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stojimo pred duhovno žetvijo umetnika in revolucionarja, pisatelja Miška
Kranjca, ki bo pojutrišnjem praznoval svoj življenjski jubilej. Naloženo mi j e
bilo, da ob tej priložnosti spregovorim besedo o človeku, ki j e zrasel iz naše
pokrajine in ga vsi poznamo, pa se sredi vsakdanjega pehanja z življenjem,
sredi zaletavega hlastanja po vsem in za vsem, kar nam poklanja ali s čimer
nas kaznuje kipeča sedanjost, ne zavedamo v polni meri tega, kar j e ta človek
prispeval v kulturno zakladnico slovenskega stvaritelj skega duha, ne zavedamo
se, kaj mu dolguje napredna, revolucionarna misel na Slovenskem.
Štiri desetletja so minila, odkar j e uporni Poljanec potrkal na vrata ured
ništev slovenskih časnikov, revij in založb. Naša dežela je majhna, s sodobnim
jeklenim ptičem jo preletiš v nekaj minutah, pot od poljanskega močvirja, od
kalnih jarkov, črnikastih Murinih rokavov, od vaške gmajne do Ljubljane pa
je bila za dečaka dolga, polna potrebnih in nepotrebnih strmin in zavojev. Toda
vsaka pot —• najsi bo še tako strma in težka, naj bo dolga na tisoče milj — se
začne z enim samim, samim korakom. Mladec je ta korak naredil in nič ni bolj
naravnega kot dejstvo, da je, predvsem spočetka, pri iskanju svoje prave poti
prehodil kak ovinek ali kako strmino po nepotrebnem.
Skoraj štiri desetletja stoji Kranjec v slovenski kulturi in v naši književ
nosti tako trdno, da ga iz nje ne bo premaknil še tako strog kulturni ali slovstve
ni zgodovinar. Slovenska napredna, revolucionarna misel j e v svojem plimo
vanju in upadanju, v svojih zmagah in težavah skozi desetletja povezana s
Kranjčevim imenom. Tako je dejstvo — pa če j e to komu prav ali ne.
Pred vami razgrnjeno delo zgovorno priča o neverjetni vitalni osebnosti,
živopisno raznoteri v oblikah, prijemih in načinih ustvarjanja, toda monolitni,
čisti in jasni v svoji človečnosti, uporni, trdni in dosledni v svojem političnem
in nazorskem stremljenju.
Zgolj iz prostorne utesnjenosti nismo mogli prikazati vsega, kar je Kranjec
napisal po revijah in časnikih, pa tudi ne vsega, kar je bilo napisano o njem
in njegovem delu. Toda že to, kar imate pred seboj, je dovolj, da zbudi spošto
vanje celo pri tistih, ki mu zaradi svojih literarnoestetskih ali političnoideoloških
konceptov niso naklonjeni.
Kar je sprejela in vsrkala vase otroška duša, ostane v njej neizbrisno
zapisano. Naj premetava poznejše življenje človeka tako ali drugače, naj mu v
obilici nasuje radosti in veselja, naj ga obdari z ljubeznijo ali mu nakloni samo
tno trnovo pot, polno bolesti, razočaranj in tesnobnega obupa: vsa poznejša
doživetja ne morejo nikoli povsem prekriti teh temeljnih prvinskih spoznanj,
na katerih sloni in iz katerih se oblikuje čustveni in miselni svet določene
osebnosti.
In duša občutljivega dečaka je bila polna spoznanja o tem čudežnem,
vendar čudno urejenem življenju daleč stran od velikega in šumnega sveta.
Kot otrok je doživel revščino, ki mu je ostala najzvestejša družica vse do
poznih mladeniških let. Doživel je krivico, ki se pošastno zareže v meso in v
dušo in jo samo neizkušeno in preračunljivo otroštvo v svoji duhovni čistosti
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in telesni nebogljenosti lahko občuti tako pretresljivo, kakor poslej odrasli
nikoli več. Doživel pa je tudi občutek svobode — ta svojstveni dar, ta posebni
privilegij ubogih otrok. Svojstven zato, ker je imajo tako bore malo, ker smejo
in morejo tako malokdaj, ker jo doživijo tako redkoma, toda kadar jo doživijo,
pa četudi samo za begoten trenutek, jo doživljajo v čisti, nagonski, prvinski
obliki, da jim njena slast prevzame vse žitje in bitje, zaLo zakoprne po njej
neutešljivo. In čim bolj se jim izmika, tem silnejše je njihovo hrepenenje, tem
strastneje se bojujejo zanjo. In končno, doživel je ves ta čudežni zastonjski
svet, ki ga je obdajal, naravo, ki si jo samovoljno laste tisti, ki ničesar nimajo.
