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Fra gudinnemytene til Askepott

MARIA: Katolikker ber heller til Maria enn til
Gud Fader og hans sønn. Det skyldes at hun
identifiseres med det kristne kjærllghetsbud
skap. (Malt av Piero della Francesca
1445-48.)

Hvorfor tillegges kvinnelige
verdier — som morsgjerning,
følelse og intuisjon, omsorg
og vern om livet. — så liten
betydning? Hvorfor må
kvinner fortsatt streve mer
enn menn for å komme frem
i yrkes- og samfunnslivet?
Fremdeles ser vi bare menn
når ledende statsoverhoder
møtes. Hvorfor?

Slangen i paradiset, som var Moder
Jord-gudinnens fruktbarhetssymbol i
eldre myter, ble nå dødens opphav i
ledtog med Eva. Det var hun som
først spiste av kunnskapens tre og
lokket Adam til å gjøre det samme.
Dermed fikk hun skylden for at men
neskene ble drevet ut av paradiset. Og
hennes dødssynd ble forplantet til he
le menneskeheten.

GERD HENNUM

Stadig flere forskere forsøker å finne
svar på slike spørsmål ved å søke
tilbake til de gamle gudinnemytene
som kan følges fra steinalderens Mo
der Jord-figurer til Eva i paradiset og
juleevangeliets jomfru Maria.
Disse gamle fortellingene - eller
mytene — er et felles arvegods som vi
bærer inni oss, ofte uten å være klar
over det. Men de kan virke sterkt i det
stille, mener Jules Cashford, engelsk
Htteraturhlstoriker og psykoanalyti
ker.
Hun har brukt ti år av sitt liv til å
trenge inn i gudinnemytene, og stoffet
har hun presentert sammen med sin
kollega Anne Baring i boken «The
Myth of The Goddess - Evolution of
an Image» (gudinnemyten - utviklin
gen av et bilde) som Penguin Books
har utgitt i år.
Bestselger
Til tross for at det er et vitenskap
elig verk på nærmere åtte hundre
sider, og hundre av dem er noter og
henvisninger, er boken solgt i tyve
tusen eksemplarer allerede, og kan
kalles en bestselger i sin genre. Det
må jo bety at det finnes et behov for å
lære mer om mytene, som er med på
å forme oss.
Den opprinnelige gudinnen, Moder
Jord - opphavet til alt liv - er gått
tapt opp gjennom årtusenene, hevder
Jules Cashford. Og moder-gudinnens
plass er inntatt av jomfru Maria, hvis
navn betyr «hav», men hun er en
himmelsk dronning, fjernt fra livet på
jorden. Og skapelsesberetningens
Eva, som kunne kompensert for den
plettfrie jomfruen, er blitt tillagt all
verdens synd.
Så istedenfor et bilde av en frodig,
livgivende gudinne sitter vi igjen med
myten om en kvinnelig syndebukk og
en prektig jomfru i himmelen, under
ordnet Gud Fader og hans sønn.
Men har nå dette noen betydning
for likeverd, likestilling og likelønn i
et moderne, materialistisk og mer
eller mindre avkristnet samfunn? Bi
belhistorien hører jo til barndom
mens fortellinger, som stort sett er
gått i glemmeboken.
Nettopp der er vi ved poenget, me
ner Jules Cashford: Selv i vårt tekno
logiske samfunn, der den klare tanke
er satt i høysetet, ledes ikke mennes
kene bare av fornuften, men vel så
meget av følelser med rot i det under
bevisste, for eksempel barndommens
helte- og heltinne-fortellinger — enten
de er hentet fra bibelhistorien, even
tyrbøkene eller Walt Disneys tegnefil
mer om Askepott og Snehvit og de
syv dverger.
Og under disse historiene lurer de
eldgamle gude- og gudinne-mytene.
Men de er blitt fortegnet og tilsløret
opp gjennom tidene, og har mistet
viktige dimensjoner underveis. Det
har fått skadelige konsekvenser —
ikke bare for kvinnene og det kvinne
lige - men også for vår oppfatning av
naturen og vart forhold til alt levende.
Ribben-myten
Når kvinner tier om voldtekt og
mishandling og aksepterer at kvinne
kjønnet blir utnyttet kommersielt i
reklame og pornografi, kan noe av
forklaringen ligge i et lavt selvbilde
som den gammeltestamentlige ska
pelsesberetningen har vært med på å
forme: Der fortelles det at Gud skapte
Eva av et ribben fra Adams bryst.
Men dette er en omskrivning av en
myte hentet fra den sumeriske kultur
i Mesopotamia for omtrent fem tusen
år siden. Der hadde fremdeles moder
gudinnen en viktig plass i religionen
og i menneskenes bevissthet. Hennes
navn var Nin-ti, og det hadde dobbelt
betydning. Kunne forstås både som
«den liv-givende dame» og «ribben
damen». I den sumeriske myten het
det nemlig at Nin-ti skapte nytt liv
ved hjelp av ribben.

