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Forord

Eusebs skrift Vita Constantini har tætte forbindelser til hans Kirkehisto-
rie. Jeg begyndte da også på at oversætte skriftet nogenlunde samtidig 
med oversættelsen af Kirkehistorien, men arbejdet har i perioder måttet 
ligge stille. Jeg er glad for at kunne takke sognepræst, ph.d. Finn Dam-
gaard, der – sua sponte – tilbød at læse manuskriptet igennem og er 
kommet med mange forslag til rettelser og tilføjelser. En bog som den-
ne kan ikke udkomme uden støtte, derfor tak til Aarhus Universitets 
Forskningsfond, der har finansieret trykningen, og tak til professor 
(mso), dr.theol. Anders-Christian Jacobsen for at ville optage skriftet 
i serien Antikken og Kristendommen, til lektor, ph.d. Jakob Engberg 
for forslag til rettelser og til forlagsredaktør Henrik Brandt-Pedersen 
for god hjælp ved den endelige tilrettelæggelse af manuskriptet.

Risskov i juni 2015
Jørgen Ledet Christiansen 
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Indledning

Euseb fra Caesarea var en af sin tids betydeligste personer og efterlod 
sig et stort forfatterskab; alligevel gælder det for ham som for mange 
andre indflydelsesrige skikkelser fra den tid, at det er meget begræn-
set, hvad man ved om deres liv. Det, man ved om Euseb, stammer fra 
spredte oplysninger i hans egne værker og fra oplysninger hos hans elev 
Euseb fra Emesa og andre historikere. En biografi forfattet af hans elev 
og efterfølger som biskop, Acacius, er beklageligvis gået tabt.1

Han blev født omkring 260, sandsynligvis i Caesarea Maritima i 
Palæstina, den by, efter hvilken han har sit tilnavn, og hvor han levede 
og virkede det meste af sit liv. Efter at have været presbyter dér i en år-
række blev han i 313 biskop, et embede, han havde til sin død omkring 
339. 

Det var også i denne by, han stiftede bekendtskab med Pamfilus, 
den mand, der skulle få afgørende indflydelse på han forfatterskab. 
Han opfattede selv afhængighedsforholdet som så stort, at han lige-
frem kaldte sig Euvse,bioj tou/ Pamfi,lou, altså ‘søn’ af / elev af Pam-
filus.2 Pamfilus, om hvem Euseb også skrev en biografi, der er gået 
tabt, stammede fra Berytus i Fønikien og havde studeret i Alexandria 
og blev dér stærkt påvirket af Origenes’ værker – uden at han dog selv 
mødte Origenes.3 Senere blev han presbyter i Caesarea, hvor han også 
var leder af det betydelige bibliotek, Origenes havde grundlagt, da han 
måtte fortrække dertil fra Alexandria. Gennem dette bibliotek, hvis 

1. Ud over de i litteraturlisten nævnte monografier om Euseb findes der bio-
grafier af ham i fx introduktionen til Gustave Bardys udgave af Historia Ec-
clesiastica, IV, 9-74 (Eusèbe de Césarée, Histoire Écclesiastique, I-IV, Sources 
chrétiennes 31, 41, 55, 73, Paris: 1952-1960, Les Éditions du Cerf ) og i Pierre 
Maravals oversættelse af Laus Constantini, 9-20.
2. Pamfilus døde som martyr den 16. februar 310, Historia Ecclesiastica 
VIII,13,6.
3. Pamfilus skrev under medvirken af Euseb en apologi for Origenes, der 
dog kun er ufuldstændigt overleveret i en latinsk oversættelse ved Rufinus af 
Aquileia, Pamphile de Césarée, Apologie pour Origène, I-II, Sources chrétiennes 
464-465, Paris 2002, Les Éditions du Cerf.
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grundstamme var værker af Origenes og de værker, han havde haft 
med fra sit bibliotek i Alexandria, og ved den skole, der var knyttet 
dertil, fik Origenes også stor indflydelse på Euseb.4 

Under inspiration og vejledning af Pamfilus begyndte Euseb at ind-
samle det skriftlige materiale og at studere de hedenske og kristne 
skrifter, der satte sig store spor i hans egne værker; ligesom han også 
påbegyndte sit arbejde med at kopiere og rette bibelske håndskrifter. 
Således begynder han, allerede mens Pamphilus levede, på udarbejdel-
sen af den store række af ofte meget omfattende værker, han når at få 
afsluttet, før han bliver udnævnt til biskop – værker, der ofte er karak-
teriseret ved deres store mængde af dokumenter. Han fortsætter altså 
på sin vis det arbejde, der allerede var påbegyndt af Origenes.5 

Som biskop i en betydelig by har Euseb selvfølgelig spillet en ikke 
ubetydelig rolle i den kirkelige politik og i de interne stridigheder i kir-
kerne i Østen. Det kom bl.a. til udtryk i hans deltagelse i den arianske 
strid,6 hvor han som elev af Origenes havde sympati for Arius’ opfat-
telse, at Sønnen i Treenigheden er underordnet Faderen, fordi Sønnen 
i modsætning til Faderen er skabt og foranderlig.7 Dette medførte, at 
han blev midlertidigt ekskommunikeret på et koncil i Antiochia, der 
fandt sted kort før det i Nikæa i 325.8 På koncilet i Nikæa, hvor også 
Konstantin deltog i diskussionerne, fremlagde han sine synspunkter, 
og Konstantin erklærede sig enig med ham, men gjorde sig dog til 
talsmand for, at Sønnen er af samme væsen som Faderen.9 Da Euseb 
tøvende erklærede sig enig i dette, blev han taget til nåde igen. Striden 
førte dog tilsyneladende ikke til noget brud mellem Euseb og Konstan-
tin. Tværtimod må man gå ud fra, at han på grund af sin fremtrædende 
position som biskop og i kraft af sit forfatterskab har haft en høj stjerne 

4. Beundringen for Origenes kommer tydeligt til udtryk i omtalen af ham i 
Historia Ecclesiastica VI,19-36.
5. Carriker, Andrew James, The Library of Eusebius of Caesarea.
6. II,61-72; III,4.
7. Kelly, J. N. D., Early Christian Creeds 205-262.
8. III,6; III,17; IV,47.
9. Norderval, Øyvind, “The Emperor Constantine and Arius: Unity in the 
Church and Unity in the Empire”.



