typ av erfarenhet, en 
erfarenhet av den egna grunden som något bortom hennes kunska-
pande förmåga.

Människan finner ett ovetbart fält som är av yttersta betydelse, men 
som är givet som en avgrund. Beroendet av denna avgrund leder till 
en erfarenhet av intighet, hon inser att hon inte är absolut utan bero-
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ende av något som hon själv inte kan ha någon kunskap om. Hon själv 
som något varande visar sig vara beroende av något annat, som är 
transcendent för kunskapen. Scheler formulerar i VEM upplevelsen 
som ”jag intet – du allt”, där ”duet” har en transcenderande karaktär 
av att inte vara något som jaget kan ha kunskap om. Men likafullt 
inser människan att även om hon inte är absolut så är hon inte heller 
ett rent intet, utan en del av det undflyende absolutas positivitet: att 
något är givet snarare än intet. Det är denna positivitetens grundläg-
gande kraft han kallar ett absolut vara. Som ett varande är människan 
därmed del av ett absolut vara. Scheler menar att människan såsom 
otillräcklig alltid vilar i ett absolut vara, som är med-erfaret och med-
menat i varje moment av hennes medvetna liv. (VEM 94f) Här finner 
vi en tidigare variant av den serie erfarenheter som i SMK ledde till en 
absolutsfär (se 3.1). Det absoluta är alltså inte något människan kan 
rikta sig mot utan framträder som förutsättningen för riktadhetens 
möjlighet, och som en sådan möjlighet finns det i varje akt. Människan 
kan vara medveten om denna grund genom ett medfullföljande, som 
aldrig kan vara en kunskap utan istället formuleras som en tro. Tron 
är alltså inte något försanthållande eller någon grundlös kunskap utan 
en annan sorts intentionalitet, som inte försöker objektifiera utan 
 visar sig som en tilltro till det icke-givnas givande. Tron är varken 
 irrationell eller ett förutsättande av något annat, utan en medvetenhet 
(med ett brett medvetandebegrepp) om en grund som visar sig nega-
tivt, men som jaget självt är beroende av. Tron finns i varje kunskap 
som en medvetenhet, eller snarare som med-vetet, men kunskapen är 
inte själv beroende av en uttryckt tro, även om den för sin möjlighet 
är beroende av den avgrund tron är riktad mot. 

Scheler menar att den som inte tittat ned i trons, det absoluta intets 
avgrund, inte heller kommer att se insiktens eminenta positiva inne-
håll att något alls är givet. Ur erfarenheten av intet träder nämligen 
två sorters positiviteter fram: absolut vara och relativt varande. Det 
absoluta varat är ett försök att benämna det främmande och transcen-
derande vara som det framträdande jaget visar sig vara beroende av, 
som aktens givna konsekvens och den givande akten själv. Det relativa 
varat visar sig bland annat som det jag som trots allt är givet. Det 
absoluta varat är som vi har sett med-menat och med-erfaret i det 
relativa varandet. (VEM 93ff) Vi finner här en parallell till diskussio-
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nen om hur det givna objektet liksom det medgivna jaget är mindre 
”absoluta” än deras icke-givna förutsättningar. På samma sätt är det 
empiriska mindre absolut än det transcendentala, liksom varje teore-
tiserad förutsättning är mindre absolut än den undandragande rörel-
sen i den givande akten.

Tro och objektiverande kunskap är därmed mer intimt samman-
bundna än den älskande och objektiverande intentionaliteten. Scheler 
betonar därför skillnaden mellan den älskande respektive objektive-
rande intentionaliteten liksom sammanbundenheten mellan den tro-
ende och objektiverande intentionaliteten. Den älskande riktningen 
formuleras som en ordning som förståndet inte kan veta något om, 
medan tron länkar icke-vetande till vetande. Tron är också medgiven 
i varje kunskap och därmed intimt knuten till kunskapen, medan kär-
leken är en ordning helt oberoende av varje kunskap. Där kunskapen 
är beroende av en föregående älskande riktning, är det tron som ger 
kunskapen en plats i relation till sina förutsättningar.213

Vi kan förstå relationen mellan tro och kunskap genom att jämföra 
tron med fenomenen att darra och ånger, vilka Scheler analyserar i 
artikeln ”Reue und Wiedergeburt” (publicerad bland annat i Vom Ewi-
gen im Menschen). Dessa tre fenomen: darra, ånger och tro har en lik-
nande struktur. Darrandet, till att börja med, kan vara ett symptom 
på att en person fryser men samtidigt en respons på och motverkan 
mot kylan. Ånger i sin tur är ett symptom på en situation, en spontan 
reaktion på och konsekvens av något som redan har skett. Men sam-
tidigt är det i Schelers analys den respons som gör en annan framtid 
möjlig, en respons som motverkar den negativa upplevelsen och frigör 
personen från att bära med sig händelsen som ett tyngande samvete. 
På så sätt binder ångern ihop dåtid och framtid genom ett transcende-
rande, det vill säga genom ångern kan personen överskrida sitt eget 
förflutna och skapa en framtid som inte är styrd av det förflutna som 

213. En senare besläktad diskussion om relationen mellan tro och vetande finns 
hos Derrida som härleder tron till en första primär affirmation ur vilken allt liv 
kan framträda, vilket innebär att vi måste se på relationen mellan tro och vetande 
på ett nytt sätt. Se Jacques Derrida ”How to Avoid Speaking: Denials”, 1989, s. 
14, 30 samt ”Tro och vetande: ’Religionens’ två källor vid gränserna för det blot-
ta förnuftet”, 2004, s. 80 f.



ii. max scheler

196

ångrats. (VEM 54) Tron följer ett liknande mönster: den initiala 
 händelsen är här erfarenheten av den egna intigheten. Trons icke- 
vetande är resultatet av insikten om vår ändlighet, tilltron är respon-
sen. Liksom darrandet avslöjar kölden för oss avslöjar tron vårt eget 
icke-vetande, vår egen intighet. 

Men Scheler tar ett steg till. Han menar nämligen att vi ständigt har 
ett behov av att ha en absolut grund för varje vetande och handlande. 
Tilltron måste omvandlas till en positiv tilltro till något. Liksom dar-
randet också motverkar kölden fylls tron genast med ett innehåll. Det 
innebär att tron omvandlas till ett eget område av möjligt vetande. 
Medgivenheten som formuleras som ett eget område kallar Scheler, 
som vi har sett, för absolutsfär. Denna absolutsfär menar han sedan 
att vi försöker fylla med de högsta värden mot vilka vi rör oss. Tilltro 
är något som varje människa måste ha för att kunna leva sin riktning 
och absolutsfären måste alltså alltid fyllas med ett specifikt något som 
man tillskriver ett högsta värde. Den religiöse fyller den med gud, 
nationalisten med nationen, kapitalisten med penningen och så  vidare. 
(VEM 262f) Utifrån denna grundläggande tilltro kan ett vetande och 
en kunskap växa fram som här får sin riktning ur sin specifika abso-
lutsfär, liksom vetandet tidigare fick sin riktning ur personens speci-
fika älskande ordning. Varje vetande har därmed sin bas i denna abso-
lutsfär genom att det bär ett moment av intighet och icke-vetande i 
sig såsom sin grund. Men liksom ångern möjliggör trons affirmativa 
moment en framtid som inte stannar i denna negativitet utan uppfylls 
av ett affirmativt liv.

Men, fortsätter Scheler, varje försök att göra ändliga ting grundläg-
gande för oss resulterar i en besvikelse. Det beror på att när man till-
skriver något specifikt varande ett högsta värde är dess överskridande 
”mer” alltid för begränsat. Genom att istället formulera denna plats 
som Guds plats går man dock bortom att fylla den med idoler.214 Sche-
ler menar att endast Gud kan göra denna plats rättvisa eftersom Gud 
är anden själv och inte kan objektifieras. Endast religionen, som riktad 

214. Detta tema har idag utvecklats av Steinbock som att förstå något relativt som 
absolut. Steinbock poängterar också att distinktionen mellan det relativa och ab-
soluta inte är en distinktion mellan det partikulära och universella, utan är rela-
terad till hur det ges. Phenomenology and Mysticism, 2007, s. 219 f.
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mot ett intet, gör detta möjligt. (VEM 263ff) Gud utgör här det be-
grepp som gör det möjligt att relatera till ett ”intet”, som förmår ska-
pa en relation till detta intet. Det utgör det värde som fyller absoluts-
fären på det sätt som ligger trons negativa aspekt närmast. ”Gud” är 
här en affirmation med ett minimum av ”vad”, eller begreppsligt inne-
håll, och ett maximum av ”att”, det vill säga av överskridande vara. 
Det är dock helt centralt att påpeka att det är just som ett begrepp 
tomt på begreppsligt innehåll och som ett pekande bortom det objek-
tiverbara som begreppet ”Gud” är det som på bästa sätt fyller abso-
lutsfären.

*

Kunskapens relation till tron bör enligt Scheler speglas i filosofins 
relation till religionen. Detta skulle garantera att filosofin hålls öppen 
gentemot sina egna förutsättningar. Utan ett levande förhållande till 
tron och dess icke-vetande stelnar filosofin och blir dogmatisk. Den 
ser då endast isolerade objekt men förlorar deras aktvara och grund ur 
sikte. 

Scheler menar i VEM att detta hände med filosofin i och med att 
den från och med renässansen gjordes till trons fiende. När filosofin 
tappade kontakten med tron menar han att den sakta men säkert om-
vandlades från vetenskapernas drottning till deras sköka. Problemet 
uppstår när filosofin endast ska grundas i sig själv och då måste sätta 
sina egna gränser och utgångspunkter. Han exemplifierar denna pro-
blematik med det positivistiska försöket att presentera en avslutad 
metafysik: positivismen innebär ett försök att behärska allt, ett försök 
som efter första världskrigets erfarenheter ledde till insikten att män-
niskan kunde behärska allt, utom sig själv.215 Scheler menar därmed 
att trons uppenbarelse måste ge de yttersta förutsättningarna som ett 
positivt (kristet) innehåll. (VEM 72ff, 105) Idag skulle man kunna 
invända att den kristna religionen inte alltid levt upp till en troende 

215. Scheler tillhörde också de intellektuella som kritiserade den individ- och 
förnuftskult som fanns innan första världskriget och som såg världskriget som ett 
uppvaknande ur en rationalistisk dröm. För en diskussion om Schelers relation till 
kriget se Svante Nordin, Filosofernas krig, 1998, s. 58 ff.
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intentionalitet som behåller kontakten med sin negativa grund, utan 
att den allt för ofta framträtt som en uppsättning dogmer som gör det 
möjligt att veta alltför väl. På motsvarande sätt kan vi konstatera att 
filosofin idag är långt mer än en positivistisk metafysik. Men grund-
tanken, att tänkandet måste behålla kontakten med ett icke-vetande, 
är relevant än idag oavsett om det uttrycks som filosofi, teologi eller 
på annat sätt.

Scheler skiljer också på denna punkt mellan teologi och religion. 
Teologin må liksom filosofin försöka skapa totaliserande system, men 
alla sådana försök måste med nödvändighet vara ofullständiga efter-
som de försöker skriva in det oändliga i det ändliga. Religion är dock 
aldrig blott teologi som en rationaliserad kunskap om det gudomligas 
uppenbarelseformer. Därför bör filosofin aldrig underordna sig teolo-
gin även om den bör underordna sig tron, tron som med-vetandet om 
kunskapens intighet och som tilltro till den egna riktningens högsta 
värden. (VEM 127ff) 

Filosofin smälter samman med teologin när den förhåller sig till 
Gud som ett objekt för kunskapen och på olika sätt bevisar Guds exi-
stens genom slutledningar och logiska resonemang, vilket Scheler själv 
ibland hemfaller till.216 Men Scheler konstaterar också att religiosite-
ten själv aldrig är beroende av några sådana bevis. (VEM 183)

Scheler menar att även filosofin kan leda oss fram till trons avgrund, 
som också är varje sann filosofis början. Därför är filosofin också den 
enda förmedlaren mellan tro och vetenskap. (VEM 291) Ur denna 
början kan filosofin utnyttja den objektiverande intentionalitetens 
 separerande funktion för att skapa kunskap. Denna kunskap är dock 
endast möjlig genom den positiva betydelse vari den kunskapande 
människan såsom ordo amoris är del av anden och inte fullständigt kan 
separera sig från denna. 

Scheler menar här att filosofins mål är rationellt vetande. I filosofin 
ställer sig människan som subjekt på distans från sitt objekt. Men 
detta innebär inte något värderingsfritt förhållningssätt utan utgår 
från förundran över att något finns snarare än intet. Det är ur denna 

216. Ett exempel på ett sådant rent logiskt resonemang är det gudsbevis Scheler 
formulerade när han menade att en makroperson krävs för att det ska kunna fin-
nas en gemensam värld (se 2.2).
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emotion som dess kunskap kan framträda. Religionen däremot utgår 
inte från kunskapens distans mellan subjekt och objekt utan handlar 
om att vara en del av något som inte kan sättas på distans. Scheler 
formulerar det som en livsgemenskap med Gud och som ett ”helan-
de”. (VEM 130) Tron är därmed det som omöjliggör varje slutet kun-
skapssystem. Hos Scheler, liksom vi kommer att se hos Stein, är reli-
gionen därmed en central bärare, för att inte säga den centrala bäraren, 
av överskridandets erfarenheter, varje systems öppenhet och männi-
skan som älskande och ”del av”.

Men hur förhåller sig religionens Gud och filosofins yttersta till 
varandra? Scheler hävdar att de är ”realidentiska” men att de som 
intentionala föremål är väsensskilda. (VEM 130) Här visar sig dock 
Schelers bristande fenomenologiska känsla när relationen mellan det 
”realidentiska” och ”intentionala föremål” inte diskuteras, utan han 
verkar mena att det bortom de intentionala akterna finns en real-
ontologisk status som han kan fälla omdömen om. Det finns alltså en 
risk att lägga samman de båda intentionaliteternas olika akter och på 
så sätt formulera ett ontologiskt väsen bortom de båda. Denna proble-
matik kan formuleras som den ständiga risken att göra det medgivnas 
och icke-givnas positivitet alltför stark och självständig i förhållande 
till det omedelbart givna, vilket resulterar i en överhängande risk att 
objektivera det som inte kan objektiveras. Scheler har också kritiserats 
för en sådan naivitet av bland annat Heidegger och på senare tid av 
Marvin Farber, som kritiserar Schelers användning av uttryck som 
”ursprung” och ”tingen själva” samt hans bristande fenomenologiska 
tillvägagångssätt.217 Schelers religionsfilosofi ligger hela tiden nära en 
hotande objektifiering, eftersom han tenderar att flytta över  religionens 
med-erfarna innehåll till kunskapens objektifierande intentionalitet 
och därmed göra traditionell filosofi av religionens erfarenhet. Den 
överskridande realismen, som endast pekar mot existensens karaktär 
av ett icke-vetande bortom en objektiverande intentionalitet, tenderar 
där med till att slå över i en naiv realism som säger och vet allt för 
mycket.

I den religiösa analysen är det alltså världens medgivna aktkaraktär 

217. Marvin Farber, ”Max Scheler on the Place of Man in the Cosmos”, 1954, s. ”Max Scheler on the Place of Man in the Cosmos”, 1954, s.  s. 
395 ff.
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som utgör basen för att ett gudsbegrepp är givet. Möjligheten för 
 människan att vända sig till Gud ligger i att människan är ett andligt 
väsen (det vill säga ett aktvara). Hon kan rikta sitt erfarande både mot 
världens mångfald och mot dess medgivna förutsättningar. Men Sche-
ler påpekar också att medan världsliga förväntningar och intentioner 
kan uppfyllas, kan Gud som intenderad aldrig leda till en helt uppfylld 
intention (VEM 254), vilket också är skälet till att det är Gud som på 
bästa sätt uppfyller absolutsfären. Likafullt är det möjligt för män-
niskan att vända sig åt detta håll med en objektiverande intentionali-
tet. Vi måste därför skilja på två olika sorters kunskapsriktningar: en 
tvärgående akt varigenom världens varande visar sig och en reflekte-
rande längsgående intention varigenom de medgivna förutsättningar-
nas struktur kan framträda. Detta gör det möjligt för Scheler att tala 
om absolutsfärens positiva innehåll. Husserl beskriver som vi har sett 
hur den längsgående intentionaliteten kan nå det stående strömman-
de bortom den tvärgående intentionalitetens varande: ett stående 
strömmande som inte är i tiden utan utgör tiden, men som i tema-
tiseringen ständigt riskerar att formulera strömmandets stående som 
ett statiskt nunc stans. På liknande sätt riskerar Scheler att formulera 
 absolutsfärens positiva vetande som något statiskt.

Ett alternativ till en sådan reflekterande längsgående intention är 
som vi har sett en troende medfullföljande akt som snarare betonar 
andens rörelse än dess givna struktur. En sådan akt tar del av det ”ab-
solutas” egen varakaraktär som akt på ett annat sätt än vad som är 
möjligt i den reflekterande akten. Det som i en objektiverande akt 
förblir främmande visar sig i trons medfullföljande som det närmaste, 
det vill säga som aktens egen rörelse. Den längsgående respektive tro-
ende intentionaliteten anknyter också till reduktionens två moment: 
ifrågasättandet av självklarheter samt den positiva, transcendentala 
sfären av väsen och väsenskategorier.

Ur dessa två förhållningssätt till det absoluta återfinner vi hos Sche-
ler, liksom vi kommer att se hos Stein, två möjliga sätt att relatera till 
det absoluta. Båda dessa vägar återfinner både Scheler och Stein i 
såväl fenomenologin som religionen. De kan skiljas åt som en positiv 
respektive en negativ väg. Den negativa vägen karakteriseras fram-
förallt av att den skiljer sig i intresse från den positiva vägen: medan 
den positiva vägen betonar det innehåll som ges när en reflekterande 
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längsgående intentionalitet riktas mot absolutsfären, är den negativa 
vägen snarare intresserad av absolutsfärens givande, dess transcende-
rande aktvara som endast kan framträda som ett negativt kunskaps-
innehåll, men som kan medfullföljas. 

I den positiva vägen återfinns också såväl fenomenologins kunska-
pande förhållningssätt som religionens personliga tro.

3.2 Absolutsfärens positiva vägar

Genom andens distansskapande rörelse kan, som vi har sett, det varan-
des ”hur” eller dess väsen nås. Dessa väsen kan undersökas enligt sina 
”grundlagar”, som ständigt är närvarande i det tidsliga som en grund-
läggande nödvändighet för dem. Detta är det område som i filosofin 
kallats det transcendentala och som undersöker det empiriska varan-
dets förutsättningar. Dessa förutsättningar kan med Scheler formule-
ras som en sfär av väsen som utgör en mellansfär mellan det  empiriska 
och kunskapens absoluta gräns. Undersökningen av de konstituerande 
grunderna går utöver det tidsliga, vilket gör att Scheler kallar dem 
andliga. Scheler menar att fenomenologin är den filosofi som genom 
reduktionen skådar dessa väsensgrundlagar med nya ögon, genom vad 
vi kallat en reflekterande längsgående intentionalitet, men han menar 
också att en sådan undersökning visar att väsensgrundlagarna är eviga 
och att de leder till ”Gud” som ett yttersta positivt fundament. Sche-
lers fenomenologi under denna katolska period kan därmed beskrivas 
som en platonsk fenomenologi karakteriserad av ett uppåtstigande till 
idéerna och till Gud. Han menar därför att fenomenologin kan visa på 
själens omedelbara kontakt med Gud genom andens reflektion. (VEM 
7f) Väsensskådan är därmed en positiv undersökning av absolutsfären 
och visar upp det vetande som anden skapar. Anden bildar således en 
ny sfär av objekt när den sätter sin egen rörelse framför sig som ett nytt 
objekt för en tematiserande blick. Det centrala moment som feno-
menologin här undersöker är därmed inte främst andens aktvara utan 
de transcendentala väsen som framträder som fixerade storheter. 
 Därmed utgör detta en positiv väg som intresserar sig för det innehåll 
som akterna låter framträda. Fenomenologin innebär här en Wesens-
schau, eidetisk analys och ett uppöppnande av en transcendental sfär. 
Men varje sådan analys innebär att en ny objektsfär framträder och 
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formulerar varken transcenderandets eller den levande kroppens yt-
tersta villkor utan förblir inom en objektiverande, om än reflekteran-
de längsgående intentionalitet. 

Detta är för Scheler den filosofiska och därmed objektiverande 
 vägen till Gud. Under denna period är det dock ett katolskt personligt 
gudsbegrepp som står i centrum för hans undersökningar. Detta når 
han genom att bygga ut den filosofiska analysen. Som vi har sett kan 
även filosofin nå en absolutsfär som vi skulle kunna hävda att Scheler 
formulerade som en transcendental sfär. Denna absolutsfär framträder 
som vi har sett ur det egnas intighet genom jagets osynlighet för sig 
själv, tillsammans med det faktum att något finns. I ett tredje steg efter 
dessa båda insikter kan Gud som person framträda. Detta sista steg 
kan enligt Scheler endast ske inom religionen, medan de första två 
stegen även sker inom filosofin. Därmed kan filosofin endast känna 
det gudomliga i opersonlig form. 

Inte desto mindre menar Scheler under denna katolska period att 
en personlig gudskontakt alltid är nödvändig och medgiven i kärnan 
av den mänskliga andliga personen om än inte som en kunskap. Efter 
att ha upptäckt sin egen brist och därigenom ha skapat en medgiven 
absolutsfär uppkommer en strävan efter att fylla denna absolutsfär, 
men när människan försöker fylla den med olika ändliga ting uppstår 
ständiga besvikelser. Dessa besvikelser är den ena förutsättningen för 
att en relation till Gud ska uppstå. Men gudskontakten kräver också 
att den ändliga personen själv är verksam, det vill säga inte endast sät-
ter sin tillit till andra, till system eller auktoriteter, utan själv förhåller 
sig till sin egen grund, vilket därmed utgör den andra förutsättningen. 
När dessa båda betingelser är uppfyllda menar Scheler att personen 
får syn på sig själv och samtidigt erfar en odelbar enhetsupplevelse 
med Gud i sig själv, av Gud i det egna och det egna i Gud. Människan 
vinner därmed både sig själv och Gud som personer, separerade men 
”del av” varandra. (VEM 14, 18ff) 

Liksom möjligheten att få syn på sig själv som ett empiriskt jag 
kräver ett annat empiriskt jag, kräver möjligheten att få syn på sig själv 
som person en annan person. Men varje annan mänsklig person 
 tenderar att genast erfaras som en empirisk person, just dess aktvara 
är ju det som inte direkt framträder. Därför kräver insikten om sig 
själv som person en annan, icke-mänsklig person av rent aktvara som 
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inte primärt framträder som ett bland andra empiriska jag. Denna 
person visar sig inte i något specifikt givet utan i allt varandes trans-
cenderande karaktär, ett transcenderande som alltså går bortom det 
egna aktvarat. Detta andra rena aktvara som en personlig Gud menar 
Scheler att människan möter i den religiösa akten, där ett överflö-
dande aktvara tar personlig gestalt. Detta möte beskriver han som en 
uppenbarelse vars innehåll inte kommer ur en objektiverande inten-
tionalitet utan ur tron, som ligger bortom förnuftets räckvidd. Tron 
är därför inte en kunskap utan ett sätt att komma nära världens förut-
sättningar och få en personlig relation till dessa. Uppenbarelsen visar 
sig i det empiriskt givna som ett rent pekande mot de egna förutsätt-
ningarna, ett pekande som personen i tron kan följa. (VEM 248f, 115, 
127, 146, 160f) Scheler påpekar också att erfarenheten av en personlig 
Gud inte innebär att man erfar en viss person som gudomlig, utan att 
man tillskriver en andlig gudomlighet, det vill säga ett andligt trans-
cenderande, en personlig form och varaart. Gud som en person är 
därför en erfarenhet av hur det gudomliga meddelar sig. Han menar 
därför att denna erfarenhet inte är begränsad till en kristen uppen-
barelse, utan är en erfarenhet varje människa under vissa förutsätt-
ningar har förmåga till. Denna förmåga har sitt ursprung i människans 
andlig-personliga varaart och ligger alltså i människans varaart och 
inte i någon övermänsklig natur. (VEM 20f, förord till den andra ut-
gåvan.) Den personliga gudstron är därmed ett förhållningssätt till den 
intiga grund som Scheler menar att människan möter i sin världslighet 
(när världen framträder genom att motstånd omvandlas till föremål), 
och den är det sätt som framträder när människan speglar sitt eget 
personliga aktvara i denna intiga grund. 

Relationen till en intig grund befriar alltså personen från att vara 
blind för allt utom ett omedelbart nu-här och ger henne den andliga 
möjligheten att röra sig över tid och rum. Genom denna relation, som 
Steinbock kallar vertikal,218 kan människan bli medveten om sig själv 
som ett aktvara som inte är begränsat till sin psykofysiska framträ-
delse i tid och rum. Jag skulle vilja hävda att denna gudsrelation har 
gjort det möjligt för människan inom en monoteistisk religion med en 
personlig Gud att hävda en universell position och därmed möjlig-

218. Steinbock, Phenomenology and Mysticism, 2007, s. 12 f.
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heten till objektiv kunskap. Speglingen av aktvarat i relationen till 
Guden innebär att en position bortom tid och rum etableras. Från 
denna position växte idén fram att världen kan erfaras ”som den är” 
oberoende av dess relation till betraktaren i en naiv realism. 

I senare tiders filosofi har denna universalistiska position blivit 
djupt kritiserad och man har betonat kunskapens kontingenta karak-
tär och att människan är ett djur bland andra och bunden till sin tid 
och plats. Men detta görs allt som oftast samtidigt som den vetenskap-
liga blicken bibehåller sin platslösa rationalitet och därmed omvandlar 
människan till ett föremål bland andra. Scheler (liksom andra feno-
menologer och postfenomenologer) uppmuntrar oss dock att vända 
blicken mot rationaliteten själv och dess platslösa struktur – inte en-
dast för att argumentera för att människan och hennes kunskap alltid 
är bunden till tid och plats, utan också för att undersöka hennes and-
liga förmåga och hennes eget aktvara som en kunskapens gräns, det 
vill säga just den punkt som gav upphov till idén om en universell 
utgångspunkt. 

3.3 Den överskridande realismens negativa väg

Men denna absolutsfär framträder inte endast som givenheten av 
 väsen, som genom fenomenologin kan ges som ett positivt innehåll 
eller som en gudomlig person. Absolutsfären själv, bortsett från dess 
specifika innehåll, kan enligt Scheler undersökas genom en negativ 
teologi eller fenomenologisk undersökning i en annan bemärkelse. 
Genom att närmare undersöka och ifrågasätta förgivettagen kunskap 
når vi insikten om kunskapens gräns. Scheler påpekar att alla bevis och 
allt förmedlande tänkande slutligen endast är medel för att bringa 
fram evidens som leder till denna tröskel. (VEM 17f) 

Hos Scheler finns därför också idén om reduktionen som en avska-
lande akt varigenom ett konstituerande skrank sprängs och en häm-
ning som finns i all naturlig världsåskådning tas bort. Reduktionen 
som främmandegörande återkommer därmed här. Scheler poängterar 
att detta uppåtstigande inte nås eller fattas ”i andens eviga liv i alla 
tings ’väsen’, utan i ett evigt bortdöende”. (VEM 68)219 Reduktionen 

219. ”in einem ewigen Leben des Geistes im ’Wesenhaften’ aller Dinge, sondern 
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 leder i detta resonemang alltså ytterst inte till en sfär av empiriska  eller 
transcendentala väsen, utan den är en metod för att ständigt på nytt 
förlora varje objektiverande grepp: att låta anden – som gör tingen 
synliga – själv framträda. Schelers överskridande realism träder här 
inte fram som en teori om vad som finns bortom åskådningen, utan 
snarare som en antisubjektivism som försöker följa åskådningens och 
subjektivitetens förutsättningar. Fenomenologin som främmande-
görande ställs här på sin spets när varje specifik kunskap ifrågasätts för 
att undersökas i sitt transcenderande aktvara.

Som vi såg i förra kapitlet menar Scheler i SMK att det är genom 
andens aktivitet vi fattar det skapades väsen. I Vom Ewigen im Menschen 
förstås världen på liknande sätt in lumine Dei, det vill säga genom er-
farenheten av att världen och det andliga aktvarat ständigt överskrider 
det egna jaget och dess aktvara, vilket för Scheler utgör grunden för 
en Guds ande som den mänskliga anden är del av. Men detta ”delvara” 
innebär också att människan i kunskapen inte kan uttömma tingens 
väsen genom en fullständig och avslutad definition. Detta innebär 
dock inte någon brist, eftersom en sluten definition skulle innebära att 
tinget var helt uppslukat av den mänskliga anden och därmed inte 
hade något självständigt väsen. Tinget vore då helt givet utan någon 
medgiven icke-given existens. Odefinierbarheten hos det givna är 
 istället ett säkert kännetecken på att det handlar om en elementär 
existens, det vill säga något som går utöver det kunskapande subjektet. 
Ett väsens verklighet eller realitet ökar därmed med dess odefinierbar-
het. Denna odefinierbarhet utgörs således av givenheten av en icke-
givenhet. (VEM 164ff)

Vårt tänkande som bär på dessa väsen med deras odefinierbarhet 
sker, som sagt var, genom anden som överskrider såväl det empiriska 
som det transcendentala. Det högsta väsendet är därmed samtidigt det 
varigenom andra begrepp kan tänkas och något som överskrider den 
mänskliga anden. Ett sådant högsta väsen kan dock inte självt be-
greppsliggöras eftersom begripa innebär att föra tillbaka ett begrepps 
”vad” på andra begrepp. Scheler menar att fenomenologin innebär 
sökandet efter sådana ”vadheter” eller essenser, ett sökande som slut-
ligen leder till ett oformulerbart vad eller väsen med hjälp av vilket alla 

in ewigem Absterben zu sehen”.
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andra kan framträda. Han påpekar att den rationalistiska objektive-
rande filosofin finner denna rörelse ofruktbar eftersom den inte är 
medveten om att detta X är ett tecken och därmed bär på en uppväck-
ningsförmåga. 

I detta resonemang kämpar Scheler med hur man ska förhålla sig 
till upptäckten av intet, det vill säga aktvarat i dess karaktär av att inte 
kunna formuleras som ett föremål, men som något som likafullt erfars 
som nödvändigt för varje föremålslighet. Han menar alltså att feno-
menologin och teologin kan rikta uppmärksamheten mot detta fak-
tum och att en rationalistisk filosofi alltid kommer finna en sådan 
feno menologi ofruktbar, eftersom den inte kan acceptera något annat 
än ett objektiverat innehåll. Den negativa teologin liksom en liknande 
fenomenologi består istället av negativa omdömen och slutligen 
 endast av tautologier, men poängen med dessa är att de länkar den 
andliga blicken i en annan riktning. Tautologin ska förstås som en 
uppfordran att sträcka sig mot det överbegreppsligt givna som ett 
 nödvändigt fundament för det begreppsligt givna, just ”det” som den 
objektiverande intentionaliteten inte kan gripa. (VEM 167f)220 Häri 
ligger också en dubbel fara. Dels risken att omvandla överskridandet 
till ett ”det”, dels att reducera realitet till den blotta betydelsen av ”över-
skridande” för oss, det vill säga att inte förstå det som ett realt över-
skridande. 

Scheler menar här att fenomenologin och den negativa teologin har 
en gemensam metod som stammar ur den djupa kunskapen om att det 
heliga, eller aktvarat, som sådant är en urgivande kvalité som endast 
långsamt kan uppvisas genom avskalning och analogier. Han menar 
därmed att fenomenologin som inställning och metod först tillämpa-
des på teologisk mark inom den kristna nyplatonismen och är en 
 metod varigenom alla bilder träder tillbaka. Inom nyplatonismen for-
mulerades detta givande som det Ena, vilket utgör ett odifferentierat 
intet som inte kan kontrasteras mot något annat och därför inte kan 
vara ”något”. Men detta intet är också grunden för varje affirmation, 

220. Jfr med Nachlass I, s. 280: ”det som uppfattas som en tautologi, när t.ex. 
Wundt läser Logiska undersökningar, är egentligen ett sätt att visa det som inte kan 
bevisas. Det innebär också att ett fenomen som ligger bortom en enkel definition 
är  rikare än den gripande och begripande tanken.”
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det vill säga varje specifikt något. Tron bär och formulerar relationen 
till denna negativitet som därmed utgör grunden för varje positivt 
vetande. Scheler menar att denna teori därför inte heller är en nihi-
lism; när vi läser negativ teologi märker vi knappt dess negativa ut-
tryckssätt. Ett positivt givet träder fram för vår andliga blick ur det 
ändligas kaos. Därmed är det snarare en mystik teknik än en teori. En 
sådan avskalande fenomenologi är fundamentet för varje eidetisk 
feno menologi, liksom varje föremålsgrupps eidetiska fenomenologi är 
fundament för dess positiva vetenskap. På samma sätt är också den 
negativa teologin fundament för all positiv teologi. (VEM 167ff, 174) 

Denna negativa teologi innebär alltså att ett överskridande ”att” 
framträder bortom varje ”vad”. Den leder således till en överskridan-
de realism. Vom Ewigen im Menschen samlar också några av de texter 
där Scheler även på andra vägar argumenterar för en överskridande 
realism. Genom en kritik av Kants filosofi får hans argument en spe-
ciell riktning: han menar att Kants apriorin inte innebär en positiv 
konstruktion, utan motsatsen. Subjektet tillfogar inte en struktur till 
något relationsfritt givet noumena, vilket skulle innebära en positiv 
produktion. Istället undertrycker, förstör och deformerar subjektet, 
det formar och förknippar inte utan de-finierar, avgränsar och skär av. 
Vår varseblivning är därmed endast en återstod, det som är kvar efter 
processen. Kunskapen sker inte genom någon syntes utan är det kvar-
blivna som framträder som det givna. Kunskapen analyserar därför 
endast och producerar inte åskådning eller erfarenhet. (VEM 208) 
Detta innebär också att det givna alltid är oändligt mycket rikare än 
den del som ges i sinneserfarenhet, vilket Scheler menar att den feno-
menologiska filosofin (samt experimentell psykologi) har visat: ”Det 
givna är oändligt rikare än den del av det givna som motsvarar den i 
sträng mening så kallade sinneserfarenheten.” (VEM 250)221 

Även Husserl konstaterar som vi har sett att det givna är rikare än 
sinneserfarenheten, men Scheler betonar detta starkare och trycker i 
högre utsträckning på en överskridande realism i kontrast till Husserls 
transcendentala idealism. Scheler poängterar att detta överflöd är cen-
tralt som ett överflöd av realitet, det vill säga ett överflöd som per 

221. ”Das Gegebene ist unendlich reicher als der Teil des Gegebene, der im 
strengen Sinne der sogenannten Sinneserfahrung entspricht.”
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definition inte kan omvandlas till innehåll. Scheler menar att satser 
om det reala är bevisbara, eftersom det reala i satsen omvandlas till ett 
innehåll, men att bevisa realitet och existens som sådant är omöjligt. 
Därför menar Scheler att Guds väsen såsom det varandes överskri-
dande vara kan uppvisas och påvisas men aldrig rationellt bevisas. 
(VEM 252ff) Gud formuleras här därmed som realitetens överskri-
dande i en överskridande realism. Således handlar inte heller fenome-
nologi om någon immanent kunskap och något tydligt avgränsat fält 
utan är tvärtom den disciplin som visar att det givna alltid är rikare än 
det som ges, vilket visar sig för oss genom de medgivna och icke-givna 
sidorna. När gudsrelationen formuleras på detta sätt framträder det 
gudomliga alltså som den realitet som undandrar sig varje formule-
ring. 

Trots att personen i Schelers intersubjektivitetsteori, likaväl som 
Gud i hans religionsfilosofi, karakteriseras av ett aktvara som ständigt 
undandrar sig den objektiverande intentionaliteten, präglas båda 
dessa delar av hans filosofi av sina positiva formuleringar. Andens 
överflödande sfär av erfarenheter, som individen tar del av men som 
därmed också överskrider individen, är positivt karakteriserad. Den 
transcendens som finns här är framförallt andens excess som ett om-
givande överflöd som individen och sinnena hämtar sin kunskap ur. 
Därmed kan personens överskridande värld karakteriseras på två olika 
sätt: dels av horisonter av empiriska och transcendentala väsen såsom 
ständigt överskridande men principiellt nåbara för den objektiverande 
intentionaliteten, dels av konkret existens, det varandes ”att” som per-
sonen erfar i sitt självaffektiva urmedvetande men som i den levande 
kroppens enkännande också sträcker sig bortom den individuella per-
sonen. 

Här finns dock inget ”helt främmande”, det vill säga ingen radikal 
motsats till det givna, eftersom det inte finns någon ren givenhet utan 
ett ”mer” som därmed kännetecknas av att överflöda det givna. Idén 
om ett överskridande vara som är fullständigt onåbart menar Scheler 
i sig vara motsägelsefull. (VEM 181)222 Inte ens det realas aspekt av 
fullständig ovetbarhet är helt onåbar eftersom den utgör den levande 

222. Scheler skulle därför ha varit mycket misstänksam mot Levinas radikala 
 alteritet och dess aspekt av fullständig onåbarhet.
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kroppens omedelbara självaffektion. Istället betonar Scheler att både 
det givnas direkta givenhet och dess brist beror på att det är ”del av” 
anden. Såsom ”del av” sammanfaller det givna med anden samtidigt 
som det separeras från anden som helhet. Religionen handlar därmed 
om ett ”helande”, det vill säga om att erfara sig som ”del av” i den 
positiva bemärkelsen. Denna erfarenhet framträder inte primärt som 
en kunskap eftersom den överskridande helheten aldrig kan framträda 
som ett objekt. Likafullt betonar Scheler dess positiva givenhet, vilken 
ges genom vad som har visat sig som hans alternativa intentionalitets-
begrepp: såsom älskande kan personen följa med det älskade och rik-
ta sig mot dess ”mer” – en drivkraft som binder samman eros och 
agape.

Hos Scheler ges den personliga guden genom den enskilda indivi-
dens personliga tilltal och relation till Gud. Gud är således det vi en-
dast kan ha negativ kunskap om, det överflödande som inte kan vara 
ett objekt för den kunskapande akten. Om Gud är det vi endast kan 
ha negativ kunskap om, skulle vi kunna argumentera, kan han inte 
heller ges som person eftersom varje person måste framträda som en 
egen unik älskande ordning. Scheler konstaterar också, som vi har sett, 
att en personlig Gud aldrig ges inom filosofin utan endast i den per-
sonliga religiösa erfarenheten, en erfarenhet som inte är kognitiv och 
kunskapande. 

Scheler poängterar att vi inte kan ha någon fullkomlig kunskap om 
kunskapens egen grund, utan han kallar kunskapens grund för tro. 
Scheler förstår trons positiva innehåll som en direkt respons på intets 
avgrund, en medgiven absolutsfär som garanterar att något finns sna-
rare än intet. Tron relaterar därmed åt två håll: dels är den kontakt-
punkten till intets avgrund och dels formulerar tron sig som en speci-
fik, positiv tilltro som utgör grunden för vetandet. Denna tilltro  menar 
Scheler formuleras som ett positivt ”vad”. Men han påpekar också att 
det mest ”korrekta” innehållet är ett gudsbegrepp vars ”vad” endast 
är ett överskridande. 

Detta gudsbegrepp innebär också att det finns en kontaktyta mellan 
personen och Gud i människans konkret levda ”att” som personen 
erfar som ett självaffektivt och levande urmedvetande. Denna känsla 
av liv erfars samtidigt som något som går bortom människan själv, den 
karakteriseras av ett ”mer” bortom det egna. Det är en känsla som hon 
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själv framträder ur och inte kan kontrollera eller objektifiera. Hennes 
totala passivitet och emottagande innebär att hon också erfar att hon 
inte uttömmer detta liv – det ställer sig bakom henne som ett ”mer”.

Trots fenomenologiskt spännande analyser av det givnas icke- 
givenhet som människan troende måste förhålla sig till och fenome-
nologin som en rörelse bortom varje objektiverat innehåll, kan vi inte 
förstå Schelers relation till religionen som oproblematisk eller oskyl-
dig. Vi kan konstatera att Scheler under denna högkatolska period på 
många sätt förkroppsligar alla de faror som idag anas när fenomeno-
logins vändning till religionen misstänkliggörs. Han vill uttryckligen 
skapa en framtid för religionen, det vill säga katolicismen, och menar 
att filosofin måste svara på frågan om religionens förnyelse. (VEM 113) 
Det finns en ständig tendens att omvandla aktvarats överflödande till 
ett ”vad” och ”vem”, liksom en tendens att lämna den fenomenolo-
giska utgångspunkten och tala om hur något är ”realidentiskt” bort-
om dess framträdelseformer, vilket leder till en teocentrism som är 
fenomenologin främmande. Det gudomligas uppenbarelse är också 
återkommande liktydigt med den historiskt kristna uppenbarelsen. 
Denna ståndpunkt innebär snarast en återgång till en traditionell re-
ligiositet av en viss tid, en viss klass och ett visst kön. När Scheler 
beskriver den metafysiska guden, filosofins Gud som stelbent vara 
(Ens), beskriver han också i hög utsträckning just den Gud som Nietz-
sche menade var död – det vill säga den Gud som är en försäkring och 
yttersta grund för metafysiskt tänkande, Gud som tänkandets positiva 
bas och garanti för samstämmighet mellan vara och förnuft. Men 
Scheler menar inte att vara och förnuft är två helt olika entiteter eller 
ett yttre och ett inre, utan kunskapen är en återstod och som sådan en 
del av varat. Här finns därmed också spår av en filosofi som skulle 
kunna leda åt ett helt annat håll: en utmaning till filosofin att för-
hålla sig som del av snarare än som en utanförstående betraktare och 
beskrivare av ett metafysiskt system.

4. Sammanfattning

Det transcenderande vi upptäckte som ett tredje transcendensbegrepp 
hos Husserl preciseras av Scheler som ett aktvara. Detta aktvara kan 
just inte formuleras som ett föremål eftersom det då förlorar karaktä-
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ren av att vara en erfarande akt. Hos Scheler är detta aktvara inte som 
hos Husserl principiellt bundet till tidslighet. Aktvarat är istället det 
som tar plats och som i sin rörelse gör tidsligheten möjlig. Med denna 
tolkning skulle vi (delvis i kontrast till Scheler, men i samklang med 
Vallega-Neus läsning av Scheler) kunna hävda att aktvarat primärt 
relaterar till det omgivande som motstånd men också har förmåga till 
reflektion, vilket innebär att det omgivande objektiveras och där-
igenom får en plats i tid och rum. I reflektionen uttrycks även aktvarat 
självt i rumsliga och tidsliga termer och förlorar därmed sin karaktär 
av aktvara. Genom reflektionen blir det därmed möjligt både att röra 
sig i en värld av föremål på ett nytt sätt där den egna kroppen upp fattas 
som en kropp bland andra, och för anden att röra sig i tiden och i en 
sfär av väsen.

Scheler ger oss därmed möjlighet att tänka aktvarat som ett tredje 
område (bortom rumslighet och tidslighet och deras mångfald av 
 väsen), som det område som inte kan objektiveras. Men undersök-
ningen av detta tredje område behöver inte innebära att det givna 
lämnas eller skärs av från aktvarat. Istället kan det innebära en inten-
sifiering av det givna på så sätt att det är en undersökning av dess 
förutsättningar, förutsättningar som endast ges i samband med det 
därmed satta. Inte desto mindre väljer Scheler allt som oftast att skära 
av det direkt närvarande från dess medgivna förutsättningar som upp-
fattas som fristående från det satta. 

Scheler undersöker detta aktvara genom att inte ta sin utgångs-
punkt i det reflekterande jaget utan istället undersöka jaget som en 
ordo amoris. Som älskande istället för vetande är människan riktad mot 
det givnas värde som dess ”mer”; en riktning som gör att empiriska 
och transcendentala väsen kan framträda, men som ständigt pekar 
bortom den möjliga kunskapen om dessa. Men kärlekens riktadhet, 
skulle vi kunna säga, driver den älskande bortom det närvarande. Det 
är genom kärlekens riktadhet som det objektiverade kan framträda 
och därmed en värld som är ”mer” än det givna som begäret riktar sig 
mot. Därmed finns i analysen av Ordo amoris en risk att separera detta 
”mer” från det direkt givna. Det överskridande kan således tolkas på 
två sätt: dels som etablerande ett eget område av allt högre värden, 
dels som en intensifiering av det varande och en undersökning av det 
framträdandes förutsättningar. Kärleken är både en kraft som öppnar 
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världen och en drivkraft som tenderar att driva oss bort från världen. 
Denna skiljelinje är central för min tolkning av Schelers verk. 

I Schelers personbegrepp hålls aktvarats riktning mot ett ”mer” och 
dess konkreta liv samman. Detta gör att det i Schelers filosofi inte finns 
något radikalt främmande, eftersom det inte finns något helt eget 
 givet eller eget att kontrastera en sådan främmandehet mot. Det inne-
bär också att åtminstone två av de områden som ofta förståtts som 
individuerande istället förstås som gemensamma av Scheler: dels 
 erfarenheten som Scheler i sin intersubjektivitetsteori formulerar som 
en gemensam väsenssfär som vi tidsligt kan röra oss inom och som blir 
individuerad endast i ett fysiologiskt nu-här; och dels den levande 
kroppen, som Scheler spårar tillbaka till ett enkännande som ligger till 
grund för såväl uppdelningen av inre och yttre erfarenhet som uppdel-
ningen av det egna i reflektionsförmåga och vitalitet. Till skillnad från 
Husserl (och Stein som vi kommer att se) innebär alltså erfarenheten 
av kroppsligheten inte automatiskt en individualisering, utan kan 
också visa på hur vi är sammanbundna. Den levande kroppen kan 
därför formuleras som en ständig gränsdragning vilken ger kropp och 
själ som två områden som en  objektiverande intentionalitet kan un-
dersöka.

I Schelers sena dualism skiljs dock reflektionsförmåga och vitalitet 
åt. Aktvarat associeras där till andens distansskapande, medan han 
ignorerar det aktvara som ligger i vitalitets- och kraftbegreppen. I sin 
tendens att avskära det transcenderande ”mer” från vitalitet, kraft och 
nu-här kan Schelers position karakteriseras som teocentrisk i kontrast 
till Husserls tendens att betona det egna över det främmande, vilket 
vi formulerat som en egocentrisk position. 

Under Schelers sena period blir det också tydligt att det som håller 
samman ande och kraft är eros, den kärlek som binder samman begär 
med agape och därmed nu-här med aktvara liksom kroppslighet med 
transcenderande. Denna sammanhållande kraft kallar han alltså 
demo nisk i dess förmåga att förbinda det åtskilda.

En näraliggande intentionalitet till eros, men närmare förbunden 
med kunskapsprocessen, är tron. Tron innebär en intentionalitet som 
relaterar till personens aktvara, som för kunskapen visar sig som ett 
intet. Men som det varandes ”att” visar det likafullt att något finns 
snarare än intet. Tron utgör därför möjligheten att undersöka det som 
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för kunskapandet visar sig som ett intet såsom en givande bas. Detta 
görs på tre sätt: 1) Genom en reflekterande längsgående intentionali-
tet som undersöker det varandes förutsättningar som en egen transcen-
dental sfär av väsen (vilket även kan göras inom filosofin). 2) Genom 
personen som endast kan få syn på sig själv genom en motsvarande 
icke-empirisk person, det vill säga ett personligt gudsbegrepp. 3) Ge-
nom en negativ rörelse som går bortom varje positivt ”vad” till dess 
givande rörelse, som visar sig som en ständigt överskridande realitet. 

Gud utgör för Scheler i hans mest religiösa period det begrepp som 
gör det möjligt att relatera till ett ”intet” och som förmår skapa en 
relation till detta intet. Detta begrepp utgör det värde som fyller abso-
lutsfären på det sätt som ligger trons negativa aspekt närmast. ”Gud” 
är här en affirmation med ett minimum av ”vad”, eller begreppsligt 
innehåll, och ett maximum av ”att”, det vill säga av överskridande vara.

Men möjligheten att tänka Gud som en platslös plats speglar också 
den västerländska idén om människans tänkande och rationalitet som 
befriade från tid och rum och som ett tänkande som kan röra sig fritt 
bland väsen och essenser. Denna tradition har lett till idén om en 
oberoende neutral och universell position för det mänskliga förnuftet 
– en idé som i sin tur har gett upphov till strävan efter objektiv veten-
skap och tro på en fri rationalitet befriad från kroppsligt nu-här. Den 
position varifrån en sådan kunskap kan konstitueras är alltså intimt 
sammanbunden med ett gudsperspektiv som människan kan nå  genom 
sin ande. Kanske kan vi hävda att det är i samband med sekularise-
ringsprocessen som kunskapen i denna monoteistiska tradition åter-
finns som bunden till en viss tid och plats. Men denna insikt har  också 
allt för ofta burit med sig föreställningen att allt kan omvandlas till 
föremål när relationen till ett bortom, eller snarare innanför, kunska-
pen har negerats. Den religiositet som jag idag finner värd att under-
söka är därför en erfarenhet som försöker upprätthålla en explicit rela-
tion till aktvarat som inte kan omvandlas till föremål, samtidigt som 
detta inte innebär att aktvarat, eller det transcenderande, avskärs från 
sitt nu-här, utan förstås som en intensifiering av det direkt givna.

I diskussionen om hur vi fenomenologiskt kan förstå relationen till 
en Gud stötte vi dels på idén att fenomenologin skulle vara en väsens-
skådan som genom en reduktion från det närvarande kan befria essen-
ser från deras existens. Men denna väg visar sig som mindre intressant 
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eftersom den utgör ett objektiverande och tematiserande som inte 
förmår närma sig aktvarat självt. När helst begreppet ”Gud” formule-
ras som ett absolut vara finns det också en ständig och påtaglig risk att 
förstå detta som en oberoende och högsta substans fyllt av innehåll 
och inte som något som undandrar sig varje innehåll.

En annan väg skulle vara att betona att aktvarat är en relation som 
gör det möjligt för såväl det egna som det omgivande att framträda. I 
gudsrelationen, till skillnad från i relationen till ting eller andra män-
niskor, befrias jaget från att bli reducerat till det psykofysiska jag som 
framträder i tid och rum, vilket öppnar för en vertikal relation som 
tillåter personen att erfara sig själv inte i en specifik tid och på en 
specifik plats utan som del av tidslighetens och rumslighetens möjlig-
hetsbetingelse. Den personliga gudsrelationen kan alltså dels fungera 
som en möjlighet att tillåta sig själv framträda som mer än ett objekt 
och som del av ett aktvara, men den tenderar också ständigt till att 
omvandla aktvarat till en person som skrivs in i rum (himlen) och tid 
(evigheten). När aktvarat på detta sätt objektifieras omvandlas det 
från att benämna ett överskridande till att utgöra en makt. 

Slutligen återfinner vi hos Scheler idén om fenomenologi och nega-
tiv teologi som parallella vägar. Det gudomliga är därmed det ständigt 
överskridande som vi inte kan benämna utan endast uppvisa genom 
ett avskalande. Frågan är dock om den negativitet som präglar dessa 
vägar endast är en negativitet i objektiverande bemärkelse. Som Sche-
ler poängterar är aktvarat utan reflektionens objektiverande inte 
omedvetet utan det finns ytterligare en sorts medvetenhet, ett med-
vetande som förmår följa med i aktvarat men samtidigt bibehåller en 
viss distans (de smälter inte helt samman), utan att för den skull ob-
jektivera. Ett sådant medfullföljande vetande kanske vi kan återfinna 
i till exempel meditationen. Hur vi fenomenologiskt kan närma oss 
ett sådant medfullföljande är dock fortfarande oklart. Det är med dessa 
frågor vi vänder oss till Edith Stein för att följa hur hon analyserar 
transcenderandet och dess relation till kroppslighet.
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del iii

Edith Steins undersökningar 
av det främmande

Edith Stein tar ytterligare ett steg i undersökningen av den troende 
respektive älskande intentionaliteten. Hos henne finner vi noggran-
nare undersökningar av försöken att med hela sitt väsen och inte blott 
en objektiverande intentionalitet närma sig ett transcenderande akt-
vara. Som allra längst går detta i hennes läsning av Johannes av Korset. 
Men innan vi kommer så långt ska vi undersöka hur annanhet fram-
träder i Steins intersubjektivitetsteori och hur hennes kritik av ett 
 objektiverande intentionalitetsbegrepp växer fram, vilket sker fram-
förallt i hennes senare och allt religiösare texter. Hennes religiösa filo-
sofi och fenomenologiska undersökningar av religiös erfarenhet står 
också under Schelers snarare än Husserls inflytande. 

Hos Stein kan vi skilja en religionsfenomenologi från en kristen 
filosofi och finna ett mindre dualistiskt förhållningssätt mellan andens 
transcenderande och den levande kroppens närvaro än vi fann i Sche-
lers religionsfilosofi. Men även hos Stein finns ett liknande närmande 
till en kristendom karakteriserad av en personlig Gud som har sin 
grund i en objektivering av upplevelsen. Därmed lösgörs gudsbegrep-
pet, liksom hos Scheler, som ett eget innehåll från dess medgivenhet i 
givenheten.

I Steins filosofi återfinner vi alltså teman från såväl Husserl som 
Scheler. I tre kapitel följer vi hur det andra, det främmande och det 
transcenderande undersöks i de tre faser som Steins filosofi kan delas 
in i: en fenomenologisk period, en period av kristen filosofi och en 
mystik period.223 

223. Karl-Heinz Lembeck, ”Glaube im Wissen”, 1991, s. 160. Han avgränsar dessa 
perioder på följande sätt: Den första fenomenologiska perioden påbörjas 1916 
med avhandlingen Zum Problem der Einfühlung. Den andra perioden av religions-
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I Steins intersubjektivitetsteori finner vi samma objektiverande in-
tentionalitet som i Husserls filosofi men också de första tendenserna 
att överskrida vad hon uppfattade som Husserls idealism och närma 
sig vad jag här har kallat en överskridande realism.224 I Steins religi-
onsfenomenologi utvecklas denna kritik och hon vänder sig mot vad 
hon förstår som såväl Husserls som Heideggers alltför begränsade för-
ståelse av varat. Hon ville tillsammans med Scheler gå utanför den 
objektiverande intentionaliteten, vilket för dem även innebar att gå 
utanför filosofin.225 Men Stein kombinerar också teman från Husserl 
och Scheler: Husserls rena jag med dess tematiserande förmåga för-
binds med vad hon kallar själens djup eller transcendens, det vill säga 
den outgrundliga punkt varifrån upplevelseströmmen träder fram. 
Denna transcendens utgör både kunskapens gräns och gränsen för vad 
jaget råder över, men likafullt framträder vid denna gräns en själv-
affektiv urström. Det som den sene Scheler formulerade som andens 
rörelsefrihet förbinds i Steins analys med detta självaffektiva djup vari 
själen vet sig själv på ett annat sätt än genom en objektiverande inten-
tionalitet.

I analysen av den levande kroppen ligger Stein dock närmare Hus-
serl än Scheler. Hon föregriper till exempel Husserls tematisering av 
den andre som en analys som leder till ett spatialt överskridande. Den 
levande kroppens erfarenhet är i hennes liksom i Husserls analys 
 individuerande och relaterar till den färdigkonstituerade individen, 
snarare än som hos Scheler till enkännandet mellan eller före individer. 
Därmed återfinner vi i Steins liksom i Husserls intersubjektivitets-
teori en mer färdigkonstituerad subjektivitet, och följaktligen finns det 

filosofi eller kristen filosofi är centrerad kring Endliches und ewiges Sein, som skrevs 
1930–1936. Den tredje, mystika perioden uttrycks framförallt i Kreuzeswissenschaft, 
Studie über Johannes a Cruce, som skrivs 1939–1942.
224. För en uttrycklig skepsis mot Husserls idealism se t.ex. Edith Stein, Briefe an 
Roman Ingarden 1917–1938, s. 42, Steins brev till Ingarden från den 20/2-1917. 
Detta diskuteras också i PA 246 ff, se även Andreas Uwe Müller, Grundzüge der 
Religionsphilosophie Edith Steins, 1993, s. 92 f, 239, som menar att Husserl skär av 
väsenas förbindelse från deras realitet medan Stein binder samman dessa. Frågan 
om idealism och realism är dock en komplex fråga för Stein och hon vill undvika 
såväl en naiv realism som en subjektiv idealism.
225. Jan H. Nota, ”Edith Stein – Max Scheler – Martin Heidegger”, 1991, s. 229. 
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hos Stein också en starkare spänning mellan det egna och det främ-
mande än hos Scheler. 

I denna del fortsätter också undersökningen av relationen mellan 
reflektion och vad som tidigare kallats självaffektion. Stein använder 
sig inte själv av begrepp som självaffektion eller objektiverande inten-
tionalitet, men jag vill visa hur dessa teman är centrala för hennes 
kritik av Husserl och för hennes vändning till religionen.

Steins intresse för religion var inspirerat av Scheler men hennes 
religionsfilosofiska analyser bygger framförallt på Husserls fenome-
nologi. Hennes religionsfilosofiska huvudverk Endliches und ewiges Sein 
utgår till stora delar från Husserls tidsanalys, och i andra texter dis-
kuterar hon såväl Husserls väsensskådan som hans idé om absolut 
evidens. Stein förbinder Husserls analyser med religionsfilosofiska 
 teman: Husserls analys av tiden förbinder hon med en diskussion om 
ändligt och evigt vara, och ur en diskussion om absolut evidens for-
mulerar hon en trons intentionalitet. I båda dessa analyser kan vi åter-
finna en skillnad mellan fenomenologi och kristen filosofi. 

I det tredje kapitlet undersöker jag en annan typ av relation mellan 
fenomenologi och religion. Medan såväl Steins fenomenologiska som 
religionsfilosofiska period bygger på en tematiserande längsgående 
intentionalitet, så innebär den sista, mystika perioden ett annat för-
hållningssätt. Om de två första perioderna kan karakteriseras som 
teoretiska, kan den sista periodens analyser formuleras som karakte-
riserad av en medfullföljande intentionalitet. Förutsättningarna för en 
sådan intentionalitet undersöks i intersubjektivitetsteorin men akti-
veras under den sista perioden på ett mer fullständigt sätt. Ett sådant 
medfullföljande innebär ett försök att följa med i en persons aktvara 
utan att helt assimileras av det: det främmande förblir därmed främ-
mande samtidigt som det är möjligt att följa med i dess riktning. Det 
är för att utvarbeta det sistnämnda förhållningssättet som det tredje 
kapitlet utvecklar fenomenologiska läsningar som, på ett mer radikalt 
sätt, vill följa med i det Husserl kallat den levande strömmen och Sche-
ler kallat personens aktvara och som jag i denna undersökning har 
kallat människans transcenderande. 
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1. Intersubjektivitetsteori

Steins intersubjektivitetsteori i Zum Problem der Einfühlung arbetades 
fram i nära samarbete med Husserl och skrevs innan Husserl själv 
publicerat något på området. De delar i Ideen II (som mitt tidigare 
avsnitt om Husserls intersubjektivitetsteori baserades på) som be-
handlar inkännandet verkar bygga på Steins tidigare arbete. Det var 
också Stein som bearbetade och redigerade Ideen II, även om den inte 
publicerades förrän 1952.226 Stein och Husserl samarbetade således 
nära i sina studier av dessa frågor och Stein sökte i sin avhandling 
fylla en lucka i den husserlska fenomenologin mellan den egologiska 
undersökningen i Idéer I och konstitutionen av en gemensam värld.227 
Min uppgift i det följande är inte att i detalj precisera hur deras res-
pektive filosofier förhåller sig till varandra utan snarare att lyfta fram 
de teman om transcenderande och kroppslighet hos Stein som förtyd-
ligar eller ger en belysande parallell till Husserls diskussioner. I det 
första avsnittet undersöks därför Steins analys av inkännandet som 
inkluderar både en inkännande, medfullföljande och en objektiveran-
de intentionalitet, detta inkännande förbinds med återerinringen och 
andra närvarogörande intentionaliteter. I det andra avsnittet diskute-
ras inkännandets kroppsliga aspekter, vilka Stein också förbinder med 
en diskussion om könsskillnaden. Diskussionen om kroppsligheten 
spelar emellertid ingen central roll i Steins religionsfilosofi, istället är 
det liksom i den ”husserlska teologin” den för fenomenologin cen-
trala frågan om jagets möjlighet till full kunskap om sig själv som är 
den centrala utgångspunkten för religionsfilosofin. I det tredje avsnit-
tet undersöks därför Steins förhållningssätt till det rena jagets genom-
skinlighet, vilket är en fråga som får konsekvenser även för intersub-
jektivitetsteorin: hur det egna och primärt givna framträder är cen-
tralt för relationen till det främmande. Detta är också en av de cen-
trala frågor som motiverar Steins kritik av Husserl och leder till en 
religionsfilosofisk period. Hennes intersubjektivitetsteori kan också 
användas som en kritik mot den sene Schelers dualism mellan ande 

226. Heinämaa, Toward a Phenomenology of Sexual Difference, 2003, s. 46, not 10.
227. Se Klaus Hedwig, ”Über den Begriff Einfühlung in der Dissertationsschrift 
Edith Steins”, 1991, s. 241 f. 
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(med Steins terminologi: rent jag) och kraft (eller liv), för att istället 
visa upp dessa som sammanflätade. 

Denna kritik innebär också en dialog med Schelers intersubjektivi-
tetsteori, som Stein blev alltmer influerad av. Den tidiga Stein betonar 
en inre erfarenhet som bunden till en erfarande individ, medan den 
senare Stein betonar att den inre erfarenheten sker i ett själsligt rum 
som ständigt sträcker sig utöver det individuella rena jaget och i vilket 
det rena jaget kan röra sig. 

1.1 Inkännandets gränserfarenhet

Liksom Husserl menar den tidiga Stein att det icke-givna visar sig på 
tre olika sätt:

1) som tings dolda sidor;
2) genom erinring, förväntan och fantasi som presenterar ett icke-

originärt innehåll och som kan klargöras genom analysen av tiden;
3) genom inkännande som likaledes presenterar ett icke-originärt 

innehåll som ges som den andres originära innehåll och visar sig 
genom analysen av kroppslighet. 

Stein utgår från distinktionen mellan originär och icke-originär given-
het, vilken har en viss affinitet till begreppsparet givenhet och icke-
givenhet som vi tidigare använt oss av. Begreppet ”icke-originär given-
het” poängterar dock att det är en annan typ av givenhet än den ori-
ginära, medan icke-given poängterar det främmande som endast är 
givet som en frånvaro. Även begreppet medgivenhet återkommer här. 
Stein kallar de dolda sidor som ges ”med” de originärt givna sidorna 
för sam-originaritet (Konoriginarität). (ZPE 64)228 Det samoriginära 
ges som något vi förutsätter för att tinget ska vara det som det presen-
terar sig som. Genom att röra mig runt tinget kan dess tidigare blott 
medgivna, dolda sidor visa sig i en originär erfarenhet. Denna möjlig-
het till originaritet gör att tingens icke-givenhet skiljer sig från såväl 
erinring som inkännande.

228. Som vi har sett använder sig Husserl av begreppet originär givenhet, mig 
veterligen är dock begreppet sam-originaritet Steins egen utveckling av Husserls 
begrepp.
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Liksom hos Husserl är erinringens, fantasins och förväntans feno-
men grundläggande för inkännandet hos Stein. Inget av dessa feno-
men har sitt objekt levande närvarande utan gör närvarande. Exempel-
vis är erinringen av en glädje originär, men innehållet, den erinrade 
glädjen är inte originärt givet. Denna icke-originaritet visar istället till-
baka mot en dåtida originaritet. Då visar sig som ett nu som en gång 
var. Att minnas en glädje innebär att jag sätter mig på min  dåtida plats 
med den dåtida glädjen som objekt. Men det består fortfarande en skill-
nad mellan det nuvarande jaget och det dåvarande, mellan det erin-
rande jaget och det erinrade jaget: ingen fullständig identifikation 
sker. Förväntan följer samma mönster medan fantasins fenomen  innebär 
en viss skillnad, eftersom jaget i fantasin inte finner någon upp levelse -
kontinuitet som fyller upp den tidsliga distansen mellan det fantise-
rande jaget och det fantiserade jaget. Jaget som har fantasin är origi-
närt givet medan det fantiserade jaget är icke-originärt givet.  Fantasin 
visar sig som en icke-originär form av samtida upplevelse. (ZPE 6ff)

Liksom vi kan röra oss i rummet och göra det dolda synligt, kan vi 
alltså också röra oss i tiden genom erinring och förväntan. Fantasin 
ger ytterligare en möjlig rörelsedimension. Skillnaden mellan rumslig 
rörelse och dessa tre rörelsemöjligheter är alltså att det rumsliga  tinget 
ständigt på nytt kan ges originärt medan den tidsliga rörligheten och 
fantasin utgörs av ett närvarogörande vars innehåll inte är originärt 
givet. Den rumsliga rörelsen sker inom den originära givenheten. Fan-
tasins och tidslighetens rörlighet däremot sker inom en icke-originär 
givenhet. Denna rörelsemöjlighet inom en icke-originär givenhet är 
enligt vad Scheler menar möjliggjord genom andens distansskapande 
som gör det omgivande till föremål.

Inkännandet är slutligen den akt varigenom främmande erfaren-
heter fattas som främmande. Denna icke-originaritet skiljer sig från 
tingets avskuggade ytor i så mån att till exempel erfarenheten av den 
andres smärta inte är något ting och inte givet på detta sätt, inte heller 
när jag erfar smärtan genom ett plågat ansiktsuttryck. Till skillnad från 
tingens avskuggade sidor kan jag se det plågade ansiktet från alla sidor 
utan att originärt erfara smärtan. (ZPE 5) Smärtan ges därmed på ett 
radikalt annat sätt än tinget.

Till skillnad från erfarenheten av tinget och i likhet med erinring, 
förväntan och fantasi, är även inkännandet en akt som är originär som 
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en närvarogörande upplevelse men inte originär till sitt innehåll. Till 
skillnad från erinring och förväntan, och i likhet med fantasin, är jaget 
som fullföljer inkännandet inte detsamma som det inkända jaget. De 
är skilda åt och utan upplevelsekontinuitet. Inkännandets innehåll kan 
också visa sig på olika sätt. Oftast dyker det egentligen inte upp som 
ett sinnesobjekt utan det drar in mig i sig. Jag är inte längre vänd mot 
den andre som ett objekt, utan indragen i den andre så att den andres 
objekt blir mitt objekt. Inkännandet innebär därmed att jag inte riktar 
mig mot den andre som ett objekt, utan att jag ser med den andre. Jag 
dras in till det andra subjektets plats. Den inkännande intentionalite-
ten är därmed inte en objektiverande intentionalitet utan vad vi med 
Scheler har kallat en medfullföljande intentionalitet. Först efter detta 
fullföljande träder den andre åter fram som objekt för mig. Stein delar 
därmed in inkännandets upplevelse i tre stadier:

1) Upplevelsens uppdykande.
2) Uppfyllande explikation, vari jag erfar den andres upplevelse. Detta 

innebär inte att jag känner den andres glädje precis så som han kän-
ner den. Inte heller härstammar glädjen från mig. Istället upplever 
jag den andres glädje som den andres glädje. Min upplevelse av den 
andres upplevelse är originär, men den andres upplevelse  framträder 
i denna min originära upplevelse som en för mig icke-originär upp-
levelse. Det är oftast denna andra nivå som vi menar när vi talar om 
inkännandets fenomen.

