
Мр Александра Смирнов-Бркић
Филозофски факултет у Новом Саду

Тема такмичења из историје
2012/2013. година

КОНСТАНТИН ВЕЛИКИ
(306–337)

Део I

ЖИВОТ И ВЛАДАВИНА КОНСТАНТИНА ВЕЛИКОГ

Константиново порекло – Диоклецијан и прва тетрархија – Велики прогон 
хришћана – Кон стан ти нов успон – Га ле ри јев едикт о то ле ран ци ји – Бит ка 
на Мул виј ском мо сту – Ми лан ски едикт – До на ти стич ки спор – Ра то ви са 
Ли ци ни јем – Пр ви ва се љен ски са бор и ари јан ство – Кон стан ти но пољ – Кон-
стан ти но ве ре фор ме – Кон стан ти но ве по след ње го ди не

Део II

ТЕРИТОРИЈА ДАНАШЊЕ СРБИЈЕ У ВРЕМЕ КОНСТАНТИНА ВЕЛИКОГ

Ре фор ме рим ске про вин циј ске упра ве у до ба те трар хи је – Ра но хри шћан ство 
на те ри то ри ји да на шње Ср би је – Про блем ари јан ства

Део III

ИЗВОДИ ИЗ ИЗВОРА

Стра да ње Ири не ја Сир миј ског – Опис бит ке код Мул виј ског мо ста – Га ле ри-
јев едикт о то ле ран ци ји – Ми лан ски едикт



КОНСТАНТИН ВЕЛИКИ (306–337)

2

КОНСТАНТИН ВЕЛИКИ
(306–337)

Novator et turbator omnium rerum 
 По речима цара Јулијана Отпадника (361–363)

Константин Велики је био „иноватор и иницијатор
свих преврата“.

Део I

ЖИВОТ И ВЛАДАВИНА
КОНСТАНТИНА ВЕЛИКОГ

Константиново порекло 

Фла ви је Кон стан тин ро ђен је ве ро ват но у Ме ди ја ни (да нас Бр-
зи Брод), рас ко шном пред гра ђу рим ског гра да На и са (да нас 

Ниш) у про вин ци ји Гор њој Ме зи ји. Не ко ли ко ан тич ких нат пи са 
го во ре да је Кон стан тин ро ђен 27. фе бру а ра, али го ди на ро ђе ња 
ни је на зна че на. На осно ву по да тка цр кве ног пи сца Еузе би ја (или 
Ев се ви ја) Це за реј ског да је Кон стан тин за по чео сво ју вла да ви ну 
са оно ли ко го ди на ко ли ко је Алек сан дар Ве ли ки (356–323. пре н. 
е.) имао ка да је умро, из во ди се за кљу чак да је Кон стан тин ро ђен 
око 273. го ди не, у вре ме вла да ви не још јед ног у ни зу илир ских 
вој нич ких ца ре ва, Ауре ли ја на (270–275). 

Од вре ме на ди на сти је Се ве ра (193–235) пра во на цар ски пре-
сто ни је ви ше би ло до ступ но са мо ари сто кра ти ји, већ су и љу ди 
скром ног по ре кла мо гли да стек ну ви сок по ло жај у др жа ви за-
хва љу ју ћи вој ним ус пе си ма. Кон стан ти нов отац био је је дан од 
тих љу ди. Фла ви је Кон стан ци је са на дим ком Хлор (лат. = бле ди) 
био је ро дом из Или ри ка.* Кон стан ци је ва мај ка Кла у ди ја на вод-
но је би ла бра та ни ца слав ног рим ског ца ра Кла у ди ја II Гот ског 
(268–270). Кон стан ци је је по чео као про тек тор (члан елит не цар-
ске гар де), али је као успе шан вој ник до гу рао до ран га управ ни ка 
про вин ци је Дал ма ци је. 

Кон стан ти но ва мај ка Хе ле на би ла је ни ског по ре кла, ро дом 
из ма ло а зиј ског гра да Дре па ну ма (се ло Хер сек у Тур ској). Ра-
ди ла је као со ба ри ца или крч ма ри ца у јед ном од ста ја ли шта на 
рим ским пу те ви ма. Иако се у ве ћи ни из во ра она пред ста вља као 
кон ку би на* Кон стан ци ја Хло ра, ма њи број исто ри ча ра сма тра 
да је Кон стан ти нов отац са њом сту пио у ле га лан брак, те да му 

Константин Велики

Илирик је област која је добила име 
по Илирима, старом народу који су 
Римљани упознали када су освајали 
области северног Балкана, између 
Јадрана и Саве и Дунава.  

Конкубинат (лат. concubinatus), по-
себан облик брачне везе у старом 
Риму са особама без пуних грађан-
ских права. Конкубинат супружнике 
није обавезивао на верност и 
дељење имовине. Јачањем хришћан-
ства конкубинат се изједначује са 
развратом, чак се против њега уводе 
и казнене мере. 
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је би ла за ко ни та же на, ко ја му је по да ри ла за ко ни тог си на – Кон-
стан ти на.

С об зи ром на оче ву ка ри је ру Кон стан тин је сте као вој но обра-
зо ва ње, а књи жев но је био сла би је обра зо ван. За вре ме ње го вог 
де тињ ства де ша ва ле су се ве ли ке про ме не у др жа ви. Рим ско цар-
ство је у 3. ве ку за па ло у јед ну од нај ве ћих кри за до та да. За са мо 
по ла ве ка на рим ском пре сто лу сме ни ло се пре ко 30 ца ре ва и 
ве ли ки број узур па то ра. Др жа ву су ра за ра ли гра ђан ски ра то ви, 
вар ва ри су на па да ли не збри ну те гра ни це, из би ла је стра хо ви та 
еко ном ска кри за и са њом по ве за но си ро ма штво, епи де ми је, пад 
кул ту ре и град ског жи во та, по раст це на и кри ми на ла. За то вре-
ме на Ис то ку су Ри мља ни по но во до би ли моћ ног не при ја те ља у 
об но вље ном Пер сиј ском цар ству ди на сти је Са са ни да.

До ста би ли за ци је при ли ка у др жа ви до ла зи под ца рем Ди о-
кле ци ја ном (284–305) и тај пе ри од био је пре крет ни ца у исто ри ји 
Рим ског цар ства, али и у жи во ту Кон стан ти на Ве ли ког.

 
Диоклецијан и увођење тетрархије   

Цар ство је из кри зе из вео вој ник по име ну Ди о кле, по ре клом 
из се љач ке по ро ди це из про вин ци је Дал ма ци ја. Ди о кле се 

уз ди гао од обич ног вој ни ка до вој ног за по вед ни ка про вин ци је, 
за тим за по вед ни ка цар ске те ле сне гар де, па све до кон зу ла. Вој ска 
га је 284. го ди не про гла си ла за ца ра Ис то ка. Ди о кле је по сле по-
бе де над за пад ним ца рем Ка ри ном (283–285), у би ци код да на шње 
ре ке Мо ра ве, по стао са мо ста лан вла дар под име ном Ди о кле ци јан 
чи ме је сво је илир ско име при бли жио рим ским име ни ма.

Ди о кле ци јан је упо тре био ис ку ство сво јих прет ход ни ка и од-
лу чио да ре ши кри зу у ко ју је Цар ство за па ло. Два кључ на про-
бле ма би ли су че сти вар вар ски упа ди и још че шће узур па ци је 
пре сто ла. Је дан цар ни је мо гао ре ши ти све про бле ме са мо стал но. 
Ди о кле ци јан је уви део да су му по треб ни ода ни са рад ни ци са 
ко ји ма би по де лио те рет вла да ви не. Ка ко ни је имао му шког на-
след ни ка, окре нуо се сво јим вој нич ким дру го ви ма и зе мља ци ма. 
Та ко је нај пре илир ског офи ци ра Мак си ми ја на усво јио као си на 
и зва нич но про гла сио са вла да рем ле та 285. го ди не. 

Од Ди о кле ци ја но ве вла да ви не цар по ста је ап со лут ни го спо-
дар (do mi nus) свих сво јих по да ни ка без об зи ра на њи хов по ло жај. 
Се нат зна чај но гу би ути цај, а ца ре ва реч по ста је за кон. Ју пи тер 
је про гла шен за бо жан ског оца и за штит ни ка Ди о кле ци ја на, а 
Хер кул за Мак си ми ја но вог. Пред ца рем по да ни ци су мо ра ли да 
па да ју ни чи це као пред бо гом. Про ме њен је и двор ски це ре мо-
ни јал. Ца ре ви по чи њу да се обла че у сти лу ис точ њач ких вла да ра 
у рас ко шне ха љи не са ди ја де мом на гла ви, огр ну ти у пур пур ни 
плашт, ко ји по ста је сим бол цар ског до сто јан ства. Ти ме је ко нач но 

Кон стан ци је Хлор

Диоклецијан
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рас ки ну то са прин ци па том, у ко ме је рим ска др жа ва ба рем фор-
мал но те жи ла очу ва њу ре пу бли кан ских на че ла, те је рим ски цар 
сма тран нај бо љим иза бра ним, ко ме је до де ље на част да пр ви го-
во ри у Се на ту (prin ceps se na tus). Са Ди о кле ци ја ном је от по чео 
но ви др жав ни по ре дак у исто ри ји озна чен као ДО МИ НАТ.

От при ли ке у вре ме ка да је Ди о кле ци јан увео си стем двој не 
вла де, Кон стан ци је Хлор је уна пре ђен у ге не ра ла на Рај ни под 
вр хов ном ко ман дом ца ра Мак си ми ја на. Ди о кле ци јан се по ву-
као у Сир ми јум где се по све тио ад ми ни стра тив ним ре фор ма ма 
Цар ства. Ра ди бо ље кон тро ле над про вин ци ја ма и по себ но због 
спре ча ва ња по бу на и узур па ци ја одво је на је ци вил на од вој не вла-
сти, те управ ник про вин ци је ни је ви ше био и вр хов ни ко ман дант 
ње них ле ги ја. Из вр ше на је и ре фор ма вој ске ка ко би се по ве ћао 
њен учи нак с об зи ром на све че шће на па де на гра ни це. Вој ска на 
гра ни ца ма је по ста ла ста ја ћа (ГРА НИ ЧА РИ – лат. li mi ta nei), а од 
нај бо љих вој ни ка ство ре не су по крет не је ди ни це ко је су се мо гле 
пре ба ци ва ти на ра ти шта по по тре би. Од бра на гра ни ца по ста ла 
је гу шћа, а са гра ђе на су и но ва утвр ђе ња са пре ду твр ђе њи ма на 
су прот ној стра ни ли ме са. 

Ад ми ни стра тив но, Ди о кле ци јан је за по чео ре ор га ни за ци ју 
Цар ства усит ња ва њем про вин ци ја, ко је су гру пи са не у 12 ве ћих 
управ них је ди ни ца ДИ ЈА ЦЕ ЗА. Та ко ђе, по бољ шао је чи сто ћу нов-
ца. Ма ње ков ни це су за тво ре не, а при зна те су са мо цар ске ков ни-
це нов ца. На тај на чин је кон тро ли сан ква ли тет нов ца. По рез за 
одр жа ва ње вој ске ни је ви ше те ре тио са мо по гра нич не обла сти, 
већ је про ши рен на це ло Цар ство. По рез се мо гао пла ћа ти у ро би 
уме сто у нов цу, чи ме је обез бе ђе но ре дов но из др жа ва ње вој ске. 

Са вре ме ни ци ма је из гле да ло као да се си ту а ци ја у др жа ви по-
пра вља. Ца ре ви су би ли при ја те љи, успе шно су ра то ва ли и бра ни-
ли гра ни це. Ипак, Ди о кле ци јан све стан да Пер си ја ја ча, да Еги пат 
то не у про паст под на ле ти ма ну биј ских пљач ка ша, да Бри та ни ју 
још увек др жи узур па тор и да Бер бе ри пљач ка ју цар ске по се де у 
се вер ној Афри ци, од лу чио се на још јед ну по де лу вла сти. Но ви 
по ре дак об ја вљен је 1. мар та 293. ка да су Ди о кле ци јан у Сир ми-
ју му, а Мак си ми јан у Ми ла ну кру ни са ли дво ји цу сво јих илир ских 
са бо ра ца за сво је си но ве и са вла да ре дав ши им ти ту ле це за ра. 
Ти ту ле су при па ле Кон стан ци ју Хло ру и Га ле ри ју. Си стем двој-
не вла де пре тво рен је у че тво ро вла шће или ТЕ ТРАР ХИ ЈУ (грч. 
те тра = че ти ри; ар хе ин = вла да ти), што је под ра зу ме ва ло да др-
жа вом вла да ју че ти ри ца ра, два ста ри ја по по ло жа ју, са ти ту лом 
ав гу ста, и два мла ђа, са ти ту лом це за ра. Ди о кле ци јан је си стем 
те трар хи је за ми слио та ко да ста ри ји ав гу сти вла да ју 20 го ди на, 
а по том до бро вољ но пре да ју власт мла ђим це за ри ма. Ди о кле ци-
јан је вла дао Тра ки јом, Ма лом Ази јом, Бли ским ис то ком и Егип-
том, са пре сто ни цом у Ни ко ме ди ји. Ње гов це зар Га ле ри је до био 
је упра ву над Или ри ком и ду нав ским ли ме сом, са пре сто ни цом 
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нај пре у Сир ми ју му. Мак си ми јан је упра вљао Ита ли јом са про-
вин ци ја ма се вер не Афри ке (осим Егип та), а сто ло вао је у Ми ла ну. 
Ње гов це зар Кон стан ци је био је вла дар Га ли је, Шпа ни је и Бри та-
ни је са пре сто ни цом у Три је ру.

