Iz zgodovine kranjskih trgov.
2. Cerknica.

Leop. Podlogar.

(Konec.)

erknica in nje okolica je veliko trpela pred Turki. Kolikokrat
je teptalo ta svet turško kopito, podrobno ni znano. Znana
so nam pa leta, ko so Turki prihruli semkaj v večjih trumah.
Prvikrat so napadli trg meseca marca 1. 1472. V cerkvenem oglu poleg
stranskih vrat je vzidan kamen z gotskim napisom v latinščini: »Anno
Domini 1472 die dominica ante annuntiationem combusta est titularis
eccelesia beatae Mariae Virginis per manus immanissimorum Turcorum«,
slovensko: »V letu Gospodovem 1472.1, nedelje pred Marijinem Oznanjenjem, so požgale neukročene turške roke blaženi Devici Mariji posvečeno cerkev«. Takoj po tej nesreči je jel pripravljati vse potrebno
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za novo stavbo vikarij Ahacij, ker je vikarij Lenart, ki se omenja leta
1472. najbrže odstopil. Posebno ga je podpirala pri tem delu hazberška
gospoda. Leta 1476. je namreč morila kuga v cerkniški okolici in se
oglasila tudi v rodovini plemenitašev Wagen. Neki Boltazar plemeniti
Wagen je tedaj pregovoril svoje sorodnike, da so naklonili svoje premoženje za pozidavo nove cerkve v cerkniškem trgu. Stavba je bila
dovršena leta 1482. Ljudstvo je imelo medtem božjo službo, v cerkvi
1
sv. Marjete na Planini.
V teh desetih letih, ko so zidali novo cerkev, so Turki spet trikrat
pridrli v Cerkniško kotlino: 1. 1476. dvakrat in 1. 1480.
V obrambo proti Turkom so ondaj zgradili okoli cerkve, ki so jo
zidali v lepem gotiškem slogu, tudi tabor, t. j. močno obzidje s petimi
stolpi. Pravijo, da sta zidala dva brata, eden cerkev, drugi pa tabor
okoli nje. Morda sta bila res to brata iz rodovine plemenitih Wagen.
Danes stojita od takratnega tabora še dva stolpa: eden se rabi za stanovanje, drugi pa za shrambo. V tem stolpu se hrani 43 cm visok,
21 cm širok in 100 kg težak topič, ki je bil vzet Turkom.
Bere se, da so prišli ti nebodijihtreba tudi v letih 1491., 1507.,
1522., 1528., 1529;, 1559.2 (dvakrat), 1560., 1564. in 1566. Leta 1528. so
zajeli Turki pri Šilertabru florentinske trgovce in jim vzeli 20 tovorov
Svile, vredne 20 tisoč goldinarjev. Leta 1559. in 1560. so pa opustošili
trg in prizadeli tudi sosednjim vasem veliko škode.
Leta 1527., 9. aprila, je ukazal deželni upravitelj Jožef pl. Lamberg,
da morajo, kakor drugi Notranjci, tudi cirkničanje in sicer iz trga, iz
Dolenje vasi, iz Dolenjega jezera in iz Zelš priti v Šilertabor, v trdnjavo, ki so jo zgradili Ravnaharji, in jo braniti, kadar se bo sovražnik
bližal od Kočevja ali Ribnice semkaj. Ta odredba, dasi je bila izdana
in ukazana iz najboljšega namena, je bila trgu in vasem v veliko kvar.
Ob času turškega napada ]e namreč vse zbežalo v tabor in prav neznatne turške čete so medtem lahko neovirano plenile in požigale po
trgu in po vaseh. Ko bi bili prebivalci ostali doma, bi bili Turka marsikdaj lahko odgnali. To so posebno občutili 1. 1559. in 1560. Ze 1. 1568.
to toraj prosili nadvojvodo Karola (1564—1590), naj jih odveže te dolžnosti; pa so morali prositi še leta in leta, da so jih uslišali na dvoru
in jim poslali od nadvojvode lastnoročno podpisano pismo, ki jih z dnem
31. januarja 1852. oprošča te obveznosti.3
'"."' Tudi iz francozkih časov imamo nekaj zanimivih spominov. Leta
1813/, 20. septembra, je nameraval udariti general Palombini iz Velikih
Lašč proti Krki, Višnji gori in Žužemberku in tam napasti avstrijsko
vojsko. Iz tega namena je poslal loškega učitelja Andreja Končnika,
znanega narodnega pesnika, do generala Peyremonta, ki se je ondaj
t Dimitz G. Kr. I. 317; Mittheil 1865. 98.
-•
' •-' * Tega leta so napravili Cerkničanje v cerkvi sv. Aloja, ki je danes ni več, zvon
z napisom: »Helf uns aus aller Not« to je: Pomagaj nam iz vsake nadlogel
3 Schumi Archiv II. 40; Dimitz II. 112.

