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Днес названието “монтанизъм” 
не говори нищо на повечето ла-

ици и специалисти с изключение на 
малцината, които са изучавали или се 
занимават с древната църковна исто-
рия. Монтанизмът е християнско мис-
тично и апокалиптично движение, 
което възниква през втората половина 
на ІІ в. в населената с траки малоазий-
ска провинция Фригия. То получава 
името си от своя основател – селянина 
Монтан, който след покръстването си 
твърди, че получава откровения от Св. 
Дух да поведе като пророк Църквата, 
за да посрещне наближаващия край 
на света. Подпомогнат от две жени 
– Максимила и Присцила, Монтан 
започва да събира мнозина последо-
ватели, които проповядват за Страш-
ния съд и за нуждата от суров морал и 
покаяние. Те забраняват втория брак, 
налагат нови пости, отричат божест-
вената същност на Църквата и отказ-
ват да простят грехове, извършени 

след кръщението. Монтан критикува 
църковната йерархия като корумпи-
рана и неспособна и поставя на първо 
място харизматичното пророчество. 
За него единствено възможен христи-
янски идеал е отшелничеството и пре-
зрението към света. 

Отначало монтанистите търсят въ-
трешна обнова на Църквата чрез въз-
раждане на религиозния ентусиазъм, 
който е характерен за най-ранната 
епоха на християнството. Но през ІІІ 
в. те създават обособени разколниче-
ски общности, в които се дава еднаква 
възможност на жени и мъже да станат 
дякони, презвитери, койнони и епис-
копи. Някои от неговите разклонения 
изпадат в монархианство или обожест-
вяват Монтан. По време на гоненията 
монтанистите съзнателно търсят мъ-
ченичество. Може би най-известният 
привърженик на монтанизма е Тер-
тулиан в Северна Африка, наричан 
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“баща на западното богословие”. Като 
радикално духовно и харизматично 
движение монтанизмът представлява 
явна опасност за църковната йерар-
хия. Той е осъден от редица отци и съ-
бори и през ІV-V в. понася ударите на 
държавните укази, но в някои затънте-
ни части на Мала Азия продължава да 
съществува до VІ в., когато е оконча-
телно ликвидиран. 

Изворите говорят за различни монта-
нистки групи. Една от тях са квинти-
лианите, които според св. Епифаний 
ръкополагат жени за духовници.� Те 
споменават като свои предшествени-
ци Аароновата сестра Мариам (Изх. 
15:20) и дъщерите на Филип и цити-
рат Гал. 3:28. Щом в Христос “няма 
мъжки пол, ни женски”, заключение-
то е, че жените също могат да бъдат 
презвитери и епископи. Амброзиас-
тер съобщава, че катафригийското 
ръкоположение на жени за дякони се 
оправдава с връзката между дякони и 
жени в 1 Тим. 3:8-13.1 От друга страна 
подобно на гностиците квинтилиани-
те тачат Ева като първата жена, вкуси-
ла от дървото на познанието. Оттук те 
правят извода, че жените са достойни 
да бъдат членове на клира.2 Св. Епи-
фаний отвръща на тяхното предиз-

викателство, като цитира Бит. 3:16 и 1 
Тим. 2:14. Монтанистката почит към 
Ева може би е реакция на засиленото 
отричане на нейната роля като “пър-
ва грешница” от ортодоксалните бо-
гослови през ІV-V в. 

Блаж. Августин също пише за висо-
кото положение и ръкополагането на 
жените в малоазийския разкол.3 Той 
намеква, че тази особеност е свързана 
с видението на Квинтила (Присцила) 
на Христос в женски вид, но не дава 
подробности. Св. Йоан Дамаскин, кой-
то обобщава трудовете на по-ранните 
отци, порицава пепузианките, които 
се ръкополагат за духовници.4 Няма 
съмнение, че Новото пророчество има 
женски клир. Това се доказва не само 
от ортодоксалните полемисти, но и от 
епиграфиката.

През втората половина на ІV в., кога-
то пише св. Епифаний, някои монта-
нистки все още носят титлата “проро-
чици”.� Той съобщава, че в общините 
на квинтилианите седем девици, кои-
то са облечени изцяло в бяло, носят 
светилници и пророкуват, като участ-
ват многократно в богослужението. 
Молитвата им е вдъхновена, емоцио-
нална, призоваваща към покаяние.5 
Настроен скептично, св. Епифаний 
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сравнява проявите на девиците с тран-
са на необузданите вакханки.6 Шепе-
лерн също изпада в крайност, когато 
търси тук успоредици с култа на Атис 
и Кибела.7 Клауитър предполага, че 
девиците участват в опелото Христово 
на Разпети петък.8 Това не е вярно, за-
щото в текста се отбелязва многократ-
ното им участие и темата за греховете 
на човечеството и нуждата от пока-
яние. „Действото” на седемте деви-
ци по-скоро драматизира Христовата 
притча за петте будни девици, които 
със запалени лампади очакват идване-
то на младоженеца (Мат. 25:1-12).� 

В тази мистерия прозира образност-
та и символиката на Апокалипсиса. В 
тази книга изобилства числото седем.9 
Синът Човешки се явява сред седем 
светилника, които са седемте църкви 
на Мала Азия (Откр. 1:12), и държи в 
десницата Си седем звезди (1:16), кои-
то се оказват ангелите на тези църкви 
(1:20). По-нататък се допълва, че Той 
има “седемте духове Божии” (3:1). Тези 
духове са тъждествени със седемте ог-
нени светила, които горят пред Божия 
престол (4:5). При квинтилианите съ-
четанието от бяла одежда и запалени 
лампади подсказва, че девиците се ос-
мислят като носители на откровение. 

