изложба

Светини от Април 1876
Перущица – свидетелство страшно
В края на въстанието, на 1 май, Перущица е разорена. Оцелелите
перущенци продължават да защитават последното си убежище - църквата
„Свети Архангел Михаил“, което по-късно историята ще определи като
„Храм на саможертвата“. За да не попаднат живи в ръцете на врага и за да
се спасят от озлочестяване, въстаниците Спас Гинов, Иван Тилев, Георги
Мишев и Кочо Честименски избиват своите съпруги и деца, роднините си,
накрая и себе си. След Освобождението църковната сграда, съхранила
писъците и ужаса на няколкостотин човека, е оставена като „свидетелство
страшно“ за идните поколения.

„Защитата на Перущица“. Худ. Добри Добрев, 1954 г.
Монументално по размер, реализирано с маслени бои върху платно, произведението като жанр е
фигурална композиция на историческа тематика. За да е способен да възпроизведе възможно най достоверно характерните черти на перущенци, Добри Добрев живее няколко месеца в Перущица. Той
подхожда изключително сериозно към отделните типажи, като обособява две противоположни групи.
Недвусмислено разделя насилници и насилвани и не оставя място за съмнение в разпределението на ролите в
изобразената сцена. Така кървавата саморазправа в храма се превръща в ярък израз на моралното падение
на османлиите и героичното възвисяване на защитниците на Перущица.

Възрожденската църква „Свети Архангел Михаил“,
която днес не се огласява от песнопения, където не се
отслужва Света литургия, само се мълчи в молитва за
онези, чиято кръв е пролята в късната пролет на 1876 г.

Пушка, система „Хенри-Мартини“, със запазена сребърна инкрустация и дължина 104 см. Личното оръжие на
Спас Гинов. При отбраната на Перущица се укрива със семейството си в църквата „Свети Архангел Михаил“. В
последния ден на отчаяна защита на обсадения храм, за да спаси семейството си от гаврата и безчестието на
враговете, застрелва децата си: Георги на 10 г., Димитър на 8 г., Йорданка на 6 г., Галина на 3 г., Иван на 2 г.
Съпругата си, най-красивата жена в Перущица, той убива бременна с очаквано дете в утбората ѝ. Убива и двете си
сестри Люляна и Николина. Последен застрелва себе си.

Иконата на светите безсребреници и врачи
Козма и Дамян от манастира „Свети Свети
Теодор Тирон и Теодор Стратилат“ над
Перущица, която чудодейно оцеляла след като
през април 1876 г. башибозушките орди
опожарили светата обител.
Въстанически лъвски знак,
отлят в работилницата на
брат ят а Иван и Лазар
Велеганови в Пловдив по
повод 100 - годишнината от
Априлската епопея, като е
използвана оригиналната
матрица за изработване на
отличителните знаци на
априлските въстаници.

Кутия за съхранение на бойни принадлежности, с
изобразена сцена „Свети Георги Победоносец“,
притежание на перущенски въстаник

Кръстът на свещ. Петър Велчев,
пред който се заклеват перущенските
въстаници

Въстаническа куртка на Спас Лачков,
защитник на позицията под връх Вълковище

Исторически музей – Перущица

