
PROLEGOMENA

Man smaker på ragouten, og uten å kjenne 
til kokekunstens regler så vet 

man om den er god. Det er på et vis 
det samme med åndsverk og malerier

 som er skapt for å behage og bevege oss.

Abbé Dubos, 1760 (1719)2

Det finnes ingen situasjon hvor sanselighet
 og forstand, forent i én nytelse, kan bli for-

lenget så mye og så ofte med velbehag, 
– som et godt måltid i godt selskap.

Immanuel Kant, 17983
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For en tid siden satt jeg på flyplassen Charles de Gaulle i Paris, en 
by jeg ofte er innom i embeds medfør, og hadde som vanlig litt tid 
til overs. Flyplasser er fine steder å tenke igjennom mangt og meget. 
Isolert og allikevel midt i et mylder av folk, en pause på bakken før 
du snart er på vingene. Rolige stunder midt i et utrolig virvar. Rom 
for ettertanke. Flyplasser er for meg hva den russiske litteraturviteren 
og kulturfilosofen Mikhail Bakhtin i sin tid kalte en kronotop, en 
litterær konstruksjon der tid (kronos) og sted (topos) faller sammen i 
én meningsfull figur. Jeg hadde vært med på den årlige vinfestivalen 
i Beaune, vinhovedstaden i Burgund, og som vanlig hadde det vært 
noen dager preget av mange overveldende smaksinntrykk. Festivalen 
finner sted nest siste helg i november hvert år. Den varer i tre dager som 
går under kallenavnet «les trois glorieuses», de tre overdådige dagene, 
og begynner lørdag med markedsboder og opptog i gatene samt en 
eksklusiv middag på slottet Clos de Vougeot, og fortsetter søndag med 
internasjonal vinauksjon og gallamiddag på uendelig vakre Hospice 
de Beaune. Det er en institusjon som siden 1443 har hatt medisin og 
omsorg som sin ledetråd, og som dessuten også er nær knyttet til re-
gionen Burgunds desidert mest kjente produkt, vinen. Vinen har en 
lang historie i Burgund. Den ble innledet med romernes invasjon og 
videreutviklet av benediktiner- og cisterciensermunkene på 1100- og 
1200-tallet. I Beaune har verdens største vinauksjon vært arrangert årlig 
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i over 150 år. Overskuddet fra vinauksjonen i lokalet vis-à-vis Hospice 
de Beaune går sammen med rause donasjoner til stiftelsen og dens 
moderne medisinske forskning. Dette feires behørig. Me nyen på galla-
middagen er en ti-retter, ledsaget av Hospice de Beaunes egne viner. 
I tillegg er det vin ad lib fra et vinkart med et hundretall viner gitt av 
regionens vinprodusenter. Rammen er eventyrlig. Spisesalene rommer 
noen hundre gjester, alle i galla. Rundt henger blomsterdekorasjoner, 
svære malerier, gamle religiøse tekster og draperier. Stemningen er høy. 
Men når den burgundske folkloren på salens podium blir for påtren-
gende med sin anmassende kollektive vifting med servietter, akkom-
pagnert av blåseinstrumenter, sang og skrål, sniker jeg meg ut forbi 
garderobepersonalet og videre ut i borggården, som er et imponerende 
skue med vakker arkitektur som ramme. De fargerike taksteinene er 
karakteristisk for Burgund. Så ser jeg meg rundt, for å forsikre meg om 
at jeg er alene, og smyger meg inn en liten dør i et hjørne av borggården. 
Her åpenbarer det seg et rikt dekorert kapell, med alter, kandelabre, 
skulpturer, vakre burgunderrøde veggtepper dekorert med innskriften 
«seule», som refererer til «den ene elskede» – grunnleggeren Nicolas 
Rolins store kjærlighet, Guigone de Salins. Her er glassmontre med 
smykker og prydgjenstander. Til venstre ser jeg enda et rom som tar 
pusten fra meg. Det er selveste sykestuen, med store, bemalte tverr-
bjelker høyt oppe under takmønet, senger på rekke og rad, bevart slik 
de fremsto på 1400-tallet. Hver seng med sitt eget rødmalte avlukke, 
purpur, hvite lakener. Noen figurer ikledd nonneklær er plassert her 
og der for å iscenesette sykehusets historie. Også det store kjøkkenet er 
godt bevart, med alle sine store, gamle kobberkjeler, grue og redskaper 
jeg ikke helt skjønner hva skal brukes til. Eller ble brukt til. Det hele 
er så inntrykksfullt, bevegende, en egen estetisk erfaring. At jeg kan gå 
rundt her alene, uten bevoktning, er bemerkelsesverdig i seg selv. Jeg 
har gjentatt dette privilegerte og ettertenksomme besøket flere år på 
rad nå, alltid like alene, mens gallafesten pågår for fullt bak meg. Det 
fremstår som en kontrast til festivalens pomp og prakt, men er for meg 
innbegrepet av Burgund, lik en kjerne av ydmykhet og religion midt i 
det sanselige og smakfulle. 
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Vinfestivalen avsluttes mandag med en aldri så liten mønstring på 
Château de Meursault. Her er det lang lunsj for 700 gjester, kalt la 
Paulée, ettersom den i gamle dager besto av et enkelt måltid tilberedt i 
en høy stekepanne, en poile. I utgangspunktet var arrangementet reser-
vert for dem som arbeider med vin, som vinbønder og dem som sto for 
selve innhøstingen, druesankerne, senere også importører, forhand-
lere, kunder. I våre dager er la Paulée en internasjonal vinbegivenhet, 
med en staselig meny som også her omfatter mange retter, ledsaget 
av vin. I tillegg sier tradisjonen at alle gjestene skal medbringe noen 
flasker seriøs vin, som skal deles med de andre rundt bordet. Det duk-
ker ofte opp svært sjeldne viner. Min gode venn kokken Bård fikk til 
min store misunnelse smakt Romanée Conti 1952 fra magnum, raust 
servert av en representant fra det høyst eksklusive vinhuset. En opp-
levelse for livet. Selv kunne jeg trøste meg med den ene grand cruen 
etter den andre. Hvitt og rødt. Coche-Dury, Carillon, Leflaive, Dujac, 
Armand Rousseau. De er rause i Burgund. Et særtrekk opplevde jeg 
dog litt utpå ettermiddagen, da et par av vinbøndene ved vårt bord 
«for moro skyld» trakk opp noen svære châteauviner fra Bordeaux, 
for liksom å signalisere at dette var noe man bare hygget seg med seg 
mot slutten av festen. 

