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Prispevek se ukvarja z literarno kritiko proznih del Marjana Kolarja, in sicer tistih, ki so
bila izdana v 60. in 70. letih prej{njega stoletja. Literarne kritike analizira s tradicionalnim in
novej{im pristopom vrednotenja literarnega dela.
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kritika

The article deals with the literary criticism of Marjan Kolar’s prose published in the 1960s
and 1970s. The literary criticism is analysed from two perspectives: traditional and modern.

Marjan Kolar, historical literary criticism, ahistorical literary criticism, modern literary
criticism

1 Uvod

Pisatelj in urednik Marjan Kolar (1933), ki je svojo pisateljsko pot za~el s pisanjem
kratke proze, nato pa nadaljeval z dalj{imi pripovednimi vrstami, ve~inoma romani, je
kljub umetni{ko kakovostni prozi iz prvega ustvarjalnega obdobja prezrt avtor. Pisal je
tudi radijske igre in mladinsko prozo, njegova enodejanka Revolucij ne bo ve~ je bila
uprizorjena v Mestnem gledali{~u ljubljanskem v sezoni 1962/1963 (Forstneri~ Hajn-
{ek 2003: 36). Njegovi pisateljski za~etki segajo v leto 1951, ko je z literarnim esejem
Osamelec zmagal na nate~aju gimnazijskega glasila Nova brazda (Verdinek 2013: 3).
Ker je v omenjenem eseju kritiziral tedanjo dru`beno ureditev, je bil zaznamovan kot
»politi~no sporen ustvarjalec« (prav tam). Pisatelj se je uveljavil v reviji Na{a sodob-
nost (dana{nji Sodobnosti), kjer je za~el objavljati svoja literarna dela (Forstneri~
Hajn{ek 2003: 36). Njegovo delo so ozna~evali s pojmoma poeti~ni realist in senti-
mentalni humanist (Forstneri~ Hajn{ek 2003: 37). Pisatelja zanima kolektivna
dru`bena zavest (zgodnej{a proza) in intimna zgodba posameznika (kasnej{a proza),
to dvoje pa vselej odslikava realisti~no z mimeti~nim prikazovanjem realnosti,
s humornimi, ironi~nimi in grotesknimi elementi. Njegova literarna dela ve~plastno in
raznoliko prikazujejo probleme enoumja, pristranskosti in uklonljivosti sistemu kot
velike, pomembne teme zgodnej{ega literarnega ustvarjanja, kasneje pa te teme pri-
bli`a posameznikovemu trpljenju, soo~anju z boleznijo, minljivostjo, smrtjo (Sveto
sivo `ivljenje, Prekrstitve, Robinzonova zastava).

Marjan Kolar je v svojih delih vseskozi z razli~nih perspektiv odslikaval `ivljenje
posameznika in/ali va{~anov v nekem mestu, dru`benokriti~na ideja pa je pogosto
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prisotna. Nemalokrat jo v razli~nih variacijah odstira literarna oseba – (ne)umetnik.1

Pisatelj umetnost dojema podobno kot Althusser, kot posebno razmerje ideologije
(Eagleton 2010: 25). Njegova proza nam namre~ »ne ponuja pojmovne analize teh ali
onih okoli{~in, ampak ob~utek, kako je `iveti v njih« (prav tam). Ta ob~utek pa je
nemalokrat izpeljan do absurda.2

Izjemen pisateljski talent se odra`a `e v njegovi zgodnej{i prozi, v kratkoproznih
zbirkah Prazno nebo (1961) in Samomor v nebesih (1964), s katerima je vstopil
v slovenski literarni prostor. ^rtica Nepravilni trikotnik je bila natisnjena v srbski,
ruski in tur{ki antologiji jugoslovanske proze (Forstneri~ Hajn{ek 2003: 36).