Indledning

11

hos Konstantin, siden denne bad ham om at holde talerne både ved 
festlighederne for sit tyveårs og sit trediveårs jubilæum som kejser.10

Ganske vist har Euseb haft betydelig indflydelse på det kirkepoliti-
ske område, men hans position i kirkehistorien skyldes dog nok først 
og fremmest hans meget omfattende – og kun til dels – overleverede 
forfatterskab, der dækker mange områder og – som det ofte er tilfæl-
det med lignende forfatterskaber – vanskeligt lader sig rubricere efter 
nutidige kategorier.11 Hans værker er eksegetiske skrifter som kom-
mentarer til Esajas og Salmerne og apologetiske arbejder som Praepa-
ratio Evangelica (Evangelisk Forberedelse) og Demonstratio Evangelica 
(Evangelisk Bevisførelse). Det mest kendte af hans værker er dog uden 
tvivl Historia Ecclesiastica (Kirkehistorien), der ligefrem har givet ham 
navnet “Kirkehistoriens Fader”.12 Det er da også det værk, der har stået 
i centrum for beskæftigelsen med Eusebs forfatterskab – hans pålide-
lighed som historiker,13 ægtheden af de dokumenter, han citerer osv. 
Denne fokusering på dette ene værk har imidlertid på det seneste fået 
nogle til at påpege, at det måske har været medvirkende til at skæv-
vride forståelsen af hans forfatterskab og hans synspunkter. Én ting er 
at påpege, at hans citater både fra dokumenter og breve og fra Bibelen 
er meget lange, men man burde måske også interessere sig for, hvorfor 
han citerer de pågældende tekster, og hvad hans forståelse af teksterne 
er.14 

10. Konstantin gjorde sin indflydelse gældende på Eusebs karriere ved at hin-
dre, at han fik det større embede som biskop i Antiochia, III,60-62, måske for-
di han havde interesse i, at Euseb blev ved biblioteket og fortsatte sine studier. 
Han gjorde da også brug af ham, da han skulle have fremstillet håndskrifter 
af Bibelen, IV,36. Det er dog ikke særlig sandsynligt, at forholdet mellem de 
to har været så personligt, at Euseb fx skulle have været på tomandshånd med 
kejseren, Barnes, Timothy D., Eusebius and Constantine 261-271.
11. En oversigt over forfatterskabet findes fx i Barnes, Timothy David, “Euse-
bius of Caesarea”, 178-189.
12. Se fx Grant, M. Robert, Eusebius as Church Historian. Winkelmann, 
Friedhelm, Euseb von Kaisareia. Der Vater der Kirchengeschichte.
13. Også Vita Constantini har været medvirkende til at beklikke Eusebs hæ-
derlighed som historiker, fordi man primært har anset det for et historisk værk 
og ikke som en panegyrik på linje med Laus Constantini. 
14. Fx Barnes, Timothy David, “Eusebius of Caesarea”, 173-175. Johnson, 
Aaron P., Eusebius. Verdoner, Marie, Narrated Reality 58-67.
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Vita Constantini

Værkets genre og indhold

Det er med god grund, at Konstantin har tilnavnet den Store. Af de 
talrige romerske kejsere er han en af dem, der har sat sig størst spor i 
historien.15 Han blev født den 27. februar ca. 280 og døde den 22. maj 
337. Hans far var Constantius I Chlorus, der på tidspunktet for Kon-
stantins fødsel var officer i Illyrien, den veslige del af Balkanhalvøen 
ud mod Adriaterhavet. Hans mor, Helena, med hvem faren sandsyn-
ligvis ikke var gift, men levede i et ægteskabslignende forhold, var af 
lav herkomst, måske kroværtinde. Ved Diokletians magtovertagelse i 
284 giftede Constantius sig for at få del i magten med en datter af 
Maximianus, der var Diokletians medregent.16 Han beholdt imidlertid 
Helena hos sig, og hun var også med, da han drog til Gallien. Hun har 
efter alt at dømme taget sig af Konstantins opdragelse, og hendes po-
sition fremgår også af, at Konstantin var anerkendt som Constantius’ 
ældste søn. 

Selv opnåede Konstantin herredømmet på den ikke usædvanlige 
måde ved anvendelse af militær magt og gennem skiftende alliancer 
opnået ved ægteskab og ved pagtslutninger med én af de øvrige te-
trarker. Han blev ved farens død i 306 udråbt til kejser af hæren i 
Britannien og indgik året efter ægteskab med kejser Maximianus dat-
ter, Fausta. Da den øverste kejser, Galerius, døde i 311, sluttede han 
pagt med sin medregent, Licinius, og kunne derefter underlægge sig 
Italien, hvor han i 312 besejrede kejser Maxentius ved Den Milviske 
Bro. På et møde i Milano i 313 delte Konstantin og Licinius derefter 
magten imellem sig. Det holdt imidlertid ikke Konstantin tilbage, og 

15. Litteraturen om Konstantin er meget omfattende. Nogle monografier er 
anført i litteraturfortegnelsen.
16. Diokletian indførte i 293 tetrarkiet, der bestod af fire kejsere. De to vig-
tigste havde titel af Augustus, mens de to andre, der skulle efterfølge de to 
Augusti, havde titel af Cæsar. Tetrarkiet blev afskaffet, da Konstantin havde 
tilegnet sig hele magten. Et forsøg på magtdeling mellem hans tre sønner efter 
hans død mislykkedes. 
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han erobrede en del af Balkan i 316 og vandt i 324 magten over hele 
Romerriget. For at sikre magten og rigets grænser optog han folk fra 
nabolandene i hærene og oprettede en mobil hær. Sin magt sikrede 
han også ved administrative reformer og tydeliggjorde på symbolsk vis 
i form af byggerier, basilikaer, kirker og triumfbuer. 

Den mest blivende indflydelse på europæisk historie har han dog 
fået gennem sin positive stillingtagen til kristendommen. Hans be-
kendelse til kristendommen og interesse for dens indhold kommer til 
udtryk ved, at han deltager i kirkemøder og deltager i diskussionerne 
på disse.17 Han lod sig da også døbe på dødslejet.18 Hans bekendelse til 
kristendommen skyldes efter alt at dømme oprigtig overbevisning, og 
skal ikke opfattes som et opportunistisk forsøg på at vinde de kristne 
for sin sag, hvilket også ville have været en risikabel satsning, da de 
kristne på det tidspunkt udgjorde en minoritet, måske 10%, af befolk-
ningen i Romerriget. 