Togturen til Paris fra Beaune via Dijon var en lise. Første klasse 
med TGV var bare ren medisin.

På flyplassen Charles de Gaulle var jeg nær ved å bestemme meg 
for at jeg aldri mer skulle innta så mye som en dråpe vin mer i mitt liv. 

Det har ikke gått akkurat slik, men der jeg satt og tenkte tilbake 
på begivenhetene, slo det meg at dette var en av de mest omfattende 
smaksopplevelsene jeg har hatt. Det er smaken det dreier seg om, hele 
tiden. Selvsagt smaken av vinen, men det åpner for erfaringer og sanse-
opplevelser som går langt utover den enkelte munnfull. På smakinger 
rundt om i regionen spytter man ut vinen etter å ha smakt på den, 
noe annet ville være useriøst og ødelegge det sensoriske apparatets 
muligheter for å skille mellom vinene. Allikevel spørs det om ikke 
smaken fortsetter langt inn i kroppen, og ingen vil være uenig i at det 
å drikke en stor vin i lange drag og liksom la sanseapparatet og sinnet 
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i fellesskap fordøye og reflektere over opplevelsen, er den beste måten å 
innta den på. Mysteriet var at det føltes som om det var jeg selv som ble 
inntatt av vinen, og at den ikke bare var en alkoholholdig, kontrollert 
gjæret og vinifiert druesaft, men en ånd, en kraft som liksom presset 
seg frem gjennom jordsmonnet og vinrankene til tønnene og deretter 
flaskene og glasset: ånden i flasken! Burgunds sjel! 

