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                                                          Abstract  

 

When literary critics and the researchers pay attention to Walker Percy’s creativity, the first 

thing that came to their mind was the unique style of his writing, which was reflected in a 

unique mixture of science, philosophy and theology. With his great desire and will Percy was 

able to find his own place in the literature area. He was fond of introduce the Southern writers 

to whole world. It is newsworthy that he competed with William Faulkner and that’s why 

Percy became an example for the future generations. 

This research  include the 20th-century American Southern writer, national fiction literary 

prize winner, scholar, theologian, linguist-Walker Percy’s perspectives, his creativity, which is a 

kind of metamorphosis from science to literature. Percy faced with a great influence of Danish 

philosopher Sorean Kierkegaard. This research also include analyze of the aesthetic, ethical and 

religious stages, which represents the three main principles of Danish philosopher and this 

paper also represent Kierkegaard theory and its impact on Perry's literary work. 

The scientific paper is reviewed according to the historical and hemenetic and new critic 

methodology, which represents the philosophical discipline of the 20th century and examines 

analyzes and enhances cultural traditions, language and historical traditions while discusse the 

text. Hermenenetc represents a fundamentally new method for the interpretation of teaching, 

discussing, scrutiny, review and study of literature. 

Actuality of the work is due to the fact that the Georgian reader is less familiar with the 

personality and literary work of Walker Percy, because in the Georgian language there is no 

translation of the works of his writings, except for some essays. This work will feature Walker 

Percy as an outstanding South American doctor, philosopher, and most importantly the writer. 

And the presented research will enable us to make a more clear view of the Georgian reader 
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about Walker Percy, his life and his magnificent literature work. And on the other hand the 

writer's position which causes a great interests, it is worth noting that the protest of Walker 

Percy, his open confrontation with the 20th century literary clichés and the competing against 

them became him well known and granted great recognition around the world.  

 

 

Key Words: Walker Percy, Southern American Literature, Science, Literature, Life in the South, 

Hermeneutics, New Criticism, William faulkner, Soren Kerkegaare, Existentialism, Aesthetic, 

Ethical and Religious Steps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


