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Ágrip

Markmið þessarar ritgerðar er að varpa ljósi á eðli trúarlegrar reynslu með því að skoða 

grundvallaratriði í riti William James, The Varieties of Religious Experience. Hugmyndir James eru 

útskýrðar með tilvísunum í kvikmyndir, sem er gert til þess að bregða betur ljósi á efnið og færa nær 

tilvísunarramma nútímamannsins. Einnig er í kvikmyndum að finna fleiri dæmi um persónulegar 

trúarlegar upplifanir, til viðbótar við safn James. Kvikmyndirnar sem fjallað verður um eru: 

American Beauty, The Thin Red Line, The Tree of Life, Il giardino dei Finzi Contini, auk þáttar úr 

sjónvarpsseríunni Dekalog.

Fyrst er skoðað hvernig James nálgast efnið, en nálgun hans er sálfræðileg og persónuleg. Þá 

er skoðuð aðgreining hans milli þess sem hann kallar fyrstu og annarrar handar trú: en hin 

fyrrnefnda byggist á persónulegum upplifunum og hin síðarnefnda á trúboði eða annarri lærðri 

trúarhegðun. Því næst eru skoðuð dæmi um tegundir trúarlegra upplifana. Þar er skoðað það sem 

James kallar „meðvitund um nærveru.“ 

Í seinni hluta ritgerðarinnar verða áhrif trúarlegra viðhorfa og mismunandi manngerðir til 

skoðunar. Lykilatriði er það sem ég hef kosið að þýða sem endurfæðingarferlið (e. conversion) og 

þrjár manngerðir: hinir einbornu (e. once born), hinir tvíbornu (e. twice born) og sjúka sálin (e. the  

sick soul.)

Að lokum verða þessar hugmyndir um trúarlega reynslu eða upplifanir teknar saman og 

kvikmyndin The Thin Red Line greind sérstaklega í ljósi þeirra. 



Efnisyfirlit

Inngangur ............................................................................................................ 5

Innri trú, sálfræði og afmörkun efnisins ............................................................. 5

Trú og brögð ....................................................................................................... 8

Hið óséða ............................................................................................................ 9

Pragmatismi - hamingja sem grundvöllur trúarinnar ......................................... 11

Hinir einbornu .................................................................................................... 13

Sjúka sálin .......................................................................................................... 15

Endurfæðingin .................................................................................................... 17

Samantekt - Thin Red Line ................................................................................. 21

Heimildaskrá........................................................................................................ 25



Inngangur

Í The Varieties of Religious Experience skoðar William James dæmi um trúarlegar upplifanir og 

setur þær í (heimspekilegt) samhengi. Ritgerð þessi er hugsuð, annars vegar sem eins konar viðbót 

við safn hans af trúarlegum upplifunum, mögulega aðgengilegri og nær tilvísunarramma 

nútímamannsins. Hins vegar verður leitast við að útskýra hugmyndir James í verkinu og hvernig 

þær hugmyndir tengjast okkur í dag.

Í hverjum kafla ritgerðarinnar mun ég fyrst kynna til sögunnar eina hugmynd eða þema í 

The Varieties og skoða þá hugmynd með tilvísun í eina til tvær kvikmyndir eða senur. Ég mun 

semsagt nota kvikmyndirnar til þess að skýra hugmyndir James og hugmyndir James til að greina 

kvikmyndirnar. Svo mun ég setja boðskap og hugmyndafræði kvikmyndanna í samhengi við bókina 

í heild sinni, eins framarlega og mér er unnt.

Innri trú, sálfræði og afmörkun efnsins

Margbreytileiki trúarlegra upplifana. Titill bókarinnar sem hér verður til umfjöllunar er berorður,  

því það er einmitt það sem James hyggst skoða: margbreytileika trúarlegra upplifana. En þetta eru 

stór orð og gildishlaðin; og þá sérstaklega orðið trú. Iðulega þegar menn tala um trú eru þeir að tala 

um ólík fyrirbæri, um epli og appelsínur, og því er mikilvægt að skoða, áður en lengra er haldið, 

nákvæmlega hvað James á við með orðinu. Hann er að tala um persónulegar upplifanir - 

sálfræðilegar upplifanir á æðri mætti. „Mín menntun er sálfræði,“ segir hann, „svo að það eru ekki 

trúarstofnanir, heldur frekar trúarlegar tilfinningar og hvatir (e. impulses) sem hljóta að vera 

viðfangsefni mitt.“12 James segist ekki geta fjallað um guðfræði eða guðssannanir, heldur aðeins 

sálfræðilegan flöt fyrirbærisins trú.

Það er því sálfræði sem er til umfjöllunar, það er að segja upplifanir fólks. En hugtakið trú er 

líka umfjöllunarefnið; til þess að við getum kallað upplifun trúarlega, verðum við að hafa einhverja  

hugmynd um hvað orðið trú þýðir. James leggur mikla áherslu á þetta atriði enda heitir annar kafli  

bókarinnar Circumscription of the topic. Orðið er illskilgreinanlegt og það sem meira er: það er 

jafnvel ómögulegt að skilgreina það óhagganlega. Hann segir þá staðreynd að skilgreiningarnar séu 

svo „margar og svo ólíkar nóg til þess að sanna að orðið „trú“ geti ekki staðið fyrir eitthvað eitt 

ákveðið lögmál [principle] eða eðli [essence], heldur sé fremur regnhlífarhugtak“.3  Hann vekur 

máls á að skoða skuli málefnið frá víðu sjónarhorni og  „viðurkenna frá upphafi að við munum að 

öllum líkindum ekki finna einn kjarna eða eitt eðli, heldur mörg einkenni sem hvert um sig eru jafn 

1 Notast er við enska útgáfu bókarinnar The Varieties of Religious Experience. Þýðingar yfir á íslensku eru höfundar 
(nema annað sé tekið fram).

2 James, William, 1929:4.
3 James, William, 1929:27.



mikilvæg fyrir trú.“4 Mig langar að halda því fram að þessi kafli sé á undan sinni samtíð - hann 

hljómar mjög í anda Wittgenstein enda halda sumir heimspekingar því fram að Wittgenstein sé 

undir áhrifum frá James.5

James setur því fram sína skilgreiningu á orðinu, en þó með stórum fyrirvara. „Trú, þess 

vegna, eins og ég bið ykkur að skilja hana, skal þýða fyrir okkur,“ segir hann varfærnislega, 

„tilfinningar, gjörðir og reynsla einstaklinga sem þeir sjálfir upplifa að tengist hinu guðdómlega.“6 

Orðið „guðdómlegt“ (e. divine) er ekki heldur óumdeilanlegt, eins og James bendir sjálfur á. Það er 

túlkað á mismunandi hátt í mismunandi trúarbrögðum og menningarheimum - sjálfur nefnir hann 

Búddisma og Emersonisma. Í víðtækri notkun hans á orðinu stendur það fyrir „hvað sem er guðlegt, 

hvort heldur það er guð eða ekki.“7

Þessar tilfinningar, sem við sjáum núna að eru lykilatriði í umfjöllun okkar, eru hins vegar 

ekki frábrugðnar öðrum tilfinningum, nema að því leyti að viðfang þeirra er trúarlegt. Venjuleg ást, 

okkar náttúrulega, mannlega tilfinning: ást, er alveg eins og trúarleg ást, nema sú síðarnefnda 

beinist að „trúarlegum hlut“ (e. religious object). Hann heldur áfram: „trúarleg andakt er sama 

lífræna spennan [thrill] og við finnum í ljósaskiptunum í skógi, eða í hamragili, nema að í þetta sinn 

kemur hún yfir okkur er við hugsum um yfirnáttúruleg tengsl okkar.“8

Þetta leiðir að fyrsta dæminu, sem er tekið úr kvikmyndinni American Beauty. Þar lýsir 

persóna að nafni Ricky Fitts upplifun sem verður trúarleg, einmitt vegna þess að hann túlkar 

reynsluna sem slíka. Kannski ætti ég frekar að segja vegna þess að hann upplifir hana sem slíka - 

því sú æðri (ef svo má segja) upplifun er hluti af reynslunni sjálfri, á meðan túlkun á sér stað eftir á, 

í öðrum heilastöðvum. Ricky þessi er alltaf með kvikmyndatökuvél við hendina og tekur upp 

ógrynni af efni. Þegar hann mælir eftirfarandi orð er hann að sýna kærustunni sinni, Jane, upptöku 

af plastpoka, sem þeytist til og frá í vindstreng og er, segir hann, það fallegasta sem hann hefur 

nokkurn tíma tekið upp. „Þetta var einn af þessum dögum sem það er við það að snjóa og það er 

rafmagn í loftinu, svo þú getur næstum heyrt í því ... og þessi poki var bara að dansa við mig. Eins 

og lítið barn, að biðja mig um að leika við sig. Í fimmtán mínútur. Þetta var dagurinn sem ég áttaði  

mig á því að það væri annað líf handan hlutanna, og eitthvað ótrúlega góðviljað afl sem vildi að ég 

vissi að það væri engin ástæða til þess að óttast. Nokkurn tíma.“9

Eflaust myndu einhverjir reka upp stór augu heyrðu þeir American Beauty lýst sem 

trúarlegri mynd. En í þeim skilningi sem hér er til skoðunar er hún það sannarlega. Hún fjallar um 

fegurðina. Fegurðina í öllu. Jafnvel fegurðina í ljótleikanum. En þetta er trúarlegt í eiginlegum 

