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Од тре нут ка ка да га je вој ска, по сле оче ве смр ти, 25. ју ла 
306. го ди не у бри тан ском гра ду Јор ку, про гла си ла за ца ра, 
у ран гу ав гу ста, Кон стан тин је за по чео бор бу за још ве ћом 
вла шћу. Не при хва та ју ћи та да шњи Ди о кле ци ја нов прин цип 
те трар хиј ске вла сти, кре нуо је у рат про тив сво јих са вла да
ра. Укла ња њем Мак си ми ја на Хер ку ли ја 310. го ди не, ис ка
зу је пре тен зи ју да се оса мо ста ли и ни зом по то њих по бе да 
над сво јим су пар ни ци ма успе ва да за вла да нај пре за пад ним 
а по том и ис точ ним де лом Рим ског цар ства. У опи су тог по
бед нич ког пу та ис ти чу се нео бич ни, чу де сни до га ђа ји ко ји 
су до би ја ли раз ли чи та зна че ња и ту ма че ња. Је дан од тих до
га ђа ја збио се, пре ма ле ген ди, на Кон стан ти но вом пу ту из 
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Мар се ја у Трир ка да је, по се тив ши не и ме но ва ни Апо ло нов 
храм, до жи вео ми стич ко ис ку ство у ко јем му овај бог от
кри ва да ће би ти вла дар све та.1 Ве за са Апо ло ном, грч ким, 
али и рим ским, бо гом сун ца, про ри ца ња, ме ди ци не и дру гих 
вр ли на, ис ти че се у де ли кат ном тре нут ку Кон стан ти но вог 
на сто ја ња да свој вла дар ски ле ги ти ми тет из гра ди на но вој 
иде о ло шкој осно ви. Та осно ва се от кри ва из ано ним ног ла
тин ског па не ги ри ка ко ји му је био упу ћен, на кон ње го вог 
укла ња ња Мак си ми ја на Хер ку ли ја, рас ки да ња са те трар хиј
скoм осно вом вла да ња и на сто ја ња да ус по ста ви прин цип 
на след ног пра ва по др жан и одо брен од стра не Апо ло на.2 

Дру го зна чај но ду хов но ис ку ство ве за но за ви зи ју и сно ви
ђе ње, о ко јем го во ре из во ри, до га ђа се та ко ђе у зна чај ном 
по ли тич ком тре нут ку. Оси гу рав ши се са ве зом са Ли ци ни
јем, вла да рем По ду на вља и Бал ка на, Кон стан тин је по чет
ком 312. го ди не кре нуо пре ко Ал па на Апе нин ско по лу о стр
во у рат про тив Мак сен ци ја. Не по сред но пред од лу чу ју ћу 
бит ку код Мил виј ског мо ста, пре ма пи са ним из во ри ма, збио 
се до га ђај ко ји је, ка ко се сма тра, ушао у ле ген ду.3 И док 
Лак тан ци је са мо из но си по да так да је Кон стан тин у сну, у 
но ћи пред бит ку, до био на лог да Хри сто вим мо но гра мом, 
као не бе ским зна ком, обе ле жи шти то ве сво јих вој ни ка пре 
бо ја,4 пре ма Ев се ви ју Це за риј ском, Кон стан ти но вом би о гра
фу, ко ји му је, на вод но под за кле твом, по сле не ко ли ко го
ди на од са мог до га ђа ја ис при чао свој до жи вљај, сно ви ђе њу 
прет хо ди ви зи ја од но сно про ви ђе ње све тло сног кр ста на 

1 Ано ним, (310) Па не ги рик Кон стан ти ну, Тре вер ска Ау гу ста (Не мач ка, 
Трир), Pan.Lat. VII (VI)

2 Ле мер ле, П. Кон стан ти но ва хри шћан ска и ис точ њач ка мо нар хи ја, у: Вој-
сковођа,цар,светац, збор ник о Кон стан ти ну Ве ли ком,при ре дио Ози
мић, Н. (1997), Ниш: Про све та, стр. 38.

3 Ра дић, Р. (2010), КонстантинВелики-надмоћхришћанства, Бе о град: 
Ево лу та, стр. 91.

