
По стъпките на древните в мистична Странджа. 

 

 Днес  ще ви разкажа за един отминал летен ден. 

Заедно  с мама и тати  и цяла група туристи 

миналото лято на 24 август, ходихме на гробницата на 

богинята Бастет. Тя се намира на няколко киометра 

над Град Малко Търново.Високо в Странджа планина. 

Вярва се, че там има проклятие, което пази 

погребаната богиня. Местните хора разказват, че 

мястото е заредено с енергия от Космоса. И че 

истините за човечеството за хилядолетия напред са 

скрити там.  

 Хората снимаха пред входа на пещерата скалата 

над нея, ако се вгледаш внимателно, виждаш образа 

на богинята с глава на котка. Някои от нас си 

представяха различни форми на животни, изобразени 

в скалата. Аз лично си представих хамелеон, лъв и 

котка. 



 

 Ако се загледата в горния ляв ъгъл на снимката, 

ясно личи главата на котката.  

 Сутрин рано, когато изгрее слънцето, лъчите му 

сочат към гробницата. Вечер, залязващите лъчи 

отново осветяват пътя, който води до това мистично 

място. Водачката, която се казваше Росица, ни разказа 

за всичко, което знае за това скрито място с потайни 

неща.                                                                        

  През  този ден се запознах с едно момче. 

Двамата  бързахме да настигнем екскурзовода. Беше 

ни интересно да я слушаме ни разказва. Освен това си 



говорихме лично за нашите минали неща.  

 Походът ни продължи с изкачване до кулата на 

връх Голямо Градище. Оттам се вижда красива гледка 

към цяла Странджа планина. 

 

 

Късно следобед се разделихме с новият ми приятел и 

Роси, като се уговорихме на следващият ден да се 

срещнем за следващият ни поход към манастирчетата 

и параклисите на Странджа.  

Ето че се съмна, и сме вече 25 август. Утрото бе 



слънчево, небето без нито едно облаче и аз с 

нетърпение се приготвих за срещата си с моите нови 

приятели. Днес маршрута ни бе към параклис "Св. 

Троица", той се намира на около 5 км от село 

Граматиково, по пътя за село Визица. Параклисът е 

построен върху пещера, от стените и тавана, на която 

тече лековита вода.  Водата се събира на малки 

локвички на пода. 

 

Поверието гласи, че всяко слизане в пещерата води до 
пречистване на греховете. Аз исках много да сляза в 
пещерата, но водачите ни предупредиха, че е много 
хлъзгаво и на децата не ни разрешиха да слезем. 
Татко ми ми обеща да дойдем отново, когато порасна 
още малко и тогава ще мога да вляза в пещерата. 



 Групата спряхме за кратък обяд, всички си носиха 
храна и вода, и седнахме до параклиса на сянка под 
дърветата. Чуваха се песните на птичките, слънцето 
напичаше през листата на дърветата. 

 Обиколката продължи с маршрут до параклис "Св. 
Илия", над село Визица. Роси ни разказа, че Св. Илия и 
Св. Марина се предполага, че се били съпруг и 
съпруга, и той е окачествяван като Бога Слънце, качен 
на колестница, който като се ядоса, хвърля 
гръмотевици и затова неговите параклиси се строят 
нависоко. А Св. Марина я оприличават на Богинята 
Майка и нейните параклиси са изграждани върху 
скали, пещери, ниско в земята.  

 С толкова много нови знания и спомени завърши 
двудневната ни обиколка в прекрасните гори на 
Странджа.  

 Още мога да ви разказвам, но нека това бъде 
повод за следващата ни среща.  

 

                          Димитър Стоянов, 8 

години  

СУ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ",Град Приморско 

 



  

 

 

 

 

 

  

 

 