Пре ма за ми сли Ди о кле ци ја на тре ба ло је да се те трар си по-
ве жу у цар ску по ро ди цу, те су сту пи ли у по ли тич ке бра ко ве. Га-
ле ри је је мо рао да се раз ве де од сво је же не и да се оже ни Ва ле-
ри јом, Ди о кле ци ја но вом ћер ком, а Кон стан ци је Хлор на пу шта 
Кон стан ти но ву мај ку Хе ле ну и сту па у брак са Мак си ми ја но вом 
ћер ком Те о до ром. Осим што су по ста ли цар ски си но ви и зе то ви, 
при хва ти ли су и цар ску иде о ло ги ју. Ка ко је Ди о кле ци јан био син 
Ју пи те ра, та ко је Га ле ри је по стао Ју пи те ров унук, а Кон стан ци је 
по то мак Хер ку ла. У свим зва нич ним до ку мен ти ма ве ли ча но је 
је дин ство те трар хи је, што је ле по при ка за но на чу ве ној пор фир-
ној скулп ту ри узи да ној у зид Цр кве Св. Мар ка у Ве не ци ји, ко ја 
по ка зу је ав гу сте ка ко гр ле сво је це за ре. 

Си стем те трар хи је ни је пред ви ђао да се власт на сле ђу је у по-
ро ди ци, већ да се нај спо соб ни је лич но сти уво де у по де лу вла сти. 
Ди о кле ци јан је са ве то вао или зах те вао од Кон стан ци ја и Мак-
си ми ја на да по ша љу сво је си но ве на обу ку, па је Кон стан ти на 
отац по слао на Ди о кле ци ја нов двор да се учи вој ним и др жав ним 
по сло ви ма. Пре ма ми шље њу исто ри ча ра, Кон стан ти но во сла ње 
Ди о кле ци ја ну би ло је у ства ри вид та ла штва ко јим се оси гу ра-
ва ла оче ва ло јал ност. По сле то га отац и син не ће се ви де ти ви ше 
од де це ни је. У том пе ри о ду одво је но сти по ра сла је сла ва и ути цај 
обо ји це. 

При каз те трар хи је из Ве не ци је  Схе ма Те трар хи ја
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У на ред ним го ди на ма те трар си су успе шно ра то ва ли и бра ни-
ли сво је до ме не, а Кон стан тин је пра тио Ди о кле ци ја на. Та ко је за 
вре ме по бу не у Егип ту уче ство вао у слав ној екс пе ди ци ји за у зи-
ма ња Алек сан дри је. По том је пра тио Га ле ри ја на ње го вом по хо ду 
про тив пер сиј ског ца ра, ка да је за у зе та пер сиј ска пре сто ни ца на 
Еуфра ту Кте си фон. Кон стан тин се ис та као на овом по хо ду и за то 
је уна пре ђен у вој ног три бу на пр ве кла се.

Пре ма пи са ним из во ри ма, Кон стан ти нов успех и по пу лар ност 
иза зва ли су Га ле ри је ву љу бо мо ру. На во ди се да је Га ле ри је не ко-
ли ко пу та по ку шао да до ве де Кон стан ти на у жи вот ну опа сност. 
На вод но, Га ле ри је је на те рао Кон стан ти на да уче ству је у вој ној 
ве жби са ди вљим зве ри ма, али је Кон стан тин ла во ве по био и 
ба цио их пред Га ле ри је ве но ге. По том је по слао Кон стан ти на у 
опа сан по ход про тив Сар ма та, у мо чвар не не при ја тељ ске те ри-
то ри је, али је Кон стан тин по но во успе шно из вр шио за да так и по-
стао још по пу лар ни ји ме ђу вој ни ци ма. Ова кве вр сте књи жев них 
пре у ве ли ча ва ња до га ђа ја из жи во та зна чај них лич но сти, ти пич не 
су за би о гра фи је. 

Велики прогон хришћана 

У     3. ве ку број хри шћа на се знат но уве ћао на ро чи то на ис то ку 
Цар ства. Ди о кле ци јан је и сам по ста вио хри шћа не на ви-

со ке по ло жа је, а ње го ва ћер ка и су пру га би ле су сим па ти зе ри 
хри шћан ства. По ли тич ки Ди о кле ци јан је те жио об но ви ста рог 
рим ског кул та, јер су Ри мља ни ве ро ва ли да за до во ље ње рим ских 
бо го ва пу тем при но ше ња жр та ва, одр жа ва ња и по ди за ња хра мо-
ва обез бе ђу је успех и бла го ста ње др жа ве, па су не ки кри зу у ко јој 
се др жа ва на шла при пи си ва ли за по ста вља њу ста рих рим ских бо-
го ва. Док су те трар си гра ди ли и укра ша ва ли па ган ске хра мо ве и 
одр жа ва ли па ган ске це ре мо ни је, по че ли су да уви ђа ју да су мно ги 
ста нов ни ци Цар ства пре шли у дру ге ве ре, од ко јих су нај по пу-
лар ни ји би ли ис точ њач ки кул то ви ми тра и зам и хри шћан ство. 
По ли те и стич ке ре ли ги је ни су пред ста вља ле про блем цар ској 
ре ли гиј ској по ли ти ци, јер се њи хо ви по кло ни ци ни су су прот-
ста вља ли по што ва њу рим ских ри ту а ла и че сто су ста па ли сво је 
бо го ве са рим ским пре ма слич но сти функ ци ја (еги пат ска Изи-
да је при хва ће на као рим ска Ве не ра, пер сиј ски Ми тра као Сол). 
Са свим је дру га чи ја би ла си ту а ци ја са хри шћан ством. Хри шћа ни 
су од би ја ли да уче ству ју у па ган ским ри ту а ли ма и про гла си ли су 
свог бо га за је ди ног пра вог бо га. 

Из во ри на во де не ко ли ко ин ци де на та са хри шћа ни ма ко ји 
су уве ри ли Ди о кле ци ја на да они мо гу пред ста вља ти про блем 
цар ској вла сти. Нај по зна ти ји слу чај де сио се упра во на Ди о-
кле ци ја но вом дво ру по сле по ме ну тог успе шног по хо да про тив 
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Пер си ја на ца. Ка да су Ди о кле ци јан и Га ле ри је хте ли да про сла ве 
по бе ду, при ре ди ли су ха ру спи ци је. То је био пра ста ри на чин про-
ри ца ња ко ји су Ри мља ни пре у зе ли од Етру ра ца у да ле кој про шло-
сти, а по ком је врач пре гле дао из ну три це жр тво ва них жи во ти ња 
ка ко би ви део бу дућ ност. Зна ко ва ни је би ло. Врач је из ја вио да не 
мо же да до би је про ро чан ство од бо го ва, јер га оме та ју при сут-
ни хри шћа ни. Ди о кле ци јан је на ре дио да ови хри шћа ни при не су 
жр тве или бу ду јав но би че ва ни. Ујед но је на ре дио да се у вој сци 
от пу сте сви ко ји од би ју при но ше ње жр та ва. По ми њу се и дру ги 
слу ча је ви ка да су вој ни ци хри шћа ни од би ја ли да слу же у рим ској 
вој сци, јер се то ко си ло са њи хо вим вер ским уве ре њи ма.

За све по ме ну те до га ђа је из во ри су нам цр кве ни пи сци, па се 
не мо же са си гур но шћу утвр ди ти њи хо ва осно ва ност, али си гур-
но је да су не ки хри шћан ски по ступ ци ути ца ли на Ди о кле ци ја на 
да из гра ди ми шље ње о хри шћа ни ма као прет њи ста бил но сти и 
је дин ству Цар ства. По сле кон сул та ци ја са сво јим са вла да ри ма и 
са вет ни ци ма, Ди о кле ци јан фе бру а ра 303. из да је пр ви од че ти ри 
едик та про тив хри шћа на. По свом оби му и су ро во сти то је би ло 
нај же шће го ње ње у ко ме је рим ска др жа ва по кре ну ла све сво је 
ин сти ту ци је да би ис ко ре ни ла и уни шти ла ову ве ру. За то је овај 
про гон хри шћа на по знат под на зи вом Ве ли ки про гон. Тре ба на-
гла си ти да ни су са мо хри шћа ни би ли на уда ру. У Цар ству је би ло 
рас про стра ње но и ма ни хеј ство* про тив ког је још 302. го ди не 
Ди о кле ци јан из дао про глас ко јим се на ре ђу је да се њи хо ве во ђе 
жи ве спа ле са све тим спи си ма, а вер ни ци да се или по гу бе или 
по ша љу на рад у ка ме но ло ме, а сва њи хо ва имо ви на да се за пле ни. 

Ди о кле ци ја но ви едик ти про тив хри шћа на на ла га ли су да се 
по ру ше хри шћан ске цр кве, уни ште хри шћан ски спи си и за бра не 
оку пља ња вер ни ка. Та ко ђе, хри шћа ни ма је од у зе то пра во да се 
жа ле су ду, што је зна чи ло да се су ста вље ни ван за ко на. Че твр ти 
едикт из дат по чет ком 304. го ди не на ре ђи вао је да сви рим ски гра-
ђа ни на јав ном ме сту при не су жр тву рим ским бо го ви ма за шта 
би до би ли по твр ду од др жав них чи нов ни ка. Мно ги су од би ја ли 
да се по ко ре, али би ло је и тзв. „па лих“ ко ји су се од ре кли ве ре 
да би спа сли жи вот. Ка зне су би ле раз ли чи те, од од се ца ња гла-
ве, пе че ња на ме тал ној ре шет ки, ба ца ња зве ри ма, из гла ђи ва ња, 
спа љи ва ња жи вих до че ре че ња. По не ким из во ри ма Ди о кле ци јан 
је зах те вао да се на ред бе едик та спро во де без кр во про ли ћа, али 
су ло кал не су ди је за не ма ри ва ле ово на ре ђе ње и че сто из ри ца ле 
смрт ну ка зну. Пре ма хри шћан ској тра ди ци ји на во де се де се ти-
не име на и исто то ли ко без и ме них хри шћа на ко ји су стра да ли у 
Ди о кле ци ја но вом про го ну. По зна ти ји му че ни ци овог про го на, 
про гла ше ни ка сни је за све це, би ли су за по вед ник те бан ске ле ги је 
Ма ври ки је, вој ник цар ске гар де Ге ор ги је (у срп ској цр кви по што-
ван као Св. Ђор ђе), на чел ник цар ске гар де Се ба сти јан, епи скоп 
Кли мент Ан кир ски, Ди ми три је Со лун ски и мно ги дру ги.

Манихејство – следбеници пер-
сијског пророка Манија, који је на-
стојао да учења Заратустре, Буде и 
Христа укључи у јединствен верски 
систем.
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На За па ду је си ту а ци ја би ла дру га чи ја. У до ме ну Кон стан ци ја 
и Мак си ми ја на ни су за бе ле же на му че ња, углав ном је уни шта ва-
на хри шћан ска имо ви на. Нај ви ше су стра да ле обла сти под Га ле-
ри је вом и Ди о кле ци ја но вом кон тро лом, где је и би ло нај ви ше 
хри шћа на.  

Ко нста нт инов успон 

На 20-го ди шњи цу сво је вла да ви не Ди о кле ци јан је до нео од-
лу ку да се ста ри ји ца ре ви по ву ку са вла сти и да их на сле де 

њи хо ви це за ри. Та ко је 1. ма ја 305. све ча но об ја вље но да Ди о кле-
ци јан и Мак си ми јан аб ди ци ра ју и пре да ју ти ту ле ав гу ста Кон-
стан ци ју и Га ле ри ју. Та ко ђе је тре ба ло иза бра ти но ве це за ре. Ка ко 
на во ди са вре ме ник, хри шћан ски пи сац Лак тан ци је: „Сви су гле-
да ли Кон стан ти на… Оста ре ли Ди о кле ци јан са су за ма се обра ти 
вој ни ци ма: он је слаб, тра жи од мор по сле на по ра, пре да је власт 
сна жни ји ма, пред ла же но ве це за ре… Та да на јед ном про гла се за 
це за ре Се ве ра и Мак си ми на. Сви за не ме ли“. Га ле ри је је прет-
ход но убе дио ав гу сте да при зна ју ње го ве зе мља ке и рат не дру го-
ве за но ве це за ре. Овом од лу ком су из на след ства из о ста вље ни 
Кон стан ци јев син Кон стан тин и Мак си ми ја нов син Мак сен ци је. 

Не мо ћан про тив Га ле ри је вих ис точ них сна га, Кон стан ци је до-
пу шта да му син бу де из о ста вљен из дру ге те трар хи је и да оста не 
у над ле жно сти Га ле ри ја на ни ко ме диј ском дво ру. Кон стан ти нов 
бо ра вак на Га ле ри је вом дво ру био је не ка вр ста за то че ни штва. Он 
ни је мо гао да на пу сти град без до зво ле ца ра, а Га ле ри је је из бе га-
вао да Кон стан ти ну до пу сти да оде, иако је ње гов отац не ко ли ко 
пу та тра жио да му по ша ље си на. Ипак, јед не ве че ри, по сле ду же 
пи јан ке, Кон стан тин је ус пео да на го во ри Га ле ри ја да му до зво-
ли да оде код оца и не че ка ју ћи да се Га ле ри је отре зни осе длао је 
ко ња и из бе га ва ју ћи глав не пу те ве, пре ја хао Ма лу Ази ју и Бал-
кан да би сти гао до оче вих по се да. Отац му се упра во спре мао у 
рат про тив пле ме на Пик та, ко ји су на па да ли рим ску гра ни цу у 
Бри та ни ји. По сле успе шног по хо да Кон стан ци је Хлор под ле же 
бо ле сти и 25. ју ла 306. уми ре у Ебо ра ку му (да нас Јорк).

