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A 25 de Julho de 306, Flavius Valerius Conslantiims era aclamado por suas tropas Imperator Augustus
na cidade romana de Eboraeum (York), nos confins
Mperbóreos do Império.
Esta proelatnação constituía de per si uma verdadeira revolução. Havia treze anos, efetivamente, um
grande estadista, Diocleciano, construíra o imenso organismo imperial como delicada máquina de relojoaria, de que toda usurpação militar como esta era cuidadosamente excluída. No decorrer do século III.°5 o Império sofrerá de uma tremenda crise política, em que esiivera a ponto de sossobrar: juntamente cofm uma tempestade de invasões, que de todos os confins do mundo
bárbaro se abatera sobre as províncias romanas, terríveis guerras civis haviam arrebatado inteiram ente a estabilidade ao poder imperial: de 235 a 285, sem contai*
os que usurparam o poder, vinte imperadores se tinham
sucedido, tão depressa derrubadas e assassinados,
quanto revestidos da púrpura. Com uma única exceção, durante ôsse meio século, a investidura pelo senado não passara de formalidade forçada, visto que as
iniciativas partiam sempre do estado-maior das legiões.
Ademais, revoltas e conspirações saídas do exército vinham logo destruir o que outros soldados tinham edifiçado; os melhores imperadores, se não eram tragados na bárbara tormenta, caíam vítimas destes caprichos das tropas romanas: assim um Galieno, um Aureliano, ura Probo, não tinham podido levar a cabo

aquela reforma tio Estado que haviam concebido c mesmo começado a realizar. Diocleciano terminou a obra
deles; e, tendo fundado no seio da antiga Respublica
romana uma verdadeira realeza oriental, pensou assegurar o futuro do Império, renovado pelo engenhoso
mecanismo de tetrarquia.
Em 293, após nove anos de um reinado que se iniciou também pela usurpação militar, Diocleciano decidiu que a magistratura imperial teria quatro titulares:
com seu colega Maximiano, formaria daí em diante o
colégio dos Augustos, a que se ajuntaria um colégio de
dois Césares, colaboradores e sucessores designados dos
Augustos. Ficando as fronteiras e as províncias repartidas entre os quatro imperadores, a paz interior e exterior ficaria mais bem salvaguardada; e, antes de
tudo, o delicado problema da sucessão imperial parecia
resolvido sem esforço. Sem dúvida, o Senado de Roma
perdia, com seu direito de invcslidura, a soberania nominal de que vinlia gozando havia mais de três séculos;
mas o exército, seu temível concorrente, não teria mais
ocasião de intervir na designação dos príncipes, pois
que sòmenle a eooptacâo devia ler lugar. O "primeiro
Augusto'' se tinha escolhido um colega; foi ele que, de
acordo com este, investiu os Césares, os quais, pelo desaparecimento dos primeiros, teriam acesso à dignidade suprema, e designariam seus substitutos. Este automatismo se processou até 305, quando Diocleciano
e Maximiano solenemente abdicaram: seus Césares, '
Constando e Galério, eram elevados à dignidade de
Augustos e transmitiam a de César a dois novos, Severo
e Maximino Daia. Mas logo no ano seguinte, a morte
do "primeiro Augusto" Constando era seguida das
proclamações de seu filho Constantino. Esta usurpação militar reabria o caminho para a anarquia.
O beneficiário desta revolução era um jovem de
vinte e cinco anos. Nascera cm 280, provavelmente,
naquelas províncias ilíricas de onde eram originários

seus pais: Fia viu Júlio Constando, oficial superior do
exército datmbiano, e Helena, uma criada de hospedaria, parece. Esta não tinha, junto de Constando, mais
que a posição de concubina. Por volta de 289, tornado prefeito do pretório de Maximiano, Constando
desposou em justae nuptiae sua enteada Teodora.
Terá o jovem Constantino parecido molesto nesse lar,
que logo vieram encher três filhos e outras tantas
filhas? O caso é que, quando o novo César é encarregado da defesa e da administração das Gálias, o filho
de Helena, com seus doze anos, é enviado para Nicomédia, à corte de Diocleciano. Não temos nenhum
dado a respeito desses anos que o jovem Constantino
viveu assim, como refém, junto do "primeiro Augusto", senão que o acompanhou ao Egito, em 295-296.
Mas é certo que o adolescente, mesmo sem ser iniciado
no funcionamento do governo imperial, preparou-se
ütilmente para o papel que deveria desempenhar mais
tarde.
Em 305, sua valentia e seu porle marcial, lauto
como suas qualidades pessoais, parecem designá-lo
para o Império, quando a abdicação de Diocleciano e
de Maximiniano abre duas vagas na tetrarquia. Mas
o imperador de Treves, promovido ao posto de "primeiro Augusto", teria tomado, ao ver de Galério, demasiada importância no colégio imperial, se seu filho nele
entrasse como césar. Constantino, assim como o filho de Maximiano, Maxêncio, são portanto afastados.
Em face desta hostilidade mal disfarçada. Constando,
sem reclamar, toma como pretextos sua idade e saúde
para solicitar a presença de seu filho. Galério se finge
de surdo a princípio, e envia o jovem a participar de perigosos combates contra os bárbaros do baixo Danúbio.
Diante das instâncias do primeiro Augusto, cede afinal,
não sem o pensamento oculto de embaraçar a viagem
do jovem para a Gália. Mas Constautino não lhe deixa
tempo de executar seus desígnios: escapando de Isico-

por causa do deus Hércules, que Diocleciano havia
oficialmente assinado a seu colega como patrono do
Império. Constando deve ter sido "heracleu" sob as
ordens de Maximiano; Constantino, por sua vez, também se torna tal, quando desposa a filha deste, Fausta,
de quem era noivo havia alguns anos. A cerimônia tem
lugar em Treves, a 31 de março de 307; o panegírico
pronunciado na ocasião celebra os méritos dos dois
imperatores herculei. Quando, no ano1 seguinte, Maximiano se desentende com Maxêncio que o expulsa da
Itália, Constantino hospeda-o na Gália e instala-o em
seu palácio de Aries, com as maiores mostras de respeito. Mas esta harmonia não dura: o velho imperador,
cuja ambição fica insatisfeita com um titulo vazio, insurge-se contra o genro, como conspirou contra o filho;
em princípios de 310, revela-se a intriga: Constantino,
vindo de Treves a toda pressa, persegue-o de Aries ate
Marselha, assedia-o nesta cidade e força-cr a render-se
e a abdicar. Pouco depois, encontram a Maximiano
enforcado. A versão oficial falou de suicídio; mas conta-se que uma vez ainda ele tentara fazer com que assassinassem Constantino: este, provavelmente, desembaraçou-se do incômodo sogro.
Rompe assim com Maxêncio e arrebata-lhe as províncias da Espanha (primavera de 310). É preciso, portanto, renunciar a todo vínculo com a dinastia heracléia. Mas imediatamente Constantino forja uma nova
legitimidade para si. Em um panegírico pronunciado
em Tre*ves, no princípio do verão de 310, um retórico
bem maneiroso dá-lhe como antepassado o imperador
Cláudio, o Gótico: Constantino, dizia em substância,
herdara o poder de seu pai, que, antes de morrer, têlo-ia designado às aclamações dos soldados, e Constâncio ligava-se ao "divino Cláudio" pela linha feminina . Reivindicando esta ascendência, Consíantino afirmava claramente os direitos da hereditariedade, que
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invocaria mais tarde em favor de sua descendência.
Assim é inaugurada a segunda dinastia flaviana, que,
da ascenção do primeiro Constâncio até a morte de Juliano, manter-se-á setenta anos sob a púrpura.
Em 310, porém, não se cogitava ainda do domínio do mundo romano todo. Como seu pai, Constantino
governava somente a Gália, a Bretanha e a Espanha.
De Treves, sua capital, vigiava a fronteira renana, alcançando vitórias sobre os alemanos (outubro de 306)
ou sobre os francos (julho de 310). Mas esse domínio
limitado, essas modestas tarefas não lhe poderiam contentar. íJe aspira, para começar, a conquista da Itália.
Cedo, precisamente, as circunstâncias tornam-se favoráveis. Quando Galério desapareceu (5 de maio de
311), repartem-se os despojes: Licínio vem a Sérdica
herdar suas províncias européias, Maximino Daia
ocupa a Ásia Menor, vai instalar-se em Nicomédia. Ao
mesmo tempo, Maxêncio, privado da Espanha, não
pofdia escapar à fome senão recuperando a África do
usurpador Alexandre. A anarquia simplificava-se, portanto: não restavam mais que quatro imperadores, repartindo entre si os territórios, exatamente como no
tempo de Diocleciano. Mas não se poderia falar de tetrarquia: embora Maximino Daia, o único sobrevivente do colégio imperial de 305, pretenda o posto de primeiro Augusto, já não existe mais nem subordinação,
nem solidariedade. Licínio podia sempre reivindicar
a Itália, que Maxêncio detinha; e se a morte de Galério
lhe permitiu estender-se em direção do Oriente, foi para
se opor a Maximino, diante do qual o Bósforo não forma senão uma fronteira precária. Este último, sentindo-se invejado, não está longe de acolher os oferecimentos do usurpador Maxêncio, que por sua vez teme
a Constantino. Dois blocos rivais se constituem pelas
aproximações que se esboçam entre os imperadores
de Roma e de Nicomédia por um lado, e os de Treves
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e de Sérdica por outro. Constantino, efetivamente, prevendo um conflito com seu vizinho, garante-se por uma
aliança com Licínio, que decididamente renuncia à
Itália, pois que obteve compensações do outro lado; e
em breve lança além dos Alpes a ofensiva que preparava desde muito.
Foi uma campanha fulminante, "uma expedição
napoleônica", como se tem dito. (1) O imperador das
Gálias, que não quer desguarnecer a fronteira do Reno,
leva consigo apenas 30.000 soldados contra um inimigo que dispõe de 188.000 homens. Antes dele, Severo
e Galério, com tropas mais numerosas, tinham fracassado nessa empresa. Todavia ele não hesita, e avança
para a frente. Após a passagem do Monginevra, Susa
é arrebatada, uma vitória é ganha na planície de Turim, e Milão tomada. Um exército de Maxêncio, acantonado em Veneza, na previsão de um ataque de Licínio, podia entravar, pelo flanco ou pela retaguarda, a
marcha de Constantino; este se antecipa no ataque,
franqueia o Pó de surpresa, assedia Verona, esmaga em
campo raso um exército de socorro conduzido pelo
prefeito Pompeiano Rurício, que morre em combate.
Toda a Itália do norte foi submetida em algumas semanas. Mas, após estes brilhantes feitos, que fazem pensar numa outra campanha da Itália, em que um grande
capitão se ilustraria 1484 anos mais tarde, o mais difícil estava por fazer: Roma, protegida pela muralha de
Aureliano, posta em condição de se defender havia
longas meses, podia resistir facilmente a um longo assédio; o próprio Aníbal se esgotara outrora diante de
semelhante empresa. Chegando ao cúmulo de sua imprudência, Constantino avança pela Via Flamínia e
o desfiladeiro de Saxa-Rubra, sob o risco de se fazer
aí cercar ou de vir a dar contra as muralhas da cidade,
1. Grégoire, La "conversion" de Constantin in Revue tle l'Untverstté <!•
Bruxelles, 1930-1931, p, 153.
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sem poder nem assaltá-la, nem reabastecer suas tropas.
Este arrojo lhe foi favorável. Maxêncio, em vez de permanecer entrincheirado em Roma, cometeu o erro de
vir a seu encontro; constrangido pela população romana ou demasiado confiante em sua estrela, sai do recinto da cidade com seu exército, a 28 de outubro, dia
aniversário de sua ascensão ao poder e avança ao longo do Tibre além da Ponte Mílvia. Suas tropas, atacadas pelo flanco no desfiladeiro de Saxa-Rubra, são desbaratadas ou lançadas sobre o rio. Ele mesmo pereceu
afogado.
Na manhã seguinte, Constantino celebrava em Roma sua entrada triunfal. Aclamado1 pela multidão, o
vencedor se apresenta como libertador. Em leis solenemente promulgadas entre 1.° de dezembro e 18 de
janeiro, ab-roga todos os atos do "tirano" desaparecido, pronuncia a dissolução da guarda pretoriana e
anuncia um regime novo, protetor dos fracos, severa
contra os delatores. Por sua vez, o Senado não satisfeito
de honrar o "Restaurador da República" erigindo-lhe
estátuas e dedicando-lhe um templo, confere-lhe o título de Maximiis Augustas e, em virtude disto, a qualidade de primeiro Augusto.
Eis aí Constantino de um só golpe elevado ao cimo
do colégio imperial. A tomada de Roma deurlhe, com
a posse da Itália toda e da África, um prestígio incomparável; em reação contra o sistema de Diocleciano,
voltou-se uma vez ainda, — a última, — para o antigo
Senado a fim de receber dele uma como investidura.
Apoiado sobre esta arcaica legitimidade, comanda no
Império todo, e ninguém lhe contesta a primazia. Maximino Daia, deposto do cargo que detinha por antigüidade, aceita o consulado para 313, que Constantino
reparte com ele. Quanto a Licínio, vem para junto
dele em Milão, em fevereiro de 313, e estreita sua aliança com o vencedor, desposando, como já estava combinado, sua irmã Constância. Em poucos meses, Cons-
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tantino franqueava a mais decisiva das escalas de sua
gloriosa carreira.
Tanto mais decisiva, que se coloca nessa época sua
conversão ou, se quiserem, sua adesão ao cristianismo.
Tocamos aqui num dos pontos mais discutidos da
história de Constantino. A respeito de seus anos de
formação e ascensão, de que se acaba de esboçar os principais traços, nenhuma contestação importante pode ser
formulada. Não acontece
o mesmo no que diz respeito a seu pensamento1 religioso. Este príncipe é apresentado por uns como um céptico que se serve da religião, por outros como um místico ou um supersticioso
à procura de seu caminho entre crenças diversas. Muitos historiadores recusam adotar o esquema tradicional da história eclesiástica, tal como traçaram os escritores coevos que teriam recebido as confidencias do imperador: a visão de uma cruz luminosa nos céus da
Gália numa tarde de 312, a ordem divina ouvida em
sonho de dar a seus soldados emblemas cristãos na
véspera da batalha contra Maxêncio, e assim, de urn
dia para outro, a conversão total do príncipe a uma
religião que ele ignorava e que seus predecessores haviarn perseguido. Ainda que o relato
de tais prodígios
devesse ser aceito sem discussão1, é evidente que o historiador não se poderia contentar com isto. "É difícil investigar com proveito coisas tão íntimas", diz
com razão Mons. Duchesne, que ajunta judiciosamente: "Deixando portanto ao1 mistério o que pertence ao
mistério, (preferir-se-á) verificar os fatos verificáveis (1)". Todavia é legítimo tentar também uma
reconstituição prudente da psicologia do nosso herói,
a fim de evitar a inverossimilhança dos retratas demasiado sistemáticos. "Constantino na Ponte Mílvia, escrevia recentemente o duque de Broglie, não é São
l, DueJsEssne, Hístoire ancienne tie 1'íglise, t. II, p, 59.

