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Резюме 
Чирпанският манастир ,, Свети Атанас’’ е най-
старият манастир на континента Европа. Свети 
Атанас е стожера на православната вяра. 
В буквален превод името означава 
,,безсмъртен’’ – какъвто е и живота му.  
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правослвана вяра, поклонници, вярващи, 
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Цел на работата е да се представи най-старата 
християнска обител в Европа. Да се 
популяризира и наложи като обект на 
културния туризъм. За постигане на целите в 
работата са използвани исторически, 
пространствени и съпоставими методи.  
Чирпанският манастир ''Свети Атанасий'' е 
разположен върху руините на древно 
тракийско светилище, на десния бряг на Стара 
река, близо до село Златна ливада. Манастирът 
отстои на 15 километра югоизточно от град 
Чирпан, 53 километра южно от град Стара 
Загора и 70 километра източно от град 
Пловдив. От него се разкрива панорамна 
гледка към Тракийската равнина на юг. До 
тази духовна обител се стига от село Златна 
ливада, където има указателни табели. Пътят 
към този духовен пристан е много труден за 
откриване, поради слабата информираност на 
населението.  
Създател на манастира е Атанасий Велики. 
Роден е в египетския град Александрия през 
293 г. Тамошният епископ Александър го 
взема под свое покровителство. По това време 
християнството изживявало бурни времена. 
Еретикът Арий проповядвал, че Христос не е 

син Божий, а човешки. За да реши спора, 
римският император Константин свиква 
Първия вселенски събор, на който изслушал 
всичките свети отци. Атанасий разгромява 
опонентите си, а Арий бил арестуван. 
Последователите му обаче подложили светеца 
на гонения и мъки. Атанасий бил привикан на 
съд и изпратен в град Трир (днешна Франция). 
След смъртта на император Константин, се 
върнал в Александрия, но скоро отпътувал за 
Рим, където бил посрещнат от брата на 
Константин, Констанс. Той му обещал 
застъпничество и отново го върнал в 
Александрия. След смъртта и на Констанс, е 
прогонен от арианите и 6 години е отшелник в 
египетската пустиня. Преследват го и 
войниците на император Юлиан. След смъртта 
му, се връща в Александрия и до края на 
живота си през 373 г. се бори с арианите за 
усмирение и единство на християнската 
църквa.  
През 343-344 г. след Христа в Сердика е 
свикан Вселенски събор. Свети Атанасий, 
считан за приносител на монашеството от 
Египет на Европейския континент, се връща 
по стария римски път от днешната ни столица 
към Константинопол за Александрия. На 
светия старец се наложило да пренощува в 
стара римска крепост край Златна ливада. 
Тогава разбрал, че населението от селищата 
около крепостта е заплашено от епидемия и 
останал за по-дълго време, което използвал и 
за да проповядва християнството. За пост и 
молитва светията се уединявал в скална 
пещера на около 300 метра от крепостта. Още 
древните готи и траки са я използвали като 
езическо място. Свети Атанасий го прави 
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светилище, заедно с лековития извор. През 
турското робство последният запазен храм е 
бил дървен, а в манастира намират подслон 
Паисий, хайдушки войводи, Васил Левски и 
други борци за национална свобода.  
Стотици поклонници посещават манастира в 
началото на месец май с цел духовно 
докосване до постницата на светеца. 
В манастира два пъти се чества Свети 
Атанасий. На 18 януари - денят на последното 
му завръщане, и на 2 май - денят на неговата 
смърт.  
Уникалноста му се допълва от преданията, 
които свързват откриването на лечебната сила 
на водата с траките. Вярващите считат, че 
водата от аязмото лекува кожни заболявания, 
подобрява зрението, действа очистително на 
вътрешните органи и дори повлиява добре 
туморни заболявания. Разказват се случаи на 
прохождане на сакати. 
За близо 1700-годишната си история, храмът 
десетки пъти е разрушаван. По време на 
турското робство е издигнат от дърво. 
Манастирът днес се състои от стари и нови 
постройки, които вкючват църква - 
възстановена през 1961 година, пещера-
костница, аязмо с лековита вода и нови крила 
построени през 1979 година.  
Сред светините на църковния храм са икона на 
покровителя му, подарена по време на 
посещението на Александрийския патриарх 
Петрос VII през 2003 година и препис от 
Реймското евангелие. В църквата над олтара е 
и иконата на Света Петка.  
Манастирът Свети Атанасий се посещава от 
поколонници, изповядващи различни религии, 
което води до увеличение на посетителите в 
пъти.  
В заключение след казаното до тук, 
Манастирът Свети Атанасий е най-старата 
христианска обител в Европа. Основан през 
344 г. сл. Хр. като природно-архитектурен 
ансамбъл, светата обител заедно с руините на 
римската крепост на съседния хълм, реките 
Марица и Стара река, запазените в места 
вековни гори в красивата местност, оградена 
от хълмове, и живописната гледка от 
манастира към Тракийската равнина на юг, 
заедно с гостоприемното село с китни 
градини, е забележително място за културен, 
поклонически и еко туризъм.  
На 2 май е храмовият празник на манастира. 
Всяка година тогава тук става събор, на който 
се събират по няколко хиляди души.  
В последните години тук е насочен интересът 
на историци, археолози, етнолози, които 
проучват най-древната история на това място 

и установиха, че не шотландският манастир 
"Кандида каса", основан през 360 г., следван 
от двата манастира, създадени от Свети 
Мартин през 373 и 375 г. в днешна Франция, 
са най-древните в Европа, а именно 
Златноливаденският манастир “Свети 
Атанасий”.  
 