Poseben in pomemben mejnik v Kolarjevi prozi pomeni roman I{~i poldan (1967),
za katerega je pisatelj prejel nagrado Pre{ernovega sklada. Prav tako je pomemben
mejnik v Kolarjevi prozi roman Zvezde in kri`i (1979), ki tematizira izku{njo druge
svetovne vojne. Zlasti zato, ker je to tema, ki tudi v pisateljevem kasnej{em ustvarjal-
nem obdobju (po letu 2000) zaseda pomembno mesto. Velika tema Kolarjevega
pripovedni{tva je delavstvo oz. majhen, nepomemben delavec, ki s svojo intimno
pripovedjo izstopa iz dru`bene ideologije oz. postaja njen kriti~ni opazovalec. Tak{ni
so romani Sezuj se, kadar stopi{ v mo{ejo (1971), Sne`ne verige (1973), pred njima pa
I{~i poldan. Tukaj velja izpostaviti motiv prostitucije: Marjan Kolar tako `e v zgodnji
prozi pi{e o t. i. tabuiziranih temah, poleg prostitucije pa je ena pomembnej{ih tudi
disfunkcionalnost dru`ine (necankarjanska mati, razpad dru`ine), ki se pojavi `e
v kratki prozi, predvsem pa v romanih. Od pisateljevih kasnej{ih literarnih del (objave
po letu 2000) velja izpostaviti zbirko novel Sveto sivo `ivljenje (2003), ki zaokro`uje
pisateljevo idejo o minljivosti `ivljenja: `ivljenje je zanj sveto, a tudi minljivo in ne
vedno lepo.

Literarna dela Marjana Kolarja ob izidu niso bila dele`na veliko literarnokriti{kega
odziva, tudi novih (pre)vrednotenj pisateljevega umetni{kega ustvarjanja ni bilo,3 pa
~eprav je njegova zgodnej{a proza umetni{ko dovr{ena in kljub dru`benokriti~ni
perspektivi {e danes aktualna. Prav tako je lanskoletni pisateljev jubilej obele`ila le
pe{~ica dogodkov: {ir{a lokalna skupnost je v okviru Kuharjevih dnevov pripravila
spominski ve~er, v koro{ki reviji za leposlovje in kulturo Odsevanja so objavili ~lanke
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1 S temo umetnika, umetnosti in umetni{kega ustvarjanja sem se ukvarjala v svoji doktorski disertaciji
(2013). Ugotovila sem, da v prozi Marjana Kolarja prevladuje uklonljiv, z dru`bo spogledujo~ se umetnik;
tak tip umetnika je predstavljen v Tiho`itju (kratkoprozna zbirka Prazno nebo, 1961), ki variira v drugih
Kolarjevih kratkih zgodbah. V Samomoru v nebesih pa iz istoimenske kratkoprozne zbirke (1964) dosega
svoj humorno-ironi~ni vrh, tudi v romanu I{~i poldan (1967) je dobro izpeljan v Andreju @agarju. Tam je
predstavljen tudi umetnik, ki kriti~no ocenjuje tedanjo dru`bo. Diametralno razmerje neumetnik – dru`ba
vselej predstavlja odklonilnost do umetnosti, in sicer z ironi~ne, realisti~ne in humorne perspektive.
Neumetnik je pogosto predstavnik delavskega razreda (Sezuj se, kadar stopi{ v mo{ejo, 1971; zgodba
Prazno nebo), ki umetnost povezuje z nedelom (Vollmaier Lubej 2013: 173–176).

2 Pisatelj je v intervjuju za Ve~er pojasnil: »Svojo kritiko dru`benega sistema sem v literaturi ve~krat izrazil
tako, da sem najbolj udarne parole prignal do absurda. Tako se je razgalila vsa njihova votlost« (Forstneri~
Hajn{ek 2003: 36).