4 Лак тан ци је (2002), О смр ти про го ни те ља, Гла ва XLIV, Источник бр. 42, 
Бе о град, стр. 147. Текст гла си: „Кон стан тин је у сну опо ме нут да на шти
то ве упи ше не бе ски сим бол и та ко за по де не бит ку. Он учи ни ка ко му је 
на ло же но и пре ко сло ва Х ста ви (I) чи ји је врх за о бљен и ти ме на шти
то ви ма на пи ше Хри сто во име.”
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небу из над ко јег су би ле ре чи: „овим по бе ђуј”.5 Лак тан ци је6 
и Ев се ви је7 су хри шћан ски ау то ри у чи јим тек сто ви ма се на
гла ша ва ар гу мент бож јег чу да ко је се ис ка зу је сво јом су пер
и ор но шћу у од но су на прет ход на па ган ска ве ро ва ња. Ка да 
је реч о са мом текстусна, он да је уоч љи ва раз ли ка из ме
ђу вер зи ја ко је из но се по ме ну ти ау то ри. Лак тан ци је нај пре 
об ја вљу је тај сан, а Ев се ви је га над гра ђу је. У окви ру свог 
апо ло гет ског од но са пре ма хри шћан ству, Лак тан ци је је мо
ти вом сна на зна чио ње гов зна чењ ски по тен ци јал ко ји ће се 
по том раз ви ти у ле ген ду о бож јем чу ду и Кон стан ти но вом 
ми стич ком пре о бра ће њу. У од но су, да кле, на Лак тан ци ја ко
ји из но си са мо Кон стан ти нов сан као је згро ле ген де, Ев се
ви је ука зу је да сну прет хо ди ко лек тив на ви зи ја Хри сто вог 
мо но гра ма на не бу, ко ју су до жи ве ли и вој ни ци. Из но се ћи 
не про вер љив Кон стан ти нов до жи вљај сна у ко јем је, пред 
бит ку, до био ва жну по ру ку о то ме ка ко да по бе ди, Лак тан
ци је не по ми ње ко лек тив ну ви зи ју као би тан до га ђај ко ји је 
прет хо дио овом сну. У том сми слу и пи та ње ре ал но сти тог 
до га ђа ја до би ја од го вор у спор ној ау тен тич но сти Ев се ви је
вог опи са као и са мог Кон стан ти но вог жи ти ја ко је му је при
пи си ва но. Због очи глед них кон тра дик тор но сти и на кнад ног 
до пи си ва ња, оправ да не сум ње су из ра же не од ре ђе њем ау то
ра овог спи са као Псе у до Ев се ви ја.8 Има ју ћи у ви ду иде о ло
шкопо ли тич ки ам би јент у ко јем је об ли ко ва на пред ста ва о 
Кон стан ти ну Ве ли ком, ово де ло на пи са но је пр вен стве но за 
по тре бе цр кве, а тек по том је по ста ло је дан од нај ва жни јих 
из во ра за упо зна ва ње ње го вог жи во та. 

5 Ев се ви је (Јев се ви је, Еу зе би је) Це за риј ски, Кон стан ти нов жи вот, у: Вој-
сковођа,цар,светац, збор ник о Кон стан ти ну Ве ли ком, при ре дио Ози
мић, Н. (1997), Ниш: Про све та, стр. 15. Текст гла си: „Он ре че да око 
по дне ва, ка да дан већ по че да се сми ру је, он ви де соп стве ним очи ма 
све тло сни знак у ви ду кр ста на не бу, из над Сун ца, са нат пи сом: За ову 
по бе ду. Он би за ди вљен овим при зо ром, а та ко ђе и ње го ва ар ми ја, ко ја 
по све до чи ово чу до. И док је он раз ми шљао о зна че њу тог при ви ђе ња, 
ноћ се из не на да спу сти; та да му се у сну по ја ви Исус Хри стос са истим 
зна ком ко ји је већ ви део на не бу, на ре див ши му да на пра ви сли чан знак 
и да га ко ри сти као за шти ту у свим окр ша ји ма са не при ја те љем”.

6 Лак тан ци је (250  320) је на кон при хва та ња хри шћан ства по стао же сто
ки кри ти чар па ган ства и бра ни лац хри шћан ске цр кве. Био је учи тељ 
Кон стан ти но вог си на Кри спа, а у на ве де ном де лу, из 318. го ди не, пр ви 
пут је опи сао Кон стан ти но во сно ви ђе ње као на го ве штај ње го ве по бе де 
над Мак сен ци јем у би ци код Мил виј ског мо ста.