4 James, William, 1929:27.
5 Bragg, Melvyn, 2010.
6 James, William, 1929:32.
7 James, William, 1929:34.
8 James, William, 1929:28.
9 Mendes, Sam, 1999. American Beauty.



skilningi orðsins. Þetta er ekki myndlíking. Þetta er ekki hugmynd um trú í óeiginlegum skilningi,  

eins og ef einhver tæki þannig til orða að hann tryði á fegurðina, þegar hann ætti við að hann nyti 

fegurðar svo mjög að hann lifði fyrir hana. Þetta er eiginleg trú af því að í gegnum fegurðina birtist 

æðri, trúarlegur veruleiki. Ricky heldur áfram: „Það var dagurinn sem ég áttaði mig á því að það 

væri annað líf handan hlutanna.“ Það er í gegnum fegurðina sem hann nær tengslum við þetta líf 

handan hlutanna, þetta afl, sem er góðviljað og vill koma skilaboðum til hans: að hann þurfi ekkert 

að óttast. Það má velta því fyrir sér hvort fegurðin sjálf sé „guðdómleg“ (e. divine) eða hvort hún sé 

einungis vitnisburður um hið guðlega eða afl sem tengir okkur við „guðdómleikann sjálfan.“ 

Kannski er bæði rétt, en ég held að við þurfum ekki endilega að finna lokasvar við þeirri spurningu 

hér. Það sem mestu máli skiptir er að þessi upplifun var trúarleg.

Ég ætla að ítreka þessa athugasemd, til þess að hún sé fyllilega skýr. Segjum sem svo að 

þessi tilfinning, sem fegurðin skapaði hjá Ricky, hefði verið andakt yfir fegurðinni sjálfri, óháð 

tengingu við æðri mátt - væri hún þá trúarleg? Svarið er nei. Aðeins að svo miklu leyti sem hún 

beinist að einhverju guðdómlegu (e. divine) er hún trúarleg. Hjá James er það þessi tilfinning, þessi 

upplifun sem er grunnur trúarinnar. En hvar er þá guð? Hvar er þessi æðri máttur? Það má segja að 

hér eigi sér stað ákveðinn kantískur viðsnúningar hjá James. Hann færir áhersluna frá hinum 

algenga sjónarhóli heimspekinnar, sönnun fyrir tilvist guðs eða vangaveltum um guðfræði, og inn á 

við. Þessa hugmynd orðar John Haldane, prófessor við St. Andrews háskólann vel í þætti í breska 

ríkisútvarpinu BBC, sem tileinkaður var James. „Áður, sögulega, hefðu menn skilgreint trú í 

tengslum við ákveðna ytri afstöðu. Til dæmis sneri það að hugmyndinni um að guð, eða hvað það er 

sem fyrirfinnst þarna úti, yfirskilvitlega, á himnum eða hvað sem vera skal eða í trúarritum, 

bókmenntum eða öðrum ytri þáttum ... Það sem á sér stað hér er snúningur inn á við.“10 Hann bætir 

við að raunar vilji sumir gagnrýna þessa hugmynd á þeim forsendum að James geri „persónulegt, 

hlutlægt, tilvistarlegt, eitthvað sem ætti í raun að snúast að ytri veruleika.“11

Upplifun einstaklingsins er fókuspunktur okkar, ekki guðinn sjálfur. Guð er kannski ekki 

upplifunin eða tilfinningin sjálf; en það er í gegnum upplifun sem hann opinberar sig fyrir okkur. 

Og við höfum miklu meira að segja um þessa upplifun heldur en það sem býr handan hennar.  Í 

fyrsta þætti sjónvarpsseríunnar Dekalog, eftir pólska leikstjórann Krzysztof Kieslowski, er fallegt 

dæmi um hvernig æðri máttur birtist í tilfinningum og upplifunum. Senan sem vitnað er til endar á 

faðmlagi; og svo þeirri hugmynd að í því, og ástinni sem persónurnar finna, búi guð. 

-Pabbi sagði mér að við lifðum til þess að gera lífið auðveldara. Fyrir þá sem koma á eftir okkur. En 

það gengur ekki alltaf eftir.

-Ekki alltaf, það er rétt hjá pabba þínum. Það er bara ... að ef þú getur gert eitthvað fyrir aðra, til að 

10 Bragg, Melvyn, 2010.
11 Bragg, Melvyn, 2010.



hjálpa, til að vera til staðar...jafnvel þó það séu bara litlir hlutir. Þú veist að það er þörf fyrir þig...og 

lífið verður bjartara einhvernveginn. Það eru stórir og litlir hlutir. Í dag líkaði þér soðkökurnar (e. 

dumplings) svo það gerði mig glaða. Maður er lifandi, og það er gjöf.

-Pabbi er bróðir þinn, er það ekki?

-Þú veist að hann er það. Þig langar að vita afhverjum við erum svona ólík, pabbi þinn og ég. Við 

vorum alin upp í Kaþólskri fjölskyldu. Pabbi þinn tók eftir, jafnvel fyrr en þú, að það er hægt að 

mæla marga hluti. Seinna dró hann þá ályktun að það sé hægt að mæla allt. Kannski trúir hann því 

ekki alltaf, en hann myndi ekki viðurkenna það. Lífsviðhorf föður þíns virðist skynsamlegra, en það 

útilokar ekki guð. Ekki einu sinni fyrir pabba þinn. Skilurðu?

-Nei, eiginlega ekki.

-Guð er ... mjög einfaldur ef þú hefur trú (e. faith).

-Trúir þú á Guð?

-Já.

-Svo hvað er hann?

[Faðmast]

-Hvað finnurðu núna?

-Ég elska þig.

-Nákvæmlega. Það er þar sem hann er.12

Trú og brögð

Dekalog eru trúarlegir þættir á sérstakan hátt. Þeir segja raunsæjar samtímasögur frá Póllandi í lok 

9. áratugarins - og hvort sem umfjöllunarefnið er einstaklega dramatískir atburðir eða 

hversdagslegri hlutir, þá er óhjákvæmilegt að túlka þá og setja í samhengi við guðlega forsjá. 

Kvikmyndagerðin sjálf á þar að sjálfsögðu stóran hlut að máli. Þó ekki síður tesan sem þættirnir 

byggja á. Þema þáttanna eru boðorðin tíu og tekur hver þeirra eitt boðorð fyrir. Þannig verður 

trúarlegur undirtónninn gríðarlega sterkur, enda ekki hægt annað en að hugsa út í boðorðið sem er 

til umfjöllunar og guðinn sem setur þessar reglur. Engu að síður er reynsla hvers einstaklings fyrir 

sig sérstök. Persónurnar fylgja ekki kreddum í blindni, en upplifa, í gegnum atburði í lífi sínu, 

tengingu við æðri mátt. Þær eru aldrei hjarðdýr safnaða. Þær vita greinilega af trúarbókstafnum en 

hann er aðeins eitt túlkunarverkfæri af mörgum sem þær hafa yfir að ráða. Í þáttunum mætir sem 

sagt trúarbókstafurinn afar persónulegum upplifunum á æðri mætti. Til þess að bregða ljósi á 

aðgreiningu er alla jafna heppilegra að halda sig frá gráa svæðinu: skoða svört og hvít dæmi um það 

sem við viljum aðgreina. Hins vegar hafa þessir þættir leitað á mig, þegar ég hugleiði næstu 

hugmynd sem ég hyggst skoða hjá James, sem er aðgreining milli þess sem hann kallar fyrstu og 

annarrar handar trú.
12 Kieslowski, Krzysztof, 1989-1990. Dekalog.



Trúin sem hann nefnir fyrstu handar er persónuleg eða hrein. Hún er ekki lærð frá öðrum í 

gegnum trúboð heldur lýsir sér í því að æðri máttur birtist einstaklingnum, ef svo má að orði 

komast, í gegnum upplifun eða tilfinningu. Hvað sem það er sem einstaklingurinn sér eða finnur, þá 

trúir hann því að það sé guðlegt og þannig öðlast einstaklingurinn persónulega og hreina trú. Þessari 

trú stillir hann upp andspænis hefðbundnum trúarbrögðum: „Ég er ekki að tala um hinn almenna 

trúaða einstakling [religious believer], sem fylgir hefðbundnum helgisiðum lands síns, hvort heldur 

sem það er Búddismi, Kristni eða Múhameðstrú. Trú hans hefur verið gerð fyrir hann af öðrum, 

miðlað til hans í gegnum hefð, föst í ákveðnum skorðum með eftiröpun, og viðhaldið af vana.“13 

Hann segir okkur ekki græða mikið á að skoða þetta „annarrar handar trúarlíf.“ Þess í stað vill hann 

leita í upphafið: að sjálfsprottnum upplifunum sem svo aðrir hafa reynt að apa eftir. Raunar hyggst 

hann skoða slíkar upplifanir hvort sem aðrir hafa apað þær eftir eða ekki.  „Þessar upplifanir getum 

við aðeins fundið hjá einstaklingum sem upplifa trúna ekki sem daufan vana, heldur frekar sem 

bráðan hita.“14

Þessir þættir, Dekalog, eru ekki endilega skýrasta dæmið um fyrstu eða annarrar handar trú 

í skilningi James. Þeir eru einmitt þarna á línunni. Þeir eru auðvitað að skoða trúarbókstafinn með 

stóru téi - sjálf boðorðin tíu; orð guðs höggvin í stein. En á sama tíma skoða þættirnir afar 

persónulega upplifun og túlkun á æðri mætti. Það dregur samt ekki úr gildi þessarar aðgreiningar, 

sem ég held að sé gild og upplýsandi. Það er alltaf til grátt svæði. Og það sem meira er: þættirnir 

sætta ákveðna togstreitu og svara ákveðinni gagnrýni sem leitaði á mig. James, sem fer ansi hörðum 

orðum um hefðbundin trúarbrögð á köflum, virðist á öðrum tímum hallur undir kristni og fylgjandi 

því að fólk stundi hefðbundin trúarbrögð. Í Dekalog finnst mér þessar „mótsagnir“ sættast. Þættirnir 

sýna skýrt hvernig þessir hlutir; trúarbókstafur og persónuleg upplifun geta farið saman.

