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Bokomtale av Paul Moxnes: Dyproller: Helter, hekser, horer og andre
mytologiske roller i organisasjonen. En beretning om psykens
grunnelementer og utviklingen av de mellommenneskelige fantasier. Oslo:
Forlaget Paul Moxnes, 1993. 

Morgenbladet, 26. oktober 1993.

At det finnes et fremmed liv i mennesket som synes å unndra seg både språk
og bevissthet, er en allmenn erfaring. Utallige skrifter kan fortelle om
dristige forsøk på å forsere disse ukjente sjelelige farvann. Uten den riktige
innsikt og åpenhet går man seg lett bort - som eventyrets Per og Pål. De
visste adskillig, men det de visste, blokerte åpenheten. Derfor vant de aldri
Prinsessen og det halve kongeriket. En problematisk diskrepanse mellom
gammel kunnskap og oppdagelsen av noe helt nytt er en del av de problemer
som må takles på slike ekspedisjoner.

Mange er det likevel som klarte alle prøver og vant prinsesser og kongeriker.
Vellykkede utflukter har nedfelt seg i ulike typer topografiske beskrivelser
fra «landet østenfor sol og vestenfor måne», om dem man der møtte og det
man der så.

I et visst perspektiv er det rimelig å lese Paul Moxnes’ bok om helter, hekser
og horer som en type «topografisk beskrivelse» etter en vel overstått reise
inn i sjelens labyrinter. Som språk er hans historie både knyttet til vår tids
psykoanalytiske ekspedisjoner ned i det ubevisste og til våre forfedres
rekogniseringer i mytiske landskap.

Hva har han så å fortelle?
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Han starter med å fortelle hvordan reisen begynte og de spørsmål som drev
ham ut i det ukjente, spørsmål som: «Hvordan skapes bildet av vår neste? I
hvor stor grad blir vi ledet dette bildet? Hvor sant er det? Hvor kommer det
fra? Og hvilke konsekvenser får det for oss selv, for våre nærmeste, for
gruppen og for samfunnet? Jeg kunne også legge til - for kunsten

og kulturen?» I problemstillingene allerede gjenkjenner man en helt, en som
tar mål av seg til å løse noe som ser helt uløselig ut for alle andre, og som
gjør det med å skrive en umulig bok - og som i likhet med alle andre helter
må avfinne seg med at oppgaven er like uløst etterpå. Slik er helters liv. Det
er ikke derfor betydningsløst å utføre heltens selvpålagte oppgave. Noe nytt
blir alltid til underveis.

Moxnes starter historien i tidenes morgen, i innlevende selskap med våre
forfedre som levet av jakt og jord, og det de har etterlatt i oss av mentale
strukturer og språk. De bilder som eksponeres er bestemt av to livsstiler:
«én i de beskyttende skoger - vi kan gjerne kalle den en mors-kultur - preget
av samling, glede og ivaretagelse; og én på de værharde, åpne sletter - som vi
kan kalle fars-kultur - preget av jakt, utladning og konkurranse.» I dette
urtidslandskap er det få holdepunkter å orientere seg etter, og når Moxnes
griper hånden til en schizofren bekjent som bekreftelse på en utviklingslinje
fra «fallos gjennom sæd og sverd til ånd» går han kanskje litt fort frem,
hvertfall for en kvinnelig leser. Det hjelper for tilliten at han innrømmer en
tilsvarende utenforståendehet overfor kvinnens «utviklingslinjer»: «Hva
kvinnens kreativitet er forankret i er det skrevet lite om, og som mann har
jeg få forutsetninger for å forestiller meg det.» Det Moxnes leter etter i dette
urlandskapet er imidlertid hverken menns eller kvinners spesielle stil og
utviklingslinjer, men «sjelens byggeklosser» i dem begge.

Innledningsvis beveger han seg på mange måter i 1800-tallets vitenskapelige
landskap, hvor også innlevelse i sammenhengen mellom primitive erfaringer
og kulturelle ytringer var et viktig anliggende for antropologer og
religionshistorikere. Mange av dem nettopp var opptatt av å dechiffrere en
«opprinnelig» sjelsaktivitet. Moxnes orienterer seg i forhold til Freuds
biografiske forklaringer av innholdet i det ubevisste og Jungs biologiske
identifiseringer av innholdet i det ubevisste, og plasserer seg selv som som
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en som står nærmere Jung.

I et eget avsnitt om C.G. Jung markeres imidlertid adskillig avstandstagen til
Jung - ut fra en beskrivelse av Jung som karaktertype. Avgjørende blir
spørsmålet om Jung var et «ærlig» menneske. «Integrering», skriver
Moxnes,»ble det mål han selv ikke maktet å nå, men også det budskap han
overleverte oss andre. Det er dette jeg siden skal prøve på, og slik sett er hele
denne boken skrevet i Jungs ånd.»