Vinbonden Jacques Carillon i den lille, nå velstående landsbyen 
Puligny-Montrachet lærte meg hvordan ulike jordsmonn, terroir, ska-
per smaksnyanser, med grus, leire, kalk, og hvordan beliggenheten i 
skråningen innvirker på filtrering av regnvannet, som igjen spiller 
inn på smaken. Nederst i dalen ligger gjerne vinmarkene som gir 
den lavest rangerte vinen, kommunevinen, mens premier og grand 
cru ligger høyere oppe i skråningen. «Kjenn hvordan prosessen med 
filtreringen av vannet gjennom terroiret og mineralene som fanges 
opp av vinrankene, gjenskapes i munnen når du smaker på vinen, fra 
tungespissen og så videre ned», utmalte den godeste Jacques pedago-
gisk, der han i ikke akkurat moteriktige gummistøvler og kjeledress 
viste på et kart hvor akkurat den premier cruen han nettopp hadde 
servert kom fra. Tidligere på dagen hadde vi spasert rundt og sett 
med egne øyne hvordan vimarkene skilte seg fra hverandre ut fra hva 
slags jordsmonn de besto av, hva slags mikroklima de befant seg i og 
dessuten hvor høytliggende de lå i landskapet. Terroir betyr mye i 
Burgund, hvor stedegenhet er et nøkkelord i et ellers noe kaotisk, om 
enn strengt regulert territorium. At terroir-begrepet er blitt gjenstand 
for både interesse og kritikk skal jeg vende tilbake til. Akkurat her, på 
denne ujålete vingården i Puligny, var stedegenheten bare en del av 
burgundereventyret, en magi det tar tid å sette seg inn i. Smakinger 
som dette er lærerike. Selv en amatør føler seg nærmere vinmirakelet i 
Burgund etter noe slikt. Det er ingen tvil om at selv om noe av smaks-
evnen kan være medfødt talent, krever profesjonell omgang med vin 
en grundig opplæring og konstant oppdatering gjennom stadig nye 
smakinger. På vinfestivalen i Burgund sørger i tillegg den eksklusive, 
historiske og estetiske rammen for et ekstra bredt helhetsinntrykk. 
Vinen blir like mye gjenstand for hyllest som for analyse.
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Estetikkens historie var på et nytt vis mobilisert i mine opplevelser 
i Burgund, og når jeg fra min plass i flyplass-loungen hever blikket 
ytterligere, innser jeg at en serie reisemål har vært ekspedisjoner i 
smakens rike. Et tidlig møte med Organic Food i San Francisco, im-
ponerende oppbud av østers på Grand Central Oyster Bar i New York, 
(vid)underlig lammekjøtt i Reykjavik, escargots i Paris, krokodille i 
Harare, bouillabaisse på le Bacon i Antibes, mudderkrabbe i Mumbai, 
sjokoladedrasjerte gresshopper i Lusaka, helgrillet impala i Mombasa, 
springboek i Franschoek, eisbein i Berlin, matjes-sild i Amsterdam, 
Egg and Bacon Ice Cream i London – og så videre: Alt bærer det i seg 
smaksinntrykk som smelter sammen med genius loci, stedets beskyt-
tende ånd, sammensatt av kunst, kultur, politikk og historie. Spiseste-
der av høy rang er også beskyttede plasser, særlig i byene, de er som 
grønne lunger hvor smaken kan finne tilflukt. Johan Galtung skriver 
i sin selvbiografi Johan uten land at han har vært på alle trestjerners 
restauranter i Paris, og at han synes han har fortjent det. Han er ikke 
alene om slike eskapader, eller vellevnet, uten at jeg som ham vil påstå 
at det har vært meg like fortjent. Men estetiske erfaringer har det gitt. 
Smakserfaringer. Genius loci vil forfølge mine refleksjoner. Stedets ånd 
er til stede på flyplasser, togstasjoner, havner, alle slags møteplasser og 
terskelsituasjoner, den forfølger oss der vi er, ikke minst og i en viss 
forstand særlig på restauranter, som fremstår som kulinariske krono-
toper, knutepunkter for krysningen av tid og rom. 

På en god restaurant faller ting på plass, i en bekreftelse av begrepet 
sivilisasjon, forstått som en fellesskapets historiske seier over kaos, og 
som kultur, det vil si beherskelse av naturen, men også som kunst, med 
alle de estetiske erfaringer og kvaliteter et vellykket restaurantbesøk 
faktisk representerer. 