7 Ев се ви је Це за риј ски (263  339), од 311. је епи скоп у Це за ри ји, Па ле сти
ни, ау тор де се то том не Црквенеисторије. Као хри шћан ски пи сац, ве о ма 
на кло њен Кон стан ти ну, оп ту жио је Ли ци ни ја да је про го нио хри шћа не. 
Та оп ту жба до ла зи у вре ме су ко ба Ли ци ни ја и Кон стан ти на, и пред ста
вља по др шку ко ју је том при ли ком Ев се ви је пру жао Кон стан ти ну.

8 Упор. Ле мер ле, П. нав. де ло, стр. 37.
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Опи са ни у кон тек сту по ме ну тих зби ва ња ко ја прет хо де би
ци код Мил виј ског мо ста, до га ђај ко лек тив не ви зи је и сно
ви ђе ње до би ли су зна че ње по зи тив ног зна ме ња. Нео спор на 
је ау тор ска те жња да се ин ди ви ду ал но ис ку ство, тј. сан, учи
ни убе дљи ви јим та ко што му се да је ши ре со ци јал но зна че
ње опи си ва њем и ко лек тив не ви зи је ко ја му прет хо ди. У тој 
те жњи се оцр та ва нео бич ни ам би јент у ко јем ће екс пли цит
но зна че ње Хри сто вог мо но гра ма би ти из ра же но ре чи ма In
hocsignovinces – „У овом зна ку ћеш по бе ди ти”. Прем да се у 
овом опи су ис ти че и ши ри кон текст, сре ди ште ње го вог зна
че ња је ве за но за ин ди ви ду ал но ис ку ство са мог сна у ко јем 
се Кон стан ти ну ја вља Исус Хри стос са ја сним ту ма че њем 
ви зи је и пре по ру ком ка ко да оства ри по бе ду. У рав ни фак
тич ког, као што је бит ка ко ја се до го ди ла, спор ност из во ра 
ко је се при пи су је Ев се ви ју Це за риј ском до во ди у пи та ње по
ме ну ти до га ђај ко ји је пре ра стао у ле ген ду, али још увек не 
оспо ра ва Кон стан ти нов сан и ње го во сно ви ђе ње. 

Уко ли ко са гле да мо све чи ни о це Кон стан ти но вог сна, он да 
је ње го во од ре ђе ње про роч ког усло вље но оним еле мен ти ма 
кон струк ци је ко ји ак це нат са над на рав ног, бо жан ског гла
са, ста вља ју на све стан и ра ци о нал но мо ти ви сан про цес. 
Ре зул тат тог про це са је ле ген да, ко јом се ту ма чи вој на по
бе да по стиг ну та на кло но шћу хри шћан ског Бо га, иден тич на 
ле ген ди ко ја го во ри о ње го вој ви зи ји па ган ског бо га Апо
ло на. Пр ва ви зи ја има ла је по ли тич ки зна чај у Кон стан ти
но вом на сто ја њу да ле ги ти ми ше сво ју власт, док је ње го во 
сно ви ђе ње с ја сном по ру ком о ис хо ду бит ке са Мак сен ци јем 
за че так но ве иде о ло ги је за сно ва не на хри шћан ству ко ја се 
от кри ва у спор ној ау тен тич но сти скри ве ној иза убе дљи ве 
хри шћан ске ле ген де. 

Да би смо до шли до ар гу ме на та ко ји мо гу по твр ди ти овај 
став раз мо три ће мо на ве де не за пи се и у кон тек сту не по сред
них фа ка та ве за них за на чин на ко ји је обе ле же на ова по бе
да. Тро луч ни Кон стан ти нов сла во лук у Ри му, по диг нут у пе
ри о ду од 312. до 315. го ди не, не да ле ко од Ко ло се у ма по во
дом по бе де код Мил виј ског мо ста, без ика квих је зна ко ва и 
сим бо ла ко ји би ука зи ва ли на то да је по бе да по стиг ну та уз 
по моћ хри шћан ског Бо га.9 У нат пи су на сла во лу ку ис ти че се 
да је по бе дио за хва љу ју ћи бож јој по мо ћи, али је тај уоп ште
ни ре то рич ки из раз остао без кон крет ног зна че ња ко је би 
ука зи ва ло на за хвал ност хри шћан ском Бо гу за по стиг ну ту 
по бе ду. Уко ли ко је, пре ма на ве де ној ле ген ди, на ре дио сво
јим вој ни ци ма да ста ве Хри стов мо но грам на сво је шти то ве 