Вој но ру ко вод ство оче вих ле ги ја јед но гла сно про гла ша ва Кон-
стан ти на за ав гу ста. Кон стан ци је је из бра ка са Те о до ром имао 
ше сто ро де це: си но ве Фла ви ја Дал ма ци ја, Ју ли ја Кон стан ци ја и 
Ха ни ба ли ја на и три ћер ке Кон стан ци ју, Ана ста зи ју и Еутро пи ју. 
Си но ви из овог бра ка би ли су сви ма ло лет ни, та ко да је Кон стан-
тин био ло ги чан из бор. Али, иако му је оде нут пур пур, Кон стан-
тин се од лу чио за стр пљи ву и му дру по ли ти ку пре ма Га ле ри ју, 
ко ји је тре ба ло да га при зна за са вла да ра. Кон стан тин ша ље Га-
ле ри ју пре ко гла сни ка, ка ко је то би ло уоби ча је но, свој пор трет 
у пур пур ној то ги и скром но тра жи при зна ње. Пре ма из во ри ма 

Г ал ер иј ева гл ава из Га мз игр ада
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Га ле ри је је по бе снео ка да је чуо вест, али ни је смео да се упу сти 
у гра ђан ски рат про тив Кон стан ти на, јер је овај са да рас по ла гао 
зна чај ним вој ним од ре ди ма За па да. За то Га ле ри је при зна је Кон-
стан ти на са мо за це за ра, а ав густ по ста је прет ход но по ста вље ни 
Се вер. Кон стан тин ни је хтео су коб и при хва тио је Га ле ри је ву од-
лу ку, а за тим је кре нуо у рат про тив Фра на ка на рајн ској гра ни ци. 
У ме ђу вре ме ну се оже нио Ми нер ви ном, ко ја је умр ла убр зо по 
ро ђе њу њи хо вог си на Кри спа.

Си ту а ци ја у др жа ви се ком пли ку је ка да 307. го ди не у Ри му 
пре то ри јан ска гар да ди же по бу ну. Они су до ве ли на власт чо ве ка 
ко ји је жи вео у ви ли у пред гра ђу Ри ма, Га ле ри је вог зе та и си на 
бив шег ав гу ста Мак си ми ја на – Мак сен ци ја. Мак сен ци је је ис ко-
ри стио не за до вољ ство де гра ди ра не пре то ри јан ске гар де, ко ја је 
би ла спрем на да по др жи сва ког ко по ну ди по за ма шну су му. Ста-
ри Мак си ми јан по но во се ак ти ви рао и при дру жио си ну. Га ле ри је 
је свог зе та сма трао не до стој ним пре сто ла, те ша ље Се ве ра да 
га про те ра из Ри ма. Се вер са ве ли ком ар ми јом са ста вље ном од 
ду нав ских ле ги ја кре ће ка Ита ли ји. Ме ђу тим, овим ле ги ја ма је 
не ка да ко ман до вао ста ри Мак си ми јан, ко ји је ус пео да их на го-
во ри да се окре ну про тив Се ве ра и он је убр зо укло њен. Гнев ни 
Га ле ри је лич но кре ће у освет нич ки рат на Рим. Ипак, ста ри и ис-
ку сни Мак си ми јан при пре мио је те рен и Га ле ри је је на и шао на јак 
от пор у Ита ли ји, те му је тре ба ло до ста вре ме на да се про би је до 
Ри ма. Ње го ва вој ска ни је би ла до вољ но ја ка да осво ји огро ман и 
до бро утвр ђен град ка кав је био Рим. По сле ду ге оп са де Га ле ри је 
је мо рао да се по ву че и да окре не вој ску на зад. Све вре ме Га ле-
ри је вог бо рав ка у Ита ли ји Кон стан тин се ни је ме шао. 

У ме ђу вре ме ну по ква ри ли су се од но си из ме ђу Мак си ми ја на и 
Мак сен ци ја, и чак је до шло до отво ре ног су ко ба у јав но сти ка да 
је отац по ку шао да стрг не си ну пур пур ни плашт. Ла ко ми сле ни 
Мак сен ци је уми слио је да је он за слу жан за по бе де над Се ве ром и 
Га ле ри јем, те је од лу чио да се ота ра си оче вог при су ства и пре то-
ри јан ци из ба цу ју ста рог ца ра из Ита ли је. Раз о ча ран си но вље вим 
др жа њем, ста ри Мак си ми јан од ла зи код Кон стан ти на и тра жи 
уто чи ште. Кон стан тин га са цар ским по ча сти ма до че ку је, али 
за уз врат тра жи ти ту лу ав гу ста. Кон стан ти нов и Мак си ми ја нов 
до го вор учвр шћен је бра ком Кон стан ти на са Мак си ми ја но вом 
ћер ком Фа у стом. У Ар лу Кон стан тин при хва та из ру ку сво га та-
ста до сто јан ство ав гу ста.

Да би се раз ре ши ла за мр ше на по ли тич ка си ту а ци ја, Га ле ри-
је по зи ва Ди о кле ци ја на да још јед ном узме кор ми ло Цар ства. У 
бли зи ни да на шњег Бе ча, у ме сту Кар нун тум (да нас Сент Пе тро-
нел) одр жан је са ста нак 308. го ди не, ко јим је пред се да вао Ди-
о кле ци јан. Ста ри цар је из ја вио да се он нео по зи во по ву као са 
вла сти и пред ло жио Мак си ми ја ну да учи ни исто. До го во ре но 
је да се Кон стан тин при зна са мо за це за ра, а да ме сто ав гу ста 
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За па да за у зме Га ле ри јев зе мљак, рат ни друг и угле дан вој ско во ђа 
– Ли ци ни је, иако он прет ход но ни је био це зар. Та ко је ство ре на 
тре ћа те трар хи ја, ко ју су чи ни ли ав гу сти Га ле ри је и Ли ци ни је и 
це за ри Кон стан тин и Мак си мин Да ја. Мак сен ци је ни је при знат. 

Са ста нак у Кар нун ту му је са мо про ду био не за до вољ ство на 
ви ше стра на. Кон стан тин је уна за ђен, Мак сен ци је је про гла шен 
за узур па то ра, а Да ја је као по сто је ћи це зар за о би ђен у уна пре ђе-
њу у ав гу ста. Кон стан тин је од био да се по ви ну је Кар нун тум ском 
спо ра зу му, а Да ја ће се 310. са мо стал но про гла си ти за ав гу ста. 
Та ко је у јед ном тре нут ку Рим ско цар ство исто вре ме но има ло 
пе то ри цу ца ре ва са ти ту лом ав гу ста: Га ле ри ја, Ли ци ни ја, Да ју, 
Кон стан ти на и Мак сен ци ја.

Иако се по сле Кар нун ту ма Мак си ми јан по но во по ву као са вла-
сти, он то ни је искре но же лео, те ће тра жи ти на чи на да за у зме 
Кон стан ти но во ме сто. При ли ку је угле дао ка да је Кон стан тин 
мо рао да оде у од бра ну се вер не гра ни це. Та да је Мак си ми јан ра-
ши рио при чу да је Кон стан тин по ги нуо у по хо ду и при пре мао је 
сво је по нов но про гла ше ње за ав гу ста под ми ћу ју ћи вој ни ке ве-
ли ким су ма ма нов ца. Ка да је чуо шта се до го ди ло, Кон стан тин 
је од мах пре ки нуо по ход и кре нуо на зад. Мак си ми јан је по бе гао 
у лу ку Ма си ли ју (да нас Мар сеј) пла ни ра ју ћи да се уда љи мо рем. 
Ме ђу тим, Кон стан тин је оп сео лу ку и Мак си ми јан је ис по ру чен. 
Пре ма не ким из во ри ма Кон стан тин га је на те рао на са мо у би-
ство, а пре ма дру гим он га је нај пре по ште део, али је Мак си ми јан 
уско ро по чео да ку је за ве ру про тив Кон стан ти на у ко ју је уву-
као и сво ју ћер ку, Кон стан ти но ву же ну. Тра жио је од Фа у сте да 
уре ди да Кон стан тин оста не сам у спа ва о ни ци без стра же. Она 
је ре кла оцу да ће то учи ни ти, али је му жа оба ве сти ла о све му. 
Мак си ми јан је ухва ћен на де лу у по ку ша ју уби ства зе та. Та да му 
је Кон стан тин до зво лио да иза бе ре смрт ка кву же ли.

Из не на ђу ју ће, по сле уби ства Мак си ми ја на Мак сен ци је пре у-
зи ма уло гу бри жног си на и иако је лич но оца про те рао из Ита-
ли је, про гла ша ва Кон стан ти на за не при ја те ља рим ског на ро да и 
ру ши спо ме ни ке са Кон стан ти но вим име ном по Ита ли ји. Кон-
стан тин је знао да је рат са Мак сен ци јем не из бе жан. 

Галеријев едикт о толеранцији 311. године

Хри шћан ски пи сци пред ста вља ју Га ле ри ја као нај ве ћег не при-
ја те ља хри шћан ства, ко ји је ста јао иза свих про го на из до-

ба те трар хи је, а Ди о кле ци ја на као „бед ног и из не мо глог стар ца“ 
ко јим ма ни пу ли ше ње гов зет. По зна то је да је Га ле ри је ва мај ка 
Ро му ла би ла па ган ска све ште ни ца у Да ки ји, те је мо гу ће да је она 
ути ца ла на си на да про го ни хри шћа не. Цр кве ни пи сац Лак тан ци је 
у свом де лу О смр ти про го ни те ља твр ди да је Га ле ри ја као и све 

Ли ци ни је
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дру ге про го ни те ље хри шћа на сти гла Бож ја ка зна, те да је умро 
од стра шне бо ле сти ко ја га је спо ро и муч но уби ја ла и да је због 
то га из дао едикт ко јим се при зна је хри шћан ство. Да на 30. апри-
ла 311. у Сер ди ки (да на шњој Со фи ји), не ко ли ко да на уочи сво је 
смр ти, Га ле ри је је из дао едикт о вер ској то ле ран ци ји на ме њен 
пр вен стве но хри шћа ни ма ко је и том при ли ком кри ти ку је да су се 
од мет ну ли од ве ре сво јих пре да ка. Не ки сма тра ју да је то ура дио 
из су је вер ја ка ко му се хри шћан ски Бог не би осве тио за зло де ла 
про тив хри шћа на, јер на кра ју едик та он тра жи од хри шћа на да 
се мо ле за ње га. Овај едикт су пот пи са ли Кон стан тин, Ли ци ни је 
и Мак си мин Да ја.

Раз ло зи ове про ме не Га ле ри је ве вер ске по ли ти ке раз ли чи то се 
ту ма че. Ја сно је да је при ча о Бож јој ка зни тре ба ло да бу де опо-
ме на сви ма ко ји су би ли про тив хри шћа на. Дру ги пак сма тра ју 
Га ле ри је ву про ме ну по сле ди цом по ли тич ких фак то ра, јер су хри-
шћа ни по ста ли ва жан по ли тич ки чи ни лац у Цар ству. Га ле ри јев 
едикт је до ку мент од исто риј ског зна ча ја, јер се њи ме опо зи ва 
ве ков на рим ска вер ска по ли ти ка пре ма хри шћа ни ма и при зна је 
не у спех Ве ли ког про го на. 

Бит ка на Мул виј ском мо сту

По сле Га ле ри је ве смр ти Ли ци ни је је, као нај ста ри ји ав густ, 
по де лио власт над ис точ ним де лом Цар ства са це за ром Да-

јом ко ме су при па ли Еги пат, Ле вант и Ма ла Ази ја. Да ја ни је хтео 
да об ја ви текст едик та на сво јим те ри то ри ја ма и са мо не ко ли ко 
ме се ци по сле Га ле ри је ве смр ти за по чео је про го не хри шћа на. Ли-
ци ни је је за др жао упра ву над Или ри ком, Тра ки јом и Па но ни јом и 
он је са Кон стан ти ном као знат но озбиљ ни јим су пар ни ком на ме-
ра вао да оста не у до брим од но си ма. До шло је до скла па ња са ве за 
из ме ђу Ли ци ни ја и Кон стан ти на 311. го ди не, ко ји је тре ба ло да 
бу де утвр ђен бра ком са Кон стан ти но вом по лу се стром Кон стан-
ци јом. Ово је био си гу ран знак Да ји да ће уско ро би ти иза зван 
на бор бу за оп ста нак на пре сто лу. Кон стан тин је са сво је стра не 
па жњу усме рио ка Ита ли ји.

