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Posebno vrsto rokopisov predstavljajo osebna besedila na po{tnih karticah, ki so jih sprva
imenovali listnice, zatem dopisnice in naposled razglednice. Le-te so v slovenskih krajih
nastale proti koncu osemdesetih let 19. stoletja. Na nekaterih vzhodno{tajerskih primerih iz
zbirke Osrednje knji`nice Celje je prikazana raznolikost besedil med letoma 1904 in 1918:
od stila intelektualcev do naivnega pisanja slabo pismenega prebivalstva. Poudarjeni sta
vrednost vseh razli~ic osebnih besedil in raznolikost jezikovnih osebnosti.

naivno pisanje, razglednica, slovenska (Spodnja) [tajerska, pisna komunikacija

The paper deals with individual texts on postcards from the territory of Lower Styria sent
between 1904 and 1918, which reflect various styles of writing – from intellectual to naive.
As the genre »postcard« was at that time still in its early phases, there were no strict rules for
writing them; additionally, the Slovene language was at that time far from being standardised.
These factors contribute to a very diverse picture of the linguistic personalities of the
respective writers in this open way of communication.

naive writing, postcards, Slovene (Lower) Styria, written communication

Interpretirati besedilo ne pomeni dati mu smisel [...], temve~
ceniti, iz kak{ne raznolikosti je sestavljeno [de quel pluriel il est
fait]. (Barthes 1970: 11, prevod avtorja)

V prispevku1 je predstavljenih nekaj za~etnih dognanj, pridobljenih v prvih mese-
cih dela na znanstvenoraziskovalnem projektu Postcarding Lower Styria 1880–1920
(2016–2019), ki poteka na In{titutu za slavistiko Univerze Karla in Franca v Gradcu in
ga financira avstrijski FWF (Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung
(Sklad za pospe{evanje znanstvenih raziskav), www.fwf.ac.at). Splo{ne informacije
o projektu (P28950-G28) so dostopne na spletni strani https://postcarding.uni-graz.at.

V okviru projekta se analizirata vloga in pomen razglednic pri oblikovanju podob
in predstav o tradicionalno dvojezi~nem zna~aju kronovine [tajerske. V tem pri-
spevku nas zanima zlasti, kako so materni govorci sloven{~ine oblikovali besedila
v novi zvrsti regionalne, medregionalne in redko tudi mednarodne komunikacije –
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1 Nini Zava{nik z gra{ke univerze se prijazno zahvaljujem za stilisti~ne izbolj{ave in jezikovne korekture
prvotne razli~ice besedila. Za vse pomanjkljivosti sem odgovoren sam. H. P.



na razglednicah. Ne gre pozabiti, da so do pojava razglednic obstajale neilustrirane
po{tne karte, ki so jih sprva imenovali listnice (Lukan 1986: 6–7), deloma pa `e z iz
~e{~ine (preko hrva{~ine) izposojeno besedo dopisnica (kalk iz nem{ke besede
Korrespondenzkarte).2 Ta izraz se je obdr`al vse do prve svetovne vojne, ~eprav je bil
`e od za~etka stoletja nadome{~en z besedo razglednica, kalkom iz nem{ke Ansichts-
karte (ki je morda prav tako kalkirana iz francoske besede carte de vue). V nare~jih in
pogovornem jeziku sta se in se deloma {e danes uporabljata izposojenki karta ali
kartica. Medtem ko so bile v sedemdesetih in osemdesetih letih 19. stoletja zadnje
strani teh po{tnih karton~kov {e prazne in namenjene osebnim sporo~ilom, so se od
osemdesetih let naprej na zadnjih straneh pojavljale risbe, slike, kasneje pa fotografije
v razli~nih tehnikah – litografija je bila med njimi najpomembnej{a. Mesto za osebno
sporo~ilo se je zaradi vse ve~jih slik in risb postopoma zmanj{alo, od konca leta 1904
pa je bila naslovna stran razdeljena: osebna besedila so se odslej pisala na njeni levi
strani. Ta stran je bila od takrat naprej obravnavana kot zadnja in zbiratelji so
razglednice zbirali zaradi slikovne strani.