3 Njegova proza iz kasnej{ega ustvarjalnega obdobja (po letu 2000) je bila dele`na ve~ zapisov in spremnih
besedil; njihovi avtorji so Andrej Makuc, Helena Merka~, Bojana Verdinek, Helga Glu{i~. Sama sem se
z njegovo prozo iz obeh obdobij temeljito ukvarjala v diplomskem delu (2007) in doktorski disertaciji
(2013).



o pisateljevem delu in `ivljenju, v ~asopisu Delo je bil objavljen prispevek pisatelja in
urednika Andreja Makuca, tretji program Radia Slovenija ARS pa je pripravil posne-
tek oddaje iz leta 1999, v kateri pisatelj govori o svojem delu. Toda glede na to, da je
pisatelj po tem letu izdal {e mnogo knjig, resda z izjemo kratkoprozne zbirke Sveto
sivo `ivljenje manj literarno kakovostnih kot dela iz zgodnej{ega pisateljevanja, ki pa
niso niti omenjena, posledi~no pa ni predstavljeno pisateljevo nadaljnje literarno delo,
postavljeno v kontekst zgodnej{emu, menim, da je bilo Kolarjevo mesto v slovenski
knji`evnosti ponovno zgolj mimobe`no odmerjeno in omenjeno.

Prispevek se ukvarja z literarnokriti{ko recepcijo proznega dela Marjana Kolarja,
pri ~emer upo{teva, »kateri vrsti prvin, estetskim, spoznavnim ali moralnim, daje
prednost, morda celo ekskluzivnost na {kodo preostalih« (Ogrin 2002: 28). ^eprav
Matija Ogrin (prav tam) pi{e o literarnem vrednotenju v ~asu med vojnama in
poudarja dve smeri, histori~no (duhovno-ideolo{ko) in ahistori~no (predmetno-anali-
ti~no), tudi literarne kritike po letu 1960, ki jih je bil dele`en Marjan Kolar, lahko
opazujemo s te perspektive. Zanima nas torej, ali so prozna dela izbranega avtorja
ocenjevana v lu~i sociokulturnih, religioznih, filozofskih, dru`benih zna~ilnosti ali so
poudarjene vrste sestavin literarnega dela. Pri slednjem je upo{tevano, ali »vrednostna
sodba to raven prese`e z usmerjenostjo na celostno umetni{ko specifi~nost literarnega
dela« (prav tam). Toda hkrati upo{tevamo tudi, da se kritika »odpoveduje presojanju
in vrednotenju« (Bernik 1979: 6), saj namesto tega razlaga, pojasnjuje, interpretira
(prav tam). Predpostavljamo, da se v literarnih kritikah proznih besedil Marjana
Kolarja prepletajo tako histori~no kot tudi ahistori~no izhodi{~e ter zna~ilnosti novej-
{e kritike, ki nima metodologije vrednotenja in te`i po novosti (prav tam: 6). Zaradi
tega je tudi subjektivna (prav tam).

Pri analizi literarnih kritik proze Marjana Kolarja opazimo, da je razumevanje
literarnega dela dolo~eno z vnaprej{njimi oziroma predhodnimi sodbami, mnenji,
izku{njami, skratka, da je literarno delo opazovano skozi dru`beno-kulturno deter-
miniranost bralca, kar je stali{~e hermenevtikov H. G. Gadamerja, M. Heideggerja in
T. S. Eliota. Prvi je zagovarjal tezo, da ko literarno delo preide iz enega zgodovinskega
konteksta v drugega, novi pomeni izlo~ijo prej{nje. Interpretacije so namre~ situacij-
ske, oblikovane, omejene z zgodovinsko dispozicijo dolo~ene kulture (Eagleton 2003:
61–62).

