В Боженци затваряли
с една врата две стаи
Още на едно място край Габрово можете да попътувате назад в
миналото, този път без да се отказвате от постиженията на съвремието.
Село Боженци пази ревностно своята над 600-годишна история, а
легендите за създаването му са няколко. Най-популярната е, че е
основано от болярката Божана, която бяга при опожаряването на Велико
Търново заедно със семейството си и се заселва в планината. Обектите,
които можете да разгледате днес са много, а повече информация за тях
ще ви дадат в началото на селото - архитектурен резерват, в
туристическия информационен център. Оттам можете и да си наемете
гид, който да ви покаже обектите и да ви разкаже интересни истории.
Съвсем в началото се намира старото школо на селото, в което през
тази година можете да видите изложба с костюмите на български
владетели и герои от историческите родни ленти. Сред най-интересните
обекти е къщата на Дончо Попа, богат търговец през 19-ти век. Пред нея
още се вие посадената преди около 200 години лоза. Още на първия
етаж от дома разбирате, че макар и богат Дончо бил пестелив, каквато е
славата на хората от Габрово и региона и до днес. Две от стаите на
етажа са построени под прав ъгъл, за да може за отварянето и
затварянето им да се ползва обща врата. Така в съседната стая можете
да влезете, след като затворите входната врата на първото помещение.
И обратно - при излизане от дома, вратата между двете стаи остава
отворена. В стаите можете да видите как изглежда миниатюрната гостна
и дневна, както и станът, за който е завързана люлката в съседната, така
че домакинята да приспива бебето с люшкане докато тъче на стана. В
къщата ще разгледате и работилницата на търговеца, който се хвалил,
че дори и да купи едно кило вълна и да продаде едно кило пак ще
спечели. Причината е в хигроскопичността на вълната, която може да
поеме до 13% вода към собственото си тегло, а работниците шедро я
поливали с вода, така че шефът им да спечели. Затова и спалнята за
гости и стаята на домакините са много щедро обзаведени и
дърворезбовани, а в тях можете да видите сервизи и предмети от цял
свят, които се използвали само при важни гости. Освен това можете да
разгледате и най-старата къща в Боженци - тази на баба Райна. В нея
също има доказателства за пестеливостта на местните. На общо
вътрешно прозорче между двете стаи се поставяла свещта, така че да
осветява и двете помещения. Домът е известен и с това, че е строен по
времето на Френската революция. Сред другите интересни места за

посещение е работилницата за пречистване на восък от началото на 19ти век - менгема. Тя и в момента е действаща, но не се използва, за да
не бъде повредена. В миналото цялото село се изхранвало от
търговията и направата на восък. Дори бил създаден и един от първите
картели, тъй като всеки търговец имал свой регион, но в началото на
годината се разбирали за колко ще купуват суровината и ще продават
готовата продукция. И никой не престъпвал уговорката. Естествено в
селото можете да видите още куп други неща, да се порадвате на
уникални гледки, да пиете кафе на жар или да си купите сувенири и
предмети от миналото.
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