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Makten över sinnet har ofta med smaken att göra, alltid med minnet. 

Smakens makt över kunskapen är ett ämne för undersökningar av det mänskliga samhället, 
särskilt sedan Simone de Beauvoir utslungade sitt berömda motto mot den manliga makten att 
forma kunskap: ”Man föds inte till kvinna utan man blir det”.1 Kunskapens gestaltningar 
visas vara bundna av ett köns smak.  

Smakens makt över sinnet är sedan dess ett oundvikligt inslag i en reflektion som sätter 
kunskapen i samband med hur vi ser, hör och känner, gemensamt eller som personer.  

Parmigianinis självporträtt i en konvex spegel gestaltar detta samband: hur vi gestaltar oss 
själva, ser oss själva som individer beror på (be-ror, vilar i) hur de återspeglingar av vår egen 
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Noter 

yttre gestalt tar form genom det redskap för sinnet som en spegels krökning innebär. Kunska-
pen om oss själva beror på hur våra redskap inom denna kunskap är formade. Detta formande 
sker i minnet, det gästvänliga minnet som är tvingat att öppna sig.  

Att känna sig själv är mottot för den västerländska kunskapens mystiska ursprung, hos 
pythian i Olympia. Att känna sig själv kan man bara göra genom att spegla sig själv.  

Att känna sig själv är samtidigt att veta om redskapens form och karaktär.  
Häri ligger det transcendentala, som Kant också kallade för det kritiska.2 Det kritiska är 

inte att förneka existensen av något annat än redskapen, det är i stället att inse att redskapen 
för kunskapen är förutsättningen för att kunskapen kommer till. Utan redskap för kunskap kan 
vi inte säga någonting om något ting, vi kan inte säga något om ”ting betraktade i sig själva”, 
lika lite som vi kan säga någonting om oss själva utan ett redskap för denna kunskap. Man 
kan kalla sådan kunskap för in-sikt: som om vi skådar in i oss själva, ett slags landskap. Men 
vi själva är just inte bara självet, utan även redskapen för insikten. Redskapen för kunskapen 
har ”satts före” insikten i oss själva. Förut-sättningen för insikten är redskapen för kunskapen.  

Smaken har en makt över sinnet, över både in-sikten, och ut-sikten. Hur vi betraktar oss 
”själva” genom en viss spegel – inte bokstavligen genom, utan faktiskt framför och genom: vi 
står emot spegeln, som är utanför oss (dvs. inte en del av oss själva), och enbart genom att stå 
utanför (framför) den kan vi säga att vi ser oss själva i ett visst ljus eller ”sken”, fast vi kanske 
snarare skulle säga ”sätt” eller ”perspektiv”. Parmigianinis hand blir onaturligt stor i den kon-
vexa spegeln, hans ansikte bredare i detta vidvinkelperspektiv – som också är ett objektiv, ett 
redskap för att betrakta objekt. Ett sätt på vilket vi betraktar tingen.  

Makten över sinnet ligger i mycket i hur vi säger något. Det utsagda är de redskap som vi 
kan ta till för att visa insikter, men också hur tingen ”ser ut”.  

Smaken är en gestaltning av hur det utbyte ”ser ut” som erfordras mellan levande varelser 
och deras omgivning. Liv är utbyte. Smaken formar då livet.  

Kunskapen be-ror på, vilar i, de speglar som gestaltar, formar den. Kunskapens makt är 
dock inte begränsad till dessa speglar utan handlar om sinnets utbyte med sin omgivning. 
Detta är dess mystiska ursprung – mystik handlar om det fördolda som samtidigt vägleder. 
Ordet har ett ursprung i ”lögn” på grekiska. Är det då med lögnen som vi vinner kunskap?  

Ljuger smaken? Sådana frågor går utöver vad som rätteligen kan sägas, som om vi kunde 
säga något bestämt om de ting som är betraktade i sig själva. utan användning av något red-
skap.  

Sinnets makt är också makten över sinnet: det yttre behärskar sinnet, så som spegeln be-
härskar självbilden. Det yttre härskar över våra redskap – som behövs för insikten.  

Smaken är gestaltningen av införseln av det yttre till sinnet.  
Smaken härskar, kan man säga, över sinnet. Samtidigt utgör insikten kunskapen om sma-

ken: smaken är inte fördold, samtidigt som smaken inte kan betraktas som någonting betraktat 
i sig själv. Betraktandet av smaken går utöver betraktandet av tingen. Det är det kritiska.  

Smaken är alltså föremål för kritisk betraktelse. Som alltid är en obehaglig upplevelse, för 
den som vill att smakens betydelse för sinnet – dess makt – skall förbli i det mystiska, det 
outsagda.  

Betraktandet av smaken av-slöjar, klär av, genom att redskapen uppvisas. Vi kunde ju ing-
enting utan våra redskap, kan vi då någonting alls? Detta är en annan och lika mystisk fråga.  

1  Beauvoir (1949/2001: 13). 
2  Kant (1966: 32-48). 
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