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Introducere 
 

Această lucrare analizează adevărul istoric al 

operelor lui Lactanțiu și Eusebiu din Cezareea, punând 

accentul pe opera ”Despre moartea persecutorilor”, operă 

redactată în anii eliberării creștinismului de sub tirania 

împăraților romani și a dreptății săvârșite de Marele 

Constantin, primul împărat creștin al Imperiului Roman.  

 

Elemente biografice 
 

În această secțiune voi prezenta câteva elemente 

biografice despre viața lui Constantin cel Mare. Acesta s-a 

născut la 22 februarie 280, la Naisós, Nis, în Serbia 

actuală. Și-a petrecut tinerețea ca ostatic la curtea 

Împăratului Dioclețian sau la curtea co-împăratului 

Galeriu. Era ostatic, pentru ca nu cumva tatăl său, 
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Constanțiu Clor, care era și el Cezar, să se răscoale 

împotriva Împăratului. Este posibil să fi cunoscut martiriul 

Sfântului Gheorghe și minunile săvârșite în Răsărit, 

pentru că dragostea sa față de mucenici trebuie să fi avut 

un suport real.1 A fost un războinic curajos, cu multe 

calități, cu suflet de erou. Mai întâi s-a căsătorit cu 

respectabila Ninevína, de la care l-a dobândit pe Crispus, 

cel dintâi copil. Din motive politice, la fel ca tatăl său, a 

divorțat de Ninevína și s-a căsătorit cu fiica co-

împăratului Maximian, Faústa. Fericitul istoric 

Vostantzóglou scrie mai multe despre ea. Constantin a 

dobândit de la ea trei fii: pe Constantin, pe Constanțiu și 

pe Constans, toți trei viitori împărați. Diocelțian a pus în 

aplicare un nou sistem administrativ, Renovatio Imperii, 

adică tetrarhia, în anul 285.2 

Dioclețian era primul dintre auguști și cezar, iar 

Galeriu, al doilea dintre auguști; Maximian, de asemenea, 

co-august, avândul drept cezar pe Constanțiu Clor, tatăl 

                                                                 
1 T. D. Barnes, Lactantius and Constantine, The Journal of Roman Studies, 
Vol. 63, 1993, pp. 39-40; 
2 Ibidem, p. 41; 
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lui Constantin, la Nis. În anul 305, la 1 Mai, Dioclețian și 

Maximian au abdicat, iar Galeriu și Clor au fost proclamați 

august în Apus, iar Galeriu în Răsărit. Constantin a fost 

chemat în Apus, aproape de tatăl său, care a murit în 

306. În 25 iulie, în același an, armata la proclamat pe 

Constantin Împărat. Aici trebuie să menționăm un lucru. 

Constantin, așadar, a fost proclamat Împărat de armată 

și de Senat. La fel și Maxențiu, fiul lui Maximian, a fost și 

el proclamat împărat, pe 28 octombrie. În 311 moare 

Galeriu, fiind succedat de Liciniu, care o ia de soție pe 

Constantía, sora vitregă a lui Constantin.3 

Pe 28 octombrie 312, Constantin îl învinge pe 

Maxențiu la podul Milvía (Mulvía). Senatul îl declară pe 

Constantin prim-august. În 313, Liciniu îl învinge pe 

Maximian, rămânând doar doi auguști: Constantin, cel 

dintâi, și Liciniu, al doilea. În 313 are loc celebrul Edict de 

la Milan (Mediolanum). În 321, Liciniu repetă persecuțiile, 

dând un nou decret împotriva creștinilor, deși decisese în 

313, împreună cu Constantin, să înceteze persecuțiile. 

                                                                 
3 Ibidem, pp. 42-43; 
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Apoi are loc conflictul dintre cei doi și înfrângerea lui 

Liciniu.4 În 324, Constantin devine singur împărat 

(μονοκράτορας), iar imperiul își redobândește unitatea, 

extins pe o suprafață imensă: din Thule, care s-ar putea 

să fie Islanda de azi, sau Irlanda, până în Persia și India. 