Трябва да се припомни Ерм и неговото 
видение на жена, която олицетворява 
Църквата. Тя носи светла дреха.� При 
Преображението одеждите на Хрис-
тос стават “бели като светлина” (Мат. 
17:2). Въпреки че са чисти духове, анге-
лите се явяват на праведници като об-
лечени в бели или светли дрехи (Мат. 
17:2, 28:3; Марк. 16:5; Деян. 1:10, 10:30). 
В Апокалипсиса с бели или светли но-
сии се отличават ангелите и спасените 
хора (4:4, 7:9, 13, 15:6), жената на Агне-
ца (19:8), небесните воинства (19:14). 
Цветът символизира “праведността 
на светиите” (19:8). Църквите са осъде-
ни заради оскверняването на техните 
одежди (3:4) или са похвалени, защо-
то са достойни да носят бели дрехи 
(3:18). Контекстът на литургическите 
действия на седемте девици се намира 
в пророческо-апокалиптични тексто-
ве като Апокалипсиса, а не в езически 
ритуали.

Блаж. Йероним предава повече под-
робности за монтанистката йерархия. 
Ортодоксалната Църква се управлява 
от епископите, а монтанисткият раз-
кол – от патриарсите в Пепуза. На тях 
са подчинени койноните, като чак на 
трето място са епископите. Йероним 
вижда в тази преобърната структура 
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приложение на евангелския принцип: 
“Мнозина първи ще бъдат последни и 
последни – първи” (Мат. 19:30).10 Ла-
пидарните надписи потвърждават не-
говата информация. Известни са два-
ма монтанистки епископи, които се 
казват Диога и Артемидор. Първият 
се придружава от ръкоположена жена 
с фригийското име Амион. Нейният 
епитаф е намерен в развалините на 
църквата „Св. Константин и Елена” в 
Ушак (древния Траянополис), но днес 
е изгубен. На него тя е характеризира-
на като “презвитера”, но за разлика от 
другите плочи тук е изобразена хурка, 
вретено и гребен, а не кръст или ли-
тургически утвари. Табърний предпо-
лага, че отслужването на Евхаристия-
та не влиза в нейните задължения, но 
това противоречи на нейния очевиден 
сан.11 

 Естествено е, че ръкополагането на 
жени от монтанистите предизвик-
ва тревога в ортодоксалната Църква. 
Примерът се оказва заразителен, кое-
то се доказва от решенията на събо-
ра в Лаодикия във Фригия, проведен 
през ІV в. (неизвестно кога между 343 
и 381 г.). Неговият 11 канон забраня-
ва назначаването в църквите на т.нар. 
презвитиди (жени презвитери), а 44 

канон забранява на жените достъп 
до олтара.12 Какво трябва да се разби-
ра под “презвитиди”? Кардинал Жан 
Даниелу приема буквалното значение 
на този термин, който се превежда със 
“жени старейшини” и предполага, че 
то е друго определение за “вдовици”, 
които най-често са възрастни.13 По-
близо до истината е Николай Афана-
сиев. Той е сигурен, че тези жени са 
назначени като презвитери (свещени-
ци) в някои фригийски ортодоксал-
ни енории, повлияни от монтанизма. 
Възможните причини според него са 
две – подражание на явно успешен 
чужд опит или усилие да бъдат за-
държани по-активните жени в орто-
доксалното лоно, защото биха могли 
да бъдат привлечени от монтанистки 
проповедници. Вероятно явлението 
започва да придобива масовост, щом 
се налага с него да се занимава помес-
тен църковен събор.� За съжаление не 
разполагаме с сведения дали чинът на 
ортодоксалните “презвитиди” е изко-
ренен скоро след това или продължа-
ва да съществува в продължение на 
десетилетия в Мала Азия. 

Един слабо проучен паметник на 
християнската древност е „Заветът 
на нашия Господ Иисус Христос” 
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(Testamentum Domini). Ако се съди по 
неговия литургически чин, който стои 
най-близо до каноните на св. Ипо-
лит Римски, той датира най-вероятно 
от средата на ІІІ век и произхожда от 
Антиохия.14 Църковната йерархия на 
„Завета” включва не само дякони, дя-
кониси, презвитери и епископи, но и 
„три презвитиди” (1.35, 2.19).� Вероят-
но този паметник произлиза от монта-
нистка среда. 

В гробище на гръцкия остров Тера е  
намерена християнска надгробна пло-
ча на Епикта, което е женско име. Над-
писът я окачествява като πρεσβύτης – 
презвитида или жена-свещеник. Тя е 
живяла през III или IV в. Може да се 
предполага, че е водач на монтанист-
ка община.15

На подобно влияние се натъкваме в 
късния апокриф, озаглавен „Деяния 
на светия апостол Матей”. Предполага 
се, че е съставен от анонимен монах в 
Египет през ІV в. Според книгата духът 
на апостола се връща на земята мис-
териозно след неговото възнесение, за 
да ръкоположи бившия езически цар 
Фулван за презвитер, сина му на 17 го-
дини – за дякон, царицата – за „жена 
презвитер” (презвитида), а снахата 
също на 17 години – за дякониса (гл. 