Man kunne således måske umiddelbart tro, at titlen – ‘Konstantins 
Liv’ eller, som den er i håndskrifterne, ‘Om den salige kejser Kon-
stantins Liv i overensstemmelse med Gud’ – lægger op til, at skriftet 
skulle være en biografi om Konstantin den Store. Det drejer sig imid-
lertid ikke om en levnedsbeskrivelse i traditionel forstand, hvor man 
følger en person fra fødsel til død. Værket giver kun punktvis nedslag 
i Konstantins familiære forhold og i og for sig også i hans politiske 
virke. Euseb gør da også selv opmærksom på, at han har valgt kun 
at skrive om det af Gud elskede liv og har udvalgt det, der er værd 
at nævne for de kommende generationer.19 Man kan således ikke tale 
om et forsøg på objektiv historieskrivning; tværtimod er det blevet 
påpeget,20 at Euseb har haft til hensigt at fremstille Konstantin som en 
idealskikkelse, så værket mere har karakter af et ‘Fyrstespejl’, hvor den 
beskrevne persons levevis bliver holdt op som et idealbillede for andre, 
i dette tilfælde mest sandsynligt for Konstantins sønner og arvinger.21 

17. Jf. fx III,15,1; IV,47 og hans Oratio ad coetum sanctorum.
18. At dåben først fandt sted på dødslejet var ikke usædvanligt.
19. I,11,1-2.
20. Williams, Michael Stuart, Authorised Lives in Early Christian Biography, 
36-48.
21. Eusebius von Caesarea, De vita Constantini. Über das Leben Konstantins 31.
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På trods af skriftets gode hensigter kunne ingen af sønnerne dog 
leve op til faderen, men led alle en krank skæbne.22 Den ældste, Cri-
spus, hvis mor var en i øvrigt ukendt Minervina, der enten har været 
Konstantins elskerinde eller hustru, blev født mellem 299 og 305. Da 
Konstantin i 307 sluttede pagt med de to Augusti i Italien, måtte han 
enten forstøde Minervina eller lade sig skille fra hende for at kunne 
gifte sig med Fausta, der var datter af Maximianus og søster til Max-
entius, som han sluttede pagten med. Han beholdt dog Crispus ved 
sin side og brugte ham som administrator og officer. I 326 blev han 
imidlertid henrettet på farens ordre. Det samme gjorde Fausta. Hvad 
der var grunden til de to henrettelser, er omdiskuteret, muligvis drejer 
det sig om hofintriger, evt. planer om at overtage magten. 

Da Konstantin døde i 337, blev hans tre legitime sønner med Fausta 
Augusti og dermed reelt kejser over hver deres provins.

Konstantin II, der var den ældste af sønnerne og levede 316-340, fik 
magten over Gallien, Spanien og Britannien. Da han imidlertid var 
utilfreds med sin del, forsøgte han at erobre noget af sin bror Constans’ 
område, som var Italien og Nordafrika. Dette mislykkedes dog, og han 
faldt i kampen. 

Constantius II, der levede 317-361, fik den asiatiske del af den østlige 
del af riget og holdt sig neutral i brødrenes stridigheder. Han var reelt 
enehersker fra 350, da begge hans brødre var døde. I 361 blev Julian 
gjort til underkejser i Gallien og ville indlede en krig imod Constan-
tius, der imidlertid døde, inden det kom til kamp. 

Constans, der levede 320-350, fik den vestlige del af riget, men han 
mistede magten og blev dræbt i kamp, da generalen Magnentius med 
støtte af sin hær og senere fra den vestlige del af riget i 350 udråbte sig 
til kejser.

Panegyriske træk, som er karakteristiske for et værk af denne slags, 
kommer frem allerede i indledningen, der lægger op til, at det drejer 
sig om en begravelsestale,23 men ellers i stilen minder om de festtaler, 
Euseb har holdt ved Konstantins regeringsjubilæer. Fx understreger 
han, at han ikke er i stand til at beskrive Konstantins storhed,24 og 

22. Konstantins sønner og deres historie er behandlet i fx Maraval, Pierre, Les 
Fils de Constantin.
23. I,2.
24. I,1,2.
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går frem efter skemaet at beskrive hovedpersonens familie og ungdom, 
hvordan han vinder magten først i Vesten og derpå i Østen, de gode 
ting, han gør i sin regeringstid, og til sidst hans død. Samtidig udelader 
han sin helts ugerninger, fx mordene på hans svigerfar Maximianus, 
hans hustru Fausta og hans ældste søn Crispus. 

Karakteristisk for genren er det også, at personer, ikke mindst mod-
standerne, ofte omtales ved hjælp af omskrivninger og kun sjældent 
nævnes ved navn, hvilket skal tjene til at fremhæve det negative ved 
personen.25 Det samme kan dog også gøre sig gældende for hovedper-
sonen, hvor omskrivninger så tjener til at fremhæve ham som noget 
helt enestående.26

Beskrivelsen af Konstantin som en idealskikkelse kommer ikke 
mindst til udtryk i hans sammenstilling af Konstantin med Moses 
og Kristus. Ud over andre “lighedspunkter” bygges paralleliteten mel-
lem Konstantin og Moses overordnet op efter skemaet, at ligesom Mo-
ses voksede op hos Farao og senere befriede sit folk, således voksede 
Konstantin også op hos en tyran, Diokletian, og befriede sit folk efter 
kamp mod tyranner.27

Paralleliteten mellem Konstantin og Kristus, der måske fremstilles 
lidt mere indirekte, kommer fx til udtryk i, at Konstantin sammenlig-
ner sin egen dåb med Jesu dåb i Jordanfloden28 og i hans indretning af 
sit mausoleum, hvor hans kiste, larnax, anbringes mellem mindesmær-
ker for de tolv apostle.29 Også rent sprogligt lader Euseb paralleliteten 
komme til udtryk, når han i beskrivelsen af Konstantins soldaters og 
officerers reaktion på hans død kalder Konstantin “fader”, “frelser” og 
“hyrde”.30 

Selv om skriftet således er præget af panegyrik, en stil, Euseb var for-
trolig med bl.a. fra sine taler ved Konstantins regeringsjubilæer, træder 

25. Fx omtales Licinius som et “frygteligt dyr” og en “bugtet slange”, II,1,2.
26. Fx omtales Konstantin som “den trefold salige”, I,2,2, “den af Gud el-
skede”, I,10,1, “denne forunderlige mand”, I,16,2. Eusèbe de Césarée, Vie de 
Constantin 59-61.
27. I,12,1-2. Temaet er behandlet af Finn Damgaard i Recasting Moses 153-181.
28. IV,62,1.
29. IV,62,3.
30. IV,65,1-2, Williams, Michael Stuart, Authorised Lives in Early Christian 
Biography 44-45.
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en anden side af ham også frem – historikeren. Det kommer til udtryk 
ved, at Vita Constantini også er en slags fortsættelse af Historia Eccle-
siastica. Det viser sig ikke kun ved, at Euseb i Vita Constantini ligesom 
i Historia Ecclesiastica i udstrakt grad citerer dokumenter, han gentager 
til dels også noget, der er skrevet i dette værk. Forbindelsen mellem de 
to værker knyttes ved, at Euseb i Vita Constantini II,17 omtaler begi-
venheder, der viser tilbage til Historia Ecclesiastica X,9 med beskrivel-
sen af Konstantins sejr over Licinius, der betyder, at riget bliver samlet, 
og der bliver fred i kirken, således at Konstantin i Eusebs øjne på sin 
vis bliver et instrument for Gud.31

Eusebs overordnede sigte med værket har således været at fortælle om 
Konstantins forhold til både de ydre og de indre forhold i den kristne 
kirke. Man kan sige, at de to første bøger beskriver hans kamp mod og 
sejr over kirkens fjender, ikke mindst Licinius, og at de to sidste hand-
ler om, hvad han efter at have befriet kirken for dens fjender foretager 
sig for at styrke den både på det ydre plan i form af bygning af kirker 
og på det indre plan i form af at fastlægge dens lære. 

