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A Magyarul Bábelben oldal tovább működik - a szerzői jogok tiszteletben tartásával. Kérjük olvassa el a
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Janík, Pavol oldala, Horvát életrajz
JANÍK, PAVOL
(PAVOL JANÍK)
(1956–)
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Életrajz
[Szlovák] [Angol] [Spanyol] [Olasz] [Román] [Horvát] [Orosz] [Szerb] [Holland] [Francia] [Német]
[Lengyel] [Magyar]
Ovaj virtuoz slovačke književnosti, Pavol Janik je pjesnik, dramaturg, prozni pisac, prevoditelj, publicist i
copywriter. Njegove književne aktivnosti usredotočuju se uglavnom na poeziju. Čak je i njegova prva knjiga
pjesama, koja se pojavila 1981. godine, privukla pozornost vodećih vlasti u slovačkim književnim
krugovima. Predstavio se kao običan pjesnik sa spontanim načinom pjesničkog izražavanja i sklonosti za
ironijom usmjerenom ne samo prema drugima već i samome sebi. Ovaj je stil postao tipičan za sva njegova
djela, koja unatoč kritičnom karakteru stječe i humorističnu, pa čak i bizarnu dimenziju. Njegov način
izražavanja postaje rijedak do točke da je aforističan. Stoga je savršeno prirodno da Pavol Janikove
književne interese trebamo prihvatiti kao aforizme utemeljene na promjeni značenja u obliku igri riječi. U
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svom radu postupno podiže neka vrlo uznemirujuća pitanja i ukazuje na ozbiljne probleme u daljnjem
razvoju čovječanstva, dok cijelo vrijeme širi svoj raspon tema i stilova. Književni stručnjaci uspoređuju
Janikovu poetsku virtuoznost s djelima Miroslava Valeka, dok je po mišljenju ruskog pjesnika, prevoditelja i
književnog kritičara Natalie Shvedove, Valek dublji dok je Janik još inventivniji.
Forrás: http://www.casopiskvaka.com.hr/2017/07/pavol-janik-virtuoz-slovacke.html#more
(Az oldal szerkesztője: Répás Norbert)
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