29).16 „Деянията” явно произхождат 
от епохата преди Картагенския събор 
от 419 г., чието 22-то правило нарежда 
възрастта на дякона да е най-малко 25 
години. Император Юстиниан І Вели-
ки потвърждава това правило със 123-
та си новела,� което прави и Шестият 
вселенски събор с 14-я си канон. Ръко-
положението на аристократка за през-
витида доказва, че общината, която е 
създала „Деянията”, изповядва монта-
нистки убеждения. За това свидетел-
ства и друг епизод в това произведе-
ние - кръщението на царя от епископ, 
който нарежда на владетеля да свали 
дрехите си и оглежда дълго тялото му. 
Издателката И. Свенцицкая смята, че 
този странен преглед се дължи на „по-
верие за „лоши” (дяволски) знаци по 
тялото на нечистия човек.� Нейното 
обяснение е неправилно. Всъщност 
става въпрос за проверка също от мон-
танистки тип, за да се установи дали 
човекът е вече кръщаван като дете и 
има нанесени татуировки на Христо-
вото име, за които пишат блаж. Авгу-
стин и св. Епифаний.      

В Центурипе (Сицилия) е намерен 
гръцки епитаф от IV-V в. на някоя 
си Кали, която „живяла безукорно 50 
години”. Пред името � стои опреде-
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лението πρεβ, което е съкращение от 
πρεσβυτέρα (презвитера) или πρεσβύτις 
(презвитида). Предполага се, че Кали 
е ръкоположена жена.17

Добре запазена мозайка в базиликата 
на блаж. Августин в Ипон (днес Ана-
ба в Алжир), която е датирана от епо-
хата на вандалското господство (след 
431 г.), разкрива епитафия на покой-
ницата “Guilia Runa presbiterissa”. Тя е 
умряла на 50-годишна възраст. Името 
Джулия e вандалско, което означава, 
че тя не е православна, а привърже-
ничка на арианската ерес. Тук трябва 
да се подчертае титула presbyterissa – 
жена-свещеник, който е различен от 
presbytera – жена на свещеник (попа-
дия).18

В катакомбата на Тропея в Калабрия 
(Южна Италия) е открит надпис от 
средата на V в., който отбелязва името 
на presbitera (вм. presbytera) Лета. Тя е 
умряла на възраст 40 години, осем ме-
сеца и осем дни. Надгробната плоча е 
поставена от мъжа �, който не е през-
витер. Ако беше такъв, неговият сан 
непременно щеше да бъде споменат.19 
Според издателя на надписа А. Крис-
по става въпрос за жена на презвитер 
(свещеник).20 

Но неговото мнение противоречи 

на 14-то послание на папа Геласий І 
(ок. 492-496 г.), отправено през 494 г. 
до епархиите в Лукания (дн. Базили-
ката), Брутиум (дн. Калабрия) и Си-
цилия. Понтифексът се оплаква, че 
църквата в Брутиум е допуснала жени 
да служат в свещените олтари (sacris 
altaribus ministrare) и да извършват об-
реди, запазени само за мъже. За него 
това е „divinarum rerum despectum” 
(незачитане на божествените неща). 
Дж. Отранто е прав, че папският гняв 
е отправен срещу монтанистки през-
витeри (презвитиди) и че Лета от гор-
ния надпис е една от тях.21  

Друг пример се намира в едно посла-
ние от VІ в., написано от тримата гал-
ски епископи Лициний Турски, Мела-
ний Ренски и Евстохий Анжерски. Не-
гов адресат са бретонските свещеници 
Ловокат и Катихерн (Epistula Lovocato 
et Catiherno presbyteris).22 Посланието 
ги осъжда, че разрешават участието 
на жени в богослужението и обвиня-
ва за това попълзновенията на монта-
низма, който нарича “ужасна секта” 
(horrenda secta). Жени помощници 
или сътрудници (socias) участват като 
съслужители (conhospitae) в литурги-
ите и дават причастие на вярващите. 
За християнска Галия тази практика е 
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нововъведение и суеверие (superstitio). 
Този документ потвърждава извест-
ния психологически модел, че колко-
то повече едно чуждо и неприемливо 
явление се отдалечава във времето, 
толкова повече неговите действител-
ни контури се губят и то се демони-
зира. Галските епископи не познават 
пряко монтанизма, защото цитират 
“източни отци” (patres orientales), 
които се борели срещу “пеподитите” 
(Pepodites). Това название е погрешно 
вместо “пепузианите”, споменати от 
св. Епифаний.� Фарсът достига своя 
връх, когато епископите дори извеж-
дат генеалогията на движението от из-
мисления водач Пеподий. Й. Фридрих 
предполага, че посланието до Ловокат 
и Катихерн е по-ранно и произхожда 
от времето на блаж. Йероним (поч. 420 
г.). Според него тези socias са cenones 
(койнони, “спътници”) – титла, давана 
само на жени в монтанизма като при-
емници на Присцила и Максимила.23 
Всъщност обратното е вярно - койно-
ните са по правило мъже, но много 
рядко жени.

