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Petstoletnica Idrije, jubiJejno leto! Cas, ko se slovesno spominjamo zacetkov
'udarjenja in snovanja nasih prvih domov ter vse bogate, ustvarjalne preteklosti Idrije.
V ta cas Filatelisticno drustvo ni prislo praznih rok. Doseglo je, da sta na dan
22.6.1990. ko goduje sv. Ahacij, izsli dye priloznostni znamki in trajno obelezili visok
.!U biJej rudnika in mesta.
Dobri dye ]eti je tega, kar se je med cIani drustva tiho porodila ideja: obeleZitev
500-letnice ldrije na znamki. Sprva se je misel zdela neuresnic]jiva, vendar je bila za
nas velik izziv. Spoznali pa smo, da se moramo sami spoprijeti z njil11. Pred nami se je
odprJ labirint neznank. Korak za korakom smo krcici pot in gradili utemeljitev
predJoga za izd aJo ~ne p~'il07nustne znamkc. Podpdi smo ga s priporocili OK SZDL
Idrija. Rudnika zivega srebra. Skupscine obcine Idrija, Republiske konference SZDL,
Univcrzc Edvarda Kardelja. Rudarskega institu ta iz Lju bljane. Republiskega komiteja
za kulturo in Filatelistic ne zveze Sloven ije.
Akademski slikar Rudi Skocir in idrijski slikar Nande Rupnik sta po lastnem
L1I11etniskem videnju petstoletij rudnika in Idrije pripravila osnutke za znaIl1ko. katerih
pa DO Jugomarka ni mogla upostevati.
Obsezno u temeljen predlog za znako je biJ uradno vlozen ] 7. februarja 1989. Od tedaj
dalje smo pricakovali in upali na ugoden razplet.
Veliko zadovoljstvo in veselo presenecenje je v zacetku septembra 1989 prinesla vest
iz Beograda: ..Predlog je sprejet. DO za proizvodnjo in proIl1et postnih znamk
Jugomarka bo za 500-letnico Idrije izdala dye priloznostni znamki'"
Torej Illnogo vee. kot smo na tihem racunali. Ob dcjstvu. da jc ZveLna kOlllisija
prejela nad 400 predlogov za i;dajc Lnamk v letu 1990. je uspeh se toliko vecJi. za
nase drustvo pa posebej pomenljiv. Vrhunsko je zaokr02il praznovanje 40-1etnice
L1stanovitve Filatelisticnega drustva Idrija, ki je za uspesno dolgoletno dclo prejelo
tudi priznanje obcine Idrija! Odlocitev 0 izdaji dveh priloznostnih znamk je prinesla
nove odgovorne naloge. Potrebno je bilo izbrati primerne motive, ki bi svetovni
javnosti vsebinsko in estetsko predstavili bogato idrijsko tehniSko in kulturno
zgodovinsko dediscino, predvsem pa zacetke rudarjenja v ldriji. Obvesceni smo bilL
da je pripravo te prilol.nostne serije prevzcl znan in L1veljavljen oblikovalec
jugoslovanskih znamk, akademski slikar. magister Dimitrije C udov iz J ugomarke.
Povabili smo ga v ldrijo. Odzval se je z veseljem in z zeljo. da bi v avtenticnem okolju
dobil kar najvec original nih materialov in izvirnill navdihov za Jikovne resitve
"id rij skih zn amk".