.
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Paulo na estrada de Damasco (1)"". Mas não é também
um frio político, como teria sido Henrique IV, que não
já à missa senão para conquistar seu reino. Quando
se analisa a conduta de Constantino em os negócios
religiosos, não se tem mais direito de negar a sinceridade das suas convicções, que de lhe negar visão de estadista. Constantino é um grande imperador que orientou para novos caminhos os destinos religiosos do mundo antigo. Mas é também um homem do seu tempo.
O crente explica o político; um e outro não se poderiam separar.
O cristianismo fizera, no correr do século III, e especialmente em favor da paz religiosa que reinou de
260 a 303, consideráveis progressos. Mas no ocidente
ilírio e gaulês, países de origem e de adoção de Constantino, era ainda potico espalhado; o povo não seria
convertido a ele senão lentamente, e assaz tarde. Era
o paganismo, ou mais exatamente suas múltiplas formas, que dominavam neles. Os cultos pagãos sofriam
a influência uns dos outros; resultava disto decadências, contaminações e transformações religiosas profundas. No século III, a fermentação e a inquietação
parecem ter sido levadas ao seu máximo, nesses tempos perturbados. Às velhas divindades autóctones, especialmente telúricas, são justapostos,
por vezes vitoriosamente, deuses novos, vindos do1 Oriente: Cibele,
Isis, Liber, Mithra. Os adeptos desses cultos orientais
formavam muitas vezes confrarias, em que os fiéis
eram iniciados em mistérios secretos. Os espíritos cultos, conscientemente ou não influenciados pelos sistemas dos filósofos - - o estoicismo, primeiro e após o
neoplatonismo
aproximavam de bom grado esses
múltiplos seres divinos em um sincretismo tendendo
para o monoteísmo. Monoteismo imperfeito e relativo,
que deixava subsistirem os deuses do Olimpo e as divihLê correspondam, 1888, IV, p. 594.
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dades locais ou exóticas, como expressões simbólicas
ou como criações subordinadas do Ser supremo, summus deus, summa divinitas. Religião imperfeitamente expurgada, que admitia por vezes as mais grosseiras superstições e os ritos mágicos vindos também do
longínquo Oriente.
Estes novos aspectos do pensamento religioso não1 representavam menos uma força, tanto mais suscetível de progredir quanto à simplicidade
e ao vago da doutrina se acomodavam crenças e cultos os mais diversos. Imperadores não temiam patrocinar esse deus abstrato, considerado por sua vez
como patrono soberano do Império: assim Aureliano
organizando o culto do Sol invictus.
Era a este sistema de idéias que se ligava o imperador Constâncio, e a tolerância de seu sincretismo,
tanto como um natural liberalismo, tinha-o levado a
respeitar o cristianismo quando da grande perseguição de Diocleciano: simples césar, não aplicou senão
com frouxidão os editos de 303, ccrntentando-se com
destruir os lugares de culto, sem perseguir os fiéis;
tornado primeiro Augusto, suspende completamente a
perseguição. O filho herda-lhe a política, e provavelmente as crenças. Quando o orador oficial presta homenagem na sua presença aos deuses imortais, especialmente a Júpiter e a Hercules, é que a razão de estado
impõe então a Constantino o respeito aos deuses da tetrarquia e a devoção a Hércules, patrono de seu sogro
Maximiano. Mas após a morte deste, quando procura
em sua ascendência verdadeira ou fictícia os fundamentos de sua legitimidade, é a religião de Cláudio e de
Constâncio que ele apregoa abertamente, e sinceramente, por certo. Os panegíricos de 310 e 311, abandonando toda mitologia, honram o deus supremo que protege o Império e o mundo. No primeiro, não se fala
senão em Apoio: o príncipe testemunhou-lhe seu fervor cumulando de dons seus templos augustos, num
dos quais ele teria tido a visão de seu glorioso porvir:
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"Tu viste, eu o creio, Apoio1 teu deus, que acompanhava a Vitória e que te oferecia coroas de louro trazendo
cada uma o presságio de trinta anos de reinado...
E por quê digo creio? Tu viste e te reconheceste a ti
mesmo na imagem daquele a quem profecias divinas
predisseram o império do universo (1)". Apoio, deus
solar, não é senão o Sol invictus, cujo nome aparece
freqüente nas moedas da época; e Constantino, não satisfeito de honrar este patrono de seu reinado, elevase até se identificar com ele. É o príncipe "jovem e
alegre, salvador e mui belo", como o deus que ele encarna. Em 311, o orador de Autun faz alusão às imagens dos deuses, a Júpiter, à Terra, mas antes de tudo,
ao numen imperial e ao "espírito divino que governa
todo este universo" e que, semelhante ao imperador,
"cumpre imediatamente o que concebeu (1)". Esta
fraseologia oficial exprime assaz bem a religião uni
tanto vaga do Ser supremo, a que tinha levado o sincretismo filosófico e místico do século III.
Essas crenças eram bastante vizinhas do monoteísmo judaico ou cristão, e não podia Constantino ignorar inteiramente a religião de Jesus, que ele vira no
Oriente, ora tolerada, ora perseguida. É natural que,
semelhante a seu pai, ele próprio tenha experimentado
uma real simpatia pelos cristãos, cuja fé devia parecerlhe vizinha da sua; esta simpatia pôde-se acentuar em
311, quando abertamente rompeu com a tetrarquia, da
qual os cristãos eram as vítimas, e quando Galério, o
perseguidor, reconheceu a derrota de seu esforço com
o famoso edito de tolerância. O Deus dos cristãos, que
foi mais forte que Júpiter, não seria idêntico a este
Ser supremo que ele reverencia? No empreendimento arriscado que ele comete em 312, um protetor celeste não deveria ser supérfluo. A temeridade da campa1. Panegurici Lattni, VII, 21.
a. Panegyrict Laíinl, VIII, 10.
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nha da Itália não se explica de outra modo senão que
o jovem imperador se. sentia amparado por forças do
Alto. Seus oficiais lhe desaconselhavam a ofensiva,
os arúspices eram contrários; todavia ele avança. "Quê
deus, quê majestade, por sua presença, te decidiu?" exclama um orador alguns meses mais tarde. A inscrição do Arco de Triunfo erigido após o feito de 312, atribui também sua vitória à intervenção da Divindade
(ínstincíu divinitatis). E' igualmente a "Divindade" summa divinitas - - que reverenciam juntos, Constantino e Licínio, em sua entrevista de Milão: a rescrito
de Licínio em junho de 313 dá testemunho; e seus próprios soldados marcham então contra Maximino Daia
cantando uma prece que reflete o mesmo deísmo: Summe deus, te rogamus; saneie deus, te rogamus... (1).
Esta vaga divindade não é essencialmente diversa do
Ser suprema que haviam celebrado os panegíricos de
Treves. Entretanto o discurso pronunciado em 313 diante do vencedor de Maxêncio contém invocações menos frias que as precedentes; a peroração eleva-se em
uma substancial prece monoíeísta: O' soberano Salvador das coisas, que tens tantos nomes quantas línguas têm os povos..., que sejas uma força e um espírito divinos, infuso no universo, misturado aos elementos, deslocando-Te de Ti mesmo sem nenhum motor exterior; que sejas, acima das céus, uma
potência
olhando Tua obra do cimo deste empíreo1, nós Te rogamos e pedimos que protejas eternamente este príncipe. É pouco desejar o bom êxito a um homem de tal
valor e piedade. Certamente uma bondade soberana
existe em Ti, portanto deves querer o que é justo e não
tens motivos para recusar o que está em Teu poder. Pois
se acaso recusasses alguma coisa àquele que bem a
mereceu, seria Teu poder ou Tua bondade que deixa
ria de existir (2)".
1. Lactânclo, De mortibus persecutornm, 4C, (j.
2. Panegurtcl iatint, IX, 26.
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Sem ousar decidir-se entre um panteismo de imãnència e a noção de um Deus transcendente, o orador de
313 vai certamente além de seus predecessores, porque o próprio príncipe foi também mais longe em sua
evolução religiosa. Como os outros redatores pagãos,
- o dos textos licinianos e o da inscrição senatorial
- não fala, contudo, senão de uma divindade deliberadamente anônima. Mas Constantino lhe deu já um
nome, se é verdade que à véspera da batalha decisiva,
fez apressadamente inscrever sobre os escudas dos soldados "o sinal de Cristo". Segundo o testemunho formal - - e digno de f é - - de Lactâncio, este sinal era
formado de duas letras entrelaçadas I e X, que podiam
ser as iniciais de íe.s-ous Christos; mas a primeira letra
era recurvada, ou mais exatamente, encimada por uma
bola (summo capite circumflexo) em que puderam
ver a grosseira justaposição das letras que, com o X
inicial, compõem a palavra Christoa; este monograma, sob sua forma primitiva ou sob a que se tornou
clássica, devia ser gravada após sobre o elmo cie
Constantino e sobre as moedas cunhadas por sua ordem, bem como em seu estandarte pessoal, ornado das
imagens laureadas dos príncipes, que recebeu por isto
o nome de labarum. O tipor oficial do lábaro não é
atestado senão depois de 317, mas desde 314 sinais cristãos aparecem no reversa de moedas cunhadas na Espanha: oficiais monetários não teriam tomado semelhante iniciativa se não estivessem convencidos de que
não seriam desaprovados e mesmo se não houvesse a
esperança de agradar o imperador.
De tudo isto não se pode concluir que Constantino professasse desde então um cristianismo verdadeiro e profundo. Ele quase não é instruído nos dogmas
da Igreja, nem disposto a observar estritamente os pré-
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ceitos do Evangelho; não solicita sua admissão nas fileiras dos fiéis, nem será mesmo catecúmeno antes de
seu batismo in extremis. Mas afirma sua simpatia ao
Deus dos cristãos, de Quem pediu a proteção em 313 e
que lhe deu a vitória; e vê no Cristo o enviado da Divindade soberana que adorava já sob a forma do Sol.
Também, continuando a honrar - - em suas moedas,
por exemplo - - o Sol invictas, mantido como símbolo
inofensivo do Salvador, o Sol de Justiça da Escritura,
declara-se estranho ao culto dos deuses. Não é ainda
a bem dizer, mais que "um começo de cristianismo (1) ".
Mas é o bastante para que se possa falar de uma "conversão" de Constantino, quando de sua vitória sobre
Maxêncio, em outubro de 312.
Que tenha havido nesta conversão elementos supersticiosos, é bastante evidente. Mas negar-lhe a realidade intima ou fazê-la repousar apenas sobre móveis políticosl, eis iduas soluções dificilmente aceitáveis. Esta conversão nos parece sincera, tanto mais
sincera que é interessada. Bem longe de se explicar
pela política, é ela que determina, desde o dia seguinte à vitória, a política religiosa de Constantino.
Nesse fim de 312, os cristãos gozavam, havia já
um ano, da liberdade que Galério, antes de morrer,
lhes havia concedido. O edito de 311, que lhes reconhecia os direitos de professarem sua fé e de praticarem
seu culto, aplicava-se nos Estados de Licínio e de Constantino, que o haviam também assinado, e ainda para este não passava de uma formalidade, pois seu pai,
Constâncio, tinha, desde 305, suspendido a perseguição nas Gálias. 1Quanto a Maxêncio, tinha-se mostrado, por seu turno , muito liberal para com as Igrejas da
Itália e da África. Somente Maximino Daia, no Orien-

1. Batiffol, La paia; constantinifnne

et lê catholicisme, p. 258.
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te, permanecia hostil: não tinha promulgado o edito de
Galério, e acabava mesmo de iniciar novas intrigas
contra os cristãos da Ásia Menor e os da Palestina e
do Egito.
O noivo favor de Constantino para com a religião
do Cristo manifesta-se desde o dia seguinte à sua entrada em Roma. Apenas nomeado primeiro augusto,
escreve a seu colega de Nicomédia para pedir que cesse
as perseguições. De fato, Maximino, antes do fim dêsse ano de 312, dá a seu prefeito do pretório Sabino
instruções de tolerância: "Será de preferência com delicadeza e por meio de exortações que farás aceitarem
o culto dos deuses os nossos provinvianos. Depois disto, se algum, por sua própria escolha, prefere o culto
dos deuses que se deve reconhecer, convém acolhê-lo;
mas se outros quiserem seguir a religião deles, deixaos o que lhes é permitida... Que não se permita ninguém vexar nossos provincianos com violência e intrigas... (1)". Mudança pouco sincera, e que não bastou para tranqüilizar os cristãos; estes, confessava o
mesmo imperador alguns meses mais tarde, "tiveram
dúvidas sobre as prescrições (dele) e não foram senão
com muita hesitação às cerimônias que lhes agradavam"; e os funcionários, percebendo as verdadeiras
disposições de seu senhor, "transgrediam as ordens(2)".
E tão bem, que o rescrito ficou letra morta. Mas este
gesto de tolerância era devido a uma iniciativa de Constantino, à qual Maximino não* ousou resistir.
O novo senhor de Roma tinha andado o mais depressa possível intervindo imediatamente no Oriente.
No Ocidente, sua política cristã vai-se exprimir em
breve de modo mais preciso. Nos princípios de janeiro de 313, os atos do "tirano" Maxêncio tendo sido globalmente anulados, era preciso dar à tolerância uma
base que ia daí em diante ser necessária; Constantino
1. Eusébio, Hist, ecl., IX, 9, 20-22.
2. Ibid., IX, 10, 9.

promulga então na África e na Itália o edito de 311,
que não havia sido publicado. Assim ficava unificado
em todo o Império a estatuto oficial do cristianismo.
Mas se de um lado Maximino Daia fica, de fato, aquém
dessa tolerância, Constantino, de outro, vai logo além.
Desde essa primeira metade de janeiro de 313, dirige
a seus governadores de província instruções formais
para fazer restituir às Igrejas seus bens confiscados:
"Nós ordenamos que, quando chegar este esci-ito, se
alguma cousa tendo pertencido à Igreja católica dos
cristãos de alguma cidade ou outro lugar está atualmente retida por cidadãos ou outros, tu a faças restituir
imediatamente às ditas Igrejas (1)".
Estas medidas são as mesmas que Licínio vai promulgar no» Oriente, quando for senhor dele, na primavera de 313. Também é legítimo admitir que Constantino as ditou a seu cunhado, quando o encontrou em
Milão, em fevereiro. O rescrito de Nicomédia, de 13
de junho, que se tem muitas vezes chamado impropriamente o edito de Milão, reflete e contém mesmo, sem
dúvida, o texto de um protocolo convindo na Itália
entre os dois imperadores. Estes declaram querer
"assinar o primeiro lugar a tudo que concernir ao culto da Divindade, acordando aos cristãos e a todo o
mundo a livre faculdade de seguir a religião que lhes
aprouver (2)"; tornam em seguida preciso o modo
por que será operada a restituição completa às comunidades cristãs de todos seus bens e lugares
de culto.
Se os historiadores não têm mais o1 direito de falar de um edito que teria sido promulgado em Milão,
convém, entretanto, notar que se assiste, nesse ano de
313, a uma subversão total da política religiosa do Império. A paz de Constantino põe fim às perseguições;
a Igreja passa a gozar de liberdade total, e também
da igualdade que lhe é reconhecida em relação aos
1. Eusébio, Híst. ecl., K, 5, 15-17,
2. Wd,, X, 5, 4,

lil,
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sacerdócios pagãos; torna-se mesmo beneficiária dos
favores do príncipe, que multiplica as generosidades
em proveito do clero: isenção de ônus e prestações,
largas subvenções para suas construções e suas esmolas, doação magnífica do palácio de Latrão, que se torna, por longos séculos, a residência do bispo de Roma.
313 é bem uma era nova que se abre para o cristianismo, e Constantino é o iniciador.