Imperiul devine un stat unic, cu administrație centralizată 

și un singur împărat. În 325 are loc Sinodul I Ecumenic, 

iar în 330 este inaugurată nouă capitală, Noua Romă. Pe 

22 mai 337, Constantin moare la Drépano, în Bithinia 

Asiei Mici, orașul de baștină al Sfintei Elena, numit și 

Elenoúpolis. Constantin a fost botezat de prietenul său, 

Eusebiu de Nicomidia, luând veșmânt alb, după ce fusese 

mai întâi catehumen, iar apoi îmbolnăvindu-se și murind, 

fiind în vârstă de aproape 60 de ani. A fost dus și 

înmormântat în capitală, Noua Romă.5 

 

 

 

                                                                 
4 Ibidem, pp. 44-45; 
5 Ibidem, p. 46; 
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Critici aduse la adresa lui Constantin 
cel Mare 

 

Este cunoscut faptul că, atitudinea istoricilor față 

de Marele Constantin este contradictorie. Pentru unii, el 

constituie o mare enigmă sau un criminal abominabil și 

un oportunist, pentru alții, însă, el e un miracol al istoriei. 

Acest lucru se-ntâmplă pentru că, de obicei, predomină 

criteriile ideologice și evaluări prezumtive, în lipsa utilizării 

surselor.6 Una dintre cele mai mari crime din domeniul 

istoric, care conduce direct la autodesființarea istoricului 

și cercetărilor lui, este utilizarea istoriei prelucrând-o 

după bunul plac, în vederea susținerii unor lucruri care nu 

sunt fundamentate istoric. De asemenea, o altă problemă 

o constituie nu numai utilizarea ideologică a istoriei și a 

izvoarelor istorice, ci și anacronismul istoric, adică 

                                                                 
6 Ibidem, p. 29; 
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interpretarea unor evenimente și personalități istorice 

prin judecăți și premise ale prezentului.7 

 

Lactanțiu și Eusebiu 
 

Venind vorba de Marele Constantin, doi istorici 

contemporani lui au prezentat evenimentele care i-au 

adus recunoștere creștină și l-au ridicat la rangul de Sfânt 

al Bisericii creștine. Astfel Eusebiu din Cezareea, cunoscut 

și ca părintele istoricii bisericești, avea legături de 

prietenie cu Marele Constantin și, tocmai de aceea, 

informațiile date de el trebuie judecate și comparate cu 

cele furnizate de alte izvoare. Dacă nu pot fi comparate, 

ele rămân drept mărturii, dar nu pot fi utilizate de nimeni 

în vederea susținerii vreunor teze.8 

Un alt istoric contemporan, prieten cu fiul lui 

Constantin, Crispus, a fost Lactanțiu. El a scris lucrarea 

„Despre moartea persecutorilor”, a prigonitorilor 

                                                                 
7 Ibidem, pp. 30-33; 
8 Ibidem, pp. 34-37; 
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creștinismului. Dar și Sfântul Grigorie Teologul, în 

poemele sale se preocupă de cele două Rome, cea veche 

și cea nouă. Pe cea de-a doua o consideră legătura dintre 

Orient și Apus, dar voi reveni asupra acestei  chestiuni 

mai târziu. Aceste sunt cele mai sigure izvoare 

contemporane.9 

Pe de altă parte, un istoric care a evidențiat 

elemente negative despre Marele Constantin și care s-au 

perpetuat până în ziua de azi este istoricul păgân, 

idololatru fanatic, Zósimos (425-518). El a scris la un 

secol, un secol și jumătate după Marele Constantin. 

Eusebiu, după cum am mai spus, părintele istoriei 

eclesiastice, a răposat în 339 sau 340. Constantin cel 

Mare murise în 337, deci fuseseră contemporani. Zósimos 

a fost un suporter fanatic al religiei antice, scriind 

lucrarea „Istoria Nouă” începând cu Împăratul August și 

încheindu-o cu anul 410. Izvoarele lui sunt păgâne, iar 

informațiile pe care le dă nu pot fi confirmate. Cei care 

vor să exploateze situația împotriva lui Constantin cel 

                                                                 
9 Ibidem, p.38 
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Mare recurg permanent la elementele nedovedite ale lui 

Zósimos. 