Skupaj smo tehtali okvirne poteze motivov. lzbral in umetnisko oblikoval jill je mag.
Cudov sam. Izrekamo mu zasluzeno priznanje za sporocilno uhrano in likovno
dovrseno serijo znamk. ki bodo 500-letnico Idrije dostojno predstavJjale
Tudi datum izida znamk ni nakljucno izbran V zacetku so v Idriji odkopavaJi Je
karbonske skrilav(e s sdmorudnim zlvim srebroJll t'ruiLvudllju je b.la p,illlLivnu in
mujill1 .... t'1\ otni ..zivosrebrni studenec" je po letu 1500 zacel naglo usihati. Rudnik je
bil pred zaprtjem. Dne 22. junija 1508 so v jasku na sedanjem "Starem placu" v
globini 42m odkrili bogato orudene plasti cinabarita. iz katerih so priceli z zganjem
pridobivati velike kolicine zivega srebra. Odkritje tega dne je odprlo rudarjenju v Idriji
vecstoletno prihodnost. V sp011lin na ta dogodek so rudarji in vsi 11lescani skozi vsa
obdobja idrijske zgodovine praznovali 22. junij, dan sv. Ahacija, kot najvecji rudarski
praznik. Zato je FD Idrija izbralo pray ta dan za dan izida zna11lk.
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Ob tem enkratnem dogodku je drustvo izdaJo tudi priloznostni postni ovitek in
priloznostni postni zig. Prizadevali smo si,da bi celotno filatelisticno obelezje nosilo
ubran pecat petstoletnice rudarjenja v Idriji FD Idrija pa je poskrbelo se za
posebnost. Dne 22.6.1990 je v Rudniku zivega srebra, na XIV obzorju jaska Delo
poslovala zacasna posta v globini 345,4m pod zemljo. na nadmorski viSini: -6,4m! To
pomeni najnizjo priloznostno posto v Jugoslaviji doslej. Postne posiljke so se s tega
mesta odpremljale z dodatnim priloznostnim zigom.
Zamisel, pred dobrima dvema letoma rojena. je uresnicena. Zal je FD Idrija
razpolagalo z omejenimi financnimi sredstvi, zato projekta filatelisticnih obelezij
500·letnice Idrije ni moglo v celoti izpcljati.
In vendar: v casu nedavno minule 40·letnice FD Idrija, v casu 150-letnice izdaje prve
znarnke - slovitega anglcSkega crnega penija, sta v pocastitev 500-letnice Idrije izSli
dye znarnki pray na spominski rudarski praznik. Tako bo ta visok idrijski jubilej na
edinstven nacin predstavljen sirnemu svetu!
Predsednik FD ldrija
Niko Jereb