Hið óséða

En hvernig eru þessar upplifanir? Hvernig upplifum við tenginguna við æðri mátt? Fyrstu dæmin 

sem James nefnir eru af því sem hann kallar „meðvitund um nærveru [consciousness of a 

presence].“  Þar á hann við mjög sérstakar (og alla jafna) sjaldgæfar upplifanir af nærveru handan 

skilningavitanna. Fyrsta dæmið hefur hann eftir „einum skarpasta gáfumanni“ sem hann þekkir. 

„Upplifanirnar sem ég er með í  huga eru skýrt aðgreinanlegar frá annarri tegund upplifana sem ég 

hef oft fengið, og ég reikna með að margir kalli líka „meðvitund um nærveru.“ En munurinn ... á 

þessum tveimur samansöfnum upplifana er jafn mikill og munurinn á örlitlum hita ... og að standa í 

miðjum eldsvoða með öll skilningarvit vakandi.“15 Hann segir upplifanirnar hafa verið eins og 

13 James, William, 1929:7-8.
14 James, William, 1929:7-8.
15 James, William, 1929:58-59.



einhver hafi komið inn í herbergið til hans og jafnvel gripið í hann og þær hafi verið „ólýsanlega 

sterkari en hin venjulega vissa um nærveru þegar við erum í nálægð við venjulegt lifandi fólk.“16 

Hann lýsir því oft að þessi tilfinning hafi verið gegnumsýrð af óhugnaði, hræðslu eða öðrum 

neikvæðum tilfinningum en í önnur skipti hafi „tilfinningin um nærveru þróast með jafn miklum 

ákafa og hraða, nema að þá hafi hún verið full af gleði [...] hin algjöra fullvissa um sterka nærveru 

einhverskonar stórkostlegrar persónu og eftir að hún fór var minningin um hana eins og eina 

upplifun mín af raunveruleikanum. Allt annað gæti verið draumur, en ekki þetta.“17

James nefnir mörg sambærileg dæmi, en ég held að þetta dugi til, við að útskýra 

hugmyndina. Þetta dæmi, og mörg önnur sem James tekur eru öfgakennd. Hins vegar er ekkert sem 

segir að upplifunin þurfi að vera svona öfgafull til þess að vera trúarleg: hún þarf bara að vera nógu 

sterk - eða sterk á þann veg - að hún skapi vissu um að það sem var upplifað sé í raun og veru til. 

Og þessi upplifun er alla jafna „miklu meira sannfærandi en niðurstöður eintómrar rökhugsunar eru 

nokkurn tíma.“18 „Ég hefði ekki getað efast meira um að Hann væri þar en að ég sjálfur væri þar,“ 

segir í einu dæminu. „Reyndar, leið mér eins og ég væri, ef það er mögulegt, óraunverulegri aðilinn 

af þessum tveimur. Mín æðsta trú [faith] á Guð og sannasta hugmynd um hann voru þá fædd í 

mér.“19 Það eru sem sagt skynjanir okkar og upplifanir, segir James, miklu frekar en rökhugsun eða 

guðfræði, sem eru grunnurinn að því hvað það er sem við trúum.

Það flækir þó málið hvernig upplifanir sem þessar standa gagnvart geðsjúkdómum og 

jafnvel eiturlyfjaneyslu. Fyrir hinn hefðbundna nútímalesanda virðist það algjörlega grafa undan 

hugmyndinni um að upplifun sé trúarleg að hún sé afleiðing slíkra ferla. James gerir sér fulla grein 

fyrir þessum vanda, og vekur máls á, að „andlegt [spiritual] gildi [tilfinningar] virðist rýrna ef 

uppruninn [hennar] er óæðri.“20 Raunar eyðir hann miklu púðri í að réttlæta og færa rök fyrir því að 

upplifanir geti verið raunverulegar trúarlegar upplifanir, þrátt fyrir að uppspretta þeirra sé í því sem 

alla jafna væri kallað geðveiki eða ofskynjanir. Á einum stað fjallar James um að sjá 

persónugervingar í náttúrunni; að í meðvitund mannsins upplifi hann hlutlæga návist af einhverju 

djúpu og almennu handan skilningavitanna. Sá kafli endar á orðunum: „áhugaverðasta sönnun þess 

finnst í upplifunum af ofskynjunum.“21

Þegar James talar um áðurnefnda aðgreiningu milli fyrstu og annarrar handar trúar, nefnir 

hann það sem hann kallar trúarsnillinga, sem eru frumlegir í trú sinni; upplifa almættið á afar  

persónulegan hátt og hafa þannig áhrif á aðra, áhrif sem leiða svo stundum til úrkynjunar á hinum 

upprunalegu, fallegu hugmyndum. Hann bendir á að slíkir „trúarlegir snillingar“ hafi oft sýnt 

16 James, William, 1929:60.
17 James, William, 1929:59-60.
18 James, William, 1929:72.
19 James, William, 1929:66.
20 James, William, 1929:11.
21 James, William, 1929:58.



einkenni sem alla jafna væru flokkuð sem geðveiki (e. pathological).22

Helstu rökin hans fyrir því að reynsla geti verið raunveruleg trúarleg reynsla þrátt fyrir 

slíkan uppruna eru þessi: Allar okkar hugmyndir og allt okkar hugarástand ákvarðast af einhverju 

lífrænu ferli. Það dregur hinsvegar ekki úr raunveruleika eða gildi hugmynda okkar.23 „Í 

náttúruvísindum ... hvarflar aldrei að neinum að hafna tilgátum með því að sýna fram á andlegt 

ástand [neurotic constitution] höfundar hennar.“24 Mælikvarðinn á gildi vísindakenninga er 

sérstakur og óháður persónu vísindamannsins. Sá mælikvarði byggist á rökhugsun og tilraunum. Í 

trúarmálum ætti mælikvarðinn einnig að vera sérstakur og óháður geðlagi viðkomandi. Við ættum, 

segir James, að meta gildi trúarlegra hugmynda okkar út frá andlegum eða trúarlegum dómum sem 

við fellum beint frá þessum hugmyndum. „Dómum sem við byggjum á okkar eigin milliliðalausu 

tilfinningum í fyrsta lagi; og í öðru lagi frá því hvað við getum lært af reynslu okkar af tengslum 

þeirra við siðferðilegar nauðsynjar okkar og afganginn af því sem við trúum ... [m]illiliðalaus  

uppljómum, í stuttu máli, heimspekileg skynsemi og siðferðileg hjálpsemi eru einu tiltæku 

mælikvarðarnir.“25 James segir það ekki grundvallaratriði hver uppspretta hugmyndanna sé. Til 

dæmis telur hann það ekki vandamál ef þær eiga uppruna sinn í ofskynjunum. Hann segir 

aðalatriðið vera „hvernig þær virka á heildina.“ Það segir hann að sé „okkar eigin 

raunhyggjumælikvarði [empiricist criterion].“ Máli sínu til skýringar vísar hann til þekktra orða úr 

Biblíunni: „Af ávöxtunum skuluð þér þekkja þá, ekki af rótunum.“26 

Ég hef hér sagt frá því hvaða vanda hugmyndin um geðsjúkdóma og lyfjaneyslu í samhengi 

trúarupplifana hefur fyrir kenningar James. Ég hef einnig rakið, í nokkuð mörgum orðum, svör 

James við slíkri gagnrýni. Hér er ekki ráðrúm til þess að skoða það mál frekar. Hins vegar vil ég 

benda á hvernig viðhorf James til þessara þátta er partur af sýn hans á eðli trúarhugtaksins. 

Persónulega upplifunin er aðalatriðið hjá James, tauga- eða efnafræðilegar skýringar aukaatriði. Ef 

einhverjum kann að finnast svör James við þessum vanda ófullnægjandi og þau dæmi um trúarlegar 

upplifanir sem lituð eru af slíkum þáttum ógild; þá þýðir það ekki að öll önnur dæmi verði þar með 

líka marklaus. Aðrar hugmyndir verksins halda engu að síður gildi sínu.