Na data em que estamos, o grande imperador apenas passa da trintena. Contudo, soube impor-se no
primeiro posto, e impor seus pontos de vista. Sua forte personalidade pode ser desde já apresentada com
todos os traços que manterá até o fim.
Seu aspecto físico é bem conhecido pelas descrições literárias e pelas representações figuradas, particularmente as das moedas (1). De seu pai tinha a
altura da fronte, a profundez do olhar, o comprimento
do nariz; aquele nariz aquilino, a acentuação do arco
superciliar, abaixo do qual brilhavam olhos surpreendentemente vivos, davam-lhe à fisionomia uma soberana majestade, de que nos falam com insistência todos seus panegiristas. Mas se esses traços refletem sob
certos aspectos o rosto pacífico de Constâncio, não mostram ter herdado dele a doçura de caráter, nem a compleição doentia. O filho é vigoroso, ardente, impulsivo, espontâneo; e pode-se pensar que esse temperamento sangüíneo lhe vinha da mãe, de quem tomara
também a parte inferior do rosto - - um queixo voluntário e um tanto proeminente, nuca espessa e desgraciosa. "Um olhar de leão", nota nele um autor bizantino (2). Mas também um pescoço de touro.
1. A que é reproduzida acima data de 320-330 (Maurice, Numismatique
constantinienne, t. I, p. 104).
1. Cedrenus, ed. de Bonn, I, p. 472.
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Todo o vigor grave das raças ilíricas encontra-se
nele: o senso do comando, de que o general Constâncio
dera prova durante sua carreira militar; a segurança
imperiosa de Helena, que fez desta humilde camponesa
uma orgulhosa imperatriz, que seu filho elevaria às
maiores honras, sem ter jamais de corar dela. Ele
traz além disto uma impetuosidade juvenil, a que ninguém resiste.
Soldado magnífico, seus feitos deviam dar lhe um
prestígio incomparável aos olhos de seus soldados. Viram-no lutar só contra bestas selvagens, contra bárbaros prisioneiros; nas batalhas, força a primeira fila dos
combatentes; na frente renana, partiu um dia, só com
dois oficiais, para espionar sem ser reconhecido, o campo germânico. É que ama a aventura, a ponto de se expor inutilmente ao perigo. Mas uma estrela surpreendente favoreceu-o em todos seus dias, que não só lhe permitiu escapar aos perigos, como também lhe assegurou
sempre a vitória: ele foi, disseram, "um dos raros generais que jamais foi vencido (1)". É preciso dizer
ainda que, tal os maiores capitães, ele soube preparar
o esforço decisivo pela sedução minuciosa de suas tropas, às quais podia muito pedir; e soube igualmente arrancar o bom êxito por uma estratégia ofensiva que
não deixava trégua ao adversário. Viram-no nessa
campanha de 312, em que a vitória foi obtida pelo arrojo das concepções estratégicas, a rapidez dos movimentos táticos, e também a exata disciplina dos soldados, a quem — fato extraordinário — pôde ser imposta
a abstenção de qualquer ato de pilhagem nas cidades
conquistadas.
Este encantador de homens tem portanto nas mãos
um sólido instrumento de que fez uso com maestria.
É notável que se valha dele raramente. Este grande
general, sempre vencedor, não fez a guerra de boa von-

tade, nem seguidamente. Nas fronteiras de seu vasto
império, quase não teve mais que dirigir operações de
policiamento contra bárbaros pouco agitados. Foi no
interior que dirigiu verdadeiras expedições contra colegas que lhe obstavam a ambição, mas isto somente
no momento em que o conflito se havia tornado inevitável: não mais de três vezes em mais de trinta anos.
E, nas duas campanhas contra Licínio, como na da Itália em 312, sempre o mesmo cuidado de evitar os combates inúteis, as matanças ou concussões; e é, ao fim
de algumas semanas, o mesmo desenlace vitorioso, obtido sem esforço, com um ousado movimento ou um temerário golpe de fortuna. A guerra não o interessa,
parece, mais que pelos resultados políticos que dela decorrem. E, com efeito, este chefe aspira antes governar que
combater.
No1 governo tudo lhe agrada: a atividade reformadora, como veremos, e também o aparato, a magnificência, o brilho das cerimônias. O tinido das palavras também lhe é tão agradável quanto os atavios das
vestes e das armas. É um apaixonado1 da ação e, ademais, profundamente vaidoso. Disso provém aquela
chama que lhe impulsiona a criar ou recriar monumentos, cidades, instituições. O espírito criador, de que ele
é tomado, aplica-se por vezes a objetos sem relevo na
história, mas que não são menos significativos: tal a
moda do rosto imberbe. Todos os imperadores, desde
o fileleno Hadriano, usavam a barba dos filósofos; os
membros da tetrarquia tinham conservado esta tradição. Depois de duzentos anos desse uso, foi Gonstantino o primeiro a se fazer barbear, e os cortezãos
adotaram a moda nova, que imitaram depois todos os
príncipes do Baixo-Império. Para o luxo dos trajes,
ao contrário, nada lhe pareceu melhor que seguir o uso
introduzido por Diocleciano na Corte: a veste de seda
bordada de ouro, o diadema cingindo à cabeça. Assim
pôde Conatantino aparecer a seu povo em todo o es-

1.

Se.ecks Gesctiichte. dês Untergtmgs der arittken Wêlt, t. I, p. 43.
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plendor de sua jovem glória: com o hábito de um rei,
mas também com o rosto de um deus.
Tanto como o belo homem, ele afeta o belo espírito. Pouco instruído, certamente, dá-se um verniz de
cultura. Rodeado de retóricos durante sua estada na
Gália, tornar-se-á em seguida um grande palrador ele
próprio: lê, declama, mostra de bom grado conhecimentos mal digeridos, idéias freqüentemente confusas
ou incoerentes. Orgulhoso de ter sido eleito estratego
da antiga cidade ateniense, mostrar-se-á generoso para
com os filósofos, como o é alhures para com os bispos.
Estas generosidades estão longe de ser favoráveis
aos interesses do fisco imperial. Pouco importa! Ele
não calcula. Procura deslumbrar, prender o coração
de seus súditos, reter a atenção da posteridade. Nada
será poupado para cumular os lisonjeiros, para fazer brilhar sua Corte, para satisfazer as "elites" que
lhe cantarão a glória, para honrar o Deus que protege
seu reinado. E quando estas prodigalidades imprevidentes tiverem esgotado suas finanças, recorrerá aos
expedientes, às inovações audaciosas. Por este desvio,
a vaidade conduzi-lo-á ainda a novidades criadoras.
Suas criações não são portanto o fruto de planos
maduramente combinados. Como outros grandes homens de ação, Constantino se compraz nas decisões
brutais e súbitas. Tal nos pareceu sua conversão.
Tais serão outros reviramentos imprevistos, que ele será em breve o primeiro a lamentar: assim a condenação
à morte de seu filho Crispo, seguida pouco depois da
de sua esposa Fausta. Estes crimes não têm tanto por
motivo uma atroz crueldade quanto1 uma docilidade
excessiva às influências e o cuidado de assegurar uma
justiça exemplar com castigos muito rapidamente executados. Assim o veremos ainda obrar nos assuntos
religiosos, como nos políticos. Seu reinado é uma série de improvisações.
Não vejamos todavia nele um caprichoso nem um

fantoche. Ele possui, disseram, "um profundo sentimento do dever (1)"; e na sua rapidez de julgamento
e decisão, como na de seus movimentos militares, é amparado pela idéia de que a Divindade o dirige. Com
sua superstição nativa, fia-se na sua estrela: crê ser o
instrumento favorito do Deus supremo — o Deus cristão - - que esmagou seus inimigos. É um impulsivo,
mas também fatalista, e ao mesmo tempo desejoso do
bem público; tão bem, que a "voz de Deus" é a razão
de estado se unem para lhe ditar seus atos.
Vê-se até que ponto Constantino é verdadeiramente um grande político. Não é o frio calculista que se
compraz nos sistemas mas o apaixonado, impaciente por dominar, convencido de sua missão divina, a
quem sua ambição e seu orgulho religioso inspiram as
decisões de grande alcance que envolvem o futuro.
Se é ser estadista ter aspirado a dirigir o Estado romano, conseguido transformá-lo e orientá-lo, deliberadamente ou não, em vias novas e, após uma conversão sincera, ter considerado antes de tudo, em política
religiosa, o que parecia o próprio interesse do Estado,
— Constantino merece verdadeiramente figurar numa
galeria de estadistas.1
O historiador não pode, contudo, contentar-se com
uma tal afirmação sem provas, que não poderia, ademais, satisfazer o leitor. É preciso portanto, procurar
a demonstração nos fatos. Desde sua conquista do supremo poder e o logro dos bons êxitos, as atitudes tomadas por Constantino não são mais que a preparação
da grande tarefa imperial a que se vai dedicar durante
um quarto de século, até sua morte. Sem nos sujeitarmos a um estudo cronológico, que poria em evidência
todos os encadeamentos, bastará aqui considerarmos
sucessivamente: sua ação política - - sua obra reformadora — sua política religiosa.
l,

Seeck, Geschichte dês Untergangs der anfiíçen Welt, t, I, p. 69,

_ 24 ~Em 313, vimos, Constantino é o primeiro no Império; mas não é ainda o único. Seu deseja é, certamente, restaurar a unidade em seu proveito e legar
o poder à sua descendência: monarquia e dinastia são
as palavras que designam os fins de sua ação política,
tão nitidamente contrários aos princípios da tetrarquia de Diocleciano.
A princípio ele se contenta com p Ocidente gaulês e italiano, com suas dependências da Bretanha, Espanha e África. Após a conferência de Milão, volta a
Treves, de onde continua a vigiar a fronteira renana.
Entretanto, seu cunhado Licínio desembaraçava-se do
colega Maximino Daia, que o havia atacado: no verão
desse ano de 313, todo o Oriente estava nas mãos de
Licínio, que se instalava em Nicomédia, a antiga capital de Diocleciano e de Galério. Constantino só pode
ter ficado encantado com esta simplificação: a conquista do Oriente assegurava-lhe o desinteresse definitivo de Licinio pelo Ocidente. Quanto a Maximino, que
prosseguira, apesar das suas promessas, nas intrigas
contra os cristãos, obstinava-se em combater o Deus
de Constantino; a guerra que foi preciso mover contra
ele foi a primeira guerra de religião: foi ao canto de
uma prece de Constantino que os soldados de Licínio
derrotaram o inimigo nas planícies da Trácia. Há
quem se tenha contudo surpreendido da neutralidade
de Constantino nessa guerra, e imaginado que ele tinha ligações com Maximino, ou que pelo menos tinha
secretos votos a seu favor. A hipótese é muito pouco
verossímil. Sua abstenção é apenas a resposta à de
Licínio no ano precedente: vencera Maxêncio sem
ajuda, e c só que seu aliado esmaga a Maximino. O
acordo não é menos completo entre os dois príncipes,
únicos senhores do Império.
Acordo que não durou quase. Licínio, bom general e grande político, mas tirano sem escrúpulos, sofria
mal a preeminência de um colega vinte e cinco anos
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mais moço. A ocasião da ruptura foi o caso de Bassiano. Constantino pensava dar a este personagem, que
desposara uma de suas irmãs, o título de César e o
governo da região danubiana, constituído como estadotampão entre os domínios dos dois augustos. Mas Licíuio tinha conspirado com Bassiano, que Constantino
fez então prender e condenar à morte: foi este o casu.t
bc.lli. A guerra desenrolou-se em algumas semanas,
no outono de 314. Constantino é vencedor em Cibalas,
perto de Sírmio, a 8 de outubro, depois em Márdia,
perto de Adrianópolis, em novembro. Entre uma batalha e outra, Licínio proclamou augusto para o Ocidente a um de seus generais, C. Aurélio Valente. Gesto
inútil: após sua segunda derrota, deve não apenas destituir esse fantasma de imperador, como também ceder ao vitorioso as províncias ilíricas. Toda a Europa fora arrebatada ao Oriente, com exceção da Trácia, que confinava no Baixo-Danúbio, no mar Negro
e nos estreitos. Esta fronteira do Oriente e do Ocidente permanece sem alteração até o fim do século.
No momento, Constantino não explora mais seu
êxito. Não põe o pé sobre terras da Ásia; recoiiciliase logo com seu rival, com quem reparte o consulado
de 315, e a quem teria mesmo concedido uma autonomia legislativa completa. Reconhecer assim a soberania total de Licínio eqüivalia praticamente a renunciar ao posto de primeiro Augusto; era instituir no
Império, em lugar da pirâmide tetrárquica, um verdadeiro dualismo. Este "compromisso" não correspondia de modo nenhum aos planos políticos de Constantino, confessa o historiador moderno que reconstituiu segundo os magros dados antigos os termos do
acordo de 314. (1) Essa concessão testemunha, contudo, moderação que não se esperava encontrar no
príncipe; razões de família (Licínio era seu cunhado),
o desejo de evitar nova guerra civil, o temor de assu!• Seeck, Geschichte dês Vntergangs der aiAiken Welt, t. J, p. 164
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mir, com a anexação do Oriente, um encargo excessivo no momento, podem explicar esta temporização.
Constantino fica portanto ainda preso ao Ocidente.
Em julho de 315, voltou a Roma, para festejar a entrada do seu segundo ano imperial. No fim do ano
retornou a Treves. E' a antiga residência de seu pai,
e onde ele também de boa vontade permaneceu desde
306. Mesmo quando iaf guerrear na Aiemanha, vinha
quase sempre passar aí os invernos; foi nessa cidade
que celebrou seus triunfes, inaugurou seus consulados,
ouviu seus panegíricos. Os monumentos, agrupados
em redor do palácio, perto das torres maciças da
Ponta Negra e de um Arco colossal, faziam da cidade
uma verdadeira metrópole. Mas Constantino vai deixá-la para sempre. As razões deste abandono não são
difíceis de imaginar: uma vez asseguradas as fronteiras, tal lugar 1 de permanência era bastante excêntrico; além disto , numa cidade que havia um século
acolhera muitas vezes imperadores e recolhera a sucessão de Lyon para a* administração das Gálias, Constantino não se sentia em sua casa.
Ele experimenta já o desejo de uma capital que
seja obra sua e como cousa sua. Na própria Gália
uma cidade lhe atrai: Aries, "a cidade mais francamente latina da Gália, do clima amável e cálido que
lembra o da Cidade Eterna, da população cosmopolita,
das maneiras elegantes, dos hábitos urbanos e pacíficos". (1) Fora em 309 a residência de Maximiano;
Constantino certamente já se hospedeu aí várias vezes; reuniu em 314, nesta cidade, um grande Concilio. Em 316, podia-se acreditar que ele se ia fixar
nela: foi aí que lhe nasceu, a 7 de agosto desse ano,
o primogênito de seus filhas legítimos, o qual recebeu
o nome paterno. Mas não passava ainda de uma veleidade; no outono, o imperador está na Itália e não
1, Çamille Jullian, Histoire de Ia Caule, t, VII, p. 117,
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voltará mais à Gália, para onde somente enviará seus
filhos, quando forem proclamados Césares.
O plano de Constantino
desta vez pode-se falar de premeditação
compreendia a associação de
seus filhos ao poder imperial. A idéia dinástica fora
afirmada desde 310, já o vimos. Se não a pôs em
prática mais rapidamente, no decurso dcfs anos seguintes, foi, quiçá, por um resto de timidez em face
de ato tão diretamente oposto ao sistema de Diocleciano. Este vivia ainda em seu retiro da Dalmácia,
de onde tinha podido assistir ao desmoronamento da
tetrarquia. Sua morte, que sobreveio, enfim, em Salona a 3 de dezembro de 316, parece ter dissipado os
últimos escrúpulos dos dois imperadores. A 1.° de
março seguinte,
em uma entrevista em Sérdica (Sofia),
no extremo1 oriental do Ocidente, Constantino e Licínio conferiam a dignidade de césar a seus dois bastardos Júlio Crispo (então com a idade de dez ou
doze anos) e Flávio Licínio, bem como ao recém-nascido Flávio Cláudio Constantino. Os césares de 317
não podiam ser, evidentemente, como os da tetrarquia, colaboradores dos augustos. O mais jovem mamava e os outros dois eram meninos ainda: não1
passavam de herdeiros presuntivos, cuja designação
prometia aos senhores de ambos os Impérios a segurança e a estabilidade para o futuro.
A dinastia de Constantino estava com efeito fundada para muito tempo. A de Licínio, ao contrário,
sofreria uma queda próxima. O acordo de 314, reforçado pelas proclamações de 317, acha-se, dois anos
mais tarde, já rompido. Vê-se pelas designações consulares, que ficaram privilégio de Constantino. Nos
dois anos seguintes a 317, o consulado foi regularmente repartido entre as duas dinastias: com o augusta
Licínio e o césar Crispo, depois o augusto Constantiuo e o césar Licínio. Mas no fim de 319, quando o
imperador do Ocidente devia formar o colégio con-
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sular do ano seguinte, designou-se a si próprio com
seu filho homônimo; depois seriam ainda seus filhos
os dois césares e, os dois anos seguintes, funcionários
ocidentais, que Licínio não reconheceu em seu Império.
Qual pode ser a razão de tão manifesta má vontade de Constantino em relação a seu colega? A política religiosa de Licínio, tornada hostil aos cristãos,
contribuiu, com certeza, para o desentendimento. E'
pouco possível que tenha sido a causa única. O ciúme
recíproco dos dois imperadores basta para explicar a
ruptura, que não deflagrou senão após quatro anos
de conflito latente. Constantino de longa data vinhase preparando; talvez mesmo, a despeito das aparências oficiais, desde o dia seguinte à morte de iJiocleciano, pensou nela. Com efeito, instala-se em Sérdica
em dezembro de 316, e não se move quase mais que
para ir a Sírmio, a Naisso, a Tessalônica e uma vez
a Aquiléia: fica desde então como que fixo naquele
Ilírico natal, de onde a presença do velho imperador parece tê-lo afastado até então. De lá vigia a fronteira danubiana, onde ps sármatas ameaçam de vez
em quando a Panônia, e os godos a Mésia. Mas vigia
também a fronteira oriental, cujo novo traçado Licínio
não aceitara de boa vontade. O conflito que havia
tanto tempo incubava, estoura francamente quando
tendo Constantino invadido a Trácia para repelir uma
incursão de godos no Império, Licínio considera esta
violação de suas fronteiras e esta intrusão em seu domínio um casus belli (primavera de 324). Duas batalhas são suficientes para levar a guerra a seu termo:
a 3 de julho, a despeito da superioridade numérica,
Licínio é vencido diante de Adrianópolis, depois, tendo sua frota sido destruída no Helesponto pelos navios de Crispo, é definitivamente esmagado em Crisópolis, perto de Calcedônia e deve capitular (18 de setembro) . Conio em 314, tinha, entre uma derrota e

outra, conferido a púrpura augustal a um de seus
oficiais, Martiniano. Os dois Augustos e o pequeno
César Licínio, caídos nas mãos do vencedor, tiveram,
momentaneamente ao menos, a vida salva, mas foram
despojados de todos os seus títulos e poderes, e todos os atos de Licínio abolidos (16 de dezembro). Pela
primeira vez, depois de quarenta anos, não havia mais
que um augusto em todo o Império, de novo unificado.
*
*