9 Ра дој чић, С. (1982) Фре ска Кон стан ти но ве по бе де у цр кви Св. Ни ко ле 
Да бар ског, у: Одабраничланциистудије 1933-1978, Бе о град, Но ви Сад: 
Ју го сла ви ја, Ма ти ца Срп ска, стр. 46. 
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као знак под ко јим ће по бе ди ти, он да је нео спор но да као 
по бед ник у од суд ном бо ју не би од у стао од оба ве зе да оно 
што је бит но до при не ло ње го вом успе ху и при ка же на свом 
сла во лу ку. Ме ђу тим, на овом нај ве ћем и скулп ту ра ма нај у
кра ше ни јем сла во лу ку ан ти ке10, бит ка је ре љеф но при ка за на 
са мо на јед ном ма лом фри зу, док је на тон да ма на ужој стра
ни спо ме ни ка пред ста вљен за ла зак Се ле не, бо ги ње ме се ца, 
и ра ђа ње Со ла, бо га сун ца. Прем да се пред ста ве ових бо го ва 
ту ма че из ра зом па ган ских ве ро ва ња се на то ра ко ји су по твр
ди ли од лу ку о по ди за њу сла во лу ка, цар ко ји је по бе дио свог 
су пар ни ка и по том био је дан од глав них ак те ра до но ше ња 
ак та о вер ској то ле ран ци ји не би ис ка зао сво ју не моћ ти ме 
што би од у стао од пред ста вља ња зна ка и сим бо ла Бо га ко
ји му је по мо гао. Уко ли ко је до но ше ње Миланскогедикта 
већ сле де ће 313. го ди не био знак за хвал но сти за бож ју на
кло ност, он да је би ло ло гич но и оба ве зно да се хри шћан ски 
знак сим бо лич но пред ста ви на сла во лу ку ко ји ће тек на кон 
две го ди не би ти за вр шен. Не схва тљи во је да зна ком ко јим 
је обе ле жио шти то ве сво јих вој ни ка и под ко јим је по бе дио 
не обе ле жи и сла во лук по диг нут у име те по бе де. Зар за кон
ским ус по ста вља њем вер ске то ле ран ци је и из јед на ча ва њем 
хри шћан ства с дру гим ре ли ги ја ма, ни је омо гу ће но и ца ру да 
ис ка же на свом сла во лу ку за хвал ност Бо гу ко ји му је пре
суд но по мо гао у бор би? Од су ство хри шћан ског сим бо ла под 
ко јим је по бе дио, не спо ји во је са Кон стан ти но вим ка рак те
ром, енер гич но шћу и од луч но шћу ко ја га је во ди ла до свих 
до та да шњих и бу ду ћих по бе да. Ка ко то да се на овом сла во
лу ку из гра ђе ном од де ло ва дру гих гра ђе ви на ни је на шао и 
нај бит ни ји хри шћан ски еле ме нат ко ји би ње го вом син кре
тич ком ду ху дао су штин ско обе леж је већ про кла мо ва не вер
ске то ле ран ци је? 

При ка зи ма Се ле не и Со ла као је ди ним ре ли гиј ским сим бо
ли ма на сла во лу ку, фак тич ки је из ра жен та да шњи Кон стан
ти нов од нос пре ма ре ли ги ји. Они су ја сан по ка за тељ ње го
вог по што ва ња кул та сун ца, ко ји исто вре ме но го во ри да је 
хри шћан ска ле ген да о ње го вом сно ви ђе њу не по сред но пред 
бит ку ство ре на ка сни је. 

Кон стан ти но ва те жња да сво ју власт про ши ри до би ја, да кле, 
сна жно упо ри ште у при пи са ном му про ви ђе њу и сно ви ђе
њу као нат при род ном чи ни о цу по др шке у оства ре њу же ље
не бу дућ но сти и пре тен зи је да овла да све том. Као што је 
ту ма че ње Кон стан ти но ве ви зи је Апо ло на би ло у функцији 