Det, der rent banalt kan tage sig ud, som om Konstantin kæmper 
for at få magten over hele Romerriget efter at være blevet udråbt til 
Augustus af soldaterne,32 bliver i Eusebs optik til en kamp støttet af 
Gud, der skal sikre kirken. Denne magt over hele riget opnår Konstan-
tin ved to store opgør. Først nedkæmpes Maxentius, hvorved Vesten 
befries.33 Derpå nedkæmpes Licinius, hvorved Østen befries.34 

Kampen er imidlertid ikke kun på det militære plan, da der også er 
stridigheder om troen, nærmere bestemt i Egypten.35 Selv om den store 
fjende – Licinius – er nedkæmpet, nævnes han igen i begyndelsen af 
III Bog,36 hvor beskrivelsen af ham som den onde, der har villet øde-
lægge kirken, skal tjene til at beskrive Konstantin som modsætningen, 
der vil kirken det godt. Denne indledning skal altså være en introduk-
tion til Konstantins deltagelse i kirkemøder og hans bidrag til at løse 

31. Eusèbe de Césarée, Vie de Constantin 61-63.
32. I,22.
33. I,25-41,2. Konstantin beskrives som hersker over Vesten I,41,3-48.
34. I,48-II,19. Konstantin beskrives som hersker over Østen og dermed over 
hele riget II,20-73.
35. II,61,2-73.
36. III,1-3.
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de interne stridigheder i kirken. Dette leder frem til de sidste afsnit i 
III Bog, der omhandler Konstantins kirkebyggeri og ikke mindst hans 
omsorg for stedet, hvor Herren blev begravet. Dette danner så over-
gangen til IV Bog, der indledes med en beskrivelse af de næsten para-
disiske tilstande, der råder i Romerriget, efter at Konstantin har fået 
magten over hele riget og bragt orden i de kirkelige forhold, hvilket 
følges op af en kort beskrivelse af Konstantins seneste bedrifter og af 
hans død med en skildring af hans gerninger og betydning. 

Værkets overlevering

Den omstændighed, at værket på én gang kan tage sig ud som pa-
negyrik og historieskrivning, har naturligvis vanskeliggjort forsøg på 
at bestemme det med hensyn til genre. Sådanne forsøg er heller ikke 
blevet lettere af, at Euseb efter alt at dømme døde, før han nåede at af-
slutte det. Det er således blevet påpeget, at det må være blevet redigeret 
af andre efter hans død, fx omtales han i kapiteloverskrifterne i tredje 
person, mens han i de øvrige værker benævnes ved første person.37 Da 
Konstantin II, der døde i et opgør med sin bror Constans i et slag ved 
Aquileia i 340, er nævnt IV,72, er det muligt at fastslå, at redaktionen 
er afsluttet tidligere. 

Ud fra bl.a. de gentagelser, der er i værket, har Giorgio Pasquali ana-
lyseret sig frem til, at det må være sammensat af to udkast, der efter 
Eusebs død er blevet samlet, formodentlig af Acacius, hans efterfølger 
som biskop i Caesarea.38 T. D. Barnes, der har genoptaget Pasqualis 
analyse og bygget videre på den, når frem til, at værket grundlæggende 
består af tre dele, og at hver sætning i det kan henføres til: 

1: En uafsluttet lovtale, en panegyrik, som Euseb begyndte at skrive 
kort efter Konstantins død den 22. maj 337. 

2: En fortsættelse af Historia Ecclesiastica, som Euseb påbegyndte om-
kring 325 og senere lagde til side, men genoptog i efteråret 337.

37. Barnes, Timothy David, “Eusebius of Caesarea” 183.
38. Pasquali, G., “Die Composition der Vita Constantini”. 
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3: Tilføjelser, foretaget af den eller de, der har udgivet værket efter 
Eusebs død.39

Tæt knyttet til Vita Constantini både med hensyn til indhold og genre 
er to andre skrifter. Det ene, der ikke er forfattet af Euseb, er Oratio ad 
coetum sanctorum, der i nogle håndskrifter ligefrem er knyttet til Vita 
Constantini som en 5. bog. Værket er overleveret under Konstantins 
navn, men det har dog været stærkt omdiskuteret, om det rent faktisk 
er ham, der er forfatteren. I dag er det dog den almindelige opfattelse, 
at det er ham, der er forfatteren.40 Det andet er to taler, Euseb har 
holdt ved forskellige lejligheder, og som i håndskrifterne ofte – i den 
kronologisk omvendte orden – er samlet til ét skrift, det såkaldte Tria-
kontaterikos eller Laus / Laudes / De laudibus Constantini. Den første 
tale, I-X, er den, Euseb holdt til kejseren i Konstantinopel den 25. juli 
336 ved fejringen af hans trediveårs jubilæum som kejser. Den anden 
tale, XI-XVIII, blev muligvis holdt i Jerusalem i september 335 ved 
indvielsen af den kirke, Konstantin havde bygget dér.41

Ligesom det har været betvivlet, at det er Euseb, der er forfatter til 
Vita Constantini,42 har der også været sået tvivl om ægtheden af de 
dokumenter, der citeres i værket. Imidlertid giver en papyrus, P. Lond. 
878, der indeholder en del af en skrivelse fra Konstantin fra 324,43 et 

39. Barnes, T. D., “Panegyric, history and hagiography” 102-114, synspunk-
terne er resumeret i Barnes, Timothy David, “Eusebius of Caesarea” 183-184 
med yderligere litteraturhenvisninger bl.a. til Friedhelm Winkelmann, der 
også bygger videre på Pasqualis synspunkt. Barnes’ analyse og nærmest “ki-
rurgiske indsnit” i værket bliver afbalanceret i Eusebius von Caesarea, De vita 
Constantini. Über das Leben Konstantins 33-34.
40. Konstantin, Oratio ad coetum sanctorum. Rede an die Versammlung der 
Heiligen 15-17.
41. IV,46. Barnes, T. D., “Two Speeches by Eusebius”. Eusèbe de Césarée, La 
théologie politique de l’Empire chrétien 20-36.
42. Fx Grégoire, H. “Eusebe n’est pas l’auteur de la “Vita Constantini” dans 
sa forme actuelle et Constantin ne s’est pas “converti” en 312”.
43. II,24-42, fragmentets indhold fra slutningen af kapitel 26 til begyndelsen 
af kapitel 29. Dokumentet på recto-siden af den pågældende papyrus lader sig 
datere til 319-320 og er altså tidligere end Konstantins skrivelse, men hånd-
skriften på verso-siden, som indeholder Konstantins skrivelse, lader sig datere 
til få år senere, jf. note 51, II Bog (s. 88).
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bevis på en overlevering af et dokument et andet sted end hos Euseb. 
Strengt taget viser dette selvfølgelig kun, at den pågældende skrivelse 
er ægte, men indholdet i den svarer til den tankegang, der kommer til 
udtryk i andre dokumenter, der tillægges Konstantin, så det antages 
almindeligvis i dag, at i hvert fald de fleste dokumenter i Vita Con-
stantini er ægte konstantinske.44 Denne fornyede undersøgelse af do-
kumenterne i Vita Constantini har også medført, at der nu er udbredt 
enighed om, at det er Euseb, der er forfatter til værket.45