2 Literarne kritike

2.1 Jo`e [ifrer – Marjan Kolar, Prazno nebo

Avtorja4 uvodoma zanima, koliko literarne tendence tedanjega ~asa {e poosebljajo
dru`beno podobo. Prevladujejo avantgardizem, individualizem, abstrakcija, cinizem.
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4 Jo`e [ifrer (1922–2009), literarni zgodovinar in kritik, pedagog in bibliotekar. Delo literarnega kritika je
opravljal skoraj {tiri desetletja, pisal je tudi gledali{ke ocene. Svoje literarne kritike je objavljal v uglednih
revijah (Na{a sodobnost, Sodobnost, Na{i razgledi) in ~asopisu Delo (Knji`evni listi). Izdal je dve knjigi
literarnih kritik, Literarna mnenja (1968) ter Pisatelji in knjige (1988) (Ber~i~, Kocijan 2002: 181). Leta
1983 je izdal monografijo F. S. Fin`garja, v kateri je »celostno obdelal in smiselno prepletel pisateljevo
`ivljenje in ustvarjanje« (prav tam: 182). Uredil je njegova Zbrana dela, ki so v letih 1979–1999 iz{la v 15
zvezkih (prav tam).



Beg pred stvarnostjo, odmik od mimeti~nega popisovanja resni~nosti poimenuje
moralna nemo~. Njen vzrok pa i{~e v strahu pred tradicijo in konzervatizmom. S temi
pojmi in pripombami je ozna~il tudi novelisti~no zbirko Prazno nebo, knji`ni prvenec
Marjana Kolarja. V zbirki pa je literarni kritik zaznal »miselno razgibanost, obilje
asociacij« ([ifrer 1961: 940), zato ji namenja pozornost. Kratkoprozni zbirki, ki jo
imenuje »knji`ica« (prav tam), pripisuje zgradbeno neenotnost, pisatelju pa ob tem
o~ita »megleno tipiziranje, objektivno konkretnost in lastno izpovedovanje« (prav
tam).

V nadaljevanju povzema vsebino novel, najve~ misli pa zdru`i ob zadnji kratki
zgodbi Prazno nebo, »najbolj avtobiografskem delu zbirke« (1961: 941). Poudari, da
zbirka ob koncu »sublimira v odkrito izpoved, v fatalisti~no predanost `ivljenju in
ljudem« (prav tam). Meni, da »v politi~nem smislu tak nazor sicer izzveni kot brez-
idejnost, je pa v {ir{em ~love~anskem smislu vendarle idejnost, ki pa je izgubila
orientacijo« (prav tam). Slabost kratkoprozne zbirke je »zmes meglene abstraktnosti
in `ive konkretnosti« (prav tam), spogledovanje z avantgardizmom, za dobro pa
ocenjuje, da v nekaterih novelah »izra`a sodobnega ~loveka, ki je resni~en, ki stoji
sredi `ivljenja« (prav tam). Napoveduje, da ~e se bo pisatelj razvijal »v konvergent-
nosti z na{o nepotvarjeno resni~nostjo« (prav tam: 942), bo njegova literarna pot
uspe{na.

Kritik Jo`e [ifrer naj bi pri svojih literarnih kritikah upo{teval »vsestransko in
poglobljeno podobo razmerja med pisateljem, literaturo in dru`bo« (Ber~i~, Kocijan
2002: 182), toda za oceno kratkoprozne zbirke Prazno nebo to ne dr`i v celoti.
Vrednotenje je usmerjeno zlasti v pomanjkanje avtobiografskosti in v prisotnost bega
pred resni~nostjo. Premalo so bile upo{tevane pisateljeve sposobnosti v`ivljanja,
do`ivljanja, upodabljanja, ki so bile v 60. letih, ko je Kolarjevo delo iz{lo, pomembne
prvine pisateljevanja. O tem lahko beremo v literarni kritiki Gregorja Kocijana, ki se
tudi zaradi omenjenih sestavin navdu{uje nad literarnim delom Jare Ribnikar Jan
Nepomuk (1969) (Kocijan 1970: 1169).