Још од укла ња ња Мак си ми ја на до шло је до за те за ња од но са 
из ме ђу Кон стан ти на и Мак сен ци ја. Кон стан тин је као до бар так-
ти чар знао да Мак сен ци је ва вој на си ла, иако број ни ја од ње го ве, 
не пред ста вља ре ал ну опа сност за ње го ве ис ку сне тру пе. За тим 
је, на вод но, на по зив у по моћ ко ји му је упу ти ло по слан ство из 
Ри ма, по шао да осло бо ди ста ру пре сто ни цу Цар ства од ти ра ни је 
Мак сен ци ја. Ка да је Мак сен ци је чуо да је Кон стан тин кре нуо на 
Ита ли ју, при пре мио је Рим за од бра ну. По што је прет ход но скло-
пио до го вор о са рад њи са Ли ци ни јем, Кон стан тин је у про ле ће 
312. го ди не са сво јом оклоп ном ко њи цом пре шао Ал пе и ушао 
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у Ита ли ју. То ри но је био пр ви на уда ру и пру жио је јак от пор. 
Ипак, ис ку сне Кон стан ти но ве тру пе на пра ви ле су по кољ у гра ду. 
Сле де ћи ве ћи град био је Ве ро на, где је Кон стан тин за ро био цео 
гар ни зон и њи хо во оруж је пре то чио у лан це ко јим их је око вао. 
У овом гра ду је ко ман до вао ве о ма спо со бан ге не рал, ко ји је тај-
но на пу стио град и оти шао за Ве не ци ју, где је са ку пио дво стру ко 
ве ћу вој ску од Кон стан ти но ве. До шло је до бит ке ко ја је тра ја ла 
од ју тра до ве че ри и у ко јој је Кон стан тин од нео по бе ду. Ка да се 
раш чу ло за Кон стан ти но ве успе хе на се ве ру, сред ња Ита ли ја се 
ла ко пре да ла и пут за Рим био је отво рен. 

Мак сен ци је ва вој ска би ла је рас по ре ђе на у ду гој ли ни ји ис пред 
ре ке Ти бра, ко ји је шти тио при лаз гра ду. По сто јао је са мо је дан 
уски ста ри мост, по име ну Мул виј ски (лат. Pons Mil vi us или Pons 
Mul vi us), као је ди ни при лаз пре сто ни ци са се ве ра. Мак сен ци је, на 
ве сти о не у спе ху сво је вој ске на се ве ру, по звао је про ро ке да му 
от кри ју ка кав ће би ти ис ход бор бе са Кон стан ти ном. Про ро ци су 
про на шли део у Си би ли ним књи га ма ко ји ка же: „Тог да на не при-
ја тељ рим ског на ро да ће про па сти“, што је Мак сен ци је схва тио 
као да се од но си на Кон стан ти на. 

 Битка код Мул виј ског моста
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Ка да је до шао под бе де ме Ри ма, Кон стан тин је за у зео град-
ске лу ке ка ко би оне мо гу ћио снаб де ва ње гра да и уло го рио се 
на по љу ис пред гра да, ко је је би ло ши ро ко и сто га по вољ но за 
ко њи цу. Као не ис ку сан вој ско во ђа Мак сен ци је је пре вео вој ску 
пре ко Ти бра на отво ре но по ље, са мо са Мул виј ским мо стом као 
из ла зом у слу ча ју по вла че ња. Пре ма све до че њу свих хри шћан-
ских пи са ца уочи бит ке до го ди ло се чу до ко је ће про ме ни ти ток 
исто ри је. Нај оп шир ни је о то ме го во ри Еузе би је Це за реј ски, ко ји 
је и нај за слу жни ји за ства ра ње хри шћан ског ли ка Кон стан ти на. 
По ње го вој при чи цар и ње го ва вој ска су дан уочи бит ке пред 
Ри мом на не бу, по ред сун ца, угле да ли све тло сни крст са нат-
пи сом „Овим по бе ђуј“ (на грч ком To u to ni ka, а на ла тин ском 
IN HOC SIG NO VIN CES „У овом зна ку ћеш по бе ди ти“). За тим је 
те но ћи у сну ца ра по се тио сам Христ и на ре дио му да на пра ви 
вој ни бар јак са ви ђе ним зна ком и да га про не се у пред сто је ћој 
би ци. Ме ђу тим, цр кве ни пи сац Лак тан ци је, ко ји је сво је де ло на-
пи сао пре Еузе би ја и био двор ски учи тељ Кон стан ти но вог си на 
Кри спа, твр ди да је Кон стан ти ну у сну на ло же но да на шти то ве 
сво јих вој ни ка ста ви хри сто грам.*

Ви зи ја кр ста

IN HOC SIGNO VINCES

Христов монограм, или христо-
грам састоји се од прва два грчка 
слова у речи Христ (грч. Χριστός), 
слова Х (Хи) и Р (Ро). 
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Кон стан тин је пр ви рим ски цар ко ји је увео овај сим бол на 
ве ли ки вој ни стег. Та ко ђе, на нов цу се по ред ста рих рим ских бо-
жан ста ва уво ди хри сто грам, па ви ди мо ка ко бо ги ња Вик то ри ја 
(По бе да) кру ни ше ца ра са хри сто гра мом на сте гу у ру ци.

Још ви ше се од Еузе би је ве и Лак тан ци је ве при че уда ља ва ју 
не хри шћан ски пи сци, ко ји пот пу но из о ста вља ју Кон стан ти но во 
ми стич но ис ку ство. По ми ње се да се још 310. го ди не пред бит-
ку Кон стан ти ну у све ти ли шту у Га ли ји ука зао Апо лон ко ји му је 
про ре као да ће вла да ти 30 го ди на. Сли чан до жи вљај имао је и 
цар Ауре ли јан пред бор бу са Го ти ма, ка да му се ука зао бог Сун ца. 
Сто га се мо же ре ћи да је би ло уоби ча је но да се по сле зна чај них 
би та ка рас пре да ју ле ген де ко је би уве ћа ле њи хов зна чај.

На дан 28. ок то бра 312. бли жио се од су дан час бит ке. При-
ти сну та сна жним уда ром Кон стан ти но ве ко њи це и без ствар не 
на дах ну то сти за бој, Мак сен ци је ва вој ска је на те ра на у без гла во 
по вла че ње и мост је по пу стио под ње ним те ре том. Мак сен ци је се 
уда вио, а те ло му је на ђе но су тра дан. Кон стан тин је са Мак сен ци-
је вом гла вом на би је ном на ко пље све ча но ушао у Рим.

Пре ма Кон стан ти но вој же љи у Ри му је по диг ну та ње го ва ко-
ло сал на ста туа ко ја у де сној ру ци др жи ко пље у об ли ку кр ста 
са сле де ћим нат пи сом: „Сна гом овог спа со но сног зна ка, ко ји је 
пра ви сим бол хра бро сти, ја сам очу вао и осло бо дио ваш град од 
јар ма ти ра ни је, а та ко ђе сам осло бо дио Се нат и рим ски на род и 
по вра тио им њи хо ву ста ру ве ли чи ну и сјај.” Је дан од нај по зна ти-
јих Кон стан ти но вих спо ме ни ка – Кон стан ти нов сла во лук, ко ји и 
да нас кра си ста ри рим ски трг, по ди гли су Се нат и рим ски на род 
у знак за хвал но сти. Нат пис на лу ку при пи су је по бе ду ко ју је из-
во је вао „бо жан ској на дах ну то сти“, ко ја се мо гла од но си ти ка ко 
на хри шћан ског бо га, та ко и на рим ске бо го ве. 

Кон стан тин се пред рим ским гра ђа ни ма по ка зао као још го ри 
ти ра нин од Мак сен ци ја, јер осим што им је уки нуо вој ну за шти-
ту, пре то ри јан ску гар ду, увео је и огром не по ре зе ко је су мо ра ли 
да пла ћа ју дво ру. Сво јој мај ци Хе ле ни по кло нио је по сед у Ри му, 
по знат као Ла те ран, ко ји је да нас ме сто пап ске па ла те. На том 
има њу по диг ну та је цр ква по све ће на му че ни ци ма Св. Мар це ли ну 
и Пе тру стра да лим у Ди о кле ци ја но вим про го ни ма. 

Милански едикт

По сле Кон стан ти но ве по бе де код Мул виј ског мо ста у Рим-
ском цар ству оста ла су тро ји ца ца ре ва: Кон стан тин, Ли ци-

ни је и Мак си мин Да ја. Кон стан тин је по слао пи смо Да ји у ко ме 
зах те ва пре ста нак про го на хри шћа на у ис точ ним обла сти ма Цар-
ства. По чет ком 313. го ди не са ста ли су се Кон стан тин и Ли ци ни је 
у Ми ла ну, при че му је уз ве ли ку све ча ност про сла вље на свад ба 

СУНЧЕВ ХАЛО

Модерна астрономија нуди још једно 
објашњење Константинове визије 
крста. Један природни феномен по-
знат као соларни хало настаје услед 
необичног преламања сунчеве свет-
лости. 

Но вац Кон стан ци ја II ко ван
у Сир ми ју му
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Ли ци ни ја и Кон стан ци је. На том са стан ку по стиг нут је до го вор 
око вер ских пи та ња, те је са ста нак по слу жио као осно ва пре да ња 
о Ми лан ском едик ту, ко ји под тим име ном ни ка да ни је об ја вљен. 
Про гла ше ње хри шћан ства за др жав ну ре ли ги ју ни је би ла на ме ра 
Ми лан ског едик та, ка ко се то че сто по гре шно на во ди у ли те ра-
ту ри. Ми лан ски едикт је но ви акт о вер ској то ле ран ци ји, на лик 
оном ко ји је две го ди не ра ни је из дао Га ле ри је.

Ори ги нал овог до ку мен та ни је са чу ван. О ње му са зна је мо 
из Лак тан ци је вог и Еузе би је вог де ла. Лак тан ци је на во ди текст 
едик та на ла тин ском, а Еузе би је ка же да га је пре вео на грч ки са 
до ку мен та ко ји је био ис так нут у Ни ко ме ди ји. Њи хо ви тек сто ви 
се не знат но раз ли ку ју, али се оба ја сно по зи ва ју на до го вор по-
стиг нут у Ми ла ну. По фор ми едикт под се ћа на Га ле ри јев едикт о 
то ле ран ци ји, али га знат но пре ва зи ла зи по мо ти ви ма и сло бо ди 
од лу ка. Ка ко се ја сно ви ди из оба тек ста, едикт је на ме њен свим 
ре ли гиј ским гру па ма и сви ма га ран ту је сло бо ду ве ро и спо ве сти. 

Римско царство у доба Константина Великог



КОНСТАНТИН ВЕЛИКИ (306–337)

16

У до дат ку је ипак уоч љи во да је пре све га на ме њен хри шћа ни ма, 
јер се тра жи да им се од мах вра ти сва имо ви на.

О раз ло зи ма до но ше ња но вог едик та о то ле ран ци ји ис тра жи-
ва чи ни су са гла сни. Очи гле дан мо тив био је вра ћа ње имо ви не 
хри шћа ни ма што Га ле ри је вим едик том ни је би ло пред ви ђе но. 
Осим то га, Да ја ни је при знао Га ле ри јев едикт и ми сли се да је 
он из дао свој едикт о про го ну хри шћа на, те је би ло нео п ход но 
но вим едик том по ни шти ти Да ји не од лу ке. Исте 313. го ди не Да ја 
је упао на Ли ци ни је ве бал кан ске по се де. Ли ци ни је га је спрем но 
до че као и по бе дио код Ха дри ја но по ља (да нас Је дре не). Док се 
по вла чио кроз Ма лу Ази ју и сам је при знао едикт о вер ској то-
ле ран ци ји, али пре ка сно. Без из ла за, у твр ђа ви Тарс у Ма лој Ази-
ји из вр шио је са мо у би ство ка ко би из бе гао Ли ци ни је ву осве ту. 
Ли ци ни је по ста је је ди ни цар на Ис то ку. По што је по ра зио Да ју 
и ушао у Ни ко ме ди ју, об у ста вио је про гон хри шћа на и на ло жио 
да се цр ква и по је дин ци обе ште те из цар ске ри зни це. По не ки ма 
тај Ли ци ни јев едикт је у ства ри Ми лан ски едикт ко ји је Еузе би је 
ви део и пре вео. 

Донатистички спор

Исте го ди не ка да је до нет Ми лан ски едикт Кон стан тин је 
пр ви пут био при мо ран да се уме ша у цр кве не при ли ке. У 

пи та њу је био спор око до на ти ста. То је би ла цр кве на рас пра ва 
ко ја је већ ду же вре ме тра ја ла у се вер ној Афри ци. До шло је до 
су ко ба око по ста вља ња све ште ни ка Це ци ли ја на на упра жње но 
ме сто кар та гин ског епи ско па. Из бор су спро ве ли на род и све-
ште ни ци, али је то увре ди ло епи ско па Ну ми ди је, ко ји је сма трао 
да он мо ра би ти укљу чен у тај из бор, јер је би ло уоби ча је но да се 
при из бо ру но вог епи ско па стек не са гла сност су сед них хри шћан-
ских оп шти на. По што се Це ци ли јан ни је оба зи рао на тај про тест, 
ну ми диј ски епи скоп на че лу де се ти не се вер но а фрич ких на се ља 
по ста вља Ма јо ри на на ме сто кар та гин ског епи ско па и по ни шта-
ва Це ци ли ја нов из бор. То је до ве ло до рас ко ла ме ђу вер ни ци ма 
на при ста ли це Це ци ли ја на и при ста ли це Ма јо ри на. Ма јо рин је 
сма трао да све ште ни ци ко ји су за вре ме про го на рим ских вла сти 
„па ли” и пре да ва ли све те спи се вла сти ма или про ка зи ва ли дру ге 
хри шћа не мо ра ју би ти из ба че ни из цр кве, као и да су сва кр ште-
ња ко ја су они спро ве ли не ва же ћа. За то су при ста ли це Ма јо ри на 
оспо ра ва ле из бор Це ци ли ја на за кар та гин ског епи ско па, јер га 
је ру ко по ло жио је дан та кав из дај ник цр кве. Про кон зул Афри-
ке обра тио се Кон стан ти ну за по моћ у ре ша ва њу спо ра. Цар је 
сма трао да спор тре ба да бу де пре пу штен рим ском епи ско пу и 
пи ше му пи смо у ком тра жи да он пре су ди у спо ру. Стран ке су се 
са ста ле у Ри му 313. го ди не и од лу че но је да се по др жи Це ци ли јан. 