44. Eusebius von Caesarea, De vita Constantini. Über das Leben Konstantins 
39-40.
45. Winkelmann, Friedhelm, “Zur Geschichte des Authenzitätsproblem der 
Vita Constantini”.
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Konstantins Liv – Kapiteloverskrifter

Overskrifterne på kapitlerne i Den salige kejser Konstantins Liv i 
overensstemmelse med Gud

I Bog

1. 1-2. Indledning om afslutningen på Konstantins liv
1. 3. Om hans sønner, der blev kejsere
2. Fortsættelse af indledningen
3. Om Gud, der ærer fromme kejsere og gør det af med tyranner
4. At Gud ærede Konstantin
5. At han regerede fromt i mere end tredive år som enehersker og le-

vede i mere end tres
6. At han var Guds tjener og sejrherre over hedningerne
7. En sammenligning med Kyros, persernes konge, og Alexander, ma-

kedonernes 
8. At han herskede over næsten hele den beboede jord
9. At han var en from søn af en kejser og overlod magten til sine sønner 

som kejsere
10. At denne beretning er nødvendig og til gavn for sjælene
11. At der kun berettes om Konstantins handlinger, der var elsket af 

Gud
12. At Konstantin ligesom Moses blev opfostret i tyranners huse
13. Om Constantius, hans far, der ikke tillod, at folkene omkring 

Diokletian, Maximianus og Maxentius forfulgte de kristne
14. Hvordan Constantius, hans far, blev gjort til skamme for sin fattig-

dom af Diokletian, fyldte sine skatkamre og gav pengene tilbage 
til dem, der havde givet dem

15. Om forfølgelsen, der blev udført af de andre
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16. Hvordan Constantius, hans far, foregav afgudsdyrkelse og jog dem 
bort, der ville ofre, men beholdt dem i paladset, der ville be-
kende

17. Om den sammes valg, der viste kærlighed til Kristus.
18. At Constantius, der var velsignet med mange børn, blev første 

Augustus, da Diokletian og Maximiannus var trådt tilbage
19. Om hans søn Konstantin, der som ung mand på et tidligere tids-

punkt besøgte Palæstina sammen med Diokletian 
20. Konstantins tilflugt til sin far på grund af Diokletians planer
21. Constantius’ død, der efterlod hans søn Konstantin som kejser
22. Hvordan hærene efter Constantius’ begravelse udråbte Konstantin 

til Augustus
23. En kort beretning om, at tyrannerne blev styrtet
24. At Konstantin fik kejsermagten efter Guds vilje
25. Konstantins sejre over barbarerne og britannerne 
26. Hvordan han satte sig for at befri Rom for Maxentius
27. At han tænkte over afgudsdyrkernes nederlag og valgte kristen-

dommen i stedet
28. Hvordan Gud under hans bøn gav ham et syn: et kors af lys i him-

len, midt på dagen, og en indskrift, der erklærede, at han ville 
sejre ved dette

29. Hvordan Guds Kristus viste sig for ham, mens han sov, og befalede 
ham at bruge et tegn af samme form som korset i sine krige

30. Fremstillingen af det samme korstegn
31. En beskrivelse af det korsformede tegn, som romerne nu kalder 

labarum
32. Hvordan Konstantin fik kateketisk undervisning og læste de gud-

dommelige skrifter
33. Om Maxentius’ udsvævende liv i Rom
34. Hvordan præfektens kone begik selvmord for at bevare sin dyd
35. Maxentius ødelægger romerfolket
36. Maxentius’ magiske handlinger og mangel på levnedsmidler i Rom
37. Maxentius’ hæres nederlag i Italien
38. Maxentius’ død på en bro over Tiberfloden
39. Konstantins indtog i Rom
40. Om en statue af Konstantin, der holder et kors, og indskriften på 

den
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41. Festligheder i provinserne og gaver fra Konstantin
42. Biskopper bliver æret og kirker bygget
43. Om Konstantins gaver til de fattige og til dem, der havde behov
44. Hvordan han deltog i biskoppernes synoder
45. Hvordan han var langmodig med dem i Afrika
46. Sejre over barbarerne
47. Maximianus’1 død – han lagde planer – og andres, som Konstantin 

opdagede ved en åbenbaring
48. Fejringen af tiåret for Konstantins tronbestigelse
49. Hvordan Licinius mishandlede Østen
50. Hvordan Licinius ville lægge planer mod Konstantin
51. Licinius tager forholdsregler mod biskopper og forhindrer synoder
52. Kristne bliver forvist og udsat for konfiskation
53. Dekret om, at kvinder ikke må forsamles i kirkerne, og at menig-

hederne skal bede uden for byportene
54. Dekret om, at de, der ikke vil ofre, skal afskediges fra hæren, og de, 

der er i fængsel, ikke skal have mad
55. Om Licinius’ lovløse, griske og afskyelige handlinger
56. At han på den tid påbegyndte forfølgelser
57. At Maximianus, der var ramt af en fistel og maddiker, skrev et 

dekret til fordel for de kristne
58. At Maximianus efter at have forfulgt de kristne og være flygtet 

skjulte sig som husslave
59. At Maximianus efter at være blevet blind af sygdom skrev et dekret 

til fordel for de kristne
Overskrifterne på kapitlerne i I Bog.