3) I slutet av erinringens närvarogörande finns en objektivering: den 
förgångna upplevelsen fattar jag i ett sammanhållande apperceptivt 
grepp. Trots alla luckor som kan finnas har jag en bild av vad som 
hänt. På liknande sätt sker en objektifiering av den andres jag i slu-
tet av inkännandets fenomen. (ZPE 10) Denna objektifiering inne-
bär att en erfarenhet separeras från erfarandet, det vill säga från den 
levande strömmen. Såsom objektiverad kan den hanteras som ett 
sammanhållet helt.

Detta inkännandets fenomen är enligt Stein den primära relationen 
till andra och för att förtydliga detta fenomen skiljer hon det från 
flera andra snarlika fenomen som är sekundära och bygger på inkän-
nandet.
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Ett besläktat fenomen är en originär glädje över den icke-originära 
erfarenheten av en annans glädje, vilket sker till exempel när vi blir 
glada över en väns glädje. Detta kallar Stein medkännande, vilket skil-
jer sig från inkännande eftersom det är en originär erfarenhet som 
uppstår ur inkännandet. Medkännandet innebär att ett subjekt först 
inkännande uppfattar sin väns glädje för att i ett andra steg kunna 
glädjas med sin vän, men därmed är det också något annat än att erfa-
ra den andres glädje.

Subjektet kan också sätta sig in i en annans situation så att det får 
en ”motsvarande” upplevelse. Men detta är inte inkännande utan vad 
Stein kallar ett surrogat, ett antagande (Annehmen). Till skillnad från 
Stein skulle Scheler kalla ett sådant antagande att man antog samma 
glädje och att samma glädje därmed kan sprida sig till flera.

Stein skiljer också inkännandets fenomen från enkännandet (Ein-
fühlung skiljs från Einsfühlung). Enkännande innebär som vi har sett 
att det erfarande subjektet helt förenas med den andre i upplevelsen 
av den andres erfarenheter. Stein kritiserar Theodor Lipps teori om 
enkännandet, men hennes kritik kan också tillämpas på Schelers teori. 
För Stein är skillnaden mellan inkännande och enkännande central. 
Stein vill betona att subjektet alltid kan vara medvetet om diskrepan-
sen mellan sig själv och den andre, även när subjektet som mest lever 
sig in i den andre. På samma sätt kan subjektet minnas när det bedrog 
sig självt utan att åter bedra sig. Denna diskrepans är ständigt när-
varande även när subjektet inte är direkt medvetet om den. Hon 
 menar att det är viktigt att inte tro att inkännandet innebär något 
sammanfallande enkännande eftersom en sådan teori ignorerar den 
kroppsliga skillnaden mellan det erfarande subjektet och den andre. 
Hon konstaterar att subjektet inte kan vara ”i” den andres kroppsliga 
upplevelser på samma sätt som i sina egna. Istället poängterar Stein 
att subjektet följer den andres upplevelser. Till och med när en stark 
erfarenhet av glömska av sig själv framträder i inlevelsen i den andre 
skiljer sig denna erfarenhet ändå från om subjektet skulle ha haft den 
själv. Scheler menar dock, som vi har sett, att enkännande inte är ett 
fenomen som framträder mellan färdigkonstituerade, ”nyktra” indivi-
der, men att det inte innebär att detta fenomen inte existerar. Enkän-
nandet innebär enligt honom snarare en förindividuell eller extatisk 
erfarenhet.
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Stein bryter även ned grupperfarenheter till en individuell nivå och 
menar att den totalt identifierande upplevelsen inte ursprungligt 
 utgörs av en kollektiv känsla. När ett land till exempel har tagit ett 
efterlängtat VM-guld i fotboll innebär detta inte primärt en grupper-
farenhet. Istället upplever det individualiserade subjektet dels sin egen 
glädje, dels erfar det såsom inkännande de andras glädje och dessutom 
känner det samtidigt med de andra. Alla dessa nivåer tillsammans 
 erfars som samma glädje på en mindre grundläggande nivå. På denna 
nivå verkar aspekten av icke-originaritet i den andres glädje försvinna. 
Självet och duet försvinner i ett vi. ”Vi” glädjer oss åt samma VM-
guld, men det betyder enligt Stein alltså inte att det är samma glädje 
som fyller oss. Subjektet identifierar sin egen glädje med den andres 
glädje och den andre gör likadant och tillsammans skapar de därmed 
ett vi. ”Vi” är subjekt för ”enkännandets” identifikation, vari den 
 individuella glädjen upplöses i ”vår” glädje. Men de andra erfars inte 
ursprungligen genom denna totala identifikation utan genom inkän-
nandet. Endast genom inkännandet kan identifikationens vi grundas 
på en mer fundamental nivå. (ZPE 12, 16f) Scheler skulle antagligen i 
kontrast till detta hävda att grupperfarenheten också bär på en möjlig-
het att gå tillbaka till ett flockmedvetande som inte bygger på en indi-
viduerad subjektivitet.

För att hålla dessa olika nivåer åtskilda poängterar Stein att inkän-
nande strängt bör definieras på följande sätt: 

Att ha erfarenhet av främmande medvetande är då endast den icke-
originära upplevelsen som påvisar en originär, inkännandet är den 
originära upplevelsen men inte som den ”antagna”. (ZPE 14)229

Här finns alltså tre nivåer: en egen originär upplevelse av den andre; 
denna originära upplevelses icke-originära innehåll; som slutligen på-
visar en annans originära upplevelse. Detta kan formuleras som att den 
givande upplevelsen har ett medgivet innehåll som även har en icke-
given sida, här manifesterad i den andres karaktär av att vara främ-

229. ”Erfahrung von fremdem Bewußtsein haben, dann ist nur das nicht-originä-
re Erlebnis, das ein originäres bekundet, Einfühlung, das originäre aber wie das 
’angenommene’ nicht.”
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mande. Inkännandet är därmed inte i sig själv en ideation av väsens-
innehåll, även om det sekundärt kan leda till en sådan ideation av 
väsenskunskap om upplevelser. Snarare säger Stein att den är ett 
 fattande av ett här och nu. (ZPE 6) Därmed ger inkännandet primärt 
existens varur ett innehåll av vadheter sekundärt kan framträda. Det 
ger primärt en annan vars innehåll är främmande, men vars existens 
är given. En sådan läsning av Steins inkännandeteori har kanske for-
mulerats som klarast av Rolf Kühn:

det finns på inkännandets fenomenologiska nivå en annan ursprung-
lighet som åtföljer min egen ursprungliga upplevelse och som fram-
träder som skild från mig, utan att därigenom förbli fullkomligt främ-
mande.230

Även om en skillnad alltid är närvarande kommer Steins inkännande-
teori i en sådan tolkning närmare Schelers begrepp om enkännande. 
Detta omedelbara vetande om den andre kopplar Kühn till den  levande 
kroppens upplevelse som en förreflexiv källa, som nollpunkt och nu-
här.231 Vi skulle kanske kunna förstå detta som att givenheten av den 
andres specifika innehåll alltid är givet med en diskrepans medan den 
andres existens är direkt given. 

Detta har dock inte fått stå oemotsagt och Karl-Heinz Lembeck har 
påpekat den markanta skillnaden mellan inkännande och enkännan-
de.232 De flesta av Steins formuleringar pekar också på att hennes teo-
ri innebär en analys av hur individuerade subjekt erfar andra indivi-
duerade subjekt. Här finns inget gemensamt fält av erfarenheter utan 
erfarenheten är definierad just som knuten till sitt subjekt. Hos Stein, 
liksom hos Husserl, upprätthålls därmed en starkare gräns mellan det 
egna och det främmande än vad som är fallet i Schelers filosofi. Denna 
gräns visar sig inte minst i analysen av kroppsligheten. 

230. Rolf Kühn, ”Leben aus dem Sein. Zur philosophischen Grundintention Edith 
Steins”, 1991, s. 124. Kühns tolkning av Steins inkännandeteori gör det, som vi 
kommer att se, också möjligt för honom att knyta den till Steins mystika period.
231. Ibid., s. 126 f. 
232. Lembeck, ”Glaube im Wissen?”, 1991, s. 161.
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1.2 Den uttryckande kroppen

Mötet med den andre innebär ett möte med en annan kropp som ett 
materiellt ting, vilket som vi har sett sker samtidigt med mötet med 
den egna kroppen. Denna sinnligt givna kropp är originärt given och 
genom denna är en annan levande ström medgiven. Denna medgiven-
het innebär att den andres kropp också visar sig som yttre på ett annat 
sätt än ett ting. I samklang med Husserl kallar Stein den andres kropp 
därför för Leib, levande kropp (vilket diskuterades i del I, kapitel 3.1). 
Till skillnad från tingets medgivna sidor uppvisar den främmande 
 levande kroppen en annanhet som per definition inte kan uppfyllas 
originärt. Den enda uppfyllelse som är möjlig i relation till den andres 
inre erfarenhet är medfullföljande och närvarogörande inkännande. 
Det som skiljer den andres levande kropp från ett ting är alltså att den 
framträder som bärare av en levande upplevelseström som är trans-
cendent men medgiven i sitt yttre framträdande. Men denna upp-
levelseström kan inte ges på ett originärt sätt. Stein menar alltså att 
denna medgivna icke-givenhet innebär att den andres kropp upplevs 
på ett radikalt annat sätt än tingets. En annan persons hand som ligger 
på bordet erfars till exempel inte på samma sätt som boken som ligger 
på bordet. Handen är spänd eller slapp, trycker på eller lättar från 
bordet och så vidare. Alla dessa modus kan jag ”se” som något som är 
medgivet. Min hand kan med-känna genom att leva med i den andra 
handens läge, men dess annanhet förblir främmande. Erfarenheten av 
den andres erfarande är liksom en fantasibild inte originärt given, men 
givenheten av den andres erfarande skiljer sig från fantasibildens 
 givenhet eftersom den uppkommer genom den andres givenhet, det 
vill säga genom att den andres erfarande är given som originärt för den 
andre om än icke-originärt för mig. I och med att den andra levande 
kroppen ges just som en främmande erfarande kropp förstås även den 
som en nollpunkt i rummet. (ZPE 64f, 69)

Som vi har sett avslutas inkänningsprocessen med en objektivering. 
I relation till erfarandet av andra innebär det att det till inkännandet 
i det främmande förnimmelsefältet också hör ett inkännande i ett 
främmande jag. Acceptansen av den andre som en egen nollpunkt med 
en egen erfarenhet av världen innebär också att den andres erfarenhet 
modifierar den egna, vilket förändrar betydelsen av världen till något 
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som överskrider den egna nollpunktens omvärld. Detta inkännande 
av det icke-givna fann vi också hos Husserl, framförallt i Cartesianska 
meditationer, men hos Stein är det mer konsekvent uttalat. 

Liksom hos Husserl innebär detta inkännande av den andre som en 
nollpunkt att jag förstår min egen nollpunkt som en av flera och att 
min levande kropp förstås som en kropp bland många. Men att jag ser 
genom den andre innebär inte att jag för den sakens skull tappar bort 
mitt eget erfarande, utan de båda erfarandena finns bredvid varandra. 
(ZPE 67, 70ff) Erfarenheten av den andres erfarenhet kan också visa 
sig som en villfarelse. Men denna villfarelse kan endast visa sig genom 
nya inkännande akter med ett nytt medgivet innehåll. (ZPE 98) Det 
kan också visa sig att den andre har en bättre uppfattning om mig än 
vad jag själv har: inre varseblivning av mig själv tillsammans med den 
andres erfarenhet av mig ger en mer fullödig bild. (ZPE 101) Stein 
betonar också att erfarenheten av den andre visar att världen går 
 utöver det erfarande jaget. (ZPE 72) 

Trots Steins närhet till Husserl i denna analys finns här alltså frön 
till det som senare utvecklas till en kritik av Husserl och som också 
kan formuleras som en överskridande realism. Detta innebär att det 
asymmetriska ömsesidiga beroende som återfanns mellan jaget och 
den andre i Husserls analys kan tolkas antingen som att det är det egna 
jaget som är primärt, eftersom det är inför jaget som den andres icke-
givenhet liksom världen visar sig, eller som att den andre och världens 
överskridande utgör en primär utgångspunkt inom vilken jaget kan 
framträda. Om Husserl tenderar till den första ståndpunkten kan vi 
konstatera att Stein redan från början tenderar till den andra. Ian 
Leask har också påpekat att insikten i den andre som nollpunkt inne-
bär ett mer radikalt överskridande hos Stein än hos Husserl, eftersom 
hennes teori leder till att ett allmänt vi föregår varje jag.233 Vi skulle 
dock också kunna konstatera att en sådan position kan återfinnas i 
Husserls opublicerade anteckningar.234

Hur ska vi då förstå denna medgivenhet som den andres transcen-

233. Ian Leask, ”Edith Stein and Others”, 2002, s. 286, 295.
234. Elisabeth Ströker menar att en sådan likhet mellan Husserl och hans efter-
följare ofta ignoreras och att skillnaden istället betonas allt för mycket. ”Edith 
Stein – Anlässe und Anfänge einer philosophischen Neubesinnung”, 1994, s. 450.
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dens ges genom? Något som inte visar sig som ett närvarande tingsligt 
vara men som ändå har någon sorts närvaro? För att förtydliga denna 
medgivenhet använder sig Stein av den skillnad mellan tecken och 
symbol som Husserl utvecklar i Logiska undersökningar I, kapitel 1 och 
som även diskuteras av Lipps: ett tecken innebär att en varseblivning 
säger mig att något annat existerar. Varseblivningen av rök är till 
 exempel ett tecken på eld. Röken är mitt primära objekt som visar hän 
mot ett annat objekt, elden. Röken själv motiverar en övergång till ett 
annat objekt. I symbolen däremot ligger ”det andra” i den första 
 varseblivningen själv och blir därmed medgripet. I till exempel varse-
blivningen av ett ledset ansiktsuttryck är det inte först ansiktsuttryck-
et som är mitt tema och som i en andra akt leder mig till att erfara den 
andres sorg. Ansiktsuttrycket och sorgen utgör istället en enhet. När 
jag ser ansiktsuttrycket ser jag sorgen. Om jag ser samma fysiono-
miska ansiktsuttryck men utan att se sorgen, så ser jag ansiktet endast 
som förvridet. I så fall har jag inte heller samma objekt eftersom varse-
blivningen av det förvridna ansiktet och varseblivningen av det sorgs-
na ansiktet har helt olika uppfyllningsmöjligheter. Den avgörande 
skillnaden mellan tecken och symbol är därmed att tecknet kräver en 
övergång, vilket symbolen inte gör. (ZPE 86ff) Liksom i Schelers 
 diskussion om eros är symbolen både originärt given och har ett 
 medgivet ”mer”. Symbolen bär därmed ett ständigt transcenderande 
 innehåll.

Symbol (sym-ballo) betyder etymologiskt att ”kasta samman”, men 
det kan också förstås som att ”kasta sig med”. I den senare tolkningen 
följer vi med i symbolens rörelse till det medgivna medan tecknet 
 pekar mot något på en annan plats. Den specifika givenhet som sker i 
symbolgivenheten innebär därför en samtidighet av det givna och 
 något med-erfaret i varseblivningen av ett objekt. Den andres levande 
kropp upplever jag inte som objekt innan jag upplever den som erfa-
rande. Att helt rikta sig emot den andres sorg innebär en övergång från 
en del av varseblivningen till en annan inom en upplevelsehelhet. Ur 
denna typ av resonemang utvecklar Stein en teori om den uttryckande 
levande kroppen.

Den tydligaste diskussionen om den uttryckande kroppen återfinns 
i Einführung in die Philosophie, som hon påbörjade strax efter Zum 
 Problem der Einfühlung. Här poängterar hon att den levande kroppens 
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dubbelhet innebär att den levande strömmen blir utsida för sig själv, 
vilket också utgör möjligheten för kroppen som uttryckande. Det ut-
tryckande är en viss yttre, i bemärkelsen tillgänglig för alla, beskaffen-
het hos kroppen, ett ansiktsuttryck eller en klang i rösten. Det ut-
tryckta är det medgivna, vilket Stein formulerar som personens ”inre”. 
Men uttryck och det uttryckande utgör en konkret helhet som endast 
kan skiljas åt abstrakt, det ena är inte blott yttre utan besjälat yttre och 
det andra inte blott inre utan uttryckt inre. (EiP 144f) Det som är givet 
som allmänt tillgängligt har alltså samtidigt en medgiven aspekt. Den 
levande kroppen skiljer sig från andra kroppar just genom att den 
ständigt är omedelbart uttryckande, men den uttryckta kroppen har 
också en tröghet (Trägheit) som innebär att den inte helt följer 
”själslivet”.235 Stein talar därför om att det utåtströmmande (Nach-
außen-Strömen), som sker från det rena jaget, också kan kontrolleras 
och hämmas, omvandlas till masker och bedra. (EiP, 162ff) Detta ut-
åtströmmande innebär att strömmen ut-trycks och därmed också dis-
tanseras från rörelsen själv, vilket leder till den diskrepans som möjlig-
gör villfarelsen. Vore strömmen och dess ut-tryck helt sammanbundna 
skulle denna åtskillnad inte vara möjlig. Villfarelsen innebär att något 
medgivet plötsligt förändras och att ett nytt medgivet innehåll visar 
sig som negerar det tidigare. Detta är möjligt just genom att det med-
givna också har en aspekt av icke-givenhet, av att inte vara fullständigt 
eller absolut utan ständigt överskrida det originärt givna. 

Såsom uttryckande visar den levande kroppen hur personen är upp-
låten för sig själv (Selbsterschlossenheit) och är den individuella subjek-
tivitetens kroppsliga närvaro.236 Det utåtströmmande Stein talar om 
innebär därmed att ett inre inte är skilt från ett yttre utan att perso-
nens strömmande liv ständigt blir synligt. Här använder sig Stein av 
begreppet person som hon med Scheler menar utgör en unik ordning 
som ständigt uttrycks, det vill säga som ständigt visar sig på nytt. 
 Denna ordning har inte med sinnlighet eller förnuft att göra utan med 
vilja, affektivitet och drivkrafter. (EiP 149f) Därmed ligger Steins per-
sonbegrepp nära Schelers. 

235. Eller kanske snarare det levande rena jaget. Vi återkommer till frågan om 
relationen mellan själ och rent jag i nästa avsnitt.
236. Peter Schulz, Edith Steins Theorie der Person, 1994, s. 71.
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Den levande kroppens uttryckande karaktär visar sig också genom 
att den är inifrånstyrd och rör sig ”av sig själv” och visar sig som just 
en levande kropp till skillnad från en död kropp. Därmed medupp-
fattas en självaffektiv inre impuls och kroppen erfars som besjälad och 
med en egen handlande livsmittpunkt. Denna medgivenhet fylls 
 genom erfarenheten av den egna kroppslighetens dubbelhet, och även 
om den andres inre impuls inte kan fullföljas så kan den åskådas i ett 
närvarogörande medvetande. Genom den andres uttryckande kropp 
kan alltså även den andres levande ström närvarogöras. Detta när-
varogörande förutsätter enligt Stein i EiP följande: 

1) Enhet av yttre varseblivning av rörelse och inre erfarenhet av den 
levande kroppens rörlighet. 

2) Fantasins frihet som gör att jag på ett närvarogörande sätt kan 
 genomföra impulser som jag inte har som originära. 

3) Möjlighet att se det gemensamma i den främmande och egna rörel-
sen. 

4) Möjligheten till kontinuerliga objekt varigenom kontinuerliga per-
soner kan framträda. (EiP 171ff) Det vill säga en intentionalitet 
varigenom ”en och samma” följer med i alla avskuggningar.

Den levande kroppen som uttryckande binder därmed samman krop-
pen som erfarande med kroppen som kan erfaras som ett ting. Den 
erfarande kroppen är inte allmän utan erfar i en specifik riktning; 
Stein formulerar det som att den erfar utifrån sin specifika, personliga 
kärna och Scheler, som vi har sett, som att den erfar utifrån sin äls-
kande riktning. Denna riktning uttrycks i den konkreta personen. 

När jag ser en människa i ögonen så ser jag hennes jagvara som 
också visar vart detta jag är riktat (detta uttrycks inte endast med 
ögonen, men ögonen är en viktig del). Jaget kan dock vända sig till 
denna riktning som ett medgivet innehåll och skilja det från det 
 sinnligt givna. Därmed övergår det medvetna (Bewußten) till ett 
 med-medvetet (Mitbewußten). När vi vandrar med blicken på detta sätt 
vänder vi oss från det originärt givna till det medgivna och bringar det 
medgivna till en uppfyllande åskådning, ibland genom nya varse-
blivningar, ibland genom inkännande närvarogörande. (EiP 177ff) Vi 
kan alltså vända oss från den direkta erfarenhetens komplexitet och 
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renodla till exempel den andra personens riktning. Stein formulerar 
denna riktningsändring som att vi vänder oss till den andra personens 
själ. Det är alltså inte endast i relation till oss själva som vi kan vända 
oss från det originära innehållet till ett medgivet innehåll (så som Hus-
serl beskrev det), utan även inkännandet som ett inkännande i en 
annan människas levande jag utgör en sådan rörelse. Hos Scheler fann 
vi ett med-vetande om sig själv som ett omedelbart vetande om sig 
själv som inte förutsätter reflektionens distansskapande. I Steins inter-
subjektivitetsteori finner vi ett med-medvetande varigenom det är 
möjligt att inkännande följa med i den andres medvetandeström. Men, 
skulle vi kunna hävda, detta medfullföljande är endast möjligt efter-
som vi som med-vetande redan har tillgång till den egna erfarenhets-
strömmen. En objektiverande reflektion är därmed liksom hos Scheler 
inte det enda sättet att relatera vare sig till sig själv eller till den andre.

*

Den uttryckande kroppen diskuterar Stein också i relation till köns-
skillnaden, framförallt i Die Frau, ihre Aufgabe nach Natur und Gnade, 
som samlar texter från hennes senare år och som alltså främst skrevs 
under hennes kristna period. Kroppen som uttryck leder henne till att 
konstatera att även den kroppsliga könsskillnaden är ett uttryck för en 
väsensskillnad och omöjligen kan ignoreras. (DF 3) Kroppen spelar 
roll och är alltid förbunden med erfarenheten. Stein menar att det som 
skiljer kvinna och man åt är deras olika roller i reproduktionen. Skilje-
punkten är därför deras relation till en annan människa: barnet. Kvin-
nan kan öppna sin kropp för någon annan vilket betyder att hon är 
bättre på att öppna upp ”sig” för en annan. Hon är inte lika innesluten 
i sig själv utan har större möjlighet att vara inkännande och även själs-
ligt ta in en annan människa i sig själv. Kvinnan är därför riktad mot 
det levande medan mannen är riktad mot generaliseringar och tek-
niska abstraktioner. Stein menade att människan alltmer tenderade 
att betraktas som en maskin och att kvinnans erfarenheter och sätt att 
vara därför blivit allt viktigare. (DF 7 ff) Därmed menar hon också att 
mannens och kvinnans vägar till Gud, liksom deras relationer till Gud, 
är olika. Mannen är utåtriktad och missionerande, medan kvinnan 
formas av kärlek och bön. Mannen är alltså utåtriktad vilket innebär 
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att han är riktad mot det varande. Mystikernas inre väg däremot är 
närmare förbunden med kvinnans varaart. Den självutplåning och 
passivitet som är förknippad med kvinnan är en fundamental tillgång 
i relationen till Gud. Kvinnan har lättare för att glömma sig själv och 
bli fri från alla egna önskningar och anspråk, för att istället kunna 
öppna sig för den andres behov. (DF 14f) Kvinnan skulle därmed ha 
lättare för en medfullföljande intentionalitet till skillnad från mannens 
objektiverande blick.

Stein menar att Gud visserligen har valt att framträda som man i 
Jesus liksom i tidigare epokers profeter. Men kvinnan har trots detta 
en speciell relation till Gud. Hon har större kraft att ge sig själv och 
därmed kan hon också ta emot mer. På grund av denna mottaglighet 
är hon också fruktbar, barnet är en förkroppsligad gåva efter den 
 ömsesidiga hängivelsen. Därför kunde hon också vara moder till Gud. 
Maria förstår Stein därför som den sant gudsförenande människan, 
eftersom det gudomliga flöt över till mänskligt liv genom henne. (EES 
434f)237

Stein menar att Adam och Eva komplementerade varandra före syn-
dafallet, men hon förstår redan här Eva blott som medhjälpare. Efter 
syndafallet, vid Guds återkomst till jorden, ger Gud Eva en son. Män-
niskan som fader spelar alltså en underordnad roll och kvinnan ensam 
är den port varigenom Gud åter kan närma sig människorna. Men 
eftersom Jesus är av manligt kön är mannen fortfarande primär, efter 
syndafallet är han dock primärt son. (DF 20ff)

Likafullt är kvinnan som kroppsligen bärande den andre mer bun-
den till kroppen. Stein menar därför att förhållandet mellan kropp och 
själ inte är lika för man och kvinna, utan att kopplingen till kroppen 
är genomsnittligt närmare hos kvinnan. Genom sin koppling till livet 

237. Barbara Albrecht har i ”Edith Stein und die Ordensfrau”, 1991, s. 182 f., be-
tonat kvinnans förmåga att vända sig till Gud, medan mannen såsom representant 
snarare är en förlängning från Gud. Maria är också den centrala gestalten i Kar-
melitorden som Stein trädde in i, och som såväl Johannes av Korset som Theresa 
av Avila tillhörde, vilka båda som vi kommer att se, spelade en viktig roll för Stein. 
För betydelsen av Maria för Stein och i Karmelitorden se Anton Ziegenaus, ”Ur-
bild und Hilfe – Die Gestalt der Gottesmutter aus der Sicht Edith Steins”, 1991. 
Hos Ziegenaus kan vi också finna en konservativ tolkning av Steins filosofi om 
könsskillnaden.
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lever kvinnans själ starkare i den levande kroppens alla delar, medan 
kroppen hos mannen mer har karaktären av att vara ett verktyg och 
därmed är mer distanserad. Denna skillnad beror alltså på moderska-
pet. Uppgiften att ha ett växande, blivande liv i sig kräver också en viss 
slutning i sig själv och i det egna kroppsliga varat, eller snarare en 
 intim enhet mellan själslig och kroppslig slutning. (DF 53) Stein lik-
som Scheler hamnar därför i en position där kvinnans bundenhet till 
livet separerar henne från Gud och erfarenheten av att kroppen är 
delad leder till en större bundenhet till och isolation i kroppen. Enligt 
Stein är det på grund av mannens högre grad av andlighet som Gud 
ändå väljer mannen som sin ställföreträdare.

Men hon konstaterar också att de individuella skillnaderna kan vara 
stora och att vissa kvinnor till och med är mer lämpade för ”mans-
yrken” (till exempel hon själv).238 I detta skiljer hon sig från Thomas 
av Aquino som menade att alla människor har en och samma form 
som de på olika sätt, till exempel materiellt eller historiskt, fyller ut. 
Stein poängterar med Scheler, och i kontrast till Thomas, att individer 
skiljer sig åt redan i ”själens djup”. Redan i själen kan därför en köns-
skillnad återfinnas.239 Borden tolkar henne dock som att de individu-
ella skillnaderna alltid är större än de könsbundna, vilket gör att det 
för Stein inte skulle finnas några exklusivt kvinnliga eller manliga 
 karaktärsdrag; snarare innebär könsskillnaden olika betoningar.240 
Gerl menar i kontrast till Borden att Stein på ett ontologiskt plan 
formulerar en entydig och evig väsensskillnad mellan kvinnor och 
män, men att hon när det kom till konkreta frågor var långt mer 
 nyanserad och betonade könsrollernas historicitet och den stora skill-
naden mellan individer.241

Dessa konkreta frågor handlade inte sällan om utbildningsväsen och 
arbetsmarknaden. Könens olikheter, menar Stein, borde inte speglas 
i olika tillgång till utbildning eller arbeten utan förstås som två olika 

238. Steins egen akademiska karriär stötte ju på förhinder: på grund av sitt kön 
fick hon inte lägga fram sin habilitationsskrift i filosofi. Se t.ex. Hanna-Barbara 
Gerl, Unerbitterliches Licht, 1991, s. 47 f.
239. Sarah Borden, ”Edith Stein’s Understanding of Woman”, 2006, s. 184 f.
240. Ibid, s. 188. 
241. Gerl, Unerbitterliches Licht, 1991, s. 67.
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sätt att utföra en profession. Ett sådant argument för jämlikhet mellan 
könen menar hon är möjligt eftersom det inte finns någon kyrklig 
dogmatik i frågan om kvinnans väsen, även om det finns en kyrklig 
tradition att ge män och kvinnor olika roller.242 Stein betonade med 
andra ord såväl kvinnan och mannens olika naturer som dessa naturers 
jämställdhet.

Liksom hos Scheler (och den breda traditionen) associeras mannen 
även hos Stein med andens verksamhet och därmed med abstraktio-
ner. ”Kvinnan” däremot går tillbaka på det levande-personliga och 
därmed på det hela, hon är därför riktad mot det levande och mot 
ombesörjandet av det levande. (DF 3) Men, påpekar Borden, detta 
innebär inte att kvinnor inte kan, eller bör, ägna sig åt abstrakta sys-
selsättningar som filosofi och matematik, utan att de gör det av andra 
skäl än män. Därmed borde kvinnor ha samma tillgång till dessa om-
råden som män.243

Med dagens ögon är det alltså till stora delar en konventionell bild 
av kvinnan som Stein målar upp, men inte desto mindre var hon i den 
samtida katolska kyrkan något av en feministisk förebild genom att 
fokusera på kvinnans roll och formulera tankar kring kvinnans egen-
värde. Gerl menar att även om Stein inte var någon politisk förkämpe 
för kvinnofrågan, så var hon en viktig filosofisk föregångare.244 Men 
hon har också anammats av mer konservativa motreaktioner mot den 
senare tidens feminism.245

Hos Stein anar jag en möjlig förståelse av kroppslighetens relation 
till transcenderandet, som den kristna tradition som Stein rörde sig 
inom omöjliggjorde för henne att fullt ut följa. Kvinnan hos Stein är 
alltså inte först och främst förbunden med kroppsligheten som sådan, 
utan till kroppslighetens aspekt att kunna vara delad. Vi skulle därmed 

242. Ibid., s. 62 f, samt ”Edith Stein und die Frauenfrage”, 1991, s. 160 f. Huru-
vida Stein ska uppfattas som ”essentialist” i fråga om kön har alltså diskuterats, 
inom fenomenologin har på senare tid en mer konstruktivistisk hållning varit 
rådande, det mest kända exemplet är kanske Iris Marion Youngs artikel ”Thro-
wing Like a Girl”, 1990.
243. Borden, ”Edith Stein’s Understanding of Woman”, s. 179.
244. Gerl, Unerbitterliches Licht, 1991, s. 56.
245. T.ex. av den katolska så kallade ”nya feminismen”, se www.thenewfeminism.
net, som har haft ett projekt kring Stein.
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kunna konstatera att kvinnan till och med har större möjlighet att stå 
fri från sina egna kroppsliga begär: hon har större möjlighet att se sig 
som tillhörande en annan och erfara dennes begär som sina och där-
med utveckla ett medfullföljande snarare än ett objektiverande förhåll-
ningssätt. Därmed närmar vi oss samma tema som jag diskuterade i 
avsnittet om enkännandet mellan barn och mor. I religionsfilosofin 
menar dock både Scheler och Stein att kvinnan är närmare knuten till 
livet och att kroppsligheten hos henne därmed knyts till den levande 
strömmen, medan mannen är närmare knuten till andens rörlighet 
och avskuren från det självaffektiva livet. Den levande kroppens möj-
lighet att vara delad återkommer alltså hos Stein, men det är ingen 
analys hon fördjupar.

Det är dock inte frågan om delad kroppslighet som är den filoso-
fiska motivationen för Stein att närma sig religionen och dess erfaren-
hetssfär. Medan den uttryckande levande kroppen formulerar relatio-
nen till den andra människan så är det hos Stein liksom hos Scheler, i 
den husserlska teologin, hos Henry och hos Marion det man skulle 
kunna kalla en transcenderande själ som öppnar frågan om det radi-
kalt främmande och därmed den religiösa erfarenhetens fenomeno-
logi. Hos den tidiga Stein är det inom ramen för frågan om originari-
tet som detta diskuteras som vi kommer se i nästa avsnitt.

1.3 Den transcenderande själen

Frågan om originaritet är central för att vi ska kunna förstå relationen 
till såväl den andre som till det främmande eller icke-originärt givna. 
Stein menar med Husserl att det empiriska jaget inte är fullständigt 
givet, vilket som vi har sett kan exemplifieras av att erinringen inklu-
derar en icke-originaritet. Originärt är det sinnligt givna, men också 
väsensinsikter. Ytterligare en högre grad av originaritet utgörs emel-
lertid av våra egna upplevelser, så som de är givna i reflektionen. Jaget 
självt som det rena upplevande jaget menar Stein under denna period 
är otvivelaktigt givet. (ZPE 3ff) För Stein får jaget efter reduktionen 
betydelsen av det i upplevelsen upplevande subjektet. Varje upplevel-
se är därmed bunden till ett jag, eftersom den alltid är en upplevelse 
för ett jag. Detta jag formulerar hon som ett rent jag, det vill säga en 
jagpol, och på denna punkt skiljer hon sig därmed inte från Husserl. 
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Detta rena jag kan genom inre varseblivning röra sig inom erinringar, 
förväntningar och fantasi. Även om det givna innehållet är icke-origi-
närt givet, menar hon här att jaget som erfar är originärt givet. Genom 
en reflektion kan jaget därför vända sig från objektet och rikta sig mot 
själva upplevelsen av objektet och därmed reflexivt återvända till sig 
själv. Denna reflektion skiljer sig från inre varseblivning:

Reflektionen är en ständigt aktuell vändning mot ett aktuellt upp-
levande, medan den inre varseblivningen själv kan vara inaktuell och 
principiellt också omfattar gården av inaktualiteter, vilka först tillsam-
mans [med det aktuella upplevandet] bildar mitt närvaroliv. (ZPE 33)246

Till skillnad från den inre varseblivningen innebär reflektionen alltså 
alltid en aktuell akt. Till skillnad från såväl den inre som yttre varse-
blivningen kan reflektionen inte göras till ett sekundärt innehåll, utan 
reflektionen är just den aktuella vändningen till något; men det inne-
bär inte att Stein uppfattar reflektionen själv som något som bör kun-
na ses, utan reflektionens egen osynlighet är här inget problem. 

Den inre varseblivningen innebär att reflektionen rör sig inom ett 
fält, eller som det formuleras ovan, en gård av passerade upplevelser. 
Men därmed utökas detta fält när reflektionens nya innehåll läggs till 
ett äldre innehåll. Genom inre åskådning kan det rena jaget under-
söka hur det empiriska jaget med dess karakteristiska drag har vuxit 
fram. På liknande sätt kan det rena jaget undersöka det främmande 
jaget genom inkännande. Utan reflektionen visar sig inkännandet och 
den inre erfarenheten som två parallella fenomen där den förra ger 
andra individer och den senare den egna individen. Reflektionen av-
slöjar dock att det rena jaget är ständigt bundet till det erfarna jaget 
och inte till den andre personen. (ZPE 38) Stein diskuterar inte expli-
cit paradoxen, eller den oändliga regress som återfinns i Husserls dis-
kussion om reflektionens kunskapande akt, utan tar här närmast för 
givet det rena jagets originaritet och möjlighet till kunskap om sig själv 
genom reflektionen. 

246. ”Die Reflexion ist immer aktuelle Zuwendung zu einem aktuellen Erleben, 
während die innere Wahrnehmung selbst inaktuell sein kann und prinzipiell auch 
den Hof von Inaktualitäten umspannt, die zusammen mit jenem erst mein Gegen-
wartsleben bilden.”
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Hon menar att Scheler, till skillnad från Husserl, i sin intersubjek-
tivitetsteori kan formulera en indifferent upplevelseström just efter-
som han inte accepterar ett sådant rent reflekterande jag. Istället är 
Schelers jag alltid ett specifikt själsligt eller empiriskt jag. (ZPE 31f) 
Men som vi såg utvecklade Scheler ett person- och andebegrepp som 
fångar upp det rena jagets aktvara, men som likafullt har en egen unik 
riktning och inte är ”tomt” eller ”utan djup”, vilket Stein med Husserl 
menar att det rena jaget är. (ZPE 110) Det rena jaget är hos Stein 
därför inte det som undersöks i inre varseblivning, utan det till varje 
reflektion bundna, ospecifika jaget. Detta jag skiljer sig inte från andra 
jag på något kvalitativt sätt, det vill säga det har inte någon egen ka-
raktär eller ordo amoris. Men likafullt är det individuellt just såsom 
jagets rörelse och en upplevelse av självhet. (ZPE 41) Genom reflek-
tionen kan detta rena jag framträda.

Reflektionen är därmed en nödvändig förutsättning för fenomeno-
login själv eftersom den ger den enda rena originariteten. I den natur-
liga inställningen är jaget i till exempel erinringen vänt mot det erin-
rade objektet, men härifrån kommer jaget aldrig till minnet som en 
egen kategori. Först genom att blicken i nya akter vänds mot erinring-
ens egen akt ges minnet. Genom denna vändning, menar hon, visas 
också det egna jaget och dess egenskaper som därmed kan objektifie-
ras. (ZPE 6f) Reduktionen innebär alltså först och främst självreflek-
tion för Stein; så genom att reflektionen vänds mot de egna akterna 
framträder de transcendentala förutsättningarna. Detta framträdande 
innebär också att dess förutsättningar främmandegörs, det vill säga 
sätts på avstånd, varigenom ett kunskapsinnehåll kan framträda. 

Denna process visar också, liksom hos Husserl, hur det originära 
omvandlas till något icke-originärt. I erinringen har jag en originär 
upplevelse i detta erinrande självt, som presenterar ett icke-originärt 
erinrat material som i sin tur appresenterar detta material som ett 
originärt men otillgängligt ”annat”. När blicken vänds mot erinring-
en själv blir denna erfarenhet originär och erinringen som tidigare var 
originär blir ett icke-originärt material. Stein lutar sig återigen mot 
argumentet att originaritet och icke-originaritet sammanfaller i reflek-
tionen över det rena jaget. (ZPE 33f) Liksom Husserl tar den tidiga 
Stein därmed sammanfallandet mellan det reflekterande och reflekte-
rade jaget närmast som en självklarhet. Det är dock just genom att hon 
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upptäcker problematiken i detta antagande som hon utvecklar en 
 religionsfilosofi, likaväl som en kritik av Husserl.

I Einführung in die Philosophie, som skrevs mellan 1917–32, utvecklar 
hon explicit denna problematik:

Om man med kunskap – liksom vi gjorde – förstår en akt i vilken ett 
objekt betraktas och sätts under allmänna begrepp, så är det med-
vetande om sig själv som vi tagit i anspråk som yttersta källa ingen 
kunskap. Det finns visserligen också en kunskap (i ordets stränga be-
märkelse) om medvetandet: reflektionens akter vari det omvandlas till 
objekt, analyseras och fattas begrepsligt. Reflektionen är dock inte 
’kunskap’ om sig själv, det vill säga den har inte sig själv som föremål, 
utan exempelvis en yttre varseblivning, ett minne och så vidare. Med-
vetandet som har kunskap och medvetandet som föremål för kunskap 
faller här alltså isär (EiP 127)247

Reflektionen leder alltså inte till en kunskap om sig själv, utan måste 
distansera sig från sig själv för att kunna formulera en sådan kunskap. 
”Kunskap” använder hon här i den strängare betydelsen av objektifie-
rande kunskap. I reflektionen faller kunskapen och kunskapandet isär. 
Likafullt återfinner jaget här en annan sorts medvetande om sig själv, 
men Stein menar att detta medvetande inte är någon kunskap utan ett 
”inre ljus” (inneres Licht), som genomlyser erfarenhetsströmmen och 
därigenom belyser jaget för sig själv utan att jaget är riktat mot det. 
(EiP 128) Detta inre ljus som ett omedelbart självmedvetande kan 
liknas vid det som tidigare har kallats för urmedvetandets självaffek-
tion hos Husserl eller aktvarats med-vetande hos Scheler.248 Självmed-

247. ”Versteht man unter Erkennen – wie wir es taten – einen Akt, in dem ein 
Gegenstand betrachtet und unter allgemeine Begriffe gebracht wird, so ist jenes 
Seiner-selbst-bewußt-Sein, das wir als letzte Rechtsquelle in Anspruch nahmen, 
keine Erkenntnis. Es gibt zwar auch eine Erkenntnis (in dem strengen Sinne des 
Wortes) vom Bewußtsein: Akte der Reflexion, in denen es zum Gegenstand 
 gemacht, analysiert und begrifflich gefaßt wird. Die Reflexion ist aber nicht 
 ’Erkenntnis’ ihrer selbst, d.h. sie hat nicht sich selbst zum Gegenstande, sondern 
etwa eine äußere Wahrnehmung, eine Erinnerung usw. Erkennendes und erkann-
tes Bewustsein fallen also hier aus einander”.
248. Stein använder inte själv begreppet självaffektion, men till exempel Peter 
Schulz menar att en av Steins centrala tankar kan formuleras som att en ursprung-
lig självkunskap är möjlig genom ett medvetande som följer med jagets. Detta 
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vetandet som ett grundläggande medvetande om det egna livet och 
den egna existensen nås därmed inte i en objektiverande kunskap utan 
går utöver den objektiverande självkunskapen. 

Stein lyfter fram jagets transcendens för kunskapen inte bara i rela-
tion till reflektionen, utan även i relation till den inre varseblivningen. 
I Der Aufbau der menschlichen Person återkommer hon till det rena jagets 
möjlighet att genom inre varseblivning röra sig inom själen, det vill 
säga inom psykets lagrade erfarenheter. Det är tack vare det rena jagets 
rörlighet som det är möjligt att separera sig från kroppen och se den 
utifrån, liksom det är möjligt att röra sig inom retentioner och proten-
tioner och undersöka själen ”inifrån”, en rörlighet som också utgör 
fantasins möjlighet. Till skillnad från det rena jaget har själen en vidd 
och bredd och kan fyllas av olika saker. I själen liksom i kroppen kan 
jaget vara hemma, vilket inte är möjligt i det rena jaget eftersom det 
är detta jag som är hemma. Det rena jaget är inte utsträckt utan punk-
tuellt som den punkt medvetandestrålarna utgår från. Stein konstate-
rar också att detta är vad Husserl menar med ”rent jag”. (AMP 111ff) 
Det är därför som vi i del I, kapitel 3.2 kunde konstatera att vi kan säga 
att vi har en kropp likaväl som vi kan säga att vi har en själ (eller ett 
psyke). Kroppen har en rumslig utsträckning liksom själen har en tids-
lig utsträckthet som det rena jaget kan röra sig inom.

Men begreppet jag är enligt Stein inte begränsat till ”rent jag”, lik-
som begreppet själ inte är begränsat till att vara ett psyke. Jaget är en dast 
som strukturform allmänt, men som erfarenheternas ursprung är det 
individuellt. På liknande sätt är själen ett tidsligt rum som det rena 
jaget kan röra sig inom, men i kontrast till den uttryckta kroppen, bin-
der Stein begreppet själ snarare till det ständigt transcenderande jaget:

Vi måste fortfarande tala om en själens ’transcendens’ gentemot alla 
upplevelser som den är delaktig i, eftersom det djup som upplevelsen 
kommer ur och som upplåts för medvetandet, endast belyses blixtartat 
och förblir hinsidigt, dunkelt och outtömt, trots detta medvetandebli-
vande och det därpå grundade vetandet. (EiP 201)249

medvetande är inte en reflektion utan ett ”inne-vara” som föregår varje vändning 
till ett objekt. Edith Steins Theorie der Person, 1994, s. 195 f. Detta är vad jag menar 
med begreppet ”självaffektion”.
249. ”Von einer ’Transzendenz’ der Seele gegenüber allen Erlebnissen, an denen 
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 Själens djup är alltså en sorts transcendens. Men eftersom varje djup 
hänger samman med sin yta innebär denna transcendens inte något 
avskuret bortom utan snarare att själen är transcenderande. Denna 
inre radikala transcendens är samtidigt varje upplevelses ursprung: det 
levande rena jagets ständiga strömmande.

Denna själens transcendens är bunden till Steins personbegrepp 
som det djup alla upplevelser kommer ur och som endast blixtartat 
kan belysas i medvetandet. Detta blixtrande vara innebär att det inte 
visar sig som ”något” som är kontinuerligt och kan visa sig som ett 
och detsamma i en rad avskuggningar. Det är en gräns och ett radikalt 
nu-här. Eftersom det inte kan finnas något kontinuerligt medvetande 
om detta djup har det ingen kontinuerlig bärare och bryter därmed 
mot det predikativa språket. Det är också denna transcenderande själ 
som är subjekt för det religiösa livet. Detta personbegrepp för därmed 
också utöver Husserls perspektiv, som något ursprungligt givet som 
drar sig undan det rena jagets reflektion,250 men inte nödvändigtvis 
undandrar sig ett medfullföljande medvetande. Det rena jaget är alltså 
inte upplevelsernas ursprung, utan förnimmelsen:

är oskiljaktig från medvetandelivets ström, även om den på sätt och 
viss står gentemot jaget och även om den är något främmande för jaget. 
Den står vid gränsen, där subjekt och objekt skiljer sig åt, eller med ett 
annat uttryck: vid gränsen mellan immanens och transcendens. (EiP 85)251

Upplevelserna står vid den gränspunkt där subjekt och objekt skiljs åt. 
Denna gränspunkt är en upplevd gräns som är ständigt rörlig och ger 
upphov till nya upplevelser av såväl det egna som det andra. Müller 
menar att detta visar att upplevelsernas förnimmelsedata inte hör till 

sie beteiligt ist, muß dann noch gesprochen werden, weil die Tiefe, aus der das 
Erlebnis kommt und die sich in ihm dem Bewußtsein erschließt, sich darin nur 
gleichsam blitzartig erhellt und trotz diese Bewußtwerdens und des darauf be-
gründeten Wissens stets jenseitig, dunkel und unausgeschöpft bleibt.”
250. Schulz, Edith Steins Theorie der Person, 1994, s. 77, 104 f.
251. ”[Es] gehört dem Strom des Bewustseinslebens unabtrennbar zu, obwohl es 
in gewisser Weise doch dem Ich gegenüber steht, obwohl es etwas Ichfremdes ist. 
Es steht an der Grenze, wo Subjekt und Objekt sich scheiden, etwas anders ge-
wendet: an der Grenze von Immanenz und Transzendenz.”
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jaget utan är väsensenligt skilda från jaget. Gränspunkten är därför en 
upplevd gräns till det andra.252 Detta vore i så fall ett argument för en 
överskridande realism. Men citatet kan också tolkas som att upplevel-
sen hör hemma i en gränsdragning som gör såväl subjekt som objekt 
möjliga.

Denna gränsdragning är också förbunden med den levande kroppen 
som ut-trycker själens djup. Därmed är den levande kroppen ett liv 
som strömmar ur källan (urquellhaftes Leben) och står mitt emellan 
själens djup och ett ”yttre” med en mångfald kroppar. (EES 390) 

Stein påpekar också i ZPE att erinring, inkännande med flera 
 fenomen inte bygger på någon strikt dikotomi mellan aktualitet och 
inaktualitet. Det hör istället till medvetandets väsen att i varje mo-
ment av sitt upplevande vara omgivet av bakgrundsupplevelser eller 
inaktualiteter som inte längre är eller ännu inte är. Men för att dessa 
ska kunna gripas måste de aktualiseras av det rena jaget. Men det 
innebär inte att jag till exempel glömmer mina vänner endast för att 
jag inte tänker på dem, istället hör de till en obemärkt närvarohori-
sont. (ZPE 83f) Den aktuella originariteten är, som Gurwitsch kon-
staterade, alltid inlemmad eller omfamnad av en närvarande frånvaro, 
en obemärkt närvarohorisont.253

Att ”själ” betecknar såväl en horisont att röra sig inom som en 
levan de urström innebär också att två sorters transcendens binds sam-
man: det rena jagets ogenomskinlighet för sig själv, på grund av sin 
ständiga rörelse, och horisonternas samtidiga närvaro och överskri-
dande av det givna. Båda dessa transcendenser förefaller spela en vik-
tig roll för Steins ”realism”, på så sätt att överskridandet innebär en 
ständig närvaro av det givnas icke-givna sidor.254 Jagets vetande inne-
bär att det givna lyfts fram ur dessa horisonter av icke-givenhet, en 

252. Detta diskuteras också av Müller i Grundzüge der Religionsphilosophie Edith 
Steins, 1993, s. 91 f. Han citerar också EiP 85 (även om hans citat är ofullständigt).
253. Aron Gurwitsch, Marginal Consciousness, 1985.
254. Bland andra har Fidalgo i ”Edith Stein, Theodor Lipps und die Einfühlung-
sproblematik”, 1993, s. 103 ff, argumenterat för Steins realism. Han hänvisar 
också till sin avhandling (Der Übergang zur objektiven Welt. Eine kritische Erörterung 
zum Problem der Einfühlung bei Edith Stein, 1985) i vilken han menar att Steins un-
dersökning av inkännande ledde till hennes brytning med Husserl och att början 
till hennes realism ligger redan här.
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icke-givenhet som samtidigt innebär en existens: ”Åskådningen åsyf-
tar alltså mer än vad som egentligen är givet i den: dess objekt är ett 
transcendent objekt.” (EIP 202)255 Detta svarar mot vad jag tidigare 
har formulerat som en överskridande realism, som alltså till skillnad 
från en naiv realism inte innebär överensstämmelse mellan erfarenhet 
och föremål utan betonar givenhetens överflödande som endast visar 
sig negativt. Därmed formulerar den realismens ”oberoende” av med-
vetandet som ett överskridande av medvetandet. 

Denna överskridande realism gäller inte endast det egna jaget, utan 
i samma utsträckning övrigt varande. Det varande kan endast gripas i 
allmänna kategorier, men dess realitet grips inte därmed. Liksom 
 jagets liv går utöver vad som kan fattas som föremål, går även det 
varande utöver vad som kan fattas som föremål. (EiP 110f)256

Vara och kunskap faller därmed isär. Medvetandets vara överskrider 
kunskapen om medvetandet och på ett liknande sätt går tingen, andras 
medvetanden och världen ständigt utöver kunskapen om dem. Denna 
fråga är central för Steins ställningstagande och kritik av Husserl som 
alltför idealistisk, men åtminstone frågan om medvetandets vara som 
något som överskrider en objektiverande kunskap har vi sett att det 
finns utrymme för i Husserls filosofi, där den formulerar ett bredare 
medvetandebegrepp. Existensen som överflödar kunskapen leder till 
frågan om kunskapens gräns, där Stein frågar sig om det kan finnas ett 
vara som inte är vetbart. Hon konstaterar att frågan vid en första 
 anblick verkar fullständigt meningslös, men att den ändå ständigt 
återkommer eftersom den sätter det vetbara i ett visst perspektiv. Real 
existens betyder därmed inte förhandenvaro eller kunskapsobjekt utan 
att existensen överskrider det reflekterande vetandet. (EIP 119ff) Hon 
konstaterar slutligen att de yttersta varaformerna liksom individuella 
sinnesåskådningar har karaktären av att vara något ovetbart och 
 därmed irrationellt:

255. ”Die Anschauung meint also mehr, als ihr, ’eigentlich’ gegeben ist: ihr 
Gegenstand ist ein transzendenter.”
256. Stein diskuterar dock här också formernas oberoende av det tillfälliga och vill 
formulera en position mellan en idealism som inte är en subjektivism utan en 
pre-existent väsenssfär och en realism som dock tenderar att vara mer naiv än 
överskridande. Hon bibehåller dock en insikt om att real existens inte innebär 
blott förhandenvaro för ett medvetande, EiP s. 118.
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Och så kommer vi här till resultatet, att det irrationella hör till de 
betingelser som gör kunskapen möjlig – paradoxalt uttryckt: till insik-
ten att all rationalitet är grundad i irrationalitet. (EIP 120)257

Stein menar alltså att existensens överskridande karaktär innebär att 
varje rationalitet är grundad i en irrationalitet. Men denna irrationa-
litet återfinner vi inte endast i jagets kunskapande rörelse utan också 
i kroppslighetens realitet. Ren kroppslighet saknar på ett liknande sätt 
en distans till sig själv och har därmed ingen plats för kunskap.258 
 Irrationalitet framträder därmed som det distanslösa. 

Vetandets gräns, som återfinns i både själens transcendens och 
kroppslighetens omedelbarhet, återkommer också i relation till religi-
onsfenomenologin och blir ett allt centralare argument för den äldre 
(och mer religiösa) Stein.259 Denna gräns gör det också lättare att för-
stå Kühns betoning av att det är den andres främmandehet som erfars 
i inkännandet. (Se III, 1.1)

*

Innan vi går över till att undersöka Steins religionsfilosofi och mötet 
med det främmande i en mer radikal betydelse kan vi här samman-
fatta vad som har sagts om kroppslighet och spatialitet. Dessa teman 
spelar som vi har sett en relativt stor roll i Steins tidiga, fenomenolo-
giska period, men i sin religionsfilosofi vänder sig Stein, liksom Sche-
ler, i hög utsträckning bort från den levande kroppens dubbelhet, lik-
som vi har sett att en husserlsk teologi primärt utvecklades från ana-
lysen av det inre tidsmedvetandet och inte från hans analyser av den 
levande kroppen. 

Temporaliteten har, som vi har sett, inom fenomenologin förståtts 
som primär och som den djupast konstituerande nivån, en tendens 

257. ”Und so kommen wir zu dem Ergebnis, daß das Irrationale mit zu den Be-
dingungen gehört, die Erkenntnis möglich machen – paradox ausgedrückt: zu der 
Einsicht, daß alle Rationalität in Irrationalität gegründet ist.”
258. Se även Schulz, Edith Steins Theorie der Person, 1994, s. 53.
259. Müller menar i Grundzüge der Religionsphilosophie Edith Steins, 1993, s. 87 att 
två av de centrala filosofiska teman som är centrala för hennes vändning till reli-
gionen är frågan om det rena jagets gräns samt ett sökande efter en icke-idealistisk 
konstitution.
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som förstärks i religionsfenomenologin. Men i upplevelseströmmen 
finner vi inte endast en evig rörelse som en förblivande form, utan 
också en självaffektivitet som inte är tidslig men ständigt följer med i 
varje upplevelse och kunskap. Denna självaffektivitet är varken tidslig 
eller rumslig, men den finns med i framträdandet av såväl tidsligt som 
rumsligt vara.

I relation till spatialiteten framträder självaffektionen, som vi såg 
hos Husserl, i den kinestetiska erfarenheten av den egna rörelsen. I 
tidsligheten framträder den som ett närvarande med-vetande om sig 
själv som inte objektiverar utan följer med erfarenheten. I spatialiteten 
framträder den alltså som en rörelse och i temporaliteten som en när-
varo. Därmed sammanflätas det tidsliga och det spatiala. 

Medan Stein finner ett isärfallande mellan kunskap och varande 
(överskridande realitet), har vi i analysen också mött ett isärfallande 
mellan spatialitet och temporalitet. Kunskapen riktar sig, som vi har 
sett, åt två håll: som yttre respektive inre varseblivning som rör sig i 
ett spatialt respektive själsligt, tidsligt rum. Men även kunskapens 
överskridande horisonter breder ut sig åt två håll: i själens djup re-
spektive i världens rumslighet. Båda dessa består av horisonter som vi 
kan röra oss inom och vars annanhet kan omvandlas till kunskap. 
”Tidslighet” liksom ”spatialitet” benämner just de sfärer inom vilka 
vi kan röra oss, om än inte obehindrat. Om undersökningen av det 
tidsliga pekar inåt mot den egna erfarenheten och dess transcende-
rande av sig själv, så pekar kroppsligheten bortåt mot en rörelse som 
avslöjar oändliga horisonter. Slutligen har båda dessa horisonter ka-
raktär av en radikal främmandehet för kunskapen, nämligen just där 
de upphör att vara horisonter inom vilka vi kan röra oss och istället 
framträder som ”övertidsliga” och ”bortom det rumsliga”. Vetandets 
egen rörelse, dess innersta möjlighet, utgör i analysen av tidslighet 
kunskapens gräns. På liknande sätt utgör den andra personens ”här” 
en spatialitetens omöjlighet för jaget, som ett ”dit jag inte kan gå”. 
Båda dessa gränser utgör möjligheter för att något konkret varande 
ska kunna ta plats och framträda som reellt.

Den levande kroppen utgör just sammanstrålningen av spatialitet 
och temporalitet i ett nu-här vars självaffektion både är rumslig och 
temporal eller snarare utgör möjligheten till båda typerna av rörelse. 
Medan den temporala rörelsen möjliggör kunskapens rörelse framträ-
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der den spatiala rörelsen som en konkret rörelse i ett rum. Materiali-
teten som framträder genom en spatial rörelse kan dock formuleras 
som en annan typ av vetande än den temporala, reflexiva kunskapen. 
Men detta innebär inte ett återupprättande av Schelers dualism mellan 
ande och kraft. I självaffektionen finner vi en gemensam rot för båda 
sfärerna, men detta är inte deras enda sammanbundenhet. Istället har 
de i den sinnliga erfarenhetsströmmen en intim samvaro.

2. Religionsfilosofi

I det som har kallats Steins andra period försökte hon formulera en 
kristen religionsfilosofi och det absolut andras transcendens. Men 
även under denna tid utgår hon från fenomenologiska analyser och 
använder sig av såväl fenomenologiska metoder som en fenomenolo-
gisk begreppsapparat. Stein lämnade således aldrig fenomenologin 
helt och hållet, och en av hennes uttalade ambitioner under denna 
period var att relatera Thomas av Aquinos filosofi till fenomenologin. 
(EES 3)260 Hennes intresse för den kristna traditionen begränsade sig 
dock inte till skolastiken: hon var inspirerad inte enbart av Aristoteles 
och Thomas av Aquino utan även av Platon och Augustinus och såg 
ingen nödvändighet att välja mellan dessa. (EES 6) Dessutom var 
Stein intresserad av den så kallade mystika traditionen, framförallt av 
Theresa av Avila (som hade en avgörande betydelse för hennes in-
tresse för katolicismen),261 Dionysios Areopagita och Johannes av 
 Korset. Stein vill uttryckligen formulera en kristen filosofi, som hon 
menar bör vara en filosofi som bereder vägen för tron genom att utgå 
från det naturliga förnuftet. Därmed går den kristna filosofin ”en bit 

260. Stein har också fått kritik från katolskt håll för att Thomas av Aquino inte 
kan läsas fenomenologiskt eftersom hans primära utgångspunkt inte är en väsens-
analys utan en analys av världens existens. Därmed bryter han omedelbart med 
fenomenologins bortseende från existens. Se Herbert Hecker, Phänomenologie des 
Christlichen bei Edith Stein, 1993, s. 373.
261. Waltraud Herbstrith, ”Der Weg Edith Steins”, 1983, s. 33 samt Müller, 
Grundzüge der Religionsphilosophie Edith Steins, 1993, s. 87. Müller menar att bland 
annat Theresa av Avilas självbiografi, inflytandet från Scheler och den erfarenhet 
av den egna viljans begränsning som första världskriget skapade var centrala an-
ledningar till att Stein vände sig till religionen och religionsfilosofin.
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av vägen tillsammans med de icke-troende”. (EES 36)262 I det följande 
kommer jag därmed också att peka ut några av de punkter där den 
kristnes och fenomenologens vägar måste skiljas åt i Steins sena filo-
sofi. (Vissa av dessa pekas explicit ut av Stein medan andra är min 
tolkning av hennes argument.)

Hos Scheler fann vi en religionsfenomenologi som dels ville öppna 
för en personlig gudsrelation, dels diskuterade en väsenssfär och dels 
var relaterad till negativ teologi. Hos Stein återkommer framför allt 
de båda senare aspekterna. Hennes försök att relatera till det radikalt 
främmande i samband med hennes intresse för skolastiken gör att vi 
kan tala om en positiv väg. Samma frågande efter det radikalt främ-
mande men med näring från den mystika traditionen leder till en 
nega tiv väg. Båda vägarna söker efter det som är detsamma i all erfa-
renhet och som utgör erfarenhetens grund, men medan den positiva 
vägen gör detta genom att formulera eviga och allmänna kategorier är 
den negativa vägens tillvägagångssätt att negera alla kategorier.

Den positiva vägen skulle alltså kunna sägas söka efter de yttersta 
formerna, som det oföränderliga i det föränderliga. Dessa eviga former 
träder fram bland annat genom eidetisk analys eller väsensskådan. De 
allra mest generella formerna, som gäller för allt varande, och som 
slutligen kallas Guds form, formuleras i den thomistiska traditionen 
som transcendentalier, vilka utgår från Aristoteles analys av det varande 
som sådant (to on he on).

Den negativa vägen karakteriseras av ett försök att skala bort alla 
former och bilder för att nå strömmandet eller aktvarat självt. Varje 
form förstås här som ett försök att frysa strömmandet, och formen 
förblir därmed alltid på distans från strömmen. Denna väg kan aldrig 
formuleras utifrån en objektiverande intentionalitet utan erfars endast 
i en destruktion av varje kunskap. Därmed måste den medlevas sna-
rare än formuleras som en abstrakt teori. Denna strategi kommer att 
undersökas på ett mer konsekvent sätt i nästa kapitel.

I detta kapitel undersöks några olika analyser hos Stein som på 
olika sätt utnyttjar fenomenologin, med dess begreppsapparat och 
analysinstrument, för att undersöka religionen. Det första avsnittet 
undersöker den eidetiska analysens väg, dels i form av transcendenta-

262. ”ein stück gemeinsamer Weges mit den Ungläubigen”.



iii. edith stein

246

lier och dels i form av väsensskådan eller visio beatifica. I det andra 
avsnittet undersöks de fenomenologiska utgångspunkterna i Endliches 
und ewiges Sein, där en analys av jaget, det inre och själens relation till 
vad Stein kallar det gudomliga utvecklas. Denna analys knyter framför 
allt an till den fenomenologiska diskussionen om det rena, reflekte-
rande jaget som inte kan skapa kunskap om sig själv. I det tredje av-
snittet behandlas Steins läsning av Dionysios Areopagitas symboliska 
teologi, vars undersökning av det främmandes transcendens relateras 
till hur det främmande framträder i hennes intersubjektivitetsteori 
och kastar om relationen mellan det egna och det främmande. 

Gemensamt för alla dessa analyser är att de också pekar på gränsen 
mellan religion och filosofi, och diskuterar hur långt vi som fenome-
nologer kan följa Steins tänkande. 

2.1 Väsensskådans gränsområden

a) Transcendentalier
Steins undersökning av transcendentalier kan förstås som en statisk 
undersökning i husserlsk bemärkelse. Andreas Uwe Müller kallar den 
för en formalontologisk undersökning. (EES XXVII) Hela Steins 
 undersökning följer den augustinska vägen genom att ta sin utgångs-
punkt i människans eget vara, men hon vill inte skilja denna väg från 
den aristoteliska vägen som går via de sinnligt givna tingen och det 
varande som sådant. Transcendentalierna står alltså bortom katego-
rierna som delar upp det varande i olika väsensgrupper. Steins under-
sökning utgår från det ändliga varat, där vara och varande måste skilj-
as åt och det varande undersöks genom en inre, augustinsk väg respek-
tive en yttre aristotelisk väg. Det varande har alltid ett innehåll och 
delar sig därför i arter och kategorier som motsvarar olika varaarter. 
(EES 239) I undersökningen av transcendentalierna skiljer sig inte den 
inre varseblivningen från den yttre, utan transcendentalieläran under-
söker vad som är gemensamt för allt varande. Denna väg utgår från 
den samlade erfarenheten, närmare bestämt från området för väsens-
former som återfinns genom andens inre öga som rör sig över den 
samlade erfarenheten. (EES 241) 

Inom transcendentalieläran undersöks alltså det varande som så-
dant, det vill säga i sitt vara. Transcendentalierna likaväl som katego-
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rierna kan nås genom en reflekterande längsgående intention som 
undersöker det förblivande i det ändliga. Stein formulerar dessa inten-
tioner som andens öga, som inte riktar sig utåt mot den tillfälliga 
yttre varseblivningen utan över hela fältet av retentioner och proten-
tioner och därmed till väsenas sfär. Andens öga kan därigenom se 
 saker som inte kan erfaras med de sinnliga ögonen. Vad ”röd” som 
väsen slutligen betyder kan inte gripas med sinnena, men inte heller 
endast med närvarogörande sinnlig åskådning som minne eller fan-
tasi. Den andliga blicken närvarogör inte endast utan ser samman-
hållna enheter genom täckande åskådning. Väsensskådan innebär där-
för en annan typ av varseblivning som hon kallar andlig. Denna and-
liga åskådan sker genom att ett innehåll undersöks i sina allt högre 
allmänna former. De mest allmänna formerna, de former som gäller 
för allt varande, formulerar hon i enlighet med den medeltida tradi-
tionen som transcendentalier. (EES 242) Dessa former söker ständigt 
efter sin fyllnad, vilket transcendentalierna alltså finner i varje varan-
de. Medan kategorierna skiljer det varande åt, förenas de således i 
transcendentalierna. Stein utgår från Thomas transcendentalier i De 
veritate, men hennes redogörelser i detaljanalysen skiljer sig delvis från 
hans.263 

Till transcendentalierna räknar Stein i enlighet med den thomis-
tiska traditionen det varande (ens), tinget (res), det ena (unum), något 
(aliquid), det goda (bonum), det sanna (verum) och det sköna (pulch-
rum) (den sista dock endast med viss misstänksamhet):264

• Det varande: Ens betecknar det varande i den mån det är, det vill 
säga det varandes existens. (EES 246ff)

• Tinget: Res betecknar det faktum att det varande har ett innehåll, 
det vill säga en vadhet. (EES 246ff)

• Det ena: Unum är en negativ bestämning som betecknar det varan-
des odeladhet och enhet. Denna enhet behöver inte vara enkel, utan 

263. Relationen mellan Steins och Thomas transcendentalieläror har undersökts 
närmare av Andrés E. Bejas i Vom Seienden als solchen zum Sinn des Seins: Die Trans-
zendentalienlehre bei Edith Stein und Thomas von Aquin, 1994.
264. Bejas menar att Stein endast kortfattat tar upp pulchrum just på grund av 
den otydliga status som denna transcendentalie har hos Thomas. Ibid., s. 98.
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även till exempel en familj är något varande i den mån den har en 
enhet som inte kan föras tillbaka på något annat. (EES 250)

• Något: Aliquid betecknar det varandes skillnad gentemot annat 
 varande, att dess vad skiljer sig från andra vad och dess existens från 
annat existerande. Stein formulerar denna skillnad som ”det” som 
har existens och väsen. 