MonVI NA JUBILEJNIH ZNAMKAH

Priloznostni znamki ob 500-letnici Idrije je oblikoval akademski slikar mag. Dirnitrije
Cudov iz Beograda. Spornladi je prisel v Idrijo na informativni obisk, si ogledal nase
znamenitosti in se podrobneje seznanil z zgodovino rudnika in mesta. V muzeju smo
mu priskrbeli tudi precej slikovnega gradiva, ki ga je nato s pridom uporabil pri
graficni izvedbi znarnk.
Ze pri prvem razgovoru z mag. Cudovom je bilo domenjeno, da bo pri kreaciji znamk
uposteval izvirno zgodovinsko tematiko in simboliko, s katero bi se vsebinsko
sporocilo znamk cimbolj priblizalo znacaju in pomenu rudarske Idrije. Pray tako smo
se dogovorili, da bo ena znamka posvecena mestu (panorama), druga pa izrecno
zivosrebrnemu rudniku in rudarjem.
Z veseljem lahko ugotovimo, da je mag. Cudov razumevajoce sprejel nase predloge in
oblikoval znamki, ki bosta dostojno predstavljali Idrijo po vsem sirnem svetu, saj
postne poSiljke resnicno ne poznajo meja. Znarnki sta dovolj zgovorni ze vsaka zase, se
bolj prepricljivi pa postaneta druga ob drugi - kot vsebinski diptih. Na prvi zlahka
prepoznamo najstarejso graficno upodobitev ldrije iz castitljive knjige Slava vojvodine
Kranjske, ki jo je leta 1689 izdal zasluzni baron Janez Vajkard Valvasor. Panoramo
mesta dopolnjuje krajevni grb s simbolicnim likom Merkurja. Druga znamka prikazuje
rudarske motive iz 16. in 17. stoletja, povzete po treh pomembnih knjiznih delih, ki
opisujejo tedanje razmere v idrijskem rudniku; ta de1a so:
- Georgius Agricola: De re metallica (1557)
- Athanasius Kircher: Mundus subterraneus (1665)
- Edvard Brown: Relation uber die Bergwerke in Friaul (1669).
Najsirsemu krogu obcinstva bodo verjetno dobrodosla se nekatera podrobna pojasnila.
Janez Vajkard Valvasor, znameniti polihistor in knjizevnik, je v svojem impozantnem
in nesmrtnem delu prispeval vsekakor najobsirnejsi in najpomembnejsi opis rudnika in
njegovih tehniskih znamenitosti v drugi polovici 17. stoletja. Ceprav Idrija tedaj
uradno se ni spadala v okvir dezele Kranjske, se je piscu plemenitega rodu in duha
ocitno zdela nad vse privlacna in enkratna, sicer ji ne bi namenil toliksne pozornosti 
kar 32 strani zanimivega teksta! Le-ta se zacenja s pravcatim slavospevom, ki se glasi:
"Veliko in zasluzeno slavo uziva idrijski rudnik ter je prava zakladnica ali rodovitna
mati zivega srebra," Svoje idrijske vtise paje Valvasor zabelezil takole: "Nas rudnikje
globok in redko se bo tujec spustil do dna, ker je treba po lestvi kakih sto seznjev
cisto navpicno navzdol v stirioglati luknji, ki je priblizno Stiri cevlje Siroka. Na zid je
pritrjena lesena lestev, po kateri moras v globino. Ko pride clovek spet na dan,je tako
upehan, da je komaj verjetno. Tudi jaz ne bi verjel, ko ne bi sam izkusil ... " Na
Valvasorjevi graficni upodobitvi Idrije izstopajo zlasti naslednje dominante: monu
mentalni rudniski grad v ozadju, cerkev sv. Barbare in sv. Trojice pod njim ter rake in
grablje na levi strani. Mag. Cudov je k Valvasorjevi Idriji dodal krajevni grb kot
izrazito sporocilni element. Lik idrijskega krajevnega grba simbolicno simbolizira
ekonomsko pomembno krajevno dejavnost, namrec pridobivanje zivega srebra in

