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1.

en indre drivkraft som gør en i stand til at opstille og nå personlige mål, ofte på trods af omgivelser-

nes modstand el. egne begrænsninger
2.

en bestemt målsætning = ØNSKE

3.

bog # 37 i Tænkepauser-serien af Søren R. Fauth, tyskprofessor ved Aarhus Universitet, udgivet

mandag den 7. marts 2016 på Aarhus Universitetsforlag

Jeg vil, derfor er jeg • Vores vilje binder os til livet •

Viljen er det løsen, der åbenbarer, hvad vi – og verden! – inderst inde er • Viljen er grundlaget for alting • I ethvert menneske brænder den samme altfortærende, grådige flamme: viljen • Viljen er som sagt glubsk, utrættelig, forbistret svær at
holde tilbage, umulig for stedse at dæmme ind • Vi skal gudhjælpemig acceptere, at vi ikke kan alt det, vi vil • Jeg vil det,
jeg vil, fordi jeg er den, jeg er • Viljen er kommet for at blive

Søren R. Fauth
professor MSO i tysk litteratur ved AU, oversætter, digter, familiefar og
cykelrytter. Han har oversat flere værker af den østrigske forfatter Thomas
Bernhard til dansk, udgivet en digtsamling, oversat Schopenhauers hovedværk Verden som vilje og forestilling og skrevet en indføring i Schopenhauers
filosofi.

Forfatteren kan kontaktes på

”For et par år siden gennemførte jeg et cykelløb i de schweiziske al-

E-mail: tyssf@dac.au.dk

per. 276 kilometer over fem bjergtoppe – i alt 7.000 højdemeter at

Tlf.: 29 87 10 59

forcere. Jeg kørte med og mod mig selv, og, selvfølgelig, mod de andre. Turen varede næsten 11 timer, undervejs led jeg, plagede mig
selv og pressede min krop til det yderste. Hvorfor gjorde jeg det?
Fordi jeg ville.”
”Uden vilje kan mennesket intet udrette. Denne bog tager læseren
med på en rejse gennem viljens åndshistorie og argumenterer for, at
intet i verden ville være, hvis ikke der var vilje. Viljen er den stærkeste kraft i menneskelivet, stærkere end kærlighed, stærkere end had.
Ve den, der mister viljen og synker ned i depression. Det er muligt,
at et menneske kan gøre, hvad det vil, men er vi nu også så frie, som
vi bilder os ind at være? Er vi snarere stærkt begrænsede i vores vilje.
Hvorfor vil jeg så gerne cykle? Hvad er det, der bliver ved med at
drive mig rundt i livet? Hvad er det for en kraft, der uophørligt svinger sin pisk over mine rygstykker?”
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