*

Este restabelecimento da unidade em seu proveito
era o remate dos projetos de Constantino, que para ele
tendia desde muito tempo. E é um acontecimento capital, mas que não teria passado de uma vitória frágil
e sem futuro, se não marchasse a par da organização
de uma dinastia. Ora, Constantino pusera em execução seus desígnios dinásticos antes mesmo de manifestar os unitários: duas dinastias paralelas repartiam entre si o Império desde 317; a eliminação de
Licinio assegurava à família do rival a posse incontestada do mundo romano. Em lugar da diarquia, a
monarquia; mas atrás do augusto único, seus filhos
participavam do poder imperial, que herdariam mais
tarde totalmente. Crispo e Constantino júnior eram
já césares; o segundo filho legitimo, Constâncio, que
tinha sete anos, foi também revestido desta dignidade
a 8 de novembro de 324; e não se pode duvidar que
o imperador já tivesse tido a intenção de a conferir
igualmente, chegada a ocasião, a seu outro filho,
Constante, que lhe nascera um ano antes: é com a
idade de dez anos, a 25 de dezembro de 333, que ele,
por sua vez, será elevado à dignidade de césar.
Os demais membros da familia não serão esquecidos. Dos dois irmãos de Constantino, se !um deles,

Júlio Constâncio, parece deliberadaniente deixado à
parte, o outro, mais velho, Delmácio, será cônsul em
333 e munido de título honorífico de censor; seu filho
homônimo, tendo reprimido a revolta de Calocero, um
funcionário da ilha de Cipre, será recompensada imediatamente pela outorgação da dignidade de césar, em
335; ao mesmo tempo, seu outro filho, Anibaliano,
que acabava de desposar sua sobrinha Constância, filha do imperador, é proclamado rei do* Ponto, rei dos
reis da Armênia. As mulheres também recebem as
honras imperiais: à mãe de Constantino, Helena, e à
sua esposa, Fausta, é concedido desde 324 o titulo de
Augusta, e cunham-se moedas em sua honra.
Nessa data decididamente o orgulho imperial de
Constantino se compraz nos títulos mais redundantes:
Victor ac triumphator omnium gentium, Rector totfiis
orbis, "Nikètès, Mègistos, Sèbastos"; reveste então pela
primeira vez o diadema em que os cabuehões preciosos alternam com as folhas de louro. (1) Vários imperadores, antes dele, tinham adotado estes epítetos e
insígnias das realezas orientais; outros tinham associado a seus títulos e poderes os herdeiros de seu sangue e
nome. Jamais, entretanto, se vira ainda tal organização
e acúmulo de honras e funções repartidas entre os membros de uma só família.
Constantino governa esta família como governa o
Estado, com uma bonornia imperiosa e pronta para
castigar. Ele é o senhor obedecido e temido, mas por
vezes demasiado dócil às sugestões. E' a elas que se
deve atribuir um drama doméstico, que ficou tristemente célebre. No verão de 326, durante sua viagem
ao Ocidente, faz prender na Dalmácia e depois executar seu filho Crispo. Fora a imperatriz Fausta quem
o acusara de ter atentado contra a sua honra; mas
1. Cf. a medalha reproduzida em frontispicio. Nesse diadema, dizem, foi
eneastoado um fragmento de um dos cravos da Santa Cruz, trazido da
Terra Santa pela íinperalriz Helena (Cf. infra, p. 412', V, 78).

também ela pouco depois foi condenada à morte, por
sua vez, e asfixiada em um banho, por ordem de seu
esposo. O mistério que encobre este assunto não foi
esclarecido: Fausta, culpada de adultério, teria querido desviar a atenção, acusando seu enteado, e Constantino, posto a par da intriga por Helena, teria logo
em seguida castigado a culpada? Estaria Crispo inocente ou não? Parece, em todo caso, que ele foi vítima do ciúme de sua madrasta, desejosa de o afastar
em proveito de seus filhos, e que esta foi punida por
instigação de sua sogra, que não a amava. Constantino, desde então, passou a sofrer mais do que nunca
a influência de sua mãe, em honra de quem a cidade
de Drépano, na Bitínia, recebe o nome de Helenópolis (327), e, após sua morte, (329), a influência de sua
irmã Constância, a viúva de Licínio. Uma e outra,
cristãs zelosas, inspiraram diversos atos nos negócios
eclesiásticos. Mas em matéria política, é ele o chefe,
cioso antes de tudo de sua glória.

A esta família e à Corte que gravitava em seu redor e cuja importância e brilho são aumentados também nesse momento, torna-se necessária moldura digna delas. Constantino não pensou absolutamente em
devolver a Roma a qualidade de capital efetiva que
Diocleciano lhe arrebatara. No Ocidente que ele governara de 312-314 a 324, não tinha também, como
vimos, escolhido uma residência estável: abandonou
Treves e evita Milão, as capitais dessa tetrarquia com
que ele rompeu; se Aries o seduziu um momento, ele.
a trocou por Sérdica, para se aproximar da Ásia. Em
nenhuma parte ainda se tinha fixado. Senhor do
Oriente depois da queda de Licinio, não se contenta
ainda com Nicomédia, de onde Diocleciano dirigira o
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mundo; ele quer dar-se e dar ao Império uma capital
nova: e a antiga cidade de Bizâncio torna-se a cidade
do imperador, Constantinopla.
E' a 8 de novembro de 324 que tem lugar esta insígne fundação, no mesmo dia em que eram proclamadas as duas augustas e um novo césar. Ora, Constantino apenas acaba de ultimar a derrota de Licínio.
E' provável que não tenha amadurecido lentamente as
decisões que o levaram a esses atos, mas tenha obrado
por uma daquelas inspirações súbitas em que era useiro. O gesto é por isto mais significativo ainda. Não
se deve procurar nele, como se tem feito algumas vezes, segundas intenções religiosas ou militares. Constantinopla não será a capital cristã suplantando a Roma
paga: uma e outra terão monumentos de ambas as
religiões, e as obras-primas de arte helenística, transportadas às praças de Bizâncio, prolongarão na cidade
as recordações da velha mitologia, ao lado das basílicas edificadas em honra dos Apóstolos e da Sabedoria
cristã. Gonstantinopla não é também fundada para
ser uma praça forte de onde o imperador possa rapidamente transportar-se à frente danubiana ou à persa: nem uma nem outra exigiam então vigilância especial, e a posição de Nicomédia teria bastado para
dar ao imperador essas possibilidades de irradiação
estratégica. Ao contrário, ele abandona deliberadamente esta cidade, porque ela fora a capital de Diocleciano. Festeja nela ainda a entrada do seu vigésimo ano de reinado, a 25 de julho de 325, antes de
voltar pela última vez a Roma para aí celebrar suas
vicennalia, o ano seguinte. Vemo-lo em seguida viajar entre Sírmio, Tessalônica, Sérdica e Nicomédia, sem
se afastar muito das margens do Bósforo, onde prosseguiam os trabalhos da cidade nova. Lago que ficam
bastante adiantados, ele se apressa em marcar a inauguração oficial; e a 11 de maio de 330, toma posse
da capital, procedendo aos ritos solenes da consagra-
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cão. Passa então a residir nela e não a deixará senão em duas circunstâncias excepcionais, em 332 e
334, para dirigir sobre o Danúbio algumas operações
militares.
O que ele quis em suma, foi fundar uma cidade
verdadeiramente sua. Pretenderam mais tarde que
ele teria pensado em construir sua capital no lugar
milenário de Tróia. A cronologia, porém, mostra-nos
que em realidade ele pensou imediatamente em Bizâncio. Seu amor ao grandioso e ao teatral devia, com
efeito, atraí-lo a este lugar esplêndida, sobre a passagem dos dois mares, em contato com dois Continentes. Posição fácil de defender, porto fácil de abastecer, a cidade do Corno de Ouro podia alimentar facilmente uma numerosa população; uma vida econômica intensa podia prosperar aí; melhor que Roma
e as capitais da tetrarquia, a nova residência tornarse-ia uma aglomeração cosmopolita, uma cidade mundial.,
i
O grande imperador soube realizar este grande projeto. Eclipsando as duas Constantinas do Ocidente,
— Cirta, reconstruída depois de 321 sob este novo nome, e Aries, dotada em 326 desta apelação — Constantinopla é bem a obra deste reinado. A antiga colônia helênica vê seu território quadruplicar; no interior de uma nova muralha elevada desde a Prapôntide até o Corno de Ouro, que devia conter no fim
desse século rnais de duzentas mil almas, as construções particulares foram favorecidas por todos os modos; os monumentos públicos imediatamente edifiçados, principalmente na extremidade peninsular, ao redor do Palácio imperial, que dominava tudo com sua
niassa e seu fausto: em vida mesmo de seu fundador,
Constantinopla teve, como Roma, os pórticos de um
Fórum, uma Cúria senatorial e o grande Circo do Hipódromo.
E' que, antes de se tornar uma grande cidade,
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Constantinopla foi, desde a origem, uma "Nova Roma". Diocleciano pudera desertar da Urbs, ele não
a "descapitalizara". Constantino, mais ousado, dá à
cidade que recebe seu nome todos os atributos de uma
caput imperii. Consagrando por esta concorrência o
declínio definitivo daquela que tinha conquistado o
mundo, instala sobre o1 Bósforo uma réplica do senatus populusque romanus: houve em Constaníinopla um
"povo romano", gratificado de isenções fiscais e jurídicas e das distribuições de cereais, de que gozavam
os descendentes dos Quirites; houve também ern Constantinopla um "Senado romano", criado com todas as
suas peças, e junto a ele um procônsul, análogo ao
prefeito urbano da Cidade Eterna.
Com a fundação, a inauguração e o acabamento
da nova capital, Constaníino coroou sua obra política.
Sua monarquia tem um centro, que sobreviverá por
muito tempo à sua dinastia. E' lá que se organizam
definitivamente sob seu reinado as instituições administrativas do Baixo-Império.

A obra reformadora de Constantino é com efeito
considerável. Com ele, assistimos a profundas modificações nas instituições administrativas e sociais do
Impérip. Diocleciano já fizera reformas na administração provincial, nas finanças, no exército. Constantino volta à reconstrução de tudo. E' ele que organiza
definitivamente a Corte imperial e os quadros administrativos; que inaugura uma legislação, uma nova
sociedade.
Sabe-se que Diocleciano tinha modelado a magistratura do Principado à imagem das realezas orientais:
daí em diante tudo o que tocava ao príncipe era divino ou sagrado; a dominus não se mostrava a seus

súditos senão com as insígnias de sua majestade, à
qual os simples mortais deviam os ritos da adoratio.
O que não passava, talvez, para o velho imperador
de um sistema político, um meio para governar, CoUstantino adotou com o entusiasmo do monarca amigo
do fausto. O serviço do príncipe e de sua família
passa a ser confiado a um numeroso* pessoal civil e
militar, que é dirigido por um grande camareiro
(praepositus sacri cubiculi). ÍJste alto personagem
tem sob suas ordens o comandante da escolta privada (primicerius sacri cubiculi), o mestre de campo
do palácio (castrensis sqcri palatii), e trinta sitentiarii
grupados em três decúrias. Ao lado da escolta privada dos excubites, inteiramente vestidos de branco, a
segurança da Corte era garantida pelos cavaleiros da
Guarda, germanos de bela aparência, magnificamente uniformizados de púrpura. Todo este pessoal
do cubiculum povoava as construções do Palácio, onde casernas, alojamentos e escritórios rodeavam Os
apartamentos privados da família imperial e as grandes salas de aparato que precediam fileiras de vestibulos.
Era lá também que funcionavam as engrenagens
governamentais criadas pelo imperador. O antigo
conselho do príncipe, formado por alguns juristas e
conselheiros extraordinários, flutuantes, cedeu lugar
a um organismo novo, o 'Consistório" (assim chámado porque se devia permanecer de pé em presença
do imperador). Seus membros têm o velho nome de
"Companheiros" do príncipe (comitês), verdadeiros
ministros de Estado, classificados em "condes da primeira, segunda e terceira ordem". A seu lado, um
verdadeiro exército de secretários (notarii) preparava o trabalho deste Conselho de Estado: uma estrita
hierarquia lhes dava
a condição de "doméstico" ou de
"tribuno", e todo1 este corpo de funcionários era coMandado pelo mais velho deles, o "primicério dos notários", colocado sob as ordens diretas do imperador.
*-*
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Nesse consistório não se encontra mais o personagem que sob o Alto-Império era o principal conselheiro do príncipe, a um tempo seu primeiro ministro e
chefe do estado-maior geral, o prefeito do pretório.
Desde 312 perdera o comando das coortes pretorianas,
que foram definitivamente dissolvidas. Após isto, vê
suas atribuições, antes invasoras e universais, confiadas a quatro ministros especializados, que são membros de direito do Consistório. Um, o "questor do palácio" é uma espécie de chanceler, que prepara a redação dos editas e dos rescritos, a nomeação de certos
funcionários e as tabelas de adiantamentos. Outro, o
"mestre dos ofícios", é um verdadeiro ministro do interior, e também um ministro da casa imperial; cabelhe a direção das cerimônias da Corte, a autoridade
disciplinar sobre o pessoal do palácio e o comando da
guarda. Enfim as atribuições propriamente militares
dos prefeitos passaram aos dois mestres da milícia,
mais exatamente "mestres dcrs soldados", encarregados
respectivamente da direção geral da cavalaria e da
infantaria. Se se a junta a este desmembramento da
prefeitura do pretório a transformação dos antigos
escritórios das finanças, dirigidas outrora por dois
procuradores e então por um "conde das despesas" e
um "conde do domínio privado", tem-se um conjunto
de seis ministros que repartem a gestão dos grandes
negócios do Estado.
Esta reforma da administração central é completada por outra muito mais confusa, é verdade, da administração provincial. Nesta Diocleciano tomara as
iniciativas decisivas: separação das funções civis e militares, multiplicação do número de províncias, constituição de grandes chefias superprovinciais (as doze
dioceses civis) e grandes setores militares nas fronteiras. Sem renunciar a estas úteis reformas, Constantino
ajunta a elas inovações capitais. E' a ele, provavelmente, que se deve a instituição dos "mestres das mi-
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lícias" regionais (no Oriente, na Ilíria e na Gália) e
de "condes militares" na África e na Trácia.
Certamente foi ele quem organizem a prefeitura
do pretório regional: instituiu quatro ou cinco prefeitos, encarregados da administração 'de vastas porções
do Império: as Gálias (com a Espanha e a Bretanha),
a África, a Itália (com a Ilíria), o Oriente. Os filhos
de Constantino renunciaram em breve à prefeitura da
África (reunida à Itália) e à colegialidade, que foi a
princípio usada na prefeitura do Oriente. Mas o essencial da reforma subsistiu. Esses prefeitos deviam zelar pela manutenção da ordem e pela execução das
leis, julgar em última instância os processos julgados
pelos governadores provinciais, assegurar o recolhimento dos impostos e ordenar as despesas públicas, administrar o correio imperial, os arsenais e depósitos de
armas, as obras públicas, fiscalizar a vida econômica
e os estabelecimentos de ensino. Assim, a centralização operada por Diocleciano, que tinha enfraquecido
o papel das províncias subdividindo-as e nomeando
para seus governos simples cavaleiros ou jovens senadores, foi substituída pelo novo imperador por um verdareiro regime de descentralização, cuja prática devia
revelá-lo satisfatório e p articulam ente duradouro. Provido de uma competência extremamente extensa, o
prefeito regional torna-se o chefe autônomo de mn
vasto território; permanece tal enquanto conserva a
confiança do príncipe, que descarrega sobre ele todos
os cuidados da administração. A constituição do Baixo-Império, tal como subsistiu 110 Oriente até o século
VII, pode ser chamada a "constituição das prefeituras
(1): Constantino foi o iniciador dessa grande reforma.
Ele não é, contudo, um espírito sistemático; não
cruis sacrificar tudo a esta nova instituição. A colegialidade que instaurou na prefeitura do Oriente, não podia senão enfraquecer a autoridade do prefeito. Ade*• Steiu, Geschichte dês spiitrõmUchen Reichcs, t. I, p. 179.
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mais lhe criou uma verdadeira concorrência enviando
por todo o Império os agentes in rebus e os comitês provinciarum, que dependiam ambos do "mestre dos ofícios". Os primeiros não passam quase de inspetores de
polícia, exercendo as funções de correios e fiscais das
prisões; mas estes modestos encargos tiveram logo um
papel de espionagem política, indispensável a um governo despótico. Os "condes das províncias", personagens mais importantes, são delegadas extraordinários nas dioceses - - esses organismos superprovinciais
criados por Diocleciano, que pusera à frente delas
"vigários". Constantino respeita essa divisão, contentando-se em aumentar seu número para quatorze, pela
divisão em duas da dio-cese da Mésia e a nomeação de
um vicarius em Roma. Mas com a reforma da prefeitura, ela arriscava perder todo o valor, não passando
quase os vigários de subprefeitos, como aliás indicava
seu título (vica.rii praefectorum prsetorio); é provavelmente para conservar à diocese uma importância real
e para fiscalizar o poder prefeitural que os vigários foram dobrados com esses condes vindos da Corte. Esta
experiência, em razão da complicação* que apresentava, não foi continuada após esse reinado: somente em
Antioquia subsistiu o "conde do Oriente", mas o vigário
aí desapareceu; e nos outros lugares todos deu-se o
inverso. É preciso aü menos reter que, criando o organismo vigoroso e em parte autônomo da prefeitura regional, Constantino preocupou-se em não deixar relaxar-se a autoridade do Estado.