От Терни в средна Италия произхож-
да една надгробна плоча вероятно от 
VI в. Тя сега се пази в римската църк-
ва „Св. Павел извън стените”. Ней-

ният лапидарен надпис съобщава за 
смъртта на „почтената жен[а] епископ 
К[…]” (venerabilis fem[ina] episcopa 
Q[…]). Ако тя беше съпруга на епис-
коп, той непременно щеше да бъде 
отбелязан. Не е изключено К. да е дъ-
щеря или майка на епископ, но най-
вероятно самата тя е ръкоположена в 
такъв сан.24 

През 567 г. във френския град Турс се 
състоява църковен събор под ръковод-
ството на св. Анахарий. Неговият 14 
забранява на епископи без episcop[i]a 
да бъдат обслужвани от други жени. В 
съборните решения съпругите на ду-
ховниците винаги се обозначават като 
uxor, а тук санът е църковен. 21 канон 
забранява на жените, които са през-
витери, дякониси и иподякониси, да 
спят с мъжете си. Нарушителите се за-
плашват с низвержение и отлъчване.� 
Гери Мейси смята, че в първия случай 
се има предвид жени, които са съпру-
зи на свещеници, но не са самите те 
ръкоположени.� 

В параклиса „Св. Зенон” на римската 
църква „Св. Пракседа” се намира мо-
зайка, на която е изобразена Episcopa 
Theodora с квадратен нимб. Според 
един надпис Теодора е ктиторка на 
параклиса и майка на папа Пасхал I 
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(817-824). Съвременните мнения са 
разделени. Феминистките смятат, че 
тя е ръкоположена в епископски сан, а 
римокатолиците твърдят, че episcopa 
е почетно звание, дадено на нея като 
майка на понтифекса.25 Прави обаче 
впечатление, че на мозайката Теодора 
е представена с плътна бяла забрад-
ка, която напълно скрива косата � и е 
присъща само на неомъжени жени и 
монахини, а не за омъжени матрони. 
Още в древност са правени опити да 
бъде изтрита последната буква А в ду-
мата Еpiscopa, което не е случайно. 

Ортодоксалната църква възприема 
като институционална опасност учас-
тието на жени в тайнствата кръщение 
и Евхаристия. Пророчицата на Фир-
милиан от Кападокия служи литур-
гия, освещава хляба и кръщава. За нея 
се казва, че служи правилно. Единстве-
ният проблем е, че тя е жена. Според 
Дидахията (Х.7) пътуващите пророци 
(полът им не се уточнява) могат да из-
вършват Евхаристията и вярващите 
не трябва да им пречат. 

Монтанизмът задържа и задълбочава 
егалитарните тенденции, които са по-
тиснати и отхвърлени от ортодоксал-
ните среди. Той не се обявява срещу 
църковната йерархия, а я запазва и 

допълва с нови чинове, чиито наиме-
нования са заимствани от Стария за-
вет (патриарси) или езичеството (кой-
нони).26 Най-ранните църкви като ко-
ринтската през 50-те и 60-те години на 
І в. изобилстват с различни длъжнос-
ти и призвания: апостоли, пророци, 
учители, чудотворци, застъпници, уп-
равници, глосолали (говорещи чужди 
езици) и др. (1 Кор. 12:28).� В началото 
на ІІ в. в Антиохия св. Игнатий Бого-
носец налага тричастна йерархия в 
църквата.27 Не е изключено названия 
като “койнони” (спътници) и “сти-
лой” (стълбове) през ІІ в. да са използ-
вани само като временни определе-
ния или комплименти, но постепенно 
те се оформят в постоянни длъжности 
в монтанизма. 

Отхвърлянето на нововъведенията от 
ортодоксалните християни предиз-
виква огорчение у катафригийците, 
което се изразява в укори и обиди на-
пример в трактатите на суровия Тер-
тулиан. Той е мирянин, а не свеще-
ник.� Близкият до него автор на мъче-
ничеството на Перпетуа не е антикле-
рикално настроен, въпреки че в текста 
се среща един епизод, който може да 
се тълкува в тази светлина. Сатур има 
видение, в което той и Перпетуа из-
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слушват оплакванията на епископа 
Оптат Картагенски и  свещеника Ас-
пазий, които се съдят (ІІІ).28 Двамата 
са изненадани, че трябва да решават 
кой е крив и кой е прав, въпреки че из-
поведниците, включително и жените 
сред тях, се ползват с голям авторитет 
и почит в древната Църква. Възмож-
но е сцената да загатва за разногласия 
сред духовниците в Картаген по повод 
на Новото пророчество, което тук не е 
обособено като разкол.� 

Подобно на Тертулиан, Монтан не 
е духовник, а мирянин, който няма 
лични йерархически амбиции. Едва 
след отхвърлянето на основаното от 
него движение започва втвърдяване-
то на дихотомиите: “духовни” срещу 
“душевни”, клирици срещу миря-
ни, епископи срещу пророци и не на 
последно място – мъже срещу жени. 
Щом се отделят от Църквата, монта-
нистките водачи се оказват без кон-
куренция. Те са патриарси, пророци, 
презвитери, койнони, администрато-
ри – членове на клир, който започва 
да се развива по собствените си закони 
без ничия опека. С течение на време-
то тяхната йерархия започва да става 
анахронична, защото запазва елемен-
ти, които са изоставени от ортодок-

салните. Монтанистите поддържат 
вярата, че Духът извисява и надарява 
както мъже, така и жени.  