FORFATTEREN: Jules Cashford har skrevet om gudinnemyten.
Foto: NINA RANGØY

Men forfatteren av Bibelens skapel
sesberetning brukte den sumeriske
ribben-fortellingen på sin egen måte

Svikefull og syndefull
I fire tusen år har kvinner i den
jødisk-kristne kulturkrets måttet leve
med en bokstavelig tolkning av denne
myten, som har skapt et bilde av
kvinnen som annenrangs menneske,
svikefull, syndefull og dødbringende.
Og mytene sitter langt inne.
Er det til å undres over at kvinners
selvbilde fremdeles er lavt? At kvin
ner fortsatt antas å invitere til vold
tekt, at «å banke opp kona» kan være
akseptabelt den dag i dag? spør Jules
Cashford.
Hun har spesialisert seg i CG.
Jungs analytiske psykologi, er med
lem av International Association of
Analytical Psychologists og undervi
ser i mytologi ved University of Lon
don. Dessuten er hun filolog med erfa
ring som inspektør for engelsk-seksjo
nen ved Trinity College i Cambridge,
og har oversatt de homeriske hymner
fra gammelgresk.
Å høre henne forelese er som å lytte
til en god historieforteller. Med be
geistring og innlevelse — også med
undring — øser hun generøst av sin
enorme kunnskap om menneskene og
mytene. Samtidig virker hun beskje
den og nesten ydmyk i forhold til
stoffet, henviser stadig til andre for
skere hun har lært av: først og fremst
psykiateren, CG. Jung, men også ar
keologen Marija Gimbutas og Joseph
Campbell, som er en av verdens led
ende mytologer.
Hennes beretning er spekket med
litterære sitater fra eldre diktning
såvel som fra nyere poesi. Myter er
poesi, understreker Jules Cashford, —
Og bilder! Og hun bruker bilder fra
hele kunsthistorien. Undertittelen på
boken om gudinnemyten er «utviklin
gen av et bilde».
Jules Cashford begynner med en
gjennomgåelse av hulemalerier, blant
annet fra Altamira i Spania og fra
Lascaux i Frankrike, der dyr og plan
ter er malt på veggene. Antagelig var
silke huler hellige steder for tyve
tusen år siden, og ble kanskje brukt til
rituelle handlinger viet Moder Jord.
Figurer av kvinneskikkelser med
overdrevne feminine former funnet
utenfor lignende huler understøtter
denne teorien.
Men dette mytiske bildet av jorden
som en gudinne — eller som en helhet
lig, levende organisme — gikk tapt
ettersom en gud dukket opp på sce
nen. Et dramatisk skille kan spores
fire tusen år tilbake i babylonske my
ter, der de to blir tildelt forskjellige
roller:
Moder Jord
Gudinnen blir heretter assosiert
med naturen: en kaotisk kraft som
må overvinnes. Og Guden blir mot
stykket: den erobrende part som skal
få orden på naturen ved hjelp av sin
åndskraft. Denne oppdeling i ånd og
materie, i sjel og legeme, i tanke og
følelse har siden gjennomsyret hele
den vestlige kultur.
Det har splittet opp tilværelsen i
noe høyverdig, maskulint (ånd, sjel,
tanke) og noe lavere, feminint (mate
rie, legeme, følelse). Og til denne ned
rige og åndløse, feminine sfære hører
naturen — Moder Jords domene. Det
har fått skjebnesvangre konsekven
ser, fordi naturen er blitt betraktet
med like ringe respekt som kvinne
kjønnet - og er blitt behandlet tilsvar
ende brutalt!
Men en helbredende prosess er i
gang, mener Jules Cashford. Hun ser
håp 1 de nye vitenskaper, som blant
annet viser at materien er gjennom
strømmet av den samme energi som
den som bærer tanken, og at Jorden
er en levende organisme, slik mennes
kene trodde I tidenes morgen.
ASKEPOTT: Askepott, Tornerose og Snehvit er tre forskjellige versioner av samme even
Alt og alle, både jord og vekster, dyr
tyr som kan føres tnbake tu en te//es myte
og mennesker, mann og kvinne, er
deler i et helhetlig system. Myten om
gudinnen, Moder Jord, som føder alt
og laget en ny versjon, hvor Eva ble kvinne, født - ved Guds hjelp - av liv og tar det tilbake i sitt skjød, hvor
redusert fra å være en liv-givende mannen, Adam. Han, derimot, var nytt liv igjen oppstår, er like aktuell i
dag som for tyve tusen år siden.
gudinne til å bli den første jordiske Guds skaperverk.