Este cuidado de despotismo, Cotistantino erígiu-o,
pode-se dizer, em sistema, quando se proclamou "único juiz entre o direito e a eqüidade" e declarou preferir ao direito estrito a justiça e a eqüidade. Este desprezo do direita é iima novidade digna de nota num ro-
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mano. Ele não tem o espírito jurista, no tocante a
que não pensa em se amparar em precedentes; também pôde ser acusado de ter subvertido leis antigas.
De fato, ele se volta para o futuro, antes que para o
passado. Cria um novo direito por uma chuva de editos, ordenações, rescritos de toda espécie (conservaram-se quase trezentos fragmentos de leis para os vinte e cinco anos de seu reinado, e nos os possuímos, certamente, todos), tão bem que os compiladores reunidos por Teodósio II, no século seguinte, para codificar
a legislação do Baixo-Império*, tomarão como ponto
de partida a data de 312, em que Constantino inaugurara sua autoridade legiferante, na qualidade de primeiro augusto.
A abundante regulamentação promulgada por este
imperador, em todos os setores, teve por objeto e por
efeito dar armas à tirania do Estado. As exigências
do fisco e a opressão social fizeram, desde seu tempo, terríveis progressos. É que suas loucas despesas lhe
criaram constantes dificuldades orçamentárias. Uma
vez dilapidadas as reservas de Licínio, foi preciso fechar, em 326, grande número de oficinas monetárias:
somente cinco, de treze que eram, continuaram a funcionar. Seis puderam ser reabertas em 333, e esta medida coincide com a apreensão dos tesouros acumulados
em certos templos pagãos: é legítimo supor que os despojos dos deuses forneceram a matéria prima indispensável à volta ao funcionamento dessas oficinas. Apesar destes expedientes pôde-se considerar comprometida a restauração monetária e fiscal levada a efeito
por Diocleciano, que tinha reorganizado o imposto territorial e recomeçado a cunhagem
de moedas de ouro.
Constantino viu-se constrangido1 a operar lima verdadeira desvalorização: o aureus de 5 gr., 45 foi substituído pelo sólidas de 4 gr., 50; o argenteus de 3 gr., 45
pela siliqua de 2 gr., 25. Ao menos estas novas moedas
tiveram a sorte de não mais serem alteradas: a silí-
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qua de prata e especialmente o soldo de ouro ficaram
por muito tempo a base econômica do Estado romanobizantino.
A conseqüência dessas manipulações monetárias
foi evidentemente a alta dos preços. O governo nada
fez a fim de a conter, instruído, certamente, pela experiência de 301: a famosa tentativa do maximum promulgada por Diocleciano fora um fracasso, a despeito
das severas sanções previstas na lei. O fisco se contentara em exigir os pagamentos mais pesados em espécies
desvalorizadas. Cada categoria de cidadãos teve cargos especiais: as antigas contribuições voluntárias e
extraordinárias recolhidas pelas cidades ou pelos senadores tornaram-se o aurum coronarium das curiais e
o aurum oblaticium dos claríssimos. Foi também Constantino que criou a taxa adicional ao imposto territorial
(collatio glebalis), pagável em moeda de prata, que pesou sobre os proprietários da classe senatorial, e o "crisargírio" pagável em ouro (collatio auri lustralis), que
foi exigido cada qüinqüênio dos comerciantes e dos industriais .
Este fisco esmagador inspirava a suas vítimas o
desejo de fugir de suas condições para um estado privilegiado ou uma profissão suposta mais suave. No
interesse do fisco, foi necessário interdizer estas evasões. As leis ccrnstantinas inauguram esta esclerose da
sociedade do Baixo-Império, em que a hereditariedade
obrigatória mantém artificialmente a estabilidade das
classes: quadro sufocante em que a sociedade perecerá
por lenta asfixia. É numa verdadeira opressão que se
transforma a arbitrariedade imperial, substituída ao
antigo direito do povo romano*.
Felizmente para a'memória de Constantino, toda
uma parte de sua legislação inspira-se antes nesse belo
nome de eqüidade, de que fez um dia suçi bandeira. Ele
se preocupa freqüentemente com a proteção dos fracos: proíbe que seqüestrem ao camponês endividado
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seus bois de trabalbo; se um senador usurpa o campo
de outrem, deverá ser julgado imediatamente, sem poder invocar privilégio de jurisdição; a herança da mãe
de família é reservada a seus filhos, não ficando o viúvo senão com o usufruto; é feita a interdição aos pais
de matarem ou venderem seus filhos; aos amos de fazer morrer ou torturar seus servidores; e numa venda
de escravos separar os membros de uma família. Ao
mesmo tempo é declarada a guerra aos abusos; os funcionários da administração penitenciária serão responsáveis por suas gestões; os que deixassem morrer seus
prisioneir.os seriam passíveis de pena capital. A delação é severamente condenada desde 312 e uma lei de
335 renova contra ela as penas da justiça imperial;
uma outra, de 319, pune sem considerações a difamação. Se o direito penal é agravado, é portanto, principalmente para proteger a inocência e a parte fraca.
E' também para salvaguardar a moralidade.
Constantino, efetivamente, foi o primeiro imperador que legislou no interesse da virtude. Augusto
tinha promulgado leis célebres em favor do casamento;
mas é claro que tinha em vista uma finalidade social,
antes que moral: procurava restaurar a família italiana. Constantino preocupa-se antes de tudo com
a castidade. Também não se contenta em agravar as
condições restritivas do divórcio e a condição jurídica
dos bastardos; ab-ro'ga expressamente as leis de Augusto que impunham penalidade ao celibato: é a reabilitação legal da virgindade. Mostrando certo desprezo,
é verdade, à mulher, a quem pretende proteger contra
"o
vício da leviandade e a inconstância de seu sexo1", comina severas penas contra os culpados de rapto, tanto
contra os cúmplices como a própria vítima, se consentiu
nele. Igualmente legisla contra a f ornicação de tutor com
sua pupila, contra o adultério de mulher com seu escravo, contra a prostituição das criadas de hospedaria.
O concubinato é declarado ilegal e Constantino leva a
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defesa do pudor até a interdizer o acesso nos tribunais
às mulheres casadas, que deveriam sempre ser representadas por seus maridos em justiça.
Tal cuidado da moral sexual é demasiado novo» no
direito romano e muito conforme às exigências do cristianismo para que se deixe de considerar esta legislação de Constantino como fruto de sua conversão.
Igualmente a proteção dos escravos e dos prisioneiros, das mulheres e dos órfãos, que testemunham
tantas leis, inspira-se com certeza nos princípios de caridade hauridos no Evangelho.
A influência cristã é manifesta ainda em outras
leis, como a de 321, que faz do domingo dia feriado, especialmente para os tribunais . Este dia é designado no
texto oficial corno o "dia do Sol", mas não se pode duvidar que Constantino tenha querido tornar obrigatório o repouso dominical dos cristãos.

Constantino, que começou a fazer entrar o cristianismo nas leis, começou também a associar a Igreja
ao Estado. Concedeu ao clero católico favores excepcionais: não apenas a isenção dos munera sórdida, de
que também gozavam os sacerdotes pagãos ou judeus e
os professores, como ainda verdadeiros privilégios judiciários. Os bispos recebem em 321 o direito de proceder nas igrejas a alforrias de escravos, que terão ipso
fctcto valor legal; em 333, o de julgar processos, mesmo
iniciados diante da jurisdição civil, se uma ou outra
das partes submete a causa ao tribunal da Igreja, e
suas sentenças terão força de lei, sem apelação. Assim
se inaugura o "privilégio do foro", que institui juridicamente um verdadeiro Estado dentro do Estado e que
dará à Igreja, nos séculos seguintes, tanta influência
social e mesma política.
Os bispos são manifestamente considerados pelo

imperador como autênticos personagens oficiais: quando se reúne — por sua ordem — um grande Concilio,
eles são gratuitamente transportados, sob os cuidados
do correio imperial e solenemente recebidos nos edifícios públicos que abrigam suas deliberações. A "santa
e venerável Igreja católica", como diz um texto legislativo (1), está, pela vontade de Constantino, estreitamente unida ao Estado que pouco antes a ignorava ou
perseguia.
Mas acontece que esta Igreja se achava então dilacerada por graves dissensões: o cisma donatista na
África, depois a heresia ariana no Oriente. Em ambos
os casos Constantino acreditou-se obrigado a intervir
ativamente. Sua política religiosa merece ser considerada com atenção.
No momento em que a África cai em seu poder
em 321, um cisma divide há alguns meses o episcopado
da região: fanáticos, que se escudam no prestiaio dos
"confessores da fé", contestam ao bispo de Cartago,
Ceciliano, a validade da sasracão deste e fazem eleser
em seu lugar, por setenta bispos númidas, um tal Majorino, a quem sucederá em pouco Donato, o chefe da
seita. São os donatistas que apelam para Constantino:
em princípios de abril de 313, remetem ao procônsul
Anulino uma petição e um memorial nos quais rogam
arf imperador eme faça julgar sua causa por bi?pos da
Gália. Constantino atende ao pedido e designa três
bispos gaiileses: Rético de Autun, Materno de Colônia,
e Mflrino dp Aries, mas crue se deverão reunir ao bispo
de Roma, Miltíadcs, e a um certo Marcos, para formar
um tribunal arbitrai, em que comparecerão dez representantes de cada partido. O papa Miltíades, de acordo cotn as tradições eclesiásticas, transforma este tribunal em concilio romano, ajuntando a ele cruinze bispos italianos crue se reúnem no palácio Latrão, a 2 de
outubro de 313.
J, Cod, 'fheoil,, XVI, 2, 4 (8 4e julho ds 3?D.
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Por unanimidade Ceciliano é reconhecido como
o bispo legítimo, e seus adversários perdem a causa.
Mas estes, indomáveis e chicaneiros, não aceitarão jamais a causa julgada, enquanto esta lhes for desfavorável. Pretendendo que a validade das ordenações depende da santidade dos que as conferem, eles se com-*
prazem em demonstrar a indignidade de um dos sagradores de Ceciliano, Félix de Aptunga. Constantino,
como declara Lenain de Tillemont, "ter-se-ia poupado
muitas penas e teria isentado a Igreja de muitos males
se tivesse tido o espírito bastante firme para não escutar mais aqueles que tinham sido uma vez convictos de
caluniadores (1)". Mas ele tem a fraqueza de acolher
o apelo deles, e tudo desanda. Ordena urn inquérito
administrativo sobre o caso de Félix de Aptunjja, do
qual este, é verdade, sai completamente inocentado.
Todavia o imnerador aceita a reunião de um grande
concilio na Gália para retomar o julgamento do caso.
Foi o concilio de Aries (1.° de agosto de 314), onde estiveram presentes ou representados quarenta e sete bispos, vindos de todas as provincias do Ocidente
constantiniano. Além dos numerosos cânones disciplinares, destinados a prevenir a repetição de semelhantes querelas, e também a permitir aos cristãcrs entrarem na administração pública, foi confirmada clara
e solenemente a sentença romana. Mas não se havia
encerrado ainda o concilio, e Dcmato já protestava de
novo contra o julgamento. Constantino, fatigado, despede os bispos e consente em tomar pessoalmente a
causa para julgá-la. A guerra 1 contra Licínio retarda
algum tempo qualtruer decisão . Em 315, escreve ao
procônsul mandando que remetessem à Itália um dos
agitadores donatistas convicto de falso: depois ordena
a Ceciliano e a seus acusadores que venham a Roma,
onde ele imperador instruiria o processo. Quando, em
1. Tillemont, Mimoires paur servir á l'hisiotre ecclêsia&iqutt, t. VI, p. 39.

julho, chega a esta cidade, os africanos ainda não se
acham todos presentes. O processo arrasta-se ainda
algum tempo. O imperador, mudando de parecer muitas vezes, lembra as rnais diversas soluções: ir à África
para dar cabo ali mesmo
da pendência; reter na Itália
Donato e Ceciliano1, e instalar em Cartago um novo
bispo incontestado. Neste "imbróglio", a exata sucessão dos acontecimentos é difícil de estabelecer. O
fato é que Constantino não vai à África e deixa para
lá voltarem os bispos rivais. A 10 de novembro de 316,
notifica, enfim, ao vigário Eumélio a decisão que tomou: Ceciliano é "homem de perfeita inocência...,
não se pôde encontrar em sua conduta nenhuma falta (1)". Após três anos, era a confirmação da sentença do concilio romano.
Essas longas dilações, essas jurisdições sucessivas
não teriam sido inteiramente inúteis se tivessem podido convencer os dissidentes de que a causa deles era
má. Longe disto, a complacência e as tergiversações de
Constantino não serviram mais que para encorajar a
revolta; com uma teimosia que chegava até a negar
a própria evidência, não atribuíram suas múltiplas
condenações senão à influência do bispo de Córdoba,
Hósio. Mas embora o príncipe de bom grado tenha
ouvido desde 313 este conselheiro eclesiástico, é pouco
provável que lhe tenha sempre seguido os conselhos:
a inconseqüência com que faz voltar a julgamento o
que já fora decidido em dois concílios reunidos por
sua ordem, revela uni espírito autoritário e pouco clerical. De boa fé, por certo ponto, Constantino, que não
tinha maior compreensão da psicologia desses cismáticos que preocupações com os interesses da disciplina
eclesiástica, tudo sacrificou àquilo que ele tinha pelo
bem público. Preocupa-se apenas em fazer voltar a
paz e a unidade a uma província dividida e perturbada;
1. Citado por Agostinho, Contra Cresconium, III, 71, 82.
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e para conseguir tal, não leva em conta a ruína do prestígio dos sínodos, recebendo o apelo dos condenados,
na ilusão de que estes acabariam por aceitar a causa
julgada. Acima do Papa de Roma colocou o concilio
do Ocidente; acima do concilio o tribunal imperial.
Quê desprezo inconsciente da hierarquia católica! As
assembléias episcopais não são aos olhos do príncipe
os organismos regularmente qualificados para julgar
livremente um litígio eclesiástico; não passaram a seu
ver de instrumentos de que o Estado se serve para restabelecer a tranqüilidade material.
Tendo fracassada os métodos dilatórios, os entendimentos e as decisões da justiça, Constantino pensa
conseguir resolver a questão com medidas rigorosas.
Em fins de 316, edita a confiscação dos lugares de culto
donatistas e estabelece castigos contra os recalcitrantes,
que são ameaçados de relegação e da tomada de seus
bens. Houve então em toda a África uma verdadeira
perseguição: o fechamento das igrejas deu lugar a graves e sangrentas perturbações; as vítimas destes tumultos e os clérigos exilados tornaram-se para os cismáticos outros tantos mártires, cuja memória tornou mais
intratável ainda a resistência. Cansado desta luta, o
imperador promulgou a 5 de maio de 321 um edito de
tolerância, que pôs fim à política de união. Ele continua a conceder as imunidades e os favores do Estado
somente ao clero católico, segundo nos revela um rescrito de 330 ao governador da Numídia. Mas, sempre
no interesse da paz, renuncia impor a unidade pela
violência.
Se Constantino em 321 cessou de importunar as donatistas foi também por causa da guerra iminente contra Licínio: não queria que subsistissem perturbações
no Ocidente durante sua ausência, que lhe pudessem
dar no Oriente reputação de perseguidor. Mas novas
dificuldades esperavam-no ainda. As Igrejas do Egito
e da Síria achavam-se agitadas por uma controvérsia

teológica suscitada em Alexandria: tendo .o padre Ário
negado a divindade eterna do Cristo e a consubstancialidade do Pai e do Filho na Trindade, seu bispo,
Alexandre, condenara esta doutrina e denunciara a heresia a toda a cristandade. Ário tivera acolhida no
episcopado Oriental e na própria corte de Licínio, onde
a imperatriz Constância e o bispo Eusébio de Nicomédia o amparavam com todo o seu poder.
Desde sua chegada na Ásia (outubro de 324), Constantino é posto ao corrente do que se passa e chamado
a intervir a fim de apaziguar a dissensão. A despeito
do mau sucesso da experiência africana, ele não recusa a tarefa, e as conseqüências serão pelo menos tão
deploráveis como naquela.
Seu primeiro gesto é enviar a Alexandria seu conselheiro eclesiástico, Hósio de Córdoba, com uma carta
ao bispo Alexandre e a Ário. É um documento notável,
que pareceu a certas pessoas tão extravagante, que se
recusaram a admitir-lhe a autenticidade. Todavia exprime, confessam, "pensamentos caros a Constantino (1)": seu amor à paz, o desejo de unidade. A ambos os protagonistas Constantino lhes censura as divergências: para quê discutir tais sutilezas? por quê, principalmente, lançar excomunhões sobre os contraditores? Termina a carta conjurando os dois teólogos a devolverem-lhe a paz, a permitirem-lhe dormir sem preocupações e a não lhe fecharem as. portas do Oriente com
suas discórdias. Estas coisas não tem nada de inverossímeis da parte de um homem como Constantino.
tão ardente na defesa da Igreja, quanto mal advertido
de suas exigências autênticas. No Ocidente obrara
desprezando as regras da sua hierarquia; apenas chegado ao Oriente, mostrou o desconhecimento dos dogmas e da "própria essência do catolicismo (2)", que
1. Batiffol, Lu paix Constatfíimenne
'-• ButüToI, o;>. e i / . , p. 317.