cinobra, in predstavlja starogrskega boga Hermesa. Rimljani so Hermesa v svoji
mitologiji preimenovali v Merkurja in je bil glasnik bogov in zascitnik retorike, potov
in trgovine. V prenesenem pomenu pa je njegov lik simboliziral soncu najblizji veliki
planet Merkur in zivo srebro. V heraldiki njegov lik simbolizira tudi previdnost in
spravo, ki sta v trgovini zelo potrebni cloveski lastnosti. Merkur ima naslednje
znacilne atribute: krilate cevlje, popotni klobuk in caduceus - z dvema kacama ovito
palico. V starem veku je bila ta palica prispodoba miru, v novejsem zgodovinskem
obdobju pa v heraldiki poleg miru simbolizira se prijateljstvo in trgovino. V sklopu
idrijskega grba se nad podobo merkurja oziroma nad scitnim okvirom dviga se srebrna
tristolpicasta zidna krona.
Kompozicija druge znamke je nastala kot kolaz, sestavljen iz elementov treh ze
omenjenih historic nih virov, ki se odlikujejo tudi po dragocenih slikovnih prilogah.
Spredaj stojeci rudar - zgalnicar z retorto je posnet po grafiki G. Agricole (1557); na
znamki je uporabljen sarno detajl, saj je celotna grafika dokaj velika in pripovedno
bogata. Izcrpneje jo komentiram v obrazloZitvi ovojnice, ki jo je nase drustvo izdalo
ob izidu jubilejnih znamk. Ce se drzimo kronoloskega zaporedja, potem velja
opozoriti, da je drugi element povzet po knjigi A. Kircherja (1665): to je velikanska
jamska lestev v ozadju, ki vizualno kar pozira figure rudarjev. Naj dodam, da je opis
idrijske jame in tehnicnih naprav za knjigo A. Kircherja "Mundus subterraneus"
prispeval jezuit Sigmund Sisserus. Le-ta je oblskal idrijski rudnik, ko je potoval iz
Gorice v Celovec. V Idrijo je prisel na izlet, da bi zadostil svoji radovednosti. V svojem
zapisu pravi med drugim tole: "Na levi strani odpira zrelo jasek, da ne bi ustrasil
vstopajocega, preden pride do navpicnih lestev, ki mu prezenejo vse pozelenje in
radovednost, ko mora pogledati v zrelo brezna tako strasno globokega, da oko ne
more zajeti dna in da se ga loti strah." Asociacija med tern stavkom in lestvijo na
znamki se kar ponuja! Tretji element znamke sta dva rudarja - opremljena z
"ripsovko" oziroma ostrim "kopacem", ki sta posneta po reportazi dr. Edvarda
Browna (1669). V tistih casih so se tuje znanstvene akademije ze zanimale za idrijski
rudnik in tako sta angleska potopisca Gualterus Poppe in Edvard Brown obiskala
Idrijo leta 1665 oziroma 1669 in 0 tern pisala v Acta Philosophica Anglica. Dr. E.
Brown je obiskal vse furlanske rudnike in je sestavil v Palmanovi obsezno porocilo za
anglesko kraljevsko druzbo. Ko je bil v Idriji, so pravkar odpoSiljali 12 tovorov zivega
srebra v razne dezele. V gradu je bilo vskladiscenih kar 3000 tovorov v sodckih,
zavitih v irhovino. Brown je sel v rudnik skozi Ahacijev roy ter se je iz njega vrnil skozi
Barbarin jasek. Po lestvah je plezal 639 stopinj navzdol ... V laboratoriju je videl 1600
retort. Pri 16 peceh so potrebovali 800 retort, v vsaki peci 50, na vsaki strani po 25,
zgoraj 12, spodaj 13. Ugotavljal je, da delavci zelo trpijo, saj zaradi merkurialne
zastrupitve vsi idrijski rudarji pocasi shirajo ...
Naj bosta jubilejni znamki filatelisticni poklon vsem idrijskim rudarjem petih stoletij.
Zazelimo jima rudarski "srecno" - srecno pot po vsem svetu!