10 Због ње го вог бр жег за вр шет ка узе ти су укра си са Тра ја но вог фо ру ма, 
Ха дри ја но вог те тра пи ло на и сла во лу ка Мар ка Ау ре ли ја, а ре ље фи ма из 
дру гих раз до бља из ра жен је од нос пре ма по зи тив ној тра ди ци ји на ко јој 
је Кон стан тин за сни вао свој вла дар ски ау то ри тет.
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по твр де ак ту ел ног кул та и об ја ве да има по др шку бо га, та ко 
је и по то ње ту ма че ње хри шћан ског сно ви ђе ња би ло у функ
ци ји ства ра ња но ве вла дар ске иде о ло ги је са из ра же ним кри
тич ким од но сом пре ма до та да шњој па ган ској ре ли ги ји и 
ње ном схва та њу суд би не. До га ђај ко ји се пре бит ке из ме ђу 
Кон стан ти на и Мак сен ци ја, збио код Мил виј ског мо ста ни је 
по стао ле ген да, већ је реч о ле ген ди ко ја се пред ста вља као 
до га ђај. У том сми слу се и мо же твр ди ти да Кон стан тин ни
је та да до жи вео ни ка кво ми стич ко ис ку ство као основ свог 
ре ли гиј ског пре о бра ће ња. Ле ген да о ње го вом сну има ва жну 
уло гу у ус по ста вља њу но ве ре ли гиј ске иде о ло ги је у ко јој се 
ја сно на гла ша ва на кло ност и по др шка хри шћан ског Бо га 
рим ском ца ру. Ре ал но, да кле, сан и ви зи ја Хри сто вог зна
ка ни су ути ца ли на Кон стан ти но во ре ли гиј ско пре о бра ће
ње, али је од до но ше ња Миланскогедиктаон уви део зна чај 
хри шћан ства за учвр шћи ва ње сво је вла сти. 

На пи та ње ка кав је хри шћа нин био цар Кон стан тин мо же се 
од го во ри ти са гле да ва њем ње го вог од но са пре ма ре ли ги ји. 
Оскуд не не по сред не до ка зе о ње го вој ре ли ги о зно сти тре ба 
са гле да ти у кон тек сту ње го вих по сту па ка као осно ве за ту
ма че ње ње го вог од но са пре ма па ган ским бо го ви ма и пре ма 
хри шћан ству. За не ма ри ва њем прет ход них чи ње ни ца, на ста
ла су и број на ту ма че ња Кон стан ти но ве ре ли ги о зно сти, ко ја 
исто ри ча ри ре ли ги је раз вр ста ва ју у три гру пе. У пр ву спа
да ју она ко ја ис ти чу ње го во из вор но пре о бра ће ње на кон ми
стич ког до жи вља ја не по сред но пред бит ку са Мак сен ци јем. 
Дру гу чи не ста во ви ко ји ука зу ју на ње го во уви ђа ње зна ча ја 
хри шћан ства као но ве вла дар ске и др жав не иде о ло ги је, док 
у тре ћу спа да ју твр дње о то ме да је остао до кра ја свог жи
во та па га нин ко ји је из фор мал них и праг ма тич ких раз ло га 
при хва тио хри шћан ство.11 

Уко ли ко се има у ви ду да је упо ре до ле ги тим но по сто ја ње 
па ган ских и но вих хри шћан ских схва та ња ка рак те ри са ло 
вре ме од до но ше ња Ми лан ског едик та, он да у на ред ним де
це ни ја ма, тач ни је до Ти бе ри је вог про гла ше ња хри шћан ства 
др жав ном ре ли ги јом, хри шћан ство по сте пе но пре о вла да ва 
над па ган ством. У том про це су пре суд ну уло гу је имао и 
Кон стан тин. Ко ли ко је, ме ђу тим, он био хри шћа нин, а ко
ли ко је остао па га нин по себ но је пи та ње. Ле ген де о ње го
вим ми стич ким ис ку стви ма, нај пре Апо ло на, а по том и 
Ису са Хри сто са, ство ре не су на осно ву спи са са чи ње них у 
вре ме ње го ве вла сти и сла ве и има ју иде о ло шку функ ци ју. 
На осно ву њих се не мо же го во ри ти о ње го вом ре ли гиј ском 