Pragmatismi - hamingja sem grundvöllur trúarinnar

Hinar trúarlegu upplifanir geta að dómi James verið af fleiri toga en dæmin  um „meðvitund um 

nærveru.“ Hann nefnir dæmi um það hvernig fólk sér æðri mátt birtast í fegurð heimsins, til að 

22 James, William, 1929:8.
23 James, William, 1929:15 og 18.
24 James, William, 1929:19.
25 James, William, 1929:19.
26 James, William, 1929:21.



mynda hjá Walt Whitman. En svo ég árétti það aftur: það er ekki tilfinningin sem fegurðin vekur 

sem við erum að tala um í sjálfu sér, heldur trúartilfinningin sem þessi fegurð eða „fullkomleiki  

náttúrunnar“ vekur. Ennfremur, í sama dúr, nefnir hann hamingjuna sjálfa og hlátur okkar. „Við 

þurfum ekki að ganga svo langt að segja ... að allur þrálátur eldmóður sé, sem slíkur, trú, né heldur 

þurfum við að kalla hlátur trúarlega ástundum; en við verðum að viðurkenna að langvarandi gleði 

[enjoyment] geti skapað þá tegund trúar sem felur í sér þakkláta aðdáun yfir þeirri gjöf sem svo 

hamingjusamleg tilvist er.“27 Og hamingjan, segir James, er það mikilvægasta í lífi mannsins.28

James leggur mikla áherslu á tengsl hamingju og trúar - og það er í raun grundvallaratriði í 

hinum svokallaða pragmatisma sem James er einn helsti málsvarinn fyrir. „Með slík tengsl milli  

trúar og hamingju, kemur kannski ekki á óvart að fólk skuli byrja að líta á þá hamingju sem trú 

skapar sem sönnun fyrir sannleika hennar. Ef trú skapar manni hamingju, tekur hann hana nær 

undantekningalaust upp. Slík trú ætti að vera sönn; þess vegna er hún sönn. Þetta er, með réttu eða 

röngu, ein af „aðkallandi ályktunum“ trúarlegrar rökhugsunar flestra manna.“ Hann segir í 

existensialískum anda að „þegar fyrstu gjafir náttúrulegrar tilvistar eru óhamingja, eins og svo oft 

reynist,“ verðum við að viðurkenna að „hinar flóknari leiðir til þess að upplif trú eru nýjar leiðir til  

þess að framleiða hamingju, unaðslegir innri vegir til yfirnáttúrulegrar tegundar af hamingju.“29 

„Návist anda guðs,“ hefur James eftir ónefndum þýskum rithöfundi „er hægt að upplifa ... og 

einmitt aðeins hægt að upplifa...Engin önnur sönnun er jafn sannfærandi og þess vegna er hamingja 

upphafspunktur hverrar áhrifaríkrar nýrrar guðfræði.“30

Hér liggur auðvitað beint við að staldra við og spyrja: En er ekki hægt að vera 

hamingjusamur án trúar? Er ekki möguleiki að manneskja sé í þeim hópi (sem verður til  

umfjöllunar í næsta kafla) sem elskar lífið og heiminn, án þess að trúa á að nokkur æðri máttur komi 

þar við sögu. Ef maður er þeirrar náttúru að njóta þess sem er, en hanga ekki í frumspekilegum 

spurningum, er maður þá ekki einmitt líklegri til þess að vera í hópi þessara hreinu sála? Nýtur 

maður ekki ilms blómanna og söngs fuglanna, án þess að velta fyrir sér hvort það var 

tilviljanakennd óreiða eða góður vilji sem er uppspretta þessara unaðslegu fyrirbæra? Ef við svörum 

þessu játandi, þá virðast þessi rök James fyrir því að trúa orðin fremur veikluleg. Gott og vel; en þá 

erum við eflaust búin að missa sjónar af því um hvað heimspeki James snýst. Þessu verki, The 

Varieties of Religious Experience, er öðru fremur ætlað að skoða trúarlegar upplifanir, fremur en að 

dæma gildi þeirra. En við skulum gefa okkur, í samhengi við önnur verk James, til að mynda 

„Trúarviljann,“ að hér sé á ferðinni ákveðin réttlæting trúarinnar. En sú viðleitni er ekki fólgin í því 

að segja: það er rétt að trúa. Það sem hún felur í sér er: það er ekki rangt að trúa. Í vísindasamfélagi 

27 James, William, 1929:77.
28 James, William, 1929:77.
29 James, William, 1929:77.
30 James, William, 1929:78.



sem fyrirlítur trúna, getur vel verið réttlætanlegt að trúa. Ef það færir einhverri manneskju hamingju 

að trúa, sem veldur því að viðkomandi fer að trúa, þá er það gott og blessað. Sú staðreynd að 

einhver annar kann að vera hamingjusamur án þess að trúa, rýrir ekkert gildi þess.

Hinir einbornu

Tengsl trúar og hamingju leiða okkur beint í næstu hugmynd James: aðgreiningu sem leikur stórt 

hlutverk í The Varieties of Religious Experience. James skiptir fólki í flokka sem hann kallar „hina 

einbornu,“„hina tvíbornu og „sjúku sálina.“31 Þessi aðgreining hefur mikið með hamingju fólks að 

gera og þá ekki síst hvernig það fann hamingjuna. Hvort leiðin til hamingjunnar var þyrnum stráð; 

eða hvort hún var einföld og sjálfsögð.

„Hjá mörgum er hamingjan meðfædd og óafturkræf.“32 James vitnar í orð Francis W. 

Newman þegar hann lýsir hinum einbornu: „þau sjá Guð, ekki sem strangan dómara, ekki sem 

stórkostlegan einvald; heldur sem líflegan anda fallegrar samhljómandi veraldar, góðviljaðan,  

miskunnsaman og hreinan.“ Þessar manneskjur hneigjast ekki til frumspekilegra hugleiðinga, heldur 

njóta hlutanna einfaldlega. Þeirra eigin ófullkomleiki truflar þær ekki.33

Helsta dæmi James um slíka manneskju er Walt Whitman sem að sögn unni engu betur en að 

ganga um, horfa á grasið og trén, skínandi ljósið og hlusta á hljóð náttúrunnar.34 „Kannski hefur 

enginn maður lifað sem hefur líkað jafn margir hlutir og mislíkað svo fáir. Ég hef aldrei vitað til  

þess að hann rífist,“ hefur hann ennfremur eftir manni að nafni Dr. Bucke. „Við finnum slíkar 

manneskjur á hverjum tíma, sem halda ákaft í trú sína á gæsku heimsins, þrátt fyrir eigin þrautir og 

þrátt fyrir skuggalega guðfræði sem þau hafa mögulega verið fædd til.“35 James heldur áfram: „Þeir 

[hinir einbornu] þekkja kannski syndina ekki vel í eigin hjarta né heldur í heiminum; og þjáningar 

mannsins bræða þá aðeins til blíðu. Þess vegna skapast enginn innri ófriður, þegar þeir nálgast guð; 

og án þess að vera orðin andleg [spiritual], hafa þau ákeðna sjálfsánægju og kannski rómantíska 

spennu í einfaldri tilbeiðslu sinni.“36

Sumir kynnu nú að spyrja: er þessi trú eða þetta viðhorf mögulegt hjá fólki sem hefur kynnst 

þjáningu mannsins? Svarið er já, samkvæmt James, því hann er ekki að tala um fólk, hverra 

hamingja er dýrsleg. „Ég á við þá,“ segir hann, „sem hafna meðvitað að finna óhamingju, þegar hún 

er borin upp fyrir þá [sem möguleiki] eins og hún sé eitthvað illt og rangt.“37 Eða eins og hann segir 

31 Á frummálinu kallast þessar manngerðir „the once born,“ „the twice born,“ og „the sick soul“. 

32 James, William, 1929:78.
33 James, William, 1929:79.
34 James, William, 1929:83.
35 James, William, 1929:78.
36 James, William, 1929:80.
37 James, William, 1929:78.



um Walt Whitman: „Hann er meira en bara dýra-maðurinn, sem hefur ekki smakkað af tré góðs og 

ills. Hann er nógu meðvitaður um syndina til þess að vera reffilegur (e. swagger) í sinnuleysi sínu 

gagnvart henni. (84) Ennfremur: „Fyrir hið heilbrigða geðslag [healthy-minded temperament] er 

illskan sjúkdómur og áhyggjur yfir sjúkdómi eru sjálfar frekari sjúkdómur.“38

Margar af þeim hugmyndum sem til umfjöllunar eru í verkum James eru til skoðunar í 

kvikmyndum Terrence Malick. Raunar er andi James svo sterkur í verkum Malick á köflum, að það 

læðist stundum að manni sá grunur að Malick, sem er með heimspekigráðu frá Harvard, hafi haft 

James í huga, leynt eða ljóst, við gerð ákveðinni kvikmynda sinna. Skoðum til að mynda 

eftirfarandi kafla um hina einbornu: „Það má vona að við eigum öll einhvern vin, ef til vill oftar 

kvenlegan en karlmannlegan, og ungan frekar en gamlan, sem hefur svona himinbláa sál, og tengist 

frekar blómum og fuglum og öllu sem er sakleysislega töfrandi, frekar en myrkum, mannlegum 

ástríðum. Vin sem getur hvorki hugsað illt um menn né Guð, og búandi yfir trúarlegri gleði frá 

upphafi þarf ekki frelsun frá neinum undanfarandi byrðum.“39

Þessi ímynd fellur nánast fullkomlega að persónu móðurinnar, Mrs. O'Brien, í kvikmyndinni 

Tree of life eftir Malick. Hún stendur fyrir þessa beinu tengingu við æðri mátt og hinar þjökuðu 

persónur myndarinnar, elsti bróðirinn í fjölskyldunni og faðirinn (Brad Pitt), sækja innblástur til  

hennar - og raunar litla bróðursins í fjölskyldunni líka, sem þeir setja í flokk með móðurinni. Fyrstu 

orð myndarinnar segir Sean Penn: „Bróðir...móðir...það voru þau sem leiddu mig að dyrunum 

þínum.“ Og ekki löngu síðar, þegar við skoðum persónu föðurins segir hann „Þú talaðir við mig í 

gegnum hana. Þú talaðir við mig frá himninum. Trjánum. Áður en ég vissi að ég elskaði þig. Trúði á 

þig. Hvenær snertirðu fyrst hjartað í mér?“40 Þannig sjáum við skýrt að það er ekki aðeins móðirin 

sem er tengd þessum mætti heldur leita líka aðrir tengingar í gegnum hana.