et te cathoücisme, p. 316.
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ele confunde com uma escola filosófica. Toda a crise
dd arianismo é resultado deste mal-entendido inicial:
os homens da Igreja disputam sobre os termos da fé; o
imperador procura evitar qualquer debate e impor a
unidade, ainda que enganadora.
Suas objurgações platônicas e seu oferecimento
de mediação não acharam a princípio nenhum eco. Desde fins de 324, os bispos orientais, reunidos espontaneamente em concilio em Antioquia, renovavam contra
Ario a condenação já pronunciada por um concilio de
Alexandria e decidiam a reunião de uma nova assembléia na Ásia Menor, em Ancira.
Mas o grande imperador, no auge de seu poder,
não se acomoda com esta autonomia: quer ter sua parte na vitória contra a heresia. O concilio de Ancira é,
a pedido seu, transferido para Nicéia, nas proximidades imediatas de Nicomédia, onde ele reside então.
Todos os bispos do Império são convidados: de fato, todas as províncias orientais foram largamente representadas, mas, entre c/s cerca de trezentos que estiveram presentes, não havia mais de uma quinzena de
representantes das províncias ocidentais, conduzidos:
por Hósio de Córdoba, e os dois padres que o papa
Silvestre delegou. Isto pareceu suficiente para dar o
caráter ecumênico a essa grande assembléia que foi
verdadeiramente, em todo o caso, abra de Constantino.
Foi ele quem convidou os bispos, quem assumiu as despesas de transporte e hospedagens;
foi ele quem presidiu à abertura do concilio1, a 20 de maio de 325, pronunciando uma arenga significativa: "O' amigos, meu
voto1 supremo era o de vos ver reunidos, e ei-lo realizado: dou graças publicamente ao Senhor do universo
que, depois de todos os outros benefícios, concedeu-me
o maior ainda de vos ver, digo de vos ver reunidos em
um pensamento comum de concórdia. Que nenhum
inimigo malfazejo perturbe nossa presente paz... Por
mim considero terrível como uma batalha... qualquer
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sedição no interior da Igreja de Deus, que me contraria mais que as coisas de fora. Por isso! quando, pela
inspiração e ajuda de Deus, obtive a vitória sobre os
inimigos, pensei que não me restava senão dar graças
a Deus e a rejubilar-me junto com aqueles que Ele
acabava de libertar por mim: sabendo de vossa díssensão, minha esperança foi decepcionada, mas julguei
que o assunto não era para adiar e esperei dar a ele, eu
mesmo, remédio: convoquei-vos então imediatamente.
Rejubilo-me de contemplar vossa assembléia; as coisas responderão melhor ainda à minha espectativa,
quando vos ver a todos unânimes e de acordo em uma
paz como convém que homens consagrados, como sois
a Deus, preguem aos demais. Empenhai-vos portanto,
ó amigos ministros de Deus, que honrais Aquele que
é de nós todos Senhor e Salvador; examinai aqui mesmo as causas de vossa dissensão, desatai todos os nós
da controvérsia segundo as leis da paz. Assim obrareis
ao agrado do Senhor do universo, e a mim, que convosco honro este Deus, dareis extrema satisfação (1)".
Pareceria, ouvindo-o, que o concilio não se teria podido realizar sem sua iniciativa, o que seguramente é
um exagero. Contudo se vê o interesse que ele tomou
nessa assembléia. Não foi menor quanto às deliberações dela: se não dirigiu em pessoa os debates, ao contrário do que pôde sem inverassimilhanca acreditar,
confiou, certamente, a presidência a seu homem, Hósio, que foi assistido pelos dois delegados romanos.
O concilio durou três meses, findos os quais os textos decisivcfs tinham sido adotados. Vinte cânones disciplinares dispuseram as regras a serem observadas
para a eleição e consagração dos bispos, para o exercício e a jurisdição episcopal e metropolitana, para a
readmissão de certos cismáticos orientais. Uma sinodal dirigida aos bispos da Egito prescrevia a liquidaiusíbio, V(7, C(m;;í., 111, 12.
1. Eu
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cão de um cisma local que já tinha cerca de vinte anos,
e a unificação do cômputo pascal.
Finalmente, um símbolo de fé solenemente formulou os dogmas católicos essenciais, particularmente
sobre a Trindade, na Qual o Filho era proclamado "a
único gerado pelo Pai, gerado - - e não criado — da
substância do Pai, consubstanciai ao Pai". Esta palavra, — consubstantialis, "Homooúsios", - - devia ser,
contra os arianas e seus aliados, a um tempo a pedra
de tropeço e a bandeira de reunião, em que se resumiu desde então a fé niceense. A muitos amigos de
Ário repugnava aceitá-la: as instâncias imperiosas do
mestre dos ofícios Filoumenos levaram a vinte deles
a subscrevê-la; dois egípcios que resistiram até o fim
foram deportados para a Ilíria com o próprio Ário.
Alguns meses depois, tendo os bispos de Nicomédia e
Nícéia protestado contra o Consubstanciai, foram por
sua vez exilados para a Gália.
Constantino arvorava-se então em executor das
sentenças eclesiásticas, ou pela menos assegurava o
triunfo das fórmulas conciliatórias, castigando os opositores renitentes. E' por isto que expede várias missivas a fim de dar a conhecer e explicar sua atitude:
por três cartas, escritas uma após a outra em fins de
325, comunica "às Igrejas" as novas prescrições concernentes ao cômputo da data pascal, notifica aos alexandrinos a condenação de Ário, depois notifica à
Igreja de Nicomédia a deposição de seu bispo Eusébio.
Esta função de "braça secular" ninguém lhe pedira, mas ninguém lhe censurou. Ele a assumira indiscretamente, sab os olhares admirados, quiçá, porém satisfeitos ou resignados, dos homens da Igreja.
Estes, cujos votos eram assim gratificados de uma eficácia inesperada, deixaram passivamente Constantino
aplicar seu programa de unificação e paz.
A unidade podia ser materialmente imposta. A
paz dos espíritos, porém, não era tão fácil de abter.

O verdadeiro chefe do partido ariano, Eusébio de Nicomédia, conservara úteis relações na Corte: sua parenta Basilina, que ia desposar Júlio Constâncio, e a
irmã do imperador, Constância, eram-lhe inteiramente
devotadas. Estas mulheres souberam pesar no ânimo
versátil do príncipe e persuadi-lo da inocência dos
exilados. Desde 324, Eusébio e seu cúmplice Teognis
são anistiados e reintegrados em suas sedes episcopais.
Constantino, porém, não havia renunciado a seu fim;
"chamando o bispo de Nicomédia e o de Nicéia, julgava trabalhar pela paz". (1) Na realidade, esta volta
foi o ponto de partida de uma vasta agitação em toda
a Ásia: os bispos orientais, que a fórmula do Consubstanciai desconcertava, supeitam aos teólogos de Antioquia, deixam-se facilmente arrastar na esteira desses
intrigantes, que tiveram a habilidade de não atacar
de frente a definição de Nicéia e de pretender agir
pelo bem da paz: dois pontos que eram caros a Constantino. Mediante esta precaução, os eusebianos conseguiram fazer condenar os principais chefes do niceismo: em 330, Eustátio de Antioquia, depois Marcelo
de Ancira e pelo menos mais sete bispos, enquanto esperavam a possibilidade de se verem livres do mais
valente de todos, Atanásio, o novo bispo de Alexandria.
Constantino sç prestou a esta reação. Temos dele
cartas em que se recomenda a eleição do historiador
Eusébio de Cesaréia para bispo de Antioquia, e depois, pela renúncia deste, do padre Eufrônio: "a importância histórica (desses documentos) é considerável" afirmaram com justeza (2). Pela primeira vez
na história um chefe de Estado intervém numa eleição episcopal; ele o faz sob a forma discreta de recomendação que não pretende impor-se; mas sabe-se
bem que as preferências imperiais são ordens: não
l ' Bardy, La politize rdigicnse de Cow/an/to ap
" in Reviv de» science* religienses, 19Í8, p. 52.,.
2. Bardy, ioc. cit., p. 351.
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era de outro modo que no Alto-Império a príncipe
designava ao senado os homens que desejava fossem
elevados às magistraturas. A gravidade desta imissão
foi notada pelos próprios bispos que condescendiam
atfs desejos de Constantino: cânones votados, sem dúvida, pelo concilio de Antioquia de 330, proibiam aos
bispos fazerem apelo ao imperador, a menos que fossem expressamente autorizados por cartas de seus
colegas ou do metropolitano da província, sob pena
de terem de comparecer diante de um concilio. Resistência significativa, mas tardia e platônica, desmentida ademais pelas práticas desses mesmos bispos eusebianos.
Constantino tende portanto a dirigir a Igreja a fim
de proscrever toda dissensão. Não* que tenha posto
novamente em discussão as decisões de Nicéia, como
o fizera inconsideradamente com o apelo contra o concilio de Aries. O grande concilio ecumênico foi dirigido e sancionado por ele; sempre declarou que era
sua obra: sua autoridade está portanto implicada e
ele não se desautora. Tem-se a prova em duas cartas
dirigidas em 333 "aos bispos" e ao próprio Ário regressado do exílio: a heresia é nelas mais fortemente
que nunca rejeitada, e o heresiarca recebe uma terrível torrente de injúrias. A virulência dessas invectivas, que estão bem de acorda com a impulsividade
apaixonada do príncipe, dá uma verdadeira marca de
autenticidade à peça que alguns quiseram ter por falsa. Ela termina por um dramático apelo à união. Ario
é convidado a vir explicar-se com o imperador, "o homem de Deus", que está pronto a perdoar-lhe. Depois
de uma segunda carta mais premente, o heresiarca
cede; solicita sua reintegração na Igreja, subscrevendo
"uma profissão de fé bastante anódina, que, com um
pouco de boa vontade, podia ser considerada como
mais ou menos ortpdoxa (1)". Embora o Consubstanciai
1. Bardy, loc. cit., p, 541.
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nela passasse em silêncio, Constantino se contenta com
este gesto de submissão, e confia a causa ao concilio
que se reúne em Tiro.
A intriga eusebiana triunfa nessa assembléia (335).
Atanásio de Alexandria é deposto, por diversos pretextos concernentes ao exercício de sua jurisdição primacial no Egito; Ário é solenemente reabilitado em
Jerusalém, para onde fora transferido o concilio. Os
bispos tiveram ensejo de satisfazer seus rancores antiniceenses: mas o imperador prosseguia sempre nos mesmos desejos: restaurar a paz e a unidade.. Para decidi-lo a castigar Atanásio após a sentença conciliar,
foi necessário que o acusassem de assassinato, violência, magia e principalmente de conspiração. "E" notável que nesse processo,... as questões doutrinárias
não entrem nunca em jogo... Em matéria dogmática,
Constantinü mantém-se oficialmente com o concilio de
Nicéia, mas praticamente está sob a direção de Eusébio
(1)". Este não o converteu, mas o manobrou.
Em 336, o bispo de Nicomédia é portanto o gran^
de triunfador nessas lutas eclesiásticas. Obteve que
o imperador exilasse nos confins da Gália o intrépido
bispo de Alexandria, "um insolente, soberbo e sedicioso (2)". Ele redige a lei em Constantinppla mesmo,
onde Ário está prestes a ser reintegrado no clero, quando morre subitamente, e onde o novo bispo, o niceense Paulo, vítima de mentirosas acusações, é deposto pelos confrades e expulso pela polícia. Todopoderoso no espírito do príncipe é Eusébio, que tem
a honra de lhe conferir o batismo, quando, sentindo
aproximar-se a morte, pede enfim para entrar como
fiel, nessa
Igreja que ele dominava já como chefe.
No1 fim de seu reinado, Constantino tolerou e favoreceu as intrigas dos heréticos, que tão enèrgical.Bnrdy,
cit., p.
li.
SSo osloc.termos
de 141.
que se serve Constantino em «ma carta no solitário
Antônio, citada por Sozftmeno, Hist. eccl., II, 31.
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mente condenara dez anos antes. Seríamos tentados
a pôr em paralelo este procedimento com a sua atitude em relação ao cisma africano, em 321: num e
noutro caso, ele teria finalmente deixado o campo
livre aos inimigos da Igreja católica, arianos e donatistas. A realidade é mais complexa: Constantino
deliberadamente renunciou à perseguição na África
por motivos práticos, sem dar direitos iguais aos dissidentes e aos católicos; no Oriente, cinge-se ao dogma de Nicéia sempre: se fez voltarem do exílio seus
adversários, é porque os julga de acordo com o concilio; se proscreve seus defensores, é porque os tem
por rebeldes e perturbadores.
Sua posição é portanto nitidamente diversa do
césaro-papismo que seu filho Constâncio inauguraria pretendendo impor uma fé. Mesmo por vias indiretas, Constantino não age para fazer triunfar uma
ortodoxia de Estado. Ele quer, repetimos uma vez
ainda, manter os atos em que sua autoridade está envolvida - - como a condenação de Donato e a obra
do grande concilio de Nicéia
e também fazer reinar a unidade e a paz. Nestes dois artigos se resume
toda sua política eclesiástica.
Havia aí entretanto
uma novidade importante: mesmo se a intervenção do
Estado não se fizesse sentir senão no governo dá Igreja e não sobre a doutrina, a liberdade interior do organismo católico não ficava menos ameaçada. O
mais grave é que o episcopado parece não ter resistido a esta intrusão. Quando o concilio de 325 ordenou, provavelmente pela sugestão do imperador, a
unificação do cômputo pascal e a adoção dos quadros
administrativos para a hierarquia religiosa, a tradição eclesiástica não tinha nada a objetar. Os bispos podiam também ficar satisfeitos com o fato do
príncipe lhes conceder seus favores e assegurar-lhes
pela força a execução de sxias sentenças. Mas em
compensação teriam podido lamentar-se vendo o po-

