
Carica Jelena – majka Cara Konstantina 300 AD 
 

Ove godine se navrsava 1700 godina od izdavanja drzavnog Akta o 

toleranciji vera – poznatijeg kao Milanski edikt, februara 313. godine. 

Izdao ga je (Avgust) Konstantin Veliki zajedno s Avgustom Licinijem u Milanu. 

Konstantionova majka Jelena,  bila je zena nizeg roda, rano-hriscanka, konkubina – zena 

Konstancija Hlora - oca Konstantina Velikog, hodocasnica, prva Avugsta majka i 

kanonizovana Sveta Zena u oba Hriscanske tradicjie Istocnoj i Zapadnoj. Umrla je 

prirodnom smrcu. 

U znak obelezavanja ovog velikog datuma, na inicijativu profesora teologije 

Oca Radovana Bigovica, nastala je ova neobicna monodrama koja opisuje zivot Svete 

Jelene: njeno detinjstvo bez roditelja, zaljubljivanje u Konstancija Hlora - vojskovodju i 

kasnije imepratora rimskog - oca Konstantina Velikog, preko surovih borbi za prevlast 

na Rimskom dvoru. Monodrama prati zivot Jelene sve do njenog izbeglistva u Jerusalim 

gde pronalazi Sveti Krst na kojem je bio razapet Bozji Sin, uz oprost sinovljevih greha. 

Monodrama na nesvakidasnji nacin docarava istorijski lik Zene o cijoj 

sudbini se veoma malo zna, a mi smo misljanja da nije bilo Jelene, ne bi bilo ni 

Konstantina Velikog, a mozda ni Hriscanstva ovakvog kakvo ga mi danas znamo. 

 

 

Premijerana srpskom je odigrana 2. i 3. aprila 2013, na engleskom 30. septembra 2013 

u Bulevar-teatru, u Stokholmu. 

 

Na sceni Jelena Mila 

Tekst Silvana Hadzi-Djokic 
Kostim Atelje Axios 
Scenograf Amalija Årfelt (Orfelt) 
Muzika Alex Ilija & Bata Amvon 
Asistent rezije Ana Topalovic 

Produkcija M.A.M.M.A. production& Justin Theatre Production 

www.mammaproduction.com,info@mammaproduction.com 
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O ЦАРИЦИ ЈЕЛЕНИ  

Жена колос – несвакидашње судбине и омамљујуће лепоте. 

•      Утемељила je нову цивилизацију коју данас знамо као западну или хришћанску. 

•      Прешла трновит пут од конкубине до царице. 

•      Преобраћена паганка. 

•      Ктиторка храмова и ходочасница. 

•      Прва хришћанска светитељка која није мученица. Умрла у дубокој старости, 



природном смрћу. 

•      Рођена као робиња. 

•      Царица Јелена или Света Јелена је мајка првог хришћанског цара – Константина 

Великог. 

•      Пронашла је Крст на коме је распет Спаситељ. Овим чудом утемељила велики 

хришћански празник – Крстовдан. 

•      Као светитељку поштују је Православна и Римокатоличка црква.  

•      Њена интимна исповест о љубави, мајчинству, праштању, усуду и Богу 

оличава универзалну судбину жене у свету. 

•      Како прориче велики песник Вергилије – За Јелениног живота, гвоздене људе 

заменили су златни људи, а нова ера –  епоха државног хришћанства, затомила је стару 

– у којој је хришћанство било тајно, прогоњено и упражњавано у катакомбама, у 

вечитом страху. 

(sa sajta predstave: http://jelenakonstantin.blogspot.com; 

http://www.facebook.com/pages/Tsarinna-Helena) 

 

 
Predstava su podrzali: 

Hriscanski Kulturni Centar, Buleva Teatar, grad Stokholm, ABF, Savez Srba Svedske, 

Ambasada Republike Srbije u Svedskoj, RTS, ZORA magazinom, Dijaspora novine, 

Fondacija Car Konstantin i Carica Jelena, dizajn: Vizartis i Text4U.  

 

Carica Jelena - kontakt info: 

www.boulevardteatern.se, tel. +46 8 6429800 

www.mammaproduction.com; info@mammaproduction.com 

www.justintp.com; info@justintp.com tel. +46 8 221190 

 

 