Ambisjonen med dette prosjektet er å undersøke enkelte av sma-
kens mange perspektiver, både ut fra den store bibliografien som 
estetikkens historie kan by på fra antikken opp til vår tid, ut fra 
litteraturhistoriens mange bidrag, og ikke minst med hverdagslige 
problemstillinger knyttet til fenomenet smak. Hva er individuell, sub-
jektiv smak, og hva er en felles, kollektiv smak, om den da i det hele 
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tatt eksisterer? I kapittelet «Mein Geschmack und Ich», «Smaken 
min og jeg», fra en bok om livslyst, skriver den østerrikske filosofen 
Robert Pfaller om den subjektive og den kollektive smaken, om dår-
lig smak og om muligheten av ikke å ha noen smak, og han spør seg: 
«Hvordan har en bestemt smak blitt nettopp min smak?»4 Smaken 
spiller i mange livssammenhenger en avgjørende rolle. Smaken har en 
samfunnsmessig betydning på mange plan, fra fellesskapets utforming 
av omgivelsene til demokratiets grunnlag i dynamikken mellom felles-
skapet og den enkelte. Da Michel de Montaigne (1533–1592) trakk seg 
tilbake til tårnet på sitt slott for å skrive sine essays i 1570 og frem til 
sin død, var det i en ny ånd, i et skjæringspunkt mellom det egne, in-
dividuelle og samtidige på den ene side og det kollektive, kulturelle og 
fortidige på den andre.5 I tre tykke bind skriver han om en lang rekke 
temaer – deriblant moderasjon, vennskap, ensomhet, barn, helse, bø-
ker, kannibalisme, historie, kultur, militære anliggender, oppdragelse, 
kunnskap – hele tiden med belegg fra klassiske og antikke tekster, 
men først og fremst med seg selv som den viktigste referansen. Når 
Montaigne i verkets aller siste essay «Om erfaring» skriver at døden 
«blander seg i livet og glir over i det på alle kanter»,6 er det som en 
beskrivelse av hans egne Essays, hvor temaet døden til stadighet vender 
tilbake. Om sin metode skriver Montaigne da også: «Hemningsløst 
og uten tanke for orden søker jeg variasjon. Min stil er like slentrende 
som min tanke» (Bok III, kap. 9).7 Noen essays har døden som sitt 
overordnede tema, som det berømte «Å filosofere er å lære å dø», men 
også «Å dømme over en annens død» og «Om levealder». Tanken 
på døden dukker ofte opp på de mest uventede steder. Montaignes 
interesse for smak skal jeg vende tilbake til, innledningsvis skal det 
her kun fastslåes at selvrefleksjonen er en sentral del av essaystikken. 
Slik kan også smakens politikk tenkes som en essayistisk aktivitet og 
essayet på sin side som en smaksdom.

Det er ved å aksentuere spenningen mellom det individuelle og 
fellesskapet at smaken fungerer politisk, dynamikken i de forhand-
lingene som utspiller seg mellom smak og avsmak, mellom nyanserin-
ger og generaliseringer, mellom skjønnhet og vemmelse. Smaken er 



19

prolegomena

et utsatt offer for politikk forstått som kontroll eller forsøk på kon-
troll, bestrebelser på å lede smaksdommer i en bestemt retning. Men 
smaken er samtidig i en viss forstand uregjerlig. Med sine subjektive 
komponenter legger den tidlig premisser for utviklingen av et mo-
derne samfunn med demokratiske institusjoner. Smaken må alltid 
forhandles om. 

For at jeg skal kunne forstå begrepet smak, må det legges på bordet, 
skrivebordet så vel som spisebordet. Da smaksbegrepet ble sentralt i 
estetikken på 1700-tallet, var det nemlig parallelt med at smak ble 
viktigere enn helse som overordnet verdi i kokekunsten, noe også 
kokebøkenes historie viser. Begrepet gourmet ble skapt. Det beteg-
net innledningsvis en smaksekspert innen vin, for deretter å omfatte 
kjøkkenets produkter; gourmetene avløste «amatørene», les ama-
teurs, som etymologisk betyr entusiastene, de som elsker (på fransk 
aimer) mat, og gjerne var adelige og privilegerte som i god tradisjon 
tok det for gitt at deres gode smak var medfødt.8 Å være født med 
sølvskje i munnen forplikter, og ofte depraverer det også. Det er i hvert 
fall ingen garanti for god smak. For den sanne gourmet har lært sitt 
gebet, tilegnet seg dømmekraft og vurderingsevne gjennom kunnskap, 
læring og erfaring. 

På lignende vis tilegner man seg smak i abstrakt, overført og kultu-
rell, filosofisk og estetisk betydning gjennom dannelse, læring, reflek-
sjon og ikke minst øvelse. Disse aspektene av smaksbegrepet finner vi 
diskutert overalt i den tradisjonelle estetikkhistorien. 