Það er rétt að skoða hér viðhorf Mrs. O'Brien til náttúrunnar. Walt Whitman naut náttúrunnar 

og að sjá fegurð hennar virðist vera órjúfanlegur hluti þess að vera í flokki hinna einbornu41; það er 

freistandi að gefa sér að þeir sjái náttúru mannsins holdgervast í hinni eiginlegu náttúru; og þannig 

trúi þeir líka á hið góða í manninum. Móðirin í Tree of life trúir þó ekki á skilyrðislausan góðleika 

náttúrunnar. Þvert á móti gerir hún sér fulla grein fyrir breyskleika fólks og náttúru. Hún stillir 

raunar náttúrunni upp sem andstæðu þess sem hún kallar náð eða göfgi (e. grace), sem mætti segja 

að sé hið ástríka og góða í sköpunarverkinu. Hún lýsir náttúrunni sem gráðugri og sjálfselskri: 

„Náttúran vill aðeins þóknast sjálfri sér. Fá aðra til þess að þóknast sér líka. Hún vill drottna yfir 

þeim. Fá sínu framgengt.“ Á meðan „náð [grace] reynir ekki að þóknast sjálfri sér. Hún sættir sig 

við að vera lítilsvirt, gleymd, illa liðin. Hún meðtekur móðganir og meiðsli.“ Ég tel þó fyllilega rétt  

38 James, William, 1929:125.
39 James, William, 1929:79.
40 Malick, Terrence. 2011. The Tree of Life.
41 James, William, 1929:79.



að setja móðurina í flokk með Whitman. Eins og áður segir; þetta er ekki fólkið sem hefur ekki 

smakkað af tré góðs og ills. Þetta eru þeir sem sjá hið illa, en trúa að þegar við horfum á stóra 

samhengið, sjáum við heildstæðan góðleika í öllu. Móðirin sér, til að mynda, sönnun fyrir 

mikilfengleika guðdómsins í náttúrunni, þrátt fyrir allt. Það sést skýrast í myndmálinu sem sýnir 

tengsl hennar við náttúruna og hvernig hún sér þar hið góða. En einnig í orðum hennar: Hún segir 

að þeir sem lifi ekki eftir viðhorfi „náðarinnar“ finni „ástæður til þess að vera óhamingjusamir.  

Þegar allur heimurinn skín umhverfis þá [...] og ástin brosi í gegnum alla hluti“ - og undir þessum 

orðum sjáum við guðdómlegar myndir af trjám, sólargeislum, brosum og leik.

Í The Varieties of Religious Experience eru nánast engin dæmi um einborna einstaklinga, 

utan Walt Whitman. Sama máli gegnir um lang flest skáldverk og kvikmyndir. Ég á erfitt með að 

segja hvort ástæðan sé sú að þessi manngerð sé svona sjaldgæf eða hvort hún þyki síður efni í 

skáldskap eða vangaveltur af þessu tagi. Síðari skýringin er ekki svo ósennileg, því við sem 

berjumst í þessari leit, viljum heyra af fólki sem hefur tekist að ná þessu stigi. Og hin dramatísku 

lögmál fela alltaf í sér baráttu eða leit, og því eru þeir sem fæðast með lausnina ekki áhugaverð 

viðfangsefni. Nema að svo miklu leyti sem þau nýtast hinum sjúku sálum sem leiðarljós í baráttu 

sinni. Ég mun fjalla aftur um The Tree of Life innan skamms, en vil fyrst skoða aðeins önnur hugtök 

hjá James: nefnilega það sem hann kallar sjúku sálina og hina tvíbornu.

Sjúka sálin

Það eru ekki allir svo heppnir að fæðast með þessa náttúrulega tengingu við æðri mátt. Mörg okkar 

eiga erfitt með að stilla sína innri strengi í samhljóm hvern við annan og umhverfi sitt. James notar  

annars vegar hið dramatíska orðalag „sjúkar sálir“ og svo hins vegar hið hófstilltara; „sundrað 

sjálf,“ (e. divided self) til þess að lýsa þessum einstaklingum. Ástæðurnar fyrir þessari vanstillingu 

eru margskonar: allt frá óútskýranlegri tilvistarangist, yfir í erfiðleika og áföll í lífinu. Svo er það 

glíman við hina stóru trúarheimspekilegu spurningu: ef við sjáum hið illa í hlutunum, hvernig 

getum við þá trúað á góðviljaðan æðri mátt handan þeirra?

Nánast öll dæmi James eru um slíkar sjúkar sálir, endurfædda einstaklinga eða leið þeirra í 

gegnum þá baráttu. Á sama hátt eru slík dæmi langtum algengari í kvikmyndum og bókmenntum. 

Ég hygg að það sé einfaldlega vegna þess að sú glíma er manninum stöðugt hugðarefni, sé hann í 

þessum seinni flokki. Honum gagnast ekki sérstaklega - þó auðvitað geti hann haft áhuga á - að 

heyra af þessum einfaldlega hamingjusömu börnum guðs. Þau hinsvegar - guðslömbin - hafa 

sennilega ekki sérstakan áhuga á vangaveltum um glímu góðs og ills; þau hafa áhuga á fegurðinni 

sjálfri. Kvikmyndirnar sem hér eru til umfjöllunar fjalla allar um glímu „sundraða sjálfsins“ við 

einhvern eða alla þessara þátta: tilvistarangistina, erfiðleika lífsins, og svo stað hins illa í þessu öllu 



saman.

Allra fyrstu orðin í The Thin Red Line eru: „Hvaða stríð er þetta, í hjarta náttúrunnar? 

Afhverju stríðir náttúran stöðugt við sjálfa sig?“42 Viðfangsefni hennar er stríð: sem virðist svo oft, 

þegar við skoðum söguna, vera náttúra mannsins. Stríð og guð. Við erum staðsett í hreinasta formi 

illskunnar miðju. Í senu þar sem við sjáum amerískt herlið slátra Japönum, erum við bókstaflega 

spurð (talsetning) þessarar erfiðu spurningar, sem virðist hvergi meira aðkallandi: „Þessi mikla 

illska. Hvaðan kemur hún? Hvernig stalst hún inn í heiminn? Hvaða sæði, hvaða rótum óx hún upp 

af. Hver gerir þetta? Hver er að drepa okkur? Ræna okkur lífi og ljósi?“ Af þessu leiðir nokkuð 

augljóslega spurningin: hvernig getur verið til góður guð í heimi með svona illsku? Og persónurnar 

í myndinni eru allar að kljást við þetta vandamál á einn eða annan hátt.

Hið illa er ekki jafn augljóst í The Tree of Life, sem skoðar úthverfalíf í Bandaríkjunum. 

Vissulega eiga sér stað tragískir atburður í myndinni: tvö dauðsföll. Og bæði eiga þau sinn þátt í 

glímu hinna persónanna við sorgina og sáttina við lífið. Hins vegar eru það ekki þau sem eru „hið 

illa“ í myndinni. Syndin er ekki öfgafull í þessari mynd, heldur hversdagsleg. Jack, sem er elsti 

sonurinn í fjölskyldunni, er í sífelldri baráttu við illskuna í sjálfum sér. Það er þunn lína á milli  

strákapara og illsku - en það er kannski kjarni málsins: við erum í stanslausri glímu við litla og 

lævísa illsku í sjálfum okkur: öfgafull og augljós siðferðileg dæmi eru sjaldgæf. Strákarnir í 

hverfinu henda kínverjum í fuglshreiður með eggjum, þeir brjóta glugga, þeir taka frosk, strengja á 

flugeld og skjóta honum upp. Jack brýst inn, stelur hvítum kjól og hendir út í á; symbólísk og 

bókstafleg flekkun siðferðis hans. Hann er vondur við bróður sinn, sem treystir honum, og skýtur 

hann í puttann. „Ég kunni ekki að nefna þig, synd,“ segir Jack og heldur áfram: „En ég mun segja 

að það hafi verið þú. Þú varst alltaf að kalla á mig.“

Jack stendur fyrir baráttuna milli hins góða og illa innra með okkur, faðirinn stendur fyrir 

hið illa og móðirin fyrir hið góða. Að því sögðu er rétt að halda því til haga að við sjáum dýpt í 

öllum persónum myndarinnar; við vitum að í raun eru persónurnar marglaga en engu að síður 

finnum við að þetta er það sem þeir standa fyrir. Þetta sjáum við skýrar í þessum orðum Jacks: 

„Faðir. Móðir. Alltaf glímið þið innra með mér. Munuð alltaf.“ Það er þessi hversdagslega illska 

innra með okkur og glíman við hana sem er lykilatriðið í The Tree of Life. Og þá ekki síst þegar 

mótsögn trúarglímunnar veldur mótsögn innra með okkur. „Hvar varst þú?“ spyr Jack guð. „Þú lést 

strák deyja ... Afhverju ætti ég að vera góður? Ef þú ert það ekki?“ En þrátt fyrir allt þráir hann að 

komast aftur í tengingu við guðdóminn; við náðina. Hann spyr: „hvernig kemst ég til baka. Þangað 

sem þau eru?“

American Beauty fæst við melankólíuna: tilvistarangist er kannski stórt orð, en langþreyta á 

lífinu, hlýtur samt að geta valdið angist. Þunglyndi er James hugleikið (fyrirlestur VI og VII) og er 

42 Malick, Terrence. 2011. The Thin Red Line. (Þýðingar úr The Thin Red Line eru byggðar á þýðingu Magneu Hrannar 
Örvarsdóttur).