На какво се дължи това убеждение? 
Клауитър е сигурен, че статутът на 
монтанистките като членове на цър-
ковния клир зависи от тяхната роля 
като изповедници и мъченици.29 Ос-
новният му довод е т.нар. „власт на 
ключовете” – правото на бъдещите 
мъченици да връзват и развръзват 
грехове. Това им дава възможност да 
прощават дори отпадналите от вяра-
та, което по принцип е привилегия на 
презвитерите и епископите. В римска-
та ортодоксална църква освободените 
от затвора изповедници могат да ста-
нат презвитери.� Клауитър уподобя-
ва този прецедент на случая с монта-
нистките. Какви са неговите доводи?

1. От посланието на църквите в Лион 
и Виена се узнава, че освободените 
изповедници (вероятно монтанисти) 
предизвикат проблеми. Те повече 
свързват, отколкото развързват30 и 
титлата martys се предоставя на хора, 
които не са пострадали до смърт.31 Из-
глежда, че св. Ириней иска да намали 
властта на освободените изповедни-
ци, която е свързана с привилегията 
им да връзват и развръзват.� Тертули-
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ан потвърждава, че Духът на Новото 
пророчество предявява по-строги изи-
сквания.32 Оттук Клауитър заключава, 
че статутът на изповедник и мъченик 
е важен източник на власт за катафри-
гийците.

2. Според него такива монтанистки 
„мъченици” се клерикализират. Осво-
боденият изповедник Александър 
„упражнява властта да връзва и раз-
връзва”, а друг „мъченик” – Темисон, 
се опитва да наложи властта си, като 
съставя и разпространява църковно 
послание.� 

3. Мъченичеството на св. Перпетуа 
в Картаген и особено виденията на 
нейния брат Динократ показват, че 
изповедникът, хвърлен в тъмница, 
притежава свещеническата „власт на 
ключовете”, въпреки че не се използ-
ва езикът на връзването и развръзва-
нето.� Подобно на практиката в Рим, 
където става въпрос за мъже, в Мала 
Азия изповедничеството, затворни-
чеството и мъченичеството обясняват 
клерикалния статут на пророчиците 
и тяхното право да притежават „власт-
та на ключовете”.

Това обяснение на Клауитър не звучи 
убедително. Несъмнено християните 
вярват твърдо в силата на изповедни-

ците. Тертулиан саркастично описва 
как тъмниците гъмжат от прелюбо-
дейци, отпаднали от вярата и други 
жалки грешници, които търсят про-
щение на греховете си. Той намеква, 
че върху някои жени се оказва натиск 
да заплатят благодатта с тялото си.33 
Кризата с отказалите се от християн-
ството в Картаген по-късно, по време-
то на св. Киприан (ок. 250 г.), свидетел-
ства за значението на изповедниците в 
християнския живот тогава.34 Но пря-
ката връзка, която Клауитър прави с 
жените ръководителки в монтанизма, 
е произволна и не издържа критика.     

   Първо, не е ясно доколко в древната 
Църква има изповедници от женски 
пол. Ако има, дали само те се издигат 
на йерархически постове или щом се 
установи веднъж прецедент, това мо-
гат да постигнат и жени с други приз-
вания? Клауитър пише, че изповедни-
чеството е „един от пътищата” да се 
получи властта на ключовете, но той 
не уточнява кои са останалите пъти-
ща особено за жените. Според него 
институцията на жените презвитери 
и епископи възлиза към началото на 
монтанизма в Мала Азия. Самият св. 
Епифаний не твърди, че тази тради-
ция произхожда от учението и прак-
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тиката на първите пророци, но той 
определено не я свързва с дейността 
на мъчениците. Проблемът на Клауи-
тър е, че изворите не казват нищо за 
статута и функциите на освободените 
жени изповедници в Мала Азия. Зато-
ва неговата аргументация е съшита с 
бели конци.

По отношение на Темисон Аполоний 
пита саркастично дали новият про-
рок прощава грабежа на мъченика, 
или мъченикът прощава алчността 
на пророка.35 Подразбира се, че при-
тежаването на пророческия дух дава 
на пророка „властта на ключовете”. В 
римокатоличеството тази власт обик-
новено се свързва лично с апостол 
Петър (Мат. 16:18-19), но трябва да се 
имат предвид и други думи на Хрис-
тос (Мат. 18:15-20). Не само конкретен 
апостол, но и цялата Църква има пра-
вото и задължението да прощава гре-
хове. Това потвърждава и Параклитът 
според Тертулиан. Но монтанисткият 
Дух предпочита по-скоро да „свързва”, 
отколкото да „развръзва”. Не само из-
поведникът, но и пророкът притежава 
правото да прощава. Сред известните 
източници (надписи, пророчицата на 
Фирмилиан) не се среща нито един, 
който да потвърди, че има жени изпо-

ведници.