  Vi skulle därmed kunna beskriva förhållandet mellan ens, res och 
aliquid som att de var och en betonar ett ord i ”det vad (som) är” 
(Das was ist) på följande sätt: det (aliquid) vad (som) (res) är (ens). 
(EES 250ff) Detta något är också vad som kan undersökas som ett 
föremål och objektiveras i kunskapen.265 (EES 251) Därefter följer 
transcendentalier som endast återfinns i relation till ett medvetan-
de eller själen:

• Det goda: Bonum eller gott är varje varande i den mån anden riktar 
sig mot det varande med viljan och finner det varande i överens-
stämmelse med viljan. Det goda är helt enkelt det varande som är 
fullkomligt och som därmed är eftersträvansvärt, men detta är allt-
så något som varje varande är i den mån det alls är. (EES 267ff)

• Det sanna: Verum eller sant är det varande i den mån anden riktar 
sig mot det varande med förståndet och finner det varande i över-
ensstämmelse därmed. (EES 254ff) I definitionen av det sanna skil-
jer sig Stein och Thomas dock åt. Medan Thomas menar att sanning 
är överensstämmelse mellan ting och intellekt menar Stein att det 
sanna är det som kan begripas, det vill säga det varandes mening.266

• Det sköna: Pulchrum eller skönt är det varande i den mån anden 
riktar sig mot det varande med smaken och finner det varande i 
överensstämmelse med smaken.

I kraft av att ha en betydelse kan en ande omfatta varje varande.  Denna 
under- eller tillordning (Zuordnung) till anden utgör alltså ett grund-
läggande drag hos varje varande. Stein säger till och med att det va-
randes vara utgörs av en sådan underordning: ”Vara är (utan att dess 
fulla meningsbestånd därmed är uttömt) att vara uppenbar för anden.” 

265. Detta utvecklas och förtydligas av Bejas, i Vom Seienden als solchen zum Sinn des 
Seins, 1994, s. 65 f.
266. Ibid., s. 78 f.
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(EES 255f)267 Men, som parentesen tydliggör, uttöms inte varat i 
 denna underordning.

Anden uppfattar vadheter och därmed även dessas oberoende i en 
andlig väsenssfär. Men lika viktigt är dessas existens, vilket, som vi har 
sett, Scheler menade är det x som pekar utöver det uppfattades vad-
varo. Här är det sammanbundenheten av alla dessa aspekter som utgör 
något varande. 

Det eviga och det ändliga varat förbinds och skiljs åt i läran om 
transcendentalierna. Hos det ändliga varat skiljs till exempel ens eller 
realitet från dess karaktär av att vara ”något”, och existens och essens 
skiljs därmed åt, vilket hon menar att de inte gör i det eviga varat. 
Bejas påpekar därför att transcendentalieläran är den filosofiska reflek-
tionens höjdpunkt och språngbräda för undersökningen av det eviga 
varat.268 Transcendentalierna är alltså den eidetiska analysens mest 
allmänna form och därmed den eidetiska analys som kommer närmast 
att formulera begrepp för det gudomliga. Transcendentalierna beteck-
nar det gudomliga på ett liknande sätt som det ändliga varandet (det 
som klassiskt brukar kallas analogia entis). Därmed har Stein (liksom 
Thomas) funnit kategorier för att diskutera det eviga varats väsen, 
men likafullt består en avgörande skillnad mellan ändligt och evigt 
vara. (EES 288ff) Denna skillnad kommer vi att återkomma till i näs-
ta avsnitt (2.2). Men hos Stein kan vi också återfinna en helt annan 
diskussion om väsensskådan.

b) Visio beatifica
Både Stein och Scheler fann i fenomenologins eidetiska variation och 
väsensskådan en nära parallell till skolastikens visio beatifica. I ”Was ist 
Philosophie? Ein Gespräch zwischen Edmund Husserl und Thomas 
von Aquino”269 iscensätter Stein ett möte mellan Thomas och Husserl 
i vilket de diskuterar möjligheterna till absolut och omedelbart 
 vetande. Samtalet må domineras av Thomas som delvis läxar upp 
 Husserl, men det är också, och kanske primärt, ett uttryck för feno-

267. ”Sein ist (ohne daß damit sein voller Sinnbestand erschöpft wäre) Offenbar-
sein für den Geist.”
268. Bejas, i Vom Seienden als solchen zum Sinn des Seins, 1994, s. 111.
269. Publicerad i Erkenntnis und Glaube.
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menologins och skolastikens ömsesidiga närhet. De söker båda efter 
en vetandets omedelbarhet. Skillnaden ligger i att Husserl håller det 
för möjligt att finna denna omedelbarhet i den rena immanensen. 
Thomas däremot, och Stein med honom, menar att vara och vetande 
alltid faller isär för människan och att de endast sammanfaller i Gud. 
Gud är alltså detta sammanfallande, och sökandet efter absolut evi-
dens innebär för Stein att rikta sig mot Gud. (EuG 30) Samtidigt är 
detta sammanfallande omöjligt för det naturliga förnuftet och kan 
alltid endast stå som ett ideal. 

Det närmaste människan kan komma absolut kunskap är något som 
Stein kallar ”omedelbar insikt”. Dessa insikters omedelbarhet innebär 
inte att de är det mest uppenbara. Tvärtom är de sanningar vi först 
stöter på medelbara sanningar, medan de omedelbara sanningarna 
kräver förberedelser, till exempel i form av en främmandegörande re-
duktion som gör det vi vanligen tar för självklart synligt. Därigenom 
är de omedelbara sanningarna grundläggande och bakomliggande. 
Direkta insikter är inte härledda från något annat utan det som alla 
andra sanningar är härledda från och mäts mot. För att nå dessa 
 omedelbara insikter måste vi söka efter de härledda sanningarnas 
 ursprung. När vi följer dessas uppkomst leds vår blick mot de omedel-
bara sanningarna. De omedelbara sanningarna är därmed grundläg-
gande för de härledda sanningarna, de är bakom, bortom och inom 
dessa, det vill säga medgivna i de härledda sanningarna. Husserl lika-
väl som Thomas strävar efter de omedelbara insikter som det empi-
riska och fysiska, det vill säga det härledda, måste inordna sig under. 
Thomas, liksom Husserl, menar att vi måste gå till vår egen existens 
för att nå dessa och listar enligt Steins tolkning tre grundläggande 
medel som är nödvändiga för härledd kunskap: 

1) Förståndets ljus, i kraft av vilket vi har kunskap. 
2) Former, arter eller kategorier varigenom förståndet känner ting 

(och vilka, som vi har sett, ytterst kan formuleras som transcen-
dentalier såsom det gemensamma för allt varande).

3) Erfarenhetsobjekt genom vilka vi känner andra erfarenhetsobjekt, 
till exempel spegelbilder. (EuG 44)

Det första medlet krävs för all mänsklig kunskap och är även medel 
för punkt två och tre. Stein menar att förståndets ljus hos Thomas på 
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ett intimt sätt är förknippat med själen: själen är inte ett varande bland 
andra, utan just det vara varigenom vi alls skådar något. Hon menar 
att Husserl liksom Thomas konstaterar att våra akter ursprungligen är 
riktade mot främmande föremål, medan riktadheten själv är en förut-
sättning för riktandet mot yttre föremål. Kunskap om riktadheten, det 
vill säga intentionaliteten, liksom kunskap om vår egen existens vinns 
därmed endast genom reflektionen i en iterierande och längsgående 
akt. Men själens kunskap kräver också kategorier, det vill säga punkt 
två ovan, eftersom själen även förstår sig själv som en bland flera, en 
specifik art bland många arter och en specifik individ bland många 
individer. Det gudomliga är dock det som inte kan förstås i kraft av 
dessa medel:

för det gudomliga väsendet har vi inte, likt det skapade, kunskap om 
genom vissa arter […] Gud är ljuset och delar med sig av detta ljus till 
de saliga och i hans ljus skådar de ljuset, men i olika utsträckning 
 beroende på hur mycket som meddelats dem. Endast Gud själv är 
 kunskapen, vari kunskap och objekt fullständigt sammanfaller. (EuG 
45 f)270

Gud förstår här inte genom något medel eftersom han är medlen och 
framförallt det mest grundläggande medlet, förståndets ljus. Vi stötte 
tidigare på ett ”inre ljus” i medvetandets självaffektion som utgör rik-
tandet och som intentionaliteten därför inte kan rikta sig mot. (Kapi-
tel 1.3, EiP 128, denna ljusmetaforik är också central i läsningen av 
Johannes av Korset.)271 Detta ljus formuleras här som ett förståndets 

270. ”denn das göttliche Wesen wird nicht wie die Geschöpfe durch besondere 
Species erkannt […] Gott ist das Licht und teilt von diesem Licht den Seligen mit 
und in seinem Licht schauen sie das Licht, aber in verschiedenem Maß und Grad, 
dem Maß des Mitgeteilten ensprechend. Nur Gott selbst ist die Erkenntnis, in der 
darum Erkenntnis und Gegenstand völlig zusammenfallen.”
271. För en diskussion om ljusmetaforik i västerländsk filosofi se Hans Blumen-
bergs klassiska artikel ”Licht als Metapher der Wahrheit – Im Vorfeld der philo-
sophischen Begriffsbildung”, 1957. Blumenberg visar hur ljuset ända sedan gre-
kerna varit en central metafor för sanning, men att denna metaforik ändrade ka-
raktär i nyplatonismen och den kristna (och muslimska) mystiken där ett förblin-
dande ljus införs som är de klassiska grekerna främmande. Därmed blir också 
ljuset inte främst hemmahörigt i världen utan transcenderar världen, s. 434 f.
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ljus som används för att göra distinktioner. All positiv kunskap om 
världen eller om det egna jaget som en bland många vinns genom att 
något skiljs från något annat (som vi såg i de i den första delen dis-
kuterade tredelningarna). Omedelbar i varje betydelse är endast den 
gudomliga kunskapen, som till skillnad från vår uppdelande kunskap 
inte skiljer inre från yttre, eget från annat, medel från innehåll, subjekt 
från objekt och så vidare. 

Denna omedelbara kunskap finns även i det mänskliga vetandet, 
men som en negativ kunskap. Den är endast förmedlad via det ska-
pade, via dess verkningar eller ut-tryck. Den negativa kunskapen är 
också nödvändig eftersom dess effekt är just positiv kunskap. Stein 
menar med Thomas att denna negativa kunskap likafullt kan vara före-
mål och samtidigt form för en specifik sorts mänskligt vetande, nämligen 
visio beatifica. I detta skådande menar Stein att människan kan ta del 
av det gudomliga omedelbara vetande som hennes eget uppdelande 
vetande är en följd av. Detta skådande innebär att människan skådar 
tingens väsen genom att hon skådar deras ursprung, idéer och urbilder 
genom det gudomliga som medel. Det mänskliga vetandet innebär en 
skillnad mellan tingens art som vi aktivt bearbetar, det vill säga posi-
tivt vetande som kräver åtskillnad, och tingens väsen vilket innebär 
dess allra innersta, dess ursprung i Gud, det odelade. Den helige skådar 
båda dessa i en enda enkel åskådning, i en uno intuitu. (EuG 46) 
 Väsensåskådningen är därmed inriktad på det hela: art och överskri-
dande väsen. Det är därmed en åskådning som samtidigt erfar tingens 
gemensamma ursprung i gränsdragningen och det som därmed delas 
upp. Detta innebär alltså inte endast en objektiverande intentionalitet 
som riktar sig mot en separat och specifik betydelse som kan fram-
träda som ett kunskapsinnehåll, utan det innebär också en medfull-
följande akt. En sådan medfullföljande akt fann vi i inkännandet, var-
igenom jaget följer med i den andres erfarenhetsriktning, men här 
innebär medfullföljandet att den medföljande riktar sig med ljuset.

Denna åskådning kan i medfullföljandet av överskridandet inte 
oproblematiskt uttalas, för genom att uttalas separeras återigen det 
som är sammanhållet i åskådningen och det ena eller andra draget 
framhävs explicit. Stein menar att Thomas likaväl som Husserl följer 
detta skådandets schema. Men för Husserl behöver rationaliteten 
 finna sin egen trygga, omedelbara bas inom immanensen själv. I sko-
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lastiskt tänkande däremot kan denna omedelbarhet endast återfinnas 
i Gud. Förnuftets ljus eller det inre ljuset kan alltså inte ses genom att 
man riktar sig mot det utan måste medfullföljas snarare än självt be-
lysas. I visio beatifica menar Stein att den skådande personen ”lånar” 
omedelbarhet från Gud. Att det är ett lån innebär ett emottagande 
som aldrig blir ett ägande. Ett sådant emottagande innebär en passi-
vitet som utgör en omedelbar vidrörning och därmed ett sorts med-
vetande om den levande strömmen utan att separera sig från den och 
objektivera den.272 Det utgör därför vad vi har kallat urliv, vilket män-
niskan medfullföljande kan erfara. Det är denna beröring som skiljer 
visio beatifica från Wesensschau. I den fenomenologiska väsensskådan 
saknas en uttalad sådan samtidighet mellan objektiverande och med-
fullföljande intentionalitet.

Differentierande, positiv kunskap är beroende av förnuftets ljus som 
sitt medel, men kunskapen om detta ljus självt är alltid dold för oss. 
Bakom ljuset, etablerande ljuset återfinns alltså ett ljus som framträder 
som mörker för jaget, men detta mörker kan vidröras även om det inte 
kan ses. Detta dunkla ljus vidrör ständigt medvetandet, som både ut-
görs av detta ljus och kan vara med-vetet om det. Visio beatifica är 
därför enligt Stein så nära vi kan komma förnuftets rena ljus, men inte 
desto mindre måste kunskapen i båda fall slutligen luta sig mot trons 
mörker som ger en annan närhet än kunskapen. (EuG 44 ff) I ”Er-
kenntnis, Wahrheit, Sein”273 konstaterar Stein att:

I varje ändlig och tidslig akt faller kunskapsakt och kunskapsföremål 
isär, även när kunskapsobjektet är en kunskapsakt och blir föremål för 
en reflektion som åtföljer den och tidsligt sammanfaller med den. Så 
måste man säga att varje ändlig kunskapsakt transcenderar sig själv. 
(EuG 50)274

272. På denna punkt kommer Stein nära Michel Henrys diskussioner om im-
manent medvetande som icke-objektifierande intentionalitet i t.ex. Essence of 
 Manifestation, 1973 [1960].
273. Även den är publicerad i EuG och antagligen skriven i början av 30-talet.
274. ”Bei jedem endlichen und zeitlichen Akt fallen Erkenntnisakt und Erkanntes 
auseinander, selbst wenn das Erkannte ein Erkenntnisakt ist und wenn es in einer 
Reflexion erkannt wird, die das ihn begleitende und zeitlich mit ihm zusammen-
fallende Bewußtsein ist. So muß man sagen, daß jeder endliche Erkenntnisakt sich 
selbst transzendiert.”
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Kunskapen transcenderar ständigt sig själv vilket också utgör kunska-
pens möjlighet. Om Stein i sin intersubjektivitetsteori accepterade en 
möjlig absolut kunskap i det rena jaget utifrån möjligheten för de två 
sidornas sammanfallande i den självreflexiva akten, utvecklar hon här 
en explicit kritik av denna möjlighet. Hon gör också denna vändning 
till en kritik av Husserl, som hon uppfattade argumenterade för ett 
sammanfallande mellan de två. Hennes kritik av Husserl innebär att 
vi måste utgå från förnuftet, men för att staka ut gränserna för vårt 
vetande räcker det inte. Ratio räcker inte till för att se ratios ratio. 

visst är det möjligt att säga mycket om förnuftets väsen som sådant – 
ratiots ratio – som inte berör skillnaderna mellan de olika väsen som 
har kunskap. Men för att visa på vår kunskaps gränser räcker det inte 
till. Vi måste ju ständigt arbeta med våra kunskapsorgan. (EuG 23f)275 

Hon kritiserar Husserl för att han hanterar situationen som om det 
inte fanns några principiella gränser för vårt vetande. Stein menar att 
Husserl eftersträvade en ren immanens i vilken kunskapen helt sam-
manfaller med sitt objekt, men in i det sista upptäckte transcendenser 
även i den transcendentala sfären och att han aldrig nådde någon ren 
immanens. Denna kritik kanske är lättare att förstå om vi byter ut det 
Stein kallar för ”immanens” mot ”evidens”, vilket innebär att Husserl 
alltså eftersträvar en absolut evidens.276 Stein menar att Husserl aldrig 
nådde någon sådan absolut evidens just eftersom det är ett omöjligt 
mål för det mänskliga vetandet. (EuG 29f)277 

Varje ändlig kunskapsakt transcenderar alltså sig själv. Men detta 
implicerar för Stein ett absolut varande som är grundläggande för 

275. ”gewiß, es ist möglich, manches über das Wesen der Vernunft als solcher – die 
ratio der ratio – zu sagen, was von den Differenzen der verschiedenen erkennen-
den Wesen nicht betroffen wird. Aber um die Grenzen unserer Erkenntnis abzus-
tecken, reicht das nicht aus. Wir müssen ja immer mit unseren Erkenntnisorganen 
arbeiten.”
276. Som vi såg i den första delens första kapitel, kontrasterar Husserl transcen-
dens dels mot immanens och dels mot evidens – och det är det senare begreppspa-
ret som utgör fenomenologins utgångspunkt.
277. Min tidigare läsning visar dock att inte heller Husserl slutligen kunde tro på 
möjligheten till en absolut evidens, och att han kanske till och med menade att 
detta inte ens är ett mål.
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varje annat varande och som inte transcenderar sig själv som en med-
given absolutsfär. Hon förstår också sammanfallandet av kunskap och 
vara i Gud som en nödvändig förutsättning för mänsklig kunskap. 
Gudomlig kunskap försäkrar att det finns något i objektet som förblir 
detsamma och därmed möjliggör mänsklig kunskap. Gud garanterar 
således kunskapens möjlighet, men är samtidigt namnet på det ovet-
bara och på gränsen för mänskligt vetande. Stein menar att om mänsk-
lig kunskap är karakteriserad av differensen mellan vara och kunskap, 
så är denna diskrepans endast buren av möjligheten att de skulle kun-
na sammanfalla och av att de faktiskt sammanfaller i Gud. Mänsklig 
ändlig kunskap är möjlig endast genom det som är okänt för männi-
skan: Guds kunskap. (EuG 50ff) Det kan dock vara viktigt att påpeka 
att detta sammanfallande av vara och kunskap förblir blott en idé som 
fenomenologiskt aldrig kan påvisas. 

Däremot kan vi hävda att fenomenologin visar att varje varande är 
vetbart men att dess vara också går utöver varje kunskap. Men detta 
är enligt Stein inte det enda överskridandet. Varje väsen går också 
utöver det tillfälligt varande. Väsena kan ju, som vi har sett, erfaras i 
en egen väsenssfär bortom det varande. Men väsena är samtidigt det 
tillfälligas framträdande, det som kan gripas och som förblir i tids-
flödet. (EES 128) Men dessa väsen överskrider också varje gripande av 
dem och pekar bortåt (eller inåt). Detta skulle vi kunna förstå som en 
överskridande idealism, eftersom det här är väsena snarare än deras 
existens som överskrider kunskapen. En sådan överskridande idealism 
innebär inte någon subjektsidealism utan väsenas transcenderande 
karaktär utgör ett innehåll som överskrider kunskapen. Men det inne-
bär att vi här skulle kunna tala om det transcendenta som något som 
det skulle kunna vara möjligt att ha kunskap om eftersom det är former 
det här handlar om (även om formerna överskrider vår kunskapsför-
måga), medan en överskridande realism är grundad i erfarenheten av 
något främmande som det just inte är möjligt att ha en objektiverande 
kunskap om eftersom realitet inte kan reduceras till form.

På grund av denna kunskapens gräns måste relationen mellan Gud 
och människa baseras på tro istället för på kunskap. Som vi har sett 
menar Stein att mänsklig kunskap inte kan sätta eller gripa sina egna 
gränser. För att förstå sina egna gränser måste man istället finna en 
arkimedisk punkt utanför sig själv likt Schelers absolutsfär. Stein 
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 menar därför att filosofin måste falla tillbaka på tron när det kommer 
till de grundläggande axiomen. Utifrån denna startpunkt är männi-
skan fri att använda sin rationalitet. I dialogen mellan Thomas och 
Husserl låter Stein Husserl konstatera att tro är en region utanför filo-
sofin, men att det också är involverad i varje filosofiskt frågande. (EuG 
24ff) Eftersom fenomenologi innebär en kontinuerlig rörelse, ett stän-
digt ifrågasättande av vad man finner, måste det även finnas en tilltro 
till denna rörelse. Stein låter dock Husserl ifrågasätta Thomas tros-
begrepp och ställa frågan: Vad är det som garanterar tron? Thomas 
svarar att eftersom tron är det sista kriteriet kan det inte finnas några 
kriterier för tron själv, den är given som en nåd. (EuG 28f) Denna nåd 
innebär just den beröring som inte kan föras över till ordens separe-
rade vetande. 

Stein menar vidare att tron härstammar från en längtan efter total 
klarhet och absolut kunskap. (EuG 103) Detta påvisar trons paradox, 
tron behövs eftersom rationaliteten inte kan se sina egna gränser och 
därför inte kan grundlägga sig själv. Grund blir därmed avgrund. Men 
vi måste fortfarande relatera till denna avgrund och denna relation kan 
endast kallas tro. Tro pekar därmed hos Stein liksom i Schelers analys 
i två motsatta riktningar: Å ena sidan skapar tron en ny grund som en 
rationell filosofi kan byggas på. Tro innebär därmed skapandet av en 
yttersta kategori, en kategori som alltid transcenderar människan men 
som trots detta kan hanteras som en kategori. Det som inte kan vetas 
har därmed blivit formulerat, givits en plats och således på sätt och vis 
kontrollerats. I enlighet med detta menar Stein att filosofin alltid mås-
te söka efter en absolut säkerhet (absolute Gewißheit) medan man i 
tron redan har den. (EuG 29) Å andra sidan, vilket också är mer feno-
menologiskt intressant, blir tro ett namn på hur vi relaterar till av-
grunden som avgrund. Det innebär därmed att vi ger upp anspråket på 
absolut kunskap. Även om detta är något som Stein inte är helt villig 
att göra pekar hon i Endliches und ewiges Sein i denna riktning. Tron, 
skriver hon:

ger oss något att förstå, men endast för att visa oss hän mot något som 
förblir ogripbart för oss. Eftersom den yttersta grunden för allt va-
rande är outgrundlig, träder allt som ses med utgångspunkt i den in i 
trons och hemlighetens ’dunkla ljus’, och allt begripligt får en obegrip-
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lig bakgrund. Det är vad P. Przywara har betecknat som en ”reductio 
ad mysterium”. (EES 32)278

Tron är alltså försöket att relatera till det varandes yttersta (av)grund. 
I tron riktar den troende sig mot ljuskällan, men ljuskällan kan inte 
ses utan framträder därför som dunkel. Denna vändning till ljuskällan 
innebär likafullt att man relaterar till grunden och därmed ser varje 
kunskap på ett annat sätt. Tron som vändningen till detta dunkla ljus 
innebär också en tillit utan ett ”något” som denna tillit kan vila i, 
efter som varje något tillhör en kategori. Därmed kan vi konstatera att 
Steins och Schelers trosbegrepp i stort överensstämmer, men att Steins 
trosbegrepp i högre grad knyts till självaffektionens inre ljus. 

Vi kan därmed fråga oss om relationen mellan tro och vetande inne-
bär en tydlig gräns mellan filosofi och teologi i Steins verk. Stein själv 
skulle nog hävda det, hon menar att vi härifrån kan finna en trons väg 
varigenom Gud inte endast visar sig som avgrund utan även som ett 
varande, som en skapare och upprätthållare. Men också att det finns 
en filosofisk väg till en sådan varande Gud, via gudsbevis och slutled-
ningsförmåga. Det är dock ingen av dessa vägar som intresserar mig 
här eftersom de alla bygger på en objektiverande intentionalitet. Istäl-
let vill jag undersöka ett gränsområde där erfarenheten överskrider sig 
själv. För detta område är trons väg mer givande än den filosofi som 
bygger på en slutledningsförmåga och som skapar vad hon kallar 
”skarpa begrepp” (scharfe Begriffe). (EES 61) Stein konstaterar själv att 
tron har en stor fördel gentemot en sådan filosofi genom att trons väg 
ger en förmåga att närma sig det ogripbara, vilket filosofin inte kan. 
Tron visar att vårt vara som beroende pekar mot något annat, men 
detta andra visar sig endast som ett ”bortom”, ett bortom som är 
grunden för vårt eget vara och på detta sätt det närmaste: 

278. ”Er gibt uns etwas zu verstehen, aber nur, um uns auf etwas hinzuweisen, 
was für uns unfaßlich bleibt. Weil der letzte Grund alles Seienden ein unergründ-
licher ist, darum rückt alles, was von ihm her gesehen wird, in das ’dunkle Licht’ 
des Glaubens und des Geheimnisses, und alles Begreifliches bekommt einen un-
begreiflichen Hintergrund. Das ist was P. Przywara als ’reductio ad mysterium’ 
bezeichnet hat.”
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Denna dunkla aning ger oss den ogripbare såsom han som är nära och 
ofrånkomlig, i vilken vi ’lever, rör oss och och är till’, men såsom den 
ogripbare. (EES 61, Stein refererar till Apg 17,28)279

Tron är därmed ett sätt för det ändliga varat att förhålla sig till denna 
ändlighet. Liksom Scheler menar Stein att filosofin behöver tron för 
att kunna avgränsa och se sitt eget vetande i dess sammanhang. Tron 
visar allt varande i ett ljus som det annars vore omöjligt att se. (EES 
30f) Även om tron själv är en hemlighet är den alltså inte någon annan 
kunskap utan ett ”mörkt ljus” som får varje kunskap som ljuset belyser 
att se annorlunda ut. I visio beatifica bibehålls kunskapen, men den 
kombineras med trons dunkla ljus. 

2.2 Den inre vägen och dess 
fenomenologiska utgångspunkter 

Även i Steins sena huvudverk Endliches und ewiges Sein utgör både Tho-
mas av Aquino och fenomenologin centrala utgångspunkter varifrån 
hon utvecklar en kristen filosofi. Hon bygger framförallt på Husserls 
undersökning av det inre tidsmedvetandet och Heideggers analys av 
varat. I det följande ska vi följa denna fenomenologiska väg och se var 
den måste skiljas från den troende kristnes väg.280 

Både Steins och Heideggers huvudverk behandlar alltså frågan om 

279. ”Dies dunkle Spüren gibt uns den Unfaßlichen als den unentrinnbar Nahen, 
in dem wir ’leben, uns bewegen und sind’, aber als den Unfaßlichen.”
280. Steins filosofiska arbete upphörde inte när hon blev nunna 1933, snarare 
intensifierades det. Hon anser själv att Endliches und ewiges Sein utgör hennes 
 huvudverk, liksom det var hennes ”avskedsgåva” till Tyskland. (EES XIII) Hennes 
rörelse från filosofin till kyrkan gjorde att hon nu valde att tala om en ”kristen 
filosofi”. Även som nunna såg hon sig alltså som filosof, även om hennes filosofi 
hade fått andra förtecken. I förordet till EES konstaterar Müller att Stein skriver 
fenomenologiskt-teologiskt. Det innebär att som filosofi rör sig hennes text mot 
det varandes yttersta grunder. Den kan dock låta sig inspireras av teologin, och 
kristen filosofi innebär därmed en filosofi genom teologin, men inte som teologi. 
(EES xix f) Stein inleder också EES med att formulera vad en kristen filosofi 
innebär. Hon följer den av Thomas karakteriserade traditionen och menar att 
 filosofin måste vara en förnuftsfilosofi. Inte heller en kristen filosofi kan därför 
luta sig mot uppenbarelse eller auktoritetstro.
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varat och båda menar att varat måste undersökas utifrån den under-
sökandes eget vara. Stein menar att just detta, att vi måste använda 
begreppet vara och överhuvudtaget filosofera är specifikt för männi-
skan. Människan måste använda sig av begreppet vara för att förhålla 
sig till det varande och är därmed varaförstående. Men denna för-
ståelse av varat uttömmer det inte. Hon menar att Heidegger inte vill 
se denna åtskillnad mellan vara och varaförståelse (EES 499, not 146), 
det vill säga acceptera den givenhet av icke-givenhet som gör att vara 
inte kan reduceras till tillvarons varaart, utan att existens och vara 
transcenderar tillvaron. (Vi ska dock komma ihåg att Steins kritik 
främst gäller Heidegger under hans Sein und Zeit-period.) Likafullt 
menar hon att Heideggers tillvarobegrepp ständigt pekar utöver sig 
själv i tillvarons transcenderande. I jämförelse med Heidegger finner 
hon därför Husserl alltför idealistisk just för att han visar alltför lite 
intresse för detta transcenderande. (EES XXIII)

Trots kritiken utgår Steins analys alltså från såväl Husserl som 
Heid egger. Med Heidegger konstaterar hon att vetandet om det egna 
varat inte är någon sekundär kunskap som vi får genom reflektion, 
utan den mest innerliga och säkra kunskapen och därmed en kunskap 
av direkt självaffektion. ”Jag är” upptäcks som det närmast mig själv 
(mir Nächsten), det från mig oskiljbara. Men denna upptäckt bär genast 
med sig en minimal åtskillnad mellan mig och det jag som är ”mig 
närmast”. Stein använder sig av Husserls tidsanalys för att formulera 
denna åtskillnad.281 ”Jag är” har en dubbelbetydelse eftersom detta 
uttryck vid närmare åsyn inte håller stånd: det varigenom jag är, är 
hela tiden något annat. Det jag var är jag inte längre utan jaget har 
förflyttats och gett plats för ett nytt nu. Det vara som jag känner som 
mitt vara kan alltså inte skiljas från tidsligheten. Jagets vara utgörs av 
ett nu mellan ”inte längre” och ”ännu inte” och har därmed en fly-
tande karaktär som delar upp sig i vara och icke-vara. Stein menar 
dock att vi genom detta vara, som ständigt inte längre är, får idén om 
ett rent vara, ett vara som inte innehåller något icke-vara. När vi vänder 

281. Stein hade ju, som tidigare nämnts, gjort den större delen av redigeringen av 
Husserls tidsföreläsningar. Hennes utgångspunkt i analysen av tiden har förståtts 
som att hon förde in ett genetiskt moment i den aristoteliska thomismen. Schulz, 
Edith Steins Theorie der Person, 1994, s. 257. 



iii. edith stein

260

blicken mot det egna jaget och upptäcker att det har en historia, men 
också att vi endast kan genomföra varje akt genom ett eget själv-
affektivt närvarande jag, får vi alltså en glimt av ett rent vara som inte 
innehåller något icke-vara och som inte är karakteriserat av att genast 
försvinna för sig själv – ett vara som inte är tidsligt utan förblivande. 
(EES 40ff) I samband med sin kritik av Heidegger påpekar Stein att 
människans förmåga att ”bevara” erfarenheter och röra sig mellan 
dessa visar att hon inte endast är tidslig utan även har en viss frihet 
inför sin egen tidsbundenhet och därmed även på detta sätt ”vidrör” 
en övertidslighet. (EES 478f) Detta ”vidrörande” är möjligt inte bara 
eftersom människan själv ”är”, utan också för att hon har icke-vara. 
Det är tack vare detta icke-vara som hon är ständigt överskridande. 
(EES 39)282 

Liksom Scheler menar Stein alltså att det med varje reflekterande 
akt finns en medgiven absolutsfär, eller som Stein formulerar det, ett 
evigt vara. Människan bär alltså själv på detta rena vara i ögonblicket, 
men det är ett rent vara i modus av att vara passerande. Stein menar 
därför med Thomas att människan är analog till Gud i och med att 
människan vidrör det som är evigt aktuellt och därmed bär med sig 
det som är större än henne själv. Medgiven är alltså idén om det rena 
varat som inte är blandat med icke-vara, actus purus, vilket är hur hon 
förstår begreppet Gud. (EES 43ff) Den rena akten bär inte på något 
icke-vara, varken i form av retentioner eller protentioner.

Vårt ”vara”, som är ett ständigt blivande och försvinnande, och alltid 
endast är på väg mot det sanna varat, avslöjar på så sätt för oss idén om 
det sanna varat, det fulländade, evigt oföränderliga varat – den rena ak-
ten. (EES 50)283

Det eviga varat är alltså en ren akt medan det ändliga varat inkluderar 
icke-vara. Men detta innebär inte att Stein på något strikt sätt skiljer 

282. Gerl diskuterar detta framför allt i relation till aktualitet och potentialitet: 
det är just i sin potentialitet som människan är öppen för det andra. Unerbitterliches 
Licht: Edith Stein, Philosophie – Mystik – Leben, 1991, s. 118 f. 
283. ”So enthüllt uns unser ”Sein”, das ein stetes Werden und Vergehen und im-
mer nur auf dem Wege zum wahren Sein ist, die Idee des wahren Seins, des voll-
endeten, ewig wandellosen – des reinen Aktes.”
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rent vara från icke-vara i det ändliga, utan hon konstaterar att de alltid 
är sammanbundna eftersom det som inte är aktuellt också ligger i 
 jagets aktuella vara. Det innehåller också möjligheter till framtid som 
förutsätter tidigare vara. Människan bär alltså aktuellt och potentiellt 
vara, verkligt och möjligt vara samtidigt. Som verklig är jag också ett 
förverkligande av en möjlighet. Potentialitet är dock inte icke-vara 
utan även det mellan vara och icke-vara, eller båda samtidigt. Därmed 
är inte heller det närvarande rent vara. Dåtid och framtid är inga 
 stabila behållare, utan människans vara är istället ett kontinuerligt 
passerande, en existentiell urrörelse. Dåtid och framtid är inte något 
som ligger före nuet utan i nuet. Människans vara är därför ett bli-
vande och aldrig något vilande vara. 

Jaget är alltså ständigt aktuellt, ständigt levande-närvarande-verkligt. 
Å andra sidan hör hela upplevelseströmmen till det, allt som ligger 
”bakom det” och ”framför det”, vari det en gång ska bli levande. (EES 
55)284

Människans vara finner ändå sig själv som en enhet som är förbli-
vande över tiden som ett kontinuerligt jag. Varje förblivande kräver 
dock ett innehåll som förblir och bestämmer det bildades enhet. Det 
jag som finner sig självt mellan rent vara och icke-vara finner sig alltså 
som ett specifikt innehåll, men upptäcker att även det egna jagets inne-
håll är något som är karakteriserat av samma parallella otillgänglighet 
som den yttre världen. Jaget känner inte sig självt, det vill säga det som 
räknas till jaget, jagets enhet, går bortom det närvarande. (EES 50) 
Liksom Scheler konstaterar alltså Stein att jaget kan undersökas 
 genom inre varseblivning, och därmed som ett föremål vilket till  större 
delen ständigt är obekant, precis som tinget i den yttre varseblivningen. 

För att skilja mellan det rena jaget som en reflekterande gränspunkt 
och jagets hela ström eller liv med dess innehåll av erfarenheter, käns-
lor och kunskaper formulerar Stein det senare jaget som ”själ”, liksom 
hon gjorde i EiP (se III.1.3). Det rena punktuella jaget kan genom 

284. ”Das Ich ist also immer aktuell, immer lebendig-gegenwärtig-wirklich. An-
dererseits gehört ihm der ganze Erlebnisstrom zu, alles was ’hinter ihm’ und ’vor 
ihm’ liegt, worin er einmal lebendig sein wird.”
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erinringen röra sig inom själen. Till skillnad från själen är det rena 
jaget, som vi har sett, utan innehåll och obeskrivligt. Det är oskiljbart 
från sitt upplevelseinnehåll, men inte en del inom en själslig helhet. Det 
rena jaget är istället strömmandets kontinuitet inom vilket upplevel-
seenheter konstitueras. (EES 51f) Till skillnad från den sene Scheler, 
och i större samklang med Husserl, menar Stein alltså att människans 
högsta vara inte är någon från livskraften separerad andlig reflektion 
utan det självaffektiva liv som utgör en levande punkt, ett jag som kan 
erfara, känna och veta. Steins begrepp ”det rena jaget” närmar sig 
Schelers andebegrepp i att det är ren akt, men den sena Stein knyter 
denna rena akt till en självaffektion som inte kan objektiveras, vilket 
påminner mer om Schelers personbegrepp. 

Den levande kroppen och anden utgör därför inte heller någon 
dualism utan är intimt förbundna i människans vara. Den levande 
kroppens förnimmelser är medvetna förnimmelser och varseblivning-
en är redan kunskap och därmed något andligt. Anden frigör sig vis-
serligen på sätt och vis från den levande kroppen och kan i personlig 
frihet rikta sig mot kropp och sinnlighet, men endast ”på sätt och vis”: 
anden har nämligen ingen egen ”grund” (eller kraft) utan utgår stän-
digt från den med den levande kroppen förbundna själens djup. (EES 
316) Anden är alltså inte heller här separerad från ett självaffektivt 
nu-här.

Stein anknyter till sina tidigare analyser och poängterar att detta 
levande rena jag kan röra sig inom strömmens konstituerade enheter. 
Genom återerinring kan jaget ”efterleva”, det vill säga följa en föregå-
ende originär erfarenhet och fullfölja den i moduset ”efter”. På samma 
sätt kan jaget medleva vad den andre upplever originärt. Jaget har 
alltså en märklig frihet och kan röra sig i tiden och återhämta saker ur 
det förflutna utan att det förflutna för det blir ett nu. Samma rörelse-
frihet gör det möjligt att inkännande röra sig mellan olika individer 
(EES 53f), det vill säga den rörelsefrihet Scheler menar uppnås genom 
anden.

Men även om det rena levande jaget kan röra sig inom sin samman-
lagda ström kan det inte fullständigt förfoga över denna rörelsefrihet. 
Det finns luckor och den kommer aldrig till någon början. Erfaren-
heten ger varken någon början eller något slut. Istället är den omgiven 
av en horisont av intet. Jagets varaart innebär alltså att det alltid är 
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levande och bärande, men samtidigt kan det inte självt kontrollera 
detta levande, bärande. Men liksom jaget inte självt helt och fullt styr 
över det innehåll som kommer till det är det inte heller orsak till sitt 
eget vara. Stein använder sig av Heideggers term för att formulera 
denna situation när hon säger att jaget är kastat. Jaget är i sig tomt och 
dess innehåll ”träffar” jaget, det kan komma ”utifrån” likväl som ”in-
ifrån”. När ett innehåll kommer ”inifrån” visar sig jaget som något 
mer än Husserls rena jag som tänker, vet och vill. En glädje som stiger 
upp inifrån menar Stein kommer från ett bortomliggande djup som 
öppnar sig i den medvetna upplevelsen av glädjen, men utan att bli 
genomskinligt så att vi fullständigt kan se dess ursprung. Här åter-
kommer alltså det vi med Stein tidigare kallade för själens djup och 
transcendens. Liksom Scheler betonar Stein att det inre likaväl som 
det yttre är ogenomskinligt för det rena jaget. Genom beroendet av 
sitt innehåll är jaget beroende av ett dubbelt bortom: såväl den yttre 
världen som den inre världen överskrider henne. (EES 55f) 

Det rena jaget är alltså inte upplevelsernas ursprung, utan upplevel-
serna härstammar ur själens djup som en dunkel källa. Själen är därför 
den ”mitt” varur såväl sinneserfarenheten som den andliga kunskapen 
framträder. (EES 317)285 Men själen är inte bara detta dunkla djup 
utan ”behåller” upplevelsen. Det som medvetandet eller det rena jaget 
förlorar, förlorar därmed inte själen, vilket också innebär att det kan 
bli medvetet igen. (EES 367 f) Horisontmedvetandet som Stein dis-
kuterade i intersubjektivitetsteorin placeras här i själen, vilken gör att 
retentionen kan återaktiveras på ett nytt sätt som en återerinring, och 
en väsensinsikt åter kan lyftas fram.

Steins andebegrepp fyller här en central funktion i det rena jagets 
bundenhet till själen med dess djup av förgångna erfarenheter liksom 
dess uppstigande liv. Medan den sene Schelers andebegrepp endast 
utgörs av reflektionens distansskapande rörelse och skiljer sig från 
kraften, måste Steins andebegrepp förstås utifrån en självaffekterad 
reflektion. Hon beskriver ande som ett inre i-sig som inte är rumsligt, 
men som kan gå ut ur sig själv och ge eller uttrycka sig själv utan att 
förlora sig själv. Eftersom det inte förlorar sig själv är det på ett sätt 

285. Denna mitt diskuteras även av Beat W. Imhof, Edith Steins philosophische Ent-
wicklung– Leben und Werk, 1987, s. 153.
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stilla och orörligt. Detta inre måste dock inte vara känt eller begrepps-
liggjort, utan är endast en inre självnärvaro. Endast inifrån denna ande 
kan ett förnuft rikta sig mot sig självt. (EES 307 ff) Anden är alltså 
möjligheten att gå ut ur sig själv, vilket är förutsättningen bland annat 
för att kunna rikta sig mot sig själv. Men hos Stein sker detta utgåen-
de genom ett samtidigt förblivande i sig själv. Stein formulerar därmed 
den sene Schelers andebegrepp på ett något mer nyanserat sätt och 
betonar inte endast förnuftets distansskapande rörelse utan även själv-
affektionens förblivande. Avsaknaden av detta moment hos Scheler är 
grundläggande för att hans andebegrepp förlorar kontakten med vad 
han kallar kraft eller liv.

Men Stein menar att dualismen mellan kraft och liv härstammar 
från att mening och vad hon kallar ”livsfyllnad” faller isär hos män-
niskan. Stoff och konkret existens hör dock till anden själv som kraft 
till andligt vara. Ande är därför ”Sinnerfülltes Leben”, meningsfyllt liv. 
(EES 323) Vi kan också notera att ”Sinn” på tyska är tvetydigt och 
både hänvisar till mening och till sinnena.

Att anden förstås som sammanbindningen mellan mening och sinn-
ligt liv poängterar att det rena jaget inte är någon fritt rörlig reflektion 
som obehindrat kan röra sig över meningarnas ideala vidder, utan 
även är bunden till själens djup varur konkret liv härstammar. Detta 
konkreta liv har medvetandet en direkt självaffektiv relation till, en 
relation som inte utgörs av en egen akt och som inte innebär ett mot-
stående mellan kunskapen och dess objekt. Istället kan medvetandet 
följa hur detta liv stiger upp ur själens outgrundliga djup. Den andliga 
reflektionen förblir bunden till detta djup och är därför aldrig helt 
genomskinlig för sig självt. Denna självaffektion är således snarare ett 
kännande eller förnimmande och inte någon klar förståndskunskap 
som begreppsligt kan gripas och uttalas. (EES 363, 372) Därmed har 
Stein tagit steget fullt ut i sin kritik av Husserls rena immanens och 
dess genomskinlighet för sig själv. Hon menar att vi visst känner oss 
själva genom inre varseblivning, men att detta inre slutligen pekar mot 
ett bortom på liknande sätt som en yttre varseblivning pekar bortom 
erfarenheten av det varande. (EES 311f)

Den dunkla grund som allt mänskligt andligt liv stammar från och 
som kommer fram genom själen träder genom jaglivet in i medvetan-
dets dagsljus, utan att därigenom bli helt genomskinlig. Därmed visar 
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sig jaglivet som själsligt och samtidigt – genom att gå ut ur sig själv 
mot ljuset – som andligt. Själen är alltså som sådan mörk men kan 
belysas av jagets ljusstråle, en ljusstråle som ständigt hämtar kraft ur 
samma djup. (EES 363) Stein knyter an till Heidegger och menar att 
samvetet visar hur handlingarna har sin grund i själens djup, och bin-
der tillbaka jaget till detta djup genom att ropa det tillbaka. (EES 372) 
Ur själens djup erfar människan vad och hur hon är som sin egen 
hemlighet och kan därur bestämma vad hon ska bli. Som självmed-
veten har hon ett visst rådande över den person som framträder ur 
djupet. Genom samvetet binds hennes liv samman och relaterar till-
baka till detta djup.286 Det är ur detta inre som den unika personen 
framträder som både tar emot sin unicitet och, såsom fri, råder över 
denna. (EES 369) Den samtidiga passivitet och aktivitet vi fann i 
 Schelers idé om kärleken återkommer därmed här.

Andens rörelse innebär också att jaget ges som något annat än 
 rörelsen själv, som en själ och kropp, vilka i en sekundär akt kan ob-
jektiveras och undersökas som något med specifika egenskaper och 
förmågor. Inre varseblivning innebär liksom hos Scheler att betrakta 
sig själv som man betraktar andra, utifrån, fastställande och observe-
rande. (EES 364) Men till skillnad från Scheler menar Stein alltså att 
anden aldrig kan separera sig från bundenheten till själens transcen-
derande djup, utan att anden endast lever i själen.

Men även om anden är förbunden med själens djup, och därmed 
med kraft och liv, så innebär även Steins vändning till religionen en 
vändning bort från såväl den levande som den objektifierade kroppen. 
Den levande kroppen är förbunden med den yttre varseblivningen och 
det jordiska, medan anden är förbunden med det överjordiska, det vill 
säga det som har frigjort sig från det tillfälliga. (EES 214) Därför vän-
der sig Stein på sin inre väg till Gud bort från den levande kroppen 
och dess yttre kroppslighet. (EES 525) Steins Gud är också i sin 
okroppslighet fullständig i sig själv. Det oändliga är inte beroende av 
det ändliga utan det ändliga, kroppsliga varat är alltid något som bör 

286. Själens djup formuleras därför också som frihetens och autenticitetens plats 
av Schulz i Edith Steins Theorie der Person, 1994, s. 202, 218 f. Denna hemliga källa 
för personens egenart diskuteras även av Müller i Grundzüge der Religionsphilosophie 
Edith Steins, 1993, s. 266 f.
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lämnas för ett evigt, andligt vara. Detta kommer till uttryck inte minst 
i Steins diskussioner om änglarna som hon förstår som rena andar, 
vilket betyder just kroppslöshet. Stein talar endast hypotetiskt om 
änglarna och frågar sig hur sådana rena andar skulle se ut, om de fanns. 
Hon konstaterar att ” [d]e rena andarna som sådana står väl närmare 
Gud än människan.” (EES 310)287 Till skillnad från änglarna är män-
niskans andliga vara på flera sätt bundet till hennes kropp. Människan 
skapar sin kunskap om yttervärlden genom sinnen som är bundna till 
kroppsliga organ. Hela vårt andliga vara är därmed omedelbart bero-
ende av kroppens tillstånd, dess växlingar mellan hälsa och sjukdom, 
vakenhet och slummer. Men idén om en ren ande kan likväl fram-
träda och stegras till den ideala gränsen av total frihet från kroppen, 
varigenom idén om änglar kan träda fram. Men eftersom inte heller 
änglar är det högsta varat faller hos änglarna formerna och formernas 
orsak isär, även om detta isärfallande sker i långt lägre grad än hos 
människan. (EES 333ff) 

Denna erfarenhetens möjlighetsvariation, som skapar idéer som 
änglar, är ett exempel på kunskapsvägar som är möjliga utöver det 
sinnligt gripbara. Härifrån framträder möjligheten till en kunskap 
som inte behöver någon sinnlig utgångspunkt. Vi kan också tänka oss 
en ande som inte behöver någon kropp för att förverkliga sig på sam-
ma sätt som vi kan tänka oss en fullständig kunskap. Men Stein menar 
ändå att kroppen inte väsensenligt i sig själv är hämmande för anden, 
utan endast i ett förfallet tillstånd. Vi skulle också kunna tänka oss en 
levande kropp som inte besvärar anden utan där kroppen är ett ome-
delbart verktyg och uttrycksmedel. (EES 333f) Stein konstaterar dock 
också att människan har en egendomligt nära förbindelse med Gud 
genom ordet som blev kött. (EES 394) Men hon utvecklar inte inkar-
nationsläran närmare.

I relationen mellan själens djup, den levande kroppen och anden 
kan vi se samma mönster som i de tidigare diskuterade tredelningarna. 
Men den asymmetri som framträtt i alla tredelningar, och som här 
påvisar anden som närmare bunden till själens djup, innebär i Steins 
religiösa analys en vändning från den levande kroppen. Det innebär 
att tendensen att separera det medgivna från det givna återkommer 

287. ”[d]ie reinen Geister als solche stehen wohl Gott näher als die Menschen.”
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eftersom det sinnligt givna lämnas, snarare än fördjupas i analysen av 
det andliga.

Stein menar alltså att jaget utgörs av det genombrottsställe där ett 
innehåll träder fram ur det dunkla djupet till det klara ljuset i det 
medvetna livet. Som rent jag kunde personen inte leva, utan personen 
lever ur själens väsensfyllnad och det rena jaget utgör snarast ett namn 
på själens möjlighet att distansera sig från sig själv. Jaget bär själens 
fyllnad samtidigt som den bär henne som en dunkel grund. Detta är 
det egendomliga med den mänskliga personen och den plats vari hon 
samtidigt är gemensam och åtskild från det gudomliga. Stein menar 
att människan som levande och fri liknar det gudomliga, men som 
uppstigande ur en dunkel grund är hon skapad. Hon vänder emellertid 
också på resonemanget och menar att denna dunkelhet i det egna ut-
gör möjligheten till kontakt med Gud, eftersom även Gud är dunkel 
för människan. (EES 321, 363) Denna kontaktpunkt finns alltså före 
varje objektiverande vetande i trons intentionalitet.

Heidegger kritiserar Scheler med flera för att deras person- och 
människobegrepp innebär att människan är en sammansättning av 
flera olika delar. Den sene Scheler träffas uppenbarligen av en sådan 
kritik. Stein däremot, liksom eventuellt den katolske Scheler, formu-
lerar hur människan faller isär och därmed blir zwiespältig. Istället för 
att utgöras av en sammansättning av två olika delar konstitueras män-
niskan av ett isärfallande till: vara – icke-vara, själ – kropp, inre – 
yttre, längsgående intentionalitet – tvärgående intentionalitet, inre 
varseblivning – yttre varseblivning, inre jag – själens djup, självaffek-
tion – reflektion. Stein och Scheler påpekar båda att detta isärfallande 
sker utifrån ett fullständigt vara som utgörs av ett transcenderande 
aktvara, en rörelse och inte en statisk substans. Detta transcenderande 
aktvara skulle därmed utgöra den tredje och dolda parten i alla tudel-
ningar. Istället för att tolka detta fullständiga vara som en pre-existent 
och i sig fullkomlig Gud kan vi betona den tredje sammanhållande 
principens tendens att ständigt finna nya namn: rent jag, person, ande. 
Denna tredje princip framträdde även i tredelningarna hos Husserl 
som en rörelse och en gräns mellan tudelningarnas två parter och jag 
skulle därför vilja benämna den gränsdragning – det vill säga den gräns-
dragning som etablerar just två olika sidor och inte är något statiskt 
utan det ständiga strömmandet. 
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För att närma sig denna ständigt strömmande gränsdragning vän-
der sig Stein, liksom den augustinska traditionen, inåt, eftersom det 
inre i sin asymmetri till det yttre är närmare förbundet med den tred-
je principen. Denna vändning innebär att den levande kroppen splitt-
ras upp, dess liv kopplas till en själ och i kroppsbegreppet förblir endast 
kroppen som något som kan erfaras. Därmed innebär analysen av 
 religionen en bortvändning från ett mångfacetterat kroppsbegrepp 
liksom från all yttre varseblivning. Stein menar att det är genom  denna 
inåtvändning man kan erfara brytpunkten och den tudelning som 
konstituerar människan. Denna tudelning visar sig i det inre genom 
att människan både kan stanna kvar i sig själv och medfullföljande 
erfara sig själv, även om erfarandet av sig själv aldrig är klart förstått 
eller begreppsligt begripet. (EES 372) I det inre kan människan alltså 
både reflektera över sig själv och bibehålla en ren självaffektion. Men 
denna rörelse är aldrig klar och genomskinlig, vilket manifesterar den 
tudelning som människan består av; istället innebär tudelningen just 
att självaffektion och reflektion inte sammanfaller. Att vända sig inåt 
innebär att vända sig mot den sida i tudelningen som är förbunden 
med gränsdragningen själv. Stein menar därför att själen har en dubbel 
uppgift: dels att utveckla sitt eget väsen och ut-tryckas i en kropp, dels 
att transcendera sig själv och förenas med det gudomliga. (EES 387) 

Jaglivet är till övervägande del själens sysselsättning med det som 
inte är den själv, med den skapade världen och en Gud som förstås som 
annan än det egna jaget. Upplevelseströmmens enhet blir genom den-
na diversifierade intentionalitet uppsplittrad i en mångfald krafter. 
(EES 365f) Det ”naturliga” eller omedelbara sätt på vilket människan 
lever är alltså att vara riktad utåt, mot något annat än sig själv, en 
 intentionalitet som därför är tvärgående. Vi kan här knyta Steins 
 resonemang till begreppet med-vetande. För att vända sig inåt krävs 
en längsgående intentionalitet som ett självaffektivt med-vetande, 
 vilket Stein formulerar som en andlig reflektion. Ett sådant med- 
vetande är dock inte någon enkel uppgift och människan kan inte 
stanna där länge. Genom denna vändning (eller meditation) erfars en 
ovanlig tomhet och stillhet som är svår att stanna kvar i. Att vi ändå 
söker oss dit kallar Stein för ett gudomligt inbrott varigenom tron kan 
omvandlas till ett skådande. Tron utgörs först av en naiv tro som be-
hövs för att fylla det icke-vetande som omgärdar all kunskap. Men 
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genom det gudomliga inbrottet vänder sig själen mot sig själv och 
därmed bortom sig själv, från det belysta till ljuskällan. (EES 372) 
Detta gudomliga inbrott kallade, som vi har sett, Thomas för nåd. 

Steins diskussion om ett andligt med-vetande beskriver en religiös 
erfarenhet som vi fenomenologiskt kan reflektera över, och som inte 
förutsätter ett statiskt gudsbegrepp. Den utgör snarare en ursprunglig 
erfarenhet som utgör en förutsättning för att något sådant som ett 
gudsbegrepp ska kunna formuleras. 

Men Stein menar inte endast att denna erfarenhet framträder 
 genom en vändning inåt. Det hon kallar Gud eller det gudomliga kan 
också framträda genom yttre varseblivning. Även det sinnligt givna 
har en medgivenhet som hon undersöker med hjälp av Dionysios 
 Areopagitas symboliska teologi.

2.3 Den symboliska teologins medgivenhet

Medgivenhet, eller med Steins ord sam-originaritet, är som vi har sett 
ett centralt begrepp för att förstå Steins intersubjektivitetsteori, men 
det är liksom hela analysen av inkännandet också grundläggande för 
att förstå hur Stein menar att det mänskliga relaterar till det gudom-
liga. Redan i Zum Problem der Einfühlung påpekar Stein att det finns en 
likhet mellan hur människan erfar sina medmänniskor och hur hon 
erfar sin Gud. I inkännandet ”fattar människan sin medmänniskas 
själsliv, så fattar hon också som troende sin Guds kärlek, vrede och 
påbud”. (ZPE 11)288

I en sen text, ”Wege der Gotteserkenntnis. Die ’symbolische Theo-
logie’ des Areopagiten und ihre sachliche Voraussetzungen”,289 som 
skrevs 1941 när Stein hade blivit karmelitnunna och långt efter Zum 
Problem der Einfühlung, formuleras medgivenheten i relation till sym-
bolisk givenhet. I denna text diskuterar Stein Dionysios Areopagita, 
vars inflytande över det västerländska tänkandet hon jämställer med 
Augustinus. Dionysios Areopagita har blivit känd som den kristna mys-
tikens, och framförallt den negativa teologins, anfader. Det centrala 

288. ”erfaßt der Mensch das Seelenleben seines Mitmenschen, so erfaßt er aber 
auch als Gläubiger die Liebe, den Zorn, das Gebot seines Gottes”.
289. Denna text är publicerad i Erkenntnis und Glaube.
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temat hos Dionysios Areopagita är relationen mellan det kända, det 
okända och det okännbara, mellan det synliga och det osynliga och 
mellan det givna, det medgivna och det icke-givna. 290

Stein läser Dionysios utifrån en thomistisk utgångspunkt, vilket 
innebär att det naturliga och det som överskrider den direkt givna 
naturen alltid måste förstås i relation till varandra. Hon hänvisar där-
för till Paulus: ”Ty alltsedan världens skapelse har hans osynliga egen-
skaper, hans eviga makt och gudomlighet kunnat uppfattas i hans verk 
och varit synliga.” (EuG 75) Dionysios centrala budskap sammanfattar 
hon som similitudo – maior dissimilitudo, vilket bör förstås i termer av 
det okända i det kända eller snarare det kända i det okända. (EuG 73f) 
Vår relation till Gud bygger alltså på det kändas tillgänglighet och 
därmed likhet med oss, men denna tillgänglighet avslöjar samtidigt, 
som vi har sett, en bortomliggande och större otillgängligthet. Simili-
tudo utgör den positiva teologins möjlighet i och med likheten mellan 
skapare och skapelse. Men bredvid denna likhet finns en större olikhet. 
För att närma sig Gud krävs därför den negativa teologin och därför 
är till exempel läran om transcendentalier ensam otillräcklig. Mellan 
den positiva och negativa teologin står dock den symboliska teologin 
som innebär att man närmar sig det okända genom det kända. 

I Steins exkurs över Dionysios symboliska teologi finner vi en 
mängd strukturlikheter med hennes analys av inkännandet, de hand-
lar båda om hur vi ska förstå det inte direkt givnas medgivenhet. Men 

290. Namnet Dionysios Areopagita är en pseudonym som hänvisar till författaren 
till Corpus Areopagiticum: vem som döljer sig under detta namn är än idag ett mys-
terium. Namnet nämns i Bibeln (Apg 17:34) i samband med att Paulus försvarar 
sig inför areopagen (en sorts domstol som bland annat kontrollerade den 
 filosofiska utbildningen). Där nämner Paulus att athenarna har ett altare med 
inskriften ”Åt en okänd gud”. Denna okända Gud identifierar Paulus med den 
kristna guden, en Gud som alltid har varit närvarande och ”inte är långt borta 
från någon enda av oss” (Apg 17:27). Att det inte är den i Bibeln nämnda Diony-
sios som författat Corpus Areopagiticum är fastslaget, och idag lyfts istället en syri-
ansk munk som levde mot slutet av 400-talet fram som en möjlig författare. 
Detta gör dock inte referensen till Bibeln mindre intressant, snarare tvärtom: att 
den syrians ke munken valde pseudonymen Dionysios Areopagita bör förstås just 
i samband med hänvisningen till den okände guden. På senare tid har Dionysios 
Areopagita och hans symboliska teologi återigen blivit aktuell inom fenomenolo-
gin genom Marions läsningar.
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det finns också en viktig skillnad: i Zum Problem der Einfühlung kan det 
främmande karakteriseras som det okända i det kända, det vill säga 
det främmande förstås utifrån det immanenta medvetandets absoluta 
kunskap och synlighet. Förutsättningen för ett immanent och fullstän-
digt evident medvetande är, som vi tidigare konstaterat, att kunskapen 
och dess objekt kan sammanfalla när medvetandet riktar sig mot sig 
självt. Om reduktionen innebär en vändning till ett immanent med-
vetande kan varje främmandehet reduceras till hur den ges som icke-
given, det vill säga dess positiva sida eller hur det visar sig. Men som 
ett fattande av ett här och nu (ZPE 6) ger den inkännande akten pri-
märt en annan såsom främmande, men existerande. Denna transcen-
dens eller överskridande realitet betonas alltså ännu tydligare i hennes 
sena religiösa tänkande.291 Det är i bemärkelsen av denna överskri-
dande realitet som det icke-givna är ”större” och leder Stein till att 
formulera förhållandet som similitudo – maior dissimilitudo.292

Stein menar med Dionysios att den symboliska teologin är en  metod 
för att beteckna något som inte är oss vardagligt bekant. Genom att 
använda oss av vardagliga bilder som symboler kan vi förstå det var-
dagliga som verkningar eller uttryck av det gudomliga. Stein utvecklar 
därför det bildförhållande som finns i den symboliska teologin och 
menar att en bild innehåller tre olika delar: 

1) Den handlar om något bildat, det vill säga något som någon har 
format eller gestaltat.

2) Den innebär en åskådningsbar och fattbar gestaltning, något som 
ges originärt i en inre eller yttre varseblivning.

3) Varje bild pekar på sin förebild, varje avbild på sin urbild. Bilden 

291. Ett mer utvecklat argument som betonar skillnaden mellan den tidiga och 
sena Stein finns i min artikel ”Alterity in the Philosophy of Edith Stein: Empathy 
and God”, 2007.
292. På denna punkt kan vi med Michael F. Andrews finna en stor likhet mellan 
Stein och Marion i deras läsningar av Dionysios. De finner båda en asymmetrisk 
relation mellan det egna och det främmande, där det överskridande främmande 
ges som en icke-erfarenhet som manifesteras i den religiösa erfarenheten. Detta 
överflödande är också vad som karakteriserar vad Marion kallar ”mättade feno-
men”. ”Religion Without Why: Edith Stein and Martin Heidegger on the Over-
coming of Metaphysics, with Particular Reference to Angelus Silesius and Denys 
the Areopagite”, 2006, s. 419 f.
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träder fram och är tydlig framför våra ögon samtidigt som den 
visar utöver sig själv mot den urbild som den är en bild av. (EuG 
82)

Bildförhållande innebär att något åskådligt samtidigt ställer fram 
 något annat som inte är närvarande genom en saklig gemenskap som 
gör det möjligt att känna igen den ena i det andra. Stein påpekar dock 
att det faktum att det framställdas urbild inte kan erfaras med sinnena 
inte hör till bildförhållandet som sådant, utan utmärker bilder av Gud 
(men inte endast dessa). Gud är paradexemplet på det som inte kan 
erfaras men som hon menar trots det kan avbildas. Människan är Guds 
avbild, men det är en avbild som avbildar, det vill säga försöker nå 
tillbaka till sin urbild genom att inom sig avbilda honom. För att något 
ska kunna avbildas måste det dock på något sätt erfaras. För att kunna 
gestalta en bild måste man känna urbilden. För Stein är därför en 
teolog den som känner Gud och som av den orsaken kan skapa bilder 
av Gud. Hennes exempel är Moses som trollar fram bilden av eld fram-
för sina åskådares ögon. Moses kan dock endast frammana denna bild 
eftersom det är så Gud har gestaltat sig i honom. (EuG 79ff) Det icke-
givna förmedlar sig, men som en spegling som speglar sig på en mång-
fald olika sätt. Om världen är det icke-givnas ut-tryck skulle vi kunna 
hävda att dessa speglingar av det medgivna lyfter fram dess icke-given-
het snarare än dess uttryckta innehåll.

Stein poängterar att den symboliska teologin är en naturlig teologi, 
det vill säga en lära om Gud vunnen genom det naturliga förnuftet och 
erfarenheten. Hon menar att vi kan nå det genom ett begreppsligt 
tänkande och därmed utifrån en erfarenhet – eftersom begreppsligt 
tänkande förutsätter en given erfarenhet. Men en sådan givenhet bär, 
som vi har sett, alltid med sig en medgivenhet, liksom vi har sett att 
varje yttre varseblivning alltid har ett innehåll som griper utöver det 
direkt givna. Stein pekar här inte endast på apperceptionen av tingets 
icke-originärt givna sidor, utan påpekar att vi alltid redan befinner oss 
i accepterandet av det medgivna på ett principiellt brett sätt. Även det 
naturvetenskapliga tänkandet sammanställer en sinnesvärld som är 
oändligt mer komplex än vad som någonsin ges i enstaka varsebliv-
ningar. Naturvetenskapernas världsbild innehåller till stora delar ett 
innehåll som inte är originärt givet, till exempel naturens inre konsti-
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tution, grundläggande regler samt naturlagar för den spatiala, fysiska 
naturen. Dessa lagar försöker de matematiska naturvetenskaperna 
gripa begreppsligt och exakt. Vi håller därmed kausala samband och 
naturlagar för sanna trots att vi aldrig kan erfara dem direkt utan deras 
givenhet i det tillfälliga. Detta är ett matematiskt förhållningssätt till 
världen som gör den kalkylerbar och förutsägbar. Verklig betyder här 
verk-lig, det vill säga det verkliga är det som verkar, det kausala. Dessa 
grundläggande regler är dock aldrig själva direkt givna utan just med-
givna, men kan därför göras originärt givna i en ny och reflekterande 
akt som Scheler skulle ha kallat andlig. Även den mest materialistiska 
världsåskådning inkluderar det som är dolt i det givna, vilket visar 
utöver den själv mot det som den visar hemlighetsfullt. Detta är den 
naturliga teologins fundament, naturen som pekar utöver sig själv. Att 
förstå åska som Guds röst följer samma struktur, det är en bild som 
innehåller mer än det direkt givna: Gud är medgiven i åskan som det 
obegripliga och överväldigande mäktiga i åskan. På detta sätt menar 
Stein med Dionysios att Gud visar sig genom sina bilder. Med Thomas 
av Aquino kan Stein därmed konstatera att Guds symboliska teologi 
är hela skapelsen. (EuG 85ff)

Separation mellan det givna och medgivna sker alltså inte endast i 
religionen, även inom vetenskapen utgör detta en fundamental metod. 
Biologin och fysiken med flera vetenskaper generaliserar och formu-
lerar vad Scheler skulle ha kallat en andlig sfär av väsen som är mer 
eviga än det tillfälligt varande. Naturlagar och övergripande teorier 
som evolutionsteorin är mer fundamentala än det tillfälligt varande 
men kan inte tänkas utan det varande. Matematiken och logiken har 
genom historien på olika sätt diskuterat huruvida deras medgivna 
kate gorier är analytiskt apriori, det vill säga om de är oberoende av 
det varandes givenhet eller inte, även om båda dessa vetenskaper idag 
har återknutit de medgivna storheterna till ett beroende av det givna. 
Andens väsenssfärer kan alltså undersökas av vetenskaper och genom 
till exempel eidetisk variation. Till skillnad från vetenskapernas vä-
senslagar skulle vi dock kunna hävda att Gud hos Stein utgör det med-
givnas icke-givna enhet, snarare än något medgivet som kan göras till ett 
kunskapsinnehåll. Medan naturlagarna gör världen förutsägbar för-
söker begreppet Gud fånga upp världens överskridande, icke-givna 
aspekter; det vill säga att världen inte är fullständigt förutsägbar, 
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 kalkylerbar och kontrollerbar. Liksom det idag inte finns någon veten-
skap som hävdar de medgivna lagarnas övertidslighet (det vill säga att 
de skulle existera oberoende av det empiriskt varande i kontrast till att 
endast existera i det ändliga) kan vi filosofiskt inte heller acceptera en 
liknande gudomlig oberoende väsenssfär. Däremot utesluter inte  detta 
förståelser av det gudomliga som ett sätt att formulera erfarenhetens 
aktvara, som fenomenologin liksom religionen relaterar till men aldrig 
kan ställa framför sig som ett kunskapsobjekt.