Overskrifterne på kapitlerne i II Bog 

1. Licinius’ hemmelige forfølgelse, der gjorde det af med biskopperne 
i Amasea i Pontus

2. Ødelæggelse af kirker og nedslagtning af biskopper
3. Hvordan Konstantin blev ledt til at handle til fordel for kristne, der 

var ved at blive forfulgt

1. Håndskrifterne har ‘Maximinus’, rettelsen skyldes Valesius, jf. note til I,47.
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4. At Konstantin forberedte sig til krig med bøn, men Licinius med 
varsler

5. Hvad Licinius sagde, da han ofrede i lunden, om afguderne og om 
Kristus

6. Syner i byerne, der blev styret af Licinus, som om Konstantins hære 
marcherede igennem

7. At sejrrige begivenheder indtraf i slag, hvor det korsformede tegn 
var til stede

8. At halvtreds blev udvalgt til at bære korset
9. At den af dem, der bar korset og flygtede, blev dræbt, mens den, der 

trofast blev der, overlevede
10. Forskellige træfninger og Konstantins sejre
11. Licinius’ flugt og tiltro til trolddomskunster
12. Hvordan Konstantin bad i teltet og sejrede
13. Hans menneskekærlighed mod krigsfanger
14. Mere om bønner i teltet
15. Licinius foregiver venskab og tilbeder afguder
16. Hvordan Licinius advarer sine soldater mod at angribe korset 
17. Konstantins sejr
18. Licinius’ død og fejringen af sejren
19. Glæde og festligheder
20. Hvordan Konstantin lovgav til fordel for bekenderne
21. Hvordan han også lovgav til fordel for martyrerne og bekenderne
22. Hvordan han gav folkene livsmodet tilbage
23. At han udråbte Gud som ophavet til det gode og om lovteksterne
24. En lov af Konstantin om fromhed over for Gud og om kristendom-

men, der indeholdt følgende:
25. Bevis med udgangspunkt i de gamle tider
26. Om de forfulgte og forfølgerne
27. Hvilke store ulykker forfølgelsen forårsagede for dem, der indledte 

krig
28. At Gud udvalgte Konstantin som sin hjælper til det gode.
29. Konstantins gudfrygtige ord om Gud og lovprisning af bekenderne
30. En lov, der fritager for forvisning, tjeneste ved hoffet og konfiska-

tion
31. Det samme for dem, der blev forvist til øerne
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32. Det samme for dem, der på vanærende vis blev dømt til minerne 
og statens værksteder

33. Om bekendere, der tjente i hæren
34. Frigivelse af frie mænd, der havde gjort tjeneste i kvinders afdelin-

ger eller var blevet overgivet til slaveri
35. Om arv af ejendom, der tilhørte martyrer, bekendere og folk, der 

var blevet udsat for landsforvisning og konfiskation
36. At kirken skulle være arving efter dem, der ikke havde nogen slægt-

ninge, og at deres personlige testamenter skulle være gyldige
37. De, der ejer sådanne landområder, haver og huse, skal give dem 

tilbage med undtagelse af frugterne, de har nydt deraf
38. På hvilken måde man skal gøre krav på disse ting
39. At statskassen giver landområder, haver, huse og så videre tilbage
40. At mindesmærkerne for martyrerne og kirkegårdene skal gives til-

bage til kirkerne
41. At de, der har købt kirkens ejendom eller modtaget den som gave, 

skal give den tilbage
42. En indtrængende opfordring til at dyrke Gud 
43. Hvordan love udstedt af Konstantin blev ført ud i livet
44. At han forfremmede kristne statholdere; hvis de var hedninger2 

blev det dem forbudt at ofre
45. Om love, der forbød ofringer og befalede at bygge kirker
46. Brev fra Konstantin til Euseb og øvrige biskopper om bygning af 

kirker og om, at de skulle reparere og udvide de gamle kirker 
med hjælp fra statholderne

47. At han skrev imod afgudsdyrkelse
48. Edikt fra Konstantin til provinserne om polyteismens vildfarelse 

med en indledning om synd og dyd
49. Om den af Gud elskede Konstantins far og om forfølgerne Dio-

kletian og Maximianus
50. At forfølgelsen blev genoptaget på grund af Apollons orakelsvar, 

der sagde, at han ikke kunne give orakelsvar på grund af de 
retfærdige

2. Egentlig: hellenere/grækere.
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51. At Konstantin, mens han endnu var ung, selv hørte Diokletian 
sige, at han skrev edikterne om forfølgelse, fordi han havde hørt, 
at de retfærdige var kristne

52. Hvor mange former for tortur og straffe han dristede sig til at på-
føre de kristne 

53. At barbarer gav tilflugtssted for kristne
54. Hvilken gengældelse, der ramte dem, der forfulgte på grund af 

oraklet
55. Konstantins lovprisning af Gud, hans tak for korsets tegn og bøn 

for kirker og folk
56. At han bad om, at alle skulle blive kristne, men at han ikke brugte 

tvang
57. Hans lovprisning af Gud, der ved hjælp af sin søn har oplyst dem, 

der er i vildfarelse
58. Hans lovprisning af Gud for verdens harmoni
59. Hans lovprisning af Gud, der til stadighed lærer, hvad der er godt
60. Opfordringer i dekretets slutning til, at ingen skader hinanden
61. Hvordan stridsspørgsmål rejste sig fra alexandrinernes kirke på 

grund af striden med Arius
62. Om den samme Arius og melitianerne
63. Hvordan Konstantin sendte bud og skrev om fred 
64. Konstantins brev til biskoppen Alexander og presbyteren Arius
65. At han altid tænkte på fred
66. At han også løste stridsspørgsmålene i Afrika
67. At det var i Østen den sande religion opstod
68. At han pint af striden giver råd angående fred 
69. Hvordan stridsspørgsmålet mellem Alexander og Arius opstod, og 

at disse emner ikke burde have været genstand for diskussion
70. Opfordringer til enighed
71. At man ikke skal diskutere om den samme ting på grund af sprog-

lige spidsfindigheder
72. At han på grund af sin samvittighedsfuldhed følte stor smerte og 

blev tvunget til at græde, og at han afstod fra at tage til Østen, 
hvilket han stod i begreb med 

73. At uroligheden på grund af stridsspørgsmålene fortsatte også efter 
dette brev

Overskrifterne på kapitlerne i II Bog.
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Overskrifterne på kapitlerne i III Bog