Kritika je histori~na, zlasti sta poudarjeni dru`bena in ideolo{ka predpostavka
(odslikavanje resni~nosti tak{ne, kot je). Avtor kritike se ne osredoto~a na ocenjevanje
estetskih, spoznavnih in moralnih prvin knji`evnega dela. Pomembna ideja Kolarje-
vega zgodnej{ega pisateljevanja je iskanje smisla, ki ga pisatelj ume{~a tudi v svojo
kratkoprozno zbirko, a ga literarni kritik ni poudaril. Tudi pri Kolarju gre za to, da je
»snovna in vsebinska dolo~enost samo opredmetenje temeljnega nagiba, nekak{na
moderna alegorija, […], iskanje smisla« (Poga~nik 1966: 200), kar je poudarjeno in
izpostavljeno pri literarni kritiki Kav~i~evega romana Upanje (1966), ki jo je napisal
Jo`e Poga~nik.

2.2 Borut Trekman – Marjan Kolar: I{~i poldan
V romanu, za katerega je Marjan Kolar prejel nagrado Pre{ernovega sklada (1968),

je Borut Trekman5 opazil dve osnovni poziciji, ki se ka`eta v glavnih protagonistih:
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5 Borut Trekman (1942), publicist, prevajalec, urednik, dramaturg, diplomat. Je avtor ve~ kritik in esejev
(gl. www.drustvo-dsp.si/si/pisatelji/609/detail.html).



@agar je politi~ni aktivist, Brajnik vselej v dvomih, zarisani pa sta »s trdno pisateljsko
konturo in jasnimi miselnimi in psiholo{kimi obrisi« (Trekman 1967: 931). Glavno
slabost romana vidi v pomanjkljivosti ~utnega, ~ustvenega in intimnega `ivljenja,
vendar mu pripisuje tudi odlike, ki se ka`ejo v ostrem, brezkompromisnem slikanju
dru`benih razmer in dru`beni anga`iranosti. Avtor veliko pozornosti namenja pisate-
ljevi neusmiljeni, brezkompromisni dru`benokriti~ni pisavi, v kateri vidi pisateljevo
odliko. Slog in obliko romana ozna~i za konvencionalna. Roman ocenjuje zelo pozi-
tivno, saj ga ozna~i za »doslej dale~ najtehtnej{e in najbolj kompletno delo« ter kot
»eno najzanimivej{ih literarnih del zadnjega ~asa« (prav tam: 932).

Literarna kritika upo{teva estetske, moralne in spoznavne prvine literarnega dela,
toda precej povr{no in nepoglobljeno. Strinjamo se, da sta literarni osebi emocionalno
pomanjkljivo predstavljeni, po drugi strani pa je avtor natan~en popisovalec in kriti~ni
usmerjevalec ~asa, ki ga tematizira. Gre za predstavljanje dru`benokriti~nega in
dru`benospogledljivega posameznika, za razkol med njima, za njuna notranja psi-
hi~na stanja. Ta histori~ni vidik, upo{tevaje zlasti sociokulturna in filozofska vpra-
{anja, ki jih pisatelj odstira s pomo~jo dveh nasprotujo~ih si literarnih oseb, bi moral
kritik bolj poudariti, oziraje na to, da je »razklanost med subjektom in objektom«
(Paternu 1966: 251), ki se pojavlja `e v romantiki, prisotna tudi v takratni knji`evnosti
(prav tam). ^eprav je literarni kritik poudaril oziroma izpostavil Kolarjev stil kot
trden, ni opozoril na dejstvo, da tudi v tem literarnem delu manjka stilnih inovacij.

Poudarjeno bi moralo biti tudi, da se z notranjimi monologi in preizpra{evanji
perspektiva usmerja v intimizem in odvra~a od kolektivnega, kar je navsezadnje
zna~ilnost tedanje proze.6

2.3 France Forstneri~ – Knjiga o delavcu. M. Kolar: Sezuj se, kadar stopi{ v
mo{ejo

Avtor7 literarne kritike ozna~i literarno delo za kratek roman, ki je hkrati tudi
»besedna umetnina«, saj poleg jedrnatosti in preudarne zgradbe vsebuje {e »literarno
suvereno sugestivnost opisa, mnogoplastno miselno razse`nost v sicer umetni{ko
asketsko zbitem tekstu« (Forstneri~ 1972: 4).