Stein går dock längre än så. Hon menar att bildens och symbolens 
logik innebär att bilden/symbolen har möjlighet att föra oss från det 
bekanta till det obekanta. Detta fenomen möter dock Stein, som vi har 
sett, redan i den mänskliga kroppen och dess uttryck. Utan dessa ut-
tryck skulle det inte heller finnas någon tillgång till främmande 
 själsligt vara. Här återhämtar Stein stora delar av sin intersubjektivi-
tetsteori men med delvis andra begrepp. Hon betonar till exempel 
begreppen ”inre” och ”yttre” i högre utsträckning, till skillnad från 
tidigare när hon konstaterade att yttre likaväl som inre varseblivning 
båda bär på en medgivenhet. Det med-presenterade uttrycker hon här 
som ett inre och det som är direkt givet kallar hon i högre grad än 
 tidigare för ett yttre. Allt yttre symboliserar därigenom ett inre, liksom 
varje originaritet bär på en sam-originaritet. Detta leder till en onto-
logiskt skarpare distinktion mellan det som är givet och det som är 
medgivet. Utifrån perceptionen kan vi därmed lära känna det som är 
helt annorlunda än perceptionen. (EuG 115f) 

Vi kan här observera hur Stein allt mer betonar att medgivenheten 
ger något principiellt annat. I relation till hennes intersubjektivitets-
teori kan vi förstå detta som ett annat, mindre fenomenologiskt sätt 
att förstå inkännandets tredje steg, eftersom det övertolkar det feno-
menologiskt givna. Det tredje steget innebar en objektifikation av det 
andra som en egen person (se kapitel 1.1 i denna del). I relation till 
Gud innebär detta en objektifikation av naturens grundläggande 
struktur som icke-given. Intersubjektivitetsteorin och religionsfiloso-
fin kan förstås på ett parallellt sätt: i inkännandet med den andra per-
sonen framträder sorgen direkt i den andres ansikte, och därmed erfars 
också personen som den som har sorgen. Personen kan därigenom i 
inkännandets tredje steg erfaras som en egen oberoende enhet. I rela-
tion till Gud är naturen direkt erfaren, och medgivna i naturen är 
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alltså dess förutsättningar vilka i religionen på liknande sätt erfars som 
en oberoende enhet. Men till personen hör hennes levande kropp, 
medan delar av den abrahamitiskt monoteistiska traditionen separerar 
den erfarna världen från Gud som dess förutsättning. I den mån Stein 
vill gå en bit av vägen med dem som inte har en kristen konfession, 
kanske detta är en punkt där den troende kristne kan skiljas från den 
som inte sätter sin tilltro till kristendomen. 

Problemet med en överbetonad objektifiering är att symbolens och 
bildens logik omvandlas till tecknets logik. Det originärt givna presen-
terar därmed något annat än det som är givet i den originära percep-
tionen. Perceptionen av den andra personens kropp pekar nu mot en 
själ som är helt annan än kroppen och som kan existera oberoende av 
kroppen, precis som perceptionen av naturen pekar mot en Gud som 
är oberoende av denna sin skapelse, och därmed separeras det som är 
medgivet från det som är direkt givet. Vi återfinner här därmed den 
skiljepunkt vi fann hos Scheler i II, 1.2. Denna separation tenderar 
också att skapa nya bilder och därmed en ny originär givenhet som är 
separerad från den första medgivenheten. ”Gud” är därmed förstådd 
som ett varande bland annat varande, vilket också kan förstås som 
Guds frigörelse från medgivenheten. 

Vi kan dock se ursprunget till detta objektiverande steg: det varan-
de har visat sig som framträdande ur det icke-givna, vilket såsom affir-
mationens kraft därmed måste ha en högre grad av affirmation, eller 
en högre grad av vara än det varande. Liksom vi har sett att Stein 
 argumenterar för att det icke-givna är mer primärt än det givna måste 
detta givande vara mer primärt än det tillfälliga. Men detta argument 
måste balanseras mot risken att objektifiera det medgivna icke-givna. 
Heidegger förtydligar kanske denna risk på det bästa sättet när han i 
Sein und Zeit kritiserar just denna rörelse, i samband med en diskussion 
om samvetets rop. Han finner att samvetets rop har en karaktär av ett 
”över”, vilket han förstår som den fenomenologiska grunden för tolk-
ningen att ropet kommer från en främmande makt, från en Gud. Mot-
satsen är positivistisk vetenskap, till exempel en reduktionistiskt bio-
logistisk tolkning som överbetonar att det kommer från människan 
som ett biologiskt väsen. Heidegger menar att båda dessa tolkningar 
överutnyttjar det fenomenellt funna. Det religiösa felslutet innebär att 
man tror att det som är också måste vara objektiverat (med Heideg-
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gers terminologi förhanden), medan det biologistiska felslutet ligger 
i att det som objektivt inte kan påvisas inte heller är och att ropet 
därmed måste komma från jaget självt såsom något objektiverat i 
 världen.293 

Både Stein och Schelers katolska perioder kan alltså förstås som att 
de tenderar att abstrahera detta medgivna ”över” till ett eget objekti-
fierat varande, även om de också säger att en sådan objektivering är 
precis vad som är omöjligt. Ropets ropare och givarens givare bör där-
för inte sökas i något som inte alls är tillvaron, men inte heller i män-
niskan som något objektiverat varande. Istället bör det sökas i till-
varons möte med sig själv, som (vilket betonas i Sein und Zeit) till och 
med innebär ett överskridandet av allt ”själv”. Ropet härstammar från 
tillvaron i djupet av sin Unheimlichkeit, i djupet av att inte vara hemma-
stadd i världen och det är till denna plats hon kallas tillbaka.294 

I appendixet till EES där Stein diskuterar Sein und Zeit, ifrågasätter 
hon Heideggers konstaterande att ropet kommer från tillvaron själv. 
Hon menar att denna slutsats endast kan formuleras inom en filosofi 
som utgår från ett solipsistiskt jag, varifrån vi kan vänta oss alla svar 
om varat. (EES 471). Stein förstår alltså detta rop som att jaget kallas 
tillbaka till själens djup och därmed bortom varje ”jag”. Stein finner 
alltså en gräns mellan jaget och Gud som dess icke-givna förutsätt-
ningar, medan Heidegger finner jagets gräns, men inte något bortom 
denna gräns. Som vi har sett behöver vi dock varken förstå ropet eller 
givandet som härstammande från en objektiverad Gud eller objekti-
verad människa, men inte heller Gud eller människan som rörelsens 
form – utan i rörelsen som gränsdragning vilken inte förstås som en 
ropare eller givare utan som ropandet respektive givandet. Därmed kan 
detta rop förstås som ett rop tillbaka till den levande strömmen från 
det distanserade varande, eller tillbaka till en reflekterande längsgå-
ende intentionalitet från den tvärgående intentionaliteten, eller till-
baka till en älskande intentionalitet från en objektiverande. 

Skulle vi kunna sammanfatta skillnaden mellan Steins och Schelers 
kristna filosofi och fenomenologin som att fenomenologin måste 

293. Heidegger, Sein und Zeit, 1993 [1927], s. 275.
294. Ibid., s. 276.
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 acceptera Kants argument mot det ontologiska gudsbeviset295 och 
mena att idén om en absolutsfär, ett rent vara, purus actus eller lik-
nande inte automatiskt innebär dess existens? Eller kan vi förstå 
 Anselms gudsbevis, liksom Descartes idé om oändlighet, som innebär 
att en idé om ett högsta eller mest grundläggande även inkluderar dess 
existens,296 utifrån fenomenologiska utgångspunkter? Inom Husserls 
fenomenologi har vi funnit ett besläktat argument när han i Car-
tesianska meditationer menar att erfarenheten av den andre innebär en 
erfarenhet av något icke-givet, och därmed något som per definition 
existerar bortom och oberoende av mig – en existens av något för mig 
främmande.297 På liknande sätt menar Stein att vi ständigt accepterar 
existensen av olika underliggande principer som endast är medgivna 
genom det varande, vilka kan bli positivt givna när vi i ett andra 
 reflekterande steg vänder oss mot dem men också behåller en negativ 
aspekt av icke-givenhet. Denna icke-givenhet är alltså per definition 
osynlig, till skillnad från den andres medgivna osynlighet, som alltid är 
förbunden med något synligt. Den stora skillnaden mellan Steins och 
Schelers kristna filosofi å ena sidan och fenomenologin å andra sidan 
ligger snarare i acceptansen av ett positivt innehåll. De formuleringar 
som Stein och Scheler lyfter fram under sina religiösa perioder: abso-
lutsfär, rent vara och purus actus, betonar alla en positiv aspekt av det 
som det varande inte kan vara utan.

För fenomenologin kan denna öppning som påvisar de egna grän-
serna aldrig utgöras av något positivt innehåll. Men det kan det inte 
heller göra för den mystika traditionen, som visar sig i Schelers argu-
ment om självständig givenhet som odefinierbarhet eller som vi kom-
mer att se i Steins analys av Johannes av Korset. 

Den här kritiserade objektiverande utvecklingen är dock endast in-
dikerad i texten om Dionysios. Stein följer också Dionysios i en feno-
menologiskt mer fruktbar riktning: Enligt Dionysios leder inte den 

295. Immanuel Kant, Kritik av det rena förnuftet, 2004 [1787], s. 563 ff (A592 / B620 
ff).
296. Anselm av Canterbury, Proslogion, 2000 [1077–8], kap 2, s. 93 f och René 
Des cartes, Betraktelser över den första filosofin, meditation 3, 1990 [1641], s. 103 ff.
297. Levinas utvecklar också Descartes idé om oändlighet utifrån fenomenolo-
giska utgångspunkter, se framförallt De Dieu qui vient à l’idée, 1982.
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symboliska teologin till en positiv teologi som förstår Gud som ett 
varande bland annat varande, utan slutligen till en negativ teologi. I 
denna negativa teologi finns endast tystnad i relation till Gud. Gud är 
det som inte kan fångas i ord utan förutsättningen för alla mänskliga 
ord. Stein uttrycker det på följande sätt:

Allt tal om Gud har Guds tal som förutsättning. Hans mest egentliga 
tal är det inför vilket det mänskliga språket måste förstummas, det som 
inte inträder i några människoord, inte heller i något bildspråk. (EuG 
107)298

Därmed skiljer sig Dionysios från Thomas av Aquino: medan Thomas 
formulerar omdömen om Gud299 menar Stein med Dionysios att posi-
tivt språk endast är möjligt utifrån Gud (liksom vi senare kommer att 
se att Mechthild von Magdeburg talar utifrån och till Gud). Denna 
negativa teologi undersöker Stein närmare med hjälp av Theresa av 
Avila och Johannes av Korset, men det kräver också ett helt annat till-
vägagångssätt än vad som finns i hennes kristna systematiska filosofi.

3. Fenomenologiska läsningar 
av Theresa av Avila och Johannes av Korset

Steins kristna filosofi utgör systematiskt teoretiska försök att formu-
lera relationen mellan ändligt och evigt vara på liknande sätt som hen-
nes intersubjektivitetsteori analyserar relationen mellan det egna och 
den andre. I hennes sista och mystika period kombinerar hon på ett 
nytt sätt detta teoretiskt analyserande förhållningssätt med det som i 
min analys har formulerats som en medfullföljande intentionalitet. 
Varje teoretiskt kunskapsalstrande analys eller objektiverande inten-
tionalitet kommer som vi har sett till korta i försöken att närma sig 
strömmens rörelse, andens aktvara och självaffektionens nu-här. Dessa 

298. ”Alles Sprechen von Gott hat ein Sprechen Gottes zur Voraussetzung. Sein 
eigentlichstes Sprechen ist das, wovor die menschliche Sprache verstummen muß, 
was in keine Menschenworte eingeht, auch in keine Bildersprache.”
299. Gerl, Unerbitterliches Licht: Edith Stein, Philosophie – Mystik – Leben, 1991, 
s. 130.
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kan vi, enligt analysen, endast närma oss genom en medfullföljande 
intentionalitet, medfullföljande kan vi rikta oss inte mot utan med 
strömmens rörelse, oavsett om det handlar om vår egen eller någon 
annans erfarenhet. I detta kapitel kommer inte heller något exempel 
på en rent medfullföljande intentionalitet att ges, utan här komplet-
teras den systematiserande läsningen med en medfullföljande inten-
tionalitet. 

Genom filosofins frågande som strävar mot det yttersta och det 
mest grundläggande stöter filosofin emot den reflekterande kunska-
pens begränsning. Utifrån en fenomenologisk utgångspunkt, där det 
givna är mer än det förhandenvarande och där filosofins ambitioner 
sträcker sig bortom ett blott objektiverande vetande, skulle vi därmed 
kunna konstatera att det vi med Stein och Scheler kallat en trons in-
tentionalitet utgör möjligheten till en mer sökande filosofi än det 
Stein kallar filosofi – som vi har sett karakteriseras av slutlednings-
förmåga och präglande av väl definierade begrepp, vad Stein kallar 
skarpa begrepp. (EES 61) Inte heller är det en filosofi som enbart syf-
tar till att bygga en teori, vilket Stein förstår som en sammansättning 
av sanna satser och lagbundna tankesteg. (KSJ 3f) I kontrast till en 
sådan filosofi erbjuder fenomenologin ett möjligt medfullföljande 
 var igenom vi kan närma oss en bredare filosofisk förståelse av det 
transcenderande aktvarat. I det första avsnittet måste vi dock när-
mare undersöka vad en sådan fenomenologisk medfullföljande läsning 
är. Den fenomenologiska läsart som här föreslås är också präglad av 
sitt föremål,och i det följande är det texter ur en mystik tradition som 
erbjuder sig för en medfullföljande läsning. Dessa texter utgår från en 
religiös erfarenhet och erbjuder ett annat sätt att relatera till aktvarat 
än det systembyggande förhållningssätt som Stein ger prov på i EES. 
Inte desto mindre är både Steins läsningar av Theresa och Johannes, 
liksom den läsning av en mystik text jag själv genomför i nästa del, 
möjliggjorda av fenomenologiska förhållningssätt som här utvecklats 
i läsningen av Husserl, Scheler och Stein.

Det andra och tredje avsnittet undersöker hur Stein genomför så-
dana fenomenologiska läsningar av Theresa av Avila och Johannes av 
Korset.300 Hennes läsning av Theresa av Avila behåller många teore-

300. Mellan Theresa av Avila och Johannes av Korset finns det också ett ömsesi-



iii. edith stein

280

tiska aspekter och utgör endast ett appendix i EES, medan hennes 
läsning av Johannes av Korset, som presenteras i hennes sista verk 
Kreuzeswissenschaft, Studie über Johannes a Cruce, är mer utvecklad och 
i högre utsträckning utgör en fenomenologiskt medfullföljande läs-
ning. 

3.1 Vad är en fenomenologisk 
läsning av en mystik text?

I Schelers fenomenologi fann vi medfullföljandet som en alternativ 
intentionalitet, en intentionalitet som inte omvandlar sin motpart till 
ett föremål utan som följer med i den andres rörelse. Denna intentio-
nalitet utgår från analysen av människan som ett transcenderande 
aktvara. Erfarenheten av den andra personen i en objektiverande 
 intentionalitet innebär att den andres aktvara förnekas, men i med-
fullföljandet riktar den medfullföljande sig istället efter den andres 
riktning med dess specifika värden. Ett sådant medfullföljande är 
 endast möjligt eftersom den medfullföljande själv utgörs av ett tran-
scenderande aktvara. 

Scheler menar att fenomenologin inte är en metod, som ett mål-
inriktat tankesätt om faktum. Snarare är det en inställning inriktad 
mot det som vanligen förblir dolt och som inte kan framträda som 
objekt utan snarare är något man kan upp-leva (er-leben), eftersom det 
ligger före all objektiverande och logisk fixering.301 Fenomenologin är 
därmed den mest levande, mest intensiva och omedelbara upplevelsen 
av världen och dess blick vilar på beröringsstället mellan upplevelsen 
och den objektiverade världen.302 Reduktionen som främmande-
görande innebär därmed att den reflekterande blicken strävar mot att 
främmandegöra medlen för det givna och därmed få syn på dem i 

digt inflytande eftersom Johannes var Theresas biktfader. Theresa av Avila levde 
1515–1582 och Johannes av Korset 1542–1591.
301. ”Hier aber handelt es sich um eine von der Beobachtung grundverschiedene 
Einstellung. Das Er-lebte und Er-schaute ist ’gegeben’ nur in dem er-leben und 
er-schauenden Akt selbst in seinem Vollzug: es erscheint in ihm und nur in ihm.” 
Nachlass Band I, Zur Ethik und Erkenntnislehre, 1933, s. 266. 
302. Ibid., s. 267.
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deras samband med det strömmande givandet. Därmed blickar feno-
menologin mot hur detta nya givna skiljs ut och får en egen form, och 
medfullföljandet innebär att fenomenologen följer med i denna  rörelse 
till en objektiverbar form. Men fenomenologin kan också innebära ett 
medfullföljande av ett aktvara, vilket kräver att alla objektiverade for-
mer främmandegörs. 

Hos Stein återfinner vi en liknande intentionalitet i hennes analys 
av inkännandet. Stein menar också själv att humanvetenskapernas 
metod kan karakteriseras som en inkännande förståelse (einfühlendes 
Erfassen). (ZPE 105f) Det är framförallt analysen av inkännandets 
 andra steg – vari den inkännande erfar den andres upplevelse – som 
erbjuder en sådan metodologisk bas. Stein beskriver som vi har sett 
detta fenomen som att den inkännande personen ”dras in” till den 
andra personens plats och erfar den andres värden som sina. I till 
 exempel läsningen av Johannes är det därmed inte primärt Johannes 
som Stein riktar sig mot, utan Stein är medseende och riktar sig efter 
Johannes upplevelse. I och med att den medfullföljande går ett halvt 
steg bakom och låter den andre rikta hennes blick finns i detta sam-
riktande en glömska av det egna, som Simone Weil formulerar som 
att jag inte längre kan ”säga att min själ tillhör mig”.303 

Inkännandets tredje och objektifierande steg kan därefter träda 
fram på två olika möjliga sätt: dels kan läsaren vända sig mot Johannes 
själv som ett objekt, vilket till exempel kan leda till en psykologi-
serande undersökning, dels kan läsaren vända sig till hans erfarenhet 
och låta den framträda som ett eget objekt, som lösgör sig från Johan-
nes erfarenhet och därigenom kan struktureras och formuleras som en 
teori. Steins läsning av Johannes syftar dock inte till någon av dessa 
båda typer av objektifierande läsning utan vill stanna kvar i intersub-
jektivitetsteorins andra steg, vilket vi här alltså kallar medfullföljande. 
Det medfullföljande steget innebär således att man följer med i en 
 rörelse och inte fokuserar på att se denna rörelse utifrån eller skaffa sig 
en överblick över den, medan det objektiverande steget innebär att 
man omvandlar det som framträder i den levda erfarenheten till ett 
objekt som man kan vrida och vända på och som förstås som det-
samma i de olika undersökningarna.

303. Simone Weil, ”Essä om begreppet läsning”, 1997, s. 247.
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Steins inkännandeteori har också en intim relation till hennes 
 mystika period. Rolf Kühn har föreslagit att teorin om inkännande 
uppfylls i det mystika livet. Han menar att inkännandet leder fram till 
gränsen till det främmande vilket utgör möjligheten för den mystika 
upplevelsen av att erfara det främmande. Mystiken skulle således vara 
inkännandeteorins praxis.304 En sådan praxis innebär inte blott en 
 illustration, ett bildspråk eller en metafor för den fenomenologiska 
analysen. Inte heller är det en översättning av den fenomenologiska 
begreppsligheten till en religiös, utan det innebär snarare att vittnes-
mål om mystika erfarenheter har resurser att driva det fenomeno-
logiska arbetet framåt. 

Men för att återhämta denna mystika erfarenhet som ett levande 
innehåll till ett icke-religiöst medvetande räcker en konfessionell kris-
ten begreppsram inte till. Istället kan en fenomenologisk begreppsram 
och dess analysverktyg användas för att dessa texters innehåll åter ska 
kunna tas på allvar. Men att det tas på allvar innebär, som ovan kon-
staterats, inte heller att dess innehåll är ”detsamma” som det var när 
det en gång skrevs, utan att det återhämtas på ett nytt sätt.

I sin läsning av Theresa av Avila och Johannes av Korset aktiverar 
dock Stein såväl en fenomenologisk som en kristen begreppsram 
( under den tid hon skrev dessa texter såg hon sig primärt som kristen 
och endast sekundärt som fenomenolog).305 Min strävan däremot är 
att öppna erfarenheten för ett icke-religiöst medvetande och jag kom-
mer därför att betona Steins fenomenologiska analyser. Mina läsning-
ar av Husserl, Scheler och Stein har varit medfullföljande i den mån 
som jag riktar mig efter deras objekt och försöker följa deras resone-
mang.  Eftersom deras texter har systematiska ambitioner blir även 
mitt medfullföljande systematiserande. Mechthild von Magdeburgs 

304. Kühn, ”Leben aus dem Sein. Zur philosophischen Grundintention Edith 
Steins”, 1991, s. 120. Hecker håller med Kühn om att den mystika perioden upp-
fyller Steins filosofiska intentioner, även om han inte instämmer i Kühns tolkning 
av inkännandet. Phänomenologie des Christlichen bei Edith Stein, 1993, s. 379.
305. Ytterligare en fråga är om det är möjligt att strikt skilja en kristen och en 
fenomenologisk begreppsapparat från varandra. Den fenomenologiska traditio-
nen har kristna (likväl som judiska) rötter, men skiljer sig inte desto mindre från 
en konfessionell kristendom, inte minst under Steins och Schelers tid. 
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text där emot har inga sådana filosofiskt systematiserande ambitioner, 
och min läsning av hennes text innebär dels ett försök att återhämta 
en erfarenhet och låta den framträda på nytt, och dels att försöka lyfta 
in denna erfarenhet i den begreppslighet som utvecklats tidigare. 

En sådan läsning kräver också att vi i möjligaste mån ”tömmer” 
begreppen genom att främmandegöra egna förutfattade meningar och 
sätter dem i parentes för att undersöka hur begreppen träder fram och 
byggs upp inom den aktuella texten. Men detta är inte något som görs 
i ett slag, utan utgör istället just fenomenologins aktivitet. I medfull-
följandet främmandegörs begreppen, vilket låter dem träda fram på 
ett specifikt sätt genom den medfullföljdas riktning. Detta utgör en 
positiv och negativ rörelse samtidigt där den negativa rörelsen ligger 
i försöken att skala bort meningar och den positiva i den nya mening 
som därigenom kan växa fram. Detta motsvaras också av en samtidig 
aktivitet och passivitet: den negativa rörelsen genomförs aktivt med-
an de positiva betydelser som därmed växer fram präglas av att läsaren 
strävar mot ett passivt mottagande.

Även hos Heidegger kan vi finna en tanke besläktad med det som 
här formulerats som ett medfullföljande. I sina undersökningar av det 
religiösa livet och historiska texter talar Heidegger nämligen om en 
historiefullföljande inställning (vollzugsgeschichtlich). Denna inställ-
ning innebär inte att det andra subjektet omvandlas till objekt, utan 
att läsaren vänder sig till dess situation.306 Det som framträder är där-
med inte något enstaka subjekt utan en situation i vilken den  erfarande 
ges i sin relation till det erfarna.307 Denna situationsbundenhet innebär 
att vi inte har tillgång till passerade erfarenheter som något övertids-
ligt, men det innebär inte heller att vi är avskurna från en bredare 
erfarenhet. Det är aldrig en allmänhet som öppnas i medlevandet av 
en historisk text, utan ursprungligheten i sin absoluta oåterkallelig-
het.308 I läsningen av en historisk text kan något återvinnas som är 
förlorat, och just eftersom det är förlorat återvinns det med nöd-
vändighet på ett nytt sätt. Dåtiden öppnas endast genom den kraft 
av öppnande som nutiden förfogar över. Historien existerar i vårt 

306. Heidegger, Phänomenologie des religiösen Lebens, 1995, s. 88 ff, 173.
307. Ibid., s. 91 ff.
308. Ibid., s. 88.
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 bärande och öppnande av den, ett öppnande som Heidegger menar är 
möjligt som ett ”medtidsliggörande”:

Möjligheten för ett sådant medtidsligande har sin grund i att filosofisk 
forskning är det explicita fullföljandet av en grundrörelse i det faktiska 
livet och ständigt håller sig inom det.309

Den fullföljandehistoriska inställningen är liksom den medfullföljande 
endast möjlig eftersom den medfullföljande själv är levande och 
 filosofin är en fortsättning på en grundläggande rörelse i livet självt. 
Heidegger poängterar därför att de fenomenologiska försöken att 
närma sig centrala aspekter av en religiös erfarenhet går tillbaka på en 
grundläggande erfarenhet som inte är specifik för just den religiösa 
tradition som den formulerades inom.310 I en sådan rörelse kan åtskill-
naden mellan icke-religiös och religiös erfarenhet inte längre upprätt-
hållas. Det i det ”religiösa” som ett icke-religiöst tänkande medfullföl-
jande kan erfara ligger bortom religiös dogmatik och kan till exempel 
närma sig en erfarenhet av det oerfarbaras oerfarbarhet.311 Heidegger 
menar att den fenomenologiska läsningen av religiösa texter innebär 
en strävan att gå till det faktiska livet bakom både filosofi och teologi 
och därför varken är någon religiös fördjupning av filosofin eller någon 
filosofisk utveckling av teologin. Här balanserar vi med Heidegger på 
en tunn linje mellan att betona erfarenhetens situationsbundenhet och 
oåtkomlighet, respektive dess ursprung i en gemensam urerfarenhet 
som binder samman alla människor i deras transcenderande aktvara.312 
Risken med att tala om en gemensam urerfarenhet är att det tenderar 
till en generalisering och universalisering som förnekar det singulära. 
Men det kan också tolkas som en erfarenhet av att livet utgörs av ett 

309. ”Die Möglichkeit solcher Mitzeitigung gründet darin, daß philosophische 
Forschung der explicite Vollzug einer Grundbewegtheit des faktischen Lebens ist 
und sich ständig innerhalb desselben hält.” Ibid., s. 13.
310. Ibid., s. 312.
311. På liknande sätt formulerar Heidegger möjligheten att läsa Galaterbrevet i 
ibid., s. 67, 75 f.
312. Se t.ex. ibid., s. 305 där Heidegger hävdar att en fenomenologisk urförståelse 
upplåter en absolut ursprunglighet som bär ingångsmöjligheterna till varje upp-
levelsevärld.
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bortfallande från sig självt, temporalt och spatialt – utan ett harmo-
niskt föregående, ”egentligt” stadium. Urerfarenheten skulle därmed 
också kunna formuleras som erfarenhet av en gränsdragning. Stein 
formulerar detta som ett isärfallandet mellan vara och vetande, och på 
liknande sätt påpekar Heidegger att det faktiska livet ständigt faller 
bort från sig själv.313 Med den terminologi som jag utvecklat här  skulle 
vi kunna säga att det faktiska livet utgörs av den gränsdragning som 
etablerar två sidor, men eftersom gränsdragningen är en kontinuerlig 
rörelse är även de två sidor som den producerar ständigt olika, liksom 
begrepp ständigt bär med sig en glidning i betydelser. 

Detta bortfallande utgör också möjligheten för varje teori, som kan 
växa fram ur en levande filosofi men som inte är detsamma som en 
sådan filosofi. Teorin växer fram ur upplevelsen, eller livet, som Heid-
egger förstår som en springande punkt eller ett rent aktvara där den 
erfarande inte ser sig själv utifrån. Han menar att teorin är av två 
 sorter: dels en teori om det upplevdas innehåll, vilket skapar en mystik 
teologi, en metafysik och en religiös världsåskådning. Dels en teori om 
upplevandet självt, vilket han menar är det fenomenologiska förståen-
det, vilket också omformar livet och är på gränsen till vad som kan 
kallas teori. Den första sortens teori skulle vi kunna förstå som en 
tvärgående intentionalitet som följer innehållsliga teman som rör sig 
genom erfarenhetsströmmen, medan den andra snarare utgår från en 
reflekterande längsgående intentionalitet som vill begripa upplevan-
det självt. Men även den andra teorin innebär att man i tiden skapar 
en distans till erfarenheten som gör att den både skiljs från det erfa-
rande jaget och behålls i sin nya distanserade form genom retention 
och minne. Teorierna formar också de erfarenheter som kommer där-
efter, de strukturerar och ordnar livet och kan även realiseras i efter-
följande upplevelser. Denna strukturering av efterföljande upplevelser 
innebär att livet självt växer fram i samband med de teorier man lever 
i.314 Såväl de tvärgående som längsgående teorierna tenderar därmed 
att separeras från den erfarenhet de härstammar från: de systematise-
ras och utvecklas och lever på så sätt sitt eget liv. Heidegger menar att 

313. Heidegger, Phänomenologische Interpretationen zu Aristoteles, 1985, s. 19.
314. Detta diskuteras som den religiösa upplevelsens olika nivåer av Heidegger i 
Phänomenologie des religiösen Lebens, 1995, s. 304, 307.
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det är först genom denna åtskillnad av olika moment som teologi kan 
skiljas från religiositet liksom teori kan skiljas från upplevelse.315 Det 
innebär inte att alla teorier skulle vara av ondo, utan att de måste 
bindas samman och återföras till en levande erfarenhet. Fenomenolo-
gins reduktion som ett re-ducere ligger just i detta återförande. 

Stein konstaterar i samklang med detta att Johannes text inte pri-
märt är en teori av sammansatta satser och lagbundna tankesteg, utan 
levande och verksam sanning. Johannes måste därför fattas i enheten 
av sitt liv och verk: Stein vill således varken skriva en biografi eller en 
framställning av en abstraherad lära. Hon vill istället läsa Johannes 
text som ett vittnesmål om en erfarenhet och som en levande undersök-
ning av det varandes möjlighet. (KSJ 1ff)316 Till skillnad från Husserls 
teoretiska undersökning genomför Johannes en rörelse där under-
sökandet syftar till att omforma den egna personen. Den reduktion 
som sker här genomlevs därmed snarare än att den genomförs som en 
abstrakt tankestruktur. Vi kan med Stein läsa Johannes resa som en 
”destruktion” av jaget med dess teorier och lagrade erfarenheter, och 
därmed som en erfarenhet av vetandets och språkets gräns. Det är 
därmed vad Stein med Przywara kallade en ”reductio ad mysterium”, 
varigenom allt begripligt får en obegriplig bakgrund. (EES 32) Denna 
erfarenhet kan dock också formuleras i positiva termer som en under-
sökning av vetandets och jagets konstitution. En sådan positiv läsning 
är möjlig eftersom den destruktiva rörelsen innebär att det som skalas 
bort främmandegörs och därmed blir synligt och tillgängligt för en 
reflekterande och objektiverande blick. Därigenom kan också en posi-
tiv fenomenologisk analys genomföras och forma en teori. Men denna 
undersökning omformar också erfarenheten själv i destruktionen av 
dess olika lager, och den fenomenologiska undersökningen kan således 
nå en gränsdragande erfarenhet och erfara hur abstraktion, teori och 
objektiverande intentionalitet föds ur aktvarats levande rörelse. På så 

315. Ibid., s. 307.
316. Denna fenomenologiska läsning har naturligtvis ett starkt släktskap med 
hermeneutiken. Men istället för att utgå från Schleiermachers diskussioner om 
inkännande och Diltheys undersökningar av upplevelsebegreppet utgår jag här 
från Steins intersubjektivitetsteori. Såsom en fenomenologisk läsning är det en 
grunderfarenhet av det levda, vilket innebär att ett medfullföljande kräver att man 
går till sitt eget liv.



iii. edith stein

287

sätt vidrör fenomenologin den mystika levande rörelsen. De aktuella 
mystikernas syfte skulle också kunna formuleras som ett försök att 
komma det levande aktvarat så nära som möjligt just i dess födande 
rörelse. Teoriskapandet är på sin höjd en konsekvens av detta för-
sök men aldrig ett primärt mål. I detta sökande strävar de istället efter 
att lämna varje teori med dess stelnade kategorier när de försöker 
närma sig det jag kallat gränsdragning och de kallar Gud eller det 
gudomliga.

På liknande sätt menar Stein att Theresas text om själens borg utgör 
ett oöverträffat vittnesmål om hur själens innersta djup kan erfaras och 
att vi med hjälp av ett sådant vittnesmål teoretiskt kan förstå hur det 
mänskliga varat är uppbyggt. (EES 501) Steins eget syfte är alltså inte 
som hos mystikerna att erfarande röra sig mot erfarenhetens ursprung, 
utan att följa med i denna rörelse, men också distansera sig från den 
och formulera de teorier som föds ur medfullföljandet. Teorierna 
framträder också som ett sätt att närma sig den andres erfarenhet, och 
kanske är det i oscillerandet mellan en medfullföljande och objektive-
rande akt som den andre mest levande kan träda fram. 

Det är också på ett liknande sätt jag i nästa del vill läsa Mechthild 
von Magdeburg, det vill säga rikta blicken efter en levande erfarenhet 
snarare än att blott teoretiskt-fenomenologiskt diskutera den. Den 
teoretisk-fenomenologiska ramen syftar därmed inte blott till att ge 
oss teorier, utan till att genom teorierna se bortom dem till deras le-
vande ursprung. På liknande sätt poängterar Anthony Steinbock att 
fenomenologens uppgift går bortom rent begreppsliga förklaringar: 
”Fenomenologen syftar inte till blotta begreppsliga förklaringar, utan 
till att leda oss till den punkt där sakerna själva kan blixtra fram och i 
oss frammana den upplevelse som han eller hon försöker väcka.”317 
Den medfullföljande läsningen innebär alltså inte att vi separerar er-
farenheten från teorin, utan att skapandet av teori används för att 
återhämta erfarenheten genom att blicka längs med den och knyta 
tillbaka den till en levd erfarenhet. 

Jag skulle tro att det är just denna närhet till och förståelse av den 
levande erfarenheten som gjort att den mystika traditionen (i vid 
 bemärkelse) även efter Stein utgjort en så frekvent använd källa för 

317. Steinbock, Phenomenology and Mysticism, 2007, s. 27.
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den fenomenologiska filosofin i dess frågande efter erfarenheter av 
erfarandet. Theresa av Avila har till exempel även lästs av Anthony 
Steinbock i en undersökning av den religiösa givenheten som en källa 
till djupare förståelse av all givenhet. Tidigare har också Jean-Luc 
 Marion och John D. Caputo  använt sig av bland annat Dionysios 
Areo pagita och Augustinus och läst dessas texter som vittnesmål för 
en religiös erfarenhet som har något att säga om erfarenhetens struk-
tur. De mystika texterna läses inte heller endast som illustrationer 
eller metaforiska bilder för fenomenologiska tankar, utan de läses för 
att driva det fenomenologiska frågandet självt framåt. På liknande sätt 
vill jag i avhandlingens sista del läsa Mechthild von Magdeburg och 
under söka på vilket sätt hennes radikala beskrivning av förhållandet 
mellan Gud och kroppsligheten kan utveckla den fenomenologiska 
diskussionen om relationen mellan kropp och transcendens. Fenome-
nologins analyser gör alltså dessa mystika texter tillgängliga på ett nytt 
sätt, samtidigt som läsningar av sådana texter kan kasta tillbaka frågor 
till den fenomenologiska traditionen. Men innan vi kommer till min 
läsning av Mechthild ska vi närmare undersöka Steins fenomenolo-
giska läsningar av Theresa av Avila och Johannes av Korset.

3.2 Själens borg

Steins läsning av Theresa av Avilas huvudverk Moradas del Castillo In-
terior återfinns i ett appendix till EES. Den utgör ett mellanting mellan 
de religionsfilosofiska undersökningar utifrån fenomenologisk-teore-
tiska utgångspunkter som presenterades i det föregående kapitlet och 
Steins fenomenologiska läsning av Johannes av Korset. I denna text 
vill hon visa hur hon har hämtat material för sin teoretiska analys från 
Theresas text, samtidigt som den teoretiska undersökningen fördjupas 
i en återgång till en erfarenhet. Denna läsning är dock också en kristen 
konfessionell läsning som använder gudsbegreppet på ett oproblema-
tiserande sätt, det vill säga som ett begrepp för något vi redan vet vad 
det är, och som därmed inte tömmer begreppet.

Stein utvecklar den i EES förda diskussionen om relationen mellan 
det rena jaget, själen som uppsamlingsplats och själens djup genom att 
sammanfatta Theresas text, och det är också härifrån hon hämtat den 
rumsliga metaforen om själen som en borg. Det är alltså detta verk 
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som är grunden för förståelsen av det rena jaget som något fritt rörligt 
och själen som ett område som jaget kan röra sig inom. Detta appendix 
visar också hur Stein tänker sig själen som ett mittenområde mellan 
det kroppsliga och själens djup. 

Stein menar att våra undersökningsmöjligheter är bundna till vilken 
ingång vi väljer. Om vi väljer umgänge med andra människor som 
ingång till det själsliga livet så ger den naturliga erfarenheten oss en 
bild av den andre och vi sluter oss till att den andre har en bild av oss. 
Därigenom kan vi betrakta oss själva utifrån. Men via denna väg kom-
mer vi inte djupare. Inte heller genom vetenskaplig forskning om det 
inre når vi det andliga eftersom vetenskapen gör det flytande för-
blivande, och varigenom ande, mening och liv i deras aktvara blir 
 otillgängligt. (EES 521) Vetenskapen fixerar alltså det distanserade 
objektiverade och ignorerar dess flytande ursprung, en ingång som 
Stein med Theresas hjälp strävar bort från.

Istället manar Stein med hjälp av Theresa av Avila fram bilden av 
själen som en borg där ringmuren är den levande kroppen liksom sin-
nena och andliga krafter är dess vasaller, väktare och invånare. Själen 
inkluderar sju olika våningar, och i det innersta gemaket på den högsta 
våningen har Gud sin boning. Resan genom dessa sju våningar utgör 
alltså en undersökning av det erfarande jaget för att nå detta erfaran-
des utgångspunkter. Beskrivningen innebär en sorts objektivering av 
själen, men den rörelse som beskrivs innebär att detta objektiverande 
steg för steg, våning för våning lämnas av Theresa i hennes sökande 
efter ”borgens inre”. Den första våningen innebär just den augustinska 
insikten att det är genom självkännedom som jaget kan lära känna 
Gud. Den andra våningen visar dock att vändningen från det sinnligt 
givna inte utesluter ett lyssnande till den andre. På denna andra vå-
ning kan själen istället dra nytta av traditionen och låta traditionen 
vägleda den fortsatta resan. På den tredje våningen vill själen ordna 
sitt liv i enlighet med den första våningens inåtvändning och den 
 andra våningens tradition. Därmed utgör denna våning det steg i 
 Heideggers uppdelning i vilket den egna erfarenheten knyts till tradi-
tionens abstraktioner i ett konkret liv. På den fjärde våningen bär de 
tidigare våningarnas förberedelser frukt. Här visar sig en andlig värld 
bortom (eller snarare dold i) det varandes sinnliga värld. Denna fjärde 
våning innebär också en passivitet och ett mottagande av en andlig 
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värld. På den femte våningen tematiseras denna passivitet ytterligare. 
Där krävs både en passivitet och ett mottagande liksom en egen akti-
vitet och formulering av en andlig värld. Här finns också en dubbel 
kärlek, både till det varande och till Gud, vilket innebär att den re-
sande måste vara både aktiv och passiv. Den mänskliga aktiviteten 
innebär alltid en strävan mot något, och för att lämna varje något 
 måste hon utveckla en passivitet för att därigenom kunna älska även 
sin nästa såsom något som Gud vill och som något som träder fram ur 
strömmen. På den sjätte våningen har denna passivitet lyckats så att 
själen tillfälligtvis lyckas knyta sig till det gudomliga flytande varat i 
vad Theresa kallar en förlovning. På den slutliga sjunde våningen sker 
slutligen en ordlös förening. (EES 501ff) 

Denna resa beskrivs också som en resa bort från det kroppsliga, som 
framträder som livlös. (EES 507) Istället beskrivs det rena jagets rela-
tion till själen. Själen utgör det rum som det rena jaget kan röra sig i, 
men Stein beskriver också hur detta rum ”byggs om” till ett gudshus 
för att det rena jaget ska kunna finna sitt ursprung. Det rena jaget 
formulerar Stein alltså som en rörlig punkt i själens rum. Trots sin 
rörlighet är jaget bundet av själens orörliga mittpunkt i vilken det 
egentligen är hemma. Det strömmande rena jaget härstammar ur sjä-
lens djup och kan röra sig inom själen. Stein menar också att själens 
mittpunkt är den ort varur samvetets stämma härstammar, vilket är 
orten för det fria personliga beslutandet.318 Den älskande föreningen 
med Gud hör därmed samman med den fria personliga hängivelsen. 
Därför måste det fria beslutets ort samtidigt vara orten för den fria 
föreningen med Gud. Mot bakgrund av detta är det begripligt att 
 Theresa menar att viljans uppgivande är det viktigaste för föreningen 
med det gudomliga aktvarat. (EES 524f) Stein menar att när män-
niskan är i sitt innersta så behärskar hon det och kan röra sig fritt i 
själens borg. I analysen av Johannes konstaterar Stein att möjligheten 
att röra sig inom sig själv beror på själens jagformighet, Ichförmigkeit. 
Jaget är det i själen varigenom hon besitter sig själv och kan röra sig i 
själen som i ett rum. Den djupaste platsen är samtidigt hennes frihet, 
orten där hon kan sammanfatta hela sitt väsen och överskrida det. 

318. Stein alluderar här till Heideggers diskussion om samvetets rop i Sein und Zeit, 
som diskuterades ovan i denna del kapitel 2.3.
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(KSJ 142) Den rörelse Theresa beskriver är därmed jagets rörelse mot 
själens transcenderande djup.

Men denna rörelse mot själens innersta rum utgör också möjlig-
heten att komma närmare världen. Att närma sig Gud innebär att 
närma sig hans uttryck, och därmed är bortvändningen från världen 
inte något mål utan vägen till ett djupare vetande. Slutet innebär  också 
att själen återhämtar sina naturliga förmågor för att på ett nytt sätt 
kunna erfara och verka i världen. (EES 520) Som Steinbock påpekar 
är det den historiska effektiviteten, det vill säga de effekter och hand-
lingar som följer efter resan som bestämmer dess värde.319 Detta ut-
vecklar Stein dock inte vidare.

Likafullt tenderar analysen av Theresa hos Stein att bli en teoretisk 
utläggning i traditionellt kristna termer, där till exempel gudsbegrep-
pet inte undersöks närmare utan tas för givet. I sin analys av Johannes 
korsvetenskap formulerar hon emellertid en mer fullödig medfullföl-
jande fenomenologisk läsning. 

3.3 Korsvetenskap

I Steins sista text, färdigställd endast dagar innan hon blev förd till 
Auschwitz, analyserar hon Johannes av Korset, en av det spanska språ-
kets främsta poeter. Hans mest kända verk, vilka Steins analys också 
utgår ifrån, är Själens dunkla natt och Bestigningen av berget Karmel, men 
hon behandlar också hans kommentarer till dikterna Levande kärleks-
låga och Andlig sång. Stein betonar att Johannes av Korset inte skriver 
någon teori, utan att texten är baserad på en erfarenhet som försöker 
fokusera på det förblivande och därmed på alltings strömmande såsom 
det enda kontinuerliga. Genom analysen av själens dunkla natt åter-
kommer här den ljusmetaforik vi redan tidigare berört. (Se 1.3 och 2.1 
i denna del.)

Stein visar att Johannes av Korsets texter relaterar till Theresas sju 
våningar och själens borg som omgärdad av kroppen, där sinnena är 
kroppsliga organ och själens fönster varigenom kunskap om yttervärl-
den ges. Det sinnliga och andliga är därför nära sammanbundna, och 
den sinnliga kunskapen är inte möjlig utan den andliga. I sin natur-

319. Steinbock, Phenomenology and Mysticism, 2007, s. 121.
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liga aktivitet menar hon att anden är bunden till sinnena men genom 
att undersöka anden själv kan sinnenas möjligheter undersökas.  Anden 
erfar, bevarar och kan återkalla och fatta något i dess samband med 
andra erfarenheter. Den kan jämföra, göra allmänt, göra omdömen om 
den begreppsliga kunskapen och dra slutsatser, vilket innebär en för-
ståndshantering. Anden har även större möjligheter än så, men för att 
nå dessa måste den frigöra sig från den objektiverande intentionalite-
ten. Blicken måste länkas mot sina möjligheter och genom uppfostran 
och avfostran (Erziehung och Entziehung) närma sig dessa. (KSJ 101) 
Anden är därmed aldrig endast ett förnuft utan styrd av hjärtat; det 
handlar därför inte om credere Deum utan credere in Deum – att troende 
ge sig in i Gud (sich gläubig in Ihn hineinbegeben, KSJ 104). ”Gud” utgör 
möjlighetsbetingelser som vi inte direkt kan erfara. Detta innebär där-
med en älskande intentionalitet som inte distanserar sig från en ”Gud” 
för att kunna få syn på en sådan, utan som riktar sig i enlighet med 
möjlighetsbetingelserna.

Stein menar att det som sker här är en omställning från det natur-
liga till det övernaturliga. (KSJ 98) I enlighet med Steins filosofiska 
diskussioner kan vi konstatera att det övernaturliga inte är något som 
kommer till människan som från en annan värld eller en annan ord-
ning av varande. Det övernaturliga kan inte erfaras med de vanliga 
sinnena just eftersom det inte är något varande som erfars genom 
tvärgående intentionalitet. Istället är det ökande grader av förutsätt-
ningar för det varande vilka alltså undersöks av olika sorters längs-
gående intentionaliteter, reflekterande likaväl som självaffektiva. Här 
är det dock det otematiserbara självt som står i centrum, till skillnad 
från i analysen av transcendentalierna. 

Johannes av Korset använder sig av korset och natten som olika 
sorters symboler. Korset är en symbol och visar som sådan utöver all 
naturlig kunskap mot det obekanta eller oerfarbara. Korset är inte 
avbildande, utan Stein poängterar att det först och främst är ett verk-
tyg. Natten däremot är en avbild med en tydlig länk till sin urbild, men 
inte heller natten är någon bild om man med bild menar en siktbar 
gestalt:

Den är osynlig och utan gestalt. Och ändå uppfattar vi den, ja den är 
oss mycket närmare än alla ting och gestalter, är mycket närmare för-
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bunden med vårt vara. Liksom ljuset låter tingen framträda med sina 
synliga egenskaper, så uppslukas (verschlingt sich) natten och hotar även 
att uppsluka oss. Det som sjunker ner i den är inte blott ingenting: det 
finns kvar, men obestämt, osynligt och gestaltlöst likt natten själv,  eller 
skugglikt, spöklikt och därmed hotfullt. (KSJ 33)320

Natten är utan gestalt och just därför närmare vårt eget vara än de 
framträdande tingen. När vi ser i natten försvinner inte det varande, 
men det visar sig som gestaltlöst. Natten blir här en bild för en radikal 
ogripbarhet för den objektiverande intentionaliteten, som samtidigt 
innebär en sorts närvaro, urgrund eller avgrund som utgör det 
 innerstas väsen och därmed är gripbar i en helt annan och förreflexiv 
mening. Men vägen dit är hård:

Därmed är vårt eget vara inte endast hotat utifrån genom de faror som 
döljer sig i natten, utan är träffat i sitt innersta av natten själv. Den tar 
ifrån oss förmågan att använda våra sinnen, hindrar våra rörelser, för-
lamar våra krafter, tvingar oss till ensamhet, gör oss själva skugglika 
och spöklika. Den är som en försmak av döden. (KSJ 33)321

Natten träffar det mänskliga varat självt vilket tvingar bort det från 
det vanliga erfarandet. Denna natt träder själen in i när den försöker 
närma sig Gud, det vill säga sina förutsättningar som drar sig undan, 
i en troende och älskande intentionalitet. Liksom hos Theresa av  Avila 
börjar texten här med att den sinnliga delen av själen lämnas, likaväl 
som all längtan efter världsliga ting. Denna aktiva natt måste komplet-

320. ”Sie ist unsichtbar und Gestaltlos. Und doch nehmen wir sie wahr, ja sie ist 
uns viel näher als alle Dinge und Gestalten, ist mit unserem Sein viel enger ver-
bunden. Wie das Licht die Dinge mit ihren sichtbaren Eigenschaften hervortreten 
läßt, so verschlingt sich die Nacht und droht auch uns zu verschlingen. Was in ihr 
versinkt, das ist nicht einfach nichts: es bleibt bestehen, aber unbestimmt, unsicht-
bar und gestaltlos wie die Nacht selbst oder schattenhaft und gespenstisch und 
darum bedrohlich.”
321. ”Dabei ist unser eigenes Sein nicht nur durch die in der Nacht verborgenen 
Gefahren von außen bedroht, sondern durch die Nacht selbst innerlich betroffen. 
Sie nimmt uns den Gebrauch der Sinne, hemmt unsere Bewegungen, lähmt  unsere 
Kräfte, bannt uns in Einsamkeit, macht uns selbst schattenhaft und gespenstisch. 
Sie ist wie ein Vorgeschmack des Todes.”
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teras med en passiv natt, det vill säga människan måste aktivt lämna 
det världsliga livet samtidigt som hon måste acceptera sin passivitet 
och sitt icke-vetande. Som vi har sett i Theresas beskrivning är det en 
svår utmaning att lämna allt varande, denna världs ting. När detta 
genomförs blir människan försatt i ett dunkel och intet som Johannes 
kallar själens dunkla natt. Världen som sinnena erfar är det hus som 
själen känner sig hemma i, som livnär och förser den. När själen läm-
nar detta välbekanta hus och beger sig på trons väg är detta en nattlig 
väg, och i jämförelse med det naturliga förståndets klara insikt är tron 
ett dunkelt vetande: den gör själen bekant med något, men den kan 
inte se vad. Den binder själen till något den inte kan se. (KSJ 38) Den 
negativa vägen bär alltså en positivitet som kan formuleras som given-
heten av det icke-givna. Undret är att en icke-givenhet alls kan vara 
given, att människan kan erfara den egna erfarenhetens begränsning. 
Även målet, Gud, är natt eftersom det är karakteriserat av ett överljust 
ljus (überhellen Licht) som det andliga ögat inte är anpassat för. Det är 
ett bländande ljus som vi inte kan se i, men som inte heller är mörker, 
eller som är både mörker, i den mån vi är blinda i det, och ljus, i den 
mån det är ursprunget till all begriplighet. (KSJ 38f)

Men det finns också grader i mörkret, när sinnena sakta sjunker 
undan kommer först en skymning. När det slutligen endast finns tro 
kvar blir den naturliga förståndskunskapen helt avstängd. Detta inne-
bär dock inte att sinnena inte alls varseblir utan att de varseblir på ett 
annat sätt, sinnena ser och hör som om de inte såg och hörde. (KSJ 40) 
Natten är inte endast ett mörker utan kan också vara en månbelyst 
natt, i vilken saker och ting framträder på ett annat sätt och man ser 
andra saker än man gör i dagsljus. (KSJ 34) I den mörkaste natten 
framträder inte tingen alls, men där finns ändå ett strömmande er-
farande. I den månbelysta natten framträder inte tingen i sitt objekt-
vara som klart synliga, utan de erfars snarare i sin karaktär av att vara 
strömmande. På detta sätt beskriver Stein hur man tappar intresset 
och lusten till det världsliga, (KSJ 42) och mystikern istället vänder sig 
till det strömmande erfarandet. 

Vi kan förstå denna process som ett genetiskt försök att se allts ur-
sprung (till skillnad från transcendentaliernas statiska analys), ett för-
sök att se intentionalitetens rörelse, det strömmande stående. Det är 
ett försök att inte fastna i strömmandets tingsliga manifestationer och 
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steg för steg skala bort olika grader av enheter som formats i ström-
men, för att därigenom nå strömmandet självt. Den fullständigt längs-
gående intentionaliteten är helt mörk eftersom syn innebär just att se 
något.

Det sinnliga och andliga hamnar här i en ökande motsatsställning 
till varandra som det som visar sig genom tvärgående respektive längs-
gående intentionaliteter. När vi reflekterande vänder oss till det längs-
gående visar det sig genast som något som har separerat sig från 
strömmen själv, som något exterioriserat eller ut-tryckt. Det kan där-
för endast framträda som symboler eller metaforer för det strömman-
de. Det visar sig också att viljan, det vill säga medvetandets aktivitet, 
är ett hinder för att strömmen ska kunna erfaras som ström, eftersom 
viljan ständigt formulerar sig som en vilja till något. Stein visar istället 
att Johannes strävar efter en passivitet och att försöka bli Guds vilja 
– det vill säga en ström som föregår den egna strömmande erfaren-
heten och som den egna viljan är en del av, men samtidigt separeras 
från. Därmed kan också den ständiga strävan efter det ena eller det 
andra med dess oro och förvirring avta, och en djup frid kan inträda. 
(KSJ 47) Genom att viljan blir ett med Guds vilja blir den mänskliga 
viljan gudomliggjord, det vill säga inte längre riktad mot något. (KSJ 
79) När denna djupa frid inträder kan de ”renade sinnena” också 
 vinna sin andel: ”Beskådandet förlänar henne ren andlig glädje, i 
 vilken även de renade sinnena får del.” (KSJ 47f)322

Efter den första natten, som alltså är sinnenas natt, kommer den 
andra natten, andens natt. Denna natt är mörkare än den första och 
griper inte mot yttre erfarenhet utan mot det förnuftiga ljuset självt. 
(KSJ 49f) Liksom varseblivningen från yttre sinnen ska nu även de 
inre sinnenas, det vill säga inbillningskraften och fantasins, bilder 
 skalas bort. (KSJ 58)

Även minnet måste tömmas. Genom minnet träder all sinneserfaren-
het ned i ofullkomlighet, vilket vi kan förstå som att de omvandlas till 
exterioriserade kategorier och enskildheter. För att passivt kunna ta 
emot och utgöras av Gud, den rena strömmen, måste alltså även  denna 
sorts tömning ske. Genom minnets barlast, menar Stein att Johannes 

322. ”Die Beschauung verleiht ihr reine geistige Freuden, an denen auch die ger-
einigten Sinne Anteil gewinnen.”
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visar, störs ständigt den rena strömmens frid, och så länge minnena 
finns kvar kan man omöjligen vara fri för det obegripliga. Vill man nå 
förutsättningarnas avgrund måste man byta ut det föränderliga och 
begripliga mot det oföränderliga och obegripliga. (KSJ 71ff) Detta 
innebär alltså en självtömning (Selbstentäußerung) och såväl andlig som 
kroppslig fattigdom. (KSJ 76)

Genom att ta bort detta åtskiljande ljus kan ett större genomträng-
ande ljus, som är det åtskiljande ljusets ursprung, lysa. Stein kallar här 
detta ljus för övernaturligt, eftersom det är övertidsligt och överrums-
ligt. Detta ljus är dock inte något nytt utan fanns där ”hela tiden”, 
förnuftets ljus var självt en del av det. ”Den [själen] är Gud genom 
deltagande, behåller trots omvandlingen ’sitt naturliga, från det 
 gudomliga så helt skilda vara.’” (KSJ 53)323 Själens specificitet utplånas 
alltså inte i och med denna rörelse. (KSJ 60) Innan det bländande 
gudomliga ljuset inträder innebär dock detta del-tagande i det andliga 
ljuset att väsen och annat okroppsligt kan skådas. Detta mellansteg 
innehåller möjligheten till den positiva vägen med dess transcenden-
talier och annan väsensskådan. Här känner vi igen Steins tidigare dis-
kussion om förnuftets ljus som inte kan se sig själv, men som utgör 
kapaciteten till kategorier och transcendentalier.

I denna text betonar Stein emellertid att tron är det enda medel som 
leder till förening, eftersom det endast är tron som förmår ställa Gud 
inför våra ögon. Tron liknar det gudomliga såtillvida att den liksom 
Gud bländar förnuftet, som erfar den som ett mörker. Själen är därför 
alltmer förenad med detta bländande mörker ju mer den är uppfylld 
av tro. Ju mer varseblivningar, naturliga såväl som onaturliga, desto 
mindre förmåga har själen att tränga in i trons avgrund. Detta leder 
Stein till att radikalt hävda att varseblivningarna hos Johannes inte har 
något förhållande till Gud och därför inte heller kan vara ett medel till 
förening med Gud. (KSJ 74)324 

323. ”Sie [die Seele] ist Gott durch Teilnahme, behält aber trotz der Umwandlung 
’ihr natürliches, vom göttlichen so ganz verschiedenes Sein’.”
324. Det finns dock helt andra tolkningar av Johannes av Korset som betonar 
sinnligheten i hans mystik, se till exempel Sarah Coakley, Powers and Submis-
sions: Spirituality, Philosophy and Gender, 2002, särskilt s. 53. Se även den queera 
läsningen av Johannes i ”Love’s Urgent Longings: St John of the Cross”, 2007, 
av Christopher Hinkle som betonar de homoerotiska aspekterna av Johannes av 
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Intentionaliteten ska därför inte riktas mot det yttre eller mot 
 betydelsen, utan mot den gudomliga kärleken. Denna kärlek är här 
namnet på den sammanbundenhet varigenom det varande även kan 
vara separerat. När Johannes försöker vända sig från det varande till 
det varandes sammanbundenhet menar Stein att han endast kan låta 
sig vägledas av denna kärleks sammanhållande kraft. Eftersom själens 
naturliga aktivitet endast kan ge det ändliga låter själen i passivitet 
kärleken peka ut riktningen. Detta är dock en kärlek som man inte vet 
vart den riktar sig. (KSJ 60) Skillnaden mellan själens aktivitet och 
passivitet är här samma skillnad som den mellan det man strävar efter 
och önskar besitta och det man redan har och besitter. Att själen här 
är passiv innebär alltså att den lyssnar till det som den redan har, men 
som vi också tenderar att bli blinda inför. Kärlekens riktning kan for-
muleras som ett högsta värde, ett ”mer” bortom varje gripbarhet, eller 
till och med ett rent ”mer”. Men att låta sig styras av denna kärlek 
innebär inte att man griper Gud med känslorna. Kärleken är inte and-
lig njutning i Steins läsning av Johannes, utan även sådan njutning är 
något skapat och övergående; istället måste begäret tömmas på varje 
njutning. Denna fixering vid olika sorters njutning menar Stein att 
Johannes ser som ett ständigt hot, eftersom man då låser sig till något 
snart övergående. Det kan också vara ännu farligare att bli fast vid till 
exempel gudstjänstens bilder än vid världsliga bilder, eftersom man då 
tror sig vara säker på sin väg till det gudomliga. (KSJ 81, 93) Endast 
för att erinra sig kärleken får man bevara och gripa en bild, men att 
gripa en bild innebär att ständigt komma vidare i sin förståelse av den, 
att rikta sig mot dess medgivna ”mer”. De bilder som på detta sätt kan 
gripas bör dock inte vara fantasibilder av något främmande. Istället 
bör de vara spegelbilder, en bild av det egna som är utkastad framför 
mig. (KSJ 77) Bilden är alltså något begripligt som pekar utöver den-
na begriplighet. Målet är därför att låta dessa bilder, steg för steg, 
närma sig seendet för att slutligen smälta samman med detta och där-
med lämna det synliga. Bilderna är alltså primärt alltid skilda från den 
som skådar bilden, men den mystika resan leder till insikten att bilden 
föreställer det egna seendet och att bilden därför slutligen inte står 
framför jaget utan jaget träder in i bilden, eller bilden träder in i jaget. 

Korsets skrifter.
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Risken med bilden är att den fryser den levande strömmen. Stein po-
ängterar istället att tron aldrig får stelna i fixerade definitioner:

Ty i den mån andligt vara är liv och förändring, låter sig dess kunskap 
inte infångas i statiska definitioner, utan kunskapen måste själv vara 
en framåtskridande rörelse och söka sig ett flytande uttryck. Det gäller 
även tron. Den är ju själv ett andligt vara och därmed en rörelse: ett 
uppåtstigande till alltmer ofattbar höjd och nedstigande i en ständigt 
djupare avgrund. Därför måste kunskapen genom olika uttryck för-
söka få grepp om tron, i den mån som den överhuvudtaget förmår 
gripa den. (KSJ 99)325

Tron leder därmed inte till ett nunc stans, utan till en rörelse eller funk-
tion. På detta sätt finner definitioner, kunskaper och bilder sina platser 
och begränsningar. Denna andra natt innebär alltså en förändrad rela-
tion till de inre varseblivningarna, medan den första natten förändrar 
relationen till de yttre varseblivningarna. Men det finns även en tred-
je natt. En natt som går än längre och som beskrivs som den sista 
 reningen. Den första natten handlade om en vändning från den tvär-
gående retentionen till den reflekterande längsgående, den andra om 
en vändning från den reflekterande längsgående intentionens exterio-
risering till dess självaffektiva strömmande. Denna tredje natt innebär 
slutligen en vändning från intentionaliteten som ett aktivt riktande 
och därmed från det Scheler kallade kärlekens ordning och som vi fann 
även i Steins personbegrepp. Genom denna natt förnekas alla förmå-
gor, lidelser, begär och böjelser. Men när dessa förnekats och kärlekens 
riktning är utplånad är inte heller Gud synlig. (KSJ 109f) I detta till-
stånd av total natt stöter anden på något, nämligen vad Johannes kall-
lar en andlig kunskap om fullkomlighet. (KSJ 114) Denna erfarenhet 
beskriver existensfilosofin som ångestens erfarenhet, varigenom en 

325. ”Denn sofern geistiges Sein Leben und Wandlung ist, läßt sich seine Erkennt-
nis nicht in starre Definitionen einfangen, sondern muß selbst fortschreitende 
Bewegung sein und sich einen fließenden Ausdruck suchen. Das gilt auch vom 
Glauben. Er ist ja selbst geistiges Sein und darum Bewegung: ein Aufstieg in im-
mer unfaßlichere Höhe und Abstieg in immer abgründigere Tiefe. Darum muß 
die Erkenntnis versuchen, seiner durch mannigfachen Ausdruck habhaft zu wer-
den, soweit sie ihn überhaupt zu fassen vermag.”
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helhet plötsligt blir synlig: när allt försvinner visar sig den helhet som 
bar möjligheten till allt enskilt varande.326 Här beskrivs denna helhet 
istället som en brännande kärlek. (KSJ 117f) Genom att undersöka 
upplevelsens olika skikt menar Stein att Johannes i det djupast lig-
gande skiktet, bortom intentionalitetens tudelade vara och kärlekens 
riktning, inte finner ett Intet, utan en ren affirmation och bejakande.

Denna resa innebär enligt Stein att själen älskar vad hon tidigare har 
förstått som en yttre Gud genom Gud och inte av sig själv, eftersom 
Gud visar sig som hennes eget innersta. På samma sätt känner själen 
efter resan tingen genom Gud och inte Gud genom tingen. Själen 
måste dock överlämna sig och nå den yttersta passiviteten för att nå 
denna insikt. (KSJ 189, 191) Processen innebär alltså att ta bort bilder 
för att låta det strömmande självt strömma. Först genom att lämna sig 
själv finner jaget därmed sig själv:

I sitt uppstigande till Gud lyfter sig själen över sig själv eller blir lyft 
över sig själv. Och ändå lyckas den endast först därigenom nå in till sitt 
innersta. Det låter motsägelsefullt, men motsvarar sakläget och är 
grundat i det förhållande varigenom andens rike förhåller sig till Gud. 
(KSJ 136)327

Denna paradox härstammar från att allt yttre träder fram från ett inre 
utgående ur sig själv (Aus-sich-Herausgehen). (KSJ 138) Vårt jag med 
dess själ och kropp framträder ur ett strömmande transcenderande. 
För att nå detta strömmande måste det rena jaget lämna jagets exte-
rioriseringar, dess ut-tryck, för att nå strömmandet självt. 

Både Karmel och Själens natt saknar dock de delar som utförligt 
 skulle beskriva föreningen, och Stein frågar sig om dessa delar aldrig 
skrevs eller om de har undertryckts av traditionen. (KSJ 156) Johannes 
slutar alltså i en ordlöshet som Stein inte känner sig helt tillfreds med. 
Jag vill slutligen betona ett annat ”slut” som vi fann i Steins analys av 
Theresa av Avila och som även finns närvarande i hennes läsning av 

326. Se t. ex. Sein und Zeit, 1993 [1927], § 40, s. 187.
327. ”In ihrem Aufstieg zu Gott erhebt sich die Seele über sich selbst oder wird 
über sich selbst erhoben. Und doch gelangt sie damit erst recht eigentlich in ihr 
Innerstes hinein. Das klingt wiederspochsvoll, entspricht aber der Sachlage und 
ist begründet in dem Verhältnis, in dem das Reich des Geistes zu Gott steht.”
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Johannes av Korset. Slutet på Johannes resa är inte föreningen med 
Gud utan återkomsten till det mångfaldiga livet. ”Gud” är därmed 
inte ett slutmål utan en perspektivändring som präglar återkomsten 
efter resan, på så sätt att den skådande inte längre försöker se eller 
förstå Gud i termer av det varande. När man väl genomlevt kärleks-
föreningen med Gud menar Stein att bild och sak byter plats. (KSJ 214) 
Johannes erfar inte längre att varje ord eller bild är otillräcklig för att 
benämna Gud eftersom han i det enskilda ser dess gudomliga ur-
sprung. Vi kan här återknyta till distinktionen mellan symbol och 
tecken, som diskuterades i denna del i kap 1.2. Gudsbilder är här inte 
längre metaforiska tecken som uttrycker något bortomliggande, utan 
erfarenheten av denna rena affirmation innebär istället att det varande 
erfars som ett ut-tryck för det gudomliga. Gudsbilder är därmed sna-
rare symboler som till skillnad från metaforen inte är ett tecken för 
något annat, utan något man kan kasta sig längs med och som i sitt 
framträdande bär på ett ”mer”. Efter omvändningen erfars alltså det 
exterioriserade eller ut-tryckta utifrån strömmen och inte längre 
strömmen utifrån exterioriserade eller ut-tryckta bilder och begrepp. 
Problemet med att orden inte kan benämna strömmens strömmande 
kastas om och det är möjligt att se hur alla ord är strömmande. Denna 
aspekt är dock inte något som Stein uppmärksammar i någon högre 
grad. Istället tenderar texten att formulera Gud som ett mål och jagets 
uppgift som att lämna sig själv som ett varande bland många, som en 
kropp och ett ut-tryck, för att finna ett sant jag och liv i Gud som ett 
nunc stans.

I Steins analys av Johannes innebär den vändning som sker att krop-
pens bestämdhet lämnas för att erfara dess grunder. Men som vi har 
sett innebär denna erfarenhet också möjligheten för kroppslighet och 
sinneskunskap att framträda i ett nytt ljus, istället för att utplånas. Det 
tillfälliga ses därmed i sin aspekt av oändlighet istället för att man 
skulle försöka formulera det oändliga i termer av det ändliga. Om vi 
med den levande kroppen dessutom menar den självaffektiva erfaren-
heten av ett nu-här, kan den mystika erfarenheten formuleras som en 
fördjupning av den levande kroppens erfarenhet av sig själv. 