11 Линг, Т. (1990)Историја религијеИстока и Запада,Бе о град: Срп ска 
књи жев на за дру га, стр. 222 223.
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пре о бра жа ју. Не по сред но пред бит ку код Мил виј ског мо ста, 
он ни је до жи вео ми стич ки пре о бра жај и по стао хри шћа
нин, али је од та да ис ка зи вао праг ма тич ни од нос пре ма хри
шћан ству и пре ма ста рој па ган ској ве ри. Уко ли ко се од го вор 
тражи у етич кој рав ни, он да су по је ди ни ње го ви по ступ ци, 
по пут уби ства си на из пр вог бра ка и дру ге же не, да ле ко од 
хри шћан ског етич ког прин ци па са мо жр тво ва ња из љу ба ви и 
нечи ње ња дру ги ма оно што се би не би по же лео да му дру ги 
учи не. Ти по ступ ци отва ра ју и пи та ња: Ко ли ко је на пу ту 
ин ди ви ду а ци је Кон стан тин спо знао се бе, сво је сла бо сти и 
ма не и мо гао да се су о чи са сво јом не га тив ном стра ном, сво
јом сен ком да би је пре вла дао? Да ли је ус пео да пре о бра зи 
се бе и одо ли ис ку ше њи ма да не по на вља гре шке и огре ше
ња од лу чан да не гу је вр ли не? Да ли је под ле гао па ган ском 
ис ку ше њу и по пут свих не са вр ше них хри шћа на, чи нио дру
ги ма оно што ни је же лео да му дру ги чи не? Ко ли ко је сво јим 
по на ша њем ути цао на од но се из ме ђу сво јих си но ва ко ји ће 
ме ђу соб но ра то ва ти, при кла ња ти се ари јан ству и до во ди ти 
у пи та ње ње го во на след ство? 

Иа ко је бла го на клон од нос пре ма хри шћан ству сте као од ро
ди те ља, мај ке Је ле не, ко ја ће, због по то њих за слу га за хри
шћан ство и от кри ва ња ча сног кр ста у Је ру са ли му, на ко јем 
је ра за пет Исус Хри стос, би ти про гла ше на за све ти тељку, и 
оца, Кон стан ци ја Фло ра, ко ји за сво је вла да ви не ни је про
го нио хри шћа не, Кон стан тин је по сто ја ње уз ви ше них хри
шћан ских прин ци па до жи вља вао као иза зов пре вла дава
ња па ган ског у се би и око се бе. При хва та ју ћи но ва, он је 
исто вре ме но за др жао и сво ја до та да шња ста ра ре ли гиј ска 
схва та ња. Па ган ство и хри шћан ство су при сут ни као чи ни
о ци це ли не ње го вог ре ли гиј ског ис ку ства. Нео прав дан са 
ста но ви шта ре ли гиј ске прин ци пи јел но сти, ова кав од нос је 
ра зу мљив у праг мат ској жи вот ној рав ни ко ја је зах те ва ла 
при ла го ђа ва ње и по мир љи вост. Због праг ма тич но сти он се 
не при др жа ва прин ци па, што је бли же па ган ском не го ли 
хри шћан ском мо ра лу. Са гле да на у кон тек сту чи та вог ње го
вог жи во та, Кон стан ти но ва ре ли ги о зност се мо же нај а де
кват ни је са гле да ти као по сте пе но при хва та ње хри шћан ских 
вред но сти и по ступ но пре о бра ће ње, ко је кр ште њем, не по
сред но пред смрт, до би ја нео спор но хри шћан ско обе леж је.12 
У том про це су, он је био хри шћа нин оно ли ко ко ли ко му је то 
до пу шта ла ње го ва па ган ска праг ма тич ност, од но сно остао 
је па га нин сход но мо гућ но сти да хри шћан ска схва та ња и 

12 Ле мер ле П. нав. де ло, стр. 40; Па ланк, Ж. Р. По ступ но пре о бра ће ње, 
у: Војсковођа,цар,светац, збор ник о Кон стан ти ну Ве ли ком,при ре дио 
Ози мић, Н. (1997), Ниш: Про све та, стр. 61 66.
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прин ци пе укло пи у оства ре ње сво јих жи вот них и по ли тич
ких ци ље ва. 

У Кон стан ти но вој ин ди ви ду а ци ји оцр та ва се пут вер ни ка 
ко ји ни је во ђен ре ли гиј ском стра шћу, већ сна гом свог ума 
уви ђа зна чај ре ли ги је ко јој је при да вао од го ва ра ју ћи зна чај 
у при ват ном жи во ту и по ли тич кој ак тив но сти. Ње гов пут од 
па га ни на до хри шћа ни на, ни је обе ле жен ви зи ја ма и сно ви
ђе њем ко је је до ве ло до ње го вог ре ли гиј ског пре о бра жа ја. 
Ми стич ко пре о бра ће ње је ре ал но уко ли ко је оно по че так 
дру га чи јег до жи вља ја све та као из раз ра ди кал не ду хов не 
и етич ке про ме не у од но су на до та да шњи жи вот. Ме ђу тим, 
та кав пре о бра жај Кон стан тин ни је до жи вео, јер је ње гов од
нос пре ма хри шћан ству обе ле жен по ступ ним ево лу тив ним 
про ме на ма. Он у хри шћан ству на ла зи тра же ног јед ног Бо га, 
а ле ген да о до га ђа ју пре бит ке код Мил виј ског мо ста има 
за циљ да по твр ди при род ни ау то ри тет но вог ца ра чи је су 
пре тен зи је да по ста не и је ди ни рим ски вла дар. За то је ње
го ва ре ли ги о зност ра ци о нал на, а осе ћа ња су пред ста вље на 
ле ген дом ко јом се су ге ри ше но ва исти на о над на рав ном, 
оли че на у хри шћан ском Бо гу, ко ја по ста је упо ри ште но вог 
по рет ка.