1. Sammenligning mellem Konstantins fromhed og forfølgernes lov-
løshed

2. Mere om Konstantins fromhed: han vedkendte sig med fuld frimo-
dighed korsets tegn

3. Om et billede af ham, på hvilket korset stod foroven, og forneden 
slangen, der var ramt 

4. Mere om stridighederne i Egypten på grund af Arius
5. Om uenigheden angående påsken
6. Hvordan han befalede, at der skulle afholdes en synode i Nikæa
7. Om den økumeniske synode, ved hvilken biskopperne fra alle pro-

vinserne var til stede
8. At de kom fra forskellige provinser som i ‘Apostlenes Gerninger’
9. Om de 250 biskoppers gode egenskaber og alder
10. Synoden i paladset, Konstantin kom og sad sammen med dem
11. Stilhed på synoden, efter at biskoppen Euseb havde sagt noget
12. Konstantins tale til synoden om fred 
13. Hvordan han skabte enighed mellem biskopperne, der skændtes
14. Synodens enstemmige erklæring om troen og påsken
15. Hvordan Konstantin spiste sammen med biskopperne, da det var 

det tyvende år for hans tronbestigelse
16. Takkegaver til biskopperne og skrivelser til alle
17. Konstantins skrivelse til kirkerne om synoden i Nikæa
18. Den sammes skrivelse om enigheden om påskefesten og mod jø-

derne
19. Opfordring til hellere at følge den største del af den beboede jord
20. Opfordring til at adlyde det, der blev skrevet af synoden
21. Råd om enighed til biskopperne, der vender hjem
22. Hvordan han udsendte nogle og skrev til andre, og pengegaver
23. Hvordan han skrev til egypterne om fred og formanede dem
24. At han samvittighedsfuldt skrev til biskopperne og kirkens folk
25. Hvordan han gav befaling til at bygge et tempel til bøn på det hel-

lige sted for vor frelsers opstandelse
26. At de ugudelige havde skjult det guddommelige gravmæle under 

opdynget jord og afgudsbilleder
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27. Hvordan Konstantin gav befaling til at kaste materialet fra afguds-
templet og den opdyngede jord langt bort

28. Det hellige gravmæle kommer frem i dagens lys
29. Hvordan han skrev til statholderne og til biskoppen Macarius om 

bygningen
30. Konstantins skrivelse til Macarius om bygningen af frelserens mar-

tyrhelligdom
31. At det ved sine mure, søjler og marmor skulle bygges smukkere end 

alle kirker på den beboede jord,
32. Endvidere om at forklare statholderne om tagets, værkernes og ma-

terialernes skønhed 
33. Hvordan det profeterede ny Jerusalem blev bygget som frelserens 

kirke
34. Beskrivelse af bygningen af det højhellige gravmæle
35. Beskrivelse af atrium og søjlehaller 
36. Beskrivelse af templets mures og tags skønhed og beklædning med 

guld
37. Beskrivelse af de dobbelte søjlehaller på begge sider og af de tre 

østlige porte
38. Beskrivelse af halvkuglen og af de tolv søjler med blandingskar
39. Beskrivelse af den midterste gård, arkaderne og propylæerne
40. Mængden af offergaver
41. Om bygningen af kirker i Betlehem og på Oliebjerget
42. At kejserinde Helena, Konstantins mor, kom dertil for at bede og 

byggede dem
43. Mere om kirkerne i Betlehem
44. Om Helenas storsindethed og velgerning
45. Hvor samvittighedsfuldt Helena deltog i bygningen af kirkerne
46. Hvordan hun døde som firsårig efter at have lavet sit testamente 
47. Hvordan Konstantin bisatte sin mor og før dette ærede hende, 

mens hun levede
48. Hvordan han byggede martyrhelligdomme i Konstantinopel og 

gjorde det af med al afgudsdyrkelse
49. Korsets tegn i paladset og Daniel på brønde
50,1. At han også byggede kirker i Nikomedia og andre byer
50,2. Om kirken, der blev bygget i Antiochia 
51. At han gav befaling til, at der også skulle bygges en kirke i Mamre
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52. Konstantins skrivelse til Euseb om Mamre
53. At frelseren blev set dér af Abraham
54. Ødelæggelse overalt af afgudstempler og statuer
55. Ødelæggelse af afgudstemplet i Afaka i Fønikien og af tøjlesløshe-

den
56. Nedrivning af Asklepiostemplet i Aigai
57. Hvordan hedningerne3 under foragt for afguderne vendte sig mod 

erkendelse af Gud
58. Hvordan han rev Afroditetemplet i Heliopolis ned og som den 

første byggede en kirke
59,1-2. Om uroen i Antiochia på grund af Eustathios
59,3-5. Hvordan Konstantin for at stifte fred skrev om dette
60. Konstantins skrivelse til indbyggerne i Antiochia om ikke at træk-

ke Euseb bort fra Caesarea, men søge efter en anden biskop
61. Konstantins skrivelse til Euseb, i hvilken han roser ham for at have 

afslået bispeembedet i Antiochia
62. Konstantins skrivelse til synoden om ikke at trække Euseb bort 

fra Caesarea
63. Hvordan han anstrengte sig for at udrydde kætterierne
64. Konstantins edikt mod kætterne
65. Om afskaffelsen af kætternes forsamlingspladser
66. Hvordan mange af kætterne, efter at der var blevet fundet ulovlige 

bøger hos dem, vendte tilbage til den katolske kirke

Overskrifterne på kapitlerne i IV Bog

1. Hvordan han ærede de fleste med gaver og forfremmelser i embeder
2. Eftergivelse af en fjerdedel af skatten
3. Udjævning af skatterne, der har været tyngende
4. At han viste dem, der har tabt i retssager om penge, nåde af sine 

egne midler 
5. Underkastelse af skytherne, der var blevet besejret ved vor frelsers 

tegn
6. Underkastelse af sauromaterne på grund af slavernes opstand

3. Egentlig: hellenerne/grækerne.
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7. Gesandtskaber fra forskellige barbarer og gaverne fra ham
8. At han skrev til perserkongen, der også havde sendt ham et gesandt-

skab, om de kristne dér
9. Skrivelse fra Konstantin Augustus til Shapur, perserkongen, hvor 

han bekender sin store fromhed over for Gud og Kristus
10. Mere vendt mod afgudsbilleder og om Guds herliggørelse
11. Mere vendt mod tyrannerne og forfølgerne og om Valerianus’ til-

fangetagelse
12. At han så forfølgernes fald og nu glæder sig på grund af de kristnes 

fred
13. Formaning om, at han skal elske de kristne hos sig
14. Hvordan de kristne levede i fred på grund af Konstantins ivrige 

bønner
15. At han lod sig fremstille bedende både på mønter og billeder
16. At han også forhindrede ved lov at opstille billeder af ham i afguds-

templer
17. Bønner og læsninger af de guddommelige skrifter i paladset
18. Lovgivning om at ære Herrens dag og fredag
19. Hvordan han befalede, at også hedenske soldater skulle bede på 

