
Светини от Април 1876
изложба

     На 20 април 1876 г., в средногорския градец Копривщица, гръмва първата пушка на Априлското въстание. Същият 
паметен ден в Панагюрище гърми гласът на войводата Георги Бенковски:„Бунт! Бунт! Въстание! На оръжие!”. Звънът на 
църковните камбани се примесва с пушечните изстрели на въстаниците и възторжените възгласи: „Да живей България!”. �  
     Гърмежът на първата пушка в Копривщица преминава през Средногорието, отеква в Родопите, прехвърля Балкана. 
Комитетите в Четвърти революционен окръг получават чрез „Кървавото писмо“ условния знак и въстанието пламва. 
Панагюрище се превръща в столицата на бунта – в присъствието на апостолите, Временното правителство и стеклото 
се панагюрско население, тържествено са осветени Главното знаме, ушито от Райна Княгиня, и знамената, предназначени 
за Хвърковатата конница на войводата Георги Бенковски.
� Пламват Клисура, Петрич, Еледжик, Стрелча, Белово, Батак, Перущица, Брацигово...
� България въстава!
� Но силите са неравностойни. Едно след друго въстаналите селища падат под ударите на петвековния поробител. 
Клисура е опожарена. Панагюрище е подложено на разорение. Перущица е срината до основи. Батак е превърнат в 
пепелище – над три хиляди души са избити и съсечени. Хиляди въстанали българи загиват мъченически, затрити са цели 
български родове, измъчвани и затваряни в турските затвори са стотици жители на въстаналите селища.
� Подвигът на априлци, спечелил горещите симпатии на целия демократичен свят, подготви освобождението на 
българския народ, дошло в резултат на войната между Русия и Османската империя през 1877-1878 г.

Да живей България!

    Изложбата „Светини от Април 1876“, посветена на 145 – годишнината от величавата епопея, представя оцелели 
реликви – безценни свидетелства за безпримерен героизъм и саможертва в името на вяра, род и отечество. Исторически 
разказ, поднесен чрез илюстрации на автентични предмети, картини, документи, грижливо запазени и представени в 
музейните експозиции, ни пренася във времето на българската национална революция през пролетта на 1876 г. Визуалните 
документи в изложбата ни връщат към истини в историята на едно поколение българи, вложило и кръв, и жертви пред 
олтара на българското освобождение. За да познае младото поколение българи предшествениците си, да пренесе 
ценностите им в съвремието и ги предаде на идващите поколения. За памет и поука в днешния и бъдния ден!
� „Светини от Април 1876“ се реализира по инициатива и в партньорство с музеите в Пазарджик, Карлово, Калофер, 
Панагюрище, Копривщица, Клисура, Батак, Перущица, Брацигово, Стрелча и Белово. Художественото оформление е дело 
на ХГ „Ст. Доспевски – Пазарджик.
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