Această lucrare va analiza adevărul istoric al 

operelor lui Lactanțiu, punând accentul pe opera ”Despre 

moartea persecutorilor”, operă redactată în anii eliberării 

creștinismului de sub tirania împăraților romani și a 

dreptății săvârșite de Marele Constantin, primul împărat 

creștin al Imperiului Roman.10 

Lactanțiu despre Constantin 
 

Lucrarea De Mortibus Persecutorum este dedicată 

duhovnicului Donatus, care a fost torturat și persecutat 

de 3 magistrați (prefecții pretoriani Flaccinus, Sossianus 

Hierocles și Priscillianus) care au fost responsabili de 

succesivele condamnări în Nicomedia până când 

muribundul Galerius a declarat amnistie pentru toți 

creștinii. Cuvintele de început evidențiază clar contextul 

scrierii: Dumnezeu a auzit rugăciunile lui Donatus, 

inimacii sunt distruși, o pace liniștitoare zace asupra 

                                                                 
10 Ibidem, p. 38; 
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lumii, Biserica aproape ruinată se ridică din nou. Pentru 

Dumnezeu s-au ridicat împărați care au nimicit domniile 

crude ale tiranilor, și au șters lacrimile celor care au fost 

chinuiți de domnia acestora. Cei care l-au atacat pe 

Dumnezeu zac morți, și Lactantiu leagă moartea lor 

pentru a arăta generaților viitoare cum își manifestă 

Dumnezeu virtutea și măiestria prin pedepsirea tuturor 

inamicilor Lui.11  

După o mică prezentare a soartelor avute de către 

persucutorii creștinilor (Nero, Domitian, Decius, Valerian 

și Aurelian), Lactantiu începe o descriere sălbatică și 

detaliată a persoanelor, familiilor și acțiunilor lui 

Diocletian, Maximian și Galerius cu un bilanț asupra 

începerii persecuților, de la abdicarea lui Diocletian (1 

mai 305), și cu nominalizarea celor doi noi Cesari, 

Severus and Maximinus Daia. Urmează o prezentare 

detaliată și severă (critică) asupra acțiunilor lui Galerius și 

Augustus care au dus la proclamarea lui Constantin ca 

împărat și a primei sale acțiuni: acelea de a declara 

                                                                 
11 Lactan�iu, Despre moartea persecutorilor, Editura Polirom, 2011, pp. 
17-18; 
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creștinismul ca singura religie. De aici Lactantiu 

urmărește evenimentele politice ale următorilor 4 ani: 

recunoșterea de către Galerius a lui Constantin ca Cesar, 

proclamarea lui Maxentius, moartea lui Severus, eșecul 

lui Galerius de a-și impune autoritatea în Italia, tentativa 

lui Maximian de a-l detrona pe  Maxentius, conferința de 

la Carnuntum unde Licinus a fost proclamat Augustus, 

ultimul refugiu al lui Maximian la Constantin și moartea 

sa.12  

Maximian a fost primul persecutor care a murit. 

Deodată Dumnezeu și-a întors privirea spre celălalt 

Maximian (Galerius) care a fost inițiator al persecuțiilor și 

care se gândea la vicennalia și la fondurile necesare 

pentru celebrarea acestora. În cursul celui de-al 

optsprezecelea an de domnie, Dumnezeu l-a lovit cu o 

boală incurabilă. Nici doctori, nici Apollo, sau Asclepius nu 

l-au putut salva de această boală, fapt pentru care și-a 

întors gândirea spre Dumnezeu, promovând Edictul de la 

Nicomedia din 30 Aprilie 310 prin care permitea 

                                                                 
12 Ibidem, pp. 23-26; 
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creștinilor să se roage, să se întâlnească în locuri de 

