изложба

Светини от Април 1876
Белово въстана за чест
„...Чистата правда е – и тя вечно ще блести като слънцето – че бельовци въстанаха за чест, за
национално достолепие, за правдините на народа и от състрадание към изтезаваните им
съотечественици по селата и градовете из цяла България.“
Никола Владикин

„Портрет на Мария Сутич“. Худ. Петьо Бабачев

М а р и я А н г ел о в а С у т и ч , р о д е н а в
Пазарджик, единствената жена в четата
на Георги Бенковски. Когато Хвърковатата
конница, обикаляйки околните селища
пристига в Бел ово и Иван Сутич се
присъединява към четниците, съпругата му,
Мария, решава да тръгне с него. Тогава
Бенковски възторжено се обръща към Захари
Стоянов с думите: „... Запиши, че днес, на 27
априлий, с нашата чета се присъединява и
госпожата на Ивана Шутича, Мария
Ангелова, родом наша българка, на която
името ще остане записано в историята...“

„... Беше празник, народа се стичаше вече в черквата и с
нетърпение очакваше да чуе нещо по положението. След
обикновения молебен се яви за оратор от висотата на
църковния амвон стария учител, Юрдан Ненов
(пазарджичанин), от когото комитета дори до тая
минута, види се напразно се е страхувал и предпазвал.
Даскал Юрдан Ненов се яви като най-горещ приемник и
приятел на бунта и излезна с огнени думи да защити
неговия престиж от всякакви предразсъдъци, да покаже
високото тържество на революциите и неотменното
право на роба да въстава срещу господаря си. Най-напред
даскал Юрдан Ненов се прекръсти и със сълзи на очите си
благодари на своя Бог, че след цели петстотин години
само той за пръв път се е удостоил с честта, да изкаже
думите на свободата и на българското народно право за
самостоятелност под тези исторически белювски
вършини, дето българските юнаци цели девет месеца са
защитавали свободата на своето мило отечество и найсетне паднали пред безбройната агарянска сган... След
това излезе свещеник Михаил Радулов, облечен в найр а з ко ш н и я с и ф и л о н и ка з а п р ед ол т а р а ед н о
патриотично слово за предстоящия бунт, като свърши,
че с божията помощ всичко, което желаем ще да
сполучим, защото е наше право и справедливо си го
искаме...“
Никола Владикин „История на Бельовското въстание“

„Боят при железопътна станция Белово“.
Худ. Б. Петракиев

Никола Владикин – летописецът на
Беловското въстание. Снимка от 1889 г.

„Посрещане на Хвърковатата чета край с. Белово“. Худ. Д. Гюдженов

Свещ. Михаил Радулов, ръкоположен за
свещеник от пловдивския митрополит Паисий.
Председател на революционния комитет в
Белово, създаден през април 1875 г. във връзка с
подготовката на Старозагорското въстание.
На 10 април комитетът е заклет отново и
започва усилена подготовка за въстанието.

Тривондийска сабя – самоделно оръжие на беловските въстаници,
изработено от трионите за рязане на дърва

Мито Петракиев – пратеник от Белово
на събранието в местността Оборище

Исторически музей – Белово

