
Светини от Април 1876
изложба

„Никола Караджов“. Худ. Проф. Ненко Балкански

  „...Не съществува нещо, което да обичаме повече от 
Отечеството. То иска живота ни и ние ще му го дадем… 
Поздравявам ви с българското въстание!”
                       Никола Караджов – ръководител на въстанието в Клисура,
                       делегат и секретар на събранието в Оборище

    Икона „Света Богородица“ от ХVІІІ век – закрилница на Клисура. Иконата е 
сред малкото оцелели икони от предосвобожденска Клисура. По време на 
въстанието Военният съвет в Клисура определя място за оттегляне на 
жените и децата при евентуално нападение – местността Върлищница, 
оттам в Копривщица. На 26 април Клисура е нападната от двехилядна орда 
от башибозук и за часове е превърната в пепелище. Малко са нещата, които 
оцелелите успяват да вземат със себе си по време на бягството си към 
Копривщица. Дванадесетгодишният Йовко Кушев скрива под дрехата си 
иконата на Света Богородица и така напуска своя дом. Когато на 8 май 1876 г. 
в Копривщица пристига Хафуз паша, по негова заповед всички клисурци са 
изведени извън града. От сигурна смърт ги спасява проливният дъжд, който 
се излива изведнъж. Клисурци смятат, че дължат своето спасение на 
иконата „Света Богородица“. Почитайки я като спасителка и закрилница, 
те наричат храма, който съграждат през 1885 г., „Успение Богородично“. 
Мястото на новата църква клисурци избират символично. Разрушават 
турския конак – единствената оцеляла след оттеглянето на башибозука 
сграда в Клисура, и на негово място съграждат храма на своята вяра.

   Камбаната от клисурската църква „Свети Никола” – свидетел на събитията от Април 1876 г. 
Църковната камбана клисурци получават през 1862 г. като дар от своя съгражданин Неделчо 
Петрович – богат търговец, живеещ в Букурещ. До входната врата на църковния двор, над 
специално построена чешма, изграждат 12-метрова камбанария.
    В следобедните часове на 20 април 1876 г. радостният звън на камбаната възвестява на клисурци 
началото на тяхната свобода. Тя обаче е твърде кратка – само шест дни. На 26 април градът е 
нападнат от башибозук, предвождан от карловския главорез Тосун бей. След него от Алтън 
Клисура не остава камък върху камък. Църквата „Свети Никола” е сред първите опожарени и 
поругани сгради в града. Тосун бей заграбва камбаната и я отнася в Карлово като военен трофей. 
След Освобождението, въпреки изключително тежкото си материално състояние, клисурци 
откупуват камбаната и я връщат в града.

„Батареята на Зли дол“. 
Худ. Златю Бояджиев

Героична Клисура
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