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Medalion biografic
P\rintele Dionisie Ignat

(1909-2004)

Stare]ul Dionisie Ignat este unul dintre cei mai de seam\
reprezentan]i ai vechii tradi]ii duhovnice[ti din Sfântul Munte.
A v\zut lumina zilei la 22 septembrie 1909, în comuna Vorniceni,
jude]ul Dorohoi (ast\zi Boto[ani), din nordul Moldovei, primind
la botez numele Dimitrie. A fost mezinul familiei Ioan [i Ca-
sandra Ignat, ]\rani din satul Cotul de jos. Ace[tia au avut opt
copii, dintre care patru au murit la o vârst\ fraged\. 

Capul familiei, Ioan, un b\rbat foarte evlavios, era nelipsit
de la biseric\ [i mergea adeseori în pelerinaj la m\n\stiri cu
întreaga familie. Pe când avea numai un an, Dimitrie a r\mas
orfan, tat\l s\u murind în urma unui accident. Din cauza vitre-
giilor Primului R\zboi Mondial, Dimitrie a început [coala la
vârsta de opt ani. Îndrumat de fratele s\u, Gheorghe, mai mare
cu zece ani, Dimitrie s-a dovedit un elev foarte bun, fiind pre-
miantul clasei.  

La 22 de ani, Gheorghe a plecat la m\n\stire, la Schitul
M\gura din jude]ul Bac\u. Dup\ ce a terminat [coala primar\,
Dimitrie a mai r\mas acas\ un an, ajutându-[i familia la mun-
cile câmpului. În 1923, la doar 14 ani, sim]ind [i el chemarea
vie]ii monahale, Dimitrie î[i îndreapt\ pa[ii spre Schitul M\-
gura, unde fratele s\u vie]uia deja de doi ani, fiind între timp
tuns în monahism sub numele Ghimnazie [i hirotonit diacon.
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Considerându-l necopt pentru via]a monahal\, stare]ul schi-
tului, Grigore Petrovici, îl trimite pe Dimitrie la Școala Profe-
sional\ de Stat din Târgu Ocna. Începând din toamna lui 1924,
Dimitrie face naveta între [coal\, unde înva]\ tâmpl\rie, [i m\-
n\stire. În al treilea an de studii, Dimitrie devine bursier, dar
nu va mai apuca s\-[i termine studiile. Atât via]a lui, cât [i cea
a fratelui s\u vor lua o cotitur\ nea[teptat\, în urma unui eve-
niment ce a marcat Biserica în acea perioad\ [i anume – schim-
barea calendarului. Astfel, P\rintele Ghimnazie [i Dimitrie,
care nu împlinise înc\ 17 ani, au plecat spre Sfântul Munte,
cetatea tradi]iei ortodoxe.

Dup\ o c\l\torie pe mare cu multe peripe]ii, cei doi fra]i
ajung în portul Dafni în seara zilei de 6 septembrie 1926, în
ajunul praznicului Na[terii Maicii Domnului. Fra]ii Ignat în-
cearc\ s\ se stabileasc\ la Schitul Românesc Prodromu, dar nu
sunt primi]i, din cauza tulbur\rilor din acea vreme de la schit. 

În cele din urm\, P\rintele Ghimnazie [i Dimitrie ajung la
Chilia „Sfânta Mahram\” din Kapsala, unde vie]uiau duhov-
nicul Elisei Filibiu [i P\rintele Sebastian Burnichi, un vechi
prieten din ]ar\ al P\rintelui Ghimnazie. Tân\rul Dimitrie este
trimis la Chilia „Intrarea în Biseric\ a Maicii Domnului”,
unde st\ din noiembrie 1926 pân\ în iulie 1927, când P\rintele
Ghimnazie împrumut\ o mare sum\ de bani [i, împreun\ cu
stare]ul s\u, Sebastian, cump\r\ Chilia „Bunavestire” de pe te-
ritoriul M\n\stirii Pantocrator. Pentru a-[i pl\ti datoria, cei doi
fra]i muncesc din greu, timp de trei ani, ca arga]i la M\n\stirea
Iviru. De[i condi]iile de via]\ erau foarte aspre, la Chilia „Buna-
vestire” fra]ii Ignat au avut parte de cele mai mari bucurii du-
hovnice[ti, care i-au ajutat s\ treac\ cu bine peste multele is-
pite ale demonilor.
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În 1927, de Sfântul Nicolae, Dimitrie este luat sub mantie
de fratele s\u, primind la c\lug\rie numele de Dionisie, iar pe
2 ianuarie 1931 este hirotonit ierodiacon de c\tre episcopul Sfân-
tului Munte, Ierotei, la Chilia „Adormirea Maicii Domnului”
din Kapsala. Dup\ mutarea la Domnul a Stare]ului Sebastian,
fra]ii Ignat pleac\ în 1932 la Chilia „Sfântul Tihon din Zadonsk”
din Kapsala, condus\ de Stare]ul Ghedeon Chelaru, care a in-
sistat mult s\-i aib\ al\turi pe cei doi c\lug\ri râvnitori.