það eitt helsta einkenni sjúku sálarinnar. Allar persónur American Beauty eru í einhverskonar 

tilvistarkreppu og í leit að merkingu eða sátt. Augljósasta dæmið er aðalpersóna myndarinnar, 

Lester Burnham sem leikinn er af Kevin Spacey, en myndin hefst á montage-senu af lífi hans, með 

talsetningu (e. voice-over) um hversu vonlaust líf hans er. Hvernig sambönd hans eru orðin 

innihaldslaus, vinnan hans óspennandi og engin ástríða eftir í lífi hans. Aðalsögulína myndarinnar, 

myndi ég segja, er sagan af því hvernig hann kemst yfir þetta og breytir um viðhorf til lífsins. Áður 

en ég rek þá sögu vil ég nefna aðra persónu myndarinnar, Ricky Fitts, sem vitnað er í fyrr í þessari 

ritgerð. Hann er skýrt dæmi um manneskju sem hefur yfirstigið andlega og trúarlega erfiðleika og 

náð innri ró og frelsi. Hann er það sem James kallar tvíborna manneskju. Við sjáum á hegðun hans 

og orðum að hann hefur sjálfsöryggi og stóískt viðhorf til lífsins; og það kemur heim og saman við 

áðurnefnda einræðu hans um hvernig hann fór að finna að það þurfi aldrei að óttast neitt. Ennfremur 

kemur þar í ljós að það er einmitt vegna tengsla hans við æðri mátt sem hann hefur öðlast þetta 

viðhorf. En hann fékk ekki þetta lífsviðhorf í vöggugjöf, heldur hefur leið hans þangað einmitt verið 

ströng. Hann hafði verið í unglingafangelsi eða einhverskonar stofnun eftir að hafa misst stjórn á 

skapi sínu og beitt annað ungmenni mjög alvarlegu ofbeldi. Heimilislíf hans er í molum og hann 

verður fyrir andlegu og líkamlegu ofbeldi af hendi föður síns. Við heyrum ekki beinlínis hvernig 

Ricky endurfæðist. Það hefur varla verið við það eitt að horfa á fegurðina í pokanum fjúkandi. Mín 

tilfinning er sú að það hafi frekar verið langt ferli - þó svo að James nefni raunar nokkur dæmi af 

skyndilegum endurfæðingum. En þetta er ekki sagan af andlegu ferðalagi Ricky; þó svo að sem 

áhorfendur þurfum við að vita að það ferðalag hafi eitt sinn verið farið.

Endurfæðingin

Þetta andlega ferðalag Ricky Fitts fellur vafalaust í flokk með slíkum breytingarferlum sem James 

eru hugleikin. Mörg orð eru til um þetta ferli. „Að umbreytast, að endurfæðast, að hljóta náð, að 

upplifa trú“43 eru nokkur þeirra sem James nefnir. Hann lýsir þessu sem ferli, þar sem „sjálf, sem 

hefur hingað til verið sundrað, óhamingjusamt og meðvitað um innri vanstillingu sína, nær 

samstillingu og verður meðvitað rétt, æðra og hamingjusamt, í tengslum við traustara tak sitt á  

trúarlegum veruleika.“44 Ég mun héðan í frá nota orðið endurfæðing sem þýðingu á enska orðinu 

convertion, sem er grundvallarhugtak í bókinni. Þær sálir, sem hafa hlotið lækningu - eftir svona 

ferli - og eru ekki lengur sjúkar, kallar James hina tvíbornu. Í áðurnefndum þætti BBC segir 

Jonathan Rée heimspekingur: „Hinir tvíbornu, og [James] setti sjálfan sig tvímælalaust í þeirra hóp, 

eru manneskjur sem, að svo miklu leyti sem þær eru færar um hamingju á fullorðinsárunum, hafa 

43 Á frummálinu notar James orðin: „to be converted,“ „to be regenerated,“ „to receive grace,“ „to experience religion.“

44 James, William, 1929:186.



glímt við hræðilega sorg, hræðilegan vafa, og einhvernveginn sigrast á aðstæðum sínum.“45

Aftur að American Beauty: Þegar Lester hittir Ricky í fyrsta sinn, áttar hann sig á því að það 

er hægt að stjórna eigin lífi. Hann horfir á Ricky segja upp vinnu sinni sem þjónn. Ricky hafði engu 

að tapa, enda hefur hann aðra megin tekjulind; að selja gras. Lester segir sjálfur upp í sinni vinnu 

nokkru síðar og útvegar sér þá sjálfur einnig viðurværi með ólöglegum hætti: hann kúgar yfirmann 

sinn, sem virðist eiga það skilið. Myndin forðast að fella siðferðisdóma yfir persónum og ég hyggst 

reyna að forðast það líka. Hún sýnir persónurnar í sympatísku ljósi, og það er jafnvel hluti af 

„endurfæðingu“ Lesters að byrja að reykja gras og kúga út peninga; og hluti af vegferð eiginkonu 

hans að halda framhjá honum. Eiginkonan, Carolyn, er sjálf í sínu ferðalagi, sem felst í stuttu máli í  

leit hennar að neista í líf sem hefur tapað honum í efnishyggjukapphlaupi.

Í áðurvitnuðum orðum Ricky Fitts er trúarlegt eðli lífsviðhorfa hans nokkuð ljóst. Til þess að 

undirstrika það enn frekar má taka dæmi eins og þegar hann segist hafa séð dauða, heimilislausa 

konu og segir:  „Þegar þú sérð eitthvað eins og það, þá er eins og guð sé að horfa beint á þig, aðeins 

í augnablik. Og ef þú gætir að þér, þá geturðu horft á hann til baka.“ Þegar Jane spyr hann hvað 

maður sjái þá svarar Ricky: „Fegurð.“ Sýn Lesters og vegferð er ekki jafn augljóslega trúarleg og 

Rickys. En ég skil hana engu að síður sem trúarlega. Lester nær tökum á lífi sínu og umbreytist á 

fremur hversdagslegan hátt: með því að koma sér í form, hætta í vinnunni sem hann hataði, hlusta 

aftur á uppáhaldstónlistina sína, byrja að standa með og taka stjórn yfir sjálfum sér og svo 

framvegis. Svo þegar er hann spurður, að því er hann sjálfur segir í fyrsta skipti í mjög langan tíma, 

„hvernig líður þér?“ virðist hann fyrst átta sig á áhrifum breytinganna. Hann svarar með 

merkingarþrungnum gleðisvip: „Mér líður vel.“ Skömmu síðar er hann svo drepinn, en hann hefur 

öðlast einhverja stóíska ró og hann segir í talsetningu sem virðist koma frá handanheiminum: „Ætli 

ég gæti ekki verið frekar reiður yfir því sem kom fyrir mig. En það er erfitt að vera reiður þegar það 

er svo mikil fegurð í heiminum.“ Þessi orð og allur mónólógur Lesters í lokin er eins og endurómur 

frá Ricky Fitts - og þó svo að hann nefni ekki orðið guð, er tónninn andlegur. „Stundum líður mér 

eins og ég sjái [fegurðina] alla í einu og það sé of mikið. Hjartað í mér fyllist eins og blaðra sem er 

við það að springa, Þá man ég eftir að slaka á, og reyna ekki að halda í hana. Og þá rennur hún í 

gegnum mig eins og regn. Og ég get ekki fundið neitt annað en þakklæti fyrir hvert einasta 

augnablik þessa litla, heimskulega lífs.“ Það síðasta sem hann segir er svo: „Þú veist örugglega 

ekkert um hvað ég er að tala. Engar áhyggjur. Þú munt það einn daginn.“ Þarna er undirtónninn sá, 

að af því að hann sé látinn, þá hafi hann öðlast dýpri yfirsýn yfir líf sitt. Að hann sé, bókstaflega eða 

í huglægum skilningi, að tala frá öðru lífi handan þessa og þar finni menn loksins þennan frið.

Il giardino dei Finzi-Continis eftir Vittorio de Sica er jarðbundin mynd fremur en 

frumspekileg. Hún fæst lítt við trúarlegar spurningar, en í einum kafla orðar de Sica 

45 Bragg, Melvyn, 2010.



endurfæðingarhugmyndina vel að mínu viti. „Þú kemst yfir þetta. Og miklu fyrr en þú heldur. 

Vitaskuld þykir mér það leitt, ég get ímyndað mér hvernig þér líður núna. En, á einhvern hátt,  

öfunda ég þig. Í lífinu, til þess að skilja ... til þess að virkilega skilja heiminn, verður maður að 

deyja í það minnsta einu sinni. Svo, ég held að lögmálið sé þetta: það er betra að deyja ungur, þegar 

það er ennþá nægur tími til þess að draga sig upp og fæðast upp á nýtt.“46 Þessi orð mælir faðir til 

þess að hugga son sinn í ástarsorg; en undirtónninn er dýpri: þeir eru úr gyðingafjölskyldu, sem 

smátt og smátt verður fyrir meira aðkasti samstíga uppgangi fasista. Depurðin er hvorutveggja yfir 

ástinni og illsku heimsins. Það kemur ekki beinlínis fram hvort um trúarlega hugmynd sé að ræða, í 

þessu tilviki eða hvort þetta sé aðeins huggandi myndlíking; en hvað sem því líður þá óma þessi orð 

með mér og minna mig á hugmyndina um endurfæðinguna, sem í sínum trúarlega skilningi er ein af 

grundvallarhugmyndum William James.