rugăciune și eliberându-i astfel din închisoare. La scurt 

timp după aceasta Galerius a murit.13  

La auzul morții acestuia Maximius a ocupat Asia 

Minor, a încheiat un tratat cu Licius și a continuat să 

promoveze politicile demarate în Siria și Egipt. Deși 

Galerius a emis Edictul pentru a fi continuat de către toți 

conducătorii viitori, Maximius l-a abolit, ca urmare a 

petițiilor venite din partea cetățenilor păgâni. De 

asemenea a numit șefi ai locașurilor de cult în care să se 

aducă omagii zeilor locali, nepermițând accesul creștinilor 

în acestea. Acesta a pretins că este milostiv, creștinii 

nefiind omorâți în zonele unde zeul Oriens avea lăcașuri, 

în teritoriul controlat de Maximius, doar mutilați: se 

permitea să le fie scoși ochii, să li se taie mâinile, 

picioarele, nasul și urechile. Maximius dorea să instaureze 

aceste practici în tot regatul său însă acesta a fost 

descurajat de o scrisoare primită din partea lui 

Constantin. Astfel a continuat practicile de persecuție 

                                                                 
13 Ibidem, pp. 27-29; 
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într-o formă ascunsă, ucigând prin înnecare creștinii și 

apelând la metode de corupție și șantaj pentru a le 

schimba religia.14  

După moarte lui Diocletian, Maximius a fost 

singurul dintre inamicii lui Dumnezeu care mai trăia. 

Acesta a intrat în alianță cu Maxentius, care era în război 

cu Constantin. Însă Constantin l-a învins pe Maxentius, 

întrând în Roma și oferind-o de soție pe sora sa, lui 

Licinius în Milan. Maximius a încercat să-l surprindă pe 

Licius intrând în Europa însă a fost învins în apropiere de 

Adrianopole. Licinius,  care l-a învins pe Maximius cu 

ajutorul Domnului a avansat spre Nicomedia, unde pe 13 

Iunie, ca semn de mulțumire față de Domnul, a publicat 

o scrisoare pe care a înaintat-o guvernatorului de 

Bithynia: prin care toți permitea tuturor libertatea în a-și 

alege religia și returna toata proprietățile 

furate/confiscate de la creștini. Licinius a declarat că 

permite ca bisericile să fie restaurate, încheiând astfel o 

persecuție ce a durat aproximativ 10 ani și 4 luni. După 

                                                                 
14 Ibidem, pp. 30-33; 
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care l-a urmărit pe Maximius, care s-a sinucis la Tarsus, 

pe unde armata lui Licinius a reușit să treacă de porțile 

siciliene.15  

Trei capitole de epilog încheie lucrarea. Prima, cu 

execuția fiilor lui Galerius și Severius, și a fiului și ficei lui 

Maximius, de către Licinius, împreună cu sinuciderea 

văduvei lui Maximinius. După care prinderea nevestei lui 

Galerius după o urmărire de 15 luni, și uciderea acesteia 

împreuna cu mama ei. Și ultimul cu o odă de mulțumire 

față de bunătatea lui Dumnezeu, și a rugăminții de a păzi 

pe oamenii și poporul creștin de diabolicele bestii, 

încheind cu o rugăciune de a păzi bisericile și a se reclădi 

în pace.16  

Lactantiu a scris această operă în imediata 

apropiere a încheierii persecuției, fiind vizibil marcat de 

aceasta: ”nunc post atrae tempestatis violentos turbines 

placidus aer et optata lux refulsit”. Publicarea lucrării De 

Mortibus Persecutorum  a trebuit să fie undeva în 

apropierea morții lui Maximius (vara anului 313), însă 

                                                                 
15 Ibidem, pp. 33-35; 
16 Ibidem, p. 36; 
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Lactantiu a inclus și evenimente ulterioare. Capitolele 

care succed lucrarea propriu-zisă, includ nu doar executia 

lui Candidianus fiul lui Galerius, dar și fiului lui Severus, a 

familiei lui Maximius, dar și a nevestei lui Galerius după o 

urmărire de 15 de luni, și uciderea acesteia împreuna cu 

mama ei, care ar fi însemnat cel puțin anul 314.17 

 

Viziunea lui Constantin,  relatată de 
Lactanțiu 

 