Vi kan slutligen kortfattat sammanfatta Johannes resa genom tre 
nätter såsom den beskrivs av Stein på följande sätt: Den första natten, 
sinnenas natt, innebär en vändning från den tvärgående intentionali-
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teten. Den andra natten, andens natt, innebär en vändning från den 
reflekterande längsgående intentionaliteten. Slutligen innebär den 
tredje natten, trons natt, ett brott med intentionaliteten själv, vilket 
inte leder till att ett intet framträder utan till en överflödande affirma-
tiv och födande kärlek.

I mystiken kan vi finna en fenomenologiskt främmande ståndpunkt, 
som gör Gud till ett mål och innebär att resan till det gudomliga slutar 
i utplåningen av det varandes specificitet och möjligheten att bli ett liv 
med Gud. Döden förstås därmed som livets Liv och som en självaffek-
tion helt utan att vara föremål för sig själv (vilket är en slutsats som 
inte bara är närvarande i Steins texter, utan även hos Henry i hans 
senare kristna fenomenologi).328 Men Steins beskrivning öppnar  också 
för en läsning vari Johannes beskriver en destruktion av jaget som 
leder till ett gränsvara och en undersökning av en gränsdragning som 
samtidigt ut-trycker, definierar och separerar. Det vill säga det varan-
des död leder inte till livets Liv, utan snarare till livets mångfaldiga 
födelse.

4. Sammanfattning

Frågan vi fick med oss från Schelers filosofiska verk gällde möjligheten 
att fördjupa självaffektionens med-vetande och undersöka hur ett så-
dant vetande kan vara relaterat till reflektionens kunskap. Undersök-
ningen av Stein skulle vi lite tillspetsat kunna hävda inleds med att vi 
tvingas ta ”ett steg tillbaka”, det vill säga med en tillbakagång till en 
objektiverande intentionalitet i hennes intersubjektivitetsteori. Men 
detta steg tillbaka visade sig vara nödvändigt för att vi skulle kunna 
förstå de fenomenologiska utgångspunkterna för hennes religionsfilo-
sofi. Alla de tre olika teman som undersöks utifrån Steins intersubjek-
tivitetsteori fångas senare på olika sätt upp i hennes religionsfilosofi: 
inkännande, kroppens ut-tryck och diskussionen om det rena jaget. 

Inkännandets originära erfarenhet av den andres främmande karak-
tär eller icke-originaritet visar samtidigt på ett möjligt erfarande och 
en ofrånkomlig skillnad. Detta inkännande återkommer i den mystika 
resan, som innebär ett alternativt sätt att närma sig det icke-originärt 

328. Se Henry, I am the Truth, 2003 [1996], till exempel s. 38.
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givna i inkännandets två första steg. Inte desto mindre återkommer 
också inkännandets tredje objektiverande steg som ett ständigt hot om 
en objektifiering av de icke-givna förutsättningarna, vilket separerar 
dem från det givna och gör det objektiverade till ett eget oberoende 
vara. 

Den levande kroppens uttryck binder samman det givna med det 
medgivna och visar både hur det givna ständigt har medgivna aspekter 
och att det medgivna uppfattas som primärt och ständigt ut-trycker 
sig, det vill säga framträder, och därigenom får en specifik gestalt. 
Världen kan i religionsfilosofin därmed formuleras som Guds ut-tryck, 
där Gud förstås som en icke-given grund: något nödvändigt men stän-
digt implicit.

För att förstå det icke-givna i intersubjektivitetsteorin måste vi 
också förstå det direkt givna, vilket Stein i Husserls efterföljd menar 
först och främst utgörs av det rena jaget. Där Husserl initialt efter-
strävade ett sammanfallande mellan det givna och det givande jaget 
betonar Stein alltmer deras åtskillnad. Detta glapp är till och med en 
central punkt för såväl Steins religionsfilosofi som hennes mystika 
 period, eftersom det rena jaget därmed återfinner sitt ursprung i sjä-
lens djup. Theresa av Avilas och Johannes av Korsets vägar till Gud 
innebär också en vändning mot detta själens djup. 

I sin religionsfilosofi finner Stein dock inte endast en sådan icke-
givenhet utan formulerar också positiva vägar till Gud: transcenden-
talierna innebär det varandes mest allmänna karaktärsdrag, vilka 
 därmed också blir ord för det gudomliga. Visio beatifica visar sig 
 kombinera en positiv väg av fenomenologisk väsensskådan och ett 
medfullföljande i dennas förutsättningar. Denna väg visar på den tro-
ende intentionaliteten och dess mellanposition mellan icke-vetande 
och tillit. 

De positiva vägarna skulle kunna formuleras som statiska analyser 
vilka skiljer sig från de negativa vägarnas genetiska förhållningssätt, 
som söker erfarenhetens strömmande medan den statiska analysen 
nöjer sig med strömmens tillfälliga ut-tryck. 

Liksom den augustinska traditionen utvecklar Stein också sin reli-
gionsfilosofi som en inre väg. Denna undersökning sammanfaller ini-
tialt med den fenomenologiska, men bryter sig genast också ur en 
därmed möjlig egocentrism. Istället visar Stein hur den inre vägen 
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leder till en gränsdragning som utgör ursprunget för att människan 
”faller isär”, vilket möjliggör att hon kan rikta sig mot en inre respek-
tive yttre väg.

I den symboliska teologin finns ett försök att hålla ihop detta isär-
fallande i en betoning av det medgivna och av ”bilden”; inte desto 
mindre tenderar här symbolen, i vilket det medgivna finns i det givna, 
att omvandlas till tecknets logik, i vilken det medgivna omvandlas till 
ett eget självständigt existerande vara liksom i intersubjektivitetsteo-
rins tredje steg.

I sin senare kristna period kritiserar Stein alltså Husserl för att han 
intar en egocentrisk position. Men samtidigt som hon gör det och 
vänder sig till en kristen filosofi formulerar hon sin egen position som 
teocentrisk. (EuG 34) Det innebär att det medgivnas icke-givenhet 
objektifieras och förstås som ett nunc stans, en statisk Gud. Steins reli-
gionsfilosofi, liksom hennes fenomenologiska läsningar av Theresa av 
Avila och Johannes av Korset tenderar också att i vändningen inåt 
vända sig från såväl den levande och uttryckande kroppen som det 
kroppsliga såsom något ut-tryckt och objektiverat.

Men här finns också, liksom i Schelers anteckningar om den levan-
de kroppen, en annan möjlig förståelse av det kroppsliga, nämligen 
som andens självaffektiva nu-här. En sådan förståelse är också sam-
manbunden med könsskillnaden, i och med att kvinnan är karakteri-
serad som den vars kroppsliga nu-här kan ta emot en annan, och hon 
därmed också har större möjlighet att via mystiken närma sig, eller 
vara öppen för, det helt främmande.

I det sista kapitlet, fokusera på Steins texter om Theresa av Avila och 
Johannes av Korset, fann vi också en öppning mot en annan position. 
Theresa och Johannes formulerar inte primärt någon teori om sin rela-
tion till en gudomlig (av)grund, utan lever en sådan relation, vilket blir 
tydligast i Johannes olika ”nätter” där han aktivt vänder sig från en 
tvärgående intentionalitet, en reflekterande längsgående  intentionalitet 
och slutligen intentionaliteten själv. Detta innebar att läsarten måste 
ändras något. Istället för att försöka formulera en kunskap innebär 
denna alternativa läsart ett medfullföljande av textens rörelse. Genom 
Steins läsning av Theresa och Johannes kan vi följa med genom de-
struktionen av jagets olika lager. Hos Johannes innebär detta slutligen 
en vändning, inte endast från sinnenas tvärgående intentionalitet till 
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andens reflekterande längsgående, utan också en vändning bortom 
intentionalitetens struktur i en allomfattande brännande älskande 
upplevelse. Utifrån denna erfarenhet framträder världen i ett nytt ljus.

Stein formulerar i ett annat sammanhang denna rörelse på följande 
vis:

Är inte snarare kunskapen om de egna gränserna samtidigt nödvän-
digtvis ett genombrytande av dessa gränser? Att fatta sig själv som 
’ändlig’ innebär att fatta sig som ’något och ändå inte allt’, och där-
igenom kommer ’Allt’ inom synhåll även om det inte blir ’begripet’, 
det vill säga omfattat och underordnat den mänskliga kunskapen. 
(EES 493)329

Kanske är detta en möjlig formulering av gränsens vetande. Ett 
 vetande som inte är begripet, men som reflektionen över vetandets 
gräns låter oss ana. Att stå vid kunskapens gräns innebär samtidigt att 
världen visar sig på ett annat sätt i sin födelse ur en strömmande gräns-
dragning. Att på ett tydligare sätt försöka förstå relationen mellan 
transcenderandet som en strömmande gränsdragning och kroppslig-
heten som ett givet givande är uppgiften i den fjärde och sista delen. 
För att utveckla denna position vill jag använda de här utvecklade 
feno menologiska begreppen och analysmetoderna i en läsning av 
 Mechthild von Magdeburg. Till skillnad från både Schelers och Steins 
religionsfilosofier, likaväl som Steins läsningar av Johannes av Korset 
och Theresa av Avila, ger nämligen Mechthild kroppsligheten en långt 
viktigare och mer fruktbar plats i relationen till sin Gud. En fenome-
nologisk läsning av hennes text Das fließende Licht der Gottheit innebär 
alltså inte bara att jag kan vidareutveckla de fruktbara drag jag funnit 
hos såväl Husserl som Scheler och Stein, utan också att det är möjligt 
att utveckla relationen mellan ett överflödande, transcenderande 
”mer” och det givna, sinnliga och kroppsliga på ett annat sätt än vad 
vare sig Husserl, eller Scheler och Stein gör.

329. ”Ist nicht vielmehr die Erkenntnis der eigenen Grenzen zugleich notwendig 
ein Durchbrechen dieser Grenzen? Sich selbst als ’endlich’ erkennen, heißt sich 
als ’etwas und nicht alles’ erkennen, damit wird aber das ’Alles’ ins Auge gefaßt, 
wenn auch nicht ’begriffen’, d.h. von der menschlichen Erkenntnis umfaßt und 
bewältigt.”
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del iv 

Mechthild von Magdeburgs 
daimocentriska utgångspunkt

Scheler och Stein visar i sin religionsfilosofi att det objektiverande 
tänkandet är möjligt blott genom människans transcenderande karak-
tär: det vill säga tänkandets och människans grundstruktur visar sig 
som transcenderande aktvara. Men i deras religiösa filosofi innebär 
detta aktvara att den levande kroppen primärt framträder som ett ut-
tryck och en kroppslighet som alltmer ska lämnas därhän när trans-
cenderandet undersöks som människans gudomliga aspekt, eller som 
hennes möjlighet till närhet till en Gud. Den skiljelinje vi fann hos 
Scheler återkommer gång på gång, och ju mer religiöst Schelers och 
Steins tänkande blir, desto tydligare tar de ställning för ett avskärande 
av transcenderande värden från det sinnligt givna. Därmed lämnar de 
världen för att undersöka dess förutsättningar. Denna avskärande 
 rörelse mellan ett inre aktvara respektive ett objektiverbart och sinn-
ligt givet vara är dock inte något som är specifikt för denna tidiga 
 fenomenologi. Tvärtom tenderar den att återkomma närhelst fenome-
nologin vänder sig till religionen. Det mest samtida exemplet kan 
återfinnas i Michel Henrys och Jean-Luc Marions fenomenologier, 
vilket jag i korthet försökte visa i inledningen.330 

Men det finns texter i den kristna traditionen där andra förhåll-
ningssätt mellan sinnlig givenhet och transcenderande kommer till 
uttryck. En sådan text är Mechthilds von Magdeburgs Das fließende 
Licht der Gottheit, där såväl sinnlighet som kroppslighet blir centrala i 
relationen till det ogripbara gudomliga. Kroppsligheten visar sig här, 
liksom i Husserls analys, som mångtydig och som en kontaktpunkt 
mellan det givna och dess icke-givna förutsättning. Inte desto mindre 

330. Se också min artikel ”Ambiguities of the human body in phenomenology and 
Christian mysticism”, under publicering, där jag argumenterar för att denna ten-
dens även kan återfinnas hos Henry.
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är den fenomenologiska läsningen av Mechthilds text möjliggjord inte 
bara av Husserls kroppsbegrepp, utan även av Schelers och Steins reli-
gionsfenomenologier, men den följande läsningen av Mechthild vill 
också peka mot en annan möjlig religionsfenomenologi som inte skär 
av det transcenderande aktvarat från en yttre kroppslighet utan erfar 
deras ömsesidiga beroende.

Hos Husserl fann vi en fenomenologi som utgick från ett transcen-
dentalt rent ego och som därifrån sökte basen för evident vetande 
genom en objektiverande intentionalitet. Men analysen av denna 
 intentionalitet innebar att Husserl öppnade också för andra typer av 
intentionalitet. Inte minst i analysen av det inre tidsmedvetandet visar 
sig det egna som ständigt transcenderande, det vill säga som ett 
 kontinuerligt överskridande av sig själv och det direkt givna. Husserl 
formulerar därmed detta transcenderande, men hans språk och metod 
finner sin utgångspunkt och sitt centrum i en objektiverande intentio-
nalitet och ett primärt objektiverande ego. Det är också mot en objek-
tiverande intentionalitet som alla analyser slutligen syftar. Hos Hus-
serl finner därmed det objektiverande medvetandet sin egen gräns och 
sitt beroende av andra typer av intentionalitet, men förblir i sista hand 
bundet till sin egologiska utgångspunkt som betonar hur det främ-
mande visar sig för mig, snarare än att betona dess existens som något 
som överskrider mig. Husserls fenomenologi tenderar därmed till en 
egocentrisk position som Husserl i sin analys tidvis även överskrider.

Scheler kritiserade, som vi har sett, Husserls intentionalitetsbe-
grepp och lyfte fram en älskande intentionalitet. Denna intentionalitet 
får sin drivkraft från det som den inte har. Såsom älskande är man 
riktad mot det älskades ”mer”, det vill säga mot det givnas icke-given-
het. Men denna riktning innebär också den ständiga risken att av-
skära det icke-givna från det givna och att ett transcenderande ”mer” 
framträder bortom det sinnliga och världsliga – en tendens som blir 
tydlig inte minst i Schelers religionsfilosofi. Utifrån en egologisk- 
fenomenologisk utgångspunkt kan det icke-givna endast framträda 
negativt och därmed finns i denna utgångspunkt en stark likhet med 
den negativa teologin. Men Scheler går även bortom en sådan ut-
gångspunkt och finner ett positivt, kristet innehåll som en absolutsfär. 
Därmed måste han sägas gå bortom en strikt fenomenologi och närma 
sig en kristen filosofi och en teocentrisk utgångspunkt.
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Stein formulerar spänningen mellan Husserl och en kristen attityd 
som ett tänkande utifrån en egocentrisk respektive teocentrisk ut-
gångspunkt, vilken hon diskuterar explicit i sin iscensättning av en 
dialog mellan Husserl och Thomas av Aquino. Stein låter Thomas säga 
till Husserl: ”Så är väl den skarpaste motsättningen mellan tran-
scendental fenomenologi och min filosofi: här en teocentrisk, där en 
egocentrisk orientering.” (EuG 34)331 Spänningen mellan dessa båda 
positioner återfann vi också i del III, 2.3, där vi i Steins intersubjek-
tivitetsteori fann en fenomenologi i vilken det främmande förstods 
som underordnat det egna, vilket i analysen av Dionysios omkastades 
till en mystikens fenomenologi vari det egna förstods som underkastat 
det främmande. Det innebär att Steins första period kan karakteriseras 
som egocentrisk, medan hennes kritik av Husserls idealism och beto-
ning av en överskridande realism leder henne till en teocentrisk ut-
gångspunkt, där det främmande är överordnat det egna, och så små-
ningom till en kristen filosofi där begrepp som ”Gud” inte längre 
behöver undersökas utan utgör en given utgångspunkt. 

Finns det då någon tredje position? En position som inte avskär det 
givna från det medgivna eller icke-givna, och som varken låter det 
egna framträda på det främmandes bekostnad eller det främmande på 
det egnas bekostnad? Steins beskrivning av Husserl som egocentrisk 
kan synas orättvis; kan inte en mer positiv läsning av Husserl ge en 
ingång till en sådan tredje position? Det har den delvis redan gjort, hos 
Husserl fann vi nämligen den objektiverande kunskapens gränser när 
transcenderandet återkom som en kategori som inte till fullo kunde 
sättas i parentes. Men Husserl förblir ändå primärt intresserad av det 
givna och inte av dess icke-givna gränsområden. Även hos Stein när-
mar vi oss en tredje position i analysen av Johannes av Korset när han 
undersöker och destruerar erfarenhetens struktur genom att skala bort 
olika ”lager” i intentionaliteten. Men Stein återknyter endast mot-
villigt denna rörelse till det direkt givna och en återkomst till den 
mångfaldiga världen. Därmed tenderar Steins analys även här att läm-
na det världsliga för det gudomliga, det givna för det icke-givna och 
det egocentriska för det teocentriska.

331. ”So ist wohl der schärfste Gegensatz zwischen transzendentaler Phänomeno-
logie und meiner Philosophie: hier theozentrische, dort egozentrische Orientierung.”
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Hos Scheler fann vi i diskussionerna om enkännande och delad 
kroppslighet ett annat embryo till en sådan tredje position. Det skulle 
också kunna återfinnas i de korta anteckningarna om eros som för 
bortom det direkt givna, men samtidigt förblir kroppsligt. Detta eros 
visar sig vara det demoniska ”mellan” som binder samman kraft och 
ande. (Nachlass III, 236, här II.2.3) Eros som det demoniska återfinner 
vi redan i Diotimas tal i Platons Gästabudet, där eros framträder som 
det som binder samman och befinner sig ”mellan” det egna och det 
främmande. Medan kärleken hos Scheler alltså ständigt innebär risken 
att avskära det medgivna från det givna, finns det i erotiken en möjlig-
het till deras sammanbundenhet. Det innebär att kroppsligheten inte 
lämnas för det andliga, utan att den transcenderande rörelsen utgör 
just ett mellan det närvarande och det frånvarande. 

Det demoniska har i filosofihistorien markerat just en sådan mellan-
position. För att närma oss denna tredje position kan vi därför i kort-
het behöva undersöka det demoniska. I Grekland stod demonerna 
mellan människan och det gudomliga, och för människan benämner 
de det gudomligas makt och människans öde. De individuella demo-
nerna förstods likt människan som dödliga, föränderliga och för-
mögna att känna smärta och lust. Men de hade en långt längre livstid 
än människan och de hade gudomliga förmågor, vilket också gjorde 
dem självständiga gentemot gudarna. Såsom en sorts mellanvarelse 
associerades demonerna också med de döda, och själen som överlevde 
döden gjorde det i ett demoniskt förbund med gudarna. I positiva 
former kunde demoner framträda som skyddsandar, senare på latin 
kallade genii, men de kunde också vara hotande och ta människan i 
besittning. Hos Platon ligger betoningen på ett obestämt ”demoniskt” 
som en inre stämma, snarare än på demonen i konkret och individua-
liserad form. Sokrates menar i sitt försvarstal också att det är en sådan 
inre demon som driver honom att filosofera och i Timaios är den hög-
sta av själens tre delar en demon vars uppgift är att styra människan 
mot himlen. Människan ska därmed odla sin odödliga natur genom 
att vårda sin demon.

Under kristendomen däremot utvecklas det demoniska till något 
rent negativt och de positivt laddade demonerna omformulerades som 
änglar. Men det demoniska får också en växande roll när det gudom-
liga utvecklas till något allt mer frånvarande och distanserat. Under 
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1800-talet kom det demoniska också att associeras med skapande och 
genialitet (som etymologiskt härstammar från genius). Men som en 
genius, skyddsande, är det också skilt från människans vilja, vilket gör 
att det skapande diktargeniet, hos till exempel Goethe, står bortom 
gott och ont.332

En etymologisk tolkning av det grekiska begreppet daimon menar 
att det härstammar från roten för ”dela”: demonen är därmed den som 
utdelar och tar isär. Men den är också i sig själv den som har del i 
olika sfärer, den är delad och delare.333 Demonen är därmed en gräns-
varelse, en metaxu och står mellan det dödliga och odödliga. Den är, 
som Simone Weil säger, det som samtidigt skiljer åt och förenar, likt 
en mur mellan två fängelseceller som skiljer två fångar åt, men som de 
samtidigt genom knackningar kan kommunicera genom.334

En annan dubbelhet finner vi hos Paul Tillich, som menar att det 
demoniska är sammanbindningen mellan det kreativa och destrukti-
va: det kreativa i det destruktiva och det destruktiva i det kreativa. Det 
är förbundet med processen att ”ta form”, men är också denna forms 
sårbarhet och bär därmed med sig en vilja att bryta den egna formen 
och gå bortom den. Tillich förbinder detta med besatthet, som innebär 
just en tudelning eller ett gap i personligheten. Personligheten förstår 
han som en makt över sig själv som är grundad i medvetandets enhet 
och besattheten som en attack mot denna enhet. Med Freud och 
Nietzsche menar han att eros och viljan till makt bär just på sådana 
attacker mot den enhetliga, självkontrollerade personen.335

Hans Ruin poängterar slutligen att det demoniska är förbundet med 
osäkerheten över människans väsen. Det är inte primärt något irratio-
nellt utan en demonisk kvalité i förnuftet självt, nämligen kraften i att 
skapa ett avstånd från det rådande, det vill säga den reflexiva men 
också objektiverande förmågan. Men det är också det öde som män-
niskan måste underkasta sig och viljan som något givet. Begreppet 

332. Joakim Ritter och Karlfried Gründer (red) Historisches Wörterbuch der Philoso-
phie, band 2: D-F, s. 1–6 samt Herbert Nowak, Zur Entwicklungsgeschichte des Begrif-
fes Daimon, 1960, se särskilt s. 9–11, 33–36.
333. Zur Entwicklungsgeschichte des Begriffes Daimon, s. 1, se även Hans Ruin, ”Om 
det demoniska”, 1996, s. 65.
334. Simone Weil, La pesanteur et la grâce, 1962.
335. Paul Tillich, The Interpretation of History, [1936].
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betonar därmed den samtidiga passivitet och aktivitet varigenom 
människan tar på sig att vara sig själv. Det demoniska visar just att 
människan inte är genomskinlig för eller kontrollerar sig själv. Men 
insikten i denna brist öppnar, liksom vi har sett hos Scheler, en insikt 
om  ett Annat, eller Intet, och möjliggör ett rop från det som inte är 
närvarande. Med Heidegger menar Scheler därför att människan är 
hemma i det kusliga och uppehåller sig i öppningen mot det gudom-
ligas och obekantas närvaro. Människan är inte någon naturlig eller 
andlig entitet utan en öppning mot det hon inte är men samtidigt 
tillhör. Hon har inget helt eget, hennes hem är att vara öppen mot det 
främmande och kusliga: demonen som samtidigt hotar hemmet. När 
människan går det kusliga till mötes och lyssnar till det kusligas röst i 
sig själv blir hon själv en daimon. Detta förbinds med det transcenden-
tala jaget som en mellanvarelse mellan det världsliga och icke-världs-
liga. Som filosoferande är det demoniska människans form när hon 
närmar sig det kusliga i henne själv. Men detta är också platsen för det 
erotiska, där människan öppnar sig för och smälter samman med det 
andra.336 Det demoniska sammanfattar därmed flertalet av de centrala 
teman som jag velat undersöka vidare utifrån analyserna av Husserl, 
Scheler och Stein: bland annat delandet som både binder samman och 
separerar, en födande gränsdragning som skaparkraft, kärlekens ord-
ning av samtidig aktivitet och passivitet, den erfarande människans 
centrum som något bortom människan samt det demoniska som står 
vid kunskapens gräns.

Det demoniska placerar därmed människan på gränsen av sig själv. 
Människan som transcenderande, men ett överskridande som inte 
bara är ett transcenderande av det egna och hemlika utan även av det 
främmande som åtskilt, leder därmed in i gränsen mellan det egna och 
det främmande. Det är därmed inte en rörelse som leder bort från det 
egna till det främmande, utan in i den demoniska mitten mellan dem 
båda: en plats som aldrig är en hemort utan förblir en gränsdragning 
som förutsättningen för båda sidorna, det egna och det främmande. 
Den demoniska positionen erbjuder därmed ingen stillhet och är inte 
någon harmonisk plats – det är inte ens en plats man kan vara på – 

336. Ruin, ”Om det demoniska”, 1996, s. 64 ff. Se även David Farrell Krell Daimon 
Life – Heidegger and Life-Philosophy, 1992.
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utan såsom gräns en samtidigt sammangående och frånskiljande 
 rörelse. En tredje paradoxal position, som kan ställas mot den egocen-
triska respektive teocentriska, skulle alltså kunna kallas daimocentrisk.

Mechthild von Magdeburg sätter ord på en religiös erfarenhet som 
idag skulle kunna utvecklas som en sådan daimocentrisk position, om 
än med betoning på det erotiska snarare än det skräckinjagande.  Detta 
demonisk-erotiska förhållningssätt innebär att hon aldrig avskär det 
direkt givna från det medgivna, men inte heller negerar det icke-givna 
eller underordnar det det givna. Det innebär att hon ger kroppslighet 
och sinnlighet en central plats i relationen till det radikalt främmande. 
Hon försöker ständigt skriva ur och om denna daimocentriska position 
och på så sätt formulera en gränsens erfarenhet eller ett gränsens  vetande.

Mechthild von Magdeburg (1207/10–1282/94) levde större delen 
av sitt liv som begin, en mellanposition mellan nunna och lekman.337 
Hennes daimocentriska position uttrycks därmed även konkret i 
 hennes liv: hon tillägnar sitt liv en överskridande gudomlighet, men 
lämnar ändå inte staden och det mångfaldiga, världsliga livet genom 
att dra sig in bakom klostermurarna. Das fließende Licht der Gottheit 
samlar alla hennes texter,338 och är det första stora prosaverket på 

337. Mechthild av Magdeburg kom från en aristokratisk familj. Allt vi vet om 
henne kommer från hennes egen text, men antagligen levde hon större delen av 
sitt liv som ledare för ett beginhus i Magdeburg. I början av 1270-talet, när hon 
var runt 60 år, sökte hon sig till klostret Helfta och levde där tills hon dog. 
338. Ursprungstexten till Das fließende Licht der Gottheit skrevs på en medellåg tysk 
dialekt och finns inte bevarad. Däremot finns det en högtysk (alemannisk) över-
sättning från 1300-talets första hälft och en latinsk slätstruken översättning från 
1200-talets sista år, som med allra största sannolikhet inte är lika trogen origina-
let som den högtyska översättningen. Här använder jag mig av Deutscher Klas-
sikers utgåva från 2003 som har som mål att ligga så nära handskriften från Ein-
sidler, den äldsta bevarade texten, som möjligt. Denna utgåva skiljer sig dock inte 
i någon större utsträckning från Neumanns utgåva från 1990, båda är framarbe-
tade av Gisela Vollmann-Profe. Men utgåvan i Neumann har i högre utsträckning 
försökt rekonstruera det förlorade lågtyska originalet. (Deutscher Klassiker, s. 
682). Till min hjälp har jag också haft Gisela Vollmann-Profes och Margot 
Schmidts översättningar till modern tyska. Kursiveringar i den högtyska ur-
sprungstexten, som återfinns i noterna, innebär att en bokstav eller till och med 
ett helt ord är tillagt eller att en upprepning är borttagen. Deutscher Klassiker, s. 
683. Mina klamrar innebär att jag har lagt till ett alternativ som återfinns hos 
Schmidt.
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 tyska.339 I detta verk finner vi ett poetiskt, filosofiskt uttryck, som i 
dialoger och tal med två avsändare utvecklar ett daimocentriskt skri-
vande. Den medfullföljande läsningen innebär därmed förmågan att 
befinna sig ”mellan” och inte låta läsningen bli vare sig subjektiv eller 
objektiv (det vill säga ha sin utgångspunkt utanför subjektet), och 
därmed inte heller egocentrisk eller teocentrisk.340 

Som redan diskuterats i III.3.1 är Mechthilds text inte teoretisk eller 
diskursivt analyserande. Istället är den präglad av bönens tilltal, en 
mytologisk världsutläggning och ett poetiskt förhållningssätt, som 
tillsammans avtäcker en erfarenhet som jag, med hjälp av en feno-
menologisk begrepps- och metodapparat vill försöka närma mig och 
varur jag vill utarbeta en daimocentrisk position inom den fenome-
nologiska diskussionen. Den medfullföljande läsningen innebär ett 
försök att lyssna till Mechthilds erfarenhet. Såsom medfullföljande går 
jag bredvid henne vilket innebär att jag också är gående, men inte att 
hennes gående är mitt. Det finns alltså en tydlig distans mellan henne 
och mig, men inte en distans som innebär att jag till fullo ser henne 
på avstånd, utan jag låter min rörelse styras av hennes. I skrivandet är 
mitt lyssnande också förbundet med ett berättande om detta lyssnan-

339. Bland annat Caroline Bynum menar att de medeltida författare som inte 
skrev på latin utan på folkspråk tenderade till ett mer personligt språk, mer sårbart 
och omedelbart, och med en speciell relation till Gud. ”The Female Body and 
Religious Practice in the Later Middle Ages”, 1989, s. 172. Paul Ludwig Landsberg 
menar att övergången från latinet till folkspråket främst berodde på att latinet var 
lämpat för skolastikernas övertygande och klarläggande utläggningar. Men för 
mystikerna hade latinet blivit för entydigt, mystikerna behövde den inre oändlig-
heten och den associativa mångtydigheten som ett levande språk besitter. Paul 
Ludwig Landsberg, Die Welt des Mittelalters und wir, 1923. Mechthilds latinkun-
skaper var bristande, men hon hade ändå kunnat låta översätta sin text till latin 
som många andra kvinnliga författare gjorde. Valet av språk kanske snarare be-
rodde på att texten skulle kunna läsas av fler, framförallt av fler kvinnor. Sara S. 
Poor, ”Mechthild von Magdeburg, Gender, and the ’Unlearned Tongue’”, 2001, 
s. 218 ff.
340. Marcia Sá Cavalcante Schuback utvecklar i Lovtal till intet idén om hermeneu-
tisk läsning som en läsning från ett ”mellan” det egna och det främmande, 2006, 
s. 158 ff. Hon formulerar därför, med Paul Klee, denna position som ”dividuell”, 
s. 52. Vad som här utvecklas som en daimocentrisk utgångspunkt är inspirerat av 
detta drag i Sá Cavalcante Schubacks tänkande.
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de, ett berättande som använder sig av en begreppslighet som inte 
återfinns hos Mechthild själv.

Läsningen av Mechthild von Magdeburg inleds i det första kapitlet 
med att undersöka hur hon förstår sinnen och kroppslighet och hur 
dessa är relaterade till det gudomliga. Därmed måste vi också under-
söka vad hon menar med ”Gud” och vilken plats denna erfarenhet har 
i hennes text. I det andra kapitlet utvecklas den älskande intentiona-
liteten från den daimocentriska positionen, vilket innebär att jag i det 
tredje kapitlet kan precisera denna älskande intentionalitet som ero-
tisk när människans transcenderande karaktär binds samman med 
hennes ut-tryckta kroppslighet.

1. Kroppslighet

Mechthilds relation till det hon formulerar som Gud eller gudomlig-
het uttrycks på olika sätt i termer av sinnlighet, vilket undersöks i 
detta kapitels första avsnitt. Detta innebär dock inte att hon erfar Gud 
som något som är primärt givet genom sinnena, utan snarare att be-
greppet ”Gud” betecknar sinnlighetens möjlighet, Gud framträder 
alltså som sinnlighetens transcendentala förutsättning eller struktur. 
Samtidigt är dessa transcendentala förutsättningar delvis transcende-
rande, det vill säga de är inte något som Mechthild kan sätta på distans 
och skapa fullständig kunskap om, utan snarare något som hon lever 
inom och som därför ständigt överskrider henne som en transcende-
rande horisont. Denna överskridande aspekt utgör en Guds transcen-
dens som knyter Mechthild till traditionen av negativ teologi, bland 
annat till Dionysios Areopagita. 

Den negativa teologin är dock här, till skillnad från hos Johannes av 
Korset, inte någon slutpunkt, utan istället en utgångspunkt: språkets 
brist och Guds – som de transcendentala förutsättningarnas – undan-
dragande är en grundläggande erfarenhet som likväl inte leder till att 
Mechthild vänder sig från världen, mot det gudomligas icke-givenhet, 
utan hon återfinner detta undandragande i det varande och i det sinn-
liga. Detta undersöks närmare i det andra avsnittet när sinnligheten 
vävs mellan det gudomliga och det varande i världen. Därmed stannar 
hon själv också kvar i världen och strävar inte efter att avskärma sig 
från det världsliga, vilket hänger samman med att hon större delen av 
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sitt liv levde ett urbant liv som begin och inte ett undandraget klos-
terliv. 

Denna erfarenhet av det gudomliga i det givna innebär också att 
kroppsligheten hos Mechthild får en central roll, vilket undersöks i det 
tredje avsnittet. Kroppen hos Mechthild är både negativ och positiv, 
den visar sig dels som ett nyplatonskt hinder men också som det gu-
domliga i kroppens lemmar och som det som sätter henne högre än 
ett möjligt kroppslöst subjekt som hon kallar änglar. Men även denna 
positiva kropp är dubbel, eller tvetydig: den är alltså dels en inre erfa-
renhet av det gudomliga, dels en yttre kropp som kan gripa och gripas. 
Det är alltså inte endast kroppens immanens som förbinder den med 
ett gudomligt aktvara, utan även kroppen som yttre för sig själv. 

1.1 Sinnlighetens transcenderande

För Mechthild utgör alltså den negativa teologins insikt i språkets och 
kunskapens brist en utgångspunkt. Hon utgår därmed från en guds-
erfarenhet som inte låter sig fångas i ett positivt språkbruk utan som 
ständigt överskrider varje mänskligt ord.341 Mechthilds text står i en 
tradition av negativ teologi. Margot Schmidt, redaktör och översätta-
re av Das fließende Licht der Gottheit till modern tyska, konstaterar att 
det hos Mechthild finns uttryck som härstammar från Dionysios Are-
opagita, uttryck som Mechthild alltså var en av de första att överföra 
till tyska.342 Hon skriver till exempel att:

Du ska älska Intet,
du ska fly varje något. (I:35)343

341. Grete Lüers, Die Sprache der deutschen Mystik des Mittelalters im Werke der Me-
chthild von Magdeburg, 1926, 293 ff.
342. Das Fliessende Licht der Gottheit, red. Schmidt, 1995, s. 352, not 30.
343. ”Du solt minnen das niht, du solt vliehen das iht.” Översätts av Vollmann-
Profe som: ”Du sollst das Nichts lieben, du sollst das Etwas fliehen” och av 
Schmidt som: ”Du sollst minnen das Nicht, du sollst fliehen das Icht”. Tack till 
Elisabeth Wåghäll Nivre som gav värdefulla kommentarer till översättningarna 
av Mechthild von Magdeburgs texter.
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Denna vers slutar med en hänvisning till att ”då bor du i den sanna 
öknen”. Spåren från Dionysios och den negativa teologin är också 
 uppenbara när hon säger att Gud står bortom varje namn: kung, kej-
sare, greve, alla är de otillräckliga. (V:11) Denna språkets otillräcklig-
het återkommer framför allt i hennes beskrivningar av de mest inner-
liga mötena med Gud:

Eftersom jag är helt och hållet skapad,
kan jag återvända.
Hur jag då blir mottagen,
det såg inget människoöga,
det hörde inget människoöra,
det kunde ingen människomun uttala. (VII:25)344

Här återfinns den negativa teologins insikt i kunskapens och språkets 
gräns och människans begränsning. Mötet med, eller upptagandet i, 
”Gud” förstås (som vi kommer att se) som ett möte med de egna för-
utsättningarna, vilket innebär att man måste lämna de vanliga mänsk-
liga kunskapsvägarna. Gud utgör något radikalt främmande för vad 
som kan ses, höras och inte minst uttalas. Mechthild menar dock att 
det är just för att människan är skapad som hon ändå kan ”mottas”. 
Det skapade har sitt ursprung liksom sin slutpunkt i något icke-givet 
och för sinnena oerfarbart, men som hon likafullt ”hör till”. 

Men Mechthilds gudsbegrepp är långt rikare än ett sådant icke-givet 
ursprung och oformulerbar återkomstort. Eftersom människan är till-
fällig och inte har skapat sig själv är Gud, som hennes förutsättning, 
ständigt närvarande i henne. Den apofatiska utgångspunkten innebär 
på intet sätt att Mechthilds Gud lämnar henne ensam och avskuren, 
tvärtom har hon en intim relation med denna radikalt främmande 
utgångspunkt. Schmidt formulerar det som att Mechthild har Dio-
nysios Areopagitiska insikter, men att de hos Mechthild framträder 
som existentiella erfarenheter med en slående intensitet.345 Liksom vi 

344. ”Als ich allermudest bin, so kumme ich wider in. Wie ich denne enpfangen 
werde, das gesach nie menschen oge, das gehort nie menschen ore, es mohte nie 
menschen munt gesprechen.”
345. Schmidt, ”’die spilende minnevlut’ Der Eros als Sein und Wirkkraft in der 
Trinität bei Mechthild von Magdeburg”, 1995, s. 87.
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tidigare har sett hos såväl Stein som Scheler är Gud något hon kommer 
närmare ju närmare hon kommer sig själv. Vi kan här använda Steins 
uttryck ”själens djup”, det egna som är främmande eller transcendent 
för kunskapen. Denna transcendens för kunskapen innebär samtidigt 
en annan närhet som, vilket vi kommer att se, primärt kanske kan 
formuleras som en närhet mellan älskande. Mechthild formulerar inte 
någon objektiverad kunskap, utan undersöker denna närhet bortom 
kunskapen, eller kanske snarare i kunskapen, såsom kunskapens 
 förutsättning, ett med-vetande som är nödvändigt för varje explicit 
kunskap. Denna närhet utgör därför också, som vi kommer att se, 
talets utgångspunkt. 

Mechthild beskriver ytterst sällan relationen mellan sig och Gud 
utifrån, det vill säga hon genomför inte fullständigt den rörelse som 
Scheler kallar andens rörelse varigenom man distanserar sig från sig 
själv och formulerar såväl sig själv som det motstående som föremål. 
På ett liknande sätt är Steins tredje objektifierande steg frånvarande 
här. Även om Gud formuleras som en personlig existens, är denna 
existens aldrig något som grips som en helhet eller något som står 
framför henne och fattas i ett sammanhållande apperceptivt grepp. 
Som person är Gud överflödande horisonter snarare än något som kan 
gripas i inkännandets tredje steg. Därmed är Mechthilds Gud ett out-
tömligt ”mer” i det varande som hon på olika sätt riktar sig emot. Gud 
är därmed först och främst en dialogpartner, någon som hon talar med 
och som talar med henne. Just frågan om hur detta tal är strukturerat 
är en central fråga i den fortsatta undersökningen. Det främmande är 
alltså inte avskuret från talet, men inte heller något hon kan tala om, 
likt ett objekt. Istället sker detta tal som ett gemensamt tal varigenom 
Mechthild talar för Gud och Gud talar genom Mechthild. Framförallt 
är Mechthild tilltalad av Gud, eller kanske talad ur Gud, som en möj-
lighetsbetingelse för varje tal. Erfarenheten av det gudomliga är där-
med intimt sammanbunden med erfarenheten av ordens uppkomst.346 

Ett sätt att förstå detta tal är genom Schelers idé om människan som 
upptäcker sin egen rörelsefrihet och som tvingas fråga var hon själv 
står när hon kan erfara sig själv som ett varande bland många, men 

346. Denna sammanvävdhet och dubbla röst diskuteras också av bland annat Eli-
zabeth Petroff i Medieval Women’s Visionary Literature, 1986, s. 24.
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samtidigt inte kan reduceras till detta. Denna erfarenhet menar han 
leder till en upptäckt av ett intet eller ”bortom” som framträder som 
den sinnliga världens grund – ett intet som just inte kan nås av en 
objektifierande kunskap. Talande försöker människan att relatera till 
detta intet som allt varandes ursprung. Såsom undflyende det diskur-
siva talet måste denna relation vara av ett annat slag. Mechthilds text 
är en bön och därmed ett tal som inte kontrollerar sin mottagare, men 
som önskar en förbindelse. Det är därför också ett lyssnande som söker 
sig bortom, eller innanför, den egna åsikten och den egna makten.347

Texten utgör således på intet sätt någon traditionell filosofi i Steins 
bemärkelse, det vill säga en filosofi som vill ordna och beskriva världen 
med skarpa begrepp och slutledningsförmåga. Men likafullt vill 
 Mechthild relatera till det som överskrider hennes fattningsförmåga 
och som är intimt bundet till henne själv, ett fält som vi med Scheler 
kan argumentera för öppnar sig när människan blir medveten om sin 
egen självmedvetenhet. I denna bemärkelse är hennes skrivande ett 
filosofiskt sökande och ett försök att på olika sätt skrivande relatera till 
den omgivande världen och dess transcenderande förutsättningar. Det 
är inte primärt som intellekt eller kunskapssubjekt hon skriver, utan 
det är som erfarande hon kommer till orden. Mechthilds skrivande bör 
inte heller förstås som ett rent subjektivt förhållningssätt: hennes text 
är baserad på erfarenheten av erfarenhetens förutsättningar, en urer-
farenhet som vi skulle kunna hävda inte är begränsad till Mechthild, 
men som naturligtvis inte heller är oberoende av sin tid och plats utan 
formad och uttryckt endast därigenom. Utgångspunkten i erfaren-
heten leder till att Mechthild aldrig skriver om Gud utan att relatera 
det gudomliga till sig själv som varande. Även om Mechthild värderar 
andens reflektionsförmåga och rörelsefrihet bejakar hon den aldrig så 
fullständigt att hon inte ser dess begränsningar eller lämnar det sinn-
liga. Andens rörelsefrihet, som hon förknippar med själen, nämner 
hon därmed aldrig utan att samtidigt formulera dess begränsning:

347. Bönens specifika fenomenologi har nyligen också undersökts i The Phenome-
nology of Prayer, 2005, red. Bruce Benson och Norman Wirzba. Se även Ruin, 
”Saying the Sacred: Notes Towards a Phenomenology of Prayer” och Ola Sigurd-
son, ”Prayer, Subjectivity, and Politics” i Phenomenology and Religion: New Frontiers, 
2009. 
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Och den [själen] far vart den vill,
raskt över tusen mil,
så fort man kan tänka en tanke;
betänk vilken hastighet det tyder på!
Men trots detta kan den aldrig greppa eller beröra rikets ände. 
(VII:1)348 

Det jag som i dialoger samtalar med kärleken, sinnena, Gud, etc. be-
nämner Mechthild oftast ”själen”. Det är också själen som, likt själen 
hos Theresa av Avila, söker sig mot sitt ursprung. Mechthilds begrepp 
om själen finner därmed en likhet med Steins begrepp om ett rent jag 
med dess rörelsefrihet över tid och rum men likafullt är förbundet med 
själens djup och därför ogenomskinligt för sig självt och med outtöm-
liga horisonter.

Det gudomliga visar sig därigenom som den horisont, eller det rike, 
inom vilken erfarenheten kan ta plats. En av de texter som kanske 
mest explicit uttrycker en sådan förståelse av relationen mellan Mecht-
hild och Gud lyder på följande sätt:
 

Herre, du är solen i alla ögon,
du är lusten i alla öron,
du är stämman i alla ord,
du är kraften i all helighet,
du är läran i all vishet,
du är livet i allt levande,
du är ordningen i allt som är till!
[…]
Du [Mechthild] är ett ljus för mina ögon,
du är en harpa för mina öron,
du är en stämma i mina ord,
du är en tanke i min helighet,
du är en ära i min vishet, 
du är ett liv i min livfullhet,
du är ett lov i min tillvaro. (III:2)349

348. ”So varent si, war si wellent, also geswinde úber tusent mile als man nu einen 
gedank gedenken mag; pruvent, was das varendes sie! Dennoch mogent si das 
ende des riches niemer begriffen noch beruren.”
349. ”Herre, du bist die sunne aller ogen,
du bist der lust aller oren,
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Denna text förtjänar att analyseras i detalj för att vi ska kunna förstå 
hur Mechthild gestaltar gudsrelationen. Som synes motsvarar varje 
rad i hennes tal till Gud i första halvan tematiskt en rad i Guds tal till 
henne i andra halvan. Varje tema följer också samma mönster, som 
kanske kan sammanfattas som att Gud är förutsättningen för allt 
 varande och Mechthild är ett varande inför och genom Gud. Här kan 
vi också notera att de tre första raderna explicit handlar om sinnena 
på ett sätt som jag förstår som både bokstavligt och metaforiskt. Till 
att börja med kan vi konstatera att de första tre raderna motsvaras av 
de tre negationerna som citerades ovan. Ögon, öron, mun är en stän-
digt återkommande triad som här formuleras på ett affirmativt sätt. 
Jag följer den tematiska relationen rad för rad:

”Du är solen i alla ögon – du är ett ljus för mina ögon.”

Gud framträder som alla ögons ljus och därmed som en förutsättning 
för varje seende. Endast genom detta ljus är det varandes seende möj-
ligt. Men samtidigt är Mechthild ett ljus inför Guds ögon. Såsom ett 
varande är hon seende, men också synlig, båda aspekterna i relation 
till Gud såsom seendets möjlighet. Gud har dock inte denna dubbel-
het, han är inte synlig som en bland många utan ljuset självt. Gud har 
istället en annan dubbelhet: han är både förutsättningen för Mecht-
hilds seende, och ett seende som går utöver Mechthilds. Seendet blir 
närmast ett element som Mechthilds synlighet likaväl som hennes 
 seende är del av. ”Guds seende” innebär därmed synlighetens anony-

du bist dú stimme aller worten,
du bist dú kraft aller vromekeit,
du bist dú lere aller wisheit,
du bist das lip in allem lebende,
du bist dú ordenunge alles wesendes!
[…]
Du bist ein lieht vor minen ogen,
du bist ein lire vor minen oren,
du bist ein stimme miner worten,
du bist ein meinunge miner vromekeit,
du bist ein lip in minem lebende,
du bist ein lop in minem wesende!”
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mitet eller tjockhet för Mechthild, i och med att det alltid inkluderar 
en principiell synlighet, men som inte ses just nu, utan går bortom det 
individuella seendet. Det innebär att Guds seende skulle utgöra fältet 
av synlighet, eller av synlighetens anonymitet. Även om jag aldrig har 
sett min egen njure förstår jag den, tack vare detta anonyma seende, 
som principiellt synlig.350 

Det gudomliga och det varande kan här sägas beteckna det glapp vi 
tidigare stött på, glappet mellan seendet och det synliga samt mellan 
seendet och dess medgivna icke-givna sidor som visar det synligas 
djup. Det gap som synligheten är präglad av är ett gap inom samma 
element vilket ger det tre sidor: seendet, det synliga och dess icke-
givna, överskridande djup.

Mechthilds seende liksom hennes synlighet är naturligtvis beroende 
av Guds ljus, men Gud uppvisar också ett beroende av Mechthild. 
Utan det varandes synlighet vore seendet inget seende, hon är därför 
också ett ljus inför Guds ögon. Relationen mellan seendet och synlig-
heten kanske vi borde förstå som vävd mellan Mechthild och Gud: en 
väv av ändligt och oändligt, men ett oändligt som endast framträder 
genom det ändliga och aldrig i-sig. Vävandet innebär att de tillsam-
mans, genom en komplex sammmantvinnadhet, skapar seendets ele-
ment. Men vävandet innebär också att de, såsom två trådar, behåller 
en åtskildhet. De båda möts i seendet samtidigt som de skiljs åt i seen-
dets element: Mechthild skiljs ut som något synligt vilket framträder 
i en tvärgående intentionalitet, och Gud framträder som synlighetens 
icke-givenhet, vilken ges genom kärlekens eller trons intentionalitet. 
Men i den seende akten själv sammanstrålar de såsom ömsesidigt be-
roende.

Denna sammanstrålning innebär inte endast att det varande blir 
synligt, utan därigenom kan Mechthild även relatera till ljuset självt. 
Detta beskrivs i en annan text som diskuterar hur Mechthild med sina 
sinnen ska kunna närma sig Gud. Gud säger: 

350. Seendet /synligheten som ett element hos Mechthild skulle därmed kunna 
förstås med hjälp av Merleau-Pontys analys av sinnlighet som bland annat disku-
terar synlighetens anonymitet som bebor oss. Maurice Merleau-Ponty, ”Samman-
flätningen – Kiasmen”, 2004, s. 266. Det är alltså det intersubjektiva fältet av 
synlighet som här förstås i termer av Gud.
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– Jag vill sätta ljus i lyktan. Och i alla ögon som ser ljuset kommer en 
utomordentlig stråle från detta ljus att lysa i deras kunskaps öga.
Då frågade själen utan fruktan i stor underdånighet: 
– Älskade, vem ska vara lyktan?’ 
Då sa vår herre:
– Jag är ljuset, och ditt bröst är lyktan. (III:12)351 

Gud är ljuset, men detta ljus lyser i världen genom människan som 
ljusets behållare och framträdelsesätt eller ut-tryck. Genom detta ljus 
kan människan skapa kunskap. Men ljuset som sådant gör oss också 
blinda, vilket Mechthild konstaterar i en annan text: ”I det skönaste 
ljuset är hon blind inför sig själv. I den största blindheten ser hon 
allra klarast.” (I:22)352 Att se ljuset självt innebär alltså att bli blind för 
sig själv som ett varande. Men samtidigt är det genom det varande 
som ljuset självt blir synligt. Först när människan blir blind för sig själv 
som ett sådant varande kan det gudomliga, som ljuset självt, fram-
träda på ett nytt sätt. Ljuset i sig, utan det synliga, är mörker, eller som 
Stein säger ett överljust ljus. I det varande finns det alltså ett mörker 
som både framträder och drar sig undan genom det varande.

Ljuset i dessa verser anknyter därmed till det sinnliga ljus som gör 
varje tvärgående intentionalitet möjlig, men ljuset självt framträder 
inte därigenom, utan endast genom att det sinnliga seendet intensi-
fieras i en blindhet inför det varande, varigenom fokus kan läggas på 
ljuset självt. Denna blindhet är också vad Johannes av Korset under-
söker genom de tre nätternas väg, men i Mechthilds text erfars blind-
heten ständigt i korrelation med det synliga och inte genom att lämna 
det synliga. Fenomenologin har ständigt återkommit till denna erfa-
renhet av det möjliggörande bortom det möjliggjorda. Frågan har va-
rit huruvida det möjliggörande har en egen evidens, en evidens för det 
som alltså inte kan objektiveras. Hos Husserl har vi funnit en sådan 

351. ”’Ich wil das lieht uf den lúhter setzen und allú dú ogen, dú das lieht angese-
hent, den sol ein sunderlich strale schinen in das oge ir bekantnisse von dem 
liehte.’ Do vragete dú sele mit grosser undertenekeit ane vorhte: ’Vil lieber, wer 
sol der lúchter sin?’ Do sprach únser herre: ’Ich bin das lieht und din brust ist der 
lúhter.’” ”Jag är ljuset” refererar till Joh 8, 12.
352. ”in dem schonsten liehte ist si [die brut] blint an ir selber und in der groston 
blintheit sihet si allerklarost.”
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evidens i begrepp som kinestes och senare har den diskuterats i termer 
av självaffektion. Stein frigör i sin kristna filosofi det möjliggörande 
från det möjliggjorda och på senare tid hör Henry till dem som utveck-
lat detta möjliggörande som en helt egen evidens oberoende av varje 
objektiverad evidens.353 Denna utveckling av fenomenologin är också 
vad som kritiserats av bland annat Janicaud.354 Till skillnad från  Henry 
och i större likhet med Husserls analys av den levande kroppen, som 
ett fenomen som binder samman evidensen för det som inte kan sättas 
som objekt och det objektifierade, binder Mechthild samman ljuset 
med det belysta och diskuterar alltid det gudomliga ljuset i samband 
med det belysta i en ömsesidig men asymmetrisk relation.

Även om synen och ljuset är centrala kategorier för Mechthild, är 
hörseln, ljudet och sången, som vi kommer att se, minst lika viktiga. 

”Du är lusten i alla öron – du är en harpa för mina öron.”

Hörseln formuleras här i relation till musiken och dess glädje. Sinnena 
är inte endast kunskapsorgan eller något som ska lämnas, utan även 
det sätt som Gud och Mechthild har tillgång till varandra på. De nju-
ter av varandra genom sinnena. I dessa teman vänder sig Mechthild 
alltså inte bort från sinnena utan pekar ut sinnlighetens ömsesidiga 
vävande. Njutningen, affirmationen att höra utgörs av Gud, liksom 
Mechthilds egen röst är en glädje inför Gud – vilket vi kanske kan 
förstå som att denna glädje går bortom Mechthild själv. Hon är som 
sådan en affirmation av förutsättningarna. Denna njutning kräver 
alltså vävandets samtidiga åtskillnad och sammanbundenhet.

”Du är stämman i alla ord – du är en stämma i mina ord.”

Hörseln är även bunden till talet och till talets röst eller stämma. I 
dessa rader är ömsesidigheten mellan Mechthild och Gud fullständig: 
de har båda ord och de har båda en stämma. Likafullt är denna ömse-
sidighet asymmetrisk. Gud är rösten i alla partikulära ord såsom deras 
möjlighet. Mechthild i sin tur är en röst i Guds ord. Detta går att tolka 

353. Se Henry, Essence of manifestation, 1973 [1960].
354. Janicaud, Tournant théologique de la phénoménologie française, 1991.
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på flera sätt, dels som att hon är ett sätt att uttala Guds ord och dels 
som att Guds tal består av olika klanger varav Mechthilds röst är en 
(vilket är den tolkning som ligger i Schmidts översättning: ”du bist ein 
Klang meiner Worten”). Skillnaden ligger i på vilket sätt Guds ord exi-
sterar oberoende av allt varande. Guds ord överflödar Mechthilds ord, 
men innebär det att de existerar bortom och förutan allt varande? 
Frågan är dock om detta inte är fel sätt att formulera frågan om rela-
tionen mellan Mechthild och Gud, eftersom Mechthild aldrig beskri-
ver Gud ”i sig”. Men inte heller beskrivs Mechthild som Guds förut-
sättning bara för att det är hon som håller i pennan. Istället beskrivs 
en ömsesidig och vävande relation där Mechthild är vänd mot Gud, 
liksom Gud talar till Mechthild och riktar sig till henne. Denna vävan-
de relation skulle tala för den andra tolkningen där Guds tal tar plats 
genom det varande, som dess olika klanger, liksom Mechthilds tal 
endast är möjligt genom dess gudomliga förutsättningar. (Där gudom-
ligt återigen betyder nödvändiga men för kunskapen otillgängliga 
förutsättningar.) Denna diskussion har stora fenomenologiska impli-
kationer: frågan är alltså om sinnlighetens möjliggörande (Gud) exis-
terar oberoende av det sinnligt givna eller endast i samband med det 
sinnligt givna. Eftersom Mechthild alltid beskriver det gudomligt 
möjliggörande i samband med henne själv som given ger en feno-
menologisk läsning av henne en position som ligger närmre Husserls 
än Steins och Henrys.

De efterföljande raderna handlar inte längre om sinnena:

”Du är kraften i all helighet – du är en tanke i min helighet.”

”Helighet” är här en översättning av ”vromigkeit” vilket mer bokstav-
ligen betyder ”fromhet”. Att tala om Guds fromhet är dock mycket 
ovanligt eftersom fromhet har kommit att beteckna dem som är  vända 
till Gud. Därför har Schmidt översatt ”vromigkeit” olika i de båda 
raderna och talar om de varandes fromhet men om Guds helighet och 
har därmed skapat ett större glapp mellan Mechthild och Gud än vad 
som är närvarande i Mechthilds text. ”Vrom” uttrycker dock ursprung-
ligen en förrangsställning som idag kanske formuleras bättre med 
 ”helighet”. 

Medan Gud är kraften är Mechthild en tanke. Medan Scheler asso-
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cierar Gud med andens distanserande möjlighet formulerar Mechthild 
snarare människan som en tanke och därmed som ett innehåll eller ett 
”vad”, medan Gud är kraften och möjligheten till denna tanke som tar 
plats genom Guds kraft. 

”Du är läran i all vishet – du är en ära i min vishet.”

Den vishet som det varande besitter utgörs av Guds lära. Visheten är 
hos det varande mångfaldig eller utspridd, medan läran är en och den-
samma. Mechthild är i sin tur en instans av den gudomliga enhetliga 
vishet som hon lyfter fram och ärar. Frågan är om det innebär att Guds 
vishet är densamma som hans lära, som återfinns som all jordisk vis-
hets inre mening? Jag tror att det finns en större poäng med att det är 
samma ord som används för såväl Guds som det varandes vishet. Män-
niskornas vishet har en lära, en insida eller ett ursprung, medan Guds 
vishet äras, det vill säga har en utsida eller ut-trycks.

”Du är livet i allt levande – du är ett liv i min livfullhet.”

Gud är här livets essens, det som binder samman allt levande. Mecht-
hild är ett singulärt liv som tar plats i Guds livfullhet. Vi skulle kunna 
fråga oss om det är samma relation som beskrivs från två håll eller om 
de två raderna skiljer sig från varandra i innehåll. Men denna fråga 
skulle återigen betrakta relationen mellan dem båda utifrån, en posi-
tion som saknas i Mechthilds text. Den första raden beskriver hur 
Mechthild finner Gud, eller det icke-givna, som livet i allt levande, hur 
Gud finns i det levande. Den andra beskriver hur Gud finner Mecht-
hild som ett liv och därmed hur Mechthild finns i Gud. Återigen är det 
samma begrepp som associeras till såväl Gud som Mechthild (lip, le-
bende), men som byter betydelse beroende på varifrån de uttalas. Åter-
igen kan vi också se att det gudomliga livet, fenomenologiskt förstått 
som erfarandets kraft, både skiljs från det levande – som kan erfaras 
– och förbinds därmed. Mechthild finner alltså ord för det erfarande 
som inte kan erfaras, men lösgör det inte från det erfarna utan beskri-
ver ständigt på nytt ett ömsesidigt vävande. 
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”Du är ordningen i allt som är till – du är ett lov i min tillvaro.”

I denna sista rad formuleras Gud på ett klassiskt metafysiskt sätt, som 
en ordnande princip. Mechthild däremot beskrivs inte med någon så-
dan metafysisk terminologi utan i religiösa ordalag som ett ”lov” (Ver-
herrlichung i de moderna tyska översättningarna). Ett filosofiskt språk 
binds därmed till ett religiöst språk som inte förnuftigt griper en ord-
nande princip utan istället prisar de egna förutsättningarna. Den lov-
sång som uttrycks är dock varken det varandes lovprisande av Gud 
eller Guds lovprisande av det varande. Istället är det varande ett lov i 
Guds tillvaro – i denna lovsång finns därmed ingen enkel subjekt-
objektstruktur. Istället erfar sig Mechthild som affirmerad av Gud, ett 
lovprisande i Guds väsen.

*

Den Gud som framträder i dessa rader är en Gud som utgör sinnlig-
hetens och det varandes förutsättning, ordens början och  erfarenhetens 
ursprung. Just denna text berättar om en ömsesidig affirmation och 
ett ömsesidigt lovtal (i andra delar av Mechthilds text står istället, 
liksom i så många andra texter från den kristna traditionen, lidandet 
och såret i centrum). Gud som det varandes förutsättning beskrivs 
därför inte som något oåtkomligt ovan eller bortom det varande, utan 
det finns snarare ett asymmetriskt men ömsesidigt beroende mellan 
det varande och dess förutsättning. Detta ömsesidiga beroende är cen-
tralt för det jag kallar en daimocentrisk position. Att ”Gud” inte för-
stås som oberoende av det varande och som något i-sig kanske är för-
vånande för en modern läsare, men Mechthild levde samtidigt som 
Thomas av Aquino, som är känd för sin participationstanke i vilken 
Gud förstås som varat självt som det varande deltar i.355 Det som där-
emot är mer ovanligt är det ömsesidiga beroendet mellan varat och 
det varande, vilket är ett återkommande tema i Mechthilds text.

Det ömsesidiga beroendet som ett vävande mellan likhet och åtskill-
nad återfinns också i ljuden själva. Mechthild arbetar poetiskt med 

355. Om Thomas av Aquinas particaptionstanke, se till exempel Participation and 
Substantiality in Thomas Aquinas, 1995, av Rudi A. Te Velde.
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allitterationer, allitterativa antiteser,356 assonans, rim, kiasmer med 
mera. I språket självt återkommer därmed det ovan beskrivna förhåll-
ningssättet. Kiasmen är denna texts grundform som återkommer i alla 
dess rader. Detta bör inte förstås som effektsökeri eller ett rent språk-
ligt val, utan som signifikant för hur Mechthild erfar relationen mellan 
sig själv och det gudomliga. 

1.2 Sinnen och Gud i världen

Den språkliga relationen mellan Mechthild och Gud är också struktu-
rerad i termer av kön. Schelers sammankoppling av det manliga med 
det andliga och det kvinnliga med det jordiska har en lång tradition. 
Inom den monastiskt mystika traditionen kopplades sinnena samman 
med en kvinnlig, kroppslig kunskap som underordnades en manlig, 
andlig kunskap. En katafatisk, eller ordrik och blomstrande mystik har 
därför kontrasterats mot en apofatisk eller negativ teologi. Den visio-
nära mystiken var något som många manliga mystiker såg på med stor 
skepsis.357 Mechthild är dock inte primärt någon visionär mystiker i 

356. Allitterativa ord men med motsatta innebörder.
357. Bland annat Meister Eckhardt och Johannes Tauler uttryckte en sådan skep-
sis. Meister Eckhardt omvandlade mystiken från de frommas visio till de visas 
speculatio, därmed finns det inte längre plats för någon extas och inte heller för 
alltför mycket kontemplation. Johannes Tauler kritiserade känslornas mystik och 
menade att känslorna inte får förbli i sinnet, kännandet ”muss sich der vernunf 
beugen”. Friedrich-Wilhelm Wentzlaff-Eggebert, Deutsche Mystik zwischen Mit  tel-
alter und Neuzeit: Einheit und Wandlung ihrer Erscheinungsformen, 1969, s. 113. Både 
Eckhart och Tauler anknyter till en traditionellt texttolkande mystik, vilken i hög 
utsträckning uteslöt kvinnor som hade sämre tillgång till de sällsynta och värde-
fulla böckerna, sämre läskunskaper och sämre språkkunskaper. Grace Jantzen har 
därför kallat det för ett regelrätt uppror när kvinnor började hänvisa till visioner 
som bas för relationen till Gud. Grace Jantzen, Power, Gender and Christian Mysti-
cism, 1995, s. 59 ff. Många kvinnliga mystiker tillhörde snarare en talspråkig tradi-
tion än en skriftspråklig, vilket också misstänkliggjordes i den ”mystika” traditio-
nen som i grunden var en texttolkande tradition och såg det skrivna ordet som 
primärt. Den talspråkliga, visionära traditionen hade därmed en närmare relation 
till en levande erfarenhet, till sinnlighet och affektiv association. Se Wendy Har-
ding, ”Body into text: The Book of Margery Kempe”, 1993, s. 171 ff. Inte desto 
mindre har denna kvinnliga religiösa rörelse haft stort inflytande över den fort-
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den bemärkelsen att olika symboliska bilder träder fram inför hennes 
ögon (som till exempel hos Hildegard av Bingen), hennes styrka ligger 
snarare i poetiskt sinnliga uttryck. Även om hennes utgångspunkter 
är apofatiska är hon en förnimmande mystiker som ger den vardagliga 
sinneserfarenheten en komplex roll i relationen mellan människa och 
Gud, liksom vi kommer att se att en lika komplex roll tillskrivs krop-
pen. Även extasen är, som Ulrike Wiethaus påpekat, en intensivt 
 fysisk erfarenhet. Det andliga menar hon därför vara fysiskt och inte 
blott ett färglöst område i en värld av tankar.358

Sinnena som sådana är i grunden tjänstvilliga hjälpredor för själen 
och kallas genomgående i texten för själens jungfrur – sinnena beskrivs 
därmed oftast i positiva termer. I en text nämns det till exempel som 
en dygd att sinnena använder och på lämpligt sätt älskar alla ting. 
(V:4) Ett annat exempel återfinns i I:46 där Mechthild målande be-
skriver hur bruden klär sig och vilka hon är omgiven av på sin färd mot 
brudgummen. Där beskrivs också brudens fem kungariken, vilka for-
muleras som: ögonen, tanken, talet, hörseln och känseln. Hennes sam-
manlagda kungarike är därmed ett sinnligt intellekt, eller en intellek-
tuell sinnlighet. Detta kungarike är det område som hon har i sin 
makt. Det måste dock ständigt vakta på sig, så att de fem rikena inte 
faller för djävulens lockrop (VII:53, V:2) – vilket vi kan förstå som en 
separation av det varande från dess förutsättningar, det vill säga att 
sinnesintrycken skulle förstås skilt från en övergripande sinnlighetens 
väv. Mechthild menar också att även sinneskunskapen kan riktas mot 
Gud och användas i sökandet efter Gud:

Människan som älskar sanningen ber gärna på detta vis:

satta mystika traditionen. Den hade t.ex. ett stort inflytande just på Meister Eck-
hardt och därmed på hela den senare tyska mystika traditionen. Se Herbert 
Grundmann, Religiöse Bewegungen im Mittelalter, 1961 [1935], s. 430 f, Wentzlaff-
Eggebert, Deutsche Mystik zwischen Mittelalter und Neuzeit, 1969, s. 97, och Amy 
Hollywood The Soul as Virgin Wife. Mechthild of Magdeburg, Marguerite Poerete and 
Meister Eckhart, 1995. Men denna könsskillnad ska inte heller överdrivas, bland de 
manliga mystikerna återfinns även flera katafatiska och affektiva mystiker som 
bland annat formulerade en brudmystik. Richard Rolle och Bernhard av Clairvaux 
är två  kända exempel.
358. Ulrike Wiethaus, Ecstatic Transformation: Transpersonal Psychology, s. 47.
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– Åh, älskade herre, tillåt mig och hjälp mig att utan avbrott med mina 
fem sinnen vördnadsfullt söka dig i alla ting, (VII:15)359

Med hjälp av sinnena kan hon återfinna Gud i det varande, men inte 
som ett varande. Därför säger hon i en annan text att tron och de 
 gudomliga gåvorna inte är tillgängliga för de mänskliga sinnena. 
(VI:37) Även på de textställen som explicit behandlar sinnena stöter 
vi alltså på en tvetydighet. Mechthild vill varken avskära sinnena från 
Gud eller hävda att Gud kan erfaras med sinnena. Istället menar hon 
att själen ska leda sinnena, liksom den seende leder den blinde. (I:26) 
Liksom i de tidigare religionsfenomenologiska analyserna finns det 
således ett seende som synen, liksom övriga sinnen, är blinda för. Sin-
nena blir blinda eftersom de är riktade mot det tillfälligt varande och 
därmed själva är en del av den struktur som är nödvändig för att det 
tillfälliga ska kunna visa sig. För att sinnena ska se sig själva krävs 
alltså ett seende som Mechthild kallar för själsligt och som utgör en 
nära parallell till Steins rena jag. Därmed talas det också om själens 
ögon som kan röra sig bortanför det sinnligt givna (till exempel i II:2 
och II:3), en rörelse som sker inom det samlade fältet av erfarenheter 
och väsenden och som i sitt aktvara transcenderar seendet. Själen re-
laterar därmed till det varandes överskridande av det direkt givna, till 
dess medgivna väsen och icke-givna förutsättningar, och därmed slut-
ligen till det ”mer” som transcenderar det sinnliga och som hon menar 
bör ge sinnligheten dess riktning. Den åskådning som är riktad mot 
Gud kallar Mechthild för helig. Men denna åskådning innebär alltså 
inte, som i Steins läsning av Johannes av Korset, att hon vänder sig 
från det varande, utan genom att intentionens riktning ändras kan 
själen se de gudomliga förutsättningarna i allt:

Så talade sinnena: 
– Vår härskarinna, själen, har sovit sedan barnsben,
nu vaknade hon i ljuset av den öppna kärleken.
I detta ljus såg hon sig omkring,

359. ”Der mensche, der die warheit minnet, der bittet gerne alsus: Eya lieber 
herre, gonne mir und hilf mir, das ich dich ane underlas suche mit allen minen 
fúnf sinnen in allen dingen heleklich,”.
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vilken sort han är som visade sig för henne,
och vad det som talades till henne betyder.
Då ser och känner hon i sanning igen, hur Gud är allt i alla ting. 
(II:19)360

När själen vaknar, vilket vi i fenomenologiska termer kan förstå som 
att det rena jaget ändrar riktning och försöker se givandet och inte 
endast det givna, så ser den Gud i alla ting, det vill säga det medgivna 
i det givna och inte separerat från det givna. I denna text är det alltså 
sinnena som talar om vad själen ser. Vi skulle kunna formulera det 
som att det är själen som vaknar och ser ”Gud”, men i och med att 
Gud erfars i tingen krävs även sinnenas deltagande. Intentionaliteten 
ändrar sig alltså från en rent tvärgående riktning till en riktning som 
kanske kan formuleras som en troende intentionalitet i varje tvär-
gående intentionalitet – det vill säga troende just för att den relaterar 
till förutsättningarnas icke-givenhet i varje sinneserfarenhet. Strävan 
är alltså att erfara detta i allt varande och inte endast i vissa utvalda 
objekt (såsom ikoner etc.).

