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ABSTRACT: Present paper aims to analyze several major patterns of the extant early 
Christian gilded glasses from Roman catacombs, made during the third and the fourth 
centuries AD, which contain portraits of our Lord Jesus Christ. Here we trace out their 
resemblance with the oldest iconography of the pagan solar god Helios and we search 
for a connection between their pictorial composition and the later model of Christ 
Tetramorphos. It is hypothesized that they may have got a special place in the formation 
process of the Hesychastic mandorla, established in Byzantine art during the thirteenth 
and fourteenth centuries AD.
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на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

До наши дни са запазени около петстотин раннохристиянски позлатени 
стъкла (vetri a fondo d‘oro), по-голямата част от които се намира в колекцията 
на Ватиканския музей. Технологията за изработка на изображения от златен 
лист, запечатан между два слоя стъкло, слепени чрез загряване, е позната още 
от елинистичния период, но получава особена популярност в късната Римска 
империя между III и IV в. сл. Р. Хр. По този начин били изработвани медальо-
ни, дъна за съдове и декоративни елементи за украса на стените на съдовете.

Най-голямата група vetri a fondo d‘oro се състои от образци, изработени 
в Рим през IV в. сл. Р. Хр., макар по същото време Рейн и Кьолн също да са 
били центрове на тяхното производство. Римските позлатени стъкла пред-
ставляват малки кръгли дискове с диаметър 2–3 см, предназначени за украса 
на стените на съдове, или по-големи дискове с диаметър 7–10 см, които са 
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служели за основа (дъно) на незапазени до наши дни съдове. Най-голямата 
част от тях са намерени в римските катакомби, запечатани като декорации в 
цимента, затварящ отделните погребални локули.

Функцията на стъклените съдове, от които тези детайли са били част, 
продължава да бъде оспорвана тема за изследователите, в зависимост от на-
чина на интерпретация на тяхната иконография. Както свидетелстват запазе-
ни надписи, съдовете са имали празнична или юбилейна употреба, а начинът 
на тяхното вграждане в локулите подсказва и тяхната функция като съдове 
за погребални ритуали. Някои от последните изследвания по темата се оп-
итват да докажат също и литургична, както и домашна употреба на съдове-
те с позлатените изображения. Важно е да отбележим, че тяхната поява не е 
свързана с възникването на християнството и най-вероятно имат египетски 
произход[1]. Те са продукт на късната античност, а намерените образци сви-
детелстват, че едни и същи художествени ателиета за изработвали едновре-
менно vetri a fondo d‘oro с езическа, юдейска и християнска тематика.

Най-честите сюжети изобразяват гладиатори, юдейски култови сим-
воли, портрети на двойки или цели семейства, митологични сцени, биб-
лейски сюжети, изображения на епископи и светии. Малко над половината 
от запазените образци съдържат портрети на Господ Иисус Христос, на св. 
Апостоли, на оранти и на различни светии. Следващата по големина група 
образци изобразява светски портрети на отделни личности, на двойки и на 
семейства. Библейските сцени са трети по честота на употреба, макар и да 
съставляват малък процент от общия брой изображения, а превъзходство-
то на портретния жанр, независимо дали в религиозен или светски план, е 
впечатляващо[2]. В контекста на изследването на произхода и развитието на 
християнската мандорла като визуален символ на Божията слава, най-инте-
ресни се явяват изображенията на Господ Иисус Христос върху позлатените 
стъкла, заедно с единични изображения на св. Апостоли и други сцени.

Образът на Христос се появява в няколко основни сюжетни линии – 
Неговата фигура държи венец върху главите на основните изобразени пер-
сонажи, сцени с изображения на извършените от Него чудеса и Негови са-
мостоятелни идеализирани портрети. Един от тези портрети от късния IV в. 
сл. Р. Хр. (Фиг. 1) е особено показателен относно маниера на изобразяване на 
Господния образ[3]. Бюстовото изображение на Иисус Христос Го представя 
млад, дългокос и голобрад, облечен в туника и мантия, пристегната с кръгла 
брошка. Образът Му е придружен с титул CRIS TVS и е поставен в ромбоидна 
рамка, чиито ъгли са разположени кръстообразно по вертикала и хоризонта-
ла. По стените на този ромб са разположени симетрично четири други бюсто-
ви изображения, описани от изследователите като ангели, но според нас, най-
вероятно представляващи образите на четиримата св. Евангелисти. Довод в 
тази насока е фактът, че четиримата не са изобразени по един и същ начин, 
а трактовката на лицата, косите и дрехите им съдържа различни елементи. 
Около всеки от бюстовете са поставени по два кръгли декоративни елемен-
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та, разположени малко над нивото на раменете им. Два подобни елемента са 
поставени и над раменете на Господ Иисус Христос, а около главата Му се 
забелязват три други, с по-малък размер. Цялата композиция, описана до тук, 
е поставена в една обща квадратна рамка, обърната перпендикулярно спрямо 
вътрешната. По средата на всяка от четирите страни на външната рамка са 
изобразени допълнителни триъгълници, разположени по същия начин, по 
който е разположена вътрешната рамка, формирайки сложна звездовидна 
структура на цялото изображение.