Шлем из Бер ка со ва са нат пи сом
 „Ли ци ни је увек по бе ђуј!“
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Ма јо рин је у ме ђу вре ме ну умро и за ње го вог на след ни ка је по ста-
вљен До нат ко ји ни је хтео да при хва ти од лу ку рим ског са бо ра, те 
ће сле де ће го ди не би ти са зван но ви са бор ко ји ће рас пра вља ти о 
том пи та њу. Кон стан тин је овог пу та ра за слао још ви ше по сла-
ни ца цр кве ним вла сти ма и одо брио да им се сви пут ни тро шко ви 
пла те и обез бе де цар ске ко чи је. Ве ли ки са бор са стао се 1. ав гу ста 
314. у Аре ла ту (да на шњем Ар лу) и опет је по др жан Це ци ли јан. 
Са бор је осу дио и Ма јо ри но вог на след ни ка До на та. Епи ско пат 
Ну ми ди је са да ша ље жал бу ца ру лич но, ко ји је ти ме уме шан у 
од лу чи ва ње и по ста вљен у уло гу вр хов ног су ди је цр кве ног спо-
ра. Цар је до шао у Ми ла но 316. го ди не да над гле да раз ре ше ње 
спо ра, оче ку ју ћи да ће ње го ва во ља би ти ко нач на. Ме ђу тим, сва-
ђа је по ста ла још огор че ни ја и чак су би ле упу ће не не ке увре де 
на ра чун ца ра и ње го вог ме ша ња. Из нер ви ран Кон стан тин ме ња 
ли це бла гог и очин ског за штит ни ка цр кве и из да је на ред бу да 
се прог на ју не по слу шни епи ско пи. Ца ре ва од лу ка до ве ла је до 
ре вол та у Афри ци, где су из би ле по бу не и кр во про ли ће, чи ме је 
ство рен вер ски по крет по знат као до на ти зам. Сам До нат је био 
из оп штен, а до на ти сти про гла ше ни је ре ти ци ма и њи хо ве цр кве 
за тво ре не. Ме ђу тим, они су на ста ви ли да по сто је, сма тра ју ћи се-
бе истин ском и нео ка ља ном цр квом. 

До на ти стич ки спор за хва тио је и Еги пат, где се иста рас пра-
ва око при хва та ња по кле клих вер ни ка у за јед ни цу рас плам са ла 
из ме ђу епи ско па Пе тра из Алек сан дри је и Ме ли ти ја из Ли ко по-
ља. Та ко ђе је до шло до рас це па, те су се Ме ли ти је ве при ста ли це 
одво ји ле и од та да их на зи ва ју ме ли ти ја ни ма.

Из су ко ба са до на ти сти ма по чи ње да се фор ми ра од нос рим-
ског ца ра и хри шћан ске цр кве. Кон стан тин је схва тио овај од нос 
као и са свим ра ни јим ре ли гиј ским ин сти ту ци ја ма – све штен ство 
је тре ба ло да ри ту а ли ма обез бе ђу је ми лост бо го ва и не гу је култ 
ца ра, а он би за уз врат об на вљао и ди зао хра мо ве и уве ћа вао цр-
кве но бо гат ство. 

Константин и Лициније

По сле Да ји не смр ти ти ту лу ав гу ста но си ла су са мо дво ји ца 
ца ре ва: на За па ду Кон стан тин, а на Ис то ку Ли ци ни је. Ме ђу-

тим, то ни је би ла хар мо нич на вла дар ска по ро ди ца ко ју је за ми-
слио Ди о кле ци јан. При ја тељ ство из ме ђу Кон стан ти на и Ли ци ни-
ја ни ка да ни је би ло искре но. Обо ји ца су га ји ли нај ви ше ам би ци је 
и сма тра ли се су пар ни ци ма. О Ли ци ни је вим вер ским по гле ди ма 
мо же се са мо на га ђа ти. Он је пот пи сао два хри шћан ска едик та, 
Га ле ри јев и Ми лан ски, ме ђу тим, Еузе би је твр ди да је Ли ци ни је 
сво ју на кло ност ка па ган ству от крио не ду го по сле об ја ве Ми лан
ског едик та, ка да је по ву као свој пот пис и на сво јој те ри то ри ји 
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на ста вио не то ле рант ну по ли ти ку пре ма хри шћа ни ма. Та ко је за 
вре ме Ли ци ни је ве вла де за бе ле же но ви ше му че ни шта ва ме ђу ко-
ји ма и дво ји це хри шћа на из Син ги ду ну ма – Хер ми ла и Стра то ни-
ка. Ипак, не ма мо до ка за да је Ли ци ни је из дао не ки указ ко јим би 
по ни штио од ред бе Ми лан ског едик та. Мно ги хри шћа ни, по пут 
епи ско па Еузе би ја из Ни ко ме ди је, по др жа ва ли су га све до кра ја. 

Пр ви ко ји је на ру шио по де лу вла сти, упа дом на те ри то ри ју 
дру гог ав гу ста, био је Кон стан тин. О узро ци ма ра та ан тич ки из-
во ри ни су са гла сни. Кон стан ти нов би о граф Еузе би је Це за реј ски 
су коб при пи су је Ли ци ни је вој за ви сти и да су у Емо ни (да нас Љу-
бља на), гра ду ко ји је био бли зу гра ни це Кон стан ти но вих по се да, 
по ру ше ни Кон стан ти но ви ки по ви. Па ган ски исто ри чар Ауре ли је 
Вик тор под вла чи раз ли чи тост њи хо вих ка рак те ра, а Еутро пи је 
пи ше ка ко је упра во Кон стан тин „на ме рио да за вла да чи та вим 
све том“ и на пао Ли ци ни ја без об зи ра на ро ђач ке ве зе. У сва ком 
слу ча ју, Кон стан тин је пред ло жио Ли ци ни ју да од Ита ли је ство ре 
там пон-зо ну под упра вом но вог це за ра. Ову уло гу Кон стан тин је 
на ме нио Ба си ја ну, му жу сво је по лу се стре Ана ста зи је. Ли ци ни је је, 
ме ђу тим, по слао Ба си ја но вог бра та Се не ки ја да на го во ри но во по-
ста вље ног це за ра на са рад њу про тив Кон стан ти на. Кон стан тин 
је от крио пре пи ску ко ју је Ли ци ни је во дио са Ба си ја ном, бр зо 
се об ра чу нао са зе том, али је Се не ки је по бе гао Ли ци ни ју, ко ји је 
од био да га из ру чи Кон стан ти ну. Ти ме је вла дар За па да до био 
из го вор за от по чи ња ње ра та.

На че лу сво јих гал ских тру па Кон стан тин се упу тио ка Па но-
ни ји, нај бли жем Ли ци ни је вом по се ду. Ли ци ни је га је че као код 
ме ста Ци ба ле (да нас Вин ков ци), не да ле ко од ње го ве пре сто ни це 
Сир ми ју ма, где му се на ла зи ла же на и ри зни ца. На том ме сту је 
8. ок то бра 316. до шло до ду ге и те шке бит ке из ме ђу два рим ска 
ца ра. Кон стан тин је са сво јом ис ку сном ко њи цом сте као пред-
ност на овим мо чвар ним те ре ни ма и ус пео да по ти сне Ли ци ни ја. 
Опре зни и та ко ђе ис ку сни Ли ци ни је од лу чио је да је нај му дри ји 
по тез по вла че ње, те су ње го ве тру пе, ка ко бе ле жи је дан пи сац: „... 
мар ши ра ле ве ли ком бр зи ном са Ли ци ни јем ка Сир ми ју му, гра ду 
у Па но ни ји, по ред ко га про ти че ре ка ко ја се ули ва у Ис тер (=Ду-
нав). У про ла ску кроз овај град он је сру шио мост на овој ре ци и 
на ста вио да ље у на ме ри да ре гру ту је тру пе у Тра ки ји”. Ли ци ни је 
се скло нио у Сер ди ку (да на шњу Со фи ју) и на ме ра ва ју ћи да бра-
ни пре о ста лу Тра ки ју, про гла сио је Ауре ли ја Ва ле ри ја Ва лен са, 
ло кал ног вој ско во ђу, за свог це за ра – са вла да ра. Кон стан тин је 
у ме ђу вре ме ну за у зео Фи ли по пољ (да на шњи Плов див) и ту је од-
био Ли ци ни је ве ми ров не пред ло ге. Кон стан ти но ва и Ли ци ни је ва 
вој ска су о чи ле су се код по ља Cam pus Ar di en sis (ве ро ват но да нас 
Хар ман ли), не где у до ли ни ре ке Ар де у да на шњој Бу гар ској. Бит ка 
је би ла те шка, али ни је да ла по бед ни ка, па се при сту пи ло пре го-
во ри ма. Скло пи ли су уго вор о пре ки ду не при ја тељ ста ва 1. мар та 
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317. у Сер ди ки, по ко ме су Кон стан ти ну при па ли сви Ли ци ни је ви 
европ ски по се ди осим Тра ки је, ко ја је при кљу че на Ази ји. Је дан 
од усло ва ми ра би ла је и ли кви да ци ја Ва лен са. Убр зо по том обо-
ји ца су про гла си ли сво је си но ве за це за ре, Кон стан тин дво ји цу 
Кри спа и тек ро ђе ног Кон стан ти на II, си на Фа у сте, а Ли ци ни је је 
си на Ли ци ни ја на име но вао као Ли ци ни ја II ко ји је та да био још 
у ко лев ци.

При вид на сло га из ме ђу два ав гу ста одр жа ла се до 321. го ди не 
ка да се ца ре ви ни су мо гли сло жи ти око из бо ра кон зу ла. Обо ји-
ца су при пре ма ли вој ску за пред сто је ћи рат. По вла че ње рим ске 
вој ске са до њег Ду на ва ис ко ри сти ли су Го ти и Сар ма ти да упад ну 
у ди ја це зу Тра ки ју. Ис ко ри стив ши је дан по ход на Сар ма те, Кон-
стан тин је упао на Ли ци ни је ве те ри то ри је чи ме је пре кр шен уго-
вор из 317. го ди не. До шло је до бит ке код Ха дри ја но по ља (да нас 
Је дре не) 3. ју ла 324, у ко јој је Ли ци ни је ва вој ска по ра же на, али је 
он ус пео да пре ба ци пре о ста ле тру пе у Ма лу Ази ју и за у зме град 
Ви зан тиј (да нас Ис тан бул) на оба ли Бос фор ског мо ре у за. То је 
зна чи ло да Кон стан тин мо ра да га на пад не мор ским пу тем. Та ко 
се од лу чу ју ћа бит ка до го ди ла на мо ру, где је за хва љу ју ћи сна жном 
ве тру пред Кон стан ти но вим очи ма Ли ци ни је ва фло та слу па на о 
оба ле Ма ле Ази је. Ли ци ни је и да ље ни је од у ста јао, па је до шло до 
још јед не бит ке код Хри со по ља у Ма лој Ази ји 18. сеп тем бра 324. 
али је по ра же ни Ли ци ни је по бе гао у Ни ко ме ди ју. Схва тив ши да 
не ма из бо ра, по ну дио је пре го во ре, ра чу на ју ћи на по др шку сво је 
су пру ге, Кон стан ти но ве се стре. На мол бе Кон стан ци је, Кон стан-
тин се за клео да ће по ште де ти зе та. Ли ци ни је је до ја хао у Кон-
стан ти нов вој ни ло гор и клек нув ши пред ње го ве но ге ски нуо је 
пур пур. За јед но са си ном ста вљен је у кућ но за ро бље ни штво у Со-
лу ну. Ипак, убр зо под оп ту жбом да је по ку шао да диг не уста нак, 
Се нат га је осу дио на смрт. Уско ро је уби јен и ње гов ма ло лет ни 
син. Па ган ски пи сци тог вре ме на ни су по зи тив но оце ни ли овај 
Кон стан ти нов чин и сма тра ли су не ча сним то што је пре кр шио 
да то обе ћа ње, док хри шћан ски пи сци обич но пре ћут ку ју не га-
тив на де ла свог за штит ни ка. 

Први васељенски сабор и аријанство

Кон стан ти но ва са мо стал на вла да ви на по че ла је 324. и тра ја ла 
је до ње го ве смр ти. У то вре ме хри шћан ска цр ква и са ма је 

за па ла у кри зу. Ни је по сто јао је дин ствен сим бол ве ре, па су се 
хри шћан ске за јед ни це по че ле раз ли ко ва ти у ту ма че њи ма све тих 
спи са. Та ко је до шло до же сто ких вер ских рас пра ва и ства ра ња 
гру па ко је по др жа ва ју од ре ђе на ве ро ва ња и на сто је да их при-
ка жу као је ди но ис прав на. Са мим тим, гру па ко ја из гу би би ва 
про гла ше на за је ре тич ку* и при мо ра на је да на пу сти за јед ни цу. 

Јерес (од грч. haireomai = изабрати) 
у  хришћанс тву  означава  сва 
мишљења о црквеним учењима која 
се разликују од званичног учења 
цркве. 