Jung, «guru» for det 2 1 . århundre
Psykiateren Carl Gustav Jung
(1875-1961), som i en årrekke var en
av Sigmund Freuds nære venner og
medarbeidere, mente at menneskene
hadde en felles arv av übevisste sym
boler og myter, det såkalte kollektive
übevisste, i tillegg til det übevisste
hos den enkelte. Og han var interes
sert i dybdepsykologisk forskning in
nen religion, mytologi og kunsthisto
rie.

Men i Norge regnes ikke Jung for å
være helt «stueren» - i alle fall ikke
blant akademikere som bestemmer
når forskningsmidler skal deles ut.
Derfor må man lete utenfor landets
grenser for å finne forskningsmiljøer
som legger et jungiansk perspektiv
på psykologi og kulturkritikk, slik Ju
les Cashford har gjort.

«I min verden blir bildet av Jung et
negativt bilde,», skriver professor i
psykologi, Paul Moxnes, i sin siste
bok om «Dyproller: Helter, hekser, ho
rer». «Det er som om jeg trenger
Jung i en negativ rolle for senere å
kunne fremheve den person han så
dramatisk fjernet seg fra, Freud, i en
mer positiv rolle».
Likevel bekjenner Moxnes at han i
den jungianske litteraturen har fun
net ideer som har «støttet opp om og
utdypet» det han selv har forestilt
seg. Moxnes kan også fortelle at yng
re psykologer og psykologistudenter
blir stadig mer opptatt av Jung. I den
svenske universitetsbyen Lund finnes
det et fagmiljø med forbindelser til
jungiansk psykologi på Kontinentet.
Derfor er det heller ikke blant nor
ske psykologer helt uhørt å spørre:

Hvilken myte lever du opp til? Hvil
ken arketyp (urbilde) prøver du å
realisere? Hvilken «gud» eller «gudin
ne» finnes i din underbevissthet?
«Impuls — Tidsskrift for psykologi»
vitner også om at Jungs ideer blir iv
rig diskutert 1 det norske fagmiljøet.
Og Per Espen Stoknes, som har vært
redaktør for bladet i fire år, forteller
at han bruker jungianske metoder i
sitt arbeide som psykoterapeut på
Gaustad Sykehus, der han utdanner
seg til klinisk psykolog:
Tidsriktige
— Jungiansk psykologi tar opp den
eksistensielle dimensjonen og de sto
re spørsmål i livet: Hva er døden?
Hvorfor må menneskene lide? Hvem
er vi og hvor kommer vi fra?

Vanlig norsk psykologi, derimot,
spesielt ved Universitetet i Oslo, har
behov for et vitenskaplig alibi og hol
der strengt på et akademisk system,
bygget pa tall og statistikk, forklarer
Per Espen Stoknes. Men han har håp
om at Jungs metoder vil bli mer
brukt i psykologien i årene fremover
fordi de passer bedre for vår tid:
- Vi er jo på vei vekk fra den sosial
realistiske virkelighetsforståelse og
beveger oss over mot et mer pluralis
tisk samfunn, der åndelighet og reli
giøsitet, myter og symboler igjen ak
septeres. Og hos Jung har den religi
øse søken fatt en farverik og spennen
de utforming. Kanskje Carl Gustav
Jung blir det 21. århundres «guru» —
likesom Sigmund Freud har vært det
i det 20. århundre?