Om det hele begynner med den sanselige smaken, er den overfør-
te betydningen av smaken noe man altså nettopp ikke får inn med 
morsmelken, men snarere med morsmålet. Allerede det å sette ord på 
smaksopplevelser er en abstrahering av erfaringen. Smak i bokstavelig 
forstand og smak i overført betydning er for 1700-tallsfilosofen Hume 
«i prinsippet» det samme. Smaken er i begge tilfeller analytisk, i 
den forstand at den oppløser og adskiller ting fra hverandre. I fysisk 
smak er kroppens smakssensorer et finmasket nettverk, mens smak 
i abstrakt eller mental forstand er like sammensatt: Smaken kan be-
traktes fra mange ulike perspektiver, eksempelvis som evne til å tenke 
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det særskilte i det allmenne og ut fra dette konstruere en regel for hva 
som er god smak (Kant), eller på diametralt motsatt vis som avhengig 
av klasse, sosial status og utdanning (Bourdieu). 

Gjennom refleksjoner over tekster så vel som estetiske erfaringer 
ønsker jeg å belyse dette svært så sammensatte begrepet smak. Bestre-
belsen etter å rense smaksbegrepet for dets fysiologiske, ikke-filoso-
fiske innhold er jeg ikke ute etter. Hos den franske filosofen Maurice 
Merleau-Ponty lærte jeg i sin tid at det å redusere all vår sannhets-
søkende erkjennelse til bevissthetsinnhold ikke er mulig, siden vi er 
historiske vesener med sanser, persepsjoner og følelser som like mye 
som bevissthetens rene tankestruktur og forstandens kategorier inn-
virker på vårt begrep om sannhet om verden. For Merleau-Ponty tok 
alt utgangspunkt i kroppen, i sanseverket, i aisthesis. 

Universets koordinater trekkes like mye opp av gastronomi som av 
astronomi. Noe har vi tross alt lært av Kopernikus.

Om hvordan smaken kan redde ditt liv

Det følgende er et knippe temmelig forskjelligartede refleksjoner over 
begrepet smak. Mer enn som en avhandling om smaksteori eller en 
kommentert samling tekster om teoretisk estetikk ønsker jeg at det 
som her følger, skal fortone seg som en flanerende spasertur i et åpent 
idélandskap. Det forhindrer ikke at de mange digresjonene underveis, 
litt à la Montaigne og Diderot, er motivert av en gjennomgående og 
kompleks problemstilling og en ambisjon om å behandle den seriøst. 
Formatet er valgt for å mobilisere en eklektisk, fleksibel metode, der 
jeg velger ut det jeg finner interessant og verdt å formidle, ut fra mine 
egne beveggrunner, fantasmer og interesser. Rammen om det hele 
tillater ikke omfattende introduksjoner til biografi, perioder eller 
strømninger, knapt nok inngående forklaringer av begreper, til dette 
finnes det nok av oppslagsverk. 

Smak blir politikk når vi forhandler om hva som er godt og 
ikke godt, smak og avsmak, smaksdom og smakserfaring. Innenfor 
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smakens politikk er det et hovedanliggende å kartlegge problemom-
råder, diskutere prinsipielle spørsmål og kombinere ulike aspekter av 
smaksbegrepet som et sentralt anliggende i vår sivilisasjon og kultur. 
Smakens politikk kan da tenkes som en utforskning av spenningen 
mellom på den ene siden begrepet smak som et fysisk, individuelt 
fenomen, hvor smak/avsmak har viktige fysiske funksjoner, og på 
den andre siden smaken som et kollektivt og kulturelt begrep med 
historiske forutsetninger. Egentlig burde det være innlysende at de 
to grunnbetydningene av ordet smak, som henholdsvis fysiologisk og 
metaforisk, er gjensidig belysende. Siden dette ikke alltid synes å bli 
tatt alvorlig, er det denne bokens ambisjon å være en utforskning av 
forholdet mellom smak forstått som noe intimt i munnen og nesen og 
i hele sanseverket for hver og en av oss, og samtidig som en betegnelse 
på vår alles deltagelse og posisjon i kunsten, kulturen, samfunnet og 
politikken. 