Никејски сабор
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Тер мин „ка то лич ка цр ква“ ја вља се пр ви пут у 2. ве ку у зна че њу 
„пра во вер на“ цр ква на спрам не ис прав них и не при зна тих уче ња. 
Још јед на но ви на би ли су са бо ри (си но ди или кон ци ли), ко јих је у 
вре ме ра не цр кве би ло ма ло. На њи ма се рас пра вља ло о ин те ре-
си ма цр кве и до но си ле од лу ке (ка но ни) оба ве зне за све при пад-
ни ке хри шћан ске цр кве. Про вин циј ски са бо ри по чи њу ре дов но 
да се одр жа ва ју, обич но у про ле ће и је сен. Са мим тим и глав ни 
гра до ви про вин ци је до би ја ју на зна ча ју, јер по ста ју си нод ски цен-
три, а град ски епи скоп по ста је ве за ме ђу се о ским епи ско пи ма. 

Још у вре ме спо ра са до на ти сти ма на стао је још је дан цр кве ни 
спор ко ји је по Ари ју, све ште ни ку из Алек сан дри је, на зван ари-
јан ство. Ари је је био по бор ник уче ња да Бог и Исус Христ ни су 
исте су шти не, јер је Син ка сни је ство рен од Оца. Ње го вом уче-
њу су прот ста вио се алек сан дриј ски епи скоп Алек сан дар, ко ји је 
твр дио да Ари је во уче ње во ди мно го бо штву ако Отац и Син ни су 
пот пу но јед на ки. Алек сан дар је са звао са бор епи ско па Егип та и 
Ли би је 320/321. го ди не у Алек сан дри ји, на ком је од лу че но да се 
Ари ју оду зме ти ту ла све ште ни ка и да се он и ње го ве при ста ли це 
из ба це из цр кве. Од лу ку са бо ра Ари је је сма трао не пра вед ном, те 
са при ста ли ца ма од ла зи у Па ле сти ну, где су му за шти ту пру жи ли 
Еузе би је, епи скоп Це за ре је и ка сни је Кон стан ти нов би о граф, и 
Еузе би је, епи скоп Ни ко ме ди је. Они су са зва ли два ари јан ска са-
бо ра у про вин ци ја ма Би ти ни ји и Па ле сти ни са зах те вом за уки-
да ње од ред би Алек сан дриј ског са бо ра.

Ли ци ни је ни је уче ство вао у ре ша ва њу цр кве них спо ро ва, али 
ка да је Кон стан тин по стао са мо ста лан вла дар упу тио је пи смо и 
Ари ју и Алек сан дру по зи ва ју ћи их на мир но ре ше ње. А ка да је 
цар ви део да ни пи та ње до на ти ста ни ме ли ти ја на ни ари ја на ни-
је ре ше но на ло кал ним са бо ри ма до но си од лу ку од исто риј ског 
зна ча ја за исто ри ју хри шћан ске цр кве. Он са зи ва пр ви све оп шти 
са бор Цр кве по знат као Пр ви ва се љен ски са бор.

Са бор је са зван у гра ду Ни ке ји (да нас тур ски град Из ник) бли-
зу Кон стан ти но ве ре зи ден ци је у Ни ко ме ди ји. Ра за сла ти су по-
зи ви ши ром Цар ства и отва ра ње је за ка за но за мај 325. го ди не. 
Тро шко ве до ла ска пла ћа ла је др жа ва. Са бо ру је при су ство ва ло 
око 300 епи ско па ма хом са Ис то ка, по што су по ме ну ти спо ро ви 
по ни кли у ис точ ним про вин ци ја ма. Епи скоп Ри ма Сил ве стер је 
био ве о ма стар, те је по слао дво ји цу сво јих ле га та. Цар је због 
ве ли ког бро ја уче сни ка са бо ра усту пио сво ју па ла ту за за се да ње. 
Кон стан тин је по но во на сту пио као по сред ник и пре за се да ња 
обра тио се са бо ру апе лу ју ћи на сло гу. Ме ђу тим, од мах на по чет ку 
са бо ра Кон стан ти ну су по че ла да при сти жу пи сма оп ту жбе и са 
јед не и са дру ге стра не, а он је од био да их чи та и пред ста вио их 
као не ча стан на чин ре ша ва ња спо ра. Рас пра ве су тра ја ле ме се ци-
ма. На Ари је вој стра ни би ла је ма ња гру па епи ско па, од ко јих су 
нај у ти цај ни ји би ли дво ји ца Еузе би ја, из Ни ко ме ди је и Це за ре је. 
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По сле жуч них рас пра ва из гла сан је Сим бол ве ре по знат као 
Ни кеј ски сим бол, по ком је Син сма тран за јед на ко су шног (= исте 
су шти не) Оцу. Осим Ари ја, са мо дво ји ца епи ско па од би ла су да 
пот пи шу од лу ке са бо ра, док су Еузе би је из Ни ко ме ди је и Еузе би-
је из Це за ре је ипак пот пи са ли. Ари је је са сво јим при ста ли ца ма 
прог нан у Или рик, а ње го ви спи си су спа ље ни. Са бор је за кљу чен 
ав гу ста 325. и из ве штај о ње го вим од лу ка ма по слат је сви ма ко ји 
ни су мо гли да при су ству ју.

Иако се Кон стан тин на дао да ће Ни кеј ски са бор до не ти Цр-
кви мир, са мо не ко ли ко ме се ци ка сни је Ари је ва стран ка је по-
но во ожи ве ла. Док је Ари је жи вео у из гнан ству, два епи ско па, 
Еузе би је Ни ко ме диј ски и Те ог нид Ни кеј ски, ја ви ли су Кон стан-
ти ну да по вла че свој пот пис са Ни кеј ског сим бо ла. Не при јат-
но из не на ђен та квим из ра зи ма не по што ва ња и при се ћа ју ћи се 
муч ног спо ра са до на ти сти ма, Кон стан тин их је без окле ва ња 
прог нао.

Ме ђу тим, не ду го по сле Ни кеј ског са бо ра у ле то 326. го ди не по 
Кон стан ти но вом на ре ђе њу по гу бљен је у Пу ли ње гов пр во ро ђе ни 
син Крисп, а убр зо по том и ње го ва су пру га, Кри спо ва ма ће ха, 
Фа у ста. Узро ци ни су по зна ти. Па ган ски из во ри ве о ма не га тив-
но го во ре о Кон стан ти но вој од лу ци да уби је свог пр вен ца, док 
хри шћан ски пре ћут ку ју тај до га ђај. Исто та ко je не ја сно за што 
од 328. го ди не Кон стан тин ме ња свој став пре ма ари јан ци ма и 
опо зи ва про гон ства Еузе би ја и Те ог ни да, од ко јих пр ви по ста-
је ње гов са вет ник у вер ским пи та њи ма. Ми сли се да је на ца ра 
ути ца ла ње го ва се стра Кон стан ци ја, ко ја је би ла бли ска са Еузе-
би јем. Кон стан тин је по звао и Ари ја да се вра ти из про гон ства. 
Не ка да шњи глав ни во ђа ан ти а ри јан ске стран ке на Ни кеј ском 
са бо ру и но ви епи скоп Алек сан дри је Ата на си је оте ран је у про-
гон ство. Кон стан тин је још два пу та са звао ло кал не са бо ре да би 
се ре шио ари јан ски спор – 334. го ди не у па ле стин ској Це за ре ји 
и 335. у Ти ру. Оку пље ни све ште ни ци су то ком Тир ског са бо ра 
по се ти ли Је ру са лим, где је по све ће на Цр ква Све тог гро ба ко ју 
је Кон стан тин по ди гао. На са бо ру је од лу че но да се са ста ви ко-
ми си ја ко ја ће ис пи та ти оп ту жбе про тив Ата на си ја. Ко ми си ја је 
од лу чи ла у ко рист ари ја на ца. Али та да је Ата на си је оти шао лич-
но ца ру. По сле раз го во ра са њим Кон стан тин је по звао уче сни ке 
са бо ра да до ђу у пре сто ни цу и об ја сне сво је по на ша ње пре ма 
Ата на си ју. Епи ско пи ни су хте ли да се ода зо ву, са мо су ше сто ри ца 
до шла. Цар је Ата на си ја по но во прог нао, али ни је до зво лио да 
се алек сан дриј ски пре сто по пу ни. Цар је по звао и Ари ја да до ђе 
у Кон стан ти но пољ и овај је по сле пр во бит ног од би ја ња на по кон 
при стао. Тре ба ло је да иза ђе пред ца ра, али му је из не на да по зли-
ло и умро је у јед ном јав ном то а ле ту. Ари је ва смрт ни је окон ча ла 
су коб. Ари јан ство је на ста ви ло да се раз ви ја и не ко ли ко по то њих 
рим ских ца ре ва га је по др жа ва ло.
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Константинопољ

Је дан од нај зна чај ни јих по ли тич ких по те за ко је је Кон стан тин 
пред у зео као са мо стал ни вла дар Цар ства би ла је из град ња но ве 

пре сто ни це на Ис то ку. Раз ло зи пре ме шта ња те жи шта др жа ве на 
Ис ток би ли су ка ко вој но-по ли тич ке та ко и еко ном ске при ро де, а 
по не ки ма и вер ске. Нај ве ћи рим ски про тив ник – пер сиј ски цар, 
на ла зио се на Ис то ку, а ста ри Рим је био су ви ше да ле ко од глав-
них рат них де ша ва ња. Са ма Ита ли ја би ла је за пу ште на и оси ро-
ма ше на, док је ис точ ни део Цар ства био еко ном ски раз ви је ни ји, 
гу шће на се љен и лак ше је под нео кри зу у 3. ве ку. Ако су раз ло зи 
би ли вер ске при ро де, Ис ток је већ но сио на зив „хри шћан ски“ 
због знат но ве ћег бро ја хри шћан ских за јед ни ца и ду же хри шћан-
ске тра ди ци је.

На вод но, Кон стан тин се при из бо ру но ве пре сто ни це пр во 
од лу чио за Тро ју, ле ген дар ну пра по стој би ну Ри мља на, ода кле је 
Ене ја кре нуо у Ита ли ју, и већ је био уда рио те ме ље и по ди гао ка-
пи ју, ка да се пре до ми слио. Пре ма хри шћан ској ле ген ди Бог му се 
ја вио у сну и опо ме нуо га да пре ме сти град. Кон стан тин је уви-
део по во љан по ло жај ста ре грч ке ко ло ни је Ви зан ти ја на Бос фо ру 
док се Ли ци ни је крио у ње му. У ста ри ни Ви зан тиј је кон тро ли сао 
тр го ви ну жи том на Цр ном мо ру бу ду ћи сме штен на рас кр сни ци 
пу те ва из ме ђу Евро пе и Ази је.

Ра до ви на из град њи но ве пре сто ни це по че ли су но вем бра 324, 
по сле Кон стан ти но ве ко нач не по бе де над Ли ци ни јем. Он је лич-
но са ко пљем у ру ци озна чио ли ни ју спо ља шњег бе де ма гра да и 
тај зид се на зи ва Кон стан ти нов бе дем. Мно ги ста ри гра до ви би ли 
су опљач ка ни ка ко би Кон стан тин укра сио свој град. Зва нич но 
Кон стан тин је град на звао Дру ги Рим (лат. Se cun da Ro ma), али се 
уско ро ја вља ју и на зи ви Но ви Рим (лат. No va Ro ma) и Кон стан ти-
но пољ (лат. Con stan ti no po lis = Кон стан ти нов град). У сло вен ским 
је зи ци ма, па та ко и у срп ском, пре се ко ри стио на зив Ца ри град.
Но ва пре сто ни ца је би ла ко пи ја ста ре са сјај ним тер ма ма, ве-
ли ким хи по дро мом, јав ним згра да ма, ме ђу ко ји ма је био и но ви 
Се нат. Зна чај на раз ли ка у од но су на Рим би ле су хри шћан ске цр-
кве, ко је су на по ре до ста ја ле по ред па ган ских хра мо ва. Пред ност 
Ца ри гра да над Ри мом ви ди се на Кон стан ти но вом нов цу из 330. 
го ди не, где су два гра да при ка за на као две цар ске би сте, од ко јих 
обе но се шлем, ло во ров ве нац и цар ски плашт, а са мо Кон стан ти-
но пољ има и же зло. По узо ру на Рим Кон стан тин је ор га ни зо вао 
бес плат но де ље ње жи та, ви на и уља ста нов ни ци ма гра да. Иако 
Рим ни је из гу био сво је по вла сти це ко је су га из два ја ле од оста лих 
гра до ва Цар ства, Кон стан ти нов град је до био дво стру ко ви ше 
при ви ле ги ја. Та ко је по чео жи вот нај ва жни јег сред њо ве ков ног 
гра да ко ји ће оп ста ти на ред них 12 ве ко ва, док ње го ве ви со ке зи-
ди не ко нач но не пад ну под удар ци ма Ту ра ка.

Константин држи Константинопољ
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Константинове реформе

Кон стан тин је на ста вио и до вр шио вој не, ад ми ни стра тив не и 
нов ча не ре фор ме ко је је за по чео Ди о кле ци јан. Вој на и ци-

вил на власт су у пот пу но сти одво је не. За вр ше но је и фор ми ра-
ње ста ја ћих по гра нич них тру па гра ни ча ра и мо бил них је ди ни ца. 
Кон стан тин је уки нуо пре то ри јан ску гар ду и увео двор ске је ди-
ни це (do me sti ci, pro tec to res). Ди о кле ци ја но ву по де лу цар ства на 
но ве про вин ци је гру пи са не у ди ја це зе, Кон стан тин је про ши рио 
уво ђе њем још ве ћих ад ми ни стра тив них је ди ни ца ПРЕ ФЕК ТУ РА, 
ко јих је пр во бит но би ло пет, али су се ка сни јим спа ја њем фор ми-
ра ле сле де ће че ти ри: Ис ток, Ита ли ја, Га ли ја и Афри ка. Зна чај на 
је и Кон стан ти но ва нов ча на ре фор ма јер је по сле ду го вре ме на 
по чео по но во да ку је рим ски злат ник, ко ји је због свог ква ли те та 
до био на зив СО ЛИД (лат. so li dus „чврст“). 

