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Autoritățile locale din Roșiești, împreună cu Consiliul Județean Vaslui și Biblioteca Județeană
“Nicolae Milescu Spătaru” Vaslui au adus, sâmbătă, un omagiu mitropolitului Veniamin
Costachi, marcând împlininirea a 250 de ani de la nașterea în cadrul Simpozionul Național
“Cultura românească-factor de unitate națională”.
La simpozion au fost prezenți secretarul de stat pentru Culte, Victor Opaschi, academicianul Răzvan
Theodorescu, profesorul universitar dr. Cătălin Turliuc academicianul Valeriu Matei, profesorul
Constantin Clit, numeroși preoți precum și reprezentanți ai autorităților locale și județene
”Împreună cu preotul paroh, ne-am gândit în urmă cu un an la acest eveniment și am purces
la organizarea lui. La început nu ne-am gândit că va fi un eveniment atât de mare, dat fiind
«puterile» noastre. Am primit sprijinul Consiliului Județean și al instituțiilor de cultură:
Biblioteca Județeană și Muzeul Județean. Așa am putut da amploare evenimentului și
valoarea pe care o merită personalitatea lui Veniamin Costache. Ca ales local voi scoate tot
timpul în evidență valorile pe care le are comunitatea noastră, pentru că tot de aici au plecat
și alți oameni cu nume mari, cu contribuții importante în dezvoltarea societății. Aș aminti
doar pe domnul profesor Dumitru Bagdasar, filozoful Nicolae Bagdasar, membru
corespondent al Academiei Române, pe poetul și publicistul Gheorghe Săulescu sau pe prof.
univ. dr. Ion Agache. Este un moment important pentru întreaga comunitate, care nu va fi
uitat ușor și care reprezintă o cotitură în viața credincioșilor acestei localități. Știam că
Veniamin Costache este o personalitate a satului, cărturar și om de seamă, dar nu știam mai
mult. Acum, datorită invitaților noștri, avem ocazia să aflăm mai multe despre viața și

activitatea acestuia”, a spus Florin Anea, primarul comunei Roșești.
Cine a fost mitropolitul Veniamin Costachi

Vasile Costachi s-a născut la 20 decembrie 1768, în
satul Roșiești, județul Vaslui. A dobândit primele cunostințe în casa părintească de la un dascăl grec,
după care a urmat pentru scurt timp cursurile școlii de la Trei Ierarhi din Iași. În 1783 sau 1784 a
fost calugarit la Huși sub numele de Veniamin de către episcopul Iacob Stamati; hirotonit diacon
(1786), apoi ieromonah și numit mare ecleșiarh al catedralei mitropolitane din Iași (1788), devine
arhimandrit și egumen la mănăstirea Sf. Spiridon din Iași (1789). Episcop de Huși (1792-1796),
episcop de Roman (1796-1803), mitropolit al Moldovei timp de 40 de ani (1803-1842, cu două
întreruperi între 1807-1812 și 1821-1822, atunci cînd devine caimacam). A fost președinte al
Divanului țării și al Adunării Obștești instituită de Regulamentul Organic, la a cărui redactare a
participat.
Mișcarea eteristă de la 1821 produce o teribilă anarhie și răspândește peste tot jaful și focul.
Guvernul legal al țării se desființează și conducerea statului rămâne în mâna mitropolitului, care
apără drepturile Moldovei, se împotrivește exceselor eteriștilor și ascunde în clădirea Mitropoliei pe
cei mai prigoniți. În cele din urmă este și el nevoit să plece.
Ca unul dintre marii cărturari ai timpului, s-a preocupat de organizarea învățământului din
Moldova, fiind un restaurator și un îndrumător al școlilor bisericești și laice din țară. Din inițiativa
sa au fost înființate următoarele școli: Seminarul de la Socola (1803); două școli pentru călugărițe și
fete la mănăstirea Agapia (1803); o școală de cantori bisericești la Iași (1805); Școala de
„începătoare” (elementară) de la Sf. Trei Ierarhi din Iași cu predare în limba moldovenească (1824).
În 1833 a pus piatra de temelie a catedralei mitropolitane din Iași, ale cărei lucrări au fost întrerupte
în 1842, fiind reluate apoi abia în 1880-1887. În 1834, mitropolitul Costache și Gheorghe Asachi au
reușit să deschidă la Iași prima școală pentru fetele orășenilor. Începând cu 1832, cei doi s-au ocupat
de înființarea unor școli ținutale (peste 12) în diferite orașe ale Moldovei: la Roman, Huși, Botoșani,
Bîrlad, Galați, Focșani, Bacău, Piatra Neamț etc. În 1841, ca urmare a demersurilor făcute de
Costache și Gheorghe Asachi s-a deschis la Iași prima școală de arte și meserii din Moldova, dotată
cu șase ateliere, cu specialiști din Transilvania și Moravia. În cursul păstoririi sale s-a preocupat și
de înființarea unor școli sătești, precum și de trimiterea la studii peste hotare a unor tineri înzestrați.
În 1807, din inițiativa sa a fost refăcută vechea tipografie mitropolitană din Iași și a fost înființată o
alta la mănăstirea Neamț în care au fost tipărite circa 130 de cărți. La îndemnul și cu cheltuiala sa au
fost tipărite peste 100 de cărți, multe traduse de el însuși din literatura greacă patristică și postpatristică, precum: Dogmatica Sfîntului Ioan Damaschinul (Iași, 1806), Tîlcuirea celor șapte Taine
(Iași, 1807), Viețile Sfinților după Sf. Dimitrie al Rostovului, Istoria Scripturii Vechiului Testament
(Iași, 1824), Istoria Scripturii cei nouă, 2 vol. (Iași, 1824) etc.
Mitropolitul Veniamin Costache a avut și o activitate social-pastorală intensă și a lăsat întreaga sa
avere în scopuri social-umanitare. În ianuarie 1842, în urma unor divergențe cu domnul Mihail
Sturdza, s-a retras din scaunul mitropolitan, stabilindu-se la mănăstirea Slatina, unde a rămas pînă la
moarte. A fost înmormântat în biserica mănăstirii, iar în 1886 osemintele i-au fost așezate în
catedrala mitropolitană din Iași. (Cristian DIMA)