Preden analiziramo primere slovenskih osebnih besedil, se moramo vpra{ati, kdo
in pod kak{nimi pogoji se je sploh poslu`eval te nove mo`nosti komunikacije, ki je
bila ne le cenej{a od pisma,3 temve~ tudi bolj prakti~no sredstvo obve{~anja drugih
ljudi o aktualnih dogodkih. Tako je bila razglednica idealno sredstvo za obve{~anje
o tem, da je nekdo pravo~asno in sre~no nekam prispel, o prihodu koga na `elezni{ko
postajo in pro{nji, kdaj ga je treba pri~akati, ter o celi vrsti podobnih dogodkov, ki so
se ali se bodo zgodili.

Na podlagi doslej zbranega gradiva (ve~ kot 2.000 razglednic, odposlanih iz
Spodnje [tajerske) je razvidno, da na{a prvotna hipoteza, da so razglednice pisali
v glavnem pripadniki vi{jih in srednjih slojev (duhovniki, u~itelji, zdravniki, sodniki,
odvetniki, podjetniki itn.), ni potrjena: poleg kartic, ki so jih pisali ljudje omenjenih
poklicev, je bila najdena cela vrsta razglednic, ki so jih pisali kmetje, slu`kinje,
delavci, u~enci, otroci, torej ljudje, ki niso imeli poklicnega stika s pisno kulturo. Prav
ti pisci so za nas zanimivi. Postavlja se vpra{anje, kako so bili omenjeni pisci, ki pri
svojem delu niso bili navajeni ali prisiljeni vsak dan pisati bodisi nem{ka, slovenska
bodisi dvojezi~na besedila, zmo`ni svoje ustno izra`anje prenesti na papir, saj takrat
{e ni obstajala stabilna tradicija pisanja slovenskih besedil za vsakdanjo rabo.

Na za~etku analize bo zaradi kontrasta prikazano, kak{ne so razglednice s sloven-
skimi besedili, ki so jih napisali ljudje z dobrim in izkustvenim stikom s pisno kulturo.
Za primer pri~ujo~ega ~lanka se bomo omejili na gradivo, ki smo ga na{li v izvrstno
urejeni zbirki Osrednje knji`nice Celje (nekdanje Knji`nice Edvarda Kardelja). Le-ta
razpolaga z zbirko razglednic iz svoje okolice, torej zahodnega dela slovenske
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2 Dana{nji pomen besede (Tnovinarka v tujini’) ustreza nem{ki Korrespondentin. Cigale (1860: 315) {e ne
pozna nem{kega termina Correspondenzkarte, pod geslom Correspondenz pa navaja pisanje pisem,
z dodatkom »nach dem Böhm. [po ~e{kem vzoru] dopisovanje«. Termin dopisnica v pomenu TCorres-
pondenzkarte’ kot prvi navaja Pleter{nik (1894: 158).

3 Do leta 1895 je znamka stala 2 vinarja, od leta 1885 vse do leta 1917 5 vinarjev, takrat pa se je cena
podvojila in je bilo za znamko treba od{teti 10 vinarjev. Cene razglednic so se gibale okrog 10 vinarjev ali
ve~ (prim. Lukan 1986: 19)



[tajerske. Med drugim smo v njej na{li tudi razglednice, ki so jih pisali znani Slovenci
s konca 19. oz. za~etka 20. stoletja. Kot primer tovrstnega avtorstva navajamo razgled-
nico, na kateri je pisatelj Anton Dolar svojemu prijatelju, zdravniku dr. Klasincu,
v mariborsko bolni{nico napisal osebno sporo~ilo (Slika 1).

Seveda je ta razglednica izjema v marsikaterem pogledu: napisal jo je ~lovek, ki je
navajen pisati (slovenski pisatelj in gimnazijski u~itelj, `ive~ v Celju), in namenjena je
naslovniku, ki je prav tako v tesnem stiku z zapisanim in tudi govorjenim slovenskim
jezikom. V naslovu pisec uporablja slovensko razli~ico toponima prete`no nem{kega
mesta Maribor, kar je redkost, {e posebej, ~e vemo, da po{iljatelj `eli, da razglednica
prispe na cilj (morda je zato bolni{nico poimenoval samo v nem{~ini). Prav tako
svojega prijatelja uradno (na desni polovici naslovne strani razglednice) nagovarja
v sloven{~ini (kar ni redkost, v nasprotju s slovenskim imenom mesta). Redkost je tudi
jezik, ki izra`a kompetenco slovenskega izobra`enca z za~etka 20. stoletja. Izbira
razglednice z zgolj nem{kim napisom na slikovni strani (»Cilli – Gartengasse«) ob
mo`nosti nakupa ene od mnogih slovenskih razglednic Celja relativizira narodno
zavest profesorja Dolarja: gre za pragmati~no odlo~itev in ne za politi~no deklaracijo,
zato lahko najdemo tudi razglednice, na katerih Slovenec drugemu Slovencu pi{e
v jeziku imperija oz. v nem{kem jeziku, ki je v monarhiji slu`il kot najpomembnej{a
lingua franca.
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Slika 1: polos_312_r: Celje, iz Celja v Maribor, poslana aprila 1906 (vir: OKC, {katla 7, Celje 4)4

