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EUFROSIN POTECA,
POTECA
UN CÃR TURAR PRAHOVEAN REVENDICAT
ATÎT DE ªCOALÃ CÎT ªI DE BISERICÃ

Î

n demersul de faþã încercãm sã ne ocupãm de
unele momente din viaþa ºi activitatea prahoveanului din Nucºoara, Eufrosin Poteca.
Acesta s-a nãscut în noiembrie 1786, într-o familie de
potecaºi. La botez a primit numele Radu, iar Eufrosin
este numele de cãlugãrie. Tatãl sãu, Dumitru
Potecaºu, a îndeplinit o vreme funcþia de vameº ºi
paznic la vama Corduna, trecãtoare în Ardeal, în
apropiere de Chiciura. Bun cunoscãtor al potecilor ºi
trecãtorilor spre Þara Bîrsei, el cãlãuzea mocanii în
drumul lor spre iernat în bãlþile Dunãrii.
În perioada de redeºteptare a conºtiinþei naþionale
are loc un reviriment al dezvoltãrii învãþãmîntului
autohton. Un rol important l-a avut „inginerul” transilvãnean Gheorghe Lazãr, care în 1818 a dat un spirit nou ºcolii româneºti prin înfiinþarea Colegiului de
la Sfîntul Sava, în concurenþã – zdrobitoare – cu cea
greceascã, pe atunci „cea dintîi din tot Rãsãritul”.
Gheorghe Lazãr a fost „însufleþitorul cel dintîi al
conºtiinþei naþionale”, dupã fericita expresie a lui
Nicolae Iorga.
Printre cei dintîi elevi pe care i-a format Gheorghe
Lazãr se numãrã ºi cei patru bursieri aleºi (aceastã
alegere îºi avea semnificaþia ei) sã-ºi continue studiile la Universitatea din Pisa: I. Pandele, C. Moroiu, I.
Heliade Rãdulescu (acesta va fi înlocuit în curînd cu
Simion Marcovici) ºi Eufrosin Poteca. E. Poteca,
înainte de a pleca la studii la Universitatea italianã, îl
ajutase pe Gh. Lazãr la Sfîntul Sava ºi promovase ºi
studiul limbii greceºti, în paralel cu cea românã.
Mitropolitul Dionisie Lupu, sprijinitor al lui Gh.
Lazãr ºi reformator al clerului ºi al învãþãmîntului în
Muntenia, a stãruit ºi el pentru trimiterea de bursieri
români (stipendiºti) în Apusul Latin „pentru a pregãti
astfel profesorii români la ºcoala naþionalã
româneascã din Bucureºti”.
Cel care va avea iniþial sarcina sã-i supravegheze
pe cei patru bursieri la Pisa, în Toscana, era Ignatie,
fost Mitropolit al Þãrii Româneºti din 1810, grec din
Mitilene, erudit, care ca urmã durabilã a trecerii sale
pe la noi va dona Colegiului „Sfîntul Sava” ºi
Mitropoliei bogata bibliotecã a lui Sonnini de
Manoncurt, pe care o cumpãrase.
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Trimiterea celor patru bursieri la Pisa era ºi un act
de rãzvrãtire contra grecismului ºi totodatã o dorinþã
de afirmare a romanitãþii noastre, prin revenirea la
matca italicã. În primãvara anului 1820, cei patru
bursieri români au plecat la Pisa, dupã care unii vor
ajunge la Paris „pentru studii mai înalte”. Bursa era
de 3500 lei (2000 taleri) anual, care era plãtitã neregulat, din cauza evenimentelor revoluþionare de la
1821 în Muntenia.
Deoarece Eufrosin Poteca era cel mai vîrsnic, a
fost însãrcinat de Eforia ªcoalelor cu supravegherea
ºi cãlãuzirea celor trei colegi mai tineri, urmînd a-i
þine pe efori la curent cu activitatea lor universitarã
atît la Pisa cît ºi la Paris. Cauzele pentru care a fost
desemnat acesta de cãtre Efori au fost acela cã acesta
avea 34 ani, era preot – cãlugãr ºi fusese colegul lui
Gh. Lazãr ºi poseda profunde cunoºtinþe de limba
greacã veche ºi modernã, latinã, italianã ºi francezã.