Да ле ко се жне по сле ди це има ће Кон стан ти но ви за ко ни о ве зи-
ва њу по ре ских об ве зни ка за по ре ске је ди ни це ко ји ма су при па да-
ли ка ко би се обез бе ди ло ре дов но пла ћа ње по ре за. Та ко је нај ви-
шем град ском ста ле жу (КУ РИ ЈА ЛИ) за бра ње но исе ље ње из род ног 
гра да, а њи хо ве оба ве зе пре ма др жа ви су по ста ле на след не. Исто 
та ко Кон стан тин је КО ЛО НЕ ве зао за зе мљу што је зна чи ло да 
ко лон не сме да пре ђе на има ње дру гог го спо да ра под прет њом 
гу бит ка сло бо де. То је по ста ло осно ва бу ду ћих фе у дал них од но са 
у сред њем ве ку.

Ипак, нај да ле ко се жни ја про ме на у вре ме Кон стан ти но ве вла-
да ви не би ла је ње го ва вер ска по ли ти ка, ко ја је отво ри ла пут ја ча-
њу хри шћан ства у од но су на ста ре па ган ске кул то ве. Све ште ни ци 
су за ко ном из 319. го ди не би ли осло бо ђе ни јав них оба ве за, што 
је зна чи ло да не мо ра ју да вр ше те шке слу жбе, ни ти да пла ћа ју 
да жби не. Од 321. Цр ква до би ја пра во на до на ци је и на сле ђи ва ње 
имо ви не, што по ста је основ ње ног бо га ће ња. Ме ре пред у зи ма не 
про тив не ких па ган ских оби ча ја че сто се пре на гла ша ва ју и по гре-
шно ту ма че. За бра њи ва но је са мо оно што се сма тра ло штет ним 
за ца ра и вла дар ски по ре дак, по пут враџ би на и пра зно ве ри ца. 
Око 321. го ди не Кон стан тин је из дао едикт ко јим се про гла ша ва 
сла вље ње не де ље. У том де кре ту се на ла же рим ским по да ни ци ма 
да се на тај дан, ко ји се на ла тин ском на зи вао Дан Сун ца (di es So
lis), по све те вер ским рад ња ма. Пре ма би блиј ском уче њу не де ља је 
би ла дан ка да се ни је ра ди ло, већ се по све ћи ва ло Бо гу. За па га не 
то је зна чи ло по што ва ње Со ла, а за хри шћа не Бо га Оца.

Колони (лат. coloni) слободни људи 
који немају своју земљу, те живе од 
обрађивања туђе земље за шта дају 
део приноса власнику.
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Константинове последње године
 

У по гле ду тра ди ци о нал не рим ске ре ли ги је Кон стан тин је био 
ре зер ви сан и нео д ре ђен. При ли ком сва ког ју би ле ја сво је де-

се то го ди шње вла да ви не од би јао је да се поп не на Ка пи тол, ме сто 
нај ве ће све то сти за рим ски на род, где се на ла зио храм вр хов ног 
бо га Ри мља на – Ју пи те ра. Ипак, до кра ја жи во та за др жао је ти ту лу 
вр хов ног рим ског све ште ни ка, ве ли ког пон ти фи ка. Кон стан тин 
ни је имао ја сна вер ска убе ђе ња, али је са рад њу са хри шћан ском 
цр квом сма трао ко ри сном за сво ју др жав ну по ли ти ку. 

Пред крај жи во та Кон стан тин је раз де лио те ри то ри је из ме ђу 
сво јих си но ва, али је за др жао вр хов ни ауто ри тет. Кон стан тин II 
до био је на упра ву Га ли ју, Бри та ни ју и Шпа ни ју, Кон стан ци је II 
упра вљао је Ази јом и Егип том, а нај мла ђи Кон станс I – Афри-
ком, Ита ли јом и Па но ни јом. Кон стан тин је си на свог по лу бра та 
Дал ма ци ја, ко ји се исто звао Дал ма ци је, та ко ђе про гла сио за це-
за ра, а свом по лу бра ту Ха ни ба ли ја ну дао је упра ву над понт ским 
обла сти ма.

Кон стан тин се из не на да раз бо лео у је ку при пре ма за ве ли ки 
по ход про тив Пер си ја на ца. По ход је от ка зан, а цар се вра тио 
у Кон стан ти но пољ ка ко би до вр шио ра до ве на ве ли ком Хра му 
Све тих апо сто ла. По сле то га ста ње му се по гор ша ло, па је по 
са ве ту ле ка ра оти шао у то пле ба ње бли зу Ни ко ме ди је, где је цар 
све стан да уми ре по звао све ште ни ке да при ми кр ште ње. Ни је би-
ло не у о би ча је но да се кр ште ње при ма на са мр ти, јер је по сто ја ло 
ве ро ва ње да се ра чу на ју са мо гре си по сле кр ште ња. Кр ште ње је 
при мио од Еузе би ја Ни ко ме диј ског, јед ног од ари јан ских пр ва ка. 
Да ли је Кон стан тин за и ста за вр шио свој жи вот као хри шћан ски 
ис ку ше ник, оста је нам да ве ру је мо или сум ња мо у ре чи ње го вог 
би о гра фа Еузе би ја Це за реј ског. Кон стан тин Ве ли ки је из дах-
нуо у вре ме хри шћан ског пра зни ка Ду хо ва 22. ма ја 337. го ди не. 
Ца ре во те ло је по ло же но у зла тан ков чег и пре не то у па ла ту у 
Кон стан ти но по љу. Од си но ва је на по греб при спео са мо сред њи 
Кон стан ци је, ко ји је пре нео оче во те ло у гроб ни цу ко ју је за се бе 
Кон стан тин при пре мио у Цр кви Све тих апо сто ла, где је све ча но 
са хра ње но. Кон стан ти нов сар ко фаг по хра њен је из ме ђу два на ест 
пра зних чи ме је ис так ну та ца ре ва уло га три на е стог апо сто ла. 
Срп ска пра во слав на цр ква сла ви Кон стан ти на Ве ли ког као све ца 
21. ма ја по ста ром, а 3. ју на по но вом ка лен да ру.
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Део II

ТЕРИТОРИЈА ДАНАШЊЕ СРБИЈЕ 
У ВРЕМЕ КОНСТАНТИНА ВЕЛИКОГ

Реформе римске провинцијске управе у доба 
тетрархије

Кри за ко ја је за хва ти ла Рим ско цар ство од па да ди на сти је 
Се ве ра до до ла ска на власт Ди о кле ци ја на ја сно се од ра зи-

ла на те ри то ри ји се вер ног Бал ка на. Глав ни раз лог то ме је што 
је гра ни ца на сред њем и до њем Ду на ву би ла осла бље на и ти ме 
из ло же на уче ста лим на па ди ма вар ва ра. Та сла бост ду нав ског ли-
ме са по ме ри ла је те жи ште вла сти у Или рик. Ка ко је у то вре ме 
по ста ло уоби ча је но да ца ре ве би ра вој ска из ре до ва ис так ну тих 
вој ско во ђа, вој ско во ђе илир ских ле ги ја по ста ли су зна чај не лич-
ност у Цар ству, јер је иза њих ста ја ла огром на вој на си ла. Та ко 
се за по вед ни ци ма илир ских ле ги ја, ко ји су нај че шће би ли ро-
дом из Или ри ка, отво рио пут ка цар ском тро ну. Сто га је нај ве ћи 
број ца ре ва од вре ме на кри зе 3. ве ка по те као из Или ри ка и из 
вој нич ких ре до ва: Мак си мин Тра ча нин (235–238), Де ци је Тра јан 
(249–251), Кла у ди је Гот ски (268–270), Ауре ли јан (270–275), Проб 
(276–282), Ди о кле ци јан (284–305), Мак си ми јан (285–305), Га ле-
ри је (293–311), Кон стан ци је Хлор (293–306), Кон стан тин Ве ли ки 
(306–337), Се вер (305–307), Мак си мин Да ја (305–313), Ли ци ни је 
(307–324) и дру ги. За то се за те ца ре ве у исто ри о гра фи ји уста лио 
на зив „вој нич ки” или „илир ски” ца ре ви. Њи хо ва вла да ви на се 
го то во увек за вр ша ва ла на сил ном смр ћу.

У вре ме ста би ли за ци је при ли ка у Цар ству под ца рем Ди-
о кле ци ја ном до шло је до но ве ад ми ни стра тив не по де ле илир-
ских про вин ци ја и њи хо вог усит ња ва ња. По сле по де ле рим ске 
про вин ци је До ње Па но ни је, Срем је по стао део Па но ни је Дру ге 
(Pan no nia Se cun da), ко ја је би ла део Па нон ске ди је це зе ко јом се 
упра вља ло из Сир ми ју ма. По сле ре ор га ни за ци је Гор ње Ме зи је 
ве ћи део да на шње Ср би је при пао је Ме зи ји Пр вој (Mo e sia Pri
ma), док је ју го и сточ ни део Ср би је по де љен из ме ђу Дар да ни је 
(Dar da nia) и Сре до зем не Да ки је (Da cia Me di ter ra nea), ко је су све 
три ушле у са став ди ја це зе Ме зи је. Не ко вре ме је по сто ја ла и 
пре фек ту ра Или рик.

Нај ва жни ји рим ски гра до ви по зне ан ти ке на те ри то ри ји Ср-
би је би ли су осим Сир ми ју ма, Та у ру нум (Зе мун), Син ги ду нум 
(Бе о град), Ви ми на ци јум (не да ле ко од По жа рев ца), Мар гум (Ду-
бра ви ца), Ре ме си ја на (Бе ла Па лан ка), Ул пи ја на (Ли пљан) и На и-
сус (Ниш). Сир ми јум у ко ме су ца ре ви бо ра ви ли због по вољ ног 
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стра те шког по ло жа ја у бли зи ни ли ме са по стао је јед на од пре сто-
ни ца Цар ства у до ба те трар хи је у ко јој су сто ло ва ли Га ле ри је и ка-
сни је Ли ци ни је. То је до ве ло до на глог про цва та гра да, из град ње 
цар ске па ла те, лук су зних ви ла, хра мо ва, тер ми и чак хи по дро ма. 
У гра ду је ра ди ла и цар ска ков ни ца нов ца.

Римске провинције 
на територији Србије
у доба Константина Великог
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У око ли ни да на шњег Гам зи гра да цар Га ле ри је је из гра дио ве-
ли ки ре зи ден ци јал ни ком плекс са па ла том, хра мо ви ма и ма у зо-
ле јем где је ка сни је са хра њен са сво јом мај ком Ро му лом, по ко јој 
је ком плекс до био име Ро му ли ја на. Кон стан тин Ве ли ки је одао 
по част свом род ном гра ду На и су та ко што га је укра сио број ним 
гра ђе ви на ма.

Кроз те ри то ри ју Ср би је про ла зио је рим ски Вој ни пут (Via 
mi li ta ris) од Син ги ду ну ма пре ко Ви ми на ци ју ма, На и са, Сер ди ке, 
Ха дри ја но по ља, све до Кон стан ти но по ља. Пут је био ши рок око 
6 ме та ра, по пло чан ка ме њем или по сут пе ском. За пре ла зе пре ко 
ре ка би ли су из гра ђе ни ка ме ни мо сто ви, док су за обез бе ђе ње и 
удоб ност пут ни ка по ди за на пре но ћи шта (man sio), ста ни це (mu
ta cio) за про ме ну ко ња и ко ла, а за над гле да ње пу та мно го број на 
утвр ђе ња.

Је ди ни део те ри то ри је да на шње Ср би је ко ји се ни ка да ни је 
на ла зио у са ста ву Рим ског цар ства би ла је Бач ка, у ко јој је у Кон-
стан ти но во вре ме ста но вао но мад ски на род иран ског по ре кла 
Сар ма ти, од но сно њи хо во пле ме Ја зи ги. Да на шњи Ба нат био је у 
скло пу про вин ци је Да ки је све док Ауре ли јан ни је од лу чио да је 
ева ку и ше. Под крај вла да ви не Кон стан тин је по но во осво јио део 
Да ки је и узео ти ту лу Da ci cus Ma xi mus 336. го ди не. Од вре ме на 
на пу шта ња Да ки је у да на шњем Ба на ту жи ве ли су гер ман ски Го-
ти, ко ји су от по че ли ин ва зи ју на Бал кан с јед не и на Ита ли ју и 
Па но ни ју с дру ге стра не. Кон стан тин је у три на из ме нич не бит ке 
по бе дио гот ска пле ме на и 322. го ди не оства рио вој ну са рад њу са 
њи ма, та ко да је у пред сто је ћем ра ту са Ли ци ни јем уче ство ва ла 
вој ска Го та. Ка сни је су скло пи ли са вез са Кон стан ти ном и на се-
ље ни су на те ри то ри ји Цар ства.