4 Oznaka polos se nana{a na slikovni arhiv razglednic, ki nastaja ob pomo~i centra Zentrum für Infor-
mationsmodellierung (ZIM) na gra{ki univerzi pod vodstvom profesorja Johannesa Stiglerja.

4 Oznaka polos se nana{a na slikovni arhiv razglednic, ki nastaja ob pomo~i centra Zentrum für Infor-
mationsmodellierung (ZIM) na gra{ki univerzi pod vodstvom profesorja Johannesa Stiglerja.



Enako dobro obvladanje knji`nega jezika velja za sporo~ilo, ki ga je vojak iz
Sevnice poslal svojemu kolegu v Ljubljano in v katerem ga prosi za sestanek naslednji
dan v neki kavarni (Slika 2).

V prvem stavku pisec naslovniku sporo~a, da bo »najbr` {el k vojakom, in sicer
k akademski legiji na Dunaj«. O pripadnosti pisca akademskemu svetu pri~a tudi
njegov slog; pisec je na mestih, kjer se navadno uporablja oblika bom, dvakrat zapisal
bodem. Preostanek besedila je nevtralen, brez kakr{nihkoli nare~nih vplivov. Glede
datiranja lahko predvidevamo, da je prva svetovna vojna `e izbruhnila.

Za primerjavo navajamo kartico, ki jo je napisal najstnik prav tako iz Sevnice.
Opazni sta jezikovna in komunikacijska razlika med razglednicama polos_206 in
polos_208 (Slika 2 in Slika 3).

Velja opozoriti, da je veliko {tevilo piscev navedlo naslovnikov poklic, v nave-
denem primeru »dijak na po~itnicah«, kar po sodobnih merilih zveni nenavadno
(v nadaljevanju bomo videli {e nekatere podobne ozna~be). Poleg tega se pisec Marko
Kri`man izra`a nekoliko nepri~akovano, brez vejic, z enostavno skladnjo. Kljub temu
lahko re~emo, da Kri`manovo besedilo v glavnem ustreza slovenskemu standardu.
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Slika 2: polos_206_r: Iz Sevnice v Ljubljano, poslana med letoma 1912 in 1917 (vir: OKC,
{katla 1; Celje okolica, Sevnica, [entjur; Sevnica Grad)
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Slika 3: polos_208_r: Iz Sevnice v Trvinje [Turje?] nad Hrastnikom, poslana leta 1909 (vir:
OKC, {katla 1; Celje okolica, Sevnica, [entjur)

Slika 4: polos_370_r: Iz Roga{ke Slatine v Celje, poslana leta 1915 (vir: OKC, {katla 10;
Roga{ka Slatina)



Pred analizo primerov slab{e rabe knji`nega jezika si velja ogledati primer izjemno
redke uporabe pisalnega stroja za potrebe razglednic (edini primer v tej zbirki): neki
Slavko se ne sramuje na to povsem odprto zvrst natipkati zelo osebnih misli in
ob~utkov, kar je v tem primeru leta 1915 moralo iti celo skozi voja{ko cenzuro,
o ~emer pri~a `ig (Slika 4).

Na prvi pogled gre za primer zanimivega, zelo osebnega besedila, pri analizi pa
vzbudijo pozornost dolo~eni deli zgradbe. V stavkih »Jeli `e odpotovala danes«
(namesto pri~akovanega »Jeli ste ... «) in »Po{te tudi danes ne prejel« (namesto
»nisem prejel«) ali manjka osebek ali pa gre za elipti~no izra`anje – opu{~anje
pomo`nih glagolov zaradi var~evanja s prostorom. Poleg tega Slavko za kraj, kjer je
bila kartica napisana, navaja »Rohitsch«, pri ~emer ni jasno, ali misli na Roga{ko
Slatino (torej na slikovno stran razglednice in na mesto odpo{iljanja) ali se avtor
nahaja v Rogatcu, nem. Rohitsch. Desna, naslovna stran je napisana le v nem{~ini;
nagovor »Frau« in mesto »Cilli« sta nem{ka, za naslov Nikolaiberg ni bilo izbire,
~eprav »Villa Bovha« ka`e na slovenski zna~aj hi{e. Ni izklju~eno, da je pisec delal
v zdravili{~u, kjer je imel na razpolago pisalni stroj, vendar je to domnevo te`ko
dokazati.