Eitt eftirminnilegasta dæmi James um sjúka sál og lausn hennar er frá Tolstoy sem notaði 

gamla dæmisögu til þess að skýra tilfinningar sínar. Dæmisagan segir í sem fæstum orðum frá 

manni á flótta undan villdýrum eða skrímslum sem hoppar niður í tóman brunn en sér þar á 

botninum eldspúandi dreka. Hann grípur þá í trjágrein og heldur sér, því hann óttast bæði að klifra á 

yfirborðið í fang ófreskjunnar og líka að láta sig falla.  Hann sér svo tvær mýs sem naga greinina, 

svo örlög hans færast nær. Loks sér hann hunangsdropa í blöðum trésins, sem hann tekur til við að 

njóta. „Þannig hélt ég í greinar lífs míns, vitandi að hinn óhjákvæmilegi dreki dauðans beið mín,  

tilbúinn að rífa mig í sig, og ég get ekki skilið hvers vegna ég er gerður að píslarvotti. Ég reyni að 

sjúga hunangið, sem áður huggaði mig; en mér líkar það ekki lengur, og dag og nótt naga mýsnar 

greinarnar sem ég hangi í. Ég get aðeins séð eitt: drekann og mýsnar - ég get ekki snúið mér 

undan.”47

Tolstoy glímir lengi við þennan vanda og leitar í heimspeki og trúarrit en finnur þar aðeins 

fjórar mögulegar lausnir og hugnast engin þeirra. Að njóta hunangsins og sjá ekki drekann eða 

mýsnar finnst honum vera dýrslega blindni sem hann geti ekkert lært af.  Önnur lausn er  íhugandi 

epíkúrismi (e. reflective epicureanism), að grípa daginn meðan hann endist, sem honum finnst 

aðeins vera meðvitaðri tegund af forheimskun (e. stupefaction) en sú fyrsta. Sjálfsmorð, sem honum 

finnst þó einhver karlmennska felast í, er þriðja leiðin. Að lokum er hægt að sjá bæði mýsnar og 

drekann en halda samt veiklulega og þunglyndislega í runna lífsins.48 Tolstoy hallaðist sannarlega í 

átt að sjálfsmorðinu. En á meðan hann glímdi við vandann vitsmunalega, kom smátt og smátt yfir  

hann tilfinning. Stingandi tilfinning, sem hann fann ekki annað orð yfir en „þorsta eftir guði.” Þessi 

tilfinning, segir hann, kom frá hjartanu, og fól í sér von um að finna hjálp.49 Von sem svo leiddi af 

46 De Sica, Vittorio, 1970. Il giardino dei Finzi Contini.
47 James, William, 1929:151-152.
48 James, William, 1929:152.
49 James, William, 1929:153.



sér (áframhaldandi) leiðangur hans til lausnar.

James lýsir þessu ferli, sem Tolstoy og svo margir aðrir hafa gengið í gegnum: „Maður hefur 

smakkað af ávexti trésins og hamingja Edens kemur aldrei aftur. Hamingjan sem kemur, þegar hún 

kemur … er ekki hin einfalda vanþekking um illsku, heldur eitthvað miklu flóknara, sem inniheldur 

náttúrulega illsku sem einn af þáttum sínum. En illskan er ekki lengur ógn af því að nú sér maður 

hana drukknandi í yfirnáttúrlegi góðvild ... og hinn þjáði, þegar honum er bjargað er honum bjargað 

af einhverskonar annarri fæðingu, dýpri tegund meðvitaðrar tilveru en hann þekkti áður.“50 Ef 

einhverstaðar er að finna kjarnann í hugmynd James um endurfæðinguna - þá er það held ég í 

þessum orðum.

Lausn Tolstoy er ein birtingarmynd endurfæðingarferlisins. Þetta ferli, sem enginn upplifir 

eins, og er stundum flókið, stundum einfalt, stundum ómeðvitað, stundum afleiðing meðvitaðrar 

leitar lýsir sér í tvennskonar breyttu ástandi. Annars vegar er það hið tilfinningalega ástand sem 

hinn endurfæddi kemst í og  hins vegar hin huglæga eða vitsmunalega breyting.  Tilfinningalega 

ástandið kallar hann ástand fullvissu og það lýsir sér í fjórum þáttum. Í fyrsta lagi losnar 

viðkomandi við áhyggjur og finnur tilfinningu um að allt sé rétt við sig, tilfinningu friðar og 

samhljóms. Önnur er tilfinning um að skynja sannleika sem viðkomandi þekkti ekki áður. Því næst 

nefnir hann að hlutirnir virðist taka hlutlægum breytingum; sem hann líkir við áhrif meskalíns. 

Fjórða einkenni hins tilfinningalega ástands er alsæla hamingju sem viðkomandi finnur. Hin 

huglæga eða vitsmunalega breyting, sem er hinn þáttur endurfæðingarinnar, held ég að sé, þegar allt 

kemur til alls, einfaldlega viðhorfsbreyting (eins órómantískt og það hljómar meðal ljóðrænna frasa 

James).

James segir að ákveðin trúarbrögð byggi á hugmyndinni um endurfæðinguna (e. 

convertion). „Búddismi, að sjálfsögðu, og kristni, eru í grunninn trú frelsunar: maðurinn verður að 

deyja af óraunverulega lífi áður en hann fæðist til hins raunverulega lífs.“51 Ég verð að staldra við 

og skoða merkingu þessarar setningar aðeins nánar. Maðurinn verður að deyja af óraunverulega lífi, 

áður en hann getur fæðst í raunverulega lífið. Þessi myndlíking virðist virkilega augljós þegar 

maður les hana - en að orða hana bókstaflega, eins og góðum heimspekingi sæmir, til þess að 

merking hennar sé skýr og skiljanleg; óháð ljóðrænum gæðum hennar, er erfiðara en maður skyldi 

ætla. Ég get ekki skilið hana öðruvísi en svo að hún sé einfaldlega viðhorfsbreyting. Við byrjum allt  

í einu, að sjá hið illa í heiminum í öðru ljósi, ekki af röklegum ástæðum heldur frekar 

tilfinningalegum.Við sjáum ennþá drekann og bestíuna, og mýsnar sem naga greinarnar - en það 

snertir okkur ekki lengur.

Ef við áttum okkur á að það sé til illska í heiminum, eins og við sjáum svo skýrt í kringum 

okkur í heiminum og kvikmyndirnar sem eru hér til umfjöllunar benda okkur á, hvernig leysum við 

50 James, William, 1929:153-154.
51 James, William, 1929:162.



þá trúargátuna? „Ef við viðurkennum að hið illa sé grundvallandi þáttur tilveru okkar og lykill að 

túlkun lífs okkar, þá komum við okkur í ákveðinn vanda ... frá stjónarhorni eingyðis- eða 

algyðistrúar, hlýtur hið illa, rétt eins og allt annað að eiga grunn sinn í Guði; og vandinn er að sjá 

hvernig það geti mögulega verið tilfellið sé Guð algóður.“52 James segir „að eina augljósa 

undankomuleiðin frá þessari þverstæðu sé að losna undan eingyðishugsunarhættinum“ og taka upp 

sjónarhorn fjölhyggju. Að heimurinn hafi alltaf verið til sem samansafn „hærri og lægri hluta og 

lögmála, frekar en algjörlega samræmd eining [e. unitary fact.] Því þá þyrfti hið illa ekki að vera 

grunnþáttur.“53 Þetta má segja að sé stórt heimspekilegt stökk og það er sérstök umræða út af fyrir 

sig hvort hinar ýmsu greinar helstu trúarbragða heimsins séu samræmanleg við þennan þátt í 

kenningu James. Það er eflaust túlkunaratriði og eitthvað sem hver trúarhópur eða einstaklingur þarf 

að skoða fyrir sig. Í því ljósi er rétt að hafa í huga aðgreininguna milli fyrstu og annarrar handar 

trúar. En fyrir kenninguna sjálfa um persónulegar trúarupplifanir og fyrstu handar trú, er þetta besta 

lausnin og sú sem James velur: að leita til fjölhyggjunnar.

Samantekt - Thin Red Line

Hugmyndin um endurfæðinguna, stað illskunnar í heiminum og möguleikann á trú og trúna sem 

viðhorf til heimsins er allt um lykjandi í The Thin Red Line. Eins og áður hefur komið fram, eru 

flestar persónurnar sjúkar sálir sem horfa á illskuna allt í kringum sig og leita eftir fremsta megni að 

merkingu í þessu öllu saman. Einhverri andlegri skýringu.

Sýn persónanna á umheiminn er háð afstöðu þeirra til þessarar hugmyndar. Við sjáum að 

sumir sjá náttúruna sem illa í eðli sínu. „Náttúran er grimm, Staros“ segir Lt. Col. Gordon Tall. 

„Sjáðu frumskóginn. Sjáðu þessar klifurjurtir, hvernig þær vefjast um trén og gleypa allt.“54 Það 

sama er uppi á teningnum í áðurnefndum orðum við upphaf myndarinnar, um stríðið í hjarta 

náttúrunnar.