Је дан од бит них чи ни ла ца ње го вог при хва та ња хри шћан
ства је сте уви ђа ње пер спек тив но сти но ве ре ли ги је, ко јој је 
нај пре обез бе дио рав но прав ност, а по сле  по бе де над Ли ци
ни јем 324, ка да је по стао је ди ни цар, до при нео је и ње ној  
иде о ло шкој кон со ли да ци ји и док три нар ном сна же њу. Ор га
ни зо ва ње Пр вог ва се љен ског са бо ра 325. го ди не у Ни ке ји, 
на ко јем је и сам не по сред но уче ство вао, би ло је од пре суд
ног зна ча ја за хри шћан ство јер је та да де фи ни сан Сим вол 
ве ре и од нос из ме ђу Оца, Си на и Све то га Ду ха, утвр ђен је 
на чин на ко ји се од ре ђу је пра знич ни дан Вас кр се ња, од ба
че ни су до та да шњи гно стич ки спи си и усво јен је зва нич ни 
кор пус тек сто ва, че ти ри је ван ђе ља, ко ји по ста ју осно ва хри
шћан ске иде о ло ги је. Окон чав ши дог мат ске рас пра ве и по бе
див ши ари јан ство, ко је је про гла ше но за је рес и у по то њем 
вре ме ну пот пу но по ти сну то, Кон стан тин је у иде о ло шки 
кон со ли до ва ној хри шћан ској цр кви на шао по у здан осло нац 
соп стве не вла сти и ро бо вла снич ког по рет ка им пе ри је. Због 
сво јих за слу га за хри шћан ство, про гла шен је све титељем 
и, по зна ча ју, из јед на чен са апо сто ли ма13 да би као рав но
а по стол ски цар по стао сво је вр стан хри шћан ски иде ал. У 

13 Апо стол у зна че њу иза сла ни ка, ве сни ка. Пр ви апо стол је био сам Исус 
Хри стос, на чи ји је бож ји при зив до шао и сло бо дан, људ ски од го вор. 
Они ко ји су у свом вре ме ну чи ни ли оно што и Хри сто ви апо сто ли, по
твр ђу ју ћи прин цип по сто ја ња цр кве на ве ри, про по ве ди и под ви гу, по
ста ја ли су рав ни апо сто ли ма. Кон стан тин је са гра дио у Кон стан ти но по
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том про це су по ти сну то је оно не га тив но што је учи нио као 
вла дар а ис ти ца но оно по зи тив но, да је вла дао по бож јим 
и хри шћан ским за ко ни ма. Ње го ва иде а ли зо ва на пред ста ва 
учи ни ће га и сво је вр сним примером и по то њих срп ских вла
да ра. 

Бит ни је од ин си сти ра ња на на вод ном Кон стан ти но вом ми
стич ком пре о бра жа ју су ње го ва праг ма тич на вер ска то ле
ран ци ја и про цес по ступ ног пре вла да ва ња хри шћан ског над 
па ган ским. То ком ду го го ди шњег вла да ња бо рио се и са па
ган ским ис ку ше њи ма ко ји ма је по вре ме но под ле гао а пра
ви хри шћа нин је по стао ка да је мо гао искре но да се по ка је 
и ка да је, све стан да му ви ше не пре те ово зе маљ ска ис ку
ше ња, не по сред но пред сво ју смрт об ред но кр штен. Ње гов 
жи вот је и сво је вр стан обра зац ко ји по ка зу је да успех на 
не ком по љу за ви си пр вен стве но од успе шне ор га ни за ци је 
ре ле вант них чи ни ла ца од ко јих за ви си оства ре ње же ље ног 
ци ља. Као вој ско во ђа ту уме шност је до ка зао на бо ји шти ма 
про тив сво јих су пар ни ка, а ње гов од нос пре ма про бле ми ма 
ре ли гиј ског жи во та мо же се узе ти као па ра диг ма успе шног 
пре вла да ва ња и свих дру гих су прот но сти. 