Cu puţin timp înainte de bătălia de la Milvius, 

Constantin, indecis, se ruga la Dumnezeu să-l ajute. Într-

o zi, în amiaza mare, Constantin şi soldaţii care erau în 

jurul său au văzut dintr-o dată pe cer o cruce luminoasă, 

care purta o inscripţie în greceşte: Ἔντούτῳ, νίκα, adică 

„întru aceasta, învingi”. Neştiind ce să facă, în noaptea 

următoare în timpul somnului i-a apărut Hristos care i-a 

lămurit sensul acestui semn pe care Constantin l-a 

adoptat pentru soldaţii săi. La acesta se poate adăuga 

                                                                 
17 Ibidem, p. 36; 
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povestirea pe care o face puţin după bătălie autorul 

creştin Lactanţiu, care ne spune cum după un vis din 

ajunul bătăliei, Constantin a pus să se înscrie pe scuturile 

soldaţilor un nou semn care i se revelase, adică 

monograma făcută din primele litere greceşti ale numelui 

lui Hristos (X şi P). Ori, relatarea lui Eusebiu, – reţinută 

de tradiţia ortodoxă –, se dovedeşte a fi cea mai bună 

explicaţie a schimbării lui Constantin. Din punct de 

vedere politic, decizia lui Constantin părea iraţională: 

creştinii numărau în cel mai bun caz 10% din populaţie, 

şi marea majoritate îi considerau ca cea mai mare 

ameninţare pentru puterea imperială. De ce tocmai cel 

care vroia să restabilească imperiul ar fi ales să urmeze 

împotriva voirii propriei sale populaţii un cult minoritar? 

Iată deci, că prin bătălia de la Milvius, câştigând imperiul 

cu ajutorul semnului creştin, Constantin devenise brusc 

apărătorul Bisericii şi al creştinilor.18 

                                                                 
18 Pentru semnele supranaturale primite, în Antichitatea târzie, în v is sau în 
viziune, putem vedea Jaqueiline Amat, Songes et visions: l’au-dela dans 
litterature latine tardive( Etudes augustiniennes, Paris, 1985); 
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  În 313 Constantin dă edictul de la Milano: 

creştinismul devine o religie licită şi bunurile confiscate în 

timpul persecuţiilor lui Diocleţian sunt restituite. 

Constantin se proclamă creştin şi îi încurajează pe 

cetăţenii romani să se convertească, lăsându-le totuşi 

libera alegere. Ia diverse măsuri care arată tuturor 

favoarea de care se bucura creştinismul, (spre exemplu 

instaurarea duminicii ca zi de odihnă). Construieşte 

lăcaşuri de cult: la Roma, palatul de la Latran este oferit 

papei, în timp ce o mare bazilică este construită pe colina 

Vaticanului, pe locul moaştelor Sfântului Petru. Sfânta 

Elena descoperă Sfânta Cruce la Ierusalim şi Constantin 

zideşte bazilica Sfântului Mormânt.19 

  Schimbarea este de anvergură: de pe o zi pe alta, 

creştinii nu mai sunt obligaţi să trăiască într-o semi-

clandestinitate, în teama că oricând se poate declanşa o 

nouă persecuţie. De acum înainte, Biserica, – sprijinindu-

se pe puterea imperială –, dispune de mijloace pentru a 

atinge întreaga populaţie. Astfel au loc convertiri în 

                                                                 
19 Ibidem, pp. 36-37; 
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masă: timp de un secol, majoritatea populaţiei imperiului 

se converteşte, iar în 391 împăratul Teodosie poate 

interzice cultul păgân. Din momentul în care creştinismul 

devine religie majoritară se pune problema organizării lui. 

Constantin, devenit protectorul legitim al Bisericii, 

intervine în viaţa ei. De exemplu, reuneşte Sinodul de la 

Niceea în 325 pentru a pune capăt unei probleme dificile, 

a tezelor lui Arie, – un preot care nega divinitatea lui 

Hristos –, teze condamnate în cursul acestui sinod. Pe 

scurt, o revoluţie inimaginabilă are loc: întreaga lume 

cunoscută de romani devine creştină şi Constantin e 

proclamat isapostolos, egal cu apostolii. Acesta nu 

înseamnă că el devenise de pe o zi pe alta un creştin 

desăvârşit; de altfel funcţia imperială avea propriile ei 

exigenţe: a face războiul, a face faţă teribilelor lupte şi 

rivalităţi familiale legate de acestă funcţie.20  

 

