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eksistentialismens opståen, død og genopstandelse i nyere tid.

Eksistentialismen begyndte i 30’erne som et opgør med naturalismen og positivismen. Efter at have været
forsvundet nogle år, er eksistentialismen aktuel igen. Den frigør den enkelte fra fællesskabets fængsel og

befrier tænkningen fra naturalismens fangarme. Eksistentialismen styrker evnen til ensomhed.

Ensomhedsparathed fortæller på en ny måde historien om, hvordan eksistentialismen opstod i 1930’ernes
Tyskland, blev populær i 1940’ernes Paris, kom til England i 1950’erne og dukkede op i Danmark i

1960’erne, for så at forsvinde. Modstanden mod den kom først fra nazismen, dernæst fra katolicismen og
kommunismen, så fra neomarxismen, og i dag kommer modstanden fra naturalismen og positivismen.

Forskellige danske tænkeres tanker diskuteres, dissekeres og dekonstrueres: Niels Grønkjærs nye menneske
hinsides eksistentialismen; Svend Brinkmanns forlorne eksistentialisme; Rune Lykkebergs kamp mod

eksistentialismen; Jakob Holms friske eksistentialisme, Carsten Jensens skabs-eksistentialisme og Peter Lund
Madsens uhyggelige determinisme. Eksistentialismen, individets filosofi, er vendt tilbage.

Ensomhedsparathed slutter med et muntert og polemisk selvbiografisk efterskrift om ‘min tids
litteraturbølger’.
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