Клауитър не проявява голям интерес 
към Присцила и Максимила. Тяхното 
служение не е тъждествено с йерар-
хическа степен или власт в ортодок-
салния смисъл на думата, въпреки че 
вероятно „свързващият” Дух действа 
чрез тях, както и чрез Монтан.36 Църк-
вата има правото да прощава грехове, 
дадено от Христос, но Параклитът чрез 
пророка не потвърждава това право. 
Властта, която притежава Църквата, 
тук не се свързва с изповедничеството, 
а с пророческата дейност на Паракли-
та. Нито Монтан, нито Присцила и 
Максимила не се наричат изповедни-
ци или мъченици в изворите.

Колкото повече се развива Новото 
пророчество, толкова повече то прене-
брегва йерархическите степени, които 
не се основават на харизматично пре-
възходство. Засилва се процесът на 
лаицизация (господство на светския 
елемент). Позицията на монтаниста 
Тертулиан не се променя особено от 
времето, когато е член на ортодоксал-
ното крило.� Той винаги е вярвал в ду-
ховното свещенство на всички христи-
яни (Откр. 1:6, 5:10; 1 Петър 2:5; Рим. 
12:1), въпреки че смята йерархически-
те степени за запазена територия на 
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мъжете.37 Тертулиан никога не отрича 
властта на духовниците.� Но в мон-
танисткия си период той критикува 
епископите, които прощават грехове, 
смятани вече от него за непростими,38 
и презира тези от тях, които не се инте-
ресуват от пророческите дарования.39 
Според него правото да се прощават 
грехове е дадено на духовната Църква 
и на водещия „духовен” апостол или 
пророк.40

Като цитира Откр. 1:6,� картагенски-
ят богослов настоява да се засили ро-
лята на миряните и дори е готов да 
им предостави известни свещениче-
ски функции. Тертулиан търси опо-
ра в пасажа Мат. 18:16-17, който той 
тълкува различно от времето, когато 
не е монтанист.41 Индивидуалистки 
настроеният, но дълбоко консерва-
тивен Тертулиан се намира далеч от 
центъра на движението. Щом той е 
готов да възприеме по-егалитарен и 
духоносен възглед за Църквата, такъв 
подход трябва да е много по-присъщ 
на новите пророци в Мала Азия. Защо 
единствено или предимно изповедни-
чеството трябва да е първото стъпало в 
църковната кариера на жените?  

Различните разбирания за клерика-
лизацията на монтанистките зависят 

от различните възгледи за монтанист-
ката еклесиология. Ортодоксалната 
позиция е отразена в документите 
от Лион и Виена. Те са огледалото, в 
което виждаме Църквата като Майка 
Девица, която преносно ражда раз-
пнатия Христос за света чрез кръсто-
носните форми на мъчениците жени 
(Бландина) и мъже. Според Клауитър 
идеалът на катафригийството е подо-
бен.� Негов апотеоз е девицата, която 
вижда Христос във вид на жена или 
мъж и която като жена представлява 
Христос в света. Тези представи са из-
раз на специфичен възглед за Църква-
та и на отношението на Христос към 
нея, а не са самия възглед. Трябва да се 
отбележи още една слабост в доводите 
на Клауитър.

Неговият анализ предполага, че из-
поведничеството е непременно усло-
вие, за да могат жените да постигнат 
висок статут в монтанизма. Оттук 
може да се заключи, че монтанистите 
се отнасят към гонителите с нескрита 
агресивност. Клауитър представя сил-
ното желание за мъченичество като 
причина за отхвърлянето на Новото 
пророчество от ортодоксалната Църк-
ва. Тя смята тази жертвоготовност за 
„самоубийствена, ирационална и раз-
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рушителна”.42 У. Табърний с право 
не споделя това становище.� Кървави 
преследвания на християните се сре-
щат рядко през различните столетия 
и региони на монтанистката история. 
Щом не всички монтанисти търсят 
доброволно страданията и смъртта, 
очевидно предоставянето на „свеще-
нически пълномощия” и издигането 
на монтанистки в църковната йерар-
хия е рядко явление. Изворите от ІV в. 
го представят едва ли не като норма. 
Но Клауитър не обяснява кога и как 
влизат в действие други механизми за 
израстване на жените в монтанисткия 
клир. 

В тезите на Клауитър се забелязва 
развитие. В неговата дисертация той 
твърди, че катафригийките получа-
ват достъп до йерархията благодаре-
ние на вътрешни процеси на разви-
тие в движението, които се коренят в 
техния висок статут като пророчици. 
Езическото обкръжение в Мала Азия 
също оказва влияние, защото в редица 
местни религии жените заемат ръко-
водни постове като оракули, жрици и 
храмови служителки. Едностранчив 
и ограничен е по-късният възглед на 
Клауитър, че жените в монтанизма се 
освобождават от подчиненото си със-

тояние само благодарение на участие-
то си в мъченичеството като актуали-
зиране на Христовите страдания. Той 
заключава, че монтанистките, прежи-
вели изтезания, не се връщат към със-
тоянието на вярващи втора категория 
за разлика от ортодоксалните жени 
изповедници. Но подобно допускане 
е произволно и необосновано. Визи-
ята на жените за ново устройство и 
преразпределение на ролите в Църк-
вата може да се осъществи само ако съ-
ществува обективна нагласа за нейно-
то възприемане и осъществяване. Ако 
Новото пророчество няма тази визия, 
едва ли затворническите преживява-
ния на шепа страдалци са в състояние 
да променят нагласите и да разместят 
пластовете в Църквата. 