Mange baller er altså kastet i luften før neste steg på reisen. Det fører inn i
apeland. Der møter vi nemlig i likhet med Freud når han beskjeftiget seg
med kulturens begynnelse, en rekke apekatter som har sin måte å være
mann og kvinne på. De kjønnsspesifikke erfaringene jorddyrkere og jegere
var et speil for, blir bekreftet av apenes liv. Levende primitive og aper føres
som argumenter. (Den første dokumentasjon som korresponderer med
lesererfaring er imidlertid et fotografi fra Nycomed-Nytt, hvor kvinner sitter
og menn står - som hevdes stemme med en urgammel kjønnsfordeling hvor
«sitte og mat» er feminine symboler og «stå og våpen» maskuline.)

Etter en presentasjon av mor- og far-arketypen og familien som den første
institusjon for personlig utvikling, følger en fremstilling av myten som et
speil for menneskets natur: «Myter er uttrykk for alt som vedrører det
menneskelige - fra samfunnets ideologi til sjelens innhold…

Myten er så og si det kulturelle DNA-programmet som styrer hvordan vi
opplever »virkeligheten» og hvordan vi på det grunnlaget oppfører oss.»
Moxnes skriver: «Jeg tror at i disse historier ligger det skjult et mønster - en
kode for psykens anatomi.»

Historier om Olympens 12 guder handler om guder med både gode og
dårlige sider, før senere mytologiers distinkte adskillelse av Gud og Satan. Et
slikt skille oppfattes parallelt med personlighetens falske skille mellom godt
og ondt for trygghetens skyld - opprettholdt i snedige fiendeprojeksjoner.
Positivt vurderes samtidskulturens tendens til å identifisere det onde som et
ikke-personifisert fenomen: aton, AIDS, miljøforurensning osv.

Den indre verden er viktigere enn den ytre og som forskningsområde,
skriver Moxnes, noe folkeminnevitenskapen, mytologien og psykologien har
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felles. Den indre verden søker projektive identifiseringsobjekter ut fra hva
som er i sjelen. Det finnes mange aktuelle projeksjoner: «Forelskelse eller
romantisk kjærlighet er …en typisk projektiv identifikasjon.

Ved å legge hele oss selv ut i det andre mennesket, setter vi vår egen styrke
og vårt eget jeg ut av spill. Vi blir fullstendig dominert av vår fantasi om den
andre. De fleste (alle) vil en dag våkne opp av fantasien med en sterk
ubehagsfølelse.»

Det projiserte kan reinternaliseres - det må skje for å unngå utarming: den
kjærlighet, det hat eller den beundring man har lagt ut i andre og som man
ikke opplever overfor seg selv, «hentes tilbake» - slik vokser man videre på
en gjenvunnet kontakt med egne følelser.

Forholdet mellom mennesker er altså beskrevet som bestemt av
projeksjoner, men også av at personene er del av en større personlig
sammenheng - familie, arbeidsplass, hvor et helt spekter av projiserte
menneskelige delaspekt utgjør en helhet i form av bestemte rollespill.

Her er det Moxnes introduserer sin originale modell av hva han kaller «den
mentale matrisen». Den består av 12 dyproller som tilsammen dekker
menneskets ubevisste potensiale. Den mentale matrisen finner sin første
utformning i det bevissthetsfeltet familien på 4 dekker. Far, mor, sønn og
datter som alle finnes i både god og ond variant, utgjør de 8 arketypiske
primærformer. I tillegg kommer hjelperne som sekundære dyproller og
vinnere og tapere som transformasjonsroller, også alle disse i gode og onde
varianter. Projeksjoner mellom rollene er dynamikken som holder dem
sammen. De er ikke stabile. Når en projeksjon er gjennomlevet, behøver
heldigvis ikke den som ønsker å utvikle seg videre, å skifte ut det gamle
mennesket med et nytt. Man kan skifte rolle.