Naslednja razglednica (Slika 5a in Slika 5b) se po pisavi in slogu na prvi pogled
bistveno ne razlikuje od prej{nje.
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Slika 5a: polos_0428_r: Iz Gotovelj v Pulj, med letoma 1910 in 1918 (vir: OKC, {katla 11;
Ob~ina @alec)



Pri natan~nem pregledovanju beremo »po{iljem to razglednico, ~e se bote {e kaj
spominjali mene«. Gre za oblike, ki ka`ejo na to, da vojak nima tesnej{ega stika
s pisno komunikacijo, obvlada pa pogovorno normo. Poleg tega se v besedilu namesto
mu pojavlja oblika mo in pogovorna fraza »Kako je {e kaj pri Vas« (z veliko za~et-
nico). Svoj naslov je navedel v nem{~ini, v kurentni pisavi (»Gutendorf [ne~itljivo]

Sachsenfeld«), ~eprav je na slikovni strani ne le slovenski napis, temve~ tudi pi{~ev
komentar v sloven{~ini.

»Pogled na na{o vas« je prav tako element naivne rabe jezika ne glede na to, ali je
bila razglednica napisana pred stotimi ali desetimi leti, in kak{na so bila takrat pravila
pisanja.
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Slika 5b: polos_0428_v: Iz Gotovelj v Pulj, poslana med letoma 1910 in 1918 (vir: OKC,
{katla 11; Ob~ina @alec)



Ravno tako se nekoliko nebogljeno izra`a pisec razglednice, poslane neki gospo-
di~ni (»gospici«, kot je bilo tedaj obi~ajno) v Celje (Slika 6).

Na kaj je mislil pisec, ko je na za~etku avgusta, sicer v narekovajih, pisal, da je
»danes ... mraz«, ni povsem jasno. Ugotovili smo, da je bila tistega leta 1. avgusta
nedelja (in torej 22. avgusta, ko je bila napovedana veselica v [entjuriju, prav tako).
Vremena ali temperatur za omenjeni dan (1. avgusta) v takratni Sveti Margareti
[[marjeti] se sicer ne da tako enostavno rekonstruirati, ~eprav vemo, da je bila
naslednjega dne opoldne v Ljubljani najvi{ja temperatura 30 stopinj, torej celo visoka
za to obdobje (obvestilo v Laibacher Zeitung 3, avgusta 1909, stran 1575).5 Velja
omeniti {e stilsko pogovorno zgradbo »je [...] veselica, da pride{«. Na slikovni strani
vidimo dvojezi~ni napis »Pozdrav od sv. Marjete/Gruß aus St. Margareten«, a ker je
na naslovni strani omenjen zalo`nik »Fr. Laznik Rimske, Teplice« [sic], lahko skle-
pamo, da gre za vas blizu Rimskih Toplic. Omenjeni zalo`nik o~itno ni imel poseb-
nega jezikovnega svetovalca: poleg `e zgoraj navedenih »Rimskih, teplic« (z vejico!)
je navedel ~e{ko obliko dopisnice, ne pa njenega nem{kega izraza, kar je bilo za ta ~as
(leto 1909) in kraj ([tajerska) neobi~ajno. Poleg tega je treba opozoriti na germanizem
predloga od, ki se danes povezuje le z osebami (pozdrav od o~eta, od mame).

Simpozij OBDOBJA 36

204

Slika 6: polos_0023_r: Iz Sv. Margarete [[marjete pri Rimskih Toplicah] v Celje, napisana
1. avgusta 1909, po{tni `ig Zidanega Mosta (vir: OKC, {katla 8; La{ko 1, Rimske Toplice; Rzg
RIMSKE TOPLICE [marjeta/2)

5 Elektronski vir: www.dLib.si.

www.dLib.si


Precej negotovosti pri rabi »pravilne« sloven{~ine je videti na razglednici, ki jo je
neka gospa leta 1913 poslala iz La{kega trga v Lu~e/Lautsch (Slika 7). »Naj prejme
~astita gospa A. @.« se glasi naslovnik, mesto je poimenovano v obeh jezikih
(»v Lju~ah – Lautsch«) z diferenciacijo »Ober-Lautsch« samo v nem{~ini. Najve~
te`av je avtorici povzro~ila pisna oblika samostalnika prijatelj, kjer je dvomila med
dvema razli~icama in se je na koncu odlo~ila za obliko prijatela.