Фиг. 1. Христос с четиримата евангелисти (?), позлатена основа на стъклен съд, 
късен IV в. сл. Р. Хр., Рим, The British Museum, London  

(Photo credit The Trustees of the British Museum)

Лесно могат да бъдат направени три предположения относно иконог-
рафската схема на това изображение на Господ Иисус Христос. Първото се 
отнася до това, че то представлява християнска интерпретация на попу-
лярните изображения на зодиака, поставящо в центъра образа на Христос. 
Макар и да липсва блестящият нимб на Хелиос, разположението на четирите 
фигури в ъглите между вътрешната и външната рамка копира позициите на 
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зодиакалните персонификации на сезоните. Устойчивата схема на зодиакал-
ните изображения, толкова популярни по онова време, може да бъде забеля-
зана и в други изображения на Господ Иисус Христос върху vetri a fondo d‘oro. 
Например в един образец от IV–V в., Христос е изобразен в кръгъл медальон 
в средата, придружен от титула ZES ES, а около него са разположени сцени от 
Стария и Новия Завет, представени чрез осем човешки фигури, подредени в 
кръг. Подобна е композиционната схема в друг образец, представящ Добрият 
Пастир. В друго изображение, централният образ на Христос, поставен в 
кръгъл медальон и придружен с титула CRIS TVS, е обграден от шест радиал-
но разположени деления, маркирани чрез колони, в които са изобразени шест 
изправени, частично запазени фигури[4].

Фиг. 2 Даниил и драконът, позлатена основа на стъклен съд, III-V в. сл. Р. Хр. Рим, 
The British Museum, London (Photo credit The Trustees of the British Museum)

Второто ни предположение е, че разглежданата композиция, обеди-
няваща йерархически и смислово петте персонажа, се явява предварителна 
форма на традиционния след V–VI в. сл. Р. Хр. сюжет на Христос Тетраморф, 
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чието възникване и установяване играе важна роля в процеса на развитие 
на християнската мандорла. Третото предположение касае вероятната въз-
можност звездовидната комбинация от рамки да представлява някакъв сим-
вол на божествена светлина, указващ божествеността на централния образ и 
компенсиращ липсата на нимб у него, примерно, за да се избегне директната 
визуална препратка към иконографията на езическото слънчево божество.

Подобен начин на композиране на сцената в квадратна рамка или в ком-
бинация от рамки не е нетипична за раннохристиянските vetri a fondo d‘oro[5].

Най-близо до коментираното от нас изображение е друг образец от ко-
лекцията на The British Museum, върху който е изобразена сцената „Даниил 
с дракона“ [6], към която е добавена и фигурата на Господ Иисус Христос 
(Фиг. 2)[7]. Св. пр. Даниил убива дракона, хранейки го с отровни питки, дока-
то Христос, обозначен с нимб и държащ пръчка в десницата Си, е изобразен 
зад гърба му. Над дракона е изобразен малък кръг, а между него и Даниил е 
поставен още един обект с формата на перо. Цялата сцена е поставена в ква-
дратна рамка, украсена от външната ѝ страна с вълнообразни елементи.

От своя страна тази рамка е заобиколена от успоредна поредица от по-
лукръгли елементи, насочени с изпъкналата си част към вдлъбнатините на 
вълните по рамката. Трябва изрично да отбележим, че точно този тип допъл-
нителна декорация на рамката, съставена от вълнообразна линия и срещу-
положна редица от полукръгли елементи, се среща в голям брой раннохрис-
тиянски позлатени стъкла. Средата на всяка от четирите стени на рамката 
на коментираното изображение е украсена с по един удължен триъгълник. 
Комбинацията от квадратната рамка и четирите триъгълника създава впе-
чатление за звездовидна структура, а съотнасянето на триъгълниците към 
символично изображение на лъчи се подсилва от факта, че вътрешността на 
всеки един от тях е допълнително украсена с издраскване на два концентрич-
ни малки триъгълника. Същата трактовка на рамката виждаме и в един обра-
зец от Ватиканския музей, изобразяващ чудото на Христос в Кана Галилейска. 
Простата квадратна форма е украсена с четири триъгълника, разположени в 
средата на всяка стена, така че да образуват звездовидна форма.

