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Franc Zadravec se je rodil 27. septembra 1925 v
Stročji vasi pri Ljutomeru. Po maturi na murskosoboški gimnaziji ga je pot vodila v prestolnico, kjer se je leta 1947 vpisal na študij
slovenistike in rusistike na Filozofski fakulteti. Diplomiral je leta 1952 in se še istega leta
vrnil v domačo pokrajino, kjer je na murskosoboški gimnaziji poučeval slovenščino do
leta 1957. Nato se je zaradi novih poklicnih izzivov vrnil v Ljubljano, kjer je nastopil kot asistent slavistike za novejšo slovensko literarno
zgodovino na Oddelku za slovanske jezike in
književnosti na Filozofski fakulteti. Leta 1962
je tam tudi doktoriral, z začetkom sedemdesetih let je postal redni profesor, leta 1993 pa
zaslužni profesor. Kot gostujoči profesor je predaval tudi na tujih univerzah; v
Novem Sadu, Celovcu, Jeni, Trstu, Innsbrucku, Regensburgu, Berlinu. Leta 1979
je bil izvoljen za dopisnega, leta 1983 pa za rednega člana Slovenske akademije
znanosti in umetnosti.
V času njegovega poučevanja na gimnaziji v Murski Soboti je v Pomurju želja po
kulturno-znanstveni instituciji postajala vse večja, kajti vedno več Pomurcev je
bilo željnih znanja in intelektualne širine, študijske knjižnice, ki bi zagotovila
strokovno literaturo, pa še ni bilo. Franc Zadravec je začutil to željo in občutil
manko, navsezadnje je po strokovni in znanstveni literaturi zelo rad posegal tudi
sam. Tako se je hitro pridružil tedanjim pobudnikom (kot so bili Vanek Šiftar,
Karel Barbarič, Bela Horvat idr.) za ustanovitev študijske knjižnice in je bil v iniciativnem odboru leta 1954 imenovan tudi za predsednika. Vnema pobudnikov
je obrodila sadove leta 1955, ko je bila ustanovljena študijska knjižnica, in prav
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Franc Zadravec je bil tisti, ki se je za njeno delovanje najbolj goreče zavzemal.
Sam je namreč pričel pripravljati in urejati prostore v soboškem gradu, v katerem
je tedaj domoval že Pokrajinski muzej (danes Pomurski muzej) in kjer so bile
začasno spravljene knjige za knjižnico. Tako je uredil tri sobe v gradu, nakupil
in pripeljal pohištvo, prav tako pa opremil sobe za skladišče in čitalnico. Opravil
je vsa pionirska dela, ki so bila nujna za pričetek delovanja težko pričakovane
študijske knjižnice, vključno z zbiranjem knjig v domači pokrajini. Povsem samoumevno je bilo, da bo tudi prvi upravnik novoustanovljene knjižnice, kar je uradno postal 29. novembra 1956, ko so se vrata študijske knjižnice v Murski Soboti
prvič odprla. Ob tem slovesnem dogodku, odprtju najmlajše slovenske študijske
knjižnice, je Franc Zadravec kot njen upravnik pripravil tudi prvo razstavo, na
kateri so bile na ogled dragocenosti knjižnice. Po uspešnem zagonu študijske
knjižnice v Murski Soboti je leta 1957 vodstvo predal Nikici Brumen, ki je strumno
in angažirano nadaljevala, kjer se je Franc Zadravec ustavil.
Sicer pa je Franc Zadravec kot izjemen literarni zgodovinar ustvaril in zapustil
zavidljiv opus, pri čemer si je izbral obdobje novejše slovenske književnosti od
moderne naprej. Poleg temeljite proučitve pripovednega opusa Miška Kranjca,
ki si ga je izbral za temo svoje diplomske naloge ter tudi doktorske disertacije
Miško Kranjec 1908–1935, se je v svojem znanstvenem delu posvečal tudi drugim
slovenskim avtorjem. Njegovo raziskovalno polje je zajemalo opuse Ivana Cankarja, Alojza Gradnika, Otona Župančiča, Srečka Kosovela, Slavka Gruma, Ivana
Preglja, Prežihovega Voranca, Edvarda Kocbeka, Franceta Bevka in Cirila Kosmača. Njegova bibliografija šteje več kot 400 znanstvenih razprav, študij in člankov,
objavljenih doma in v tujini. Med njegovimi zadnjimi deli pa najdemo Pesem, ki te
pomni: Utrinki iz slovenske domovinske poezije 20. stoletja (2013), Slovenski narodnoobrambni in protivojni roman (2011), Zvezde kresnih večerov: Analiza dvajsetih
nagrajenih romanov od 1991 do 2010 (2010) in Slovenska literarna satira od Ivana
Cankarja do Slavka Pregla (2010).
Ob vsem tem pa je opravljal še delo urednika oziroma sourednika revij Svet ob
Muri, Jezik in slovstvo, Panonski zbornik, Slavistična revija, knjižnih zbirk Naša
beseda, Beseda sodobnih jugoslovanskih pisateljev in drugih. Pripravljal je simpozije, tudi mednarodne, se jih vedno znova z zanimanjem udeleževal in še mnogo
več. Bil je tudi častni član Slavističnega društva Slovenije, v letih od 1970 do 1972
celo njegov predsednik. Za izjemne zasluge na znanstvenoraziskovalnem področju je najprej prejel lokalno nagrado Štefana Kovača (za doktorsko disertacijo),
leta 1977 je prejel nagrado Sklada Borisa Kidriča in 1984 Kidričevo nagrado. Da
je bil res vsestransko dejaven, dokazujeta odlikovanje z redom zaslug za narod
s srebrnimi žarki iz leta 1980 in srebrni častni znak svobode Republike Slovenije
iz leta 1997.
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Čeprav si je poklicno pot ustvaril v Ljubljani, je bil vseskozi zavezan tudi domačemu Pomurju in je imel posluh za kulturne potrebe v tem okolju. Zastavil je
svojo besedo ob ustanavljanju študijske knjižnice v Murski Soboti (predhodnice
današnje Pokrajinske in študijske knjižnice), postavil njene temelje in jo vpeljal
v uspešno delovanje ter spremljal njen nadaljnji razvoj. Prav tako je bil med pobudniki ustanovitve Pomurske založbe, ustanovljene leta 1954, pri kateri je bil
nekaj časa tudi član svèta. Med letoma 1956 in 1958 je sourejal revijo Svet ob Muri,
leta 1966 pa je pod njegovim vodstvom izšel Panonski zbornik, ki je še danes, več
desetletij po izidu, pomemben vir gradiva za vse raziskovalce Pomurja.
Franc Zadravec je temeljito zaznamoval pokrajino ob Muri, saj je zapolnil mnogo vrzeli, ki so neprecenljive vrednosti in mimo katerih sodobno raziskovanje
pomurskega prostora in njegovih ljudi niti ne more. Ustvaril je obsežen in raznovrsten literarnozgodovinski opus, kar je rezultat njegove velike radovednosti in
duha znanstvene ustvarjalnosti, tako pri raziskovalnem kot pedagoškem delu. V
Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota kot naslednici študijske knjižnice se ga s spoštovanjem in hvaležnostjo spominjamo kot utemeljitelja najmlajše
slovenske študijske knjižnice, njenega prvega upravnika in zaščitnika knjižnice
na poti njenega delovanja. Svojo aktivno življenjsko pot je sklenil 24. julija v
Gornjem Gradu v starosti 90 let.
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