Marjana Kolarja predstavi kot realisti~nega pisatelja, toda njegova deskriptivnost
ni realisti~na v reisti~nem in tradicionalnem pomenu. Njegovo realisti~no perspektivo
dolo~a kot »iz realnih izsekov zgrajeno novo, literarno resni~nost« (Forstneri~ 1972:
4). Ni nepomembna Forstneri~eva opomba, da je pisatelj v delu ustvaril neideolo{ki
pogled na svet, ~eprav opa`a ideolo{ko sporo~ilo, ki je umetni{ko zakrito, namre~
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6 »Po letu 1948, ko je pri{lo do javne prekinitve s stalinizmom, je postopoma sledil izrazit obrat k inti-
mizmu, k notranjim problemom ~loveka posameznika in naposled k vse bolj ontolo{kim vpra{anjem
~lovekovega bivanja. Na duhovnem podro~ju se kri`ajo, spopadajo in spajajo marksisti~ni in eksisten-
cialisti~ni pogledi na `ivljenje. Na podro~ju sloga se poleg tradicionalnega ali z razli~nimi moderni-
sti~nimi odtenki dopolnjenega realizma z vso silo uveljavlja novi ekspresionizem in deloma nadrelizem«
(Paternu 1966: 250).

7 France Forstneri~ (1933–2007). Pesnik, pisatelj, publicist, novinar, prejemnik ve~ pomembnej{ih kultur-
nih in novinarskih odlikovanj, nagrade Pre{ernovega sklada, Glazerjeve za `ivljenjsko delo, Levstikove,
Tom{i~eve.



»marksisti~no spoznanje, da delavcu ustvarjajo temeljno dru`beno bogastvo« (prav
tam).

V literarni kritiki je zlasti poudarjena estetska prvina, manj pa spoznavna in
moralna. Pripomba, ki v lu~i ideolo{kih vpra{anj komentira pisateljev morebitni
namen, `eli poudariti, da je Kolar to uspe{no umetni{ko zakril. Avtor se torej osre-
doto~a zlasti na ahistori~ni vidik, na prvine literarnega dela in slog, manj pa je
poudarjena histori~na perspektiva.

2.4 Marijan Zlobec – Marjan Kolar: Sezuj se, kadar stopi{ v mo{ejo

Marijan Zlobec8 literarno delo ozna~i za prozni tekst, ne strinja pa se s pisateljevo
opombo, da je besedilo roman. Poudarjena slabost romana je ^ernjak, ki je kot glavna
literarna oseba edini, ki se razvija in plasti, vsi drugi »so osnovni strukturi dopol-
njujo~e pridru`eni, jo problemsko {irijo« (Zlobec 1973: 213), toda prikazani so
enostransko. Literarni kritik se preve~ ukvarja z literarno osebo, ki prevladuje
v proznem besedilu. ^ernjak je osrednji protagonist, skozi katerega pa so predstavljene
tudi druge, stranske osebe. V literarni kritiki je prikazana samo spoznavna prvina,
drugi vidik, ki bi delo osvetljeval z duhovno-zgodovinske perspektive, pa umanjka.
V tej literarni kritiki so elementi tako tradicionalne kot tudi novej{e kritike. S slednjo
je mi{ljeno, da »ne sodi, ne vrednoti, ne hierarhizira« (Bernik 1979: 7), kritik pa je
namesto drugih pojmov, ki so bolj oprijemljivi, uporabil pojem tekst, ki je »pomensko
nevtralen, dinami~en in {iroko uporaben izraz« (prav tam). Avtorjeva vrednostna
sodba se osredoto~a zlasti na glavni literarni lik, skozi katerega se odvija dogajanje.