 
                                                                 
20 Ibidem, pp. 37-38; 



19 

 

 

Relatarea despre viziunea și 
convertirea lui Constantin, relatată de 

Eusebiu de Cezareea 
  

Eusebiu de Cezareea, prezintă viziunea lui 

Constantin, în cartea I a, cap. 28-30, afirmând că 

împăratul Constantin, observând inferioritatea militară în 

care se afla, s-a rugat lui Dumnezeului tatălui său, 

cerându-i să se descopere pe Sine și să îl ajute în necazul 

de față: „Și cum ședea împăratul înălțând astfel 

rugăciune stăruitoare, i s-a arătat un semn cu totul fără 

de seamăn de la Dumnezeu. Era cam pe la ceasurile 

amiezei, când ziua începuse să cadă și Constantin a văzut 

ochii săi pe cer, deasupra soarelui, semnul de biruință al 

crucii, făcut din lumină și deasupra o inscripție: Întru 

aceasta vei învinge”.21 

                                                                 
21 Eusebiu de Cezareea, Relatarea despre viziunea i convertirea lui 
Constantin, pp. 29-30; 
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 În timpul somnului, Hristos, Fiul lui Dumnezeu, i s-

a arătat împăratului cu semnul văzut de el pe cer, 

poruncindu-i că semnul ce i s-a arătat, să-l folosească 

spre ajutor ori de câte ori va avea de luptat cu dușmanii. 

Eusebiu, ne spune mai departe, că împăratul tulburat de 

acea viziune, a chemat la el pe preoții ce dețineau 

învățătura Lui, întrebându-i ce fel de Dumnezeu era acela 

și care este tâlcuirea arătării semnului de el. Preoții au 

dat un răspuns prompt și anume spunându-i că acela era 

Dumnezeu Fiul, Unul Născut al singurului Dumnezeu și că 

semnul era simbolul nemuririi, un semn triumfal al 

biruinței pe care el o avusese asupra morții, atunci când 

sălășluia în treacăt pe pământ.22 

 Din această privință relevantă, este comportarea 

sa față de creștinism, dovada acestui fapt a fost statuia 

sa din Forul de la Roma, care după instrucțiunile lui 

trebuia să poarte în mâna dreaptă o cruce. Din spusele 

lui Eusebiu, inscripția dedicatorie de sub statuie spunea: „ 

Prin acest semn aducător de mântuire, care este 

                                                                 
22 Ibidem, pp. 30-31; 
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adevărata dovadă a puterii, eu am salvat orașul vostru de 

sub jugul tiranului, am eliberat Senatul și poporul roman, 

redîndu-i vechea demnitate și strălucire. În privința 

simpatiei lui Constantin față de creștinism, după anul 

312, semnificative sunt două scrisori, una trimisă lui 

Maximin în orient, în care intervine în favoarea creștinilor, 

cealaltă expediată prefectului Anullinus în Africa de Nord, 

unde-i cerea să redea Bisericii toate bunurile confiscate. 

Tot atunci, dintr-un alt document aflăm că Împăratul 

Constantin trimite o numeroasă sumă de bani episcopului 

ortodox Caecilian de Cartagina, pe care acesta putea să o 

folosească pentru „clerul dreptmăritor și prea sfântului 

cult ortodox.” Totuși, cel mai clar și important interes a 

împăratului Constantin cel Mare față de creștinism este 

Edictul de la Milan din anul 313, dat împreună cu 

Liciniu.23 

 

 
                                                                 
23 Ibidem, pp. 31-32; 



22 

 

 

 

Concluzii 
 

Viața împăratului Constantin cel mare a făcut subiectul 

unor discuții controversate în istorie.  

Critici la adresa lui s-au adus datorită contextului istoric 

în care acesta a permis creștinismului să devină religie 

oficială.  

Lactanțius este un istoric contemporan cu Constantin cel 

Mare, care a relatat evenimentele istorice ale acelei 

perioade într-o manieră obiectivă și realistă, neputând fi 

acuzat de subiectivism, cum ar putea fi cazul istoricului 

Eusebiu din Cezareea.  

 

 

 



23 
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