der civil aceitar a apelação de causas julgadas por
seus concilies, pesar nas eleições episcopais e intervir constantemente nos negócios das Igrejas. E' de
notar que nenhuma voz autorizada se elevou diretamente contra estas intromissões, nem da parte dos
que eram beneficiários, nem mesmo dos que foram
vítimas delas. Estes últimos limitaram-se a protestar sua inocência, sem contestar jamais o princípio da
intervenção imperial. Deve-se mesmo notar que Donato e Atanásio foram em parte responsáveis; não
foi senão mais tarde que vieram a defender a idéia
da autonomia eclesiástica, formulada logo depois com
toda a clareza por Ambrósio de Milão. Mas Constantino, durante todo seu reinado, jamais encontrou
obstáculo para impor à Igreja uma proteção onerosa,
que implicava já em autêntica sujeição.
11
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A Igreja, a despeito de todos seus privilégios, é
sujeita, porque o Estado é soberano. E' que Constantino, malgrado sua conversão, antes de tudo é
estadista. Puderam afirmar que ele diferiu até o
extremo sua entrada na Igreja a fim de a dominar
melhor de fora. Seria mais exato pensar que às razões pessoais (o batismo tardio, que lava todos os
pecados anteriores), pôde-se ajuntar simplesmente_ a
idéia de que, apesar de se tornar um príncipe cristão,
seria obrigado a continuar imperador dos pagãos. E'
assim que se deve entender a famosa apelação que
se deu a si próprio e que, muitas vezes traduzida por
"bispo de fora", deve antes ser formulada: "bispo daqueles que estão fora da Igreja (1)". Desta autoridade
"episcopal" fez uso diversas vezes, quer em missivas
1. Eusébio, Vif. Const., IV, 23.
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imperiais, quer em leis. Um texto característico a
este respeito, é a carta escrita por volta de 330 "aos
heréticos" isto é aos novatianos, valentinianos, marcionitas, paulianistas e montanistas; nela o imperador ameaça todas estas seitas com as mesmas penas
que infligira antes aos donatistas: interdição de reuniões, confiscação dos lugares de culto; mas tal como na carta a Ário, estas severas declarações terminam por um convite patético para que entrem no grêmio da Igreja. As sanções quase nem foram- aplicadas; pois, segundo nos diz um historiador bizantino (1),
o imperador queria antes atemorizar que usar de rigor. Mas no Oriente como na África as adjuraçôes
ficarão vãs como as ameaças: os dissidentes não se
submeteram; apenas ficaram excluídos do direito comum .
Em relação àqueles que não cuidavam do Cristo,
o "episcopado" imperial reveste caráter inteiramente
diverso. O rescrito de 313 tinha concedido a liberdade
de praticar o culto que lhes conviesse. Constantino
não renunciou a essa tolerância; apenas lhe dá uma
nota depreciativa em relação aos pagãos, que lembra
a atitude de Galério e Maximino Daia para com os
cristãos, com a diferença que estes se tinham visto
mais ou menos constrangidos a renunciar in extremis
à perseguição, ao passo que Constanlino se recusa a
tomar este caminho. Sua fidelidade ao liberalismo
exprime-se em 324 em uma proclamação dirigida aos
Orientais, após sua vitória sobre Licínio: "Que aqueles ainda implicados 110 erro da gentilidade gozem
alegremente da mesma paz e do mesmo repouso que
os fiéis... Que ninguém faça mal aos outros. Que
cada um siga a opinião que prefere... Quanto àqueles que se subtraem (à observação das leis divinas),
que conservem enquanto quiserem os templos de mentira ... Nós, guardamos a esplêndida morada da

verdade... E desejamos aos outros que vivam felizes
em conseqüência da união e concórdia de todos... Que
ninguém, procure disputar com outrem por causa de
suas opiniões... Falei mais largamente que o desejo
de minha clemência exigia, porque... muitos, dizemme, asseguram que os ritos e as cerimônias do erro
c o poder das trevas vão ser inteiramente abolidos. E'
o que eu teria certamente aconselhado a todos os homens; mas para sua desgraça, a obstinação no erro é
ainda muito arraigada na alma de alguns (1)". Malgrado palavras tão pouco amáveis é, em suma a renovação formal das promessas de 313, e um desmentido
aos rumores espalhados por alguns fanáticos: Constantino não quer fazer mártires pagãos; o respeito da
liberdade das almas concordava com o interesse da ordem pública, para lhe interdizer qualquer medida de
coação. Sem dissimular suas preferências, não toca
nos direitos do paganismo, assim como também nos
do judaísmo: ao contrário, arvora-se em protetor deles, contentando-se de impedir qualquer violência ou
excesso de zelo. Assim os judeus não terão direito de
intrigar aqueles de seus correligionários que passam
para o cristianismo, nem de impor sua religião a escravos cristãos; e os pagãos não poderão constranger
os cristãos a assistirem às suas cerimônias. Estabelecido
isto, os cleros dos templos e das sinagogas conservam
as imunidades de que antes gozavam; são mesmo confirmados aos sacerdotes, de Israel alguns privilégios,
bem como aos flâmines provinciais do culto imperial.
Havia aí tradições seculares que Constanlino não
repudiou: tradição de liberalismo para com as comunidades judaicas da Diáspora; tradição em favor dos
sacerdotes pagãos, de quem todo augusto era o chefe,
na qualidade de Pontifex maximus. Constantino conservou as vestes de Grande Pontífice e não esqueceu
de desempenhar o papel. E' precisamente nesta qua-

1. Sozòiiiono, Jlisl. <•<•(•!., II, 112.

1. Eusébio, Vi f, CoJisí It, 47-60.
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lidade que legislou sobre certas formas do paganismo,
não para perseguir, mas para regulamentar. Não se
poderiam tomar ao pé da letra as afirmações dos autores do século IV, que deformando ou antecipando a
realidade, atribuem a Constantino o fechamento dos
templos e a proibição dos sacrifícios. Na realidade,
ele não perseguiu senão alguns dentre os cultos e por
motivos determinados. E' certo que se esforçou por
esvaziar o culto imperial de todo caráter religioso, inaceitável para os cristãos: autorizando a cidade de Hispelo na Úmbria a elevar um templo à gens Flavia,
proibia de o macularem "com as mentiras da superstição (1)". Mas não proscreveu jamais como tal o culto
dos deuses. Editos de 319-320 interdiziam rigorosamente os ritos mágicos divinatórios celebrados nas residências particulares, mas declaravam lícita a magia
praticada para curar doentes ou preservar as colheitas, e mesmo' obrigatórias as consultas oficiais dos arúspices quando um edifício público fosse ferido pelo
raio. Após 330 vêem-se as autoridades imperiais tomar a iniciativa de fechar ou destruir certos templos,
mas trata-se unicamente daqueles cultos híbridos tão
espalhados na Síria, que abrigavam as mais escandalosas cenas. 1 A defesa do pudor aliava-se no caso aos
interesses do fisco, pois as riquezas dos seus santuários
foram recolhidas ao tesouro público. Mas cumpre especialmente notar que, ferindo a superstição e a imoralidade, Constantino atingia reuniões e práticas que
ficavam por definição misteriosas. Esse expurgo do
paganismo não faz em suma senão a eliminação dos
elementos suspeitos a todo despotismo: a autoridade
pública não gosta de confrarias que se reúnem na
sombra, nem de cerimônias celebradas em segredo.
Não se poderia duvidar deste pensamento oculto de
Constantino quando se lê esta declaraçoã do edtio sô-

bre a aruspicina: "Vós que tendes isto por útil, ide
aos templos, aos altares públicos, e celebrai em plena
luz do dia os ritos consagrados
por um longo uso (1)".
Não deixou, portanto, o1 primeiro príncipe cristão
de continuar fiel ao princípio da liberdade religiosa
que formulara em 313. Desta liberdade excluiu, no
paganismo, alguns ritos suspeitos; no cristianismo, as
seitas dissidentes. Mas, assentado isso, concedeu os
mesmos direito's à Igreja católica e aos cultos tradicionais. Sobre as duas religiões igualmente reconhecidas
e protegidas, ele faz pesar imparcialmente a autoridade do Estado.

1. "... N.e acdis notfíro noniine rie.dir.ala cuiusqucan contafilose
tionis fra'.udibiis pollnatnr" (Corpus in-tcr, lat., XI, 52-65).
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Este exigente déspota, cheio de vaidade, inteiramente penetrado de orgulho, foi bem um servidor
do
Estado, em todos seus domínios. Foi a ambição1 pessoal e a paixão de glória que lhe deram o impulso necessário para tomar sobre si, sempre e por toda a parte,
os interesses do Império. Assim soube criar, imediatamente após as guerras civis que sua própria ascensão desencadeara, uma estabilidade e um vigor notáveis. Por longos anos o mundo romano iria viver de
acordo com as soluções que este príncipe dera aos
problemas políticos, administrativos e religiosos. Mas,
será tudo igualmente louvável nesse regime do BaixoImpério que ele inaugurou? Ao historiador, cujo papel não é, aliás, o de distribuir elogios ou censuras,
não cabe escrever um panegírico de Constantino. Mas
não poderia dissimular a grandeza de sua obra, cujos
principais traços devemos reunir terminando.
Lembremos, para principiar, a fortuna que lhe foi
propicia na maioria de suas empresas; se é a seus
talentos militares que se devem atribuir as vitórias sô1.

Cod. Th?.oí1., XVI, 10, \ (17 do dezembro de 320).
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bre seus adversários do interior, devema-nos lembrar
que o Império teve, sob seu reinado, a rara felicidade
de viver em paz com seus vizinhos. Não houve bárbaros ameaçadores nas fronteiras: os germanos do Reno
e do Danúbio, os nômades dos desertos limitam-se a
algumas incursões de pilhagem, sem jamais exercer
pressão inquietante. Contra o "inimigo hereditário"
no Oriente, a Pérsia sassânida, Constaníino concebeu
no fim do seu reinado, o projeto de 1uma grande expedição; mas, como César e Aureliano , não teve tempo de empreendê-la. A questão da Armênia era, como
nos séculos passados, o pomo da discórdia entre os
dois Impérios; e a religião agravava o conflito, pois
se tratava de proteger uma nação cristã contra o imperialismo fanático dos infiéis. Constantino escreveu
a Sapor, rei da Pérsia, um verdadeiro panegírico da
fé cristã, que terminava por um premente convite à
conversão. Essa mistura de ameaças e exortações não
teve mais efeito sobre o rei masdeísta que tivera a
pressão sobre os heréticos do Império. A ruptura era
portanto inevitável; a colação do título real a Anibaliano em 335 foi o pródromo e começaram-se, talvez,
algumas operações em 336, na frente armênia. Mas
na Pásco'a de 337 era concluída uma trégua. Em lugar de Constantino, que a 22 de maio morria, seu filho
Constando e, depois, o sobrinho Juliano dirigiriam,
durante mais de vinte anos, a grande guerra nacional
contra o único adversário civilizado dos romanos.
Durante um quarto de século, portanto, nada veio
embaraçar a grande obra que no interior do Império
Constantino empreendera. Os resultados disso são
consideráveis.
No terreno político, instaurou a monarquia em
proveito de uma dinastia. Nenhuma destas duas coisas era inteiramente nova: a história do Alto-Império
fora uma sucessão de dinastias naturais ou fictícias
(Julioclaudias, Flávias, Antoninas, Severas); mas |O

principado não passava então1 de magistratura conferida pelo senado, pelo menos em teoria. Quando Diocleciano adotou os principais atributos das realezas
orientais, afastou cuidadosamente o caráter hereditário: com a tetrarquia, a multiplicidade e a cooptação
deviam temperar o sistema absolutista do dominaius,
Constantino foi o primeiro a unir o novo despotismo
aos hábitos antigos da hereditariedade.
Hereditariedade apenas de fato: a sucessão1 hereditária do poder
não foi jamais no Império romano-bizantino um princípio de direito público. A idéia de dinastia não estava menos profundamente enraizada nos costumes
do Baixo-Império: Constantino teve a originalidade de
dar o exemplo, sem renunciar à monarquia diocleciana; e obrando assim, enfeixou no mundo romano as
tradições antigas do Oriente, que nem Sila, nem César tinham podido impor a seus concidadãos (1). Passados três séculos e meio, a realeza malograda pelo "divino Júlio" foi conseguida pelo augusto Constantino,
que foi verdadeiramente o primeiro Basileus autocraior bizantino.
Ele a conseguia precisamente instalando-se em Bizâncio, que fez sua capital. Criação de grande alcance,
como vimos, pois que os imperadores deviam continuar
nela durante onze séculos — dezesseis, mesmo, se contarmos os sultões que lhe sucederam. Não faz muito
que a Turquia republicana destronou de sua qualidade
imperial a cidade do Bósforo: foi preciso um Mustafá
Kemal para que fosse repudiada a herança de Constantino. Poucos soberanos poder-se-iam orgulhar de
fundações tão duráveis; Paris e Londres mesmo não
poderiam reivindicar tal antigüidade, e a soberania de
Roma, capital de Estado, conheceu longos eclipses desde o século IV. A fundação de Constantinopla é por1. Cf. Carcopino, Sylla ou. Ia monarehie manquée, Paris, 1931, c La TOUOÍIti de César, (In Points de vue sur Í'ímpérialisms romain, Paris, 1931,
p. 87 a 155).
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tanto um desses grandes acontecimentos da história do
mundo, cuja importância não se tem o direito de desconhecer. Eminentes historiadores (Oito Seeck, Ernst
Stein) tentaram menosprezar a sua significação: Diocleciano, dizem-nos, já havia abandonado Roma e transferido para o Oriente a residência imperial; os sucessores de Constantino serão levados a residir de preferência em Antioguia, e não foi senão após 380, cotn
Teodósio, que a Corte se instalou em Constantinopla
de modo permanente e definitivo. Tudo isto é exato.
Mas não impede que Constantino tenha verdadeiramente querido fazer de Bizâncio uma "Nova Roma",
tenha residido nela durante os seus sete últimos anos
e tenha deliberadamente e efetivamente aberto os caminhos do futuro.
»
À monarquia bizantina que inaugura, Constantino
deu não somente a capital, como também, por tempo
dilatado, os traços essenciais de sua estrutura administrativa e social. Magnificência da corte, complexidade do governo, minúcia da burocracia, hieramuia
das funções e das classes: as reformas de Constantino,
embora nem sempre criações originais, tão pouco sistemáticas, forneceram o quadro em que ia viver o organismo imperial. Quer seu território se estenda qual
o mundo antigo conrruistado pelo romanos, quer se limite, após o século V, ao Oriente, para onde se transplantou o essencial da antiga romanidade, o Império
conservará as instituições constantinianas. Não1 foi senão após Justiniano e Heráclio que se transformou,
durante o século VII, em presença de fatores novos.
Para a organização do Estado, a obra de Constantino
revelou-se também estável, portanto.
Sob o ponto de vista religioso enfim, mais nitidamente ainda abriu uma nova era. Foi o primeiro chefe
cristão de um grande Estado, e esta conversão lhe impôs atos que nenhum realizara antes. Sua grande originalidade, vimos, foi a de assegurar os mesmas di-

reítos ao velho paganismo oficial e ao cristianismo até
então perseguido. Esta vontade de equilíbrio não estava, talvez, no espírito de Constantino; não foi de
fato sob os sucessores mais que um estado transitório
para um regime exatamente inverso, no qual os cultos pagãos perderam todo caráter oficial em benefício
do catolicismo tornado religião de Estado. Desta evolução, mais ou menos acabada no fim do mesmo século, Constantino é, conscientemente ou não, o iniciador remoto; e não se deve esquecer que ele permaneceu
o sumo pontífice do paganismo, "o bispo da gente
de fora", ele próprio, deliberadamente fora da Igreja
até sua morte. Estas cautelas contudo seriam em
breve negligenciadas; a tradição preferiria considerar
em sua fisionomia a auréola cristã que, não sem alguma contradição, ele mesmo se deu. As moedas que
faz cunhar mostram-no com freqüência em prece, o
olhar voltado para o céu. Em uma pintura do palácio imperial, fez-se representar ferindo com sua lança
o dragão do erro. Foi deliberadamente que assumiu
o papel de príncipe cristão e de defensor
da fé.
Não é portanto sem fundamento1 que, sessenta
anos mais tarde, santo Ambrósio exalta estes dois aspectos de sua figura na oração fúnebre de Teodósio:
"Constantino, diz, embora não tenha recebido senão
em seus últimos momentos o batismo que redime os
pecados, teve contudo grande parte de mérito, porque foi o primeiro imperador a crer e deixou a seus
sucessores uma herança de f é . . . Com ele cumpriuse a palavra do profeta: "Nesse dia haverá sobre o
freio do cavalo um objeto consagrado ao Senhor Todo-Poderoso" (Zacarias, XIV, 20). Foi o que revelou
Helena, sua mãe, de santa memória, sob a inspiração
de Deus (1)". E depois de lembrar a peregrinação à
Terra Santa e a Descoberta da Vera Cruz, o bispo de
Milão ajuntava: "Ela procurou as cravos com que o
1.