I text VI:4 strävar Mechthild bort från girighet och habegär, och det 
jordiska beskrivs som något man bör vända sig bort ifrån. Men denna 
text slutar likafullt med att detta inte betyder att man inte ska älska 
det skapade och världsliga. Gud säger istället till henne:

Den som känner och älskar min frihets ädelhet, kan inte stå ut med att 
älska mig endast för min skull, långt mer måste han också älska mig i 
det skapade, så förblir jag närmast hans själ. (VI:4)361 

Ett ständigt återkommande tema i Mechthilds texter är att det handlar 
om hur man älskar det varande – genom längsgående intentionalitet 
och inte blott tvärgående – och inte om att endast älska Gud. Mecht-

360. ”So sprechent die sinne: Únser vrowe, dú sele, hat gesclaffen von kinde; nu 
ist si erwachet in dem liehte der offener minne. In disem liehte sihet si sich al 
umbe, wie der si, der sich iro wiset, und was das si, das man ir zu sprichet. So sieht 
si werlich und bekennet, wie got ist allú ding in allen dingen.”
361. ”Swer die edelkeit miner vriheit bekennet und minnet, der mag des nit erli-
den, das er mich alleine minne dur mich; mere er mus mich minnen in den crea-
turen; so belibe ich der nehste in siner sele.”
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hilds position skiljer sig därmed från en teocentrisk som innebär att 
det som erfars av en längsgående intentionalitet skärs av från den tvär-
gående, och att man därmed vänder sig mot en gudomlighet bortom 
den sinnligt givna världen. 

Men det innebär inte att Mechthilds text karakteriseras av en ego-
centrisk position eller en objektiverande intentionalitet. Den efter-
följande texten avslutas med följande ord: ”I det skapades ädelhet, i 
dess skönhet och nytta vill jag återfinna Gud och inte mig själv.” 
(VI:5)362 Eftersom det varande överskrider hur det är givet för Mecht-
hild, strävar hon efter att se det varande inte endast i dess positiva 
framträdelse för henne, utan också i dess överflödande horisonter och 
icke-givna förutsättningar. I det varande vill hon därför återfinna ett 
överskridande och således inte reducera det givna till hur det ges för 
henne. I relation till den skiljelinje som diskuterades i samband med 
Schelers kärleksbegrepp, kan vi här konstatera att Gud för Mechthild 
är ett högsta värde, det varandes ”mer”, men detta mer skiljs inte från 
det direkt sinnligt givna utan hör hemma i det givna. På detta sätt 
utvecklar Mechthild en daimocentrisk position.

Denna position innebär att Mechthild inte står mellan det varande 
och Gud, eller ett icke-givet ursprung, på ett sådant sätt att hon är 
tvungen att vända ryggen mot det varande när hon blickar mot dess 
förutsättningar eller vice versa. Istället är hon positionerad så att hen-
nes blick kan gå genom det varande mot det icke-givna. Detta innebär 
att hon inte skiljer det som visar sig genom tvärgående intentioner 
från det som visar sig genom längsgående och troende intentioner, 
vilket är resultatet om man ställer sig mellan det tillfälliga och dess 
medgivna icke-givenhet och därmed måste välja en intention i taget. 
Blicken tvingas därmed inte rikta sig åt det ena eller andra hållet, utan 
båda kan liksom i visio beatifica ses i en och samma blick. Men detta 
innebär också en längsgående intentionalitet som inte skiljer ut förut-
sättningarna, objektifierar dem och separerar dem från det varande, det vill 
säga en längsgående intentionalitet som inte är reflekterande utan vars 
vetande snarare är självaffektivt. Det medgivna separeras alltså inte 
från det givna utan de erfars tillsammans. Blickändringen innebär inte 

362. ”Mere der edelkeit der creaturen, ir schoni und ir nutz – da wil ich got inne 
meinen und nit mich selben.”



iv. mechthild von magedburg

331

en omvändning från det skapade till Gud utan till det skapade i riktning 
mot Gud. Eller mer fenomenologiskt uttryckt: från det varande i rikt-
ning mot dess icke-givna aspekter varigenom det överflödar hur det är 
givet för mig. Med Marions terminologi skulle det innebära en strävan 
att omvandla alla vardagliga fenomen till mättade fenomen. Detta på-
verkar inte minst sinnenas status och funktion. Mechthild låter sin-
nena konstatera att själen tidigare varit sovande och endast låtit sin-
nena riktas efter vad vi tidigare kallat tvärgående intentionalitet, men 
att själen nu vaknat och ser att Gud är allt i alla ting. (II:19) I detta 
seende är alltså det sinnliga inte separerat från det själsliga  seendet. 

På liknande sätt menar hon i en tacksägelsehymn att denna riktning 
ska genomsyra alla våra handlingar. Detta poängteras i en text som 
handlar om hur människan ständigt är förenad med Gud, en förening 
som alltså inte innebär en förening som svävar bortom det jordiska 
utan tar plats genom ett mottagande av de jordiska gåvor som är män-
niskan givna: 

så prisar vi Gud med alla de gåvor som han gav oss: vår kropp, våra 
ägodelar, vänner och släktingar och all jordisk vällust som vi kan be-
gära. Med dessa tackar vi Gud för alla hans rika gåvor som han gav oss 
på jorden till kropp och själ. Så är vi förenade med Gud i mottaglig 
kärlek och ödmjuk tacksamhet. Därmed ska vi sluta alla Guds gåvor 
till våra hjärtan. Då blir våra hjärtan fyllda med kärlek, då öppnar sig 
våra sinnen och vår själ blir så klar att vi kan skåda den gudomliga 
kunskapen liksom en människa skådar sitt ansikte i en klar spegel. 
(VII:7)363

En av de föreningar med Gud som återfinns hos Mechthild sker här-
med genom det varandes alla njutningar. Därmed finns också vissa 

363. ”so loben wir únsern herren got mit allen den gaben, die er úns ie gegab: 
unsern lip und gut, vrunde und mage und alle irdenische wollust, die wir begeren 
mohten. Hie mitte so danken wir gotte aller siner milten gaben, die er uns ie gegab 
in ertrich an libe oder an sele. Sus sin wir aber mit gotte vereinet in annemme-
licher liebin und demutiger dankberkeit. Da mitte sollen wir alle gotz gaben in 
únser herze druken. So wirt únser herze minnenvoll, so werdent únser sinne geof-
fenet und so wirt únser sele also clar, das wir sehen in die gotlichen bekantnisse 
als ein mensche sin antlize besihet in eime claren spiegel.”



iv. mechthild von magedburg

332

formuleringar som skulle kunna tolkas på ett panteistiskt sätt, som när 
Mechthild frågar var Gud finns och han svarar: ”Jag är i mig själv, på 
alla platser och i alla ting som jag alltid var utan början” (II:25)364 Gud 
är i sig själv i världen, det vill säga inte i-sig själv bortom världen. Men 
det är inte heller en panteism som innebär att Gud är uttömd i det 
varande, utan snarare en panenteism som innebär att Gud både finns 
i det skapade och överskrider det som dess horisont, vilket också ut-
trycks i participationstanken. Med en mer filosofisk terminologi kan 
detta formuleras som att en icke-given grund är ständigt närvarande i 
det givna, samtidigt som den drar sig undan denna givenhet, som 
överskridande existens i en överskridande realism.

*

Denna sorts gudsnärvaro är inte bara Mechthilds personliga erfaren-
het utan en interkommunitär erfarenhet som också bar med sig ett sätt 
att strukturera det praktiska livet. Det är alltså varken en strikt per-
sonlig erfarenhet, vilket kan förbindas med en egocentrisk position, 
men inte heller en universell erfarenhet, som kan förbindas med en 
teocentrisk position. Hennes daimocentriska position framträder där-
för också genom hennes sätt att leva. Mechthild levde större delen av 
sitt liv som begin och inte som nunna. Det innebar att hon stannade 
kvar i staden och antagligen försörjde sig bland annat genom eget 
arbete. Som begin var hon antagligen också engagerad i sociala verk-
samheter: beginhusen hjälpte bland annat fattiga, prostituerade och 
föräldralösa barn.365 Beginerna var också del av den religiösa våg på 

364. ”Ich bin in mir selben an allen stetten und in allen dingen als ich ie was sun-
der beginnen.”
365. Beginrörelsen var en experimentell religiös rörelse som under 1200-talet 
växte fram i det som idag är Holland, Belgien, Tyskland och norra Frankrike. Där 
den var som störst inkluderade den upp till 15% av den kvinnliga befolkningen. 
Beginerna var en produkt av den extraordinära religiös våg som svepte fram inom 
den kvinnliga delen av befolkningen under andra halvan av 1100-talet samt under 
1200-talet. Deras levnadssätt var bland annat en protest mot att möjligheten att 
inträda i nunnekloster var socialt exklusiv och mot klostrens rikedom och forma-
lism. Till skillnad från det monastiska livet stannade beginerna kvar i staden och 
ägnade sig åt socialt arbete. De försörjde sig själva genom eget arbete och startade 
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1200-talet som kallats apostolisk, vilket innebar att de liksom Jesus 
lärjungar hade en egen relation till Gud som inte var förmedlad av 
någon annan. Som begin levde Mechthild den daimocentriska mel-
lanpositionen på ett konkret och praktiskt sätt. Hon levde ”mellan” 
de etablerade förhållningssätten: nunna och lekman, det vill säga rik-
tad mot det övervärldsliga respektive mot det världsliga. Hon tilläg-
nade sitt liv till ”Gud”, men lämnade för den sakens skull inte det 

bland annat väverier, de fick också ofta bidrag från staden för att bistå med sjuk-
vård och begravningstjänst. Dessutom kom de kvinnor som sökte sig till begin-
husen inte sällan från en välbärgad medelklass och kunde därmed ha med sig 
tillgångar till huset som de lämnade över vid sitt inträde. Många av beginhusen 
startade också som stiftelser och till minne av högstående borgare och därmed var 
de ofta väl inordnade i den borgerliga ordningen. Genom sitt aktiva leverne hade 
beginerna också ofta en långt större rörelsefrihet i staden än vad nunnorna hade. 
Det fanns till och med omkringvandrande beginer som försörjde sig genom tig-
geri. I Holland fanns det under en kort period även några män som startade en 
beginorden, begharder, men denna grupp utgjorde aldrig någon organisatorisk 
helhet och blev aldrig erkända som en självständig ordensform. Inte heller de 
kvinnliga beginernas organisation blev accepterad som en orden utan förblev ett 
mellanting mellan klosterväsendet och lekmännen: den tillhörde inte kloster-
väsendet eftersom det inte var en accepterad orden och beginerna tillhörde inte 
lekmännen eftersom de levde i kyskhet och fattigdom. Begreppet ”begin” här-
stammar antagligen från ett av begreppen för ”kättare” och beginerna var i viss 
utsträckning inspirerade av kättarrörelsen amalrikerna. Men framförallt stod de 
nära tiggarordnarna, i norr dominikanerna, som sökte frivillig fattigdom och ett 
apostoliskt liv med en egen relation till Gud. I likhet med dominikanerna och till 
skillnad från amalrikerna ifrågasatte dock inte beginerna prästerskapet och kyr-
kans auktoritet, även om de kritiserade det förfallna prästerskapet. På denna 
punkt var de alltså mindre utmanande än många kättarrörelser. Framförallt i bör-
jan av denna period såg många inom kyrkan denna kvinnliga rörelse som något 
positivt och dess starka religiositet sågs som ett föredöme. Men just eftersom 
deras religiositet var så stark och samtidigt utanför kyrkan var den naturligtvis 
något misstänkt kätterskt för prästerskapet, och i längden kunde kyrkan inte ac-
ceptera en så omfattande rörelse utanför kyrkan och utan manligt överhuvud. 
Grundmann, Religiöse Bewegungen im Mittelalter, 1961 [1935], s. 319 ff, C. H. Law-
rence, Medieval Monasticism – Forms of religious life in Western Europe in the Middle 
Ages, 1984, 186 ff, Hedwig Röckelein, ”Hamburger Beginen im Spätmittelalter – 
’autonome’ oder ’fremdbestimmte’ Frauengemeinschaft?”, 1998, s. 131 f, samt 
Martina Spies, ”Stiftungen für Beginengemeinschaften in Frankfurt am Main – 
ein Austausch zwischen Beginen und Bürgerschaft”, 1998, s. 141 ff.
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världsliga livet i den larmande staden.366 Som Schmidt påpekar är det 
religiösa livet hos Mechthild därför ingen ren personlig innerlighet 
utan en utåtriktad verkan.367

Som en av de drivande krafterna i beginrörelsen i Magdeburg stakar 
Mechthild ut en ännu inte upptrampad väg, såväl organisatoriskt som 
idémässigt. Detta görs genom att uppbåda traditionens alla krafter. 
Det apostoliska livets direkta relation till Gud innebar en relation som 
inte var förmedlad av ett prästerskap. Denna relation till Gud befriar 
på många sätt Mechthild från de jordiska patriarkerna: hon, liksom 
många andra kvinnor under denna period, säger: ”jag har valt dig över 
alla herrar och furstar till min själs brudgum!” (VII:15)368 Genom den 
direkta relationen till Gud fick Mechthild ett mer självständigt för-
hållande även till den jordiska ordningen. Därmed kunde hon också 
utöva kritik mot det förfallna prästerskapet. Mechthild beskriver 
bland annat i en färgstark bild hur de förfallna prästerna kommer att 
fiskas upp av djävulen för att flås, stekas, ätas och skitas ut för att åter 
kunna fiskas upp och så vidare i ett oändligt kretslopp. (V:14)369 

366. Idag finns det i Tyskland, bland annat i Rostock och Bremen, kvinnokultur-
föreningar som förstår sig som moderna beginrörelser i dess sociala aspekt. De 
definierar ”begin” som några som är oberoende av familjens, kyrkans och andra 
världsliga maktstrukturer och ideologiska dogmer, och där kvinnor med sina barn 
istället lever och arbetar på alternativa sätt till de hierarkiskt organiserade skråna, 
men utan att avskärma sig från världen. Dessa föreningar betonar alltså det so-
ciala och autonoma projektet och intresserar sig inte i någon högre utsträckning 
för de religiösa aspekterna. Se Gerhard Kaldeweis ”Beginen – Sustern – Vrome 
Vrouwen: Zur Kulturgeschichte weiblicher religiöser Bewegungen im Spätmit-
telalter zwischen Mystik und Welt”, 2004, s. 175 ff samt hemsidan för Die Beginen 
– Der Rostocker Frauenkulturverein, http://die-beginen-rostock.de.
367. Schmidt, ”’die spilende minnevlut’ Der Eros als Sein und Wirkkraft in der 
Trinität bei Mechthild von Magdeburg”, 1995, s. 83.
368. ”wan ich dich erkorn habe ob allen herren und ich dich erkorn habe ob allen 
fúrsten, miner sele brútegome!”
369. Beginerna kritiserade prästerskapet och kyrkan för att inte tillräckligt för-
kroppsliga de kristna idealen. Kyrkan försökte å sin sida kontrollera beginerna, de 
menade att unga kvinnor inte bör leva i kyskhet utan stränga ordensregler och att 
beginerna tog allt för mycket tid från dominikanermunkarna genom all den bikt, 
predikningar, samtal och brevväxlingar som kontakterna medförde, och inte hel-
ler, menade de, bör unga kvinnor tigga. På flera synoder (kyrkomöten) under 
1200-talet inskränktes beginernas rättigheter. Bland annat beslutades det 1233 i 
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Mechthilds texter återkommer också till reflektioner kring det egna 
skrivandet. Hur kan hon som endast är en olärd liten kvinna ta sig 
rätten att föra fram Guds ord? Hon skriver bland annat:

Jag blev varnad för att skriva denna bok,
människorna sa till mig:
Hölls den inte tillbaka, 
skulle den gå upp i flammor! (II:26)370

Risken att bli anklagad för kätteri utgjorde ett ständigt närvarande 
hot.371 Mechthild beskriver hur hon vänder sig till Gud och frågar 

Mainz att beginerna inte fick gå runt själva på gatorna, utan att de måste stanna 
i huset och ha ett manligt överhuvud. På en efterföljande synod i Fritzlar 1244 
förbjöds dominikanermunkarna att besöka dessa hus och beginerna hänvisades 
istället till de vanliga prästerna, vilka de ofta kritiserat starkt. Det beslutades 
också att ingen under 40 fick bli begin. Men denna 40-års gräns hölls aldrig, och 
beginhusen tilläts slutligen medan de vandrande beginerna som försörjde sig på 
tiggeri förbjöds. Beginerna var obildade i den betydelsen att de sällan hade någon 
skolning i latin och därmed inte hade någon djupare skolastisk bildning. Inte hel-
ler deras läsare läste latin i någon högre utsträckning vilket antagligen bidrog till 
att de skrev på folkspråk. Även denna vändning till folkspråken försökte kyrkan 
förbjuda, vilket dock misslyckades eftersom beginerna inte var en orden och där-
för i viss mån stod utanför kyrkans kontroll. 1229 förbjöd dock kyrkan bibliska 
skrifter för lekmän överhuvudtaget: desto viktigare blev vandrande predikanter 
som spred alternativ till de lokala prästerna. På ett rådslag i Wien 1311/12 konsta-
terades det att beginerna förlorar sig i dåraktiga spekulationer om treenigheten 
och de gudomliga essenserna, inte lyder någon, inte överger sina egendomar och 
inte går in under någon godkänd orden. Det beslutades nu också att de måste 
ansluta sig till ett manligt överhuvud varefter de flesta antog dominikaner eller 
fransciskaner som överhuvud. Tiggarordnarna fick en tillsägelse om att de fick leda 
men inte väcka mystikt religiöst liv. Husen antar efterhand också regler som 
 påminner om ordnarnas regler. Men det fanns också beginer som stred för den 
lösare formen eftersom de menade att man tjänar Gud bättre utan en strikt orden. 
Herbert Grundmann, Religiöse Bewegungen im Mittelalter, 1961 [1935], s. 326 ff, 436 
ff C. H. Lawrence, Medieval Monasticism – Forms of religious Life in Western Europe 
in the Middle Ages, 1984, s. 189 f.
370. ”Ich wart vor disem buche gewarnet, und wart von menschen also gesaget: 
Wolte man es nit bewaren, da mohte ein brant úber varen.”
371. Mechthild, liksom många andra beginer, balanserade på gränsen till att bli 
dömd som kättare, vilket också har förståtts som en möjlig anledning till att 
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honom varför han drivit just henne till att skriva och inte istället vänt 
sig till någon lärd man som kunde ha givit honom en mer självklar 
auktoritet. Gud svarar att han söker sig till den minsta eftersom hon 
kan vara ett renare språkrör för honom och inte lägger så mycket egen-
kärlek i vägen. (II:26, liknande text i V:12) Därmed vänder Mechthild 
sin egen nackdel av att vara kvinna och outbildad till sin fördel (ett 
förhållningssätt som inte var ovanligt bland kvinnliga mystiker). Just 
för att hon själv har en starkare passivitet än maktens män menar hon 
att hon är öppen och mottaglig. Medan de stora andliga personlig-
heterna riskerar att falla tillbaka till ett egocentriskt förhållningssätt, 
kan hon röra sig i ett ”mellan” för att erfara de gudomliga förutsätt-
ningarna utan starka egocentriska drivkrafter. Ur denna auktoritet 
kan hon även fälla omdömen om präster, påvar och biskopar samt 
klandra kyrkans förfall. (VI:23) 

Mechthild intar därmed också en politisk position. Såsom ledare för 
ett beginhus fick hon viss makt och vi kan inte avgöra om hon var 
mindre benägen att gå sina egna ärenden i Guds namn än någon an-
nan. Men vi kan konstatera att Guds närvaro i världen som en icke-
given grund eller av-grund, som Mechthild likaväl som någon annan 
kan relatera till, befriar henne från att vara låst till de världsliga her-
rarna. För att förstå denna rörelse kan vi ta hjälp av Schelers beskriv-
ning av hur andens rörelsefrihet gör det möjligt att erfara sig själv som 
ett varande bland många, och av att denna erfarenhet gör det både 
möjligt och nödvändigt att också erfara sig som den som erfar, det vill 
säga som ”har” världen. Det gör att man måste ifrågasätta var man står 
när man erfar sig själv som erfarande, vilket leder till upptäckten av 

 Mechthild mot slutet av sitt liv flyttade till klostret Helfta. Avgörande för om man 
skulle dömas eller inte var framförallt om man hotade kyrkans ordning snarare än 
om föreningen med Gud var allt för intim. Kyrkan kunde till exempel inte accep-
tera när kättare hävdade att deras erfarenhet var viktigare än ordensreglerna och 
därmed tog tolkningsföreträdet från kyrkan. Se Grundmann, Religiöse Bewegung en 
im Mittelalter, 1961 [1935], s. 419. Kurt Ruh menar att det är just i betoningen av 
upplevelsen av kärleksföreningen som beginernas kätterska drag ligger. ”Beginen-
mystik: Hadewijch, Mechthild von Magdeburg, Marguerite Porete”, 1977, s. 273. 
Medan Poor menar att kritiken av prästerskapet tillsammans med de starka ero-
tiska bilderna och kvinnliga maktanspråk sågs som mest hotande. ”Mechthild von 
Magdeburg, Gender and the ’Unlearned Tongue’”, 2001, s. 230 ff.
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en grund som inte kan erfaras utan innebär erfarandets kraft. För 
 Mechthild innebär denna nyorientering av blicken att hon upptäcker 
att hon kritiskt kan granska den egna positionen och ifrågasätta en 
given världslig ordning. Genom att hon sätter sin tillit till en grundlös 
grund, som hon kallar Gud, kan hon stå friare gentemot det varandes 
ordning. Men till skillnad från hos Scheler innebär denna erfarenhet, 
som vi kommer att se i nästa avsnitt, inte att hon tar avstånd från 
 erfarenheten av sig själv som kropp. 

1.3 Tvetydig och dubbel kropp

Den levande kroppen är hos Husserl, som vi har sett, en dubbel före-
teelse: den är både erfarande och något som kan erfaras, och  därigenom 
kan Körper skiljas från Leib. Det finns alltså en asymmetrisk relation 
mellan dessa båda eftersom den objektiverade kroppen endast kan 
erfaras av den levande kroppen. Men i den erfarande, levande kroppen 
återkommer denna dubbla förståelse av kroppen som en tvetydighet 
eftersom den levande kroppen i sig är både ett yttre och ett inre för sig 
själv. Den är inte ett rent erfarande, utan erfar sig själv som ett yttre.

Även hos Mechthild kan vi finna både en tudelning och en kropps-
lighetens tvetydighet, även om de är strukturerade på ett delvis an-
norlunda sätt: kroppen som något avskuret från livets strömmande 
omvandlas till exempel inte till ett objekt hos Mechthild, vilket den 
gör i Husserls Körper-begrepp. Istället innebär tudelningen i hennes 
text att kroppen som distraherar Mechthild från Gud skiljs från krop-
pen som den plats där Gud erfars. Den distraherande kroppen utgörs 
av ett begär, eller älskande riktning som leder till en tvärgående inten-
tionalitet som riktar sig mot det varande i världen. Som vi har sett 
lyfter hon istället fram en tvetydig kropp som snarare karakteriseras 
av en dubbel intentionalitet eller visio beatifica som ger både det varan-
de och dess medgivna förutsättningar, vilket i relation till kroppen 
alltså även kan riktas mot det egna. Därmed ges kroppen som tvetydig 
i och med att den är samtidigt synlig och seende, samtidigt något givet 
och det givnas medgivna förutsättningar. 

Den kropp som ges genom en blott tvärgående intentionalitet där-
emot framträder, i enlighet med den nyplatonska traditionen, som 
själens fängelse som hindrar själen från att förenas med Gud:
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På natten talade jag en gång till vår herre:
– Herre, jag bor i ett land som heter elände, det är denna värld; för allt 
som är där kan vare sig trösta eller glädja mig utan att samtidigt åsam-
ka mig smärta. Däri har jag ett hus som heter smärtoriket, det är det 
hus i vilket min själ är fångad, min kropp. (VII:48)372

På liknande sätt som hos Theresa beskrivs alltså kroppen som ett hus 
som själen både är hemma och fångad i. Det är som kropp hon är del 
av världen och som given i en enkel tvärgående intentionalitet avsku-
ren från Gud. 

Men denna åtskilda kropp är inte heller i detta citat något som inte 
alls kan trösta eller glädja henne, utan det sägs att den inte kan trösta 
och glädja henne utan att samtidigt pina henne. Likt Stein konstaterar 
hon därmed att det jordiska varat ständigt är ofullkomligt, och att 
själen därför söker efter ett annat fullkomligt vara. Men hos Mechthild 
ligger fokus på att finna Gud i detta ofullkomliga vara och därmed er-
fara det ändliga på ett annat sätt, snarare än att nå bortom det ändliga.

När kroppen beskrivs som ett hinder är det alltså inte kroppen som 
en objektifierad kropp som är i centrum, utan kroppen som distra-
herande och i dess separation från sina förutsättningar. Vi återfinner 
här ingen mekanistisk bild av kroppen, kroppens dubbelhet innebär 
inte att kroppen som objekt skiljs från kroppen som levd, utan krop-
pen som det som skär av Mechthild från hennes Gud skiljs istället från 
kroppen som den ort där Gud tar plats. Det vill säga den kropp som 
erfars separat från sina förutsättningar och sitt sammanhang skiljs från 
den kropp som erfars i riktning mot, och sammanbundet med, sina 
förutsättningar. 

Schmidt påpekar att den nyplatonska bilden av kroppen som fängel-
se när den togs upp av kristendomen omvandlades till ett icke-dualis-
tiskt förhållande mellan kropp och själ och att kroppen där får en 
positiv betydelse.373 Att detta inte är fallet inom all kristendom har vi 
sett, men hos Mechthild är det uppenbarligen på detta sätt. Kroppen 

372. ”In der naht sprach ich alsus ze únserem herren: Herre, ich wone in eime 
lande, das heisset ‘ellende’, das ist disú welt; wand alles, das da inne ist, das enmag 
mich getrosten noch gevrowen ane pine. Da inne han ich ein hus, das heisset ‘pi-
nenvol’, das ist das hus, da min sele inne gevangen lit, min lichame.”
373. Schmidts övers. av Das fließende Licht der Gottheit, 1995, s. 403, not 320.
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är alltså inte endast, eller ens främst, något som separerar Mechthild 
från Gud. Tvärtom är det i en kroppslig närvaro som Gud återfinns:

Hur högt han än må leva ovan mig
är hans gudomlighet aldrig så onåbar
att jag inte utan avbrott alltid känner den i alla mina lemmar,
så jag aldrig blir kall igen. (II:22b)374

Gud är ständigt närvarande just i den levande kroppens lemmar, i 
kroppen som utsträckt med olika delar. Likafullt är det i alla lemmar 
och därmed en erfarenhet som binder ihop den levande kroppen till 
en enhet. I denna erfarenhet erfars inte kroppen utifrån, utan det är 
en lemmarnas erfarenhet. Genom Guds närvaro i kroppen blir Mecht-
hild ”inte kall”. Den döda kroppen är den kalla kroppen, medan den 
levande kroppen med dess värme är den erfarenhet Mechthild knyter 
till det gudomliga.

I en annan text, I:33, omtalar hon att Gud ständigt understöder 
kroppen: kroppens liv är därmed inte något som människan har kon-
troll över utan ständigt givet och något som när som helst kan ryckas 
undan. Guds ständiga givande är given i den kroppsliga erfarenheten, 
men inte som ett ting som erfars utan som kroppens värme och liv, 
dess förmåga till rörelse, till att erfara och dess känsla av liv. Därmed 
återfinner vi här de teman som ovan diskuterats som kinestes och 
självaffektion. En sådan självaffektion är hos Mechthild, i likhet med 
hos Husserl, alltså intimt sammanbunden med kroppen. Men hos 
 Mechthild visar den på kroppsligheten som den närmaste relationen 
till Gud. Hos Scheler fann vi bland annat självaffektion som den dju-
past liggande vitalkänslan, vilken dock skildes från erfarenheten av 
Gud och i hans senare filosofi till och med sattes i motsatsställning till 
den gudomliga, andliga sfären. Vi skulle alltså kunna säga att vi hos 
Mechthild finner en erfarenhet som kan tolkas som en kombination 
av den kinestes och kroppsliga självaffektion som vi fann i Husserls 
kroppsliga fenomenologi, samt formuleringen av det främmande som 
Gud, vilket vi fann i Steins och Schelers religionsfilosofi.

374. ”Wie hohe er wonet ob mir, sin gotheit wirt mir niemer so túre, ich musse ir 
ane underlas allú minú gelide vol bevinden; so mag ich niemer mere erkulen.”
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Till skillnad från i Steins och Schelers religionsfilosofier är kropps-
ligheten här inte något som vi måste vända oss bort ifrån när vi vill 
vända oss mot den levande strömmen. Medan vi hos Scheler och Stein 
fann en vändning bort från varje ut-tryck, finner vi hos Mechthild en 
vändning till ut-trycket och till kroppsligheten i dess dubbla aspekt av 
att vara både en känsla av liv och ett ting bland andra ting i världen 
(vilket vi återkommer till).

I den fenomenologiska tolkningen av Mechthild finns det också en 
till synes uppenbar skillnad gentemot Husserls fenomenologi: Mecht-
hild finner något främmande, någon annan, i kroppslighetens mest 
egna kinestetiska intimitet. Frågan är om begreppet självaffektion där-
med blir missvisande. Självaffektion innebär ju just att något affekterar 
sig självt, medan erfarenheten av Gud i kroppens alla lemmar skulle 
kunna förstås som att någon affekterar någon annan. Självaffektion 
innebär här inte att Mechthild affekterar sig själv, utan att Gud affek-
terar sig själv som Mechthild. Men detta innebär likafullt inte att 
 Mechthild i självaffektionen erfar Gud som något helt främmande, 
utan att det främmande affekterar sig, omvandlar sig eller uttrycker 
sig som det egna. Det kan förstås som ett sätt att närma sig en passi-
vitet i självaffektionen där det egna jaget mottas. Det innebär också 
att de okroppsliga förutsättningarna affekterar sig själva som kropp 
och som ut-tryck. Den levande strömmen blir därmed rumslig. Men 
därmed är det inte sagt att denna levande ström existerar ”före” denna 
rumsliggörande affektion.

I diskussionerna om självaffektion har vi tidigare funnit en första 
delning av jaget, eller kanske snarare delningen själv mellan erfarande 
och erfaret. Det innebär att självaffektionen utgör den rörelse som på 
ett ursprungligt och ”för-kognitivt” sätt drar en gräns mellan erfarande 
och erfaret och inte erfar något redan uppdelat. Denna första delning 
framträder här inte endast som en gräns mellan erfarande och erfaret 
jag, utan mellan förutsättning och ut-tryck. Denna delning kan dels 
förstås som åtskiljandet av Gud från Mechthild, men asymmetrin 
 mellan dem båda visar också att det gudomliga även förstås som del-
ningen själv. Gränsen eller delningen mellan dem, som vi finner i själv-
affektionens skeende, är emellertid också en mötespunkt och ett 
daimocentriskt ursprung där det egna och främmande samtidigt för-
enas och skiljs åt.
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Kroppens positiva aspekt motiveras hos Mechthild av att Gud är 
kropp i Jesus.375 Människan är Guds avbild och eftersom Gud är kropp 
är även människan kropp:

Herre, evige fader, trots att jag är den ovärdigaste av människor är jag 
andligen framsprungen ur ditt hjärta, och på köttsligt sätt född ur din 
sida herr Jesus Kristus […] 
Herre, himmelske fader, du är mitt hjärta!
Herre, Jesus Kristus, du är min kropp!
Herre, helige ande, du är min andedräkt! (V:6)376

Jesus uppfattas därmed inte primärt som en historisk person utan be-
tecknar Gud som ursprungligen kroppslig med en utsida för sig själv 

375. För fler kvinnliga mystiker än manliga blir Jesus, som namnet på Gud som 
kropp, den centrala gestalten. Därmed betonas Jesus mänsklighet och kroppslig-
het, varigenom den överflödande transcendensen binds till sinnen och kroppslig-
het. Utan att överdriva skillnaderna mellan kvinnlig och manlig mystik kan vi 
konstatera att ett av de områden där det fanns en skillnad var relationen till krop-
pen. I den nyplatonska förståelsen, som den mystika traditionen är djupt influerad 
av, är det själen som ska frigöra sig från kroppen för att söka förening med Gud. 
De kvinnliga mystikerna hamnade därför i en prekär situation: såsom kvinnor var 
de definierade som kropp, men denna del av dem själva, den del som de var iden-
tifierade med, var just vad de skulle överge. Eftersom mystiken i hög utsträckning 
handlar om ett öppet jag eller en destruktion av jaget behöver denna identifikation 
dock inte vara något negativt utan kan tvärtom vändas till en fördel. Kroppen får 
hos de kvinnliga mystikerna därmed en större betydelse än hos de manliga mysti-
kerna. Bynum, Fragmentation and Redemption. Essays on gender and the human body, 
1991, s. 194; se även Otto Langer, ”Zur dominikanischen Frauenmystik im Spät-
mittelalterlichen Deutschland” 1985, samt Hollywood, The Soul as Virgin Wife – 
Mechthild of Magdeburg, Marguerite Porete and Meister Eckhardt, 1995, tex. s. 25. Men 
könsskillnaden ska inte heller överdrivas, uppfattningen av kön var under denna 
tid inte så fixerad som den är idag, utan könen användes snarare på ett flytande 
sätt än som två motsatta och statiska kategorier. Bynum, ”The Female Body and 
Religious Practice in the Later Middle Ages”, 1989, 185f.
376. ”Herre ewiger vatter, wan ich aller menschen unwirdigeste och us dinem 
herzen gevlossen bin geistlich und ich, herre Jhesu Christe, geborn bin us diner 
siten vleischlich [und ich, herre got und mensche, mit úwer beder geist gereineget 
bin, so spriche ich armer betrubter mensche alsus:] Herre himelscher vatter, du 
bist min herze! Herre Jhesu Christe, du bist min lip! Herre, heliger geist, du bist 
min atem!”
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och som ett varande bland många. I sin skapelseberättelse skriver 
 Mechthild också hur människans kroppslighet härstammar från 
 sonens kroppsliga natur: änglarna bildades i likhet med fadern som 
rent andliga väsen, men människorna bildades med kropp och själ i 
likhet med sonen. (III:9) Därmed ansluter sig Mechthild till den teo-
logiska tradition som menar att Jesus alltid funnits hos Gud som kropp 
och att hans kroppslighet, och därmed mänsklighet, inte är ett resultat 
av syndafallet.377 En fenomenologisk tolkning av denna teologiska 
 position innebär att begreppsparen ändligt och oändligt, kropp och 
ande, ut-tryck och förutsättning aldrig kan tänkas var för sig. ”Gud” 
som rörelsens evighet är alltid redan ut-tryckt som spatial kropp, tids-
ligheten är alltid redan rumslig. Tidslighetens evighet existerar inte 
i-sig och oberoende av spatialiteten.378 

Mechthild menar också att det är eftersom Gud redan är kropp som 
människans kroppslighet gör henne till Guds brud:

Betraktar jag att den gudomliga naturen nu i sig har ben och kött, själ 
och kropp, så upphöjer jag mig i stor glädje vida över mitt värde. Även 
ängeln är på sätt och vis bildad efter den heliga treenigheten, ändå är 
han ren ande. Själen med sitt kött är allena husfru i himlen och sitter 
bredvid den eviga husherren, den hon är mest lik. (IV:14)379

Medan vi hos Stein såg att det hon kallar ängeln i sin rena andlighet 
kom närmare Gud än människan, är ängelns rena andlighet här en 

377. Se Schmidts övers. av Das fließende Licht der Gottheit, 1995, not 152, s. 376. 
378. Denna fenomenologiska position om tidens rumsliggörande och rummets 
tidsliggörande – som inte i fenomenologins undersökning av en interioritet åter-
finner en rent tidslig ström, utan en tidslighet som omedelbart rumsligar, liksom 
rummet omedelbart tidsligar finner vi även hos Derrida, se t.ex. Rösten och 
 fenomenet, 1991 [1976], s. 158. Se även Martin Hägglund, Radical Atheism, 2008, 
t.ex. s. 21, för vilken tidslighetens och spatialitetens sammanbundenhet utgör en 
grundsten för det han kallar Derridas radikala ateism. Men som vi ser här kan vi 
utifrån Mechthilds beskrivningar av sin relation till det gudomliga rekonstruera 
en liknande position.
379. ”Swenne ich das gedenke, das gotlich nature nu an ir hat bein und vleisch, lip 
und sele, so erhebe ich mich mit grosser vrode verre úber min wirdekeit. Aber der 
engel ist etlicher masse gebildet na der heligen drivaltekeit, doch ist er ein luter 
geist. Dú sele ist mit irem vleisch alleine husvro in dem himelriche und sitzet bi 
dem ewigen wirte, im selber allerglichest.”



iv. mechthild von magedburg

343

brist i relationen till Gud. Människans förståndsgåvor må vara begrän-
sade, men det är alltså inte människans själsliga andlighet och hennes 
förmåga att skapa ett avstånd till sig själv eller förflytta sig över väsen 
och erfarenheter som är det i hennes varaart som utgör hennes möjlig-
het att vara Guds brud. De andliga förmågorna må vara högt aktade, 
men det är kroppen, och till och med köttet, som ger henne en mer 
fullständig möjlighet att möta Gud. Hon påpekar därför också att Gud 
strömmar genom såväl kropp som själ. (VII:50) Denna kroppslighet 
är inte heller endast en inre känsla av liv utan knuten till människans 
exterioritet, vilket inkluderar bland annat förmågan att gripa och äta:

Den högsta ängeln Jesus Kristus,
som svävar högt över seraferna,
och är en odelad Gud med sin fader, 
tar jag i armarna, så liten jag är,
och äter och dricker honom och gör med honom vad jag vill.
Det kan inte änglarna göra. (II, 22a)380

Det är i nattvarden som föreningen med Jesu kropp är mest påtaglig. 
Mechthild varnar sina beginsystrar för att låta denna ritual förfalla till 
en tom vana. (III:15) I nattvarden omvandlas enligt den kristna tradi-
tionen brödbiten till Guds kött. Utifrån Mechthilds text och en daimo-
centrisk position kan denna omvandling fenomenologiskt förstås som 
att intentionen varigenom vi erfar brödet ursprungligen är en tvärgå-
ende intention som i riten knyts till en troende längsgående intention. 
Därigenom erfars brödets medgivna men icke-givna förutsättning, 
vilket knyter brödet till den gudomliga avgrunden. Men dessa med-
givna förutsättningar omvandlas inte till ett icke-givet innehåll från 
den direkta givenheten av brödbitens specifika gestalt, utan bandet 
mellan givenhet, medgivenhet och ickegivenhet förblir i en och samma 
akt, som vi alltså tidigare mött som visio beatifica. 

380. ”Den werdesten Engel Jhesum Christum, der da swebet oben Seraphin, der 
mit sinem vatter ein ungeteilet got mus sin, den nim ich minstú sele in den arm 
min und isse in und trinke in und tun mit, swas ich wil. Das mag den engeln nie-
mer geschehen.” De sista två raderna är borttagna i den latinska översättningen, 
antagligen för att det tenderar allt för mycket mot det kätterska. För en diskussion 
om detta se Poor, ”Mechthild von Magdeburg, Gender, and the ’Unlearned Ton-
gue’”, 2001, s. 231.
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Människans kroppslighet som en materialitetens gräns (den erfa-
rande kroppen som inte kan erfara sitt eget erfarande), utgör också 
förutsättningen för en motstående materialitet som också är möjlig att 
hantera, förflytta och kontrollera. Relationen till tinget blir helig i och 
med att det gudomliga finns i det givna och inte i ett avknoppat, bort-
omliggande rent icke-givet. Sinneserfarenhetens eget spänningsfält 
blir den plats där Mechthild möter Gud. Ätandet och drickandet blir 
här också centrala handlingar eftersom det innebär att livet upprätt-
hålls, något som alltså är förbundet med givenheten av livet. Att äta 
Gud i nattvarden blir därmed ett sätt att manifestera den förmåga som 
människan är och som är given ur det icke-givna. 

Mechthilds språk blir här osedvanligt starkt när hon till och med 
säger att hon kan göra med den förkroppsligade guden som hon vill. 
Detta vidrör den fenomenologiska frågan om relationen mellan akti-
vitet och passivitet. I den religiösa erfarenhetens fenomenologi be-
skrivs ofta hur människan passivt tar emot sina förutsättningar, men 
Mechthild betonar här den aktivitet och makt som växer därur. Och 
eftersom det gudomliga är inkarnerat och ständigt förbundet med det 
givna formulerar hon det som en makt även över det gudomliga. Det 
vill säga, eftersom det icke-givna endast ges i samband med det givna 
kan människan därigenom på ett intimt sätt relatera även till det icke-
givna. Central i denna text är också relationen till änglarna som inte 
äger denna möjlighet till aktivitet och handling och därmed går miste 
om den mest intima och kraftfulla relationen till det gudomliga.

Mechthilds kroppslighet kan vi tolka som en manifestation av ett 
gap mellan henne och hennes Gud som gör att de är skilda åt och kan 
gripa varandra, men denna olikhet kan endast framträda eftersom de 
är av samma natur, eftersom människa såväl som Gud ut-trycks som 
kropp.

Här kan, liksom vi tidigare sett, åtskillnad endast framträda inom 
samma element. Gud och människa blir här två åtskilda inom kropps-
ligheten. Såsom åtskild är människan namnet på Guds andra. I natt-
varden vänder sig människan mot det varande som gudomligt och 
finner Guds kroppslighet. Detta sker genom en akt som kombinerar 
en tvärgående och en troende intentionalitet, varigenom det varandes 
icke-givna aspekter framträder. I en text som beskriver skapelsen (och 
som vi återkommer till) säger den heliga ande till fadern:
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Vi vill inte längre leva ofruktbara. Vi vill ha ett skapat rike och bilda 
änglarna efter mig så att de är en ande med mig. Människan ska vara 
det andra; ty käre fader, endast det är glädje att man i stort antal och 
osägbar salighet inför dina ögon är förenade. (III:9, min kursivering)381

Änglarna skiljer sig alltså inte från det gudomliga (men utgör ändå 
någon sorts mångfald), men människan är den helige andes andra. 
Änglarna lever därför högre än människan, och är identiska med Guds 
ande, men människan är i kraft av sin olikhet mer lik eftersom Gud 
redan bär olikheten i sig själv i sonens kroppslighet som en proto-
kroppslighet. Människan är Guds annanhet och därför älskad. Olikhet 
och mångfald är här de värden som lyfts fram som skapelsens ur-
sprung. Kroppslighetens element verkar också kunna delas i en annan 
betydelse än andlighetens. Kroppslighetens delning manifesteras just 
genom åtskillnad och mångfald, medan andlighetens delning mani-
festeras genom sammanbundenhet. Den intellektuella, andliga rörel-
sefrihet som Mechthild tidigare prisat är alltså något som människan 
delar med änglarna. Men änglarnas högre grad av andlighet är inte en 
högre grad av vara som hos Stein. Istället utgör det glapp som karak-
teriserar människan en rikedom som har sin bas i kroppens självaffek-
tion eller gudomliga närvaro, liksom i dess möjlighet att vara motstå-
ende. Det sägs här också att kärlekens förening kräver differentiering 
i ”ett stort antal”. Denna förutsättning återfinns hos en kroppslig 
människa och inte hos en rent andlig ängel.

Det är alltså i jämförelse med änglarna som kroppslighetens stora 
betydelse visar sig. Den tidigare citerade texten II:22 börjar med att 
själen tillfrågas om hon helst skulle vilja vara ängel eller människa. 
Änglarna konstaterar hon är ”ett ljus med Gud”, vilket vi fenomeno-
logiskt kan förstå som en erfarande ström som inte har någon utsida 
för sig själv. I en annan text konstaterar hon att änglarna och själen 
båda är en odelad natur med Gud. Men de skiljer sig åt genom att 
Guds starka brännande kärlek inte är riktad mot ängeln. (V:1) Skill-
naden mellan själen och ängeln är som vi tidigare sett att själen har en 

381. ”[wir] wellen nit langer alust unberhaftig wesen. Wir wellen han ein geschaf-
fen rich, und solt die engel nach mir bilden, das si ein geist sin mit mir und das 
ander sol der mensch sin; wand, lieber vatter, das heisset vrode alleine, das man 
si in grosser meine und in unzellicher wunne vor dinen ogen gemeine.”
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kropp, något som ängeln saknar, en kropp som både kan se och ses, och 
det är denna skillnad som gör att Guds kärlek är riktad mot männi-
skan och inte mot ängeln. 

Mechthilds beskrivning av kroppen skulle därmed kunna förstås 
som trefaldig: Dels är den ett hot mot relationen till det gudomliga, i 
den mån som den erfars som ett självständigt varande och erfars i 
tvärgående intentioner. Dels kontrasteras denna hotande kroppslighet 
mot kroppens erfarenhet av liv som förbinder den till det gudomliga. 
Slutligen är denna inre självaffektion inte den enda förbindelsen till 
det gudomliga, tvärtom är det kroppens exterioritet som motstående 
annat kroppsligt varande och som en förmåga till ett aktivt handlande 
som slutligen sätter människan över den rent andliga ängeln. 

Guds kärlek riktar sig alltså mot själen i dess förbundenhet med den 
tvetydiga och levande kroppen. Att vara utsida för sig själv och att vara 
en ut-tryckt kroppslighet är alltså inte något som fjärmar henne från 
en transcenderande (av)grund, utan det som skapar den spänning som 
samtidigt skiljer dem åt och binder dem samman. Mechthild uttryck-
er därför också en dubbelhet i relationen till Gud: hon njuter och 
cele brerar differensen mellan sig själv och Gud, samtidigt som hon 
uttrycker en längtan efter denna spännings upphörande. Relationen 
mellan Gud och Mechthild är som vi har sett först och främst en rela-
tion mellan älskande. Det är inte genom någon objektiverande inten-
tionalitet som det gudomliga ges, utan Mechthilds daimocentriska 
utgångspunkt öppnas istället genom kärleken. 

2. Kärlek

Kärleken är, som vi redan har sett, ett centralt tema i Das fließende Licht 
der Gottheit. Mechthild vänder sig primärt som älskande till Gud. Till 
skillnad från kombinationen mellan tvärgående och troende intentio-
nalitet, varigenom det icke-givna framträder i det givna, innebär den 
älskande intentionaliteten att kärleken kallar själen tillbaka till det 
varandes strömmande och transcenderande karaktär, vilket vi tidigare 
med Scheler kallat dess aktvara. Där vi tidigare stötte på en dubbel 
intentionalitet som är både tvärgående och troende, finner vi här en 
intentionalitet som riktar sig mot strömmandet självt. Därmed kan 
den älskande intentionaliteten uppfattas som en intentionalitet som 
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vänder sig bort från det varande, men som vi kommer att se i det sista 
kapitlet kan denna älskande intentionalitet hos Mechthild preciseras 
som en erotisk intentionalitet som inte lämnar det kroppsliga utan 
intensifierar det. Innan vi kommer så långt ska vi dock i de tre avsnit-
ten i detta kapitel undersöka hur Mechthild förstår kärlek.

I det första avsnittet undersöks kärlekens relation till kunskapen. I 
det andra avsnittet framträder den älskande intentionaliteten som det 
som drar Mechthild mot Gud. I det sista avsnittet utvecklas det 
 vävande mellan Gud och Mechthild som vi tidigare funnit, men som 
här finner sitt ursprung i strömmandet. Kärleken formuleras därmed 
som den transcenderande, temporala rörelsen per se. Därigenom kan 
vi också åtskilja två aspekter i Mechthilds gudsbegrepp och skilja Gud 
som motstående från gudomen som gränsdragning. 

2.1 Kärlek som kunskapens grund

Liksom hos Scheler är kunskapen hos Mechthild alltid underordnad 
kärleken. Hon påpekar att kunskapen om det varande inte är något 
värd om vi inte älskande riktar oss mot dess ursprung:

All kunskap vi har är intet om vi inte älskar Gud i alla ting, liksom han 
själv har skapat alla ting i ordnande kärlek och själv har påbjudit och 
lärt oss att älska. (VI:31)382

Mechthild konstaterar därför att om hon måste välja mellan kunskap 
och kärlek skulle hon alltid välja kärleken. (III:3) Kunskapen må väg-
leda sinnena, men utan kärleken blir all kunskap värdelös. (VI:31) 
Detta eftersom kunskapen då saknar riktning, kan vi i Schelers efter-
följd lägga till. Kärleken ger en viss riktning som innebär att kunskap 
kan träda fram som värdefull. Utan kärlekens riktning skulle vi inte ha 
några parametrar utifrån vilka vi kunde bedöma vad som är värdefullt.

I en dialog mellan själen och kunskapen erkänner kunskapen att 
själen är den drottning som hon tjänar och att kärleksrelationen mel-

382. ”Was wir erkennen, das ist alles niht, wir minnin denne got ordentlich in 
allen dingen, als er sleber allú ding in ordentlicher minne geschaffen hat und úns 
selben minne gebotten und geleret hat.”
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lan Gud och själen inte är åtkomlig för kunskapen. (II:19) Mechthild 
menar därför att själen i kärleken kan förenas med det älskade och då 
inte behöver kunskapens förmåga att se skillnader och synteser. Men 
detta innebär inte att hon inte värdesätter kunskap:

Visheten är alltid hos kärleken, och mästare för alla jungfrur [sinnen]. 
Hon [visheten] behåller vad kärleken ger, och gör användbart vad 
människan läser och lär. (VII:48)383

Visheten karaktäriseras här alltså som det fält där kunskaper lagras, 
vilket vägleder sinnena och gör det möjligt att återknyta till männi-
skans tidigare lärdomar. Kärleken innebär ett flödande riktande, eller 
en flödande riktning, det vill säga en ren temporalitet. Med begreppet 
”vishet” däremot betonar Mechthild minnets bevarande funktion som 
möjliggör förmågan att bevara det kärleken ger, och gör egna och 
 andras erfarenheter användbara.

I en annan text betonar hon även kunskapens betydelse för kärle-
ken: 

Kärlek utan kunskap 
är dunkel för den visa själen.
Kunskap utan njutning är för själen en djävulsk plåga.
Njutning utan död kan hon inte nog beklaga. (I:21)384

Kärleken blir alltså synlig först genom kunskapen. Denna kunskap 
förstår jag som vishetens förmåga att behålla kärlekens strömmande 
erfarenhet. Genom detta bevarande blir också distans och reflektion 
möjlig. Kunskapens möjlighet att bevara erfarenheter skapar en dis-
tans till kärlekens strömmande vara, men denna kunskap måste bibe-
hålla anknytningen till den älskande njutningsfulla relationen mellan 

383. ”Die wisheit ist ze allen ziten bi der minne und ist aller jungfrowen meister-
inne. Si behalten, swas die minne git; si machet dem menschen nútze, was er leret 
oder liset.” Schmidt lägger i en parentes till att jungfruarna hänvisar till sinnena, 
vilket står i samklang med tidigare textställen och vilket jag här alltså följer. 
384. ”Minne ane bekantnisse dunket die wisen sele ein vinsternisse, bekantnisse 
ane gebruchunge dunket si ein hellepin, gebruchunge ane mort kan si nit verkla-
gen.”
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Mechthild och Gud. Denna kunskapens distans gör kärleken synlig, 
men distansen måste förbindas med en övergripande riktning som gör 
den njutbar och värdefull. Denna njutning kan i sin tur enligt den 
sista raden inte få vara för evigt, eller i alla fall inte få vara utan att 
samtidigt bära på sin egen död. Njutning är ändlig, all njutning måste 
vara ändlig för att kunna vara njutning. Fanns det inte en utplåning 
närvarande i njutningen, som njutningens förutsättning, fanns det 
inte heller njutning. Schelers ”mer” finner här inte någon slutpunkt i 
en fullständig njutning eller närvaro, utan i bristen som ändlighetens 
förutsättning vilken är närvarande i det ändliga och inte bortom det 
ändliga. 

I en annan text försöker en personifikation av kunskapen närma sig 
enheten mellan Mechthild och Gud. Kunskapen säger till själen:

– Oh, fru brud, kan ni säga mig ett ord om den outtalbara hemligheten 
som finns mellan dig och Gud?
– Fru kunskap, det gör jag inte. Bruden får inte säga allt som sker med 
henne. Om den heliga anblicken och det värdefulla förtroendet kan ni 
få höra något, men den enastående förnimmelsen från Gud kommer 
att förbli förborgad för er och alla skapade, utom för mig. (II:19)385

Den heliga skådan, det vill säga den dubbla intentionalitet vi tidigare 
mött, kan överföras till orden och kunskapen, liksom faktumet av re-
lationen själv. Men förnimmelsen av Gud kan kunskapen inte nå. Sam-
tidigt är denna förnimmelse en intim visshet om Gud, en visshet som 
är så nära att den blir otillgänglig för kunskapen. Denna förnimmelse 
är alltså inte en förnimmelse av något i världen, utan tvärtom dold för 
allt varande i världen. På så sätt är den en förnimmelse bortom värl-
den. Gud är här alltså inte bortom förnimmelsen utan en förnim-
melse bortom den mångfaldiga världen, en rent förnimmande kropps-
lighet utan utsida för sig själv. Det gudomliga är här därmed också en 

385. ”– Eya vro brut, went ir mir noch ein wortzeichen sagen der unsprechlicher 
heimlicheit, die zwúschent got und úch lit?
– Vrowe bekantnisse, das tun ich nit. Die brúte mussent alles nit sagen, was in 
beschiht. Dú helig beschowunge und dú vilwerde gebruchunge sont ir han von 
mir, die userwelte bevindungen von gotte sol úch und allen creaturen iemer me 
verborgen sin sunder alleine mir.”



iv. mechthild von magedburg

350

förnimmelse som inte låter ett objekt framträda och som drar sig 
 undan kunskapen om världen och närmar sig vad vi tidigare kallat 
självaffektion. Men denna förnimmelse förstås som en annan typ av 
kunskap, en kroppens eller gränsdragningens tysta och omedelbara 
visshet: en visshet eller ett vetande som snarare berör ordens födelse 
än deras begreppsliga innehåll. Mechthilds kommentar om att kun-
skapen måste förbindas med kärleken skulle i så fall kunna förstås som 
en vilja att förbinda orden med deras födelse. 

Denna förnimmelse utgör en punkt där Mechthild, som tillfälligt 
varande, vidrör sin gudomliga förutsättning, en vidrörning som inne-
bär en närhet till den gränsdragning som utgör det jag förstått som 
Mechthilds daimocentriska utgångspunkt. Denna kroppsliga själv-
affektion är alltså den punkt där de gudomliga eller undandragande 
förutsättningarna affekterar sig själva som Mechthild, de utgör  därmed 
den intimitet som samtidigt bär på en differens. Därför kan ”Gud” 
inte heller formuleras som en fast substans eller i-sig, utan utgör sna-
rare en gränspunkt där mötet och åtskillnaden sker samtidigt.

Denna relation till det gudomliga utvecklas också i viss mån genom 
den skillnad man kan återfinna mellan begreppen ”Gud” och ”gudom-
lighet” (Got och gotheit) i Mechthilds text. Det är ”Gud” som är det 
vanligast förekommande begreppet: det är med Gud hon har dialoger, 
det är till Gud hon talar liksom Gud talar till henne. ”Gud” betecknar 
alltså en motstående person, varigenom skillnaden och åtrån mellan 
de två kan framträda. Boken heter dock Das fließende Licht der Gotheit, 
alltså Gudomlighetens flytande ljus, men begreppet ”gudomlighet” är 
mer sällan förekommande. Där det används är det inte för att be-
teckna den motstående guden utan för att benämna det gudomliga 
som människans ursprung, vilket ofta också kallas flytande, lysande, 
skinande, brinnande, genomsyrande. (Se till exempel VI:24, VII:1, 
II:22, IV:12, VI:1) Därmed betonas det gudomliga i dess adjektivform, 
det vill säga i dess inflytande på något annat, och som en substanti-
vering av detta adjektiv. I det exempel vi såg tidigare, som beskrev hur 
det gudomliga erfars i den egna kroppsligheten, så var det just begrep-
pet gotheit som användes. (II:22) Mechthild verkar inte själv använda 
denna skillnad på något medvetet sätt, snarare kan vi lyfta fram en 
implicit glidning i begreppen ”Gud/gudomlighet”. För att göra denna 
glidning explicit vill jag därför skilja mellan Gud som det motstående 
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och gudomlighet som ett outtalbart ursprung, som är såväl gudens 
som det skapades ursprung.386 Även om det gudomliga är såväl gudens 
och det varandes ursprung så är deras respektive relation till det 
 gudomliga asymmetrisk; Gud är förstås i denna text närmare knuten 
till gudomens flytande ljus än det varande är. Men som vi har sett finns 
det också ett ömsesidigt beroende mellan den motstående guden och 
det varande. Mechthild använder framförallt begreppet gudomlighet 
just i relation till när gudomen tar plats som människa och när hon 
påpekar att gudomligheten är människonaturens urbild. (VI:13, II:3, 
II:25, III:1, VI:1, VI:24, VII:1) Det är också gudomligheten som kan 
erbjuda Maria den ”skugga” hon behöver för att behålla sitt mänsk-
liga liv, samtidigt som det är gudomlighetens brännande sol som hotar 
att förinta henne. (III:4) Istället för en motstående Gud att tala till 
och bli tilltalad av, betonar begreppet ”gudomlighet” därmed män-
niskans ursprung, en formande kraft som samtidigt hotar att åter upp-
sluka sitt uttryck. Gudomligheten är därmed inte primärt associerad 
med vare sig den älskade eller älskaren, utan med kärleken själv. Vi 
skulle kunna säga att när denna gudomlighet sätts på avstånd och 
 explicit intenderas, oavsett om det är en objektiverande eller älskande 
intentionalitet, så framträder den motstående guden. Gudomligheten 
är därmed det som inte låter sig intenderas, utan snarare en gränsdrag-
ning vari intentionaliteten föds. Kunskapen kan därmed nå aspekter 
av relationen mellan människan och den motstående guden, eftersom 
deras relation är karakteriserad av ett motstående. Men förnimmelsen 
av det gudomliga som ett distanslöst gränsdragande skeende är onåbar 
för kunskapen.

Mechthild beskriver i en annan text hur hon vill men inte kan skri-
va mer, eftersom det hon vill säga överskrider henne i sin storhet så 
att hon förstummas och orden inte längre räcker till, men att varje själ 

386. Distinktionen mellan got och gotheit är mer explicit hos Meister Eckhardt. 
I fenomenologiska läsningar av Eckhardt återfinns gudomen eller det gudomliga 
bortom guden som har ett namn och bortom varje opposition, men det gudom-
liga utgör samtidigt gudens grund. Reiner Schürmann, Meister Eckhart: Mystic and 
Philosopher, 1978, s. 68 ff. I Henrys läsning av Eckhardt är dock Gud skapan de och 
agerande medan gudomen är bortom såväl form som aktivitet. Essence of Manifes-
tation, 1973 [1960], s. 321. Medan Henry formulerar ett stilla ursprung betonar 
Mechthild dess flödande, glödande och flytande karaktär. 
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och kropp samtidigt kan ses som speglar som återspeglar kunskaper 
och dygder. Själar och kroppar bildar därmed ett återsken av det ur-
sprung, den gränsdragning, som de flödar ut ur. (VI:41) Skrivandet är 
alltså ett sådant möjligt återsken där orden binder tillbaka till sin 
 födelse, och kroppen är ett annat återsken vari dess levande ursprung 
kan erfaras, om än inte omvandlas till ett kunskapsinnehåll. Dessa 
båda återsken är också intimt sammanbundna: skrivandet är endast 
möjligt genom kroppens gudomliga självaffektion. (IV:13) Spegeln, 
speglingen och spegelbilden, som alltså är förbundna med det gudom-
liga, återkommer här som centrala bilder för en samtidig åtskillnad 
och likhet. I reflektionen är spegelbilden separerad från sitt ursprung, 
den är kastad bort från sig själv. Men denna separation innebär sam-
tidigt att det är ”detsamma” som återfinns i spegelbilden. Speglingen 
formulerar därmed samtidigt spegelbilden som något motstående 
men ”likt” och speglingen som ett skeende som separerar urbild och 
spegelbild. Det gudomliga formulerar denna separerande och sam-
manbindande gränsdragning, medan den motstående guden kastas ut 
som en motstående urbild; till skillnad från speglingen som ett var-
dagligt fenomen är det här alltså själva speglingen som är utgångspunk-
ten snarare än urbilden.387 Speglingen återkommer också i Mechthilds 
språk som, vilket vi har sett, ofta använder sig av kiasmer, omvänd-
ningar och ljudlekar som spelar på likhet och olikhet och därmed för-
söker uttrycka relationen mellan sig själv och Gud.388 

2.2 Älskandets intentionalitet 

Gudomligheten är alltså förbunden med älskandet snarare än med 
älskaren eller det älskade. Mechthild säger därför att gudomlighetens 
skinande och lysande har förmåga att fylla människan med kärlekslust. 
(VII:1) Kärleken spelar därför en central roll och har en stark röst i 

387. Se min ”Jaget som evighetens spegelbild – Spegelbild som central metafor för 
relationen mellan människa och Gud hos Johannes Scotus Eriugena”, 2007, s. 194.
388. Denna användning av speglingar, spegelvändningar och kiasmer är också 
vanliga i samtida filosofi, kanske framförallt hos Merleau-Ponty, se t.ex. ”Sam-
manflätningen – kiasmen”, 2004, s. 270. Dessa språkliga uttryckssätt är hos både 
Mechthild och Merleau-Ponty centrala för textens innehåll.
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Das fließende Licht der Gottheit. Det är denna röst som kallar själen och 
försöker få den att rikta sig åt ett annat håll. Från en tvärgående in-
tentionalitet försöker den göra själen uppmärksam på något annat. 

Som en egen röst kallar Mechthild kärleken för minne. Begreppet 
minne blev senare undanträngt av Liebe i det tyska språket, men under 
denna period knöts det till längtan, minne, att stå i förbindelse med 
något och att föras tillbaka. Höga visan hette ännu på 1400-talet Der 
minnen buch på tyska (en text som Mechthild också har hämtat  mycket 
inspiration från). I högre utsträckning än Liebe förbands också minne 
med kärleken mellan könen och den sinnliga kärleksförnimmelsen. 
Kanske var det just denna koppling, som också anknöt till det djuriska, 
som gjorde att det mer ädla begreppet Liebe blev det som överlevde. 
Med alla dessa konnotationer var minne framförallt tilltalet till den 
älskade och lever kvar i begrepp som ”minnessångare”.389

I en dialog (II:23) beskriver Mechthild hur kärleken (minne) försö-
ker komma i kontakt med själen, som här omtalas som drottningen, 
och hur en budbärare försöker väcka henne inför konungens ankomst. 
Men själen stöter bort kärleken och undrar hur hon ska kunna älska 
någon hon inte känner. Kärleken är inte alls välkommen utan själen 
vill förbli i kroppen. Kärleken försöker då tala om att hon inte alls 
måste fördärva kroppen för att möta Gud, men själen låter sig trots 
det inte väckas. Själen frågar sig istället var Gud är och var själen som 
försöker skydda sig mot denna kärlek är, och kärleken svarar bland 
annat att Gud är i alla älskande blickar och finns i allt skapat. Slutligen 
öppnas själens ögon och den kan se på ett helt nytt sätt.

Här kan vi se hur kärleken kommer in som en kraft som strävar 
efter att vända själen mot att upptäcka Gud och därmed förändra hela 
dess seende. Vi kan notera att minne beskrivs som en förnimmelse som 
påminner om en annan riktning än den vi vanligen lever i. Denna 
dialog följer därmed till stora delar samma struktur som Heideggers 
analys av samvetets rop och Steins läsning av den. Men till skillnad 
från i Steins studier spelar kroppsligheten en central roll här. Likafullt 
framträder hos Mechthild, liksom i Heideggers och Steins analyser av 
samvetets rop, något som pockar på uppmärksamhet för en annan typ 
av erfarenhet. Denna röst formuleras hos dem alla som en röst som 

389. Jacob och Wilhelm Grimm, Deutsches Wörterbuch, band 6, s. 2239 ff.
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kommer inifrån, men samtidigt bortom det egna. Det är till denna röst 
Mechthild uppmanar sina läsare att lyssna.

