
Светини от Април 1876
изложба

  Всеки народ има периоди от своята история, 
които пази дълбоко в сърцето си. За тях той не 
говори с гръмки думи, а сваля шапка, прекланя глава 
и коленичи. Батак – символ на силата на българския 
дух, на смелостта и на саможертвата в името на 
една велика кауза – свободата. 
    Свобода – чакана, жадувана, мечтана пет века! 
    И изстрадана!
    Батак – име, пред което свеждаме глави, защото 
„... без Батак нямаше да има свободна България!“

От Батак съм, чичо, знаеш ли Батак?
Хе, там зад горите... много е далече...
нямам татко, майка: ази съм сирак,
и треперя малко, зима дойде вече.
...
Ти Батак не си чул, а аз съм от там:
помня го клането и страшното време.
Бяхме девет братя, а останах сам.
Ако ти разкажа, страх ще те съземе...

 �
                         Възпоменание от Батак. 
                                  Иван Вазов, 1881 г.

Братята Ангел и Стефан Керелови - воеводи и 
петстотници по време на Априлското въстание в Батак,1876 г.      Пушка – кремъклия, ХІХ век, цевта е осмостенна, ложата и прикладът – 

изящно гравнирани, с позлатена месингова ламарина и бели седефи. Лично 
оръжие на Ангел Трендафилов Керелов (1840-1928), съзаклятник и деен член 
на революционния съвет, петстотник в Априлското въстание в Батак. 
Пленен от няколко турски заптиета, той успява да се саморазправи с тях и 
по чудо се спасява. Един от главните свидетели пред европейските 
дипломати, разследващи погромите в селищата от ІV революционен окръг. 
Поборник и опълченец, награден с орден за храброст „Георгиевски кръст“. 
По негова воля е погребан в църквата „Света Неделя“ в Батак.

   Требник (молитвеник), 1866 г. Старопечатна богослужебна книга, 
принадлежала на свещеник Нейчо Паунов от Батак – осветил знамето 
на баташките въстаници, съсечен пред входа на училището. В голямото 
баташко школо, той и даскал Димитър Тонджоров първи посрещат 
мъченически смъртта. В книгата има приписка от 1868 г., в която 
свещеникът отбелязва, че дарява книгата на сина си Тодор Попнейчов, 
член на революционния съвет, участник в Априлското въстание.

    Икона „Свети Модест“, 
ХІХ век. Дървена икона, 
обгоряла от пожара, запален 
в църквата „Света Неделя“ 
– последната крепост на 
въстаналото население в 
Батак през Априлското 
въстание 1876 г.

Църквата „Света Неделя“ – светинята българска

Батак – Голгота

Исторически музей – Батак
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