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Cuvânt înainte

Răscoala Nika 
sau soluţiile Hipodromului 

în contextul politologiei răsăritene de secol VI

Părintele Ioan Cornel Marcu, pasionat de bizan-
tinologie, dezvoltându-se în paradigmele roman-
cierului istoric, reuşeşte să ofere cititorului o vastă 
frescă de secol VI, devenind, prin darurile literare 
ale autorului, contemporani cu frământările Con-
stantinopolului din timpul domniei lui Justinian. 
Părintele Marcu, având o bogată experienţă a cul-
turii şi spiritualităţii bizantine, a reuşit pe parcur-
sul anilor să construiască un hic et nunc bizantin, un 
topos al literaturii româneşti de specialitate. Acest 
lucru se reflectă în bogata activitate literară, din 
cadrul căreia amintim secvenţial: Soldatul lui Hris-
tos (2002), Ultima persecuție (2007), Comnenii (2009), 
Purpura Bizanțului (2011), Preacucernica Irina și răz-
boiul icoanelor (2014), Preafericita Theodora și sfârșitul 
războiului icoanelor (2018), Parakimomenul Vasile 
(2020) şi Cei doi Bardas (2021). Meritele părintelui 
sunt confirmate deja de lumea scriitorilor, fiind in-
clus în Dicționarul scriitorilor români pe anul 2011.

Autorul reuşeşte să surprindă şi să ofere citito-
rului un moment zbuciumat din istoria Imperiului 
Roman de Răsărit, anume tulburările produse de 
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studiu care este o analiză a imperatorului creştin 
reflectat într-un act bizantin: Speculum de Agapet 
Diaconul. A te ocupa de figura imperatorului în li-
teratura bizantină înseamnă a lua contact cu unul 
dintre multele paradoxuri ale civilizaţiei greceşti. 
Axioma centrală a gândirii politice primare era ace-
ea că noţiunea fundamentală de putere imperială 
era de origine divină, Basileus acţionează analog cu 
Demiourgos. Augustino Pertusi se întreba: până la 
ce punct putem vorbi științific de această asemăna-
re cu Dumnezeu? Suntem astfel la un nod esenţial 
pentru politologia bizantină. În alţi termeni, dez-
voltarea raţională a ştiinţei politice se opreşte la o 
serie de aspecte de legislaţie, de administraţie etc., 
dar nu poate atinge principiile prime ale genului 
theomimetic.

În cadrul acestei scurte introduceri, am dorit să 
arătăm tensiunea şi dificultatea momentului istoric 
de la jumătatea secolului al VI-lea. De aici derivă 
gestul lăudabil al părintelui Marcu de a oferi citi-
torului, într-o cheie de lectură atractivă, recupera-
rea acelor momente. Dincolo de toate dificultăţile 
presupuse de complicata civilizaţie răsăriteană, în 
orice cheie de lectură ar fi: teologică, politică, soci-
ală etc., autorul reuşeşte să elaboreze un tip de an-
gajament literar bizantin. Îl felicităm pe părintele, 
îi dorim multă sănătate şi la cât mai multe astfel de 
momente literare!

Pr. conf. univ. dr.
Ovidiu Panaite



Anii lumii 6023, 
iar de la dumnezeiasca Întrupare 532 ani

„În acest an, care era al cincilea al domniei lui Jus-
tinian, în luna ianuarie, indictionul al X-lea, a avut 
loc așa-numita Răscoală Nika. Facțiunile poporului 
l-au încoronat împărat pe Hypatios, rudă cu împăratul 
Anastasie. A fost arsă o mare parte a orașului, biserica 
cea mare, biserica „Sfânta Irina”, casa pentru străini a 
lui Sampson, Augusteonul, porticul bazilicii și Poarta 
de Aramă a palatului. A fost mare spaimă și au murit 
mulți dintre cei care s-au aflat la așa-numita cursă din 
Hipodrom, împreună cu Hypatios, 35.000 de oameni, 
după cum se spune”.

 Teofan Mărturisitorul, Cronografia 
 
Aceasta este istoria de 9 zile a Răscoalei Nika
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