изложба

Светини от Април 1876
Брацигово – твърдина българска

Васил Петлешков – брациговският апостол

„Сам съм – други няма! Аз водих.
Аз заповядах! Други не търсете!“
Васил Петлешков

„Обявяване на въстанието в Брацигово 1876“. Худ. Д. Гюдженов

Сабя-ятаган на свещеник Никола Троянов (поп Сокол). Никола Троянов е наследник на
изтъкнат брациговски род - все първомайстори - строители на големи култови сгради и
съоръжения. Той е свещеник в църквата „Свети Йоан Предтеча“, учител и духовен
наставник на брациговци. Председател е на местния революционен комитет и участва в
отбраната на въстанало Брацигово. След погрома на въстанието е окован във вериги, в
затвора в Пазарджик горят тялото му с нажежено желязо и мъченията са още пожестоки. Въпреки нечуваните инквизиции, гордият брациговец не издава никого и не се
признава за виновен пред турския съд. На 24 юни 1876 г., вече полумъртъв, е обесен на
моста на р. Марица в Пловдив.

„...После това мъченикът Петлешков бил турен от
солдатите между два огньове и тук предал богу дух
в големи мъки и изтезания; той изгорял на два
разпалени огньове като същ християнски мъченик,
но не за вяра и кръст, а за свободата и правото.“
Захари Стоянов

Пушка на брациговски въстаник

Пищов на Васил Петлешков

Клетвени символи

Знаме на Брациговския въстанически пункт. Платът за знамето
на априлци е закупен от Васил Петлешков и предоставен на
учителката Ана Гиздова да го ушие и извеза. Въстанието избухва
преждевременно, знамето не е завършено и тогава на помощ идва
майстор-строителят Иван Боянин, който изписва изображенията
от двете му страни. Знамето е двукатно, с размери 86 на 115 см,
рисувано върху вълнен плат със зелен смарагдов цвят. На лицевата му
страна има надпис „Свобода или смъртъ!“ и лъв с корона. На
обратната страна има надпис „Съ нами Богъ“, в средата – кръст с
полумесец под него. Кръстът е типично руски – осмоконечен.
Шифърът на буквите е славянски. Надписите и изображенията са
били златни, с кафяв контур. Под това знаме, носено от младия
учител Христо Партъчев, се сражават въстаническите сили от
Брацигово. Въстанието е жестоко потушено. Знамето е скътано и
укрито от свещеника Никола Троянов (поп Сокол) в църквата. С него
брациговци посрещат руските войски през януари 1878 г.

Исторически музей – Брацигово