Detta lyssnande formuleras också som en lydnadens dygd. Men 
denna lydnad är inte en blind lydnad till vad någon annan säger utan 
präglas snarare av en lyhördhet, en öppenhet inför något och ett lyss-
nande. Det tyska ord för lydnad som Mechthild använder, Gehorsam, 
härstammar också från Gehör som betyder hörsel. Om denna lydnad 
säger Mechthild:

Lydnaden är ett heligt band; den förbinder själen med Gud, kroppen 
med Jesus och våra fem sinnen med den heliga anden. Ju längre den 
binder, desto mer älskar själen, ju mindre anspråk kroppen ställer, 
desto skönare lyser dess verk för Gud och för de människor som har 
god vilja. (VII:65)390

I en fenomenologisk vokabulär är denna lyssnande lydnad det som 
binder de tvärgående intentionerna, det vill säga de fem sinnena, 
kroppen som något erfaret och själen som ett varande bland många, 
till en älskande intention. Här förbinds själen med själens djup (Gud), 
kroppen med tidslighetens omedelbara spatialitet (Jesus) och sinnes-
erfarenheten med sinnlighetens väv (den heliga anden). Innan kär-
leken kan inträda krävs därmed en tystnad som låter kärlekens rop 
framträda. När väl kärleken trätt in omvandlas det hus som kroppslig-
heten utgör: 
 

När jag skådade henne [minne] på rätt sätt, lystes mitt dunkla hus upp, 
och jag kände igen allt som var i det inre och som skedde där. När jag 
såg henne, kände jag igen henne, för jag hade redan sett henne, då hon 
var min följeslagerska. [...] Jag talade: Åh, älskade jungfru, du står tu-
senfaldigt över mig, och ändå tjänar du mig med så stor ära, som om 
jag vore mer än en kejsarinna. (VII:48)391

390. ”Die gehorsami ist ein helig bant; si bindet die sele ze gotte und den lichamen 
zu Jhesu und die fúnf sinne zu dem heligen geiste. Ie langer si bindet, ie me die 
sele minnet; ie snoder sich der lichamen haltet, ie schoner sinú werk lúhtent vor 
gotte und vor den lúten mit gutem willen.”
391. ”Do ich si rehte angesach, do wart min vinster hus erlúhtet, das ich alles das 
bekante, das da inne was und das ie da inne geschach. Do ich si gesach, do be-
kante ich si wol, wan ich si och gesehen hette, da si min liebe conpaninne was. 
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Genom denna vändning säger hon alltså att ”det mörka huset blir 
ljust”, men det som lyser upp det är inte något nytt som träder in, utan 
någon som alltid redan var där. Hon upptäcker att detta ljus dessutom 
tjänar henne. Det gudomliga står till hennes tjänst och har alltid 
 utgjort möjligheten för hennes liv, erfarenhet och kunskap. Därmed 
vänder hon sig från det givna till det medgivna som plötsligt fram-
träder, och genom denna intentionala vändning förändras också det 
primärt givna.

Samtidigt som kärleken är något mellan Gud och Mechthild som 
möjliggör för Mechthild att rikta sig åt ett annat håll, utgörs Gud och 
Mechthild själva också av kärleken som ett namn för gudomligheten. 
Detta ”mellan” konstituerar dem, och kärleken innebär att de åter kan 
beröra ett gemensamt ursprung. Det är därför i kärleken de kan för-
enas: när de riktar sig mot varandra upptäcker de att de inte är helt 
åtskilda utan att de båda är kärlek (se till exempel V:16). Personen som 
en älskande riktning utgörs av älskandet som sådant. Det är därför 
också i kärleken som de båda upptäcker sin karaktär av att vara  flytande 
snarare än fasta, med Schelers ord aktvara snarare än substans. Gud 
säger:

När jag skiner måste du lysa,
när jag flyter måste du flöda.
När du suckar, drar du in mitt gudomliga hjärta i dig,
när du gråter efter mig, sluter jag dig i mina armar.
Men när du älskar så blir vi en,
och när vi två är en,
kan inget mer skilja oss åt,
endast en ljuvlig väntan bor mellan oss två. (II:6)392

Även i kärleken där de båda förenas återfinns alltså något mellan dem, 
det är ingen fullständig upplösning av de båda utan mellan dem finns 

[Des wil ich nu swigen, wan das ist och in dem buche geschriben.] Do sprach ich: 
Eya, allerliebestú jungfrowe, nu bistu mere denne tusenvalt úber mich, nochdenn 
so dienest du mir mit also grossen eren, als eb ich mer denn ein keyserin were.”
392. ”Sween ich schine, so must du lúhten; swenne ich vlússe, so must du vúhten. 
Swen du súfest, so zúhest du min gotlich herze in dich, swenne du weinest na mir, 
so nim ich dich an den aren min. Swenne du aber minnest, so werden wir zwoi 
ein, und swenne wir alsust eines sin, so mag da niemer scheiden geschehen, mer 
ein wunnenklich beiten wonet zwúschent úns beiden.”
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fortfarande en ”ljuvlig väntan”. Som människa behåller Mechthild 
något från Gud åtskilt, hon är själva skillnaden. Så länge människan 
är människa eller det varande är varande kan människan erfara en 
relation av intim sammanvävning, men liksom i varje fläta behåller 
varje tråd också sin egen karaktär. 

I Mechthilds djupa suck drar hon samtidigt in Gud i sig, hennes sorg 
är en öppning för honom, en öppning som gör det möjligt för det 
gudomliga att närma sig henne. Här är det sorgen och lidandet som 
påvisar människans ändlighet, längtan och öppenhet inför det främ-
mande, på andra ställen visas detta fram genom såret. Men i alla dessa 
bilder av brist lyfts bristen också fram som en öppning. Det är till 
exempel för att hon gråter som hon kan tröstas. Istället för att vara en 
i sig fullkomlig och tillsluten substans visar människans sår på hennes 
flytande karaktär och på en transcendens som visar bortom henne 
själv. I kärleken riktar hon sig inte längre mot sin egen enhet och erfar 
därför inte den egna ändligheten som en brist, utan erfar istället sig 
själv som transcenderande i sin kärlek till Gud. Hon finner denna rikt-
ning och rörelse som den grundläggande rörelsen i henne själv. Lik-
som i den älskande intentionalitet vi fann hos Scheler innebär kärle-
ken här en riktning mot ett ”mer” vars slut inte är synligt. Älskande 
rör hon sig mot detta ”mer”, som också låter hennes egna oavslutadhet 
och öppenhet framträda. 

Att kärleken är en sorts intentionalitet påvisas också i följande text:

När den älskande själen ser i den eviga spegeln, säger hon:
Herre, mellan dig och mig är alla ting sköna, 
och mellan djävulen och hans brud, den fördömda själen,
är alla ting fula och alltigenom förskräckliga. (III:11)393

När det varande erfars genom Mechthilds riktning mot Gud visar det 
sig som vackert, när själen är vänd mot djävulen (som står för girighet, 
fåfänga och hat) blir det varande fult. Mechthild kan alltså erfara det 
varande på olika sätt genom att vända sig åt olika håll. Hon kan ställa 

393. ”Wenne die minnende sele sihet in den ewigen spiegel, so sprichet si: Herre, 
zwúschent dir und mir sint alle ding schone; und zwúschent dem túfel und siner 
brut, der verdampneten sele, sint alle ding eigesclich und also grúwelich.”
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sig med ryggen mot Gud – vilken vi här kan förstå som det varandes 
sammanhang och gemensamma förutsättning – och därmed se det 
varande utan att se dess förutsättning. Men att vända sig mot Gud 
innebär, som tidigare påpekats, för Mechthild inte att ställa sig med 
ryggen mot det varande utan det varande framträder då mellan dem, 
i den kärlek som finns mellan dem. 

Den första raden i detta citat kan vi också läsa som att reflektionen 
framträder genom den älskande intentionaliteten. Hon får alltså syn 
på sin egen placering i de olika relationerna genom att skåda i en evig 
spegel. Spegeln, som även diskuterades i relation till kunskapen, åter-
kommer här som möjligheten för den älskande att reflekteras och där-
med få syn på sig själv. Samtidigt som spegeln är en bild för reflektio-
nen är människan en spegelbild av Gud (VI:31), en spegelbild som i 
sin tur kan spegla sig själv. I denna text innebär speglingen att Mecht-
hild inser att hennes egen position påverkar om hon erfar tingen som 
goda eller onda. 

Den älskande intentionaliteten vänder alltså erfarandet mot dess 
transcenderande förutsättning, men till skillnad från i Steins läsning 
av Johannes av Korset innebär det inte att vända sig bort från det 
 varande, utan att älskande erfara Gud i det varande. Den älskande 
intentionaliteten riktar Mechthild mot Gud, men kärleken är som vi 
har sett också något som finns mellan henne och Gud genom att 
 tematisera närhet och distans, likhet och olikhet, enhet och differens. 
Det vävande vi tidigare stött på som centralt i Mechthilds och Guds 
relation utvecklas framför allt som kärlek och gudomlighet.

2.3 Kärlek som strömmande vävande

Kärleken finns mellan Mechthild och Gud och innebär alltså inte att 
de två förenas på ett sätt som skulle innebära deras utplåning.  Samtidigt 
som tudelningens båda parter erfars i sitt gemensamma ursprung, er-
fars de också som två. Det är därför deras relation återkommande ut-
trycks i form av ett vävande av likhet och olikhet. Detta vävande inklu-
derar ofta en stark aspekt av kroppslighet, och till och med köttslighet:

Då tog den helige Johannes det vita lammet [Jesus] med sina röda sår 
och la det mellan tänderna i hennes mun. Då lade sig det rena lammet 
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på sin egen bild i hennes stall och sög med sin söta mun på hennes 
hjärta. Ju mer han sög desto mer gav hon sig åt honom. (II:4)394

Här träder ett komplext växelspel fram: Jesus läggs i Mechthilds mun, 
in i hennes kropp (vilket Schmidt lägger till i översättningen av 
”stall”),395 som samtidigt är en avbild av honom. När hon äter honom, 
äter eller snarare diar han i sin tur på hennes hjärta. Genom att äta 
honom kan hon ge sig till honom, och vi kan därmed konstatera att 
ätandet här inte innebär att förtära eller utplåna, utan snarare att öpp-
na sig för den andre i en ömsesidig hängivelse. Genom att i nattvarden 
äta Gud öppnar Mechthild sig för honom, samtidigt som Gud, genom 
att låta sig ges, öppnar sig för henne. Att själen i denna text beskrivs 
som en bild av det rena lammet är centralt, eftersom det är just detta 
förhållande som gör vävandet möjligt och som gör det möjligt för Gud 
att ta kropp i form av nattvardens bröd. Såsom bild delar de element, 
men är samtidigt skilda åt i detta kroppslighetens element. Nattvarden 
är också ett offer och endast genom att helt ge sig själv kan något 
 vinnas, vilket hos Mechthild tycks gälla för såväl Kristus som för 
männi skan: ”Ge mig allt som är ditt, så ger jag dig allt som är mitt.” 
(VII:55)396 
 Denna text kan läsas med hjälp av Marions beskrivning av det ero-
tiska som beskriver hur världen först och främst erbjuder motstånd 
mot kroppen. Men i det erotiska mötet blir den andres kropp erfa-
rande kött, som jag erfar som erfarande samtidigt som den andre erfar 
min kropp som erfarande. Därmed speglas mitt eget erfarande, var-
igenom den andre ger mig själv som erfarande till mig. Den andre ger 
mig därmed det som han/hon inte har.397 Mechthilds text skulle på 
liknande sätt kunna förstås som ett mottagande i världen som inte 

394. ”Do nam Sant Johannes das wisse lamp mit sinen roten wunden und leit er 
in den kowens irs mundes. Do leite sich das reine lamp uf sin eigen bilde in irem 
stal und sog ir herze mit sinem sussen munde. Ie me es sog, ie me si es im gonde.”
395. Schmidts övers. av Das fließende Licht der Gottheit, 1995, s. 47.
396. ”Gib mir alles, das din ist, so gib ich dir alles, das min ist.”
397. Marion, The Erotic Phenomena, 2007 [2003], s. 117 ff. På denna punkt finner 
jag alltså Marions analys fruktbar, även om hans sätt att uttrycka den är onödigt 
fallocentriskt när han beskriver hur den andres kött gör plats för honom och låter 
sig bli penetrerat istället för att göra motstånd, s. 118.
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erbjuder ett motstånd mot kroppslighet (som vi såg även Scheler be-
skriver), utan utgör ett köttsligt bejakande där människans erfarande 
köttslighet tas emot i guden som ett tillika köttsligt bejakande. Men 
gudens köttslighet visar sig på liknande sätt beroende av det mänsk-
liga, de speglar varandra och bekräftar därmed en erfarande köttslig-
het.

Tidigare (i IV.1.1) såg vi hur vävandet band samman sinnligheten 
med kroppens synlighet och det synligas överskridande av ett indivi-
duellt seende, varigenom en åtskillnad etableras inom ett element. Här 
går rörelsen istället från två åtskilda mot en återförening. Eftersom 
förutsättningarna ständigt ligger implicit i det varande, kan Mecht-
hild, genom kärlekens omriktning av intentionaliteten, erfarande söka 
efter dessa. Genom att på detta sätt öppna sig beskriver hon hur hon 
dras allt djupare in i en intim erfarenhet av något som överskrider 
henne själv och därför är något annat än henne själv. Genom detta 
betonas deras intimitet:

Hans ögon i mina ögon,
hans hjärta i mitt hjärta,
hans själ i min själ,
oavbrutet omfamnande. (II:4)398

Men denna närhet är aldrig helt uppslukande. Hon skulle inte ständigt 
behöva uttrycka den om den vore total. Intimiteten är snarare en för-
dubbling som karakteriseras av en skillnad. Människan som bild och 
spegling innebär, som vi har sett, både en upprepning och en tudel-
ning. Skillnad som upprepning innebär att en gräns dras inom ett fält, 
varigenom två åtskilda sidor skapas inom samma medium. ”Gud” och 
”Mechthild” kan därigenom formuleras som två olika. De vävande, 
sammanbindande uttrycken, rörelsen tillbaka till förutsättningarna 
och den eskalerande erfarenheten av att ”dras in i” den andre visar 
dock på en annan förståelse av gränsen mellan de båda. ”Gud” är här 
inte bara andra sidan av gränsen, utan genom att de båda, från sina 
vardera håll, närmar sig gränsen går den motstående guden över till 

398. ”Sin ogen in min ogen, sin herze in min herze, sin sele in min sele, umbe-
vangen unerdrossen.”
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något gudomligt, som själva den gränsdragning varur Mechthild och 
Gud framträder. Genom att väva samman de båda sidorna söker hon 
sig tillbaka in i denna gränsdragning. Men gränsdragningen innebär 
samtidigt alltid födelsen av en skillnad. 

I III:2, som är den text som vi i VI.1.1 inledde med att analysera, 
formulerades ett för Mechthild ovanligt distanserat och statiskt för-
hållningssätt mellan Gud och människa. I andra halvan av samma text 
fördjupas den första halvans sammanbundna förhållande, men på ett 
helt annat sätt vari det köttsliga vävandet återkommer. I denna andra 
halva framträder en älskande intentionalitet som innebär att Mecht-
hild och Gud starkare dras mot varandra. Texten lyder som följer:

[Själen:] Herre, du är ständigt sjuk av saknad efter mig,
det har du väl bevisat,
du har skrivit in mig i din gudomliga bok,
du har målat mig i din mänsklighet,
du har begravt mig i din sida, i dina händer och i dina fötter.
Åh, tillåt mig, älskade, att smörja dig.
[Gud:] Ja, älskade, varifrån ska du hämta salvan?
[Själen:] Herre, jag skulle riva itu min själs hjärta och lägga dig där.
[Gud:] Du kunde inte ge mig någon mer lindrande salva än om jag 
utan avbrott fick sväva i din själ.
[Själen:] Herre, skulle du ta med mig till ditt hus,
skulle jag ständigt vara din läkare.
[Gud:] Ja, jag vill […] (III:2)399

Medan den första halvan av denna text alltså beskriver en positiv och 
kreativ relation som hyllar skillnaden mellan Gud och själen, visar den 

399. ”– Herre, du bist ze allen ziten minnensiech na mir, das hast du wol bewiset 
an dir. Du hast mich geschriben an din buch der gotheit, du hast mich gemalet an 
diner monscheit, du hast mich gegraben an diner siten, an henden und an fussen. 
Eya, erlobe mir, vil liber, das ich dich salben musse.
– Ja, wa woltistu die salben nemmen, herzeliebe?
– Herre, ich wolte miner sele herze inzwoi rissen und wolte dich dar in legen.
– So mohtest du mir niemer so liebe salben gegeben, als das ich ane underlas in 
diner sele muste sweben.
– Herre woltest du mich mit dir ze huse nemen, so wolte ich iemer me din arce-
dinne wesen.
– Ja, ich wil […]”.
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andra halvan på en annan kraft i skillnaden mellan dem, en spänning 
och en vilja att utplåna gapet. Medan den första halvan beskriver en 
födelse i positiva termer, beskriver den andra halvan en rörelse där de 
båda söker sig tillbaka mot gränsdragningen. Den beskriver därför en 
älskande längtan som håller dem samman och riktar dem mot varan-
dra. Genom att skapa skillnaden mellan de två föds Gud som läng-
tande och älskande ur det gudomliga. Kanske kunde vi till och med 
säga att det gudomliga här är skillnadens kraft och i sig själv ett sår, 
vilket innebär en öppning med två sidor som smärtsamt separeras. 
Men tack vare denna skillnad är det möjligt för de två att vara riktade 
mot varandra. Skillnaden gör en riktning möjlig, men Gud vore inte 
Gud och själen inte själ, utan denna skillnad. Skillnaden tar här kötts-
lig gestalt, vilket Mechthild bland annat symboliserar med stigmata. 
Stigmata såsom sårets manifestation får en dubbel roll som visar hän 
mot både åtskiljandet mellan Gud och Mechthild och den plats där de 
är öppna för varandra. Jag tror dock att denna placering i det köttsliga 
och sinnliga är mer än en metaforik eftersom Mechthild betonar för-
nimmelsen så starkt något som snarare pekar mot att denna metaforik 
växt fram ur en meditation över just förnimmelsen och dess relation 
till det radikalt främmande. Det är genom förnimmelsen som hon 
manifesteras som en och densamma, samtidigt som den, som vi har 
sett, pekar bortom det egna. Det är därför köttsligheten som gör det 
möjligt för Mechthild att vara annan än sin Gud, en annanhet som gör 
det möjligt att gå honom till mötes och sträva efter att ”läka Guds sår”. 
Vi kan notera att Guds sår aldrig formuleras som läkta, utan att de 
stannar i ett samtal om hur såren kan läkas. Detta menar hon alltså 
kan ske genom att hon river itu sig själv och lägger Gud i ett sår i 
henne själv. För att läka hans köttsår måste hon dubblera såret i sig 
själv. Hon tar plats i hans sår och han i hennes. Återigen vill jag gå 
tillbaka till förnimmelsen och hävda att skillnaden utgör gapet mellan 
seendets förutsättning och det synliga: det sinnligas element är kon-
stituerat av ett sår, eller i en mer filosofisk vokabulär, en skillnad. För 
att komma nära Gud måste Mechthild upprepa Guds tudelning och 
separera seendet från det sedda och därmed erfara sig själv som något 
som kan erfaras.

Om den första halvan, analyserad i IV.1.1., påvisade att det ömse-
sidiga beroendets asymmetri innebar att Gud är vad det skapade är 



iv. mechthild von magedburg

362

beroende av, så är det i denna andra halva Gud som är beroende av det 
skapade. Den ordnande principen är här inte någon neutral metafysisk 
eller kosmologisk princip, utan en köttets såriga och ömtåliga Gud 
som är beroende av Mechthild. Förutsättningarna är således inte obe-
roende av sitt ut-tryck utan relationen mellan förutsättning och ut-
tryck är snarare ett spänningsfält av sammanhållna skillnader. 

En personlig relation till det icke-givna fann vi hos Scheler omtalad 
som just det som skiljer religionen från filosofin. Världens ordnande 
princip är alltså inte något vi kan närma oss genom att separera oss 
från den och ställa den framför oss som ett föremål. Istället för att 
försöka närma sig det gudomlig på ett sådant sätt försöker Mechthild 
älskande närma sig det egna livet som levande, gudomlig ström, vilket 
Scheler formulerade som personens aktvara. Mechthilds text utgår 
därför från en personlig relation till det gudomliga varigenom en mot-
stående Gud framträder. Relationen till det gudomliga kan som sådan 
inte heller objektifieras, utan utgör en erfarenhet av den egna köttslig-
heten med dess glapp som tar plats i en köttslighet som överskrider 
henne själv. 

Det gudomliga som framträder som givande av skillnad, av Gud och 
Mechthild som motstående, är inte något som är någon annanstans 
som en harmonisk enhet. Istället är det intimt sammanvävt med 
 Mechthild själv. I III:2 både affirmeras skillnaden som något positivt 
(i första delen) liksom den beskrivs i negativa termer och som något 
parterna söker upphäva (i den andra delen). 

Den intima närheten mellan Gud och Mechthild är ständigt när-
varande, men inte desto mindre försöker Mechthild ständigt se, vi 
skulle kunna kalla det medvetandegöra, skillnadens närvaro på både 
ett intellektuellt och ett emotionellt sätt. Denna rörelse är ett försök 
att rikta sig mot strömmandet och inte endast mot strömmens tillfäl-
liga skapelser. Som vi har argumenterat tidigare är detta omriktande 
på intet sätt enkelt, eftersom det eftersökta finns i riktningen själv. 
Mechthild försöker ständigt formulera denna skillnadens närvaro och 
hur den konstituerar henne själv. Liksom i Steins läsning av Johannes 
av Korset är det endast genom att ge upp den egna intentionaliteten, 
viljan och riktningen som strömmandet självt slutligen kan träda 
fram. Mot slutet av sitt liv, efter två nätter av sjukdom, säger Mecht-
hild:
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Herre, må din vilja ske och inte min, 
ty jag tillhör inte mig,
utan i alla ting endast dig. (VII:63)400

När Mechthild beskriver hur hon ger upp egenviljan för att leva i Guds 
vilja måste vi komma ihåg att Guds vilja aldrig är något annat varandes 
vilja, framförallt handlar det inte om att underordna sig någon annan 
människa (tvärtom innebar hennes relation till Gud och hennes liv 
som begin en möjlighet att protestera mot olika världsliga makter). 
Det handlar istället om ett försök att acceptera det som inte står i ens 
makt, till exempel ett sjukdomsförlopp. Men det är också, och kanske 
framförallt, ett uttryckssätt för viljan där den inte längre kan relateras 
till ett ”min”, just den punkt människan inte styr över (slutligen är det 
ju inte människan själv som sätter sin vilja, viljan att vilja sin vilja,  eller 
hur långt i den infinita regressen vi väljer att gå). Denna punkt kanske 
snarare härstammar från en gudomlig gränsdragning än från en mot-
stående Gud. Den mänskliga viljan är alltid riktad mot något, varige-
nom varje intention omvandlas till en objektiverande intention. Lik-
som i Steins läsning av Theresa och Johannes innebär här uppgivandet 
av den egna viljan också att följa med i strömmandets rörelse. Här 
finns alltså en förlust av det egna, men i denna förlust spelar det pos-
sessiva pronomenet ”min” en dubbelroll:

Du är min spegel,
min ögonfröjd,
en förlust av mitt själv,
en storm i mitt hjärta,
ett sammanbrott och undergång av min kraft,
min högsta säkerhet. (I:20)401

När hon förlorar sig själv och sin egen kraft är det likafullt hennes 
högsta säkerhet. Fenomenologiskt har denna uppsplittring av jaget 
diskuterats i termer av självaffektion med dess begynnande tudelning, 

400. ”Herre, din wille geschehe und nit der min, wan ich min selbes nit enbin, 
mer in allen dingen din.”
401. ”Du bist min spiegelberg, min ogenweide, ein verlust min selbes, ein sturm 
mines hertzen, ein val und ein verzihunge miner gewalt, min hohste sicherheit!”
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där det affekterande jaget inte längre kan kallas ”jag”. Här återfinner 
vi denna anonymitet, vilket vi utifrån Mechthild kan formulera som 
att ”det gudomliga affekterar sig själv som Mechthild”. I försöken att 
komma i kontakt med detta andra ”min” bryter hon sig loss ur en 
egocentrisk utgångspunkt till en position som varken är endast hennes 
egen eller endast den motstående gudens. Det gudomliga skulle där-
med alltså beteckna den ”punkt” i jaget som jaget passivt tar emot, där 
jaget möter det främmande i sig själv. Mechthild menar också att Gud 
genom att skänka detta ”jag” skänker sig själv. (IV:15) Detta ömse-
sidiga givande uttrycks återkommande som ett kärleksförhållande: 

Jag är i dig och du är i mig,
vi kan inte vara närmare varandra,
för vi har flutit samman till en
och är gjutna i samma form.
Så förblir vi för evigt outtröttliga. (III:5)402 

Detta vävande förhållande varigenom två olika vävs samman innebär 
också en återgång till en ursprunglig första åtskillnad. Som två olika i 
samma medium utgör Gud och Mechthild två motstående parter, likt 
det motstående i de tredelningar som framträdde i avhandlingens för-
sta del (I.3). Dessa motstående parter formulerades där som ömsesi-
digt beroende på liknande sätt som vävandet visar Gud och Mechthild 
som ömsesidigt beroende. Men i tredelningen finns ytterligare en 
tredje part, som de två motstående har en asymmetrisk relation till. 
Denna tredje part skulle jag vilja hävda formuleras här som det gu-
domliga som, liksom i de tredelningar vi återfann hos Husserl, innebär 
ett strömmande vari tudelningen föds och utplånas.

Genom den älskande intentionaliteten vänder sig Mechthild till 
Gud som en annan i samma element, någon på andra sidan en gräns. 
Hon vänder sig till den älskade som ett ”mer”, men genom att de två 
närmar sig varandra ”destruerar” Mechthild det egna och finner i den 
andres ”mer” såväl sin egen som den andres strömmande grund. Men 

402. ”Ich bin in dir und du bist in mir, wir mogen nit naher sin, wan wir zwoi sin 
in ein gevlossen und sin in ein forme gegossen. Also son wir bleiben eweklich 
unverdrossen.”
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till denna strömmande grund har Mechthild och den motstående 
 guden ett asymmetriskt förhållande. Den andre visar sig för Mechthild 
som ett strömmande som det egna är grundat i. Den asymmetri som 
vi fann i Steins (och delvis även i Husserls) intersubjektivitetsteori, 
vari det egna snarare än det andra förbands till strömmen, återfann vi 
i Steins religionsfilosofi i omkastad ordning, varigenom det andra och 
det främmande snarare än det egna visade sig vara närmast förbundet 
med strömmandet. Här innebär strömmandet att det gudomliga ut-
trycker sig som kroppslighet och som Mechthild.

Strömmandet som en central kategori återfinns alltså här, liksom 
hos Husserl och Stein. Redan titeln på boken, Das fließende Licht der 
Gottheit, talar alltså om gudomligheten som ett flytande eller ström-
mande ljus. Bilden av strömmandet härstammar från den nyplatonska 
emanationsläran där ett strömmande ljus härstammar från det Ena. 
Detta ”det Ena” har ofta missförståtts som en metafysisk entitet som 
är stilla i sig och som allt varande strömmar ut ur. Än bättre läsning 
av detta knyter nyplatonismen till den negativa traditionen och kanske 
kan Mechthilds beskrivning av Gud förstås i detta historiska samman-
hang.403 Mechthild beskriver hur det ”strömmar ur den flytande gu-
den” som är ”glödande inifrån och blödande utifrån”. (I:2)404 Här 
omvandlas den motstående guden till en flytande Gud, och därmed 
till det gudomliga. Gudomligheten själv är flytande, eller det flytande 
är vad hon kallar gudomlighet, men återigen ett flytande som utgör 
en glödande och blödande relation till det varande och som även visar 
fram en Gud som beroende. Det flytande och älskande gudomliga är 
nära sammanbundna. (I:19) Flytandet omnämns också som en kär-
leksrörelse:

403. Det Ena skulle därmed inte bli en metafysisk substans utan snarare metafy-
sikens gräns. För en sådan läsning av nyplatnonismen som knyter den till samtida 
fenomenologi, se William Franke, ”Aphophasis and the Turn of Philosophoy to 
Religion: From Neoplatonic Negative Theology to Postmodern Negation of 
Theology”, 2007.
404. ”der dringet usser dem vliessenden gotte […] fúrig inwendig, blugende 
uswendig”.
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Herre, saliga är de ögon,
som evigt skådar denna kärleksrörelse,
och får känna detta under,
jag förmår aldrig att gripa det med ord. (II:21)405

Denna flytande kärleksström kan alltså skådas, men aldrig gripas med 
ord. När människan efterbildar Gud är det också detta flytande hon 
eftersträvar. Genom att låta sig svepas med av detta flytande, flyter allt 
med henne. Mötet med Gud är helt präglat av detta ”medflytande”, 
hon säger på ett annat ställe att gudshälsningen kommer ur den him-
melska floden och att hon med hjälp av Guds kärlek kan flyta. (V:22) 
Återigen sker närmandet till Gud inte genom ett teoretiskt och distan-
serande förhållningssätt utan genom ett medfullföljande av en ström 
som går genom, och bortom, det egna. Flytandet utgör ett förhåll-
ningssätt där hon inte klamrar sig fast vid det egna.

Men Gud behöver också människan, vilket vi har sett ovan men 
även kan se när Gud utbrister: ”Du är en fast grund för min gudom-
liga ström” (V:7)406 Till skillnad från en fenomenologi där tidslighet 
och strömmande är oberoende av det objektiverade och ut-tryckta kan 
vi här ser hur det gudomliga strömmandet ständigt och oundvikligen 
ut-trycks i kontinuerliga (om än ändliga) varanden som kan erfaras i 
en tvärgående intentionalitet. Strömmandet blir därmed främmande 
för sig själv. ”Gud” är som vi har sett alltid redan kropp (i Jesus), vilket 
innebär att strömmandet som en ren tidslighet inte existerar utan att 
samtidigt också rumsliggöra och därmed föda vad jag återkommande 
kallat ut-tryck. Strömmandet innebär ett kroppsligblivande, det är vad 
strömmandet gör.

Men den distans som skapas genom denna ut-tryckande ströms 
fortsatta rörelse innebär också att strömmandet speglar sig i det ska-
pade. Såsom ut-tryck är människan emellertid aldrig avskuren utan 
utgörs av strömmandet. Mechthild kan därför be Gud: ”dra obekym-
rat min alltigenom strömmande själ in i dig och flyt med all din  glädje 
som du har mot henne”. (V:35)407 I strömmen, som två strömmar, 

405. ”Herre, selig sint dú ogen, dú dis minnesweben eweklich sont schowen und 
dis wunder bekennen, ich mag es niemer genemmen!”
406. ”Du bist ein grundvestunge mines gotlichen flusses”
407. ”zúhe mine sele alvliessende unbekúmbert in dich und vlússe ir, herre, 
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kommer de varandra till mötes. (Se även VII:15) Men gudomligheten 
som strömmande kallas också för källa och brunn som det som allt 
varande har flutit från. (VII:24, VII:25) Alla dessa teman sammanfat-
tas i följande text:

Herre, du är min älskade,
mitt begär,
min flytande brunn,
min sol,
och jag är din spegel. (I:4)408

Gud är något motstående mot vilket hennes begär är riktat, men  också 
hennes egen källa och förutsättning. Han är solens ljus som seendets 
förutsättning och såsom kunskapande, i kraft av åtskillnaden mellan 
dem, speglar Mechthild detta ursprung. 

Även om det talas om utplåning av skillnaden mellan Gud och 
 Mechthild i kärleken är detta ändå inte det främsta budskapet i Das 
fließende Licht der Gottheit. Skillnaden mellan Gud och Mechthild är 
inte något som permanent ska överskridas. Tvärtom, skapelsen är nå-
got som Gud vill och den ljuvliga längtan framträder som skapelsens 
ursprung. Vi skulle kunna hävda att Mechthild inte strävar mot ström-
mandets gränsdragning som all åtskillnads upplösning, utan mot ström-
mandets gränsdragning som skillnadens ursprung och därmed mot att 
se den mångfald som är gränsdragningens omedelbara konsekvens 
 eller ut-tryck, i dess sammanbundenhet. Denna kärlek med sin rikt-
ning mot det givna lämnar därmed inte det världsliga.

3. Erotik

Den älskande intentionaliteten hos Mechthild är alltså inte primärt en 
intentionalitet som endast riktar sig mot det icke-givnas ”mer” och, 
som hos Scheler och Stein, skär av detta ”mer” från det givna. Schelers 
och Steins analyser av religionen tenderar till en fenomenologi som 
allt för ofta separerar en längsgående intentionalitet från en tvär-

engegen mit allem dem, das du hast wúnnenkliches in dir!”
408. ”Herre, du bist min trut, min gerunge, min vliessender brunne, min sunne 
und ich bin din spiegel.”
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gående. Analysen av Mechthilds text knyter däremot samman dessa 
olika intentionaliteter och binder samman det icke-givna med det 
givna och betonar därmed givenhetens transcenderande snarare än det 
icke-givnas transcendens. En sådan betoning innebär också att det 
gudomliga erfars som gränsdragning, och Gud och Mechthild som två 
sidor i ömsesidigt beroende. Därigenom är det relationen mellan dem 
som står i centrum, en relation som utgörs av en samtidig separation 
från och rörelse till varandra. Detta fokus på ett ”mellan” i samband 
med förbundenheten mellan icke-givna förutsättningar och given ex-
terioritet innebär att den älskande intentionaliteten hos Mechthild 
framträder som erotisk, det vill säga som en kärlek med dess kropps-
liga aspekter.

Den erotiska intentionaliteten fördjupar den älskande intentionali-
teten genom att betona spänningen mellan det givna och det icke-giv-
na, liksom deras nödvändiga sammanbundenhet. Även i den erotiska 
intentionaliteten finns dock ett intensivt moment av gränsdragning 
som en sammangående/separerande rörelse, vilken i ett erotiskt språk 
kallas orgasm. Denna erfarenhet är varken tidsligt eller spatialt ut-
sträckt eftersom varje utsträckning även innebär en separation från sig 
själv. Den är istället en intensifiering av gränsdragningen som samti-
digt innebär ordens och skillnadens utplåning och födelse. Men denna 
upplösning är därmed inte någon slutpunkt utan följs av en återkomst 
till det världsliga som ett erotiskt spänningsfält och till ett möjligt tal.

Det finns åtminstone tre skäl till att kärlek hos Mechthild bör tema-
tiseras som erotik. För det första kan, som vi har sett, relationen till 
det gudomliga inte skiljas ifrån Mechthilds kroppsliga erfarenhet: en 
motstående Gud som kan gripas och gudomen som erfaren i hennes 
egen mest intima kroppslighet. För det andra är kärleken karakterise-
rad av ett starkt och ömsesidigt begär till något annat än det egna, och 
spänningen mellan det egna och det andra förutsätter en skillnad. För 
det tredje är könsskillnaden central för relationen mellan Gud och 
Mechthild. Vi börjar detta kapitel med frågan om könsskillnaden, för 
att i det andra avsnittet diskutera den orgasmiska föreningen och slut-
ligen i det sista avsnittet undersöka återkomsten till åtskillnad och 
begreppslighet.409

409. Att beskriva relationen till Gud som erotisk var på gränsen till vad som 
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3.1 Skapelseberättelsen och dess könsskillnad

Mechthilds tankar om könsskillnaden kommer som tydligast till ut-
tryck i text III:9 som har rubriken ”Om allts början, som Gud har 
skapat ur kärleken”.410 Denna text är en mytologisk skapelseberättelse 
och en variant på den bibliska skapelseberättelsen. Den tillhör därmed 
en patriarkal tradition där det är en manlig Gud som skapar världen. 
I läsningen av Mechthilds berättelse är det intressanta därför att se hur 
hon avviker från standardberättelsen. 

Vi kan notera att Mechthilds berättelse betonar skapelsen som styrd 
av ett erotiskt begär och att detta begär är riktat mot människan som 
kvinna. I denna text beskrivs den erotiska relationen mellan Gud och 
hans skapade brud som ursprunget och anledningen till all skapelse. 
Inledningsvis beskrivs hur den helige ande med fadern konstaterar att 
de inte längre vill vara ensamma utan fruktbara. De skapar därför 
änglar i likhet med Gud själv och människor i olikhet, som vi tidigare 
har sett, som Guds andra. Människan skapas alltså samtidigt med äng-
larna, och Mechthild poängterar att människans ursprung inte är be-
roende av ängelns fall. Istället är det sonen, som från början har kropp 
hos Gud, som människan skapas i likhet med. Det vill säga den skill-
nad som alltid redan tar plats i det gudomliga manifesteras i männi-
skan. Fadern konstaterar att han vill skapa sig en brud och att riktig 
kärlek först kan ta sin början när hon är skapad. Genast lägger anden 
till att han ska föra denna brud till faderns säng. 

Människans kroppslighet är alltså möjlig eftersom sonen redan är 
kropp hos Gud, men likafullt innebär människans kroppslighet en 
 annanhet. Genom människans och Guds kroppslighet finns möjlig-
heten till motstående och till en skillnad. Denna skillnad är erotisk 
eftersom den är skapad som ett begär till det andra. Vi kan alltså förstå 

kunde accepteras i Mechthilds samtid. En del av de erotiska beskrivningarna är 
(tillsammans med kritik av prästerskap och omnämnande av kvinnlig makt)  också 
borttagna i den latinska översättningen av texten, som antagligen syftade till att 
kanonisera Mechthild och var riktad till ett manligt prästerskap. I sina försök att 
omformulera Mechthilds kätterska drag mildrades de erotiska avsnitten och Guds 
beroende av själen tonades i denna översättning ned. Se t.ex. Poor, ”Mechthild 
von Magdeburg, Gender and the ’Unlearned Tongue’”, 2001, s. 230 ff. 
410. ”Von dem angenge aller dingen, die got hat geschaffen von minnen.”
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denna skapelse som primärt en skapelse av annanhet, men inte en 
 annanhet som stöts bort och innebär ett förfall, utan en annanhet som 
just innebär förutsättningen för ett begär. Detta begär kommer till 
uttryck som erotiskt i sin dubbla karaktär av att både vilja behålla ett 
avstånd och utplåna avståndet. Människan skapades således primärt 
som faderns brud för att möjliggöra ett erotiskt möte. 

Därefter, fortsätter berättelsen, skapades alla ting inklusive män-
niskan – Adam och Eva – vars kropp och själ skapades i ”outtalbar 
kärlek”. Adam får genast del av sonens vishet och hans jordiska makt, 
men Mechthild kommenterar att denna kunskap nu har glömts bort. 
Eva däremot fick del av sonens älskvärda sätt och hennes kropp var 
ursprungligen ren och utan ”skamlemmar”. Hon skulle få barn utan 
lidande genom att likt solen speglas i vattnet, och därigenom fort-
farande vara hel i sig. Men när hon åt av den förbjudna frukten för-
ändrades hennes kropp. I det fortsatta skeendet handlar det om rela-
tionen mellan Gud som fader och själen som hans skapade brud. För 
trots syndafallet formaliseras ett samband mellan Eva, hennes renare 
kropp och själen som gudinna. Fadern säger till henne: ”Jag är alla 
gudars Gud, du är allt skapats gudinna, och jag lovar att aldrig vända 
mig från dig.”411 Han lovar också att så länge hon inte fördärvar sig 
själv ska änglarna och den helige ande betjäna henne, och han lovar 
henne också en fri vilja. 

Innan syndafallet har hon alltså en ren kropp utan genitalier och de 
högsta änglarna som betjänter. Själva syndafallet framträder mest av 
allt som en olyckshändelse varigenom bruden och den älskande Guden 
separeras. Efter denna separation skriker själen i ångest och frågar 
Gud varför han har förskjutit sin drottning. Gud säger att hon nu är 
fördärvad, men sonen säger att han vill ta på sig detta fördärv och som 
människa återgälda skulden. Därigenom övervinner Guds kärlek synda-
fallet. I text IV:14 beskriver hon vidare hur Gud aldrig ger upp män-
niskan och att det är därför människan också kan återvända till Gud. 

Text III:9 har använts för att visa att Mechthilds förståelse av båda 
könens genitalier är fylld av skam och att den rena människan innan 

411. ”Ich bin got aller gotten, du bist aller creaturen gottinne und ich gibe dir mine 
hanttrúwe, das ich dich niemer verkiese.”
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syndafallet var utan genitalier,412 men vi kan också påpeka att den 
erotiska relationen mellan människa och Gud inte minskade genom 
syndafallet. Det avstånd som skapades i två steg, genom skapelsen och 
genom syndafallet, ökar istället den erotiska spänningen mellan Gud 
och själen, som framställs som kvinna och som Guds brud.413 Även om 
genitalierna beskrivs som skamfyllda spelar alltså könsskillnaden en 
central roll som det som möjliggör en erotisk spänning och upprätt-
håller åtskillnaden mellan det varande och dess förutsättningar, och 
därmed möjliggör varje ut-tryck. 

I denna mytologiska berättelse återfinner vi idén om en Gud som 
existerar i-sig före varje ut-tryck, men det är en Gud som redan har ett 
begär: så säger Gud till exempel i en annan text att han har begärt 
människan innan världen började. (VII:16) Den Gud som framträder 
uttrycker omedelbart en längtan, en ofullständighet och ett begär, och 
Jesus existerar alltid redan som en protokropp. I VI:31 frågas det efter 
var Gud var före skapelsen. Mechthild återknyter här till ett nypla-
tonskt bildspråk och ett frågande som är för henne ovanligt icke-rela-
tionellt och utanförstående, men svaret anknyter till den relationella 
förståelsen av det gudomliga eftersom hon svarar att allt varande ome-
delbart finns hos det gudomliga på samma sätt som det är idag. Ska-
pelsen innebar att det varande framträdde som självständigt, vilket för 
människan innebär att hon självständigt kan älska Gud. Den erotiska 
relationen förutsätter alltså skapelsens brott och distans. 

Den erotiska relationen mellan Gud och Mechthild innebär därmed 
motstridiga känslor. Gud och Mechthild längtar ständigt efter att få 
förenas, en längtan som manifesterar åtskillnaden. Men Mechthild 
låter också Gud formulera nödvändigheten av denna skillnad:

Skulle jag ge mig till dig efter min makt,
så behöll du inte ditt mänskliga liv.
Du förstår, jag måste hålla tillbaka min kraft

412. Hildegard Elisabeth Keller, ”’wan got geschouf inen nie schemliche lide’. Zur 
Geschichte der Sexualität und Scham im Spiegel des Fliessende Licht der Gottheit der 
Mechthild von Magdeburg”, 1995, s. 21 ff.
413. Själen som kvinna är dock inte något som är exceptionellt för Mechthild, 
bland annat Bernhard av Clairvaux använde sig av samma vokabulär; så är själen 
också feminin i de allra flesta (alla?) indeuropeiska språk.
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och dölja min härlighet,
för att kunna behålla dig desto längre i den jordiska jämmerdalen 
(V:18)414

Omedelbar förening och upphävande av skillnaden mellan dem är 
alltså inte allt vad Gud önskar. Istället måste han hålla sig tillbaka för 
att hon ska kunna förbli i världen. En samtidig frånvaro och närvaro 
manifesteras därför också i Guds relation till Mechthild:

Jag kan inte vara skild från dig!
Hur fjärran från varandra vi än är –
kan vi ändå inte skiljas åt.
Jag kan inte beröra dig med hela min kärleksfullhet,
utan att göra dig omåttligt illa i din arma kropp.
Skulle jag skänka mig till dig från alla sidor, så som du begär,
så måste jag undvara det angenäma härbärge som du är för mig på 
jorden (II:25)415

Trots deras separation kan de inte skiljas åt, utan som vi har sett finns 
en ständig närvaro av det gudomliga i Mechthilds kroppslighet. Men 
denna intimitet är inskriven i en nödvändig distans för att de båda ska 
kunna finnas kvar och upprätthålla den erotiska spänningen. Den när-
het som finns mellan dem innebär en närhet mellan två: som vi har 
sett affekterar Gud sig som Mechthild varigenom en erotisk relation 
mellan två är möjlig, två som ständigt söker varandra, men som lika-
fullt vill behålla varandra och inte (ännu) utplånas i varandra. 

I skapelseberättelsen i III:9 betonas dock inte Guds beroende av det 
varande på det sätt vi tidigare har sett. Det är också en av de få texter 
där Mechthild inte går i dialog med Gud, den beskriver dock vikten 
av könsskillnadens erotiska karaktär. 

Den mänsklige mannen är i Mechthilds texter, likt Adam i skapel-

414. ”solte ich mich in dich na miner maht geben, du behieltist nit din mensclich 
leben. Du siehst wol, ich mus mine maht enthalten und verbergen mine klarheit, 
dur das ich dich deste langer behalte in der irdenscher jamerkeit”.
415. ”Ich mag nit eine von dir sin! Wie wite wir geteilet sin – wir mogen doch nit 
gescheiden sin. Ich kan dich nit so kleine beriben: Ich tu dir unmassen we an di-
nem armen libe. Solte ich mich dir ze allen ziten geben nach diner ger, so muste 
ich miner sussen herbergen in dem ertrich an dir enbern”.
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seberättelsen, märkligt frånvarande. När han dyker upp är det fram-
förallt för att poängtera bandet mellan kvinnan och Gud. Mannen och 
kvinnan skiljs till exempel åt genom att kvinnan associeras med blodet 
och mannen med äpplets saft. (V:11) Mannen förbinds alltså med äpp-
let som skiljer människan från Gud, medan kvinnan genom Jesus kny-
ter tillbaka människan till Gud genom sitt blod. Mannens kunskap 
förbinder honom också snarare med ängeln, medan det är kvinnan 
som bär den erotiska och köttsliga relationen till Gud.

Könsskillnaden återfinns här först och främst mellan Mechthild och 
Gud som älskande. Därmed betonas såväl deras likhet som deras olik-
het; kvinnan avbildar Gud såsom en spegelbild som samtidigt inver-
terar urbilden. Det är tack vare denna invertering som ett avstånd 
mellan dem skapas och kan bestå. Den erotiska relationen betonar den 
paradoxala spänningen mellan dem som innebär att de både söker och 
åtrår varandras olikhet samtidigt som de söker förening och upplös-
ning av olikheten. 

Hos Stein liksom hos Scheler såg vi att kvinnan var knuten till själv-
affektion och jord medan mannen var knuten till reflektionens rörlig-
het. Även hos Mechthild är Gud man, men han representerar inte 
främst reflektion, utan kroppens liv och inre självaffektion och har 
därmed en stark relation till kvinnan. Som vi tidigare nämnde finner 
vi hos Mechthild en komplexitet redan i självaffektionen. Snarare än 
en dualism mellan manligt och kvinnligt, och därmed en separation 
mellan självaffektion och reflektion, finner vi ett vävande av likhet och 
olikhet. Istället för att fokusera på glappet mellan reflektion och själv-
affektion uttrycks gapet mellan den manlige guden och Mechthild här 
som en erotisk spänning som samtidigt håller isär och drar samman.

Könsskillnaden mellan Gud och själen som hans brud kan, och har, 
lästs som ett rättfärdigande av en patriarkal hierarki mellan man och 
kvinna. Denna hierarki utgör det universum som Mechthild rör sig 
inom. Eftersom hennes texter sällan utgör någon neutral beskrivning 
utan är hennes eget tal, stärker det faktum att hon är kvinna hennes 
relation till Gud: om nu Gud är man, och relationen till Gud är hetero-
sexuellt erotisk, är det kvinnan som har störst möjlighet att närma sig 
Gud och uppfylla denna erotiska relation.416 Men vi kan också se att 

416. Detta utesluter inte på något sätt homoerotiska relationer till det gudomliga. 
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Mechthild i hög utsträckning betonar Guds beroende av henne och att 
”Gud” inte är något som existerar som en i-sig själv fullkomlig enhet 
bortom det mänskliga. Därmed skulle man kunna säga att tudelning-
en av könen är en central utgångspunkt och förutsättning för Mecht-
hild, men att detta inte innebär att könen låses i statiska kategorier, 
utan att de båda rör sig till gränsdragningen ”mellan” dem. Det gudom-
liga mötet är i sig ett könsöverskridande upphävande av den etable-
rade tudelningen.417 

3.2 Orgasmisk förening

Liksom i Diotimas tal i Platons Gästabudet finner vi även här erotiken 
positionerad som ett ”mellan” och därmed som en daimon. Där kärle-
ken hos Scheler tenderar att bli teocentrisk och lämna det givna, var 
det erotiken som hos honom lyfte fram en daimocentrisk position. 
Mechthilds relation till Gud påminner mer om denna erotiska relation 
än om tendensen hos ordo amoris att skära av det älskades transcendens 
(dess ”mer”) från det sinnligt givna. I sekundärlitteraturen talas det 
därför om att Mechthild beskriver en ”försinnligad transcendens” 
(versinnlichte Transzendenz).418 Gud framträder här primärt som en äls-

I inledningen till Queer Theology: Rethinking the Western Body, 2007, s. 9, konstate-
rar till exempel Gerard Loughlin att för män är kärleksrelationen till den manliga 
guden som sådan homoerotisk. Den manliga homosexualiteten är därmed central 
i kristen symbolik. Just därför har också kyrkan haft en så spänd relation till man-
lig homosexualitet. Kvinnlig homosexualitet har inte alls haft samma hotande 
innebörd utan istället osynliggjorts. Det innebär dock inte att det även finns les-
biska bilder i den kristna traditionen; Amy Hollywood och Karma Lochrie argu-
menterar till exempel för att Kristus kropp feminiserats genom att hans sår ammar 
de troende och därmed associeras med kvinnliga bröst, men de menar också att 
såret även alluderar på vaginan vars blod mystikern (Catherine av Sienna) lapar i 
sig. Hollywood, ”Queering the Beguines”, 2007, s. 163, samt not 3 s. 173. Lochrie, 
”Mystical Acts, Queer Tendencies”, 2007, s. 188. 
417. I Queer Theology, 2007, s. 7, menar därför Gerard Loughlin att teologin som 
sådan är queer eftersom den handlar om det gränsöverskridande och det udda som 
inte passar in. Återigen blir det för kyrkan därför centralt att upprätthålla grän-
serna i den mellanmänskliga världen.
418. Wiethaus använder detta begrepp med hänvisning till Schmidt, Ecstatic Trans-
formation, 1996, s. 44 f.
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kande Gud som alltid redan skilts från sin älskade som ett sinnligt 
varande och som existerar endast i denna älskande relation. Mechthild 
beskriver bland annat hur han är bunden till själen och hur han begär 
att få vila i hennes själ. (II:25) Detta begär är ömsesidigt, en ofantlig 
kraft som drar dem mot varandra. Wiethaus menar till och med att 
Gud och människa möts som jämlikar i en dialogisk och erotisk 
 relation och att de hierarkiska, förtryckande och därmed begränsande 
aspekterna av ett teocentriskt universum därmed negeras.419

Men även om Guds begär efter Mechthild formuleras som stort vill 
han, som vi har sett, ändå inte fullständigt ta henne till sig. Det är den 
erotiska relationen som sådan, inte dess upplösning, som står i fokus. 
I detta liv, före döden, utgörs livet av det spänningsfält som bildas 
genom Mechthilds och Guds begär efter varandra. Detta begär går 
alltså minst lika mycket från Gud till människa som från människa till 
Gud:

Då talade vår herre:
– Jag har begärt dig redan innan världens begynnelse. Jag begär dig 
och du begär mig. Där två heta begär kommer samman är kärleken 
fullkomlig. (VII:16)420

Som vi såg ovan är det i detta fält, mellan de älskande, som alla ting 
och hela världen framträder som god. Vi kan också påminna oss om 
att anledningen till att Gud alls skapade var att han/de ville vara frukt-
samma och skapa sig en brud; det är den erotiska relationen som ska-
par Gud som Gud. Relationen till bruden är primär och det är inom 
denna relation som den mångfaldiga världen kan framträda. 

Även om Mechthild fokuserar på rollen som älskarinna och den 
erotiska relationen till Gud, innebär inte detta att hon vänder sig bort 
från världen och det varande. I text V:8 beskriver hon sig själv som 
moder och Jesus som fader till tre olyckliga barn: syndaren, själen i 
skärselden och ofullkomliga andliga människor. Genom rätt omvård-

419. Wiethaus, Ecstatic Transformation, 1996, s. 110.
420. ”Do sprach únser herre: Ich habe din begert e der welte beginne. Ich gere din 
und du begerest min. Wa zwoi heisse begerunge zesamen koment, da ist die min-
ne vollekomen.”
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nad menar hon dock att dessa barn kan tillfriskna.421 De som befinner 
sig längst från Gud befinner sig likafullt mellan Gud och Mechthild. 
Mechthild konstaterar också att när hennes krafter inte räcker för att 
prisa Gud så skickar hon allt skapat för att med sin skönhet, vishet, 
kärlek, längtan och sina röster hjälpa henne att besjunga Gud. (IV:12) 
Hennes älskande relation till Gud omformar, snarare än avslutar, hen-
nes relation till världen. 

Inte desto mindre är många av Mechthilds texter fokuserade på re-
lationen mellan henne själv och Gud som en relation av åtrå och begär. 
Gud är alltså först och främst älskare och Mechthild är hans brud. När 
hon blir föreslagen att söka tröst hos Gud genom att amma honom 
reagerar hon förtrytsamt genom att konstatera att ”Det är barnets 
kärlek, att man ammar och vaggar det. Jag är en fullvuxen brud, jag 
vill gå till min trolovade.” (I:44)422 Minne bör därför här förstås som 
en erotisk kärlek. Hon säger att denna erotiska kärlek har fyra krafter: 

Det första är det växande begäret, det andra den strömmande smärtan, 
den tredje den brännande förnimmelsen i själ och kropp, det fjärde den 
med stor vaksamhet bevakade ständiga föreningen. (IV:15)423 

Dessa krafter är ständigt aktiva och söker rikta själen mot Gud. Begär 
och strömmande smärta påkallar uppmärksamheten. Som brännande 
förnimmelse framträder detta begär som en direkt närvaro, kroppslig 
såväl som själslig. Denna närvaro visar sig också i en ständigt pågå-
ende förening, en förening som vi dock alltid riskerar att bli blinda 
inför eller missförstå och som därför måste bevakas med stor miss-
tänksamhet. 

Hos Mechthild påvisar begäret alltså en brist och ett gap. Denna 
smärta såg vi tidigare hade sin positiva motsats i sinnenas gap, varige-

421. Denna omvårdnad om allt varande, även i den mest intima föreningen, har 
förståtts som karakteristisk för beginerna. Gertrud Hofmann och Werner Kreb-
ber, Die Beginen: Geschichte und Gegenwart, 2004, s. 79.
422. ”Das ist ein kintlich liebi, das man kint soge und wiege. Ich bin ein vollewah-
sen brut, ich wil gan nach minem trut.”
423. ”Das erste ist dú wahsende gerunge, das ander die vliessende qwelunge, das 
dritte die brinnende bevindunge sele und libes, das vierde stetú einunge mit gros-
ser hute gebunden.”
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nom världen vävs mellan erfarenhet och det erfarna. Den brännande 
förnimmelse som återkommer i det tredje steget återfinns i såväl kropp 
som själ, en formulering vi tidigare utifrån kroppens kinestes förstått 
som självaffektionens erfarenhet av rörelse. Slutligen beskrivs en stän-
dig förening som måste bevakas med stor vaksamhet – denna förening 
återkommer vi till. Minnes krafter inkluderar alltså såväl begärets tu-
delning som dess närvaro. Den erotiska kärleken utmärks av ett starkt 
begär till förening, men samtidigt finns det redan en stark närvaro av 
den andre i den egna kroppen – en närvaro som dock gör sig påmind 
som en frånvaro. Erotiken är i högre utsträckning än kärleken karak-
teriserad av en eskalerande spänning som den erotiska relationen inte 
kan vara utan. I erotiken finns det därför inte någon harmonisk lös-
ning, utan den formulerar ett spänningsfält som aldrig är statiskt. De 
älskande befinner sig helt i riktningen mot den andre och erfar sin 
egen kropp som bärande på den andres närvarande frånvaro, en stark 
givenhet av en icke-givenhet. Genom spänningens centrala plats ska-
pas ett utrymme för ett ”mellan”:

Den härliga vidhet och den söta evighet och det skarpa genomskådan-
det av alla ting och den besynnerliga förtrogenhet [heimlichkeit] som 
utan avbrott bor mellan Gud och varje själ, den består av så underbar 
ömhet att jag inte kan uttrycka det ens om jag besatt alla människors 
vishet och alla änglars stämma. (III:1, min kursivering)424

I denna text återkommer flera teman som vi redan har varit inne på. 
Genomskådandet av tingen innebär som vi har sett inte att man bort-
ser från tingen utan just att man ser genom dem i ett genom-skådande. 
Därmed ses de på ett mer grundläggande sätt i sitt beroende vara, 
genom en dubbel intentionalitet som samtidigt ser tinget i dess spe-
cificitet och i dess sammanhang. Detta genomskådande sker mellan 
Gud och själen. Men mellan Gud och själen finns också en förtrogen-

424. ”Eya, das erliche rum und dú susse ewekeit und das kreftig durschowen aller 
dingen und dú sunderlichú heimlicheit, dú zwúschent gotte und einer ieglichen 
sele ane underlas gat, die lit an so notlicher zartekeit, hette ich aller menschen 
wisheit und aller engele stimme, ich konde es nit fúr bringen.” Orginalordet för 
det här kursiverade ”rum” är som kursiveringen indikerar osäkert, men översätts 
av såväl Schmidt som Vollman-Profe som ”Weite”.
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het, en hemlighet, som inte låter sig uttryckas och som kunskapen inte 
kommer åt. 

Även tidigare har vi stött på hur det finns en hemlighet mellan Gud 
och Mechthild (II:19), men där finns också en ljuvlig väntan (II:6) och 
det är mellan dem som alla ting är sköna (III:2). Detta ”mellan” ska-
par därmed plats för världen som framträder, vilket vi tidigare har sett, 
mellan Gud och själen som sinnlighetens struktur. Men i den erotiska 
relationen dras de allt närmare varandra i detta mellan, som för att 
undersöka detta mellan självt. Jag vill alltså betona att Gud och Mecht-
hild såsom två olika båda närmar sig detta mellan, för att undersöka 
ett gemensamt ursprung. Det är alltså inte bara Mechthild som  närmar 
sig Gud, utan samtidigt Gud som närmar sig Mechthild i ett gemen-
samt närmande till deras gudomliga ursprung.

Hemligheten mellan dem, Heimlichestú, översätts i texten ovan till 
modern tyska till Vertraulichkeit / Vertrautheit, på svenska ”förtrogen-
het”. Men i en annan text översätts samma ord med heimlichste / ver-
borgenste, på svenska ”mest förborgade”:

Gud hyllar och begär själen:
Du är min huvudkudde,
min mest älskade bädd,
min mest förborgade [heimlichestú] vila,
mitt djupaste begär,
min högsta ära!
Du är en lust för min gudomlighet,
en tröst för min mänsklighet,
en bäck för min hetta! (I:19)425

Det gudomliga icke-givna är alltså på samma gång det mest förtrogna 
och det mest dolda. Återigen stöter vi på en dubbelhet som finns i 
relationen mellan det gudomliga och Mechthild: Som det egna livet 
och möjlighet till rörelse är intimiteten total: det egna livet är det 
gudomligas liv. Likafullt, eller just därför att det är det mest intima, 
är det också det mest fördolda och det som är omöjligt att fullständigt 

425. ”Du bist min legerkússin, min minneklichest bette, min heimlichestú ruwe, 
min tiefeste gerunge, min hohste ere! Du bist ein lust miner gotheit, ein trost 
miner monschheit, ein bach miner hitze!”
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formulera. Hon låter också Gud uttrycka att deras möte karakteriseras 
av såväl lust och begär som av lugn och tröst. Hemlighetens dubbelhet 
ger också Mechthild två uppgifter: dels att lyfta fram hemlighetens 
osägbarhet, vilket i modern tolkningstradition förståtts som en mystik 
uppgift, dels att ständigt på nytt låta det mest förtrogna komma till 
uttryck, vilket kan knytas till en profetisk tradition av att säga Guds 
ord i människoord.426

Den erotiska kärleken till Gud är alltså inte riktad mot något specifikt 
varande i världen utan mot en annan sorts annanhet, en annanhet och 
något främmande som återfinns i henne själv, som det som möjliggör 
henne, men som samtidigt är bortom henne och därmed även mani-
festerar sig i annat varande i världen. Det erotiska mötet handlar om 
att det egnas transcenderande och Guds transcendens går varandra till 
mötes. Det är en paradoxal rörelse, som den paradoxala rörelse kärle-
ken kan vara när den vill föra samman och utplåna skillnaden, samti-
digt som den vill behålla skillnaden och inte utplåna just det unika 
som är älskat. 

I en av Mechthilds mest kända texter beskriver hon sitt erotiska 
möte med Gud i en mytologisk och dramatiserande text som är inspi-
rerad av hennes samtids bröllopssånger.427 Texten inleds med att Yng-
lingen (Gud) berättar att han i flera dagar hört en älskande stämma, 
men inte fått kontakt med henne och nu bestämt sig för att han mås-
te försöka nå henne. Detta första rop når själen via sinnena. Här åter-
finns alltså minne som ett rop riktat både från Mechthild till Gud och 
vice versa. Guds rop till själen når först sinnena som säger till själen:

– Härskarinna, Ni ska klä på er.
– Kära ni, vart ska jag?

426. Denna dubbelhet diskuteras av Marianne Heimbach-Steins i ”Gottes und des 
Menschen ’heimlichkeit’. Zu einem Zentralbegriff der mystischen Theologie Me-
chthilds von Magdeburg”, 1995, se särskilt s. 85 f.
427. I Das fließende Licht der Gottheit finner vi inspiration av samtida traditionell 
herdediktning, folkliga dansvisor och brölloppssånger, men naturligtvis också av 
Bibeln, framförallt av Höga visan och Psaltaren, samt många referenser till före-
gångare som Hildegard av Bingen. Se Elisabeth A. Andersen, The Voices of Mecht-
hild von Magdeburg, 2000, för en litteraturvetenskaplig diskussion om Mechthilds 
källor.
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– Vi har viskningen väl förnummit. Fursten vill komma till er i dag-
gen och i underbar fågelsång. Såja frun, söla inte. (I:44)428

Det är alltså sinnena som tar emot denna första kallelse och sedan 
bistår henne i förberedelserna. Hon klär på sig dygderna: ödmjuk-
hetens skjorta, kyskhetens klänning och den heliga kallelsens kappa, 
och beger sig till mötesplatsen. Där träffar hon Ynglingen som ber 
henne att dansa med honom:

Då talade hon:
– Jag kan inte dansa, herre, om du inte för mig. 
Ska jag hoppa högt, måste du sjunga först. 
Då hoppar jag in i kärleken, 
från kärleken in i kunskapen, 
från kunskapen in i njutningen, 
från njutningen över alla mänskliga sinnen. 
Där vill jag förbli och kretsa ännu högre.
Ynglingen måste alltså sjunga:
– Genom mig i dig och genom dig från mig.
Gärna med dig, ogärna skild från dig. (I:44)429 

Delar av denna text har citerats tidigare, men jag upprepar dem här i 
sitt sammanhang. I denna första fas är det ropet och sången som finns 
mellan dem som gör att de får syn på varandra och drar dem till var-
andra. Vi kan notera att detta rop, likt samvetets röst, gör att hon kan 
finna en annan riktning än den vardagliga. Hon till och med kräver att 
han ska leda så att hon kan följa åt ett annat håll. Gud framträder som 
riktad mot henne, det är skillnaden mellan dem som gör att han kan 
framträda som älskande.

428. ”’Vrowe, ir sollent úch kleiden.’ ’Liebe, wa sol ich hin?’ ’Wir han das runen 
wol vernomen, der fúrste wil úch gegen komen in dem in dem towe und in dem 
schonen vogelsange. Eya vrowe, nu sument nút lange!’”
429. ”So sprichet si: ’Ich mag nit tanzen, herre, du enleitest mich. Wilt du, das ich 
sere springe, so must du selber vor ansingen; so springe ich in die minne, von der 
minne in bekantnisse, von bekantnisse in gebruchunge, von gebruchunge úber 
alle monschliche sinne. Da wil ich bliben und wil doch fúrbas crigen.’ Unde mus 
der jungeling singen alsus: ’Dur mich in dich und dur dich von mir.’ ’Gerne mit 
dir, von dir note.’”
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Denna sång möjliggör en rörelse, en dans som beskrivs närmast som 
extatisk och där kärleken leder till en kunskap, men över kunskapen 
står njutningen. Denna njutning inkluderar sinnena, men i ett sista 
intensifierande steg leder den slutligen över alla mänskliga sinnen, 
eller in i sinnlighetens anonymitet som går bortom det egna, specifika 
erfarandet. Njutningen intensifieras så att den slutligen överskrider 
hennes mänskliga sinnen, liksom hon i I:21, som diskuterades ovan, 
menade att ”Njutning utan död kan hon inte nog beklaga.” Jag förstår 
emellertid inte detta som att den erotiska akten mellan Mechthild och 
hennes älskare lämnar kroppen, utan snarare som att den är en process 
som går in i kroppen och in i sinnlighetens tjockhet eller anonymitet. 
Jag skulle därför vilja hävda att det i tysk mystik ofta använda über, 
eller grekiska hyper, innebär en intensifiering eller fördjupning, som 
alltför ofta missförståtts som att ett område lämnas för ett annat (som 
vi har sett i skiljelinjen i Schelers filosofi och objektiveringen av det 
medgivna i Steins religionsfilosofi). Dansens rörelse överges inte för 
att nå en stillhet och vila i det gudomliga, i stället är vilan just rörelsens 
oändlighet eftersom det enda som inte förändras är själva rörelsen. 
Denna intensifiering kan förstås i en (ny)platonsk tradition där rörel-
se och vila sammanfaller i det gudomliga. Med Schmidt kan vi dock 
påpeka att ingen objektiverande blick räcker till för att erfara denna 
intensifiering, snarare krävs det att man ger sig in i ett medfullföl-
jande (Sichhineinbegeben in den Vollzug) av vad Schmidt kallar gudom-
lighetens fruktbara eros.430

Därefter blir hon bjuden till en middag hos Ynglingen senare på 
kvällen. Men sinnena varnar henne, liksom vi har sett att även Gud 
själv gör: om hon närmar sig Gud blir hon utplånad sinnena konsta-
terar att de själva blir förblindade i Guds närhet och frågar henne hur 
hon skulle kunna förbli där en enda kort sekund. Men själen svarar: 

Fisken kan inte i vattnet drunkna, 
fågeln kan inte i luften sjunka, 
guldet förgås inte i elden, utan tar där emot klarhet och lysande glans. 
Gud har gett det åt alla kreatur, att de lever efter sin natur, 

430. Schmidt, ”’die spilende minnevlut’ Der Eros als Sein und Wirkkraft in der 
Trinität bei Mechthild von Magdeburg”, 1995, s. 84. 
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hur kan jag då motstå min natur? 
Jag måste från alla ting och gå till Gud, 
han är min fader av naturen, 
min broder i sin mänsklighet, 
min brudgum i kärleken 
och jag alltid redan hans. 
Vill ni kanske att jag inte tydligt ska förnimma honom? 
Han kan både bränna kraftigt, och trösta svalkande. 
Men var inte så bedrövade! 
Ni kan ännu lära mig när jag kommer tillbaka, 
då behöver jag väl er undervisning, 
för världen är full av många snaror. (I:44)431

Utifrån vår läsning kan vi poängtera att det unika med människan är 
att hon alltid redan bär på möjligheten till denna andra, längsgående 
riktning eller rörelse uppströms. Denna förmåga att vända sig mot 
erfarandet självt och dess yttersta förutsättningar innebär här att hon 
vänder sig bort från ”alla ting” som något enskilt varande. Därmed 
lämnar hon sinnenas separerande urskiljningsförmåga för att kunna 
öppna sig för en övermäktig förnimmelse som leder in i sinnligheten. 
Mechthild är sinnlig och hon smälter samman med det gudomliga 
genom njutning och överflödande sinnlighet. Denna intensifiering 
innebär en förblindning av varje specifik sinneserfarenhet, sinnena blir 
alltså blinda eftersom intensifieringen utplånar all åtskillnad och 
omöjliggör mångfalden av förnimmelser. Förnimmelsen av sinnlig-
heten som sådan tar över allt och hon närmar sig det rena strömman-
det utan att förbli utsida för sig själv, det vill säga utan att erfara sig 
själv som ett varande bland många. Gud framträder som det hon 
 möter i den längsgående erfarenheten. Denna återförening är dock, 

431. ”’Der visch mag in dem wasser nit ertrinken, der vogel in dem lufte nit ver-
sinken, das gold mag in dem fúre nit verderben, wand es enpfat da sin klarheit und 
sin lúhtende varwe. Got hat allen creaturen das gegeben, das si ir nature pflegen, 
wie mohte ich denne miner nature widerstan? Ich muste von allen dingen in got 
gan, der min vatter ist von nature, min bruder von siner monscheit, min brútegom 
von minnen und ich sin ane anegenge. Went ir, das ich nit enpfinde son wol? Er 
kan beide krefteklichen brennen und trostlichen kulen. Nu betrubent úch nit ze 
sere! Ir sollent mich noch leren. Swenne ich widerkere, so bedarf ich úwer lere wol, 
wan dis ertrich ist maniger strikke vol.’”
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liksom varje erotiskt möte, tillfällig och hon konstaterar därför att hon 
åter behöver sinnena och deras mångfaldiga kunskap när hon kommer 
tillbaka. 