Er det mulig å utvikle en refleksjon over smaksbegrepet som knyt-
ter det an til gastronomien og kulturen for øvrig, altså til den fysio-
logiske så vel som til den kulturelle forståelse av smak, uten at denne 
tenkningen blir en del av den i vår tid så utbredte gastronomiske po-
pulærkultur, med tv-programmer, dietter, nyhetshysteri, råvarefeti-
sjisme, trender og utstrakt kommersialisme? Spørsmål vi her kan stille 
oss, er: Hvilke relasjoner har smaken til fornuft, følelser og moral, 
hvordan lar smaken seg påvirke og endres, finnes det noen standard 
for smaken, kan smak læres, eller er den naturlig nedarvet? Og videre, 
er smaken en skjult og bestemmende forstandskategori, eller er den 
simpelthen skapt ut fra sosiale betingelser? Finnes det noen «felles 
smak»? Kan smak og behag diskuteres? Alt dette henger sammen 
med et langt mer alvorlig spørsmål: Hvordan skal vi redde smaken 
fra «smaken»?

Fysiologisk sett er en av smakens viktigste funksjoner å være en 
slags sikkerhetsvakt som sørger for å holde skadelig, endog dødelig, 
materie ute. Gastronomien kan betraktes som en videreutvikling 
av denne basale funksjonen. Gastronomisk praksis, med sin mang-
foldige dyrking av smaken gjennom kresent utvalg av råvarer, presis 



22

smakens politikk

tilberedning og gjennomtenkte måltider, representerer på sitt vis 
smakspolitikkens operasjonelle tilstedeværelse i kulturen. Når smak 
tilegnes og forfines, blir den en del av vårt forsvarsverk, vår motstand, 
vår résistance: Smaken gjør oss i stand til å reservere oss mot truende 
påvirkning, men gjør det også mulig for oss å la oss berøre, gripe, en-
gasjere. I våre dager står mat, ernæring og måltidskultur høyt oppe på 
agendaen hos mange aktører og knyttes til et stort spekter av problem-
områder, deriblant helse, økonomi, økologi, klima, fordelingspolitikk, 
nasjonal tilhørighet og sosial identitet. I alle områdene hvor maten ak-
tualiseres, støter vi på smaken som et felles punkt for refleksjon. Den 
hverdagslige erfaringen av smak må her ikke tapes av syne, idet vår 
livsverden er preget av ulike praksiser som dreier seg om å like / ikke 
like eller å ha smak/avsmak. Slik forstått vil en viktig del av smakens 
politikk gå ut på å formulere en kulturanalyse av prosedyrene for hva 
som skaper smak og avsmak. De historiske og objektive perspektivene 
henger sammen med de subjektive, i både utveksling og distinksjon. 
Det er nemlig mulig å betrakte subjektivitet i smakssammenheng som 
en objektiv historisk kjensgjerning, og det historisk-objektive som en 
forutsetning og ramme for det subjektive. Begrepsparet sansning og 
persepsjon fanger inn denne spenningen, der sansningen knytter an til 
subjektet og persepsjonen til den kollektive smaksvurderingen basert 
på normer. Distinksjonen har en parallell i den franske teoretikeren og 
forfatteren Roland Barthes (1915–1980) og hans skille mellom punk-
tum og studium i forbindelse med fotografiet: det første som et stikk, 
noe som personlig treffer et subjekt, og det andre som en interesse, 
som er verdt et kulturelt studium.

I denne sammenhengen er litterær smak et interessant felt, med 
forgreninger til en lang rekke kulturelle problemstillinger og begreper 
– som kvalitet, kritikk, kanon og verdi. Et viktig felt blir da vurdering 
av litteratur, men også skjønnlitteraturens fremstilling og formidling 
av smak. Meningen med det følgende er å peke på noen av de mange 
ingredienser som skal til for å sette sammen et begrep om smak. Etter-
som litteraturen er en intertekstuell og intersubjektiv form, et kollek-
tivt forehavende i like stor grad som et subjektivt, vil smaksbegrepet 
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som knytter seg til litteratur, være resultat av en forhandling innenfor 
et fellesskap. Med dette menes at de krefter som styrer utviklingen av 
smakspreferanser i samfunnet og kulturen for øvrig, kommer særlig 
til syne her, i bokstavelig og overført forstand. Smakens politikk ak-
tualiseres blant annet i det litterære måltidet, der maten og måltidet 
på den ene siden, i romaner, noveller og lyrikk, fremstilles i all sitt 
symbolske mangfold, og på den andre siden, i filosofiske tekster, gjøres 
til gjenstand for etiske og estetiske refleksjoner. Kulturelt sett er det 
å tilegne seg smak å skaffe seg et grunnlag for en kritisk holdning, 
en identitet og en individuell styrke innenfor et kollektiv. I Det lyse 
rommet skriver Barthes: «Hvem av oss har vel ikke en indre liste over 
smak og behag, aversjoner og likegyldigheter?»9 I sin selvbiografi lister 
han følgelig opp noen smakspreferanser:

Jeg liker: salat, kanel, ost, chilipepper, marsipan, lukten av nyslått høy 
(jeg skulle ønske at en fin nese kunne fremstille en slik parfyme), roser, 
peoner, lavendel, champagne, fleksible politiske overbevisninger, Glenn 
Gould, ekstremt kaldt øl, flate hodeputer, ristet brød, havanasigarer, 
Händel, begrensede spaserturer, pærer, lyse fersken eller blodfersken, 
kirsebær, farger, armbåndsur, kulepenner, fyllepenner, mellomretter, 
grovt salt, realistiske romaner, piano, kaffe, Pollock, Twombly, all ro-
mantisk musikk, Sartre, Brecht, Verne, Fourrier, Eisenstein, tog, vin fra 
Médoc, Bouzy-vin, å ha småpenger, Bouvard et Pecuchet, gå i sandaler 
om aftenen på små veier i Sydvest-Frankrike, Adour-elvens buktning 
sett fra huset til doktor L., Marx Brothers, fjellene klokken syv om mor-
genen når man forlater Salamanca, osv.

Jeg liker ikke: hvite skjødehunder, kvinner kledd i bukser, geranier, jord-
bær, cembalo, Miró, tautologier, tegnefilm, Arthur Rubinstein, villaer, 
ettermiddager, Satie, Bartók, Vivaldi, å telefonere, barnekor, Chopins 
klaverkonserter, burgundsk folklore, renessansedans, orgelmusikk, 
Marc-Antoine Charpentiers trompeter og pauker, det politisk seksuel-
le, scener, initiativer, trofasthet, spontanitet, kvelder med folk jeg ikke 
kjenner, osv.10
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Men har det å like eller ikke like noen betydning? Barthes hevder at 
det ikke har noen betydning for noen som helst, at det hele tilsyne-
latende er meningsløst. Men ikke desto mindre, skriver han, vil det 
si det at min kropp ikke er den samme som din, og fortsetter: «Således 
avtegner det seg gradvis i denne uordnede avskumming av smak og 
behag, som i en slags distré skravering, omrisset av en kroppslig gåte, 
som påkaller samtykke eller irritasjon. Her begynner intimiderin-
gen av kroppen, som tvinger den andre til liberalt å akseptere meg, 
til å forholde seg taus og høvisk overfor de nytelser eller avvisninger 
vedkommende ikke deler.»11 Smaken sier med andre ord mer enn å 
like eller ikke like. Bak det å like / ikke like ligger en kroppslig vur-
dering hinsisdes subjektiviteten. Smaken er individuell, men det er 
ikke det psykologiske «subjektet» som smaker, snarere en kroppslig 
instans hevet over kulturen og loven.12 Med en i kantiansk forstand 
«interesse løs» og åpen innstilling synes det følgelig som om vi må 
tolerere andres bevisste og aktive smakspreferanser, deres nytelser så 
vel som avvisninger. En forutsetning er fravær av passivitet og like-
gyldighet. For kardinalsynden akedia, hjertets hårdhet, likegyldighe-
ten, er antagelig smakens rake motsetning. Fra likegyldighet, ubevisst 
massekonsum, miljø- og klimaskadelig forbruk, knefall for markedets 
forsøk på hjernevask: Smaken redder også her ditt liv. 

Det hele starter ganske mytisk.

Smakens skapelsesberetning

For smak har siden tidenes morgen hatt en avgjørende betydning for 
menneskets overlevelsesmulighet, med evnen til å skille mellom det 
som er godt og det som ikke er godt, spiselig eller uspiselig, livgivende 
eller giftig. Smak og avsmak dannes her, i ursmakens platonske hule. 
Smaken skriver seg inn i en mytisk sammenheng, der skapelsesbe-
retningen og myten om Adam og Eva – som litteraturviteren og ny-
historikeren Stephen Greenblatt har kalt menneskehetens mektigste 
myte – legger avgjørende vekt på den kunnskapsmessige evnen til 
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å skille mellom godt og ondt. Samtidig plasserer den tilblivelsen av 
denne evnen i en sansemettet handling. En av litteraturhistoriens 
mest berømte passasjer lyder slik: 