Ambrósio, De obllu Tlieodosii, 40.
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Senhor fora crucificado e os achou. De um mandou
fazer um freio; o outro mandou engastar num diadema: utilizando um como ornamento, outro para a
devoção. Maria foi visitada para libertar Eva, Helena foi visitada para que os imperadores fossem redimidos. Porque ela enviou a seu filho o diadema ornado de pedras preciosas entre as quais estava a pedra da Cruz da redenção divina, mais preciosa que
o ferro. Ela enviou também o freio. Constantino
serviu-se de ambos e transmitiu a fé aos seus sucessores. O começo dos imperadores crentes é "o objeto
sagrado sobre o freio"; desse momento data a fé, fazendo com que cessasse a perseguição e a devoção
lhe sucedesse. Sabiamente agiu o filho de Helana
colocando a Cruz sobre a cabeça dos reis, a fim de que
nos reis fosse adorada a Cruz de Cristo. Isto não é
um abuso, mas um ato de piedade, quando se respeita a santa redenção. Bendito portanto esse cravo
do Império romano, que dirige o mundo inteiro e
orna a fronte das príncipes, a fim de transformar em
pregadores da fé aqueles que de ordinário eram seus
perseguidores. Com justa razão esse cravo foi colocado sobre sua cabeça: lá onde está a inteligência é|
que se deve achar a ajuda divina. Sobre a fronte &
coroa; nas mãos o freio. Coroa saída da Cruz, para
que a fé ali brilhe. Freio saído da Cruz, também, para
que o poder dirija e que haja uma justa moderação
em lugar dum injusto comando... Mas pergunto:
por quê um objeto sagrado no freio, senão para refrear o orgulho dos imperadores, reprimir a licença
dos tiranos, que tal como cavalos relinchando espo1jam-se nos prazeres, acreditando-se livres para cometeram impunemente adultérios? Quê crimes vergonhosos praticaram, nós o sabemos, Neros, Calígulas1
e outros que não tiveram "um objeto sagrado^no
freio"? Terá feito Helena outra cousa trazendo esse
freio, que pretender dizer, com o Espírito Santo, a

todos os imperadores: "Não sejais como o cavalo e
o rnulo" (Salmos, XXXI, 9); e que retivessem pelo
freio e o cabresto a queixada dos que não quisessem
crer na obrigação que têm os reis de dirigir seus súditos? O poder estava, com efeito, inclinado para o
vício, e os reis, vagando como gado, enlameavam-se
no prazer. Eles ignoravam Deus; a Cruz do Senhor
reteve-os e desviou-os do pecado da impiedade; fez com
que elevassem os olhos e procurassem o Cristo no
céu. Eles deixaram o cabresto do erro, aceitaram o
freio da devoção e da fé, obedecendo àquele que disse: "Tomai meu jugo sobre vossos ombros... Porque
meu jugo é doce e meu fardo leve (Mat., XI, 30) (1)".
Dois temas se misturam nesse texto: o do "freio",
que representa a idéia das obrigações morais que se
impõe ao príncipe cristão, e o do "diadema", que significa a homenagem devida a Deus pelo Estado. Sem
dúvida Constantino não praticou inteiramente o* que
mais tarde santo Ambrósio obteve não sem lutas, de
Graciano e de Teodósio; mas depôs os germes que frutificariam logo. Com ele a "devoção" sucedeu à perseguição e uma "justa moderação", pelo menos em
certos domínios, tomou o lugar do "injusto comando";
disso resultou "o primeiro esboço de um direito cristão no direito romano (2)". Com ele a autoridade imperial começou a reconhecer a obediência à Divindade e a realizar a união da Igreja com o Estado.
O historiador não poderia evidentemente esquecer que esta união teve como reverso uma estreita sujeição da Igreja, nem que Constantino, intrometendose na autonomia eclesiástica, desconheceu os direitos,
da hierarquia e as exigências da teologia. Suas inabilidades e inconseqüências são em parte responsáveis
da longa crise donatista e da outra, mais grave ainda,
1. Ambrósio, De obifu Theodosii, 47-51.
3. Lrt première ébauche d'un rfroíí chrétien ilans lê droil roínain
o título de'um livro de Ch. Boucaucl (Paris, s.d. (1913).
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que o aríanismo ocasionou em todo o Império. Seu
autoritarismo exigente está na origem do césaro-papismo bizantino, que os imperadores do Ocidente por sua
vez adotaram, e que o Papado sofreu tanto tempo.
Em suma, Constantino serviu muito mais o Estado que
a Igreja.
Esta conclusão resume tudo o que nos ensinou o
estudo de seu reinado, que decorreu sempre sob o domínio de uma grande ambição — mais exatamente,
de uma intensa paixão. Seu nome fica ligado ao triunfo do cristianismo no mundo antigo; mas esse triunfo
não passa de um dos elementos da renovação do Império, que ele realizou. E' portanto de justiça que o
considerem um grande estadista, o último, e não dos
menores, que a história romana produziu.
i

B I B L I O G R A F I A
1)

FONTES.

Entre os documentos oue formam a base da biografia de Constantino, os primeiros a citar são os escritos
do próprio imperador, conservados nas obras dos historiadores dos séculos IV e V: textos concernentes ao
processo donatista, na compilação de Optato de Milevo
(ano 370,_ aprox.); numerosas cartas, traduzidas em gre.
íto, na História Eclesiástica e a Vida de Constantino de
Eusébio de Cesaréa, na Apoioaia contra os arianos de Atanásio, nas Histórias Eclesiásticas de Gelásio de Cizico,
de Sócrates, de Sozônienos, de Teodoreto. Muitos destes
textos são considerados falsos por certos autores, particularmente Otto Seeck, Quellen uncl Vrkunden neber die
Anfânge dês Donatismus em Zeitscnrifí fuer KirchenyKschichte. 1889, p. 181-227 e 399U33; Die Urkunden Vila
Constantini, ibiden, p. 321-345; e Mons. Batiffol, Les do.
cuments de Ia Vita Constaníini in Bulletin d"ancienne lit.
térature et d'archéo\ogie chrétienne, 1914, p. 81-95. A
autenticidade deles pode, entretanto, ser admitida, de
acordo com as conclusões de Mons. Duchesne. Lê dossier
du donatisme in Mélanges d'archéolociie et d'histoire de
1'Scole francaise de Eome, 1890, p. 589-650, de G. Bardy, La politinue relirtieuse de Constantin après lê Concile
de Nicée in Revue des sdences reliaienses, 1928, p. 516551, e de Norman H. Bavnes. Constantine the ffre.at and
íhe christian Church, s.d. (1930): este ultimo indica, resume e focaliza tôdfis as discussões suscitadas por estes
textos (p. 40.50 e 75-78). Somente a Oratin wl sanctos
pode ser considerada apócrifa (Baynes, p. 50-56).
A maior parte dos textos leaislativos acha-sp contida no Código Teodosiano (ed. Mommspn-Meyer, 1905) e
no Código Tustipiano (pd. Krüger, 1877): a cronologia
deles foi revisaria nor Otto Seeck, Regesten der Kaíser
und Pànste. p. 311-476, 1919.

As fontes literárias são relativamente abundantes,
mas devera ser utilizadas com circunspeção. Os Panç,
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ffyrici latini (VI a X) pronunciados diante de Constantino por oradores gauleses em 307, 310, 311. 313 e 321, são
obras oficiais compostas por pagãos. De procedência
cristã temos, em latim, o panfleto de Laclâncio (De mortibus persecutorum, cerca de 314) e, em grego, o pane.
gírico hagiográfico de Eusébio de Cesaréa (De vita Cons.
tantini, cerca de 337). Igualmente, as obras históricas
então classificadas em dois.grupos opostos; as principais
são: do lado cristão, as Histórias eclesiásticas gresas, de
Eusébio de Cesaréa (por volla de 325 — traduzidas em
latim e continuadas por Rufino de Aquiléa, mais ou menos em 403), Filostorgo (ano 325, aprox. — em fragmentos). Sócrates (ano 440, aprox.), Sozômeno (444, ap.),
Teodoreto (450, aprox.); do lado pagão, os Caesares de
Aurélio Victor (360, aprox.), o Breviarium de Eutrópio (370, aprox.) em latim, e os fragmentos do grego
Zósirno (séc. VI).
As principais fontes epigráficas, dispersas no Cor.
pus inscriptionam latinarum, são grupadas por Dessau,
Inscriptiones latinae selectae, 1. I, n° 681, seqq.
As fontes numismáticas, em extremo numerosas e
preciosas, são indicadas e estudadas de modo exaustivo
por J. Maurice, Numismatique constantinienne, 3 vols.,
1906-1013.
2)

OBRAS MODERNAS.

Devem-se assinalar primeiro as Histórias gerais do
Império, desde Lenain de Tülemont (Histoire dês empereurs dês six premiers siécles, t. IV, 1697) e Victor
Duruy (Histoire dês Bomains, t. VII, 1885) até Albertini (UEmpire romain, col. "Peuples et Civilisations",
IV, 1929) e Vasiliev (Histoire de l'Empire byzantin,
trad. francesa. 1932), e principalmente Otto Seeck, Ge.
schichfie dês Vntergangs der antiken W^lt, i. I, 2a. ed..
1893; 3a. ed., 1921; e Ernst Stein, Geschichte dês spátròmischen Reiches, t. I, 1928. — igualmente as obras
gerais sobre a Igreja: L. Duchesne, Histoire ancienne
de VÊglisc, t. II, 4a. ed., 1910; E. Gaspar, Geschichte
dês Papsttums, t. I, 1930; P. de Labriolle, G. Bardy e
J. R. Palanque, Hisloire de 1'Êglise... dirigida por A.
Fliche e V. Martin, t. III: Lê IV siècle (no prelo). —
Cf. igualmente G. Boissier, La fin du paganisme, t. I,
1891; V. Sesan, Kirche und Staat im rõmisch-bgzanti*
nischen Reiche seit Konstantin dem Grossen und bis
zam Folie Konstantitiopels. Ia. Die Ksliffionspolitik
der

chstiK.rmseii Kaiser von Katisiantin <L Gr. lis
Theodosius d. Gn, (318-380), 1911; F. Lot, La fin dtt
monde aniigue et lê début da moyen age, 1927.
As monografias sobre Constantino são iníiiío numerosas, desde o livro de J. Burckhardt ( Dic. Zeit Komtantins dês Grossen, 1853, rced. cm 1929) até o anunciado por H. Grcgoirc. A maioria é consagrada rt sua
política religiosa. O centenário do "Edito de Milão"
em 1913 foi a ocasião de ura reerudescimenio de publicações, entre as quais se devem citar: a compilação diTÍgida por F. Dõlger, Konstantin der Grosse and sdtie
Zeit. Gesainmelle Síudien; Ed. Schwart?,, Kaiser Konsíantin uM die christliche Kirche; P, Batiffoi, La p«i;c
constuntinienne et lê cath&licisme. As mais recentes
são as de L. Salvatorelli, Constantino U Grande, 1928,
Uma bibbliografia pormenorizada é fornecida por Baynes e por Piganiol. Contentar-nos.emos de dar aqui
algumas indicações práticas sobre os diversos pontos
abordados no presente ensaio.
A data do nascimento é controversa: ei. Secek, tíe•tcliicMe, t. J, p, 434; Maurice, op. cit., t. l, p. 93; Pitíiiniol, op. cit., p. 36.
Sobre Constantino, imperador «ias Gálias até 312:
R. Pichou, La poliliqiie de Conslaatin d'après lês Paneítyrici latini era Compte.s rendus df. l'Académie tfe.s ínscriptions, 1906, p. 280-297; J. Maurice, U'origine, dex
seconds Flaviens, ibidem, 1910, p. 96-103; Seeck, Geschichte, t. I, liv. l, cap. 2 a 4; C. Jullian, Histoire de Ia
Gaule,
te, t.
i. VII,
»•», p.
v- 99-115; Stein, Geschichte, p. 123-142.
.
r•
Sobro seu pensamento religioso e a conversão. J -
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íros da 'época seriam animados "do desejo de atrair
para eles a inassa dos militares e civis nas partes do Império em que esperavam estender seu domínio" (p. 264).
Embora assaz sedutora, esta teoria repousa também sobre o postulado de que esses príncipes não se deixavam
Jevar senão pelo interesse político, cora exclusão de ioda convicção religiosa: é permitido não aceitá-lo (cf. o
que escreveram Seeck e Ouchesne sobre a inverossimllbanca de "livres pensadores" c a importância da superstição nessa época). Segundo outros, Constantãno
teria tido convicções sinceras, inas estranhas ao cristianismo: SalvatoreÜi faz dele um sincretista; para Piganioí,
sua verdadeira conversão teria sido a adoção do mono
leismo solar em 310, após uma visão de Apoio, que teria
servido de base aos relatos "lendários" de Eusébio e de
Lactâncio, e o imperador não teria deslizado para o cristianismo senão tardiamente, progressivamente, quase sem
ter consciência, sob influências exteriores. Nossa análise está. no conjunto, de acordo com as conclusões de
Baynes. — Sôbiie o monograma e o lábaro, cf. Maurice
no Biilletin de Ia Societé nationale dês antiquaires de
France, 1903, p. 310-317, 1904, p. 212.220; 1913, p. 2622G6; Numismaligiie conslantinienne, t. I, p. CV-CVII (de
que nós tomamos a interpretação do texto de Lactâncio};
H. Grégoire, L'éíymologie de labarum em Byzanlion, 192728. p. 447-382; Baynes, op. cit., p. 60-65. Sobre a estátua "cristã" erigida em Roma depois de 313, cf. H. Grégoire, La statue de Constantin et lê signe de Ia croíx 3 n
Revue dês études latines, 1934, p. 398-450. Sobre o "dide Milão", cf. O. Seeck, Dos sogenahnle Edikt von Mailand in Zeitschrift für Kirchcn — Geschichte, 1891 p.
381-386; Sesan, op cit., p. 128-237; J. Witting, Das fole.
fanzfesKrl.pt von Mailand 313 (na compilação de Dõlger,
1913, p. 40-65); Batiffol, op. cit., p. 229-250; Baynes, op,
cit., p. 11 e 69-74; H. Grégoire, Lu "conversion" de. Constantin, p. 201.264, e em Bgzantion, 1932, p. 648-049; Piganioí, op. cit., p. 86-97; J. R. Palanque, A propôs da prêicndn Edit de Milan (no prelo, in Byzantíon, 1935).
Sobre o retrato físico e moral: Maurice, Ntimismatlgae
constantinienne, t. I, p. 95-99; Seeck. Geschichtic, t. I.
liv. l, cap. 2.
Sobre sua ação política: Seeck, Geschichte, l. l, Ifo.
l, cap. 5; Stein, Geschichte, p. 142-145, 158-160, 193-202.
Esses autores consideram Consiantino o jovem como um
bastardo, nascido em abril de 317; nós o cremos antes
o primogênito de Fausta, nascido em 316 (cf. Julian, op.
cit., p. 141, n.» 4 ) . Sobre a data da queda de Licínio, os
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historiadores lia muito opinam mis por 323, outros por
324; a questão parece hoje decidida «n favor da dala
mais recente: ei'. E. Stein, Konstantin Gelangte 324 zur
Alleinherrschaft in Zeitschrift }iir áie neutestamenttiche
Wissenschaft, 1931, p. 177-185. Quanto à fundação de
Constanlinopla, cf. Maurice, Numismátiqae consíantinienne, t. II, p. 482.492; L. Bréhier, Constantin et ia fandaJt,
tion de Constantinople In Revnc hhtoríque, 1915, II. p,
241-272; Stein, Geschichte, p. 193-197.
Sobre a politica religiosa: Baiiffol, op. cit., 269-401;
ganiol, op. cit., p. 107-109; 121-126, 195.204; 3. R. Palau«iuc, Esscd sur Ia préfccture dn prétoire, 1933,, p. 1.16.
Sobre a política religiosa: Bati f f oJ, op. cíí., 269-401;
J. Muller, Konstantin der Grossc nnd tíie chrisiüchc Kirche in Historischc Zeitschrife, 1929, p. 261-278; Baynes,
op. czí., p. 11-30 e 95-103. Sobre o donatismo. cí. P. Mon.
ceaux. Histoíre littéraire de VAfrique chrétienne, t. IV
•a V, 1912-1920. Sobre o arianismo, cf. E. Schwarte, Znr
Geschichte dês Athanasius in Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaft zit Gôttíngen, 1904, p. 338401, 518-547; 1905, p. 164-187, 257-299; 190», p. 305-374;
39J1, p. 367-426; Baynes, op. czí., p. 84-90; G. Bardy, to
polilique religieusc. de Constantia ap-rès lê Concile de
Nicée in Revue dês sciences reUgieuses, 1928, p. 516-551
(que rejeita a hipótese de unia segunda sessão do Concilio de Nicéia em 327, admitida por Seeck, Schwart?;,
Stein, Baynes). Sobre Gonstantino e o paganismo, cf. P.
Allard, Lê christianisine et PEmpire rotnain, 3a. ed. 1898,
p. 155-183; E. Babtit, L'Evêque du dehors in Revne. critique, 1909, II, p. 362-364; Sesan, op. cit., p. 238-290; Piifaniol, op. cit., p. 12ÍU29; 145-148, 179-186.
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