I denna text är det den mänskliga själens resa som står i fokus. Gud 
framträder dels som den röst som får henne att rikta sig åt ett annat 
håll och dels som det hon möter i den längsgående riktningen. Hans 
sinnlighet är aldrig tvärgående, utan utgör en sinnlighetens möjlighet 
– men en möjlighet som inte är tillräcklig i sig utan som behöver sjä-
lens erfarande för att sinnligheten ska kunna framträda. Men den resa 
Mechthild gör här är snarare en resa till sinnlighetens förutsättning, 
vilket visar hur den är konstituerad. 

Så är det slutligen dags för det mest intima mötet:

Nu går den mest älskade till det allra vackraste i den osynliga gudo-
mens dolda kammare. Där finner hon kärlekens säng och lugn, och 
Gud övermänskligt beredd.
Då talar vår herre:
– Stanna, ädla själ!
– Vad påbjuder du, herre?
– Du ska klä av dig!
– Herre, vad ska då hända med mig?
– Ädla själ, du ska formas in i mig, 
så att inget kan vara mellan mig och dig.
Ingen ängel har blivit så upphöjd,
de erbjuds en kort stund, 
av det som ges dig i evighet.
Därför ska du lägga ifrån dig
både fruktan och skam
och alla yttre dygder.
Endast det som du är och av naturen bär,
ska du alltid känna.
Detta är din ädla längtan och ditt oändliga begär,
det vill jag evigt uppfylla med min ändlösa givmildhet.
– Herre nu är jag en naken själ,
och du i dig en Gud i stor härlighet.
Vår gemenskap är evigt liv utan död.

Då infann sig en lycksalig stillhet,
och bådas vilja skedde.
Han gav sig till henne, och hon gav sig till honom.
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Vad som hände henne nu, det vet hon,
och därmed tröstar jag mig. 
Men detta kan inte vara länge.
För där två älskande ser varandra i det fördolda,
måste de ständigt på nytt gå ifrån varandra,
utan att skiljas. (I:44)432

Det slutliga mötet mellan själen och Gud beskrivs här som ett fullbor-
dat erotiskt möte. Även om texten är dramatiserad behöver vi inte 
förstå detta erotiska möte som blott en metafor.433 Mechthilds uppre-
pade betoning av förnimmelsen visar mot en erfarenhet som texten 
försöker spegla, snarare än ge en blott teoretisk insikt om. Människan 
är förnimmande, men för att undersöka detta förnimmande måste hon 
vända sig mot förnimmelsen själv. Detta görs dock inte genom att 
undersöka förnimmelsen genom att abstraherande skapa distans till 
den, utan genom att förnimmande gå in i förnimmelsen. Erotiken 
framträder här som det primära sättet som människan kan intensi-
fiera förnimmelsen på. Genom att gå in i förnimmelsen blir ”Gud” 

432. ”So gat dú allerliebeste zu dem allerschonesten in die verholnen kammeren 
der unschuldigen gotheit. Da vindet si der minne bette und minnen gelas von 
[und] gotte unmenschliche bereit. So sprichet únser herre: ’Stant, vrowe sele!’ 
’Was gebútest du, herre?’ ’Ir sont úch usziehen!’ ’Herre, wie sol mir denne gesche-
hen?’ ’Frow sele, ir sint so sere genatúrt in mich, das zwúschent úch und mir 
nihtes nit mag sin. Es enwart nie engel so her, dem das ein stunde wurde gelúhen, 
das úch eweklich ist gegeben. Darumbe sont ir von úch legen beide vorhte und 
schame und alle uswendig tugent; mer alleine die ir binnen úch tragent von na-
ture, der sont ir eweklich vulen. Das ist úwer edele begerunge und úwer grund-
lose girheit; die wil ich eweklich erfúllen mit miner endelosen miltekeit.’ ’Herre, 
nu bin ich ein nakent sele und du in dir selben ein wolgezieret got. Ùnser zweiger 
gemeinschaft ist das ewige lip ane tot.’ So geschihet da ein selig stilli nach ir beider 
willen. Er gibet sich ir und si git sich ime. Was ir nu geschehe, das weis si, und des 
getroste ich mich. Nu dis mag nit lange stan; wa zwoi geliebe verholen zesamen 
koment, si mussent dike ungescheiden von einander gan.”
433. Ola Sigurdson har också försökt utveckla en teologi som inte skiljer den 
konkreta sexuella praktiken från en metaforisk sublimering, vilket tidigare har 
varit den kristna traditionens enda positiva erotiska uttryck. Han menar istället 
att kristendomens tradition av kärleksuttryck fullföljs genom den kroppsliga ero-
tik som utgör en kroppslig dynamik som sträcker sig bortom sig själv istället för 
att drivas av ett ägandebegär. Himmelska kroppar, 2006, s. 430 ff, 469ff.
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hennes enda andra, hon är helt riktad mot Gud, som blir det enda som 
inte är hon. Hon existerar endast i relation till honom. Hon tar av sig 
alla de dygder hon tidigare tagit på sig och är naken med Gud så att 
det mellan dem endast finns längtan och åtrå. Denna process innebär 
att steg för steg rikta sig mot detta andra, som är radikalt annat och 
förnimmelsens ursprung, och lägga ifrån sig alla distraktioner, rädslor 
och reflektioner. Spänningsfältet sker här mellan Gud som den radi-
kalt andre och som icke-given och Mechthild som varande och given.

”Gud” fungerar därmed som ett sorts pseudoobjekt, det vill säga 
något som det är möjligt att rikta sig mot, men som inte är ett objekt 
som erfars i sin separation från andra objekt. Det krävs emellertid för 
att själen ska kunna vända sig åt ett annat håll – till givandet snarare 
än till det givna. I intensifieringen framträder Gud som riktningens 
egen rörelse och därmed snarare som något gudomligt än som en egen 
person. Genom att lämna ett distanserande förhållningssätt till detta 
andra närmar sig Mechthild det gudomliga allt mer, för att i en ”lyck-
salig stillhet” nå deras gemensamma mål i en sammansmältning som 
det inte är långsökt att förstå som en orgasmens utplåning av skillna-
den mellan dem. Därmed lämnar de också ordens reflekterande och 
distansskapande skillnad, och i texten måste därför en yttre berättar-
röst träda in när föreningen blir allt för intim. Språket kan inte följa 
med i denna erfarenhet vari hon upplever deras gemenskap, att hon är 
han. Den erotiska resan leder därmed till en punkt där orden inte 
längre kan följa med, till deras födelse och gräns. För att inte överge 
läsaren införs ett nytt berättarjag när de båda andra tillsammans med 
orden försvinner in i gränsdragningen. Men som vi kommer att se är 
detta också den plats där orden föds och därmed kan återkomma.

I denna text finns två motsatta temporala beskrivningar av denna 
sammansmältning. Dels sägs det att hon ges den i evighet, dels sägs 
det att den inte kan vara länge. Liksom varje extatiskt möte har denna 
förening något blixtartat över sig. Det vill säga det är inte en erfaren-
het som är tidsligt utsträckt, som något man kan skapa en distans till, 
i en serie förnimmelser vrida och vända på, och den är därför inte hel-
ler nåbar för orden. Istället är denna blixtrande erfarenhet snarast ett 
verb som upphäver varje substantiv, liksom det är varje substantivs 
och subjekts ursprung. Detta blixtrande orgasmiska är både ständigt 
närvarande som en erfarenhet av ett ursprung och alltid redan passe-
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rat. Men likafullt är det ett blixtrande som öppnar eller skapar möjlig-
heten till tidslighetens rörelse och möjlighet till en distans från sig 
själv, vilket samtidigt skapar kroppslighetens differens och spatiala 
värld.

”Orgasmen” kan därmed förstås som en extatisk erfarenhet som 
radikalt bryter med den vardagliga erfarenhetens struktur. Men detta 
sker inte genom att man vänder sig bort från sinnlighet och erfarande, 
utan genom att vända sig till dessa. Orgasmer kan vara olika omfat-
tande, men denna orgasm tillåter ingen parallell erfarenhet eller dis-
tans. Den kan därför beskrivas som blixtrande i det att den förlorar 
såväl temporal som spatial utsträckning. Den är istället en intensi-
fiering av gränsdragningen som samtidigt innebär varje skillnads (och 
därmed ordens) utplåning och deras födelse. Det är en extas som 
mani festerar en självaffektion helt utan utsida, det vill säga utan att 
erfara sig själv som ett varande bland andra i världen och utan att 
skapa distans till sig själv. Extasen är därmed slutpunkt i en erotisk 
upphetsning där sinnligheten knyts till fantasier och kroppens olika 
delar erfars, men slutligen smälter denna mångfald samman i en för-
nimmelse utan objekt där kroppens olika delar inte längre kan hållas 
isär och spatialiteten själv destrueras. Denna rena självaffektion inne-
bär emellertid inte heller någon fullständig och harmonisk enhet. Som 
vi har sett tidigare innebär självaffektionen att Gud affekterar sig som 
Mechthild. Till skillnad från det erotiska mötet mellan två människor 
är det här i själva den extatiska självaffektionen som en gränsdragning 
erfars – det vill säga en erfarenhet som samtidigt innebär ett möte och 
utplåning av dualitet, och dualitetens födelse när jaget och det mot-
stående kollapsar i en ren erfarenhet av en gudomlig gränsdragning.

Mechthild beskriver hur hon tar med sig denna erfarenhet tillbaka 
till det differentierade, världsliga livet när hon bär Guds närvaro i sin 
kropps lemmar. (II:22, se ovan, i denna del 1.3) De som på det mest 
intima sätt vidrört varandra blir åter två olika, men med ett minne av 
sitt möte. Just för att de möts i det fördolda, i det mest hemliga och 
samtidigt mest intima, kan de inte förbli där, för att verkligen se var-
andra måste de också skiljas åt. De går därför åt olika håll, men utan 
att helt skiljas. De separeras ständigt, det vill säga befinner sig hela 
tiden i den åtskiljande (Stein skulle ha kallat det isärfallande) rörelsen, 
men likafullt bibehålls en intim närhet. Just i denna rörelse finns en 
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ständig närhet som oupplösligt förbunden med åtskillnadens rörelse, 
likt en dragkedjas sammanhållande, åtskiljande rörelse.

Gud är i denna berättelse primärt andra sidan av en gräns. Han är 
andra sidan inom ett och samma kroppsliga medium, vilket krävs som 
en gemensam yta för att ett möte ska kunna komma till stånd. Liksom 
i varje erotiskt möte är även Gud något yttre för Mechthild, han tar i 
nattvarden plats i en kropp som hon kan gripa och ”göra som hon vill 
med”. Men mötet leder varken till någon utplåning av gränsen mellan 
dem båda eller till ett odelat fält av kroppslighet, utan leder snarare in 
i gränsen själv, in i gränsdragningen som förutsättningen för de båda 
som två sidor. Mötet leder därför samtidigt till deras separation och 
födelse. Såsom en förutsättning är gränsdragningen också bådas väsen. 
Gränsdragningen är själv inte del av kroppslighetens medium, utan 
det som genomför separationen. Mötet leder till gränsens eller en 
daimocentrisk position, som samtidigt drar samman och skiljer åt, och 
som aldrig blir statisk utan utgörs av sin rörelse.

Den erotiska relationen mellan Mechthild och Gud är inte struktu-
rerad på samma sätt som en erotisk relation mellan två människor, 
men det gör den inte okroppslig. Det är istället en erotisk kroppslig 
relation som spelar på kroppens gränser, startar från kroppen, går in 
i kroppen och drar den tillbaka till den gränsdragande händelsen. Den 
är därför också ett möte med sig själv som transcenderande, det vill 
säga sig själv som något som inte är i-sig självt utan ständigt överskri-
der sig själv. Orgasmen är möjlig även utan den andre som något yttre, 
eftersom det andra redan finns centralt i det egna. Kroppen är konsti-
tuerad som en erotisk spänning, skapad som specifik och åtskild, men 
också som erfarande och som sådan vänd mot det som den är skild 
från. Mechthild undersöker kroppens upplösning och återkomst i dess 
möte med sin motsats och like.

Detta leder till en paradoxal relation till Gud. Gud återfinns i en 
annan kroppslighet (till exempel i nattvarden) och utgör där en kropp 
som är motsatt Mechthilds – vilket skapar en spänning mellan krop-
par. Men samtidigt är Gud i Mechthilds kropp, hon erfar det gudom-
ligas närvaro i sin kropps alla lemmar. Det gudomliga utgör där en 
levande närvaro, men denna erfarenhet innebär inte en självtillräcklig-
het, utan erfarenheten av liv innebär att vara erfarande och därmed 
riktad och transcenderande det egna. Vi kan jämföra med den erotiska 
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känslan av begär efter den andra människan, där den andre är närva-
rande i mig eftersom han eller hon är frånvarande. Denna spänning i 
kroppen gör den levande, medveten om sina egna gränser och är sam-
tidigt en rörelse som sträcker sig bortom dess gränser. Den erotiska 
känslans närvaro i alla lemmar gör dem extatiska, längtande efter den 
andre, samtidigt som denna känsla gör jaget mest närvarande i sig själv 
och i sin egen gräns. Gud är annan än Mechthild själv, i ett första steg 
en annan kropp, vilket gör en längtande transcenderande rörelse möj-
lig genom en närvarande frånvaro i hennes kropp. 

Den erotiska laddningen återfinns därmed i triaden: egen kropp, 
annan kropp, kroppars strömmande förutsättning. Detta är samma 
triad som en av de triader vi fann i Husserls analys av kroppsligheten: 
gränsens två sidor samt gränsdragningen som de båda sidornas ur-
sprung. Men i den erotiska rörelsen mot gränsdragningen lämnar 
 Mechthild tillfälligtvis såväl sin egen som den andres kropp, vilka båda 
erfars i en tvärgående akt och genom denna reduktion intensifieras 
kroppslighetens självaffektiva ursprung. Gränsdragningen som ett 
”mellan” innebär också att den är intimt förbunden med världen som 
framträder ”mellan” det givna och det icke-givna, det varande och dess 
förutsättningar, och Mechthild och Gud. Världen är inte något som 
”lämnas”, utan spänningen mellan de båda utgör världens framträ-
delse.

Det erotiska mötet innebär i extasen den älskande intentionalitetens 
slutpunkt och upphävandet av skillnaden mellan det egna, det andra 
och det främmande. Liksom i Steins läsning av Johannes av Korset 
innebär denna punkt intentionalitetens upplösning, men här nås den 
inte genom en nattlig väg av blott negation, utan genom en intensi-
fiering av det sinnliga. 

Liksom i Steins Johannesläsning innebär denna erfarenhet en om-
kastning av bild och urbild. Denna omkastning medför dels ett utvid-
gat erotikbegrepp, som inte förstår det erotiska som en sorts erfaren-
het bland många, utan som en väg till varje erfarenhets ursprung och 
ett erotiskt rum i vilket all erfarenhet tar plats. 

Omkastningen innebär även att Gud inte längre erfars i termer av 
det varande, utan det varande erfars i, eller genom, Gud. Med en feno-
menologisk terminologi skulle det innebära att det varande inte erfars 
som om det endast existerar i relation till egot, utan istället existerar i 
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ett överskridande av sin givenhet för egot och därmed inte längre från 
en egocentrisk utgångspunkt, vilket ovan förståtts som en överskri-
dande realism. Som det sägs i en text som citerats ovan: ”I det skapa-
des ädelhet, i dess skönhet och nytta vill jag återfinna Gud och inte 
mig själv.” (VI:5)434 Men detta innebär inte heller någon teocentrisk 
position, eftersom det är i det skapade som Gud sökes. På liknande 
sätt säger Mechthild också att Gud ska älskas i det varande och inte 
endast för sin egen skull. (VI:4)435 Det är inte heller människan som 
utplånar sig själv för att bli ett med Gud eftersom Gud som männi-
skans andra är inte någon stabil position i sig, Guds position etableras 
istället endast i den erotiska spänningen till människan. Omkastning-
en sker därmed till en daimocentrisk utgångspunkt, i det erotiska 
spänningsfältet mellan jaget, det andra och dess främmande, eller icke-
givna men givande, förutsättningar. Ett försök att betona gränsdrag-
ningen snarare än egot eller Gud som gränsens olika sidor.

Denna utplåning av intentionaliteten i en orgasmisk erfarenhet är 
alltså en erfarenhet som börjar i sinnena och går in i sinnena – vilket 
gör sinnena blinda men som slutligen på ett nytt sätt återkommer till 
sinnena. Detta uttrycks även i en annan text:

Kärleken [minne] strömmar genom sinnena och stormar med alla dyg-
der mot själen. Så länge kärleken växer i själen, så stiger denna stora 
längtan mot Gud och strömmande öppnar hon sig för undret som 
kommer mot henne. Kärleken smälter genom själen in i sinnena: så 
vinner också kroppen sin del, så att kärleken formas i alla ting. (V:4)436 

434. ”Mere die edelkeit der creaturen, ir schoni und ir nutz – da wil ich got inne 
meinen und nit mich selben.”
435. ”Den som känner och älskar min frihets ädelhet, kan inte stå ut med att älska 
mig endast för min skull, långt mer måste han också älska mig i det skapade, så 
förblir jag närmast hans själ.” Även detta är citerat ovan. ”Swer die edelkeit miner 
vriheit bekennet und minnet, der mag des nit erliden, das er mich alleine minne 
dur mich; mere er mus mich minnen in den creaturen; so bleibe ich der nehste in 
siner sele.”
436. ”Die minne wandelet dur die sinne und stúrmet mit ganzen tugenden uf die 
sele. Die wile das die minne wahset an der sele, so stiget si mit girekeit uf zu 
gotte und breitet sich alvliessende gegen das wunder, das ir gemuszet. Si smelzet 
sich dur sie sele in die sinne; so mus der lichame och sin teil gewinnen, also das er 
wirt gezogen an allen dingen.”
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Denna återkomst till kroppen och det varande utgör också möjlighe-
ten för ett erotiskt tal.

3.3 Erotiskt tal

Som vi har sett är det apofatiska förhållningssättet till Gud grundläg-
gande för Mechthild, hon erfar en ständig längtan efter att tala till 
Gud och besjunga hans storhet, men trots alla hennes försök finns det 
ingen möjlighet för henne att språkligt omfatta den extatiskt blixt-
rande och distanslösa erfarenheten av erfarenhetens grundförutsätt-
ningar. Det erotiska mötet innebär att hon överskrider sig själv som 
intenderande. Talet är bundet till intentionalitet, det är riktat någon-
stans ifrån och mot något; när denna struktur överskrids har hon även 
lämnat språket bakom sig, vilket sker när spänningen i den erotiska 
relationen upphävs i extasen. Denna punkt ”måste förbli stum, för 
ingen människohand kan beskriva den.” (II:25)437 

Men denna aspekt av stumhet utgör inte någon harmoniskt för-
blivande enhet, inte heller är det vad som betonas mest i Mechthilds 
text. Denna extatiska enhet kanske snarare betecknar en födelse än ett 
 döende. Men för att vidröra födelsen måste hon i den erotiska resan 
vidröra döden. Som vi såg i text I:44 ovan når den erotiska resan en 
orgasmisk punkt där berättarjagets röst tystas, men resan slutar inte 
där utan den berättande rösten återfinner därefter orden. Så förstår 
också Wiethaus den extatiska erotiska relationen som en existentiell 
och begreppsligt transformativ händelse som omformar relationen 
mellan jaget och det gudomliga.438 

Marion menar i sin analys av det erotiska fenomenet att orgasmen 
inte lämnar något att se, det vill säga inte lämnar något när det rent 
erfarande köttet åter framträder som en kropp bland andra. Orgasmen 
är därför inte ett mättat fenomen utan ett ”raderat fenomen”. Han 
menar att det gemensamma köttet inte ger någon gemensam värld, 
och att det endast ger ett negativt språk eftersom språket är om sådant 

437. ”[Der minne stimme und der susse herzeklang] musse bliben, wan das mag 
kein irdenschú hant geschriben!”
438. Wiethaus, Ecstatic Transformation, 1996, s. 121.
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som kan objektiveras.439 Hos Mechthild omvandlar den extatiska 
 orgasmen relationen till guden: hon bär efter denna erfarenhet det 
gudomliga med sig på ett nytt sätt och de kan aldrig mer bli helt 
 separerade. Marion däremot tenderar att låta orgasmen markera en 
återgång till kroppen som en bland många och därmed primärt som 
erfard. Han skiljer därmed det kännande köttet från den erfarda krop-
pen och menar att det mellan dem endast finns ett brott.440 I den 
 fenomenologiska analysen av Mechthild vill jag istället betona att den 
orgasmiska erfarenheten, som den erfarande kroppens ultimata er-
farenhet, inte bara är en negativ erfarenhet i kontrast till världen, utan 
att den också innebär en erfarenhet av gränsdragningens födande av 
världen. Orgasmen är inte endast ett raderat fenomen, utan ett raderat 
fenomen (som inte kan nå språket) som föder språket. Orgasmen läm-
nar allt att säga – inte inget!

Kurt Ruh menar att Mechthilds erotiskt vågade text låter oss ana 
hur poesi överhuvudtaget uppstår.441 Ruh menar att Mechthilds behov 
av att uttrycka sig gör att de poetiska formerna växer fram av sig själ-
va. Jag tror inte Mechthild var omedveten om sina stilgrepp utan på 
denna punkt hämtade inspiration från traditionen, men genom en 
fenomenologisk läsning kan hon låta oss följa med till ordens födelse 
i en annan bemärkelse. Destruktionen av det egna leder till det egnas 
återkomst, men på ett nytt sätt buren av en annan och genomgripande 
erfarenhet. Texten söker inte lämna det språkliga utan snarare närma 
sig dess ursprung; vi skulle kanske kunna förstå det som att talet inte 
blott är kommunikation, utan Mechthild uttrycker ett talande vara 
som söker spegla relationen till sina förutsättningar. Talet föds ur av-
ståndet i det varande, det innebär att talet finns mellan det varande, 
men också att det kan följa intentionalitetens omriktning i undersök-
ningen av sina egna förutsättningar och därmed bli ett tal till ”Gud”. 
Hos Mechthild leder denna omriktning inte till något dogmatiskt tal, 
det vill säga ett fastslående av sanna satser om Gud, utan hennes tal är 

439. Marion, The Erotic Phenomenon, 2007 [2003], s. 137 f, 145 f.
440. Ibid., s. 138.
441. Ruh, ”Beginenmystik: Hadewijch, Mechthild von Magdeburg, Marguerite 
Porete”, 1977, s. 276 f. 
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snarare flytande och växlande än stabilt och etablerande.442 Inte heller 
uttrycker talets brist ett mänskligt tillkortakommande i relation till 
Gud, utan snarare en intimitet bortom varje reflektion och distans, 
men en intimitet som alltid är uppbrytande och aldrig någon stadig-
varande grund. Mechthild betonar att detta omriktade tal befinner sig 
mellan det varande och dess förutsättningar, och inte frigör sig från det 
varande (vilket det dogmatiska talet söker göra). På så sätt är det ett 
världens tal, men också unikt för varje varande. Mechthild påpekar att 
vi möter och uttrycker Gud som de yttersta förutsättningarna, på det 
sätt som är möjligt för oss själva. Hon utgår från ett Johannescitat som 
säger att vi ska se Gud som han är (Joh 3:2), Mechthild kommenterar: 

Det är sant. Men solen skiner olika beroende på vädret. Många olika 
sorters väder finns det på jorden under solen, på samma sätt finns det 
många olika sorters boningar i himmelriket. Alltså, såsom jag må bära 
och se honom, sådan är han för mig.443 (Liknande text finns i II:3)

Och, skulle vi kunna fortsätta, sådan han är för mig, sådan beskriver 
jag honom. Mechthilds beskrivningar och berättelser om Gud och det 
gudomliga är alltså inte några universella beskrivningar, utan unika 
för just den relation till sina förutsättningar som det varande som en 
unik position etablerar. Därmed är Mechthilds tal inte något teocen-
triskt tal. Men detta innebär inte heller någon egocentrisk position 
utan det egna är, som vi har sett, inte eget i någon strikt bemärkelse. 
I deras vävande relation kan den outtalbara intimiteten inte vara något 
slutmål, utan ständigt närvarande och som sådan en förutsättning för 
talet. Mechthild strävar ständigt efter att nå talets födelse: den punkt 

442. Schmidt menar därför att Mechthilds text är existentiell snarare än en objek-
tiverad lära: ”Die zentrale Aussage ihres Buches ist die ungewöhnliche, existentiell 
erfahrene, gnadenhafte Beziehung zu Gott mit allen Seligkeiten und Leiden und 
den sich daraus ergebenden Konsequenzen und nicht eine beziehungslose Offen-
barung von Seiten Gottes über irgendwelche objektivierten ’Geheimnisse’ in 
Form von Lehren.” Schmidts övers. av Das fließende Licht der Gottheit, 1995, not 11, 
s. 344.
443. ”Das ist war. Aber dú sunne schinet nach dem wetter. Maniger hande wetter 
ist under der sunnen in ertriche, also ist manigerleie wonungen in dem himmel-
riche; mere wie ich in mag erliden und sehen, also ist er mir.”
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i självaffektionen där förutsättningarna ut-trycks som något unikt, 
 eller Gud affekterar sig själv som Mechthild. Därför är det Gud som 
måste tala henne för att hon ska kunna etablera ett tal som kan rikta 
sig tillbaka:

Nu har jag besjungit dig,
ännu har det inte lyckats mig,
ville du mig besjunga,
då skulle jag kunna. (II:5)444

Vi skulle kunna hävda att det är först i den orgasmiska erfarenheten 
som Gud ”besjunger” Mechthild, vilket möjliggör hennes tal. Ett tal 
som, liksom hela hennes verk, är helt beroende av den kroppsliga för-
nimmelsen av Gud:

Jag vill och kan inte tala om jag inte ser med min själs ögon, hör med 
min eviga andes öron och i alla min kropps leder förnimmer den  helige 
andes kraft. (IV:13)445

Hörandet och seendet formuleras här som själens och andens aktivi-
teter, det vill säga det vi tidigare har förstått som det fält anden, eller 
det rena jaget, kan röra sig fritt över. Men denna rörlighet separerar 
henne inte från den omedelbara erfarenheten av att vara en förnim-
mande kropp. Hon måste även känna det gudomligas kraft i alla sina 
lemmar, det vill säga en etablerande, möjliggörande livets kraft som 
erfars i kroppens alla delar. Det är denna gudomliga kraft som möjlig-
gör ett tal. ”Så som det gudomliga klingar, så måste mänskligheten 
sjunga”446 (II:3) Skrivandet innebär alltså en intentionalitet riktad 
mot de förutsättningar som det härstammar från. Detta gäller för alla 
sorters verk: ”låt mig inte nedkylas; mina verk vore alla döda om jag 

444. ”Nu han ich dir gesungen, noch ist mir nit gelungen; woltest du mir singen, 
so muste mir gelingen.”
445. ”Ich enkan noch mag nit schriben, ich sehe es mit den ogen miner sele und 
hore es mit den oren mines ewigen geistes und bevinde in allen liden mines licha-
men die kraft des heiligen geistes.”
446. ”wie du gotheit singet, du monscheit singet.”
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inte erfor dig.” (V:30)447 Denna närvaro, som vi tidigare förstått som 
en självaffektion, formulerar Mechthild som ett Guds tal, ett tal som 
strömmar ur den flytande gudomligheten, vilket gör att världen kan 
träda fram på ett nytt sätt mellan Gud och Mechthild. När Mechthild 
närmar sig gränsdragningen närmar sig hennes tal sin födelse och där-
med den punkt där hon passivt tar emot sig själv. Därför kan hon 
också beskriva sitt skrivande som ett mottagande. (IV:2) 

Orden har dock en annan dubbelhet. Dels formulerar hon sig som 
att hon i skrivandet endast tar emot Guds ord, dels beskriver hon 
 ordens faror och säger att orden används som smycken som människor 
som vill verka lärda sprider omkring sig. Då används orden för att 
lyfta fram talaren själv för att imponera på andra. Men här finns  också 
en tredje bild där Mechthild finner ordens källa i bönen, en plats 
 mellan henne och Gud. I bönen kan orden födas och bli ärliga, och den 
bedjande kan därmed upptäcka vem hon själv är. (V:11) När skrivan-
det är som bäst innebär det att det strömmar med Gud och därmed 
återvänder till sig själv: 

[D]ra obekymrat min alltigenom flytande själ till dig och flyt henne 
till mötes med hela din glädje som du har i dig. Då kan hon be och 
erbjuda och lova dig, herre, för alla din gåvor. (V:35)448

Kanske kan vi kalla detta ett självaffektionens tal, ett tal från gräns-
dragningen. Mechthilds text är karakteriserad av dialoger, frågande, 
svarande, sökande – en språklig relation mellan henne och Gud, texten 
både binder dem samman och separerar dem. Orden finns, liksom 
kärleken, mellan dem.

När Mechthild talande vänder sig mot sin Gud kan hon göra det 
just för att hon erfar det främmande i den egna kroppsliga självaffek-
tionen. Den erotiska spänningen öppnar ett rum för talet, men rela-
tionen mellan Mechthild och hennes Gud är trefaldig:

447. ”nu la mich nit erkulen; minú werk sint allú tot, so ich dich nit vule!”
448. ”[Eya milte vatter, got von himmelrich,] zúhe mine sele alvliessende unbe-
kúmbert in dich und vlússe ir, herre, engegen mit allem dem, das du hast wún-
nenkliches in dir! So mag si bitten und gebieten und dich, herre, volleloben aller 
diner guti.”
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1. Om hon riktar sig mot det varande, finner hon där Gud som med-
given. Genom att Gud är i en annan kropp, bredvid hennes, finns 
det utrymme mellan dem som skapar utrymme för ord. Gud i en 
annan kropp förstärker också den erotiska spänningen mellan dem 
och innebär att världen kan erfaras mellan dem.

2. Om hon riktar sig mot denna medgivenhets icke-givenhet fram-
träder en motstående Gud som alltid överflödar henne som en när-
varons frånvaro. Därmed kan hon aldrig omfatta eller kontrollera 
honom utan endast tala till honom, liksom han blir hennes enda 
andra i den erotiska resan. 

3. Slutligen närmar hon sig givenheten av det gudomliga som ett 
 flödande i den egna självaffektionen varigenom hon, som vi har sett, 
i extasen erfar gränsdragningen mellan de båda. Det gudomliga som 
gränsdragning innebär alltså inte endast själens och gudens möte 
utan också deras separation vari ett utrymme för det varande och 
orden föds.

Denna erfarenhet av den egna och det andras gräns, liksom av ett 
skrivande mellan det egna och det främmande, utgör ingen universell 
kunskap eftersom den aldrig fullständigt kan föras till språket. Istället 
kan denna erfarenhet förstås som en erfarenhet från det egnas ytters-
ta gräns och som en erfarenhet av gränsdragningen mellan det egna 
och det främmande. Denna erfarenhet fann vi i självaffektionen, där 
det främmande affekterade sig som det egna. En erfarenhet som också 
kan uttryckas som en daimocentrisk erfarenhet. 

4. Sammanfattning

Scheler och Stein kritiserade vad de uppfattade som Husserls ego-
centriska utgångspunkt, vari det främmande ges inom ramen för det 
bekanta och underordnas detta, medan Scheler och Stein själva i sin 
religionsfilosofi tenderar att hamna i en teocentrism och skära av det 
medgivna från det givna, på ett liknande sätt som man kan argu-
mentera för att vi på senare tid kan finna hos Michel Henry. Detta 
innebar en tendens att skära av det erfarna från erfarandet, kraft från 
ande och självaffektion från objektiverande intentionalitet, varigenom 
det främmande tenderar att bli en egen storhet bortom det givna och 
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avskuret från medgivenheten. Utifrån Mechthild kan vi rekonstruera 
en tredje position som jag kallat daimocentrisk, och som innebär att 
man inte fokuserar på det främmande och det egna som statiska posi-
tioner utan erfar det givnas transcenderande som en intensifiering av 
det givna. 

Denna position framträder hos Mechthild genom att hon inte vän-
der sig bort från det varande när hon vänder sig mot Gud. Det vi hos 
Husserl fann som en tredelning mellan egen materialiet, annan mate-
rialitet och dessas förutsättningar (eller med andra ord det egna, andra 
och främmande), tenderar hos Stein och Scheler att bli en undersök-
ning av förutsättningarna bortom och oberoende av den egna och an-
dra materialiteten. Allra tydligast blir denna tendens kanske i Schelers 
sena filosofi där människan som ständigt transcenderande resulterar i 
en dualism mellan aktvara och liv. I Mechthilds verk sker människans 
överskridande i det givna. Det vill säga riktningen mot Gud som det 
icke-givna innebär att hon erfar det gudomliga i det givna och det 
givna i det gudomliga. De icke-givna förutsättningarna erfars därmed 
som beroende av sitt ut-tryck. Det gudomliga är inte pre-existerande 
och i-sig närvarande, utan slutligen ett begrepp för den gränsdragande 
skillnadens kraft. Gud framträder därigenom dels som en motstående 
och beroende Gud, och dels som flödande gudomlig gränsdragning 
som utgörs av det varandes födelse. Eftersom den flödande gudomlig-
heten inte kan frammanas som ett objekt och som motstående, så 
framträder den istället som en motstående Gud när Mechthild vänder 
sig till den med en älskande och erotisk intentionalitet.

Det sinnliga visar sig hos Mechthild som en väv mellan Gud och 
henne själv. De innehar båda en dubbel funktion i denna väv: Mecht-
hild är både seende och synlig, och Gud utgör både seendets tjockhet 
och anonymitet (det vill säga att seendet går bortom Mechthilds indi-
viduella seende), men också seendet som inte självt kan ses utan som 
för seendet är ett mörker. Gud utgör därmed seendets medgivenhet 
av principiell eller anonym synlighet, likaväl som dess icke-givenhet 
som förutsättning. Gud och Mechthild möts därmed i seendet, men 
skiljs åt som det givna (det synliga), det medgivna (den principiella 
synligheten) och icke-givna (seendet som inte självt kan ses). 

Till skillnad från Scheler och Stein så erbjuder den fenomenolo-
giska läsningen av den religiösa rörelsen hos Mechthild inte ett bort-
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vändande från sinnlighet och kroppslighet, utan en älskande intentio-
nalitet som innebär en rörelse in i sinnlighetens förutsättningar och 
en intensifiering av det sinnliga. Kärlek hos Mechthild är framförallt 
minne, med dess erotiska konnotationer. Till skillnad från Steins läs-
ning av Johannes negerande, nattliga resa är Mechthilds mystik affir-
mativ. Medan Stein beskriver hur Johannes skalar bort varje inten-
tionalitet intensifierar och renodlar Mechthild den mest brännande 
intentionaliteten och älskande riktningen. Men båda rörelserna inne-
bär likafullt en destruktion av såväl intentionaliteten som jaget. 

Kärleken är en intentionalitet som, liksom i Steins läsning av 
 Theresa av Avila, innebär att själen låter sig ropas tillbaka mot sitt 
ursprung. Detta ursprung erfars inte minst i självaffektionen, som hos 
Mechthild, liksom i avhandlingens tidigare delar, visar sig som en 
 minimal skillnad eller skillnadens födelse. Här framträder denna 
 minimala skillnad som den samtidiga separationen mellan Gud och 
Mechthild och deras möte i det gudomliga. Den extatiska föreningen 
innebär en tillbakagång till detta självaffektiva ursprung som en gräns-
dragning mellan det egna och det främmande, en gränsdragning som 
endast framträder som blixtrande och som utgör den daimocentriska 
utgångspunktens möjlighet.

Men den extatiskt orgasmiska föreningen är inte någon slutpunkt, 
utan den daimocentriska utgångspunkten innebär att gränsdragandet 
erfars i en blixtrande förnimmelse som omedelbart kastar ut de två 
sidor som därmed etableras. Deras relation innebär både åtskillnad och 
sammansmältning, likhet och olikhet. Denna samtidighet innebär att 
en motstående Gud kontrasteras mot det varande – men denna Gud 
är lika beroende av det varande som det varande av guden, båda har 
de sitt ursprung i en gudomlig gränsdragning. Hos Mechthild får  detta 
konsekvenser för språket. Språket kan aldrig omfatta den fulla erfaren-
heten av blixtrandet, men likafullt är ett daimocentriskt språk möjligt 
som rör sig i den erotiska spänningen mellan Gud och Mechthild. Det 
möjliggör också en erfarenhet av att det främmande talar genom 
”mig”.

Omöjligheten av att erfara det icke-givna i termer av det varande 
leder till kunskapens gräns. Liksom i Steins läsning av Johannes inne-
bär den mystika erfarenheten en destruktion av det givna likaväl som 
av det icke-givna och en omkastning. Denna omkastning till en daimo-
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centrisk utgångspunkt innebär att vi återfinner en erfarenhet av gräns-
dragningen såsom sammanbundenhet och separation av dess båda 
sidor. Denna erfarenhet av gränsdragningens födande separation av 
erotiska motsatser skulle kunna kallas gränsens vetande. 
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Avslutning: 
en daimocentrisk öppning 

mellan det egna och det främmande

I fyra delar har vi rört oss genom Husserls, Schelers och Steins feno-
menologier till en fenomenologisk läsning av Mechthild von Magde-
burg. I alla dessa delar har erfarenhetsströmmens karaktär av att vara 
strömmande och flödande varit central. I en egocentrisk position är 
detta strömmande primärt förbundet med det egna, i en teocentrisk 
position är det däremot förbundet med det gudomliga och främman-
de. Som vi har sett har Husserl inte någon rent egocentrisk position, 
liksom Scheler och Stein i sina religionsfilosofier inte har några rent 
teocentriska positioner. I de undersökningar som betonar strömmens 
rörelse innebär de olika utgångspunkterna dock att asymmetrin till 
strömmandet struktureras olika, men också att ett ömsesidigt bero-
ende visar sig mellan det egna och det främmande, liksom mellan 
människans transcenderande och hennes kroppslighet, och det är det-
ta ömsesidiga beroende som står i centrum i en daimocentrisk analys. 

I tematiseringen av strömmens strömmande når den reflekterande 
kunskapen sin gräns. Undersökningen har därför tagit oss från en 
tvärgående intentionalitet till en reflekterande längsgående, och  vidare 
genom troende och älskande intentionaliteter för att sluta i en erotisk 
intentionalitet. 

Den tvärgående intentionaliteten är riktad mot det sinnligt givna 
och innebär enstaka varseblivningar som kan följa ett objekt och se hur 
det dyker upp och försvinner bort ur medvetandeströmmen.  Genom 
en tvärgående intentionalitet är det också möjligt att erfara sig själv 
som något i världen. I en reflekterande längsgående intentionalitet där-
emot vänder man sig till strömmen själv och de kontinuiteter som 
finns däri, och därmed möjliggörs väsensskådan och transcendentala 
former framträder. Den reflekterande längsgående intentionaliteten 
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tematiserar och ställer det synliggjorda framför sig som ett objekt, 
men på ett annat sätt än i den tvärgående intentionaliteten eftersom 
den försöker begripa strömmandet självt. Genom denna reflekterande 
längsgående intentionalitet kan därför det jag som har världen träda 
fram. Tematiseringen innebär att jagets transcendentala former fram-
träder, men förbundenheten med strömmandet innebär att jaget  också 
visar sig som ständigt transcenderande. Det ständigt transcenderande 
jaget formulerar just det som inte är möjligt att erfara som ett objekt, 
och därmed når den tematiserande och objektiverande kunskapen sin 
gräns.

 Denna gräns innebär dock inte undersökningens slut, utan en upp-
täckt av jagets transcenderande aktvara. Jaget som transcenderande 
kan därmed utvecklas genom andra typer av intentionaliteter; genom 
troende, älskande och erotisk intentionalitet. Dessa olika intentiona-
liteter ger alltså olika förutsättningar för att närmare undersöka för-
hållandet mellan människans kroppslighet och hennes transcende-
rande aktvara som undslipper varje tematisering. 

En troende intentionalitet innebär att rikta sig mot det givnas med-
givna icke-givenhet: det vill säga mot aktvarat som en avgrund som 
inte kan framträda som ett kunskapsinnehåll, men som ändå fram-
träder som ett givande av allt varande. Eftersom något finns snarare 
än intet växer en tilltro till denna avgrund fram. Den troende inten-
tionaliteten är därmed primärt negativt karakteriserad som ett förhåll-
ningssätt vid kunskapens gräns, men Scheler menar att den genast 
formulerar detta ”intet” för kunskapen som en absolutsfär som fylls 
med ett positivt innehåll. 

En älskande intentionalitet innebär även den att rikta sig mot det 
givnas medgivna icke-givenhet, men som ett det givnas ”mer” snarare 
än som en avgrund för kunskapen. Därmed betonas en ursprunglig 
affirmation på ett annat sätt än i den troende intentionaliteten. Den 
älskande intentionaliteten innebär också att man inte bara erfar utan 
rör sig med hela sitt väsen mot det intenderade. Den älskande inten-
tionaliteten ger den tvärgående och reflekterande längsgående inten-
tionaliteten dess riktning, men tenderar också att skära av detta ”mer” 
från det direkt givna. Det är detta avskärande som saknas i den ero-
tiska intentionaliteten och skiljer den från en älskande intentionalitet. 
I den erotiska intentionaliteten finns en dubbel riktning eftersom den 
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samtidigt söker behålla och upphäva skillnaden mellan den intende-
rande och det intenderade, och därmed utgår från spänningen dem 
emellan.

Som vi har sett betecknar begreppet Gud hos såväl Mechthild som 
Scheler och Stein samtidigt det mest främmande och det mest grund-
läggande. ”Gud” träder därmed fram på olika sätt genom de olika 
intentionaliteterna. Genom en tvärgående intentionalitet skulle vi 
kunna undersöka hur gudsbegreppet växer fram som ett historiskt och 
kulturellt fenomen. Genom en reflekterande längsgående intentiona-
litet, riktad mot förutsättningarna, träder ett positivt gudsbegrepp 
fram som bland annat formulerats som transcendentalier. En troende 
intentionalitet innebär en fokusering på förutsättningarnas aktvara 
och ständiga transcenderande, men ger samtidigt plats för en över-
skridande affirmation. I en älskande intentionalitet tenderar Gud att 
framträda som en person med dess ständiga överskridande, men som 
samtidigt har en möjlighet att komma den sökande till mötes. I den 
erotiska intentionaliteten återfinns det gudomliga först som en mot-
stående Gud, vilken i intensifieringen liksom jaget, dras tillbaka till en 
extatisk gränsdragning i en intensifiering av det sinnliga.

De två första intentionaliteterna är kunskapsskapande, medan de 
tre senare på ett annat sätt relaterar till strömmens transcenderande 
aktvara och inte försöker att statiskt hålla fast detta aktvara utan på 
olika sätt följa med i dess strömmande. Det är denna typ av intentio-
nalitet som kallats medfullföljande och som innebär att man riktar sig 
med en rörelse snarare än mot rörelsen som ett föremål. 

Fenomenologin aktiverar både en reflexivt objektiverande och en 
medfullföljande intentionalitet. Reduktionen innebär ett re-ducere, 
ett återförande där kunskapsobjekten förs tillbaka till erfarandets rö-
relse där det konstituerats. Detta tillbakaförande kräver ett främman-
degörande av de medel varigenom det varande ges lyfts fram och 
därigenom separeras från erfarenhetsströmmen, blir synliga och till 
egna objekt. Detta är den reflekterande längsgående intentionalitetens 
rörelse som gör strömmandet självt till ett föremål. Därmed kan en 
transcendental fenomenologi och en eidetisk analys ta plats när ett 
område av idéer växer fram. Den reflekterande längsgående intentio-
naliteten visar hur objekten som ges genom en tvärgående intentio-
nalitet framträder genom det egna erfarandet, objekten skiljs därmed 
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från strömmens strömmande. Men när en ny reflektion försöker få syn 
på det egna träder det fram som ett empiriskt jag som även det sepa-
rerats från strömmens strömmande. När blicken i ytterligare en ny 
reflektion vänder sig till strömmandet som ger det empiriska jaget 
framträder ett transcendentalt eller rent jag. Men inte heller detta 
transcendentala jag fångar strömmens strömmande. Främmande-
görandet innebär alltså att något blir synligt, men därmed har det 
också separerats från strömmens rörelse. Främmandegörandet är allt-
så en specifik sorts kunskapsrörelse som gör förutsättningarna för 
kunskapen synliga. Begreppen synliggör, men ger också ett osynligt 
medgivet. För kunskapen slutar detta i en ren negativitet, fenomeno-
login leder därför till kunskapens gräns. Men likafullt visar denna 
kunskapsrörelse att erfarenheten går utöver kunskapen. Främmande-
görandet visar i själva sin rörelse fram ett transcenderande aktvara och 
hur kunskapen växer fram ur detta. 

Analysen av hur kunskapen växer fram har uppvisat ett visst möns-
ter. Främmandegörandet visar hur reflektionen ger två motstående i 
sin avskalande rörelse. För att till exempel materialitet ska kunna 
framträda måste både egen och annan materialitet ges, och för att jaget 
ska ges måste både ett eget och ett annat jag ges. I alla dessa duala 
framträdanden framträder dock den ena parten som närmare förknip-
pad med erfarandet, det vill säga med strömmens strömmande, än den 
andra. I de ovan nämnda tudelningarna är denna ström förbunden 
med det egna. Men när just jagets aktvara, dess förbundenhet med 
strömmen själv, ska undersökas visar det sig inte kunna omfatta ström-
mandet, utan istället passivt ta emot det som något som sätter män-
niskan och därmed går bortom jaget självt. Behovet att synliggöra 
detta emottagande som människan varken kan se eller ha makt över 
är en anledning till att olika gudsbegrepp har formats genom  historien. 
Men just i viljan att forma ett begrepp och synliggöra det som inte kan 
synliggöras ligger en paradox. Därmed framträder ett dilemma: an-
tingen namnge ”det” som inte kan namnges eller osynliggöra männi-
skans aktvara och reducera allt vara till objektifierbar kunskap. Genom 
att namnge det som inte kan namnges skapas begrepp som är fyllda 
med makt då de har anspråk på att vara i samstämmighet med kun-
skapens osynliga grund. Genom att inte sätta något namn, eftersom 
varje namn fallerar, försvinner människans aktvara ur synfältet, vara 
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reduceras till objektiverbarhet och människan framträder som om hon 
kunde kontrollera allt eftersom det som överskrider hennes kunskap 
har negerats. Kanske kan uppbyggandet av det sekulära och veten-
skapliga samhället förstås som en ökande grad av bortseende från 
människans transcenderande aktvara, medan ett fundamentalistiskt 
religiöst samhälle utnyttjar den makt som benämningen av det namn-
lösa ger. 

Fenomenologin har, kanske framför allt i sin tematisering av  religiös 
erfarenhet, gång efter annan slagits mot det sekulära bortseendets pro-
blematik och lyft fram det frånvarande i det närvarande, hur given-
heten är rikare än det omedelbart givna, och en omedelbar kunskap 
som inte kan formuleras i termer av subjekt och objekt. Den har därför 
betonat människans passivitet, en affektiv intentionalitet och en ana-
lys som visar hur det icke-givna är nödvändigt för det givna. Men den 
har också återkommit till en självkritik när dess begrepp växt sig allt-
för starka.

Inom fenomenologin har denna problematik bland annat diskute-
rats i termer av immanent vetande och självaffektion. Denna diskus-
sion utgår till stora delar från Husserls analys av det inre tidsmed-
vetandet och det glapp som uppstår i och med att erfarandet aldrig kan 
reduceras till något erfaret. Detta glapp har förståtts på olika sätt, och 
två ytterpositioner formuleras av Henry och Derrida: Henry, å ena 
sidan, menar att det bortom ett tidsligt uppsplittrat medvetande där 
intentionaliteten ständigt delas upp i subjekt och objekt finns en 
 självaffektionens omedelbara och distanslösa vetande om sig själv, en 
intentionalitet som utgör förutsättningen för varje objektiverande in-
tentionalitet.449 Derrida, å andra sidan, menar att varje intentionalitet 
bär på ett glapp eller brott i sig själv och att det inte finns någon ren 
obruten självaffektion eller självnärvaro. Istället är varat som sådant 
karakteriserat av att alltid innehålla ett brott med sig själv.450 Från 
Henrys synvinkel osynliggör Derrida en central sorts framträdande, 
från Derridas synvinkel fångar Henry på nytt upp en traditionell idé 
om ett evigt, fullständigt och harmoniskt vara. Fördelen med Henrys 

449. Se Essence of Manifestation, 1973 [1960], s. 234 ff.
450. Se Rösten och fenomenet, 1991 [1976], s. 154 ff. Hägglund har renodlat detta 
drag i Derridas filosofi i Radical Atheism, 2008.
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resonemang är att det ger acceptans för ett område som vi inte kan ha 
kunskap om. Nackdelen är att det frigör sig just som ett eget område 
och inte förstås i sin förbundenhet med det givna. Fördelen med Derri-
das position är att den inte delar upp erfarenheten i två helt separata 
sfärer. Nackdelen är att den tenderar att osynliggöra en erfarenhet av 
kontinuitet, vilket i Hägglunds läsning av Derrida innebär ett radikalt 
brott med varje religiös text. 

Den religiösa erfarenhetens fenomenologi tenderar med Henry att 
formulera ett område separat från det som är givet i termer av objekt 
och subjekt. Men detta avskärande leder hos såväl Scheler och Stein 
som Henry och Marion till att de fjärmar sig från kroppen i dess möj-
lighet att vara ett objekt, men också i dess erfarenhet av rörelse och liv. 
Kanske kan vi formulera det som att det är just sammanbindningen 
mellan kroppens möjlighet att både vara ett objekt och en känsla av liv 
som glöms bort. Kroppen reduceras därmed till sin objektgivenhet och 
separeras från erfarenheten av liv, som frigörs till ett eget, själsligt eller 
andligt område. Därmed finns det också en tendens, starkare hos 
 Henry och Marion än hos Stein och Scheler, till en värderande upp-
delning av världen i det objektiverade och det subjektiva: Marion skil-
jer på det erfarande erotiska köttet och kontrasterar det mot kroppen 
som ett objekt bland många, men ser relationen mellan dessa primärt 
som ett gap och intresserar sig inte för relationen mellan dem. Den 
objektiverade kroppen reduceras till pornografi, till skillnad från den 
erotiserade erfarande kroppen.451 Henry menar att människan reduce-
rad till sin framträdelse i världen blir en robot som hotar den levande 
inre själen och dess absoluta Liv.452 Därmed tenderar både Henry och 
Marion till en närmast moralistisk syn på ett egentligt förhållningssätt 
och ett förfallet. Denna tendens kan förstås som en motreaktion mot 
att människans transcenderande aktvara osynliggjorts och objektivitet 
formulerats som den enda varaformen. Men det leder till att fenome-
nologin tenderar till dualism, istället för att betona aktvarats och det 
objektiverades relation, vilken manifesteras i den levande kroppen. 

Utifrån en daimocentrisk fenomenologi blir den levande kroppen 

451. Marion, Phenomenology of Eroticism, 2003 [2007], s. 138, se även min diskus-
sion i IV:3.2.
452. Henry, I am the Truth, 2003 [1996], s. 267.
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central just för att den utgörs av samtidigheten av en inre känsla av liv 
och möjlighet att bli objekt för sig själv. Kroppens självaffektion, det 
vill säga självmedvetenhet som inte omvandlar sig själv till objekt, 
innebär ett närvarande med-vetande om sig själv; i tidsligheten utgör 
det därmed en konstans och en närvaro. Men denna närvaro skapar 
inte någon rent tidslig interioritet utan är en omedelbar erfarenhet av 
rörelse. Denna kinestes utgör möjligheten till spatialitet och bär med 
sig spatialitetens nödvändighet eftersom rörelse innebär en erfarenhet 
av ett där, ”där jag inte längre är” och ”där jag ännu inte är”. Dessa 
”där” formulerar olika platser vilka etablerar ett rum. Den inre själv-
affektionen innebär både en erfarenhet av tidslighetens kontinuerliga 
rörelse, och av kinestesens gryende rumslighet. Därmed kan vi 
 konstatera att självaffektionen i relation till tidsligheten innebär en 
erfarenhet av närvaro och i relation till rumsligheten en erfarenhet av 
rörelse. Tidslighet konstitueras av kontinuitet och rumslighet av 
 rörelse, samtidigt som vi erfar tidslighet som en ström och den ut-
sträckta kroppen som en kontinuitet. Det tidsliga och det spatiala sam-
manflätas därmed och denna sammanflätning utgör den levande krop-
pens mest egna centrum. Därmed öppnas också de två rum inom vilka 
vi kan röra oss: det tidsliga och själsliga respektive det spatiala och 
utsträckt kroppsliga. Båda är de karakteriserade av en begränsad 
 rörelsefrihet och av överskridande horisonter. Dessa horisonter utgörs 
också av en radikal främmandehet för kunskapen, nämligen just där 
de upphör att vara horisonter inom vilka vi kan röra oss och istället 
framträder som övertidsliga och som ett omöjligt rum. Tidsligt inne-
bär det att vetandets egen rörelse, dess innersta möjlighet i rörelsen 
själv, inte kan nås. På liknande sätt utgör den andra personens 
”här” en spatialitetens omöjlighet för jaget, som ett ”dit jag inte kan 
gå”.

Självaffektionen innebär dock inte endast en erfarenhet av sig själv 
som inte objektifierar sig själv. Den är inte någon rent enhetlig när-
varo utan alltid redan uppsplittrad i en minimal åtskillnad. I analysen 
av Mechthild formulerades det som att Gud affekterar sig själv som 
Mechthild. Denna skillnad benämner ett mottagande och en passivitet 
hos jaget när det tar emot sig självt. Den påvisar jagets gräns och ett 
hyper, det vill säga ett bortom jaget, sättandes jaget. Men som Scheler 
menar innebär detta en omedelbar aktivitet – att ta sig an den riktning 



avslutning

406

som är given som en själv, en riktning som gör varje kunskap möjlig 
och som styr rörelsen i såväl en yttre som en inre sfär. 

Varken den yttre eller inre sfären bör heller förstås som något pri-
märt eget. Den inre sfären är, som Scheler och den sena Stein påpekar, 
gemensam: ett gemensamt område av erfarenheter, berättelser, fanta-
sier och förhoppningar som vi rör oss inom likaväl som vi kan röra oss 
i ett gemensamt spatialt rum. Men rörelsen är egen för varje person. 
Som vi har sett har denna rörelse förståtts som det rena jagets tempo-
rala rörelse (hos Stein) och som en fysiologisk rörelse (hos Scheler), 
men jag skulle istället vilja formulera det som den levande kroppens 
rörelse i dess självaffektiva, kinestetiska nu-här, som utgör möjlig-
heten till varje konkret person. Denna levande kropps rörelse drar den 
också bortom den individuella kroppen; liksom vi såg i Schelers dis-
kussion om enkännande kan kroppslighetens nu-här erfaras bortom, 
före eller i det individuella och personliga. På liknande sätt menar 
Marion att ett erotiskt möte mellan människor innebär att den andre 
erfars som förnimmande och inte längre primärt som en förnummen 
kropp.453 Därmed återfinns vissa gränsfenomen där förnimmandet inte 
delas upp i förnummen och förnimmande.

I fenomenologins försök att förstå, förtydliga och formulera denna 
rörelse som inte kan reduceras till en objektiverad kunskap, räcker 
alltså en tvärgående eller reflekterande längsgående intentionalitet 
inte till. Istället krävs ett medfullföljande som inte skär av det över-
skridande värdets ”mer”, utan som försöker följa med i en strömman-
de gränsdragning. Istället för att lämna kroppen och dess möjlighet att 
ges som objekt försöker en daimocentrisk fenomenologi erfara hur 
denna möjlighet föds. Denna rörelse har föregripits i beskrivningar av 
den mystika resan. Låt oss ta denna rörelse från början:

Husserls fenomenologi visar hur det egna och främmande, givna 
och medgivna, rumsliga och tidsliga, alla är ömsesidigt beroende och 
finner sin tredje part i en blixtrande gränsdragning. Strukturen i den-
na givenhet kan sammanfattas som något givet, något som det ges 
med och ett överskridande, bortflyende givande. Denna tredelade 
 givenhet är ett sätt att formulera hur varje framträdelse överskrider sig 
själv, men den driver också fenomenologen framåt eftersom varje 

453. Marion, The Erotic Phenomenon, 2007 [2003], s. 120.
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 synliggörande innebär att något förblir dolt som även det ska synlig-
göras och så vidare. För att närma oss rörelsen kan vi följa med i Steins 
beskrivning av Johannes av Korsets tre nätter som en vändning bort 
från varje synliggjort objekt. Den första natten är en sinnenas natt där 
han vänder sig bort från den tvärgående intentionalitetens objekt och 
från den yttre sfären av kroppar. Den andra natten är en andens natt 
vari han vänder sig från minnen, förhoppningar, fantasier etc., det vill 
säga från den inre sfären, men också från varje reflekterande längs-
gående intentionalitet. Denna natt kan också förstås som en vändning 
från den transcendentala analysens innehåll. Slutligen innebär den 
tredje natten ett brott med intentionaliteten själv, och därmed innebär 
den en vändning från trons positiva innehåll såsom en absolutsfär och 
tittar ner i den avgrund som omöjliggör varje seende. Men denna 
 rörelse leder inte till att ett intet framträder, utan istället ges en över-
flödande affirmation när givandet i dess födande kraft återstår. Denna 
rörelse kan förstås som en serie meditationer som ställer mycket höga 
krav på sin utövare, men som vi likafullt kan följa med i och förstå 
utifrån en fenomenologisk vokabulär. 

Problemet med denna beskrivning är som vi har sett att den tende-
rar att övertolka den slutliga överflödande affirmationen och omvand-
la den till ett nunc stans som tenderar till att förstås som ett statiskt 
nu-här eller en i-sig-varo utan minne och framtid, som ett konstant 
tillstånd. Detta hänger samman med att detta nunc stans lämnar den 
levande kroppen. Genom att istället låta en erotisk intentionalitet leda 
denna rörelse framåt omformas rörelsen. Den levande kroppens tve-
tydighet innebär att vändningen bort från det tillfälligtvis förnimda 
inte innebär att förnimmandet undersöks som ett eget område, utan 
snarare i förnimmandet av det förnumna. Det är en hårfin skillnad mellan 
dessa båda förhållningssätt och ändå får det stora konsekvenser. I för-
nimmandet av det förnumna glömmer man aldrig bort att förnimman-
det innebär ett förnimmande av något. Det är just denna sammanbun-
denhet som den levande kroppen i sin tvetydighet av förnimmande 
förnummet inte låter oss glömma. Intensifieringen av kunskapsrörel-
sen innebär därmed att det förnumna undersöks i sin förnummenhet. 
På motsvarande sätt innebär den erotiska intensifieringen att man inte 
följer med i erfarenheten av objektet utan stannar vid dess födelse. I 
Mechthilds erotiska intensifiering återfinns därför en blindhet och 
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stumhet, men affirmationen formuleras här explicit som en förnim-
melse. (IV:15) Denna förnimmelse förstår jag som en förnimmelse av 
sinnlighetens egen struktur, vilket innebär att intentionaliteten som 
riktad mot både en yttre och en inre sfär måste riktas om. Därmed 
erfars den levande kroppens duala rörelse och inte blott dess kon-
stitution av en inre och yttre sfär. Men denna förnimmelse är endast 
blixtrande, det vill säga inte förblivande eller något vi kan vrida och 
vända på. 

Inom en erotisk intentionalitet formuleras ett sådant blixtrande 
som extatiskt eller som orgasmisk, denna erotiska intentionalitet, så-
som blixtrande, är varken tidslig eller rumslig, utan öppnar båda dessa 
rum som spänningsfält mellan närvaro och frånvaro, eget och främ-
mande. Därmed har en daimocentrisk fenomenologi inte sin primära 
bas i ett inre tidsmedvetande, som i en sekundär och självobjektifie-
rande rörelse konstituerar kroppslighet och rumslighet. Blixtrandet är 
aldrig någon position eller utgångspunkt. Det daimocentriska innebär 
därmed en paradox; den blixtrande erfarenheten av en gränsdragning 
är ingen plats eller ort där det är möjligt att uppehålla sig. Gränsdrag-
ningen innebär istället ett ständigt utkastande – på sin höjd kan vi 
följa med i rörelsen när nya begrepp och nytt varande skapas. Men en 
daimocentrisk fenomenologi är ändå möjlig att utveckla och kontras-
tera mot en egocentrisk eller teocentrisk fenomenologi.

Blixtrandet innebär därmed en erfarenhet av en gränsdragning som 
etablerar eller kastar ur sig ständigt nya räckor av framträdelser. Så-
som gränsdragning konstitueras därmed vad vi erfar som två sidor, till 
exempel mellan det egna och det främmande. Det är genom att tema-
tisera sådana sidor som ömsesidigt beroende som det är möjligt att få 
syn på gränsen mellan dem.

 Det förhållningssätt som därmed blir möjligt närmar sig vad Stein 
kallade visio beatifica. Det innebär ett skådande av det givna, men ett 
skådande som innebär att det givna erfars i sin formgivande rörelse. 
Därmed erfars både dess specifika form, hur det får sin form genom 
att skiljas från sin motsats, och dess icke-givna rörelse. Denna rörelse 
innebär också att det givna bortom dessa ”vad” pekar mot ett ”att” 
som inte kan omvandlas till kunskapsinnehåll, men som ändå blixt-
rande kan erfaras i givandet av det givna. Denna sorts överskridande 
är vad jag utifrån Scheler och Stein formulerade som en överskridande 
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realism. Men denna sammanhållna åskådning i medfullföljandet av 
överskridandet kan inte oproblematiskt uttalas; genom att uttalas 
sepa reras återigen det som är sammanhållet i åskådningen och det ena 
eller andra draget framhävs explicit. Men det innebär inte att varje 
begreppsligande är ett misslyckande eller något överflödigt.

Den fenomenologiska likaväl som mystika rörelsen innebär istället 
att ständigt nya begrepp för det namnlösa framträder, detta är alltså 
inte någon brist utan en nödvändighet. När begreppen blivit alltför 
statiska och frusit fast i en betydelse bör de destrueras och åter ses i 
samband med den gränsdragning där de föds. Därmed omstruktureras 
de, men kan också ge upphov till att ständigt nya begrepp föds. Den 
daimocentriska positionen innebär därmed ett bejakande av skapan-
det av nya begrepp som försöker formulera vad jag kallat gränsdrag-
ning. Att följa med i denna gränsens rörelse varigenom begreppen 
destrueras och föds utgör gränsens medföljande vetande. Det centrala 
är därmed den kreativa processen som följer begreppens rörelse sna-
rare än att man binder sig vid de begrepp som därmed skapas. Det 
fenomenologiska främmandegörandet lyckas därmed i själva den syn-
liggörande rörelsens misslyckande. Det misslyckas eftersom det kräver 
separation och lyckas för att det iscensätter denna separation som är 
livets egen rörelse och därmed berikar livet. Främmandegörandet som 
fenomenologins rörelse möjliggörs genom gränsdragningens kraft och 
upprepar, speglar och iscensätter därmed gränsdragningen. 
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K
unskapens gräns, gränsens vetande

Hur gränsen mellan det egna och det främmande ska dras är en 
central fråga inom den fenomenologiska traditionen, en fråga 
som här undersöks i ett religions!loso!skt sammanhang. På 
 vilket sätt kan vi överskrida oss själva mot det främmande och 
ogripbara, och på vilket sätt är denna möjlighet förbunden med 
vår egen kroppslighet?
 Dessa teman utvecklas i en serie diskussioner av !losofer som 
Edmund Husserl, Max Scheler och Edith Stein. Redan i Husserls 
analyser av transcendensen, tidsmedvetandet och kroppslig heten 
framträder en bestämd gräns för den objektiverande kunskapen, 
även om han i sista hand alltid uppfattade den som ett ideal. I 
Schelers och Steins religions!loso!er utvecklas därefter en kritik 
av denna kunskapssyn, bland annat i form av en analys av kär-
leken (Scheler) och mystiken (Stein), men hos ingen av dem får 
kroppsligheten en central ställning. 
 I den avslutande delen, som analyserar den mystika erfaren-
hetens uttryck hos den medetida beginen Mechthild von Magde-
burg, utveck las en fenomenologi som förbinder transcendens med 
kroppslighet och sinnlighet. Därmed undersöks en gränsens feno-
menologi snarare än fenomenologins gräns.

Jonna Bornemark är forskare och lärare på Södertörns högskola. 
Boken är hennes doktorsavhandling.  
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