Herrens dag
20. Ordene i bønnen, som blev givet af Konstantin til soldaterne
21. Frelserens korstegn på soldaternes våben
22. Hans iver for bøn og ære af påskefesten
23. Hvordan han forhindrede afgudsdyrkelse og ærede martyrerne og 

deres fester
24. At han sagde, at han var som en biskop for anliggenderne udenfor
25. Mere om forhindring af ofre, indvielser i mysterier, gladiatorkampe 

og de tidligere tøjlesløsheder ved Nilen
26. Forbedring af den gældende lov mod de barnløse; endvidere ligele-

des også forbedring af loven om testamenter
27. At han fastsatte ved lov, at en kristen ikke måtte være slave for 

jøder, og at synodernes bestemmelser skulle stå ved magt, og 
andre ting

28. Gaver til kirkerne og uddelinger til jomfruer og fattige
29. Skrifter og taler ved Konstantin
30. At han for en af de havesyge fastsatte målet for et gravmæle for at 

bringe skam over ham
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31. At han blev hånet for sin meget store menneskekærlighed
32. Om Konstantins skrift, som han skrev til de helliges forsamling
33. Hvordan han stående hørte Eusebs tale om frelserens gravmæle
34. At han skrev til Euseb om påsken og de guddommelige bøger
35. Konstantins skrivelse til Euseb, hvori han roser hans tale om på-

sken
36. Skrivelse til Euseb om udfærdigelse af guddommelige bøger
37. Hvordan bøgerne blev udfærdiget
38. Hvordan handelspladsen i Gaza blev en by på grund af kristen-

dommen og blev kaldt Constantia
39. At et sted i Fønikien fik status af by, og at der i andre byer blev 

ødelagt afgudstempler og bygget kirker
40. At han ved trediveåret for sin tronbestigelse udnævnte sine tre søn-

ner til kejsere og satte sig for at foretage indvielsen af martyrhel-
ligdommen i Jerusalem

41. At han forordnede, at der på grund af stridighederne i Egypten i 
mellemtiden skulle være en synode i Tyrus

42. Konstantins skrivelse til synoden i Tyrus
43. Ved fejringen af indvielsen i Jerusalem var biskopper fra alle pro-

vinserne til stede
44. Om modtagelsen af dem ved notaren Marianus, om uddelingerne 

til de fattige og offergaver til kirkerne
45. Forskellige taler af biskopperne ved forsamlingerne og af Euseb, 

der skriver dette
46. At han også holdt talen med beskrivelsen af frelserens martyrhel-

ligdom og senere talen ved Konstantins trediveårs jubilæum 
som regent

47. At synoden i Nikæa fandt sted ved Konstantins tyveårs jubilæum 
som regent og indvielsen i Jerusalem ved hans trediveårs jubi-
læum

48. Hvordan Konstantin ikke tålte, at nogen priste ham for meget
49. Hans søn Cæsar Constantius’ bryllup
50. Indernes gesandtskab og gaver
51. Hvordan Konstantin efter at have delt magten mellem sine tre søn-

ner med fromhed underviste dem i de kejserlige pligter
52. Hvordan han, da de var blevet voksne mænd, ledte dem til fromhed
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53. Hvordan han efter at have været kejser i omkring toogtredive år og 
levet i mere end tres havde et rask legeme

54. Om dem, der brugte hans alt for store menneskekærlighed til 
umætteligt begær og forstillelse

55. Hvordan Konstantin til sit livs afslutning skrev taler
56. Hvordan han på sit felttog mod perserne tog biskopper med og et 

telt, der havde form som en kirke
57. Hvordan han efter at have modtaget persernes gesandtskab vågede 

natten igennem sammen med de andre ved påskefesten
58. Om bygningen af det, der kaldes apostlenes martyrhelligdom i 

Konstantinopel
59. Beskrivelse af den samme martyrhelligdom
60. At han i dette også byggede et gravmæle til sin grav
61. Legemlig upasselighed i Helenopolis og bønner om dåben
62. Konstantins opfordring til biskopperne om at deltage ved badet
63. Hvordan han efter at have modtaget badet priste Gud
64. Afslutningen på Konstantins liv ved pinsefesten, ved middagstid
65. Soldaternes og officerernes klage
66. Flytningen af det jordiske hylster fra Nikomedia til paladset i Kon-

stantinopel
67. Hvordan han også efter sin død blev æret af comites og de øvrige, 

som mens han var i live
68. Hvordan hæren besluttede, at hans sønner fremover skulle være 

Augusti
69. I Rom sorg over Konstantin og ære af ham ved billeder efter hans 

død
70. Bisættelse af det jordiske hylster ved hans søn Constantius i Kon-

stantinopel
71. Forsamling i det, der kaldes apostlenes martyrhelligdom, ved af-

slutningen på Konstantins liv
72. Om fugl Fønix
73. Hvordan man prægede Konstantin på mønter, som om han steg 

til himmels
74. At Gud, der blev æret af ham, med rette til gengæld også ærede 

ham
75. At Konstantin var frommere end de foregående romerske kejsere
Overskrifterne på kapitlerne i IV Bog.



I Bog

33

I Bog

1.1-2. Indledning om afslutningen på Konstantins liv
1. For ikke længe siden fejrede hele menneskeslægten på hinanden 
følgende tiårs perioder for den store kejser med festmåltider, for ikke 
længe siden tog vi også selv imod den sejrrige i midten af en synode af 
Guds tjenere og priste ham med lovsange for hans tyveårs regerings-
jubilæum, for nylig flettede vi også kranse af ord for ham ved hans 
trediveårs regeringsjubilæum og kronede for kort tid siden hans hellige 
hoved i selve det kejserlige palads.1 2. Men nu er vor tanke hjælpeløs, 
den længes efter at udtrykke nogle af de sædvanlige ord, men er i vild-
rede med, hvor den skal vende sig hen, overvældet alene af undren over 
dette fremmedartede skue. Hvor den end måtte fæste sit blik, hvad 
enten der er mod Østen eller Vesten, hvad enten det er ud over hele 
jorden eller op mod himlen, overalt og ethvert sted ser den den salige 
med selve kejsermagten. 

1.3 Om hans sønner, der blev kejsere
På jorden ser den hans sønner som nye fakler fylde alt med hans strå-
ler og ham selv i live med sin magt styre alt liv stærkere end tidligere, 
fordi han er blevet til mange ved, at hans sønner har efterfulgt ham.2 
De havde allerede tidligere del i værdigheden som Cæsar, men nu, da 
de med gudfrygtighedens dyd helt har iført sig ham, er de blevet udpe-

1. Konstantins tiårs regeringsjubilæum blev fejret i Rom i 315, I,48; Euseb 
var på det tidspunkt i Østen og mødte ikke Konstantin før i 325, hvor han 
deltog i tyveårs regeringsjubilæet, der blev fejret i Nikomedia den 25. juli 325 
efter afslutningen på koncilet i Nikæa, III,15,1; IV,47. Den tale, Euseb holdt 
dér, er ikke bevaret. Højtideligheden blev gentaget i Rom et år senere, den 25. 
juli 326. Den tale, Euseb holdt i Konstantinopel ved Konstantins trediveårs 
regeringsjubilæum, Laus Constantini I-X, blev ikke holdt ved festlighedernes 
begyndelse den 25. juli 335, men ved deres afslutning den 25. juli 336, Eusèbe 
de Césarée, La théologie politique de l’Empire chrétien 22-24.
2. IV,71,2.