Priznava redko pripovedno temo, tj. delavstvo. Agnosticizem gradi in oblikuje
^ernjaka, toda to ni izvedeno radikalno. Nujna so spoznanja, ki so v delu »temeljni
literarni princip« (1973: 214). ^ernjak je sicer predstavljen z ve~ gledi{~, vendar je
ve~plasten samo on.

3 Sklep

V prispevku se avtorica ukvarja z literarno kritiko zgodnej{ih literarnih del pisa-
telja in urednika Marjana Kolarja, avtorja {tevilnih kratkoproznih zbirk in romanov.
^lanek se osredinja na literarne kritike kratkoproznega prvenca Prazno nebo (1961)
ter romanov I{~i poldan (1967) in Sezuj se, kadar stopi{ v mo{ejo (1971). Napisali so
jih uveljavljeni avtorji Jo`e [ifrer, Borut Trekman, Marijan Zlobec in France
Forstneri~. Analiza, ki je upo{tevala literarno kritiko tako s histori~ne kot tudi ahisto-
ri~ne perspektive, podaja naslednje ugotovitve:

1. Literarna kritika Jo`eta [ifrerja o prvencu Prazno nebo, objavljena v Na{i sodob-
nosti (1961), je osredoto~ena zlasti na histori~ni vidik; poudarjeni sta namre~
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8 Marijan Zlobec (1949), novinar kulturne redakcije Dela za podro~je klasi~ne glasbe. Pisal je literarne
kritike del vidnej{ih slovenskih avtorjev in avtoric: B. Gradi{nika, P. Zidarja, V. Zupana, T. [alamuna,
M. Ro`anca, N. Kraigher, I. Osojnika, N. Mati~i~, I. Svetine, I. Hergold, M. Jesiha, D. Jan~arja in mnogih
drugih.



dru`bena in ideolo{ka predpostavka. Ahistori~na perspektiva se ka`e v ocenje-
vanju tematike in sloga.

2. Literarna kritika Boruta Trekmana o romanu I{~i poldan, objavljena v Sodobnosti
(1967), upo{teva tako histori~ni kot tudi ahistori~ni vidik; ocenjuje namre~ pisa-
teljev slog in upo{teva prvine literarnega dela, ~eprav mimobe`no in nepoglob-
ljeno.

3. Literarna kritika Franceta Forstneri~a o romanu Sezuj se, kadar stopi{ v mo{ejo,
objavljena v ~asopisu Ve~er (1971), poudarja estetske prvine literarnega dela in
njegov slog, manj pa je v ospredju ocenjevanje spoznavnih in moralnih prvin.

4. Literarna kritika Marijana Zlobca o romanu Sezuj se, kadar stopi{ v mo{ejo,
objavljena v Sodobnosti (1973), ocenjuje delo s histori~ne perspektive, ahistori~na
perspektiva pa je predstavljena v vrednotenju tematike.

Izkazalo se je, da se v literarnih kritikah proznih besedil Marjana Kolarja preple-
tajo histori~no in ahistori~no izhodi{~e ter tudi zna~ilnosti novej{e kritike, ki nima
metodologije vrednotenja in te`i po novosti (Bernik 1979: 6), zaradi ~esar je tudi
subjektivna (prav tam). Poudariti velja, da prevladuje histori~na perspektiva v vseh
literarnih kritikah razen v Forstneri~evi.

Literarna kritika proznih del Marjana Kolarja se na ve~ mestih odreka tradi-
cionalnemu pristopu literarnega vrednotenja, tak{no vrednotenje pa lahko postane
enostransko (Bernik 1979: 7–8). Literarna kritika Kolarjevih del ni bila v celoti
tak{na, res pa je, da njegovega literarnega ustvarjanja ni obravnavala celostno.
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