
Светини от Април 1876
изложба

   Знаме №4 на Хвърковатата чета на Георги Бенковски. На 20 април 1876 г. 
Хвърковатата чета на Бенковски поема своя път. Нейно главно знаме става 
Карловското, изработено по-рано за Карловския революционен комитет и 
предоставено на Райна Попгеоргиева като образец за главното знаме на 
панагюрските въстаници. За четата на Бенковски се подготвят и 12 по-малки 
знамена, предназначени за отрядите, които се включват в четата от 
средногорските села. Тези знамена са изработени от панагюрския художник Иван 
Стоянов – Зографина и съпругата му Цвета. След оттеглянето на четата в 
Балкана, знамената са скрити при Острилската пещера, намираща се в Тетевенския 
Балкан, недалеч от с.Черни Вит. Знамената са намерени година по-късно от местен 
козар. След време няколко от тях са предадени в музеите на селищата, разположени 
близо до пътя на Хвърковатата чета през Балкана – Тетевен, Рибарица, Черни Вит. 
През 1957 г. знаме №4 е предоставено на родния град на Бенковски – Копривщица.

    Пушката на Георги Бенковски. Пушката е система „Уинчестър“, образец 1866 г. с 
магазин за 16 патрона. Внесена е от Цариград във връзка с подготовката на Априлското 
въстание. След погрома на въстанието Хвърковатата чета на Бенковски се оттегля в 
Стара планина. В тежък преход през Балкана въстаниците са преследвани от турска 
потеря. При едно от внезапните нападения на потерята, част от въстаниците се 
отделят от четата. Пушката на Бенковски остава в един от тези четници – Цено 
Георгиев – Вакарелеца. Четникът оцелява и съхранява пушката на войводата. През 1947 г. 
тя е дарена на Самоковския музей, откъдето през 1980 г. е предадена на Дирекция на 
музеите в Копривщица по повод 50 години от началото на музейното дело в града. Днес 
пушката е сред най-ценните експонати в къща музей „Георги Бенковски“.

Клетвата на копривщенските въстаници – рисунка на Христо Коев
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