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Pozdravljeni,  
 
precej žal mi je, da nocoj ne morem biti z vami. Posebej še, ker sem odlično zastavljeni, organizirani, 
miselno izzivalni ter obenem sproščeno uživaški Pranger vedno rad obiskal. 
 
Stritarjeve nagrade sem se enako razvesil kot nagrad, ki sem jih prejel za svoje pesniško delo. Kritika je 
zame namreč v enaki meri kreativno delo kot pisanje literature. Literarnega dela ni brez dela bralca, in 
idealen kritik je tudi idealen bralec, ki s svojim slogom delo ne zgolj konceptualizira, temveč v kritiki 
tudi razkriva svoje notranje izkustvo branja, prav tako kot pesem razkriva neko izkustvo sveta. Veseli 
me, da je žirija v mojem primeru pripoznala to celovitost in se potrdila, da se obe vlogi lahko združita v 
eni osebi, ne da bi se medsebojno spodbijali. 
 
Rekel sem, da literarnega dela ni brez bralke in da je idealni kritičarka tudi idealna bralka. Litararno 
delo ne stoji samo na sebi: pisano je z mislijo na branje, postopki dela so usmerjeni k postopkom 
branja. Kritika ima nepogrešljivo vlogo v literarnem procesu, v življenju dela. Zato je treba še enkrat 
več, kljub rahlemu izboljševanju, opozoriti na sistemsko nezadostnost pri podpori kritiškega poklica. 
 
Honorarji za opravljeno delo so še vedno prenizki in ideja, da bi se kritičarka ali kritik svojo eksistenco 
temeljila na kritiškem delu, trenutno deluje utopično. Če želimo imeti podprto literarno produkcijo, 
moramo imeti tudi ustrezno podprto kritiško. Ni malo nadarjenih kritikov, ki se zgodaj odpovejo 
svojemu poklicu ravno zaradi nezmožnosti preživetja na svojem področju, hobi pisanja pa si iz 
spoštovanja do tege dela, ki zahteva ustrezno koncentracijo in čas, ne želijo. 
 
Nagrada ni samo potrditev opravljenega dela, temveč tudi zaveza za nadaljnje. Če sem se v preteklosti 
kdaj spraševal o relevantnosti in smislu svojega kritiškega dela, če kdaj pri kakšnem kritiškem besedilu 
nisem dal vsega od sebe, se zdaj čutim zavezanega, da vsako kritiko spišem s polno posvečenostjo in 
enako strastjo. Za to spodbudo se želim zahvaliti podeljevalcem nagrade. 
 
Vsem želim prijetno nadaljevanje večera v Rogaški Slatini!  
 
Muanis Sinanović  