Poleg tega je v primeru »na{ svidanje« vidna napaka v ujemanju samostalnika, ki
ga avtorica druga~e uporablja v srednjem spolu (»... bilo ... tako kratko«).

V~asih pri interpretaciji ne takoj razumljivih mest pomaga primerjava drugih
besedil istega pisca, kar lahko vidimo na primeru naslednjih razglednic (Slika 8 in
Slika 9), ki ju je napisala ista avtorica. Na koncu ene izmed razglednic se neka Vera, ki
je glede na pisavo in stil o~itno {e otrok, obrne na naslovnika z besedami »Te sr~no
pozdravlja in poljublja kakor tudi mamata – Vera«.
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Slika 7: polos_0050_r: Poslana leta 1913 iz La{kega v Lu~e (vir: OKC, {katla 8; La{ko 1,
Rimske Toplice)
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Slika 9: polos_0052_v: Poslana leta 1904 iz La{kega na Verd pri Vrhniki (vir: OKC, {katla 8;
La{ko 1, Rimske Toplice)

Slika 8: polos_0044_r: Poslana leta 1906 iz La{kega na Verd pri Vrhniki (vir: OKC, {katla 8;
La{ko 1, Rimske Toplice)



^eprav naslovna stran vsebuje tudi prostor za sporo~ilo, zaradi ~esar slikovna stran
ni ve~ predvidena za osebno besedilo, ob pogledu nanjo opazimo dodatno besedilo
izpod o~etovega peresa, ki je zapisal: »Tiso~ [?] poljubov Tebi in mama / Tvoj papa«
(Slika 8). Avtor, odrasla oseba, je namesto slovarske oblike v dajalniku uporabil
imenovalnik (mama, namesto mami). Uganko glede citirane formule mamata re{i {ele
v isti zbirki povsem naklju~no najdena razglednica iste avtorice Vere, na kateri svojo
mater prosi, naj pozdravi o~eta – navedena je slikovna stran omenjene razglednice.

Kot je razvidno `e z razglednice na Sliki 8, se v dru`ini za poimenovanje o~eta
uporablja germanizem papa in otrok ga ne sklanja oz. ga sklanja po poenostavljenem
vzorcu (dajalnik in to`ilnik sovpadata). Besede, ki se kon~ajo na samoglasnik, npr.
mama, papa in najbr` {e druge, se v Verinem idiolektu ne glede na spol sklanjajo po
njenem idiolekti~nem vzorcu Vlado, Vladota, kar tudi ni v skladu z normo, ampak je
oblikovano po analogiji s sklanjatvijo doma~ih mo{kih imen na -e, npr. Tone, Toneta.
^e obliko »Pozdrav« interpretiramo kot »Pozdravi«, kar je zelo verjetno in ustreza
reducirani izgovarjavi kon~nice -i, na isti razglednici (Slika 9) vidimo prav ta primer
(»Pozdrav[i] Papata, Vladkota in Tebe«).

Naslednja razglednica (Slika 10) vsebuje primer, ko mlada `enska iz vasi v ob~ini
@alec (gre za Arjo vas) svoji prijateljici v sosednjo vas (Gotovlje) pi{e sporo~ilo
o tem, da bo {la naslednji dan na ples (v njeni terminologiji v narekovajih »Jegerbal«
= lovski ples), o~itno v @alec, kjer je `e tedaj obstajal kazino.
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Slika 10: polos_0378_r: Iz Arje vasi v Gotovlje, poslana med letoma 1904 in 1908 (vir: OKC,
{katla 11; Ob~ina @alec; Rzg ARJA VAS Sest/1)



Avtorica Anika, ki se na pe~i spo~ije kot ruski Vanja iz pravljic, o~itno rada
filozofira: »Hvala Bogu sedaj sem vendar brez skrbi pa vsaj ne bom dolgo«, ampak ni
jasno, ali je ta pesimizem povezan z na~rtovanim obiskom lovskega plesa. Element
naivnega pisanja najdemo v odsotnosti vejic, lo~enem pisanju besede najbolj in
v nare~ni izposojenki faulencam, ki jo pi{e deloma nem{ko in v skladu z izgovarjavo
(faul- namesto favl-), deloma slovensko (-encam).