UT SY N
Stormen i
Stockholm
Kungliga Teaterns Balett oppfø
rer «Stormen» i Operan i Stock
holm med premiere 26. og 27. no
vember. Den amerikanske koreo
grafen Glen Tetley har basert sin
«Stormen» på Shakespears skue
spill, og musikken er, som vi vet,
komponert av Arne Nordheim.
Rollene som Prospero danses av
Par Isberg og Hans Nilson, Ariel
av Johannes Ohman og Joaklm
Svalberg, Caliban av Rennie Mir
ro og Per Saklen, Miranda av
Marie Lindqvist og Marion Vijn,
og Ferdinand av Jan-Erik Wik
strom og Christian Rambe. T.M.

Fridtjof Nansen
i UNESCO i Paris
Kulturstatsråd Åse Kleveland
skal i januar 1994 holde et fore
drag om Fridtjof Nansen i
UNESCO i Paris. Foredraget er
en del av en serie forelesninger
Presse- og kulturavdelingen i Ut
renriksdepartementet arrange
rer til minne om Fridtjof Nansen.
Kleveland har kalt sitt foredrag:
«Nestekjærlighet er realpolitikk.
Et foredrag om Fridtjof Nansen
— Europas samvittighet.»
Det Norske Vitenskaps-Akade
ml har i en årrekke markert Nan
sens fødselsdag gjennom utdel
ing av Nansen-prlsen og minnefo
relesninger i Akademiets lokaler
I Oslo. 1 1990 tok Utenriksdeparte
mentet initiativet til å utbygge
denne tradisjonen ved å avholde
tilsvarende foredrag i utlandet.
Således har det vært holdt fore
lesninger 1 blant annet Warsza
wa, London, Bonn og Tokyo. Og i
januar 1994 altså i Paris.
T.M.

Engelsk blikk
på norsk byggeri
«The rock and the tree» ( «Berget
og treet») heter opplysningsfil
men som engelskmannen Geoff
Dunlop har laget om norsk arki
tektur. Hovedvekten er lagt på
nyere byggekunst frem til OL-an
leggene. En lang rekke kjente
norske fagfolk uttaler seg. Fil
men er laget i samarbeid med
det norske Utenriksdepartemen
tet, og særlig beregnet på fjern
syn. Den inngår i en UD-støttet
serie filmer om norske temaer
med engelsk tekst for et interna
sjonalt publikum, under navnet
«Norway — north of the ordinary»
(«Norge — nordenom det vanli
ge»). Blant de andre filmene til
nå er Jan Olav Brynjulfsens «The
dragon and the cross» («Dragen
og korset») om stavkirkene; Eva
Dahrs «Women in power»
(«Kvinnemakt») om kvinnevel
det i norsk politikk; Polyvisjons
«The world of skiing» («Skienes
verden») om vår nasjonalidrett;
samt Maria Warsinskis film om
Sigrid Undset og Edvard Ham
bros film om Sonja Henie.
UA

Louvre-museet
Snart ferdig
I flere år har Louvre-palasset i
Paris vært en byggeplass, men
nå begynner man a se slutten på
anleggsarbeidene: 18. november
skal president Mitterrand innvie
slottets tredje fløy - I'Aile RicheUeu - til museum. Islamske og
andre orientalske kulturminner
utgjør mesteparten av samlinge
ne men her er også malerier og
skulpturer fra vår del av verden,
blant annet fra de nordiske land.
Kardinal Richelieus fløy ble
oppført mellom 1852 og 1857 un
der Napoleon lIIs regjeringstid,
og har vært tilholdssted for fi
nansminlsteriet. Efter mye frem
og tilbake ble det endelig gjort al
vor av å frigjøre fløyen til muse
umsformål og flytte økonomene
til nye moderne bygninger i Ber
cy - en bydel i det østlige Paris.
Pyramidens amerikanske arki
tekt leoh Ming Pei, som har hatt
en finger med i ombyggingen av
L'Aile Richelieu, berømmes for
det helhetlige preget over Louv
re-området. Som imidlertid ikke
kan betraktes som fullført før i
1997, da også Carrousel-parken
med underjordisk garasje skal
innvies. Så fortsatt er plankegjer
der og heisekraner ikke til å unn
gå.
EMB

Følg sporten i

NEGATIV: Psykologi professor Paul Moxnes
er ingen junglaner, men registrerer at yngre
kolleger blir stadig mer opptatt av Carl Gus
tav Jung.
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