Doživel je turobno-veselo prelest naše pokrajine, ki povsem zastonj ponuja
svoje razkošje radoživi, dojemljivi duši in lepote žejnim očem.
Iz teh prvin je raslo, se razraščalo, obogateno s kasnejšimi izkušnjami in
spoznanji, njegovo stvariteljsko snovanje, doživljalo vzpone in oseke, iz teh
mladostnih spoznanj je pognalo njegovo napredno, revolucionarno uredniško,
publicistično in politično delo, doživljalo prav tako vzpone in poraze. Sleherni
poraz pa je resničnemu bojevniku le najvernejše napotilo za nadaljnji boj. In
Kranjec je v zvrhani meri užil bridkost in slast tega boja.
Z Miškom Kranjcem stopajo v slovensko umetnost naši književnosti doslej
neznani, novi ljudje. Nova pokrajina zadiha in zazveni z novimi barvami in z
novimi akordi. In sam pisatelj je svojstven in nov, celo v krogu naprednega,
če ga smem samovoljno imenovati — burjevestniškega rodu.
O malih ljudeh in o na videz majhnih rečeh spregovori umetnik. O
ljudeh, ki jih je imel rad, ki bi jim rad nekaj povedal, o ljudeh, ki jim je kruh
bridka stvar, o ljudeh, ki jim j e zemlja tista os, okoli katere se vrti vse njihovo
življenje: pesmi polj in gozdov odpeva pesem ceste, tej odzvanja pesem gora,
rdečemu gardistu odpevajo borci štirinajste. In vsi, prav vsi, od tistih iz povesti
o dobrih ljudeh, do tistih, ki krvave za veliko stvar, vsi iščejo svoj prostor na
soncu.
Kranjčevi junaki, če naj jih sploh tako imenujemo, niso mogočne oseb
nosti, ki bi snemale svet s tečajev. Prav gotovo nobeden izmed njih ne bo kot
posameznik stopil v zgodovino človeštva. Toda skoraj vsi so člani tiste velike
družine razžaljenih in ponižanih, ki v svojih skritih, plahih sanjah nosijo
podobo pravičnejšega in človečnejšega sveta. Nekaterim je življenje naložilo
pretežka bremena na njihova šibka ramena, zato omahnejo in vdani v božjo
previdnost čakajo, da se dopolni njihova usoda; drugi so zazrti v prihodnost:
padajo, vstajajo, upajo, da se bo zganilo v ljudeh; tretji se bojujejo, trdno pre
pričani, da žrtve niso zaman in da bodo zdramili in prečistili vest človeštva.
Dragi slavljenec! Želel si, da bi bilo današnje srečanje skromno in tiho,
brez nepotrebnega hrupa. Razmeroma razsežna dvorana je premajhna, da bi
prikazali vse, kar si napisal. In da se nas je zbralo nekoliko več, kakor je
dopustno, da mine kaka stvar povsem tiho in neopazno — ni naša krivda. Z
velikim veseljem pa sem opustil za tako priložnost običajne življenjepisne in
druge podatke, ker bude misel na človeka, ki je bil. Miško, ti pa si, zato sem se
dotaknil le tvoje mladosti. Kajti v svojem delu, svojih hotenjih in načrtih si
še vedno mlad, čeprav ti bolezen ponagaja. Izognil sem se tudi literarnozgodovinskim oznakam in dolgoveznemu naštevanju tega, kar imamo pred seboj.
Rad bi poudaril le, da so — blago rečeno — malce smešni tisti, ki so te
po vsej sili hoteli napraviti za prekmurskega pisatelja in so ti celo določili
Prekmurje kot nekak literarni fevd, z neizrečeno mislijo: čez ne segaj. Ti si