Кристин Тревит е на друго мнение. 
Според нея общественото служение 
на монтанистките дори като клирици 
се дължи на вярата на разколниците в 
установяването на ново църковно ус-
тройство на третия завет под водаче-
ството на Духа. Тази вяра обяснява и 
същото служение на мъжете в монта-
низма. В очите на монтанистите това 
устройство съответства повече на за-
мисъла на Христос и на равноправие-
то на половете, отколкото на практи-
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ката на ортодоксалното крило. 

Кои са източниците на вярата в това 
църковно устройство? Те са: Евангели-
ето от Йоан, което обявява Параклита 
за подател на „всяка истина”; апока-
липтичните писания, които критику-
ват рязко тяхната епоха на компроми-
си; Галатяни 3:28; Йоил 2:28-29 (срв. 
Деян. 2:16-21), които вещаят нова Пет-
десетница. За основателите на Новото 
пророчество и техните последователи 
пророчеството на Йоил се осъществя-
ва не само на християнската Петде-
сетница, както смятат ортодоксалните 
християни, но и в съвременната им 
Църква.43 Те са убедени, че ортодок-
салната Църква живее само с миналото 
и не обръща внимание на събитията, 
които стават в самата нея. Вече се из-
ливат извънредните дарове, обещани 
за последните времена, и както Йоил 
е предсказал, жените също получават 
Духа и проповядват за Него. Цитатът 
от Йоил в Тертулиан разкрива осъ-
ществения превод от века на Закона 
към века на Евангелието.44 Картагене-
цът се позовава на този пасаж по отно-
шение на сънищата,� Петдесетница� 
и само веднъж като доказателство за 
истинността на Новото пророчество.45 
Нито пророк Йоил, нито апостол Пе-

тър в Деяния апостолски не се проти-
вопоставят на това обетование и не 
твърдят, че жените не могат да служат 
в Църквата или не могат да обявяват 
Божията воля. В монтанизма вестта 
за обещания Параклит не е свързана 
с ограничения модел на активните 
мъже духовници и пасивните миряни 
(мъже и жени).  

Аз предлагам трета хипотеза за гене-
зиса на монтанисткия женски клир. 
Тъй като Христос и апостолите са 
само мъже, Православната църква от 
нейното основаване досега не допуска 
ръкоположението на жени. В средата 
на І в. апостол Павел препоръчва на 
римската християнска община „Фива, 
наша сестра, дякониса при църквата в 
Кенхрея” (16:1).46 До ХІІ в. във Визан-
тия служат дякониси с литургически 
и благотворителни функции, но тях-
ното посвещение от епископите не е 
тъждествено с ръкоположението на 
мъже. В еврейския текст на Стария за-
вет Бог обикновено се означава с тер-
мина еl в мъжки род, който означава 
‘сила, власт’. Често се среща вариан-
тът еlohim, който не е в единствено, а 
в множествено число. Православната 
екзегетика обяснява тази особеност 
като алюзия за божествената троич-
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ност, а либерално-протестантските 
учени я интерпретират като свидетел-
ство за близкоизточно езическо влия-
ние. Коренът на еlohim e eloah в женски 
род и поне на теория означава ‘боги-
ня’. В евангелските притчи за десетте 
драхми (Лука 15:8-9) и за трите мери 
брашно (Лука 13:21) Иисус Христос из-
ползва женски образи, за да представи 
отношението на Бога към падналото 
човечество. Авторът на гностическото 
Евангелие на Филип от ІІ в. отхвърля 
с възмущение твърдението, че Дева 
Мария е “непразна от Духа Светаго” 
(Мат. 1:18), защото не може си пред-
стави жена да забременее от жена. В 
19-та песен на Соломон се твърди, че 
средството за зачеване на Логоса (Сло-
вото) от Дева Мария е млякото, което 
тече от гърдите на андрогинния Бог 
Отец. Синът Божи е чашата, от която 
пие с наслада вярващият.47 Може да се 
предположи пряка връзка между лак-
талната символика на 19-та песен и са-
кралната употреба на мляко и сирене 
от някои адепти на монтанизма. 

Подобна идея е развита и в римокато-
лическата късносредновековна мисти-
ка. В някои миниатюри е представен 
женственият св. Йоан Богослов, който 
суче мляко от гърдите на божествена-

та Премъдрост – Христос, представен 
като жена. Съпровождащият надпис 
гласи: „De Domini pectoris fonte potavit” 
(Той пи от извора на Господнята гръд). 
Сцената се позовава на Йоан 7:37-38 и 
Откр. 22:1-7. Тук млякото символизи-
ра в буквален смисъл Евхаристията, 
а в преносен смисъл – небесните тай-
ни, открити на Христовата „невеста” 
Йоан.48 Видният цистерциански бо-
гослов Бернар Клервоски (1090-1153) 
веднъж коленичи пред статуята на св. 
Богородица в катедралата на Шпеер 
през 1146 г. и се моли с думите: „По-
кажи, че си Майка”. Според легендата 
статуята оживява и от гърдата � ня-
колко капки мляко падат върху устни-
те на Бернар. Тази сцена е изобразява-
на често в изкуството на Средновеко-
вието и Ренесанса.�

Тезата за феминисткото битие на Св. 
Дух е доведена до крайност в гнос-
тическото Евангелие на египтяните, 
в което се говори за три божествени 
огдоади на Отца, Сина и Майката.49 
Сирийският апокриф „Деяния на 
Тома” от ІІІ в. съдържа две молитви за 
освещаване (епиклези), която са отпра-
вени към женски дух, наречен „Май-
ка”, „Спътница на Мъжа” и „Гълъб”.� 
Някои учени смятат, че този паметник 
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като цяло е създаден от християни ен-
кратити, но във въпросните пасажи 
е претърпял гностическо влияние.50 
Строго православният св. Ефрем Си-
риец (ок. 306-373) в неговите химни 
продължава същата традиция и често 
използва женски метафори по отно-
шение на Бога и Църквата.� Апостол-
ските постановления (Сирия, ок. 380 
г.) предписват да бъдат почитани дя-
конисите „като образ на Светия Дух” 
(ІІ.26.6). По-късно тези идеи минават в 
нелегалност и рядко се появяват на по-
върхността. В параклиса „Св. Яков” до 
Уршалинг, Бавария (ХІV в.), фреските 
включват изображение на Бог Син и 
Бог Отец, прегърнали жена – олице-
творение на Светия Дух. Куриозното 
е, че в тази църква не се открива нито 
едно изображение на Дева Мария.51 
Кабалистът-икуменист Гийом Постел 
(1510-1581) също предвижда, че при 
второто Си пришествие Христос ще 
се яви във вид на жена, която дори ще 
има потомство.� 

Ръководителки от нежния пол са на-
лице само в гностическите секти и 
монтанисткия разкол.54 По принцип 
светогледните позиции на гностици-
те и монтанистите се основават на ди-
аметрално противоположни предпос-

тавки. Според мен аргументацията, 
която обосновава приемането на жени 
в йерархията е едно от малкото съвпа-
дения и може би заемки между тези 
две раннохристиянски движения. Тя 
се дължи на факта, че на еврейски и 
сирийски език терминът “дух” (ruah) 
e от женски род. В християнската Тро-
ица Бог Син се въплъщава като Хрис-
тос, Който е мъж. Неговото съответ-
ствие е Св. Дух (Параклитът), Когото 
монтанистите концептуализират като 
женствена същност, способна да се съ-
едини мистично не само с мъже, но и 
с жени. Следователно носителките на 
неговите (или нейните) дарове са до-
стойни да свещенодействат, благосла-
вят и освещават. 

В запазените извори за монтанизма, 
писани само от мъже, ударението е 
сложено върху жените. Но би било 
погрешно да се предполага, че мон-
танизмът привлича предимно тях 
(обвинение, отправяно често срещу 
християнски секти) или че в него же-
ните упражняват по-голяма власт от 
мъжете. От лапидарните надписи не 
се получава такова впечатление. Мон-
танистките са обсъждани и осъждани 
от ересиолозите, защото тяхното раз-
крепостено поведение може да повли-
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яе колебаещи се или разочаровани 
ортодоксални жени или защото изпо-
вядването от тях учение противоречи 
на официалното. 

Развитието на всички религии се под-
чинява на определени закономер-
ности. Едва ли пророчицата Нана от 
един монтанистки надгробен памет-
ник може да се сравнява с Максимила 
и другите водачки от началната епо-
ха на монтанизма. Въпреки неговите 
видения и любов към мъченичеството 
Теодот Анкирски не е замесен от съ-
щото тесто като Монтан. Първоначал-
ният плам, който някои възприемат 
като истерика и бяс, постепенно по-
вяхва. Служенията и обредите в раз-
кола се формализират. Въпреки че 
империите се сменят, гонителите ос-
тават. Преди те са римски чиновници 
и озверената езическа тълпа, а сега са 
византийски служители и ревностни 
енориаши, насъсквани от епископите. 
Но късните монтанисти не са лишени 
от въодушевление, което се доказва от 
жилавостта на тяхното движение. 

Не е известен в подробности животът 
на непокорните жени, които са прота-
гонисти на някои апокрифни Деяния. 
Може само да се гадае за съществува-
нето и залеза на други нееретически 

групи, в които мъжете и жените имат 
равни права и задължения. Що се от-
нася до равенството между половете в 
монтанистките общности, ние не раз-
полагаме с информация за него. Може 
би то се отнася само за духовната, а не 
временната сфера. Някои жени като 
Перпетуа и пророчицата на Фирми-
лиан следват призванието си, без да 
търсят одобрение или оправдание от 
обществото. Те определено не са обик-
новени монтанистки. Едва ли техните 
семейства се различават от останали-
те патриархални семейства през Ан-
тичността и ранното Средновековие. 
Нана и подобните на нея общуват с 
ангели, но е съмнително дали команд-
ват мъжете си. Днес нямаме възмож-
ност да узнаем цялата истина.

Би било погрешно да се възприемат 
тези жени като съзнателни светски 
„феминистки”. Те се осъзнават като 
„дъщери на Ева”, а не като потомки на 
Адам. Техните убеждения и действия 
се диктуват на първо място от христи-
янската им принадлежност, допълне-
на от вяра в изгрева на Третия завет 
и изливането на Духа върху мъже и 
жени без разлика.     
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