Ле ген дом о Кон стан ти но вом ми стич ком пре о бра жа ју гу бе 
се из ви да ва жне чи ње ни це о ње го вом ду хов ном жи во ту и 
скри ва бит на по ру ка за ве ру ју ће пра во слав не љу де да се 
хри шћа ни ном по ста је у ду гом пе ри о ду ду хов ног са зре ва ња. 
Бож ји знак ко ји му се ука зао во дио га је до ци ља, али је то 
пу то каз и сва ком хри шћа ни ну на ње го вом пу ту ин ди ви ду а
ци је. Ис ти ца ње не у пит но сти ње го вог сна и ви зи је су ва жне 
за учвр шћи ва ње пред ста ве о ца ру као бож јем иза бра ни ку и 
по том ка но ни зо ва ном рав но а по стол ском све ти те љу. Ме ђу
тим, кон струк ци ја сна у окви ру ле ген де ука зу је на ва жност 
ра ци о нал ног об ли ко ва ња та кве пред ста ве ко ја има сво ју ду
бљу со ци јал ну, иде о ло шку и пси хо ло шку функ ци ју. 

Утвр ђе не чи ње ни це ве за не за на вод ни до га ђај Кон стан ти но
ве ви зи је Хри сто вог мо но гра ма на не бу и по то њег сна, у ко
јем му је су ге ри са но да ће ста вља њем тог зна ме ња на шти то
ве сво јих вој ни ка до ћи до по бе де у пре суд ном бо ју, по ка зу ју 
да је ство ре на ле ген да би ла у функ ци ји оја ча ва ња вла дар ске 
иде о ло ги је и ус по ста вља ња но вог ле ги ти ми те та на осно ву 
хри шћан ства. По зна том ме то дом про ри ца ња до го ђе ног, ле
ген да о про ро чан ској ви зи ји и ми стич ком сну ја вља се на кон 
бит ке чи ји је ис ход већ био по знат. Тек ка да је Кон стан тин 
по бе дио свог су пар ни ка, ства ра се при ча о то ме да му је и 
хри шћан ски Бог био на кло њен. По бе да, да кле, ни је би ла до

љу цр кву Све тих апо сто ла у ко јој је из ме ђу два на ест пра зних са р ко фа га 
са хра њен као 13. апо стол 337. го ди не.
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вољ на, већ се ле ген дом о про роч кој ви зи ји и ми стич ком сну 
екс пли цит но ис ти чу Ису со ва по др шка и по моћ. Уко ли ко је 
тим опре де ље њем, Бог иза брао сво ју стра ну, он да је би ло на 
по бед ни ку да то на кон бо ја и об ја ви сти чу ћи ти ме свој но ви 
ле ги ти ми тет. На ла зе ћи у хри шћан ству по треб но упо ри ште 
сво јој вла сти, Кон стан тин ус по ста вља ви зан тиј ски мо дел 
вла да ви не на прин ци пу сим фо ниј ске ускла ђе но сти све тов
ног и ду хов ног у ко јем је, ипак, цар увек био моћ ни ји од па
три јар ха. Обра зац ус по ста вља ња вла дар ског хри шћан ског 
ле ги ти ми те та би ће ко ри шћен и у по то њој тра ди ци ји срп ске 
сред њо ве ков не др жа ве чи ји су вла да ри, као што је Кон стан
тин ле ген дом о ви зи ји и сну по ве зи ван са Хри стом, до во ђе
ни у ве зу са Кон стан ти ном. 
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RELIGIOUSNESS OF CONSTANTINE THE GREAT 
Abstract

Deemed most creditable for the doctrinal and ideological foundation 
of Christianity, Constantine the Great was sanctified and considered an 
almost apostolic figure. It is believed that Constantine decided to take 
Christian faith after seeing the Christ monogram in a dream and a vision 
just before the Battle of the Milvian bridge. By God’s grace he was told 
that if he accepted the sign of Christianity and marked the shields of his 
soldiers with it, he would be victorious. If at that period of time pagan 
beliefs prevailed in him, then we can observe how he gradually accepted 
Christian faith in the years to come. Constantine became a pragmatic 
and a rational believer who was formally baptized at the end of his life. 
Keywords:paganism,Christianity,converting,mystique,ritual,rule,

ideology