Верски прогони хришћана

Пре ма цр кве ном пре да њу хри шћан ство се по ја ви ло на те ри-
то ри ји да на шње Ср би је још у вре ме пр вих апо сто ла. Ме ђу-

тим, пи са них и ма те ри јал них до ка за о по сто ја њу хри шћан ских 
за јед ни ца на те ри то ри ји да на шње Ср би је има мо тек у вре ме 
Ди о кле ци ја но вог про го на. Про це си ко ји су во ђе ни про тив хри-
шћа на би ли су прав ног ка рак те ра и мар љи во су бе ле же ни, чи-
ме је ство ре на осно ва за њи хо ву пре да ју. Из књи жев них из во ра 
са зна је мо за број на име на стра да лих хри шћа на из Сир ми ју ма и 
Син ги ду ну ма. По ми њу се град ски епи ско пи, све ште ни ци, ђа ко-
ни и је дан чтец, што све до чи о сло же ној цр кве ној ор га ни за ци ји 
ове те ри то ри је. 

Нај ве ћег од је ка у хри шћан ском све ту има ла су стра да ња 
хри шћа на ве за них за Сир ми јум, што је ра зу мљи во бу ду ћи да је 
то био ад ми ни стра тив ни цен тар и цар ска пре сто ни ца. Та ко је 
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за бе ле же но стра да ње Че тво ри це овен ча них (лат. Qu at tu or co ro
na ti), ко ји су у на шој ли те ра ту ри по зна ти и као Фру шко гор ски му
че ни ци. То су би ли ка ме но ре сци ко ји су ра ди ли у ка ме но ло ми ма 
за ко је не ки на уч ни ци сма тра ју да су би ли на Фру шкој го ри. Ка да 
им је Ди о кле ци јан на ре дио да на чи не кип бо га ле че ња Еску ла па, 
ка ме но ре сци су то од би ли. По сле ду гог су ђе ња, Ди о кле ци јан је 
на ре дио да се на чи не олов ни ков че зи, жи ве их у њих за тво рио и 
на ре дио да се ба це у ре ку. Њи хов култ убр зо је пре нет у Рим, где 
им је по диг ну та цр ква.

Нај по зна ти је жр тве Ди о кле ци ја но вог про го на сва ка ко су сир-
миј ски епи скоп Ири неј и је дан од ње го вих ђа ко на Ди ми три је. 
Ири не је во стра да ње је за пи са но у ви ду ди ја ло га ко ји се од и грао 
из ме ђу ње га и про вин циј ског управ ни ка Про ба на ње го вом су-
ђе њу. Ири неј је при ка зан као млад чо век ко ји, пред очи ма сво је 
по ро ди це и па стве, од би ја да се по ко ри зах те ви ма рим ског на ме-
сни ка и од рек не Хри ста. За то је осу ђен на смрт од се ца њем гла ве, 
што је из вр ше но 6. апри ла 304. на јед ном од град ских мо сто ва. 
Од из у зет не ва жно сти је ла тин ски нат пис про на ђен 1976. уну тар 
ру ше ви на цр кви це на јед ном од гро ба ља ан тич ког Сир ми ју ма, 
ко ји све до чи да је ово култ но ме сто би ло по све ће но Св. Ири не ју. 

Три да на по сле Ири не је ве смр ти, за јед но са ве ћом гру пом хри-
шћа на стра дао је и ње гов ђа кон Ди ми три је. По не ки ма ње гов 
култ ве зан је за култ Св. Ди ми три ја Со лун ског о чи јем жи во ту и 
стра да њу по сто ји обим на ха ги о граф ска ли те ра ту ра. Ве за се за-
сни ва на по дат ку да је 426. го ди не пре фект Или ри ка Ле он ти је из 
Со лу на по ди гао у Сир ми ју му цр кву по све ће ну Св. Ди ми три ју. 
По ме ни мо и да са вре ме но име Срем ске Ми тро ви це по ти че од 
име на овог све ца. 

Проблем аријанства

Ме ђу пот пи сни ци ма Ни кеј ског са бо ра (325) на ве де но је и 
име епи ско па Сир ми ју ма, Дом ну са. Пре ма од лу ка ма са бо-

ра Ари је је прог нан у Или рик, али се не на во ди тач но ме сто ње-
го вог про гон ства. Ме ђу тим, на са бо ру ко ји је Кон стан тин са звао 
у Ти ру 335. го ди не по ми њу се епи скоп Мур се Ва ленс и епи скоп 
Син ги ду ну ма Ур са ци је као при ста ли це ари јан ства. То ука зу је да 
је Ари је мо жда био из гнан не где на те ри то ри ји Па но ни је Дру ге, 
где је ство рио сво је уче ни ке. Под Кон стан ти но вим си ном Кон-
стан ци јем II (337–361) ова про вин ци ја ће по ста ти чу вар ари јан-
ства и на јед ном са бо ру у Сир ми ју му чак ће би ти до нет ари јан ски 
сим бол ве ре. 
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Део III

ИЗВОДИ ИЗ ИЗВОРА

Страдање Иринеја Сирмијског
(одломци)

„Ка да су на ста ли про го ни под ца ре ви ма Ди о кле ци ја ном и Мак си-
ми ја ном… био је у гра ду Сир ми ју му епи скоп по име ну Ири неј… 
Ка да су га вој ни ци ухва ти ли, до ве ден је пред Про ба, на ме сни ка 
Па но ни је, ко ји му ре че: „По ко ри се цар ским на ред ба ма и жр твуј 
бо го ви ма!”… Ири неј од го во ри: „Ме ни је на ре ђе но да ра ди је при-
хва тим му ке, не го да од ри чу ћи се Бо га при не сем жр тву де мо ни-
ма.”… По том на ме сник на ре ди да га вој ни ци му че… Та мо је ду го 
вре ме на био за тво рен и под врг нут ра зним му че њи ма… Проб ре-
че: „Сад ћу ти из ре ћи смрт ну ка зну ако не бу деш жр тво вао”. Све ти 
Ири неј од го во ри: „Хва ла ти ако то учи ниш, јер ћеш ме смрт ном 
ка зном пре не ти у веч ну ра дост”. На ме сник за по ве ди да га по се-
ку ма чем и ба це ње го во те ло у ре ку… до ве ден је на мост ко ји се 
звао Ба сент ски и ту ски нув ши оде ло и пру жа ју ћи ру ке ка не бу 
мо лио се го во ре ћи: Го спо де Ису се Хри сте, ко ји си се удо сто јио 
да стра даш за спас све та, не ка се отво ре не бе са тво ја да при ме 
ду шу слу ге тво га Ири не ја из ве де ног из Са бор не сир миј ске цр кве… 
Још мо лим да чу ваш сир миј ски на род од сва ке не во ље… По што 
је за вр шио тај го вор слу жбе ни ци су га по се кли ма чем и ба ци ли 
у ре ку ко ја се зо ве Са ва”.

Опис битке код Мулвијског моста

„Ка да је Мак сен ци је из вео сво ју вој ску ис пред гра да и кре нуо да 
мар ши ра пре ко мо ста ко ји је сам из гра дио, огро ман број со ва је 
сле тео и пре крио зид. Ка да је то Кон стан тин ви део, на ре дио је 
сво јим љу ди ма да ста ну. Сил на бит ка је по че ла, са ми Ри мља ни, 
и њи хо ви стра ни са ве зни ци, ни су би ли вољ ни да ри зи ку ју сво је 
жи во те, јер су хте ли да се осло бо де гор ке ти ра ни је ко јом су би ли 
оп те ре ће ни... До кле год се ко њи ца др жа ла, Мак сен ци је је имао 
не ке шан се, али ка да је и она по пу сти ла, он је по бе гао са оста ли ма 
пре ко мо ста ка гра ду. Гре де ни су би ле до вољ но сна жне да под не су 
то ли ки те рет, те су се сру ши ле, и Мак сен ци је, са дру ги ма, био је 
од нет у бу ји ци низ ре ку.“ 
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Текст Галеријевог едикта
(одломци)

„Ме ђу оста лим на ред ба ма ко је смо увек да ва ли за до бро бит и у 
ко рист др жа ве... те да се по ста ра мо да се и хри шћа ни, ко ји су на-
пу сти ли ве ру сво јих пре да ка, при зо ву ра зу му. Јер, за и ста, ти љу ди 
су се из не ког раз ло га из мет ну ли сво јим по на ша њем и по ве ли за 
без у мљем, па не са мо што су од сту пи ли од древ них оби ча ја, ко је 
су мо жда баш њи хо ви пре ци уста но ви ли, већ су и уве ли за ко не 
ко ји су њи ма по во љи, да их по шту ју и пре но се на раз не на ро де 
из ра зних кра је ва. Нај зад, ка да смо из да ли указ ко јим смо на-
ре ди ли да се вра те на древ ни за кон, мно ги од њих су из ло же ни 
му че њи ма, или су у за блу ди по ги ну ли на раз не на чи не. И бу ду ћи 
да смо ви де ли да ве ћи на њих оста је у сво јим за блу да ма и од би ја 
да се по кло ни не бе ским бо го ви ма ка ко то до ли ку је, а та ко ђе смо 
ви де ли да не же ле да се од рек ну свог, хри шћан ског, Бо га. За то смо 
на шли за ко ри сно, због на шег чо ве ко љу бља и оби ча ја, као што то 
сваг да и чи ни мо, да бу де мо бла го на кло ни пре ма хри шћа ни ма. И 
због то га им до пу шта мо да оста ну у сво јој ве ри и не ка по ди жу 
згра де у ко ји ма ће се оку пља ти пре ма свом мо ли тве ном оби ча ју. 
Је ди но не ће сме ти да чи не би ло шта што је про тив но зе маљ ском 
по рет ку… А за ову на шу на кло ност, хри шћа ни ће би ти оба ве зни 
да се сво ме Бо гу мо ле за здра вље и бла го ста ње це ле др жа ве”.

Остаци Галеријеве палате у Гамзиграду 
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Текст Миланског едикта
(одломци)

„Ка да смо се ја, Кон стан тин Ав густ, и ја, Ли ци ни је Ав густ, срећ но 
са ста ли у Ми ла ну, и ка да смо раз мо три ли све што се ти че јав ног 
ин те ре са и без бед но сти, ми сли ли смо да… на пр во ме сто тре ба 
да ста ви мо оно што се ти ца ло по што ва ња бо го ва и да да мо пра во 
и хри шћа ни ма и сви ма дру ги ма да сло бод но сле де ре ли ги ју ко ју 
же ле, ка ко би сва ко бо жан ство на не бе ском сво ду мо гло да бу де 
бла го на кло но и ми ло сти во пре ма на ма и сви ма они ма ко ји су 
ста вље ни под на шу власт… све оно што се на ла зи у на шим прет-
ход ним од лу ка ма ко је се ти чу хри шћа на… тре ба да бу де уки ну-
то… Шта ви ше, на ро чи то у слу ча ју хри шћа на ми смо про це ни ли 
да је нај бо ље да на ре ди мо да, ако је не ко ку пио би ло из на ше 
ри зни це би ло од ко га дру го га она ме ста где су се они ра ни је обич-
но са ста ја ли… по ме ну та имо ви на тре ба да се вра ти хри шћа ни ма 
без ика кве по тра жње за на кна ду и без ика квог не го до ва ња… Сва 
ова имо ви на тре ба сме ста да бу де вра ће на хри шћа ни ма Ва шим 
по сре до ва њем и без од ла га ња. И бу ду ћи да се зна да су ови хри-
шћа ни по се до ва ли не са мо ме ста у ко ји ма су има ли оби чај да се 
са ста ју, већ и дру га ко ја су им при па да ла по пра ву за јед ни це, то 
јест цр ка ва, а не као по је дин ци ма, све ове ства ри ко је смо за ко-
ном го ре об у хва ти ли, од мах ће те на ре ди ти да се вра те… овим 
хри шћа ни ма, то јест њи хо вим удру же њи ма и гру па ма…”

„Cum feliCiter, tam ego [quam] Constantinus augustus, quam etiam ego 
liCinius augustus apud mediolanum Convenissemus atque universa, quae ad 
Commoda et seCuritatem publiCam pertinerent, in traCtatu haberemus, haeC 
inter Cetera quae videbamus pluribus hominibus profutura, vel in primis 
ordinanda esse Credidimus, quibus divinitatis reverentia Continebatur, ut 
daremus et Christianis, et omnibus liberam potestatem sequendi religionem, 
quam quisque voluisset, quod quiCquid est divinitatis in sede Caelesti, nobis 
atque omnibus qui sub potestate nostra sunt Constituti, plaCatum aC 
propitium possit existere. itaque hoC Consilium salubri aC retiCissima ratione 
ineundum esse Credidimus, ut nulli omnino faCultatem abnegandam 
putaremus, qui vel observationi Christianorum, vel ei religioni mentem suam 
dederat quam ipse sibi aptissimam esse sentiret, ut possit nobis summa divinitas, 
Cuius religioni liberis mentibus obsequimur, in omnibus solitum favorem 
suum benivolentiamque praestare. quare sCire diCationem tuam Convenit, 
plaCuisse nobis, ut, amotis omnibus omnino Conditionibus quae prius sCriptis 
ad offiCium tuum datis super Christianorum nomine Continebantur, et 
quae prorsus sinistra et a nostra Clementia aliena esse videbantur, ea 
removeantur. et nunC libere aC simpliCiter unusquisque eorum, qui eandem 
observandae religionis Christianorum gerunt voluntatem. Citra ullam 
inquietudinem aC molestiam sui id ipsum observare Contendant. quae 
solliCitudini tuae plenissime signifiCanda esse Credidimus....