Það eru margar senur sem sýna hvernig sumir hermannanna hafa ekki fundið neinn tilgang 

eða sátt við illskuna sem þeir sjá. Skýrasta birtingarmynd þess er Sgt. McCron, sem missir vitið og 

öskrar út í loftið eða í átt til himins. „Hver ákveður hver á að deyja? Hver ákveður hver á að lifa! 

Þetta er tilgangslaust!!“ Margar aðrar persónur myndarinnar láta í ljós bæði hræðslu, ósætti og 

skilningsleysi yfir illsku heimsins. Við sjáum aðeins brot af hugmyndum þeirra, þar sem flestar 

persónurnar tala ekki mikið, en við vitum að á bakvið orðin er stór barátta, eins og við vitum að 

mest leynist undir yfirborðinu þegar við sjáum toppinn á ísjaka.

En við sjáum ekki aðeins muninn í viðhorfi mannanna og hvernig það hefur áhrif á líðan 

52 James, William, 1929:129.
53 James, William, 1929:130.
54 Malick, Terrence, 1998.



þeirra; þessi hugmynd er beinlínis orðuð í myndinni, af Edward P. Train. „Einn maður horfir á 

deyjandi fugl og heldur að það sé aðeins sársauki. En dauðinn á lokaorðið. Hann hlær að honum. 

Annar maður sér sama fuglinn, finnur mikilfengleikann. Finnur einhverja gleði fara um sig.“ Þannig 

sést skýrar að þetta er hugmynd sem Malick vill setja fram, ekki eftir-á-túlkun sem ég seilist eftir.

Ég myndi hiklaust segja að allar persónur myndarinnar séu á andlegri vegferð, en sú sem 

kannski drífur söguna helst áfram er saga Witt og samskipti hans við Edward Welsh.

Í upphafi myndarinnar virðist Witt vera í hugarástandi sjúku sálarinnar: „Ég man móður 

mína þegar hún var að deyja. Samanskroppin og grá. Ég spurði hana hvort hún væri hrædd. Hún 

hristi bara höfuðið. Ég var hræddur við að snerta dauðann sem ég sá í henni. Ég fann ekkert fallegt 

eða heilagt við að hún færi aftur til Guðs. Ég hef heyrt fólk tala um ódauðleika en ég hef ekki séð 

hann.“ Hann efast: en engu að síður, er hann opinn fyrir þeim möguleika að ódauðleikinn - hvað svo 

sem hann á nákvæmlega við með því - sé til. „Ég vona bara að ég nálgist [dauðann] eins og hún 

gerði. Með sömu...ró. Því þar er hann falinn - ódauðleikinn sem ég hef ekki séð.“ Og vonin um að 

hann geti fundið hann er til staðar. En þarna inni leynist fremur andleg hugmynd: í rónni, eða 

mögulega því sem hefur verið nefnt á íslensku árvekni (e. mindfulness) felst trúin. Og árveknin er 

vissulega hugmynd um viðhorf til lífsins sem byggist á að taka öllu eins og það er og finna 

mikilfengleikann, án þess að hafna hinu illa. Það virðist vera kjarni trúarinnar hjá James: við vitum 

ennþá af illskunni, en allt í einu finnum við samt ró sem leikur um okkur og njótum.

Í fyrri hluta brotsins sem ég vitna í hér að ofan sýnir Witt viðhorf sjúku sálarinnar. En þar er 

hann að tala um hvernig honum leið frekar en hvernig honum líður núna. Í seinni hluta 

setningarinnar hefur fræi endurfæðingarinnar verið sáð. Á meðan þessi fyrrnefndu orð hljóma sjáum 

við svipmyndir frá Kyrrahafseyju einni, þar sem Witt dvaldi sem liðhlaupi í byrjun myndarinnar.  

Svo, eftir þessi orð sjáum við hvernig Witt dvelur hamingjusamur á meðal frumbyggja eyjunnar, í 

útópískri sýn á hvernig líf mannsins getur verið, hafi hann ást og frið að leiðarljósi.

Sú dvöl endar þegar sjóherinn gómar hann og næsta sena er af yfirheyrslu. Welsh yfirheyrir 

Witt í kaldranalegu umhverfi herskipsins. Þar segir Welsh að „í þessum heimi [sé] maðurinn útaf 

fyrir sig ekkert. Og það [sé] enginn heimur nema þessi.“ Áhersla Welsh á að það sé aðeins til þessi 

eini heimur er endurtekin síðar: „Ef þú deyrð, þá mun það vera til einskis. Það er ekki einhver annar 

heimur þarna úti, þar sem allt verður í lagi. Það er bara þessi heimur. Þessi klettur“. Í fyrra skiptið 

svarar Witt því til að hann hafi séð annan heim. „Jæja,“ svarar Welsh, „þá hefurðu séð hluti sem ég 

mun aldrei sjá“.

 Augljóslega er Witt að vísa til heimsins sem hann upplifði á eyjunni, en hann virðist líka 

vera að vísa til einhvers þar fyrir utan. Hann er ekki bara að meina að það séu til önnur samfélög, 

sem eru eins og aðrir heimar. Hann er að meina að það sé heimur handan okkar heims.

Ennfremur, í samhengi við myndina í heild, virðist ljóst að forsenda þess að sjá þennan heim 



- og fá hlutdeild í honum - sé að hafa ákveðið viðhorf. Þetta sjáum við, meðal annars útfrá því 

hvernig viðhorf Witt breytist með tímanum. Þegar hann kemur aftur á eyjuna, hefur stríðið mengað 

sýn hans, og hann sér lífið þar í allt öðru ljósi: ágreining og óhamingju. En hann segir einmitt 

sjálfur: „Stríð göfga ekki menn, þau breyta þeim í hunda, eitra sálina.“ En síðar öðlast hann aftur 

nýtt viðhorf.

Í svari Welsh virðast hins vegar örlög hans leynast. Af því að hann er viss um að hann muni 

aldrei finna þennan heim, þá getur hann sennilega aldrei fundið hann. James segir að trúin, eða í það 

minnsta opinn hugur gagnvart henni, geti verið óhjákvæmileg forsenda þess að komast í snertingu 

við hana. Trúin sjálf - eða vonin um hana - geti svo að segja skapað möguleikann á sjálfri sér. Í 

greininni „Trúarviljinn“ líkir James þessu við það að ef ástfanginn maður neitar að gera neitt í 

málunum fyrr en hann er þess fullviss að ástin sé endurgoldin, þá er líklegast að hún verði aldrei 

endurgoldin.

Seint í myndinni tala þeir aftur saman, Witt og Welsh. Eftir að Welsh skýtur á Witt fyrir að 

vera vandræðaseggur svarar hann: „Þér er annt um mig, er það ekki, liðþjálfi? Mér fannst það alltaf. 

Afhverju spilarðu þig alltaf svona harðann?“ Skömmu síðar í samtalinu segir Welsh: „Trúirðu enn á 

fallega ljósið? Hvernig ferðu að því? Þú ert töframaður í mínum augum.“ Witt svarar: „Ég sé ennþá 

neista í þér.“

Næsta sena þar á eftir er raunar sú sem orðin um dauða fuglinn koma fram: þegar við 

heyrum fyrri hlutann sjáum við myndir af Welsh: „Einn maður horfir á deyjandi fugl og heldur að 

það sé aðeins sársauki. En dauðinn á lokaorðið. Hann hlær að honum.“ Undir næsta frasa sjáum við 

Witt: „Annar maður sér sama fuglinn, finnur mikilfengleikann.“ Og loks er aftur klippt á Welsh 

þegar síðustu orðin koma fram: „Finnur einhverja gleði fara um sig.” Í samhengi við tónlistina og 

fyrri samtöl, skil ég þetta sem svo að Witt hafi þarna öðlast sína sátt en Welsh sé enn að glíma, 

jafnvel óvinnandi glímu.

Að lokum deyr Witt, fórnar sér fyrir félagana. Hann valdi sjálfur að skrá sig í fótgönguliðið 

(í stað þess að vera sjúkraliði). Hann valdi líka að fara í síðasta leiðangurinn - sem hann vissi að 

væri lífshættulegur; og hann valdi sjálfur að fórna lífi sínu til þess að afvegaleiða óvininn. Orð 

Welsh rifjast upp og maður getur spurt sig: reyndist hann sannspár? „Þessi her mun drepa þig ... 

Hverju heldurðu að þú getir breytt? Einn maður í þessu brjálæði. Ef þú deyrð, þá mun það vera til 

einskis...“ Hann reynist sannspár; en ekki fyrir Witt, heldur bara fyrir sjálfan sig, því viðhorf hans til 

trúarinnar, gerir það að veruleika. Síðan stendur Welsh við gröf Witts og segir: „Hvar er neistinn 

þinn núna?“

Þegar Witt er að falla til jarðar örendur, sjáum við svipmyndir af hinu góða lífi á eyjunni, þar 

sem hann syndir brosandi og við heyrum ljúfa tónlist. Og við sjáum skýrt að viðhorf hans til 

dauðans hefur skapað tilfinninguna; og hann deyr sáttur. Áður en, og á meðan, hann er skotinn er 



hann algjörlega rólegur, eins og hann óskaði þess að hann myndi vera; „því þar er hann falinn - 

ódauðleikinn sem ég hef ekki séð.“
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