изложба

Светини от Април 1876
Апостола
„...Апостолите после Левски не срещаха
големи затруднения в пропагандата,
защото тоя знаменит агитатор беше
отворил навсякъде път... Ние вървяхме
из неговите пътеки...“
      Захари Стоянов.
Записки по българските въстания, 1884 г.

Нареда на работниците за освобождението
на българският народ – основният закон на
съзаклятниците

„Цел: с една обща революция да се направи коренно
преобразувание на сегашната държавна деспотско-тиранска
система и да се замени с демократска република (народно
управление) на същото това място, което са нашите прадеди
със силата на оръжието и със своята свята кръв откупили, в
което днес безчеловечно беснеят турски кесиджии и еничери и в
което владей правото на силата, да се повдигне храм на
истинната и правата свобода и турския чорбаджилък да даде
място на съгласието, братството и съвършенното равенство
между всичките народности: българи, турци, евреи и пр. щат
бъдат равноправни във всяко отношение било във вяра, било в
народност, било в гражданско отношение, било в каквото било всички щат спадат под един общ закон.“

Васил Левски. Букурещ, 1872 г.

Народна клетва, полагана от
комитетските дейци

Карловското знаме. Възстановка. През 1871 г., по указание на Васил Левски, Мария Ганева
ушива знаме на Карловския революционен комитет. През пролетта на 1876 г., по поръка на
апостолите Панайот Волов и Тодор Каблешков, тя ушива ново знаме по същия образец, с
което в Панагюрище е обявено Априлското въстание.

Народна клетва

Заклевам се в Евангелието, честта си и в
Отечеството си, пред Бога и пред честното събрание
на съзаклятието, че от сичко, което ми се яви, няма да
кажа и открия никому нищо до смърт и до гроб.
Заклевам се и обещавам, какво полагам за святата тази
цел живот и имот. Заклевам се и обещавам безусловна
покорност на законите и на заповедта на съзаклятният
Таен централен революционний комитет съвременно
мълчание и тайност на делата. А в противен случай, ако
бъда предател или престъпник, съгласявам са да бъда
прободен от оръжието на това съзаклятие, което има
длъжност да ма брани, а и право да ма съди. Заклевам
са.
 Забележка: Новооглашеният ще се изправи пред
една маса, на която ще има сложено Евагелие или кръст,
един нож и един револвер и ще тури лявата си ръка на
сърцето, а дясната ще вдигне нагоре и ще следва да дума
следующите думи, т.е гореизложените.
Национален музей „Васил Левски“ – Карлово