Dup\ [ase ani de slujire ca diacon, P\rintele Dionisie Ignat
este hirotonit preot de episcopul Ierotei, cu ocazia praznicului
Chiliei „Sfântului Tihon”, la 13 august 1937. Pentru a putea aduce
mai mul]i monahi români în Athos, p\rin]ii de la „Sfântul Tihon”
cump\r\ în 1937 Chilia „Sfântul Gheorghe” din Colciu, de pe
mo[ia M\n\stirii Vatopedu.

Anul 1939 a fost unul de mari ispite pentru Chilia „Sfântul
Gheorghe”. Având dureri mari de piept, P\rintele Dionisie
Ignat pleac\ în România pentru tratament. Timp de opt luni,
este îngrijit la un sanatoriu pentru boli de pl\mâni, reu[ind s\
se întoarc\ în Athos cu pu]in înainte de izbucnirea celui de-al
Doilea R\zboi Mondial. În schimb, Stare]ul Ghedeon Chelaru,
plecat [i el în România ca s\ strâng\ bani pentru refacerea chiliei,
nu va mai reu[i s\ se întoarc\ în Athos decât în 1963, din cauza
izbucnirii r\zboiului [i apoi a instaur\rii comunismului în ]ar\.

În 1945, P\rintele Dionisie este hirotesit duhovnic la Chilia
„Izvorul T\m\duirii” de lâng\ Kareia. Doi ani mai târziu pri-
me[te schima mare, fiind luat sub mantie de P\rintele Ghim-
nazie, în Duminica Sfin]ilor P\rin]i Atoni]i.

Instalarea regimului comunist în România s-a r\sfrânt [i
asupra vie]ii monahilor de la Chilia „Sfântul Gheorghe”. Vizitele
pelerinilor din România au încetat aproape cu des\vâr[ire, iar
despre venirea de noi ucenici nici n-a mai putut fi vorba; astfel,
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al\turi de o mân\ de c\lug\ri inimo[i, B\trânul Dionisie va fi
coloana vertebral\ a prezen]ei monahale române[ti în Sfântul
Munte, într-o perioad\ în care d\inuirea acesteia era pus\ sub
semnul întreb\rii. 

Decenii la rând, P\rintele Dionisie se va nevoi cu mult\
acrivie în pustia Colciului, urmând exemplul fratelui s\u, P\-
rintele Ghimnazie, care a ajuns la o înalt\ m\sur\ duhovni-
ceasc\ înainte de sfâr[itul vie]ii lui, în 1965. Dup\ moartea
stare]ului Ghedeon Chelaru, în 1979, P\rintele Dionisie preia
conducerea Chiliei „Sfântului Gheorghe”, avându-l al\turi pe
schimonahul Ioan {ova. 

Timp de câ]iva ani, B\trânii Dionisie [i Ioan vor fi singurii
c\lug\ri de la Chilia „Sfântul Gheorghe”, cei doi nevoitori tr\ind
cu teama c\ via]a pustniceasc\ la chilie se va stinge odat\ cu
plecarea lor la Domnul. Dup\ ce B\trânul Iosif, ucenic al Cu-
viosului Iosif Isihastul, a venit în 1989 la M\n\stirea Vato-
pedu, înso]it de ob[tea sa de la Nea Skiti, doritorii, de via]\ mo-
nahal\ încep s\ soseasc\ [i la Colciu. Îns\ la pu]in timp dup\
venirea primilor ucenici, în 1994, o grea încercare s-a ab\tut asu-
pra B\trânului Dionisie: [i-a pierdut vederea, în urma agrav\rii
unui glaucom. 

