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I. VIA}A CUVIOSULUI
GRIGORIE DECAPOLITUL1
1. Primii ani.
Intrarea în via]a monahal\
Epoca `n care a tr\it Sfântul Grigorie
Decapolitul, `nceputul secolului al IX-lea,
este profund marcat\ de controversa [i
prigoana iconoclast\. O perioad\ `n care
Biserica a avut iar\[i parte de mult zbucium [i mult\ tulburare. Sfin]ii erau prigoni]i, chinui]i [i mutila]i `n `nchisori,
tr\ind ascun[i, refugia]i `n mun]i, plini
de nesiguran]\ [i pericole nea[teptate
fie din partea st\pânirii, fie din partea
pira]ilor slavi sau arabi care cotropeau
zonele de grani]\ ale Imperiului Bizantin,
mai pu]in ap\rate. Era o perioad\ de confuzie, de spaim\ [i haos: Sfântul Teodor
Studitul plecat `n exil, Sfântul Simeon
Ghiorghios Valsamis, Temeiuri istorice `n
Via]a Cuviosului Grigorie Decapolitul, text tradus [i adaptat dup\ un articol preluat de pe
www.myriobiblos.gr
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`nchis `n temni]\, Sfântul Grigorie Decapolitul pribegind din loc `n loc, „f\r\ `nsemne [i pece]i `mp\r\te[ti.” Via]a Sfântului Grigorie Decapolitul este un episod
important de istorie bizantin\ deoarece
fiind, scris\ de un monah contemporan
cu evenimentele [i martor direct la ele,
Ignatie Diaconul, lucrarea ofer\ am\nunte pre]ioase legate de aceste evenimente, chiar dac\ autorul ei r\mâne fidel
orient\rii lui moderate, de mijloc. Astfel,
Via]a Sfântului Grigorie are [i o inestimabil\ valoare documentar\.
~n acord cu datele pe care ni le prezint\ Via]a Cuviosului2, Sfântul Grigorie
s-a n\scut `n jurul anilor 795-800 `n Irinopolis, cetatea isaurian\ a Decapolei.
Provenea dintr-o familie s\rac\. Tat\l
se numea Serghie, iar mama lui, Maria.
Via]a Sfântului Grigorie Decapolitul, scris\
de Ignatie Diaconul, contemporan al Sfântului
Grigorie, reprodus\ `n F. Dvornik, La vie de Saint
Grégoire Décapolite et les Slaves macédoniens au
IXe siècle, Paris 1926, pp. 45-76. V. BHG, Bruxelles,
1957 (3), 711.
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A avut un singur frate despre care cunoa[tem doar c\ a urmat [i el via]a
monahal\. Cea dintâi c\l\uz\ duhovniceasc\ `n primii ani ai copil\riei i-a fost
propria mam\ care era foarte credincioas\, spre deosebire de tat\l s\u. Când
Sfântul Grigorie a `mplinit vârsta de opt
ani, ea s-a `ngrijit s\ `l trimit\ la gramatici pentru a dobândi o educa]ie elementar\. Sfântul Grigorie nu a urmat
studii mai `nalte dar s-a d\ruit cu toat\
râvna unei vie]i de preasl\vire a lui
Dumnezeu [i unei asceze ne`ntrerupte.
A deprins numeroase `ndeletniciri ale
lucrului de mân\, de[i nu cunoa[tem
cu exactitate care anume; acestea `ns\ iau dat posibilitatea de a se `ngriji de
trebuin]ele lui [i ale p\rin]ilor.
Mai târziu, p\rin]ii lui au `ncercat s\
`l c\s\toreasc\ [i l-au trimis s\ preg\teasc\ cele necesare. Sfântul Grigorie
le-a z\d\rnicit planurile, fugind la un
egumen din Decapole, care se afla pu]in
mai departe de eparhia lui, `n ]inuturile
din vecin\tate, datorit\ prigoanei din
pricina iconomahilor. Duhovnicul s\u
l-a `ndemnat s\ devin\ monah [i l-a
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`ndemnat spre o m\n\stire din apropiere3. Tat\l s\u muri curând iar mama
sa `l c\uta pentru al convinge s\ `[i continue via]a c\lug\reasc\ `n apropierea
fratelui s\u, monah [i el. Sfântul Grigorie a plecat la m\n\stire la pova]a
Perioada `n care Sf. Grigorie s-a hot\rât s\
`mbr\]i[eze via]a monahal\ corespunde cu `nceputul celei de-a doua etape a iconoclasmului. Chiar duhovnicul care l-a sf\tuit s\ devin\
monah tr\ia retras `n mun]i „din pricina `mpânzirii r\ut\]ii ereziei”. Cei care situeaz\ adolescen]a Sfântului Grigorie `n timpul domniei
lui Nichifor I (802-811) – deci [i na[terea Sfântului `ntre 780-790 -, nu au dovezi `ntemeiate,
fiindc\ izvoarele nu men]ioneaz\ nimic cu privire la caracterul iconomah al politicii biserice[ti a lui Nichifor I. Toate izvoarele vorbesc
despre „cugetul des\vâr[it ortodox al lui Nichifor I.” (v. Teodor Studitul PG 99, 1660B).
A[adar, confruntarea cu iconomahia, `n acord
cu izvoarele istorice, trebuie s\ fie raportat\ la
`mp\ratul Leon al V-lea Armeanul (sau Isaurul),
813-820, care a convocat sinodul iconoclast la
Sfânta Sofia, pu]in dup\ Pa[tele anului 815,
unde l-a caterisit pe patriarhul ortodox Nichifor [i l-a urcat pe scaunul patriarhal pe Teodot
Melisino, la 1 aprilie 815. Prin urmare, Sfântul
Grigorie Decapolitul s-a hot\rât s\ se dedice
vie]ii monahale `n jurul anului 815 [i probabil
avea aproximativ 17 ani.
3
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mamei, dar acolo a fost pedepsit cu
cruzime [i prigonit de egumen, fiindc\
a mustrat cu `ndr\zneal\, `n fa]a celorlal]i monahi, orient\rile iconoclaste ale
acestuia. S-a refugiat la m\n\stirea
Sfântului Simeon, arhimandritul m\n\stirilor din Decapole. Sfântul Simeon
a devenit p\rintele s\u duhovnicesc.
Paisprezece ani s-a nevoit `n m\n\stirea lui, adic\ aproximativ pân\ prin
anul 830, dup\ care s-a retras `ntr-o pe[ter\ s\pat\ `ntr-o stânc\ aflat\ `ntr-un
loc atât de pr\p\stios, „`ncât oricine s-ar
fi cutremurat de tulburare v\zând c\
tr\ia rupt cu totul de lume [i slujind
numai [i numai lui Dumnezeu.” Pe toat\
durata r\mânerii lui aici, a dorit s\ `l
vad\ pe fratele s\u dar nu a reu[it [i
aceasta fiind [i ultima oar\ când se men]ioneaz\ persoana fratelui s\u, aflat `nc\
`n via]\, `n vreme ce mama lui probabil
c\ deja murise.

2. Din Decapole la Roma
~n jurul anului 832, [i-a `ntrerupt
nevoin]a pustniceasc\ [i s-a `ndreptat
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