Relasjonene mellom akkurat 12 dyproller som «sjelens anatomi»
underbygges med innholdet i myter, diktning, aktuelle nyheter og egne
erfaringer. Det redegjøres for et omfattende komparativt materiale.
Typologien brukes til å synliggjøre hvordan språket skaper vår holdning til
virkeligheten gjennom å aktualisere (og manipulere) allmenne
projeksjonsbehov.
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Gode eksempler på denne type billedspråk hentes fra Gulfkrigens
propaganda på begge sider og fra såpeoperaer som Dynastiet. At kristen
mytologi ikke har fanget opp den negative kvinnelige makt

(bare den mannlige djevelen) sees i sammenheng med hekseforfølgelsen.
Mytenes rolleutvikling er mulige selvvirkeliggjøringsrammer i kulturen, men
samtidig grenser for hva som er mulig. Moxnes innskjerper nødvendigheten
av å sprenge mytens grenser, men for kvinner dreier det seg også om å
trenge en kvinnelig mytologi som ikke er utformet av menn og som viser at
kvinner kan lykkes. Han skriver om amerikanske indianere - og det synes å

være et generelt synspunkt - at de fant en visdom som kanskje kunne hjelpe
dem til å overleve i naturen, men som ikke overskred naturens visdom, og
dermed ikke kunne hjelpe dem til å overleve som kultur. Videre: «Den
«naturlige» visdom består i å søke etter svar i det tradisjonelle, finne
løsningen i naturen, i dyrs adferd og planters safter. Den «akademiske»
visdom består derimot i å stille spørsmål ved det gamle og tradisjonelle, og
søke ny visdom basert på nye erfaringer». Mange vil nok føle seg språklig
utilfredse med denslags presiseringer, kanskje direkte uenige. Det samme
gjelder et utsagn om at samfunnet ikke trenger Artisten for å overleve. Man
spør uvilkårlig: hvilket samfunn og hvilken artist? Som symbolskaper
trenger samfunnet utvilsomt Artisten, men er han da å betrakte som
mytolog eller prest?

Forvirrende som i all litteratur av denne type, er grensegangen mellom indre
og ytre virkelighet. Det som er én av 12 dyproller i den mentale matrisen lar
seg samtidig identifisere så konkret som en Arne Treholt og som kollegaer vi
måtte mislike på jobben. Man blir kanskje også litt i villrede om hva slags
menneskesyn denne antropologiske modellen egentlig relaterer til. Den tar
guder av alle slag i bruk og den handler om det indre liv, men har ingen
interesse for begrepsdannelse i forhold til en transcendent virkelighet, og
moralen synes knyttet utelukkende til selvutvikling. Strukturen for den
mentale matrisen er det naturlig å oppfatte i sammenheng med Jungs
modell for individuasjon, som er basert på reinternalisering av projeksjoner
og en åpen bevissthetsutvikling. Her synes målet - et modent, integrert
menneske - mer innen rekkevidde, men det er uklart i forhold til hvilken
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«institusjon», eller om den integrasjon Jung mislyktes i, tenkes som en nær
mulighet for den som har tatt opp i seg hele institusjonens rolleregister?
Naturlig nok skorter det på eksempler når det gjelder denslags vellykkede
integrasjoner, det er enklere å påpeke f.eks. at Jung mislyktes. Det har man
hans egne ord for!

Moxnes har altså i kraft av sin sammenlignende forskning funnet frem til
strukturer for en ny rolletypologi som hevdes dekke menneskets mentale
felt. Paralleller trekkes også til den amerikanske psykiaterforenings manual
for psykiske lidelser fra 1987, DSM-III, som opererer med en typologi for 13
ulike personlighetsforstyrrelser. Moxnes kaller sin egen typologi for »en sårt
tiltrengt teoretisk forankring» for den empiriske personlighetsforskning.

Som professor i psykologi må jeg anta at Moxnes her uttrykker seg adekvat i
forhold til sin fagtradisjon. Men når han avsluttende reserverer seg overfor
kapitlet om dyproller i praksis, fordi han kjenner «motstand mot å skrive om
ting» uten «førstehånds kjennskap», forbauses man . Boken som helhet
bygger på en rekke generaliseringer fra fagområder som opplagt ikke er
«førstehånds kjennskap». Det fremgår også av bokens referanser.
Uspesifiserte annenhåndsreferanser er det mange av - også overfor
oppsiktsvekkende, men i sammenhengen mindre viktige påstander som
f.eks. at Sylvia Plath hadde et incestuøst forhold til sin far.

Kildekritikk som står sentralt i annen vitenskap som forholder seg til
historisk materiale, forekommer ikke. Når det gjelder kunnskap om myter,
bygger han i alt vesentlig på en begrenset (men inspirert!) lesning av Joseph
Campbell. Dette er ikke uten videre kritikkverdig.

Store deler av boken handler ut fra denne lesers oppfatning, om ting ingen
har eller kan ha førstehånds kjennskap til. At boken allikevel er en positiv
leseropplevelse som setter i gang tanker og selvrefleksjon også for en ikke-
psykolog, har sammenheng med at den er et engasjerende skrift om noe
man gjerne skulle visst noe om. Forfatteren går djervt inn i en type
kunnskapsområde hvor selvstendige spekulasjoner og iakttagelser har sin
store berettigelse.

Brita Pollan
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