VÄSTER LA NDSFÄ R DEN.
EN HEDNISK HISTOR I A
Ur det förflutna det återuppståndna:
belysning, genomlysning, iscensättning …
I hjärtat av Europa möter läsaren
diktaren Samuel Beckett, en av
personerna i Västerlandsfärden,
vars reviderade nyutgåva fått titeln
Västerlandsfärden. En hednisk historia.
Denna genomskådande roman, som
inte bara utspelar sig i välbekanta
miljöer, kan ses som en spirituell
iscensättning både i ett litet och i ett
stort tidssammanhang, och det är i
detta tidsdrama vi fortfarande rör oss
på väg mot en möjlig gryning.
Något år efter det att den första
utgåvan utkommit skrev Skånska
Dagbladet: ”För många är Percival
kanske mest känd genom den säregna och fascinerande tidsanalysen Västerlandsfärden
(Norstedts) där mycket som i Västerlandet upplevs som konst, vetenskap,
människosyn betraktas genom kamelskötarens ögon och därmed avvinnes nya, från
vedertagen normbildning frigjorda aspekter.”
En utopi som ingår i denna bok vann (under titeln Allt att göra om) ett pris år 1994 i
tävlingen ”Vision 2025”, och om detta kan man läsa i en nyskriven efterskrift. Prisjuryn
skrev bl.a.: ”Allt att göra om får ett speciellt omnämnande för den härligaste tanken
och den positivaste synen på människan. Den har vi tagit som lycklighetslitteratur.”
Författaren, konstnären och kompositören Percival (tilltalsnamn och efternamn) har
gett ut dramatik, lyrik, romaner och essäer. Han har skrivit om John Kennedy Tooles
roman Dumskallarnas sammansvärjning i sin essäbok Från en värld till en annan (CKM
förlag 2004), och humorn i denna roman har en viss likhet med de humoristiska
undertonerna i Västerlandsfärden. En hednisk historia, som belyser och genomlyser ett
nutida västerland men också gläntar på dörren till en ny historia.
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