Najbolj {okanten dokument najdemo na razglednici (Slika 11), ki jo je gospod
Jernej [tor napisal iz Celja svoji h~erki Jozefini, delavki v gostilni Baumgartner
v Pulju. O~e datira svoje besedilo z dne 3. avgusta 1914, torej kmalu po atentatu na
Franca Ferdinanda in v ~asu prve avstrijske vojne operacije proti Srbiji. Besedilo je
tako zanimivo, da ga navajamo v celoti.
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Slika 11: polos_0342_r: Poslana leta 1914 iz Celja (vir: OKC, {katla 6; Celje 3)



Celje dne 3/8 14
Ljuba mi h~erka! Kaj je
za eni vzrok, dani nobeniga
odpisa! ali si bolana, zmiraj sim
pri~akoval tvojega odgovorja pa
je zaman. tak odpi{i mi eno
dopisnico. (ne prifa) zato kier
sedaj se prifi so na po{ti sumlivi
meni se vidi dase ne bodemo ve~
`ivi videli ali tibo mogo~e priti
kaj nas obiskati za ene dni
teta pravijo daboje tebe tam

doli v Poli umorili nas pa tukaj
kir bode svetovna vojska i.t.d.
Preljuba moja h~erka te priser~no
pozdravlam ~es hribe doline mere
biti tazadni pozdrav ~es ne
vidimo ve~.
Bog ti abvari du{o in telo.
gospo mi pozdravi
Jernej
[tor
o~e.

Jezikovno se to besedilo bistveno ne razlikuje od {tevilnih drugih podobnih: to je
zapisovanje ustne performance z zelo enostavno sintakso, brez raz~lembe z vejicami
ali drugimi lo~ili, velikokrat se besede ne lo~ijo med seboj (dani, dase, tibo, daboje,
tazadni), ~leni se deloma uporabljajo nare~no po nem{kem vzorcu (kaj je za eni vzrok,
odpi{i mi eno dopisnico, za ene dni, tazadni pozdrav, ~es ne vidimo ve~ [~e se ne
vidimo ve~]). Presene~a pa ~love{ki faktor tega besedila, odprtost o~etove du{e,
pogum govoriti o stvareh, o katerih se ne bi smelo javno govoriti. Zaradi tega o~e h~eri
priporo~a, naj mu raje napi{e razglednico (dopisnico), ker so pisma (prifi) menda
sumljiva. V preostalem besedilu pisec govori o tem, da se lahko zgodi, da se s h~erjo
ne bosta ve~ videla, saj bosta morda oba umrla v bli`ajo~i se vojni. Konec pisma je lep
primer tega, da besedilo, {e posebej naivno, {ele v o~eh bralca postane literarno delo
ali zgodovinsko pomemben dokaz (prim. Kozlova, Sandomirskaja 1996: 33). Pisec ne
namerava izra`ati tragike, ampak dejstvo, da o tem pi{e mimogrede, besedilo skoraj
spremeni v tragi~no literarno delo: seveda je pozdrav ~ez hribe in doline stalni frazem
(SSKJ ga navaja kot starinskega; SSKJ I: 454), a dejstvo, da ga je uporabil slabo
pismen slovensko govore~i Celjan, omenjenemu frazeologizmu daje dodatni smisel in
funkcijo. Avtor naivnega pisma ne obvlada polistilistike niti jezikovnih registrov. Prav
zaradi tega se njegovo besedilo bralcem pi{e znova (kot je Roland Barthes postuliral
za katerikoli tekst) in {ele pri bralcu (recipientu) postane literarno ali v na{em primeru
kulturno delo.

Na podlagi nekaterih primerov je razvidno, kak{en obseg stilisti~nega bogastva,
jezikovne raznolikosti in ideolo{kih pogledov na svet nam ponuja majhno {tevilo
ohranjenih po{tnih besedil s ko{~ka zahodne [tajerske. Z analizo smo pri~eli {ele pred
kratkim, vendar se `e vidi, v kako `ivi lu~i se pred nami pojavljajo slovensko govore~i
prebivalci omenjenih krajev in ~asa. Minili so ~asi, ko so bili vsakdanji in delno naivni
rokopisi s strani znanosti zasmehovani in ko so se razglednice zbirale le zaradi
slikovnega gradiva.
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