 
Abstract 
St. Athanasius Chirpan monastery is the oldest 
monastery in the European continent. 
St. Athanasius is a pillar of the Orthodoxy. The 
name means “immortal” - so is and his life.  
 
Keywords: monastery, saint, sanctuary, 
Orthodoxy, pilgrims, believers, Ecumenical 
Council, church festival 
 
The aim of this work is to present the oldest 
Christian monastery in Europe and to popularize 
it as a site of cultural tourism. For the purposes of 
this work were used historical, spatial and 
comparable methods. 
St. Athanasius Monastery in Chirpan is situated 
on the ruins of an ancient Thracian sanctuary on 
the right bank of Stara reka (Old River) near the 
village of Zlatna livada (Golden Meadow). 
The monastery is situated 15 kilometers southeast 
of Chirpan, 53 kilometers south of Stara Zagora 
and 70 km east of Plovdiv. A panoramic view of 
the Thracian Plain to the south is revealed. To this 
spiritual sanctuary one can reach from village 
Zlatna livada (Golden Meadow) where the signs 
have been put. The road to this spiritual haven is 
difficult to find because the insufficient awareness 
of population.  
The creator of the monastery is Athanasius the 
Great, born in Egyptian city of Alexandria in 293. 
Local Bishop Alexander took him under his 
protection. There were heavy times for 
Christianity. Heretic Arius preached that Christ is 
not a son of God but human. To resolve the 
dispute, Roman Emperor Constantine summoned 
the First Ecumenical Council on which all the 
holy Fathers were heard. Athanasius opponents 
were defeated and Arius was arrested. However, 
the saint was subjected to persecution and torture 
of his followers. Atanasius was summoned to 
court and sent to Trier (modern France). After 
death of Emperor Constantine he returned to 
Alexandria but soon went to Rome where he was 
met by Constantines brother, Constance. He 
promised intercession and he sent him back to 
Alexandria. After death of Constance, he is 
banished by the Arians and he has lived for 
6 years as a hermit in the Egyptian desert. He was 
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haunted by soldiers of Emperor Julian too. After 
his death, he returned to Alexandria and till the 
rest of his life in year 373 he was fighting for 
reconciliation with the Arians and for the unity of 
the Christian Church.  
In year 343-344 AC Ecumenical Council was 
convened in Serdica. St. Athanasius regarded as 
bearer of monasticism from Egypt to European 
continent, returned along the old Roman road 
from today's capital to Constantinople to 
Alexandria. The holy old man had to spend the 
night in an old Roman fortress near Zlatna Livada 
(Golden Meadow). Then he realized that the 
population of villages around the castle is 
threatened by an epidemic and stayed for longer 
using time to preach Christianity. For fasting and 
prayer the saint retired in rock cave about 
300 meters from the castle. This was used as a 
pagan place first by ancient Thracians and Goths. 
St. Athanasius made it a sanctuary along with 
healing spring. During Ottoman slavery the last 
preserved temple was wooden, and Paisii, rebel 
chieftains, Vasil Levski and other fighters for 
national freedom found shelter in the monastery. 
Hundreds of pilgrims visit monastery in early may 
for spiritual touch to the hermitage of the saint. 
St. Athanasius is honored twice a year: on 
18 January - the day of his last return, and on 
2 May - the day of his death. 
Its uniqueness is supplemented by legends linking 
discovery of healing power of water to the 
Thracians. Believers consider that water from 
holy spring heals skin disorders, improves vision, 
has a cathartic effect on internal organs and even 
responds well to tumors. There are stories for the 
cripped which became walking. 
For nearly 1700-year history the temple was 
destroyed for dozens of times. During the Turkish 
domination it was built of wood. The monastery is 
composed today of old and new buildings that 
include Church - restored in 1961, a cave ossuary, 
a holy spring with healing water and new wings 
constructed in 1979. 

Among the holy things in the church are an icon 
of his protector donated during the visit of 
Patriarch of Alexandria Petros VII in 2003 and a 
copy of the Reims Gospel. In church above the 
sanctuary there is an icon of St. Petka.  
St. Athanasius Monastery is visited by pilgrims of 
different religions which to leads an increase of 
visitors in times.  
In conclusion, St. Athanasius monastery is the 
oldest Christian sanctuary in Europe. Founded in 
344 AC as a natural and architectural ensemble, 
the holy temple together with the ruins of a 
Roman fortress on the neighboring hill, Maritsa 
River and Old River, preserved old forests in the 
scenic area, surrounded by hills and picturesque 
views to the Thracian Plain in the south together 
with the hospitable village with pretty gardens, is 
a remarkable place for cultural, pilgrimage and 
eco tourism.  
The festival of the monastery is on 2 May. There 
is fair each year and thousands of people come. 
In recent years a great interest of historians, 
archaeologists, ethnologists is directed towards 
this place who examine its ancient history and 
point out that not Scottish monastery "Candida 
Casa" founded in 360 followed by the monasteries 
established by St. Martin between 373 and 375 in 
modern France are the oldest in Europe but 
namely Golden Meadows monastery 
"St. Athanasius" is. 
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