Kustos Mestnega muzeja
Janez Kavcic

MonVI NA PRILOZNOSTNI POSINI OVOJNICI IN ZIGU
Ob izidu jubilejnih "idrijskih" znamk je nase drustvo izdalo priloznostno postno
ovojnico in priloznostni postni zig. ObJikovanje je v obell primerih prevzel idrijski
slikar Nande Rupnik, ki je uposteval sugestijo kustosa Mestnega muzeja: ovojniea in
zig naj bi poleg estetskih kriterijev vsellovala tudi zgodovinsko poanto in avtentienost.
Oglejmo si najprej motiv na ovojnici. ki nas popelje v sredino 16. stoletja. Po
znamenitih zdravnikih Paraeelsusu (1527) in Mattioliju (1544) se je Idriji posvecal kot
tretji opisovalec tedanjih razmer evropsko pomemben strokovnjak Georgius Agricola
(1494 - 1554), ki je bil po svojem osnovnem poklicu tudi zdravnik, vendar se je
ukvarj al pred vsem z ru darstvom. klaviarstvom in metal urgijo. Leta 1557 je izslo
njegovo dragoceno metalursko delo De re metallica, v katerem je natancno popisal
postopek pridobivanja iivega srebra v ldriji sredi 16. stoletja. Poleg opisa je Agricola
dodal SC grafieno upodobitev iganja rude z rctortno metodo na prostem in pray s to
grafiko je opremJjena nasa ovojniea.
Za laije razull1evanje l1l0tiva najbrz ne bo odvee kratek kOlllentar.
Znano je. da so v prvih letih obstoja idrijskega rudnika pridobivali Ie samorodno zivo
srebro z izpiranjem skrilavca, vendar so ze v zacetkll 16. stoletja zaceli igati
einabaritne rude v kopah na prostem. podobno kot se pripravlja oglje. Sredi 16.
stoletja pa so. kot je lepo razvidno iz nase grafike. pri zganju ie uporabljali loncene
posode. Nekaksne loncene vree - lahko bi rekli retorte - so delllo napolnili z
zdrobljeno rudo. nad katero so natlaCi.li mall in potem obrnjen vre poveznili na drugo
]OneellO posodo (recipient). nabr so spranjo Ined obcma zalcpili z glino. Recipient so
nato zasuli s peskorn ali zemljo. nad retorte. ki so molele if zemlje, pa so naloiili drva
in jih zaigali. Pod vplivolll vraCine je v zgornjih posodah ruda zacela razpadati v iivo
srebro in zveplene hlape. Po ollladitvi se je rnetalicno zivo srebro nabralo v spodnji
posodi. Postopek. kot ga je opisal in upodobil Agricola. se je ohranjal do zacetka 17.
stoletja. ko so zaceli v Idriji preizkusati nove retortne metode iganja rude v posebnih
peeeh.
Pribliz.no 200 let ,,1ll1 ajsi" je mo tiv, ki ga je Rupnik uporabil pri oblikovanju iiga. Gre
za originalni Id njski rudarski znak iz sredine 18. stoletja. ki ga hrani Mestni rnuzej v
Idriji. Znak sestavljata prekrizani kladivi (eea 37 x 37 ern), izdelani iz medenine, na
katerih so slabo ohranjeni ostanki nekdanje zlate prevleke. Desno kladivo je
priostreno. na obeh pa je vgravirana letnica 1750 z alkimisticnirn znakom za iivo
srebro v sredini. Odlocitev. da se pri izdelavi ziga uporabi pray opisani muzejski
predmet. je mogoee utemeljiti z dvema prepricljivil1la argumentoma: prvic gre za
enostaven a izviren motiv, ki vsebuje splosno razurnljivo sporocilo, drugic pa nas
prieujoci rudarski fnak spominja na obdobjc 18. stoletja. ki je bilo v zgodovini
rudnika in mesta z vsell vidikov izredno pomell1bno.

KllStOS Mestnega l1lLlzeja
J anez Kavcic
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5. 7.12.1989 - Idrija: 40 let Fi1atetisticnega drustm Idrija
Likovno predlogo je izdela1 akademski stikar Rudi Skocir - Idrija

Z JUGOSlOVANSKI SIMPOZIJ
POD ZEMUO
IDRUA, 31. 5.1990
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6. 31.5.1990 -- Idrija: 7. ]ugoslovanski'simpozij 0 rudarjenju pod zem1jo
Likovno pred1ogo je izde1a1 stikar Nande Rupnik - Idrija

SPONZORJI

SkupsCina obCine Idrija - odbor za 500-letnico Idrije
RZS Idrija
Krajevna skupnost Idrija
Kolektor Idrija
Rotomatika Spodnja Idrija
Lesna industrija Idrzja
Zveza kulturnih organizaclj Idrija
Mercator - Rudar Idrija
Kmetzjska zadruga Idrija
Pekarna Idrija
GostolIdrija
Zupnijski urad Idrzja
REK Trbovlje
Avtopremet Tolmin
Intertrade Ljubljana
Kmetijsku veterinarski zavod Nuva Gurica
Kulturna skupnost Slovenije
Zidgrad Idrija
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lesna induslrija

~Idrija
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ROTOMATIKA
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KOLEKIOR

Zalozil: Izvrsni odbor Filatelisticnega drustva Idrija; naklada: 300 izvodov; lira racun
52020-678-65581; urednik: Miran Jurjavcic; lektor: Janez Kavcic. prof; tiskano v
tiskarni Tiskatelje Idrija.
Na podlagi mnenja Republiskega komiteja za kulturo st. 4210-607/88 av iz dne
13.12.1988 spada glasilo "Filatelist" med proizvode. ki so oprosceni placila
temeljnega in posebnega davka od prometa proizvodov.