Pentru Stare], orbirea a fost o cruce greu de purtat, mai
ales c\ fusese toat\ via]a un om foarte activ. Totu[i, pe lâng\
ghimpele din trup, Dumnezeu i-a trimis P\rintelui Dionisie [i
mult har. Împodobit cu virtutea smeritei cuget\ri, cu darul dis-
cern\mântului [i cu harisma mângâierii sufletelor, toate îm-
pletite cu o imens\ experien]\ ascetic\, stare]ul de la Colciu va
deveni unul dintre cei mai c\uta]i îndrum\tori duhovnice[ti
din Sfântul Munte, [tiind cum s\ înmoaie pân\ [i cele mai
împietrite inimi [i s\ le întoarc\ spre Dumnezeu. Atra[i de dulcea]a
cuvântului, de simplitatea [i noble]ea fiin]ei, de blânde]ea inimii
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sale, mul]i stare]i, monahi sau pustnici români, greci, ru[i, sârbi
[i bulgari din Sfântul Munte l-au avut ca duhovnic. 

Încetul cu încetul, Chilia „Sfântul Gheorghe” se va trans-
forma într-un loc de pelerinaj nu doar pentru c\lug\rii atho-
ni]i, ci [i pentru mii de credincio[i veni]i din întreaga lume ca
s\ g\seasc\ la Colciu odihn\ l\untric\ [i sfaturi mântuitoare. 

Pân\ foarte aproape de sfâr[itul vie]ii, în ciuda s\n\t\]ii
[ubrede, P\rintele Dionisie î[i va p\stra cu str\[nicie rânduiala
de nevoin]\ monahal\, fiind un model pentru întreaga ob[te. În
prim\vara anului 2004, când Stare]ul se îndrepta spre vârsta
de 95 de ani, o infec]ie pulmonar\ i-a sleit puterile, ]intuindu-l
la pat. Ca un veritabil atlet al lui Hristos, P\rintele Dionisie a
r\bdat mucenice[te chinuitoarele suferin]e trupe[ti pân\ dup\
praznicul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe.

În seara zilei de 28 aprilie – 11 mai pe calendarul nou –,
Stare]ul de la Colciu a trecut la cele ve[nice, înconjurat de
ucenici [i de Preasfin]itul Siluan, Episcopul românilor orto-
doc[i din Italia, care, prin rânduiala lui Dumnezeu, s-a aflat la
c\p\tâiul P\rintelui Dionisie, citindu-i rug\ciunile pentru ie[irea
sufletului. La slujba de înmormântare, la care au luat parte
peste 250 de c\lug\ri [i mireni, a ]inut s\ fie prezent [i Prin]ul
Charles al Marii Britanii, care-l cunoscuse pe stare] în timpul
vie]ii [i-l pre]uia mult.

Contemporan cu una dintre cele mai fr\mântate epoci din
istoria Sfântului Munte, Stare]ul Dionisie a fost un pilduitor
m\rturisitor al tradi]iei athonite. A p\strat [i tr\it cu putere cre-
din]a drept-sl\vitoare, a întruchipat o autentic\ con[tiin]\ dog-
matic\, eclesial\ [i ascetic\. A iubit monahismul [i pe monahi,
c\rora n-a încetat s\ le spun\ c\ ascultarea, t\ierea voii [i sme-
rita cugetare sunt temelia vie]ii duhovnice[ti. A fost un om al Du-
hului, o c\l\uz\ de încredere a con[tin]elor, fiind, dup\ cuvântul

Medalion biografic. P\rintele Dionisie Ignat (1909-2004)



10 Cuviosul Dionisie de la Colciu

Sfântului Ioan Gur\ de Aur, unul dintre acei ale[i care, „nu doar
înv\]ând sau vorbind, ci chiar prin simpla sa prezen]\ era în
stare s\ s\deasc\ toat\ înv\]\tura virtu]ii în sufletele celor ce
îl vedeau”.

Prin întreaga sa via]\ [i prin cuvintele-i pline de har, P\rin-
tele Dionisie ne-a l\sat mo[tenire un tezaur de nepre]uit. Ne-a
transmis, totodat\, [i un mesaj mai actual ca oricând – doar sme-
renia [i iubirea întru Hristos pot t\m\dui uria[a criz\ duhovni-
ceasc\ a zilelor noastre, odr\slit\ de orgoliul luciferic al omului
modern. Testamentul duhovnicesc al Stare]ului Dionisie poate fi
rezumat, a[adar, în aceste cuvinte, pe cât de simple, pe atât de
pline de n\dejde: S\ vie]uim întru dragoste [i s\ ne ]inem de
adev\r. Dac\ respect\m Ortodoxia, suntem în bra]ele lui Dum-
nezeu, suntem siguri c\ o s\ c\p\t\m fericirea ve[nic\.
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