Slangen var listigere enn alle ville dyr som Herren Gud hadde laget. 
Den sa til kvinnen: «Har Gud virkelig sagt at dere ikke skal spise av noe 
tre i hagen?» 2 Kvinnen sa til slangen: «Vi kan spise av frukten på trær-
ne i hagen. 3 Men om frukten på treet som står midt i hagen, har Gud 
sagt: Dere må ikke spise av den og ikke røre ved den; for da skal dere 
dø.» 4 Da sa slangen til kvinnen: «Dere skal slett ikke dø! 5 Men Gud 
vet at den dagen dere spiser av den, vil øynene deres bli åpnet, og dere vil 
bli som Gud og kjenne godt og ondt.» 6 Nå fikk kvinnen se at treet var 
godt å spise av og en lyst for øyet – et forlokkende tre, siden det kunne 
gi innsikt. Så tok hun av frukten og spiste. Hun ga også til mannen sin, 
som var sammen med henne, og han spiste. 7 Da ble øynene deres åpnet, 
og de skjønte at de var nakne. De flettet sammen fikenblader og bandt 
dem om livet.13

Bibelteksten fortsetter med en litterær iscenesettelse i den berømte 
hagen, som nå har fått en ny dimensjon: «Da hørte de lyden av Herren 
Gud som vandret omkring i hagen i den svale kveldsbrisen.» Den 
svale kveldsbrisen? Det er som om sansene er skapt på nytt, Adam og 
Eva «hører lyden» av Gud, som «vandret omkring» – lik en annen 
gartner. Idyllen kunne ikke vært bedre beskrevet, akkurat der den 
nettopp er på sammenbruddets rand. Sannheten kommer for en dag, 
det er første gang sannheten blir til som sannhet, siden den tidligere 
har vært innestengt i en uskyldig, ikke-reflektert, holistisk tilstand. 
Kunnskapen om godt og ondt sammenfaller med en kroppslig opp-
levelse som bevisstgjør sanseverket, og fører til at smaken blir skapt: 
Gjennom forbudt frukt fikk vi smaken for livet. Domsavsigelsen om 
godt og ondt som mennesket på denne måten tilegnet seg, er en smaks-
dom, smaken som dømmer om noe er ondt eller godt for oss, giftig 
eller til behag. 

Smaken redder ditt liv, daglig.
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Det som smaker godt, er også ofte sunt, selv om vi gjerne blir 
presentert for den motsatte tanken, om at det gode gjerne er usunt. 
Smaken har et biologisk grunnlag, og er i mange henseende derfor 
«rasjonell». Kunnskapens tre speiler på sitt vis smakens etymologiske 
røtter, noe filosofen Isodor av Sevilla berører i sitt forsøk på å løfte 
frem forbindelsen mellom smak (sapor), kunnskap (sapere) og visdom 
(sapienta).14 Det henger sammen, som også Barthes bemerket i sin 
tiltredelsesforelesning til Collège de France, der han et sted sier at 
savoir (viten) og saveur (kraft, saftighet) har sammenfallende latinsk 
etymologi, og helt avslutningsvis nevner det vitenskapelige honnør-
ordet for visdom og fornyer det ved å legge vekt på ordets iboende 
smak: «Sapientia: ingen makt, litt kunnskap, litt visdom, og så mye 
saft og kraft som mulig.»15

Med disse innledende refleksjonene over smakens betydning, 
igangsatt på en flyplass etter et kontemplativt, dionysisk og este-
tisk møte med Hospice de Beaune, inviterer jeg til en reise i smaks-
begrepets betydningssfære. Smakens politikk utspiller seg slik jeg ser 
det, på seks områder, og disse områdene eller arenaene er: filosofisk, 
fysiologisk, politisk, psykologisk, billedmessig og poetisk. Mitt håp 
er at når jeg gir dem noe latiniserte betegnelser, blir det oppfattet 
som, tja, hvorfor ikke, «god smak». Jeg tar i flere sammenhenger 
utgangspunkt i et sted der jeg skriver fra, for å situere skriften, knytte 
spisebord og skrivebord sammen og ikke minst minne om at alt tross 
alt skjer et eller annet sted. Og jeg lover å runde av med en hyllest til 
ordenes smak, et aldri så lite symposion i tradisjonen fra Platon. Men 
ikke dermed bare platonsk.