В някои случаи триъгълниците, поставени в средата на всяка стена на 
квадратната рамка, са заменени от свитъци, като например в един образец от 
V в. сл. Р. Хр., от колекцията на Ватиканския музей, в който е представена сце-
ната с Христовото чудо „Умножаването на хлябовете“. В горната част на сце-
ната е добавен и монограмът Chri-Rho, също в квадратна рамка, фланкирана 
от два малки кръгли елемента. По същия начин са оформени и образците, в 
чиито сцени липсва Господ Иисус Христос, като например един стъклен диск, 
представящ св. ап. Петър и св. ап. Павел, седнали и държащи свитъци в ръце-
те си, квадратната рамка около тях също е декорирана с четири външни сви-
тъка. В друго изображение на св. ап. Петър и св. ап. Павел, квадратната рамка 
е украсена вместо с триъгълници или свитъци, с четири флорални елемента, 
разположени по средата на всяка от стените ѝ [8]. В друг образец от V в. сл. 
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Р. Хр. от същата колекция, квадратната рамка огражда сцената с жертвопри-
ношението на Исаак, а в средата на всяка от стените ѝ са подредени думите 
от титула HILARIS ZESES CVMTVIS SPES. [9] По същият начин е изобразен 
и Мойсей, удрящ канарата, от която потича вода („Изх. 17: 1-6“), като около 
квадратната рамка е разположен титулът HILARIS CVM TVIS PIE ZESES IN 
DEO[10].

Квадратната рамка с добавени към нея външни триъгълници се сре-
ща и в образците с юдейска тематика [11], в чиято горна част обикновено са 
представени два лъва, фланкиращи Ковчега на Завета, а в долната са поставе-
ни два седмосвещника-менора, заедно с по-дребни ритуални предмети като 
шофар, етрог и лулаб, или палмова клонка[12]. Един от запазените образци 
съдържа сцената, поставена в квадратна рамка, украсена от външната страна 
с редуващи се червени и сини кръгли елементи със златни точки, в горната 
част заместени с титула PIE ZESES ELARES. Над тези елементи, върху всяка 
страна на квадрата, са поставени четири златни триъгълника, с основа широ-
ка колкото стените на квадрата и допълнително украсени във вътрешността 
си с издраскани по-малки триъгълници, създаващи впечатление за звездо-
видна структура с четири светлинни лъча[13].

В полза на предположението ни, че тези елементи биха могли да изра-
зяват светлинна символика, може да бъде цитиран и един образец от колек-
цията на Ватиканския музей, представящ св. Агнес в поза оранта, поставена 
в кръгла рамка, изцяло съставена от малки триъгълници, насочени с върхо-
вете навън и силно напомнящи лъчи. На определено разстояние от рамката 
е изписана и втора окръжност, съставена от по-рядко разположени подобни 
триъгълници, чиито върхове сочат към изображението[14].

Въз основа на всички разгледани до момента образци, бихме могли да 
направим извода, че оформянето на символа на християнската мандорла е 
започнало още в погребалното изкуство през първите векове от появата на 
новата религия. Претопяването на древния езически символ на vesica piscis 
[15] се е случило върху стените на саркофазите на първите християни, едно-
временно с възприемането на идеята за маркиране на божествеността и све-
тостта на изобразените персонажи с помощта на адаптираните средства на 
езическото изкуство – нимба и ауреолата. Разгледаните образци доказват, че 
развитието на символа на християнската мандорла е протичало под въздейст-
вие на теологическите дебати на епохата, както и че още от самото начало, 
тя е формирала два основни типа, кръгъл и овален, които са се установили 
окончателно през V в. сл. Р. Хр. [16] 

Анализът, извършен върху образците на раннохристиянските vetri a 
fondo d‘oro, заедно с изследването на техни съвременни изображения като 
фреската от люнета на аркосолия на криптата на Амплий в Катакомбите на 
св. Домицила например се оказва особено важен по отношение на изслед-
ването на произхода на т. нар. „исихастка“ мандорла във византийското из-
куство по време на Палеологовия период. Разгледаните ъгловати елементи 
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с вгънати или прави стени и добавени звездовидно-лъчеобразни структу-
ри имат потенциала не само да бъдат разглеждани като предобрази на ман-
дорлата в качеството ѝ на основен християнски символ за изобразяване на 
Славата Божия, но и като визуален първоизточник на ъгловатата мандорла с 
вписани геометрични форми – специфичното художествено решение, нало-
жило се във византийското изкуство през XIII–XIV в. сл. Р. Хр. като начин на 
изобразяване на учението на св. Григорий Палама за нетварната светлина на 
Божиите енергии.
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