La Universitatea din Pisa, Eufrosin Poteca studiase ºi aprofundase limba ºi literatura italianã, latina,
filosofia, teologia, istoria ºi fizica experimentalã.
Totodatã va audia ºi cursuri de drept roman istorie
naturalã ºi botanica.
În toamna anului 1823 Poteca îºi va continua
studiile la Paris dupã ce obþinuse aprobarea Eforiei în
acest sens, audiind acolo chiar cursurile de
astronomie ale lui Arago, cu care ulterior va întreþine
ºi o corespondenþã.
În vara anului 1825 se va întoarce în þarã, chemat
de Eforie, deoarece murise Gh. Lazãr1 ºi urma sã-l
înlocuiascã la „Sfîntul Sava”, unde va preda filosofia.
Între timp ºcoala greceascã se desfiinþase. Acesta nu
va ezita sã-l roage pe domnul Dimitrie Ghica „sã
binevoiascã a întemeia ºcoli româneºti… pentru cã
numai ºcoala putea aduce la tot norodul Valahiei fericirea”, cãci numai astfel se putea „arãta la toatã
lumea cît poate românii”.
Patriot convins, Poteca refuzã propunerile de a
merge ca profesor la „ºcoalele de limba greacã, cea
veche ºi cea nouã”, de la Paris, Petersburg ºi Londra,
deºi i se oferea „o grasã platã ºi oficii bisericeºti”.
Influenþat de ideile liberale ale Apusului,
impunîndu-se de la început printre cãrturarii de frunte
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ai þãrii, va desfãºura ulterior o rodnicã activitate
didacticã ºi publicisticã, din care vom reþine traducerile: Elementele filozofiei ale lui Heiheccius (16811741), profesor la Halle, adept al lui Leibniz, dar mai
ales din opera moraliºtilor ºi clasicilor francezi:
Discours sur l’histoire universelle a lui Bossuet sau
Petit carêne a lui Massilon, fapt pentru care
ortodocºii contemporani îl denumeau în mod ironic
„filozoful nostru cel de la Franþa”.
În perioada cît îl gãsim la conducerea Colegiului
„Sfîntul Sava”, Poteca întocmeºte programe
analitice, primele în care învãþãmîntul religios îºi
gãseºte locul binemeritat. La 1 octombrie 1825 el va
inaugura cursul de Istoria Filosofiei.
În timpul ciumei din 1828, Poteca va pleca la
Pesta, unde va sta un an, pentru a tipãri o lucrare.
Drumul de la Bucureºti pînã la Sibiu prin Turnu Roºu
îl va face cu cãruþa, însoþit de Theodor Diamant, care
se ducea la studii în Bavaria ºi peste cîþiva ani va înfiinþa la Scãieni-Prahova Falansterul sau Societatea
Soþilor Agronomi. La Sibiu se întîlneºte cu I.H.
Rãdulescu ºi cu principele Gh. Bibescu, care îl va
invita în cîteva rînduri la masã.
Trimiterea la Pesta avea ca scop sã-l salveze de
acuzaþiile episcopului Neofit ºi ale unor boieri de a fi
propovãduit necredinþa în ºcoalã.
La întoarcerea de la Pesta, în 1829, Poteca este
numit Arhimandrit.
Spiritul sãu naþionalist nu era pe placul
autoritãþilor ruseºti de ocupaþie ºi mai ales a generalului Pavel Kiseleff, care-l va transfera pe Poteca
tocmai la Mãnãstirea Gura Motrului, ca egumen, la
recomandarea Mitropolitului Grigore, în 1832, care
era ºi el ostil lui Poteca, acuzîndu-l de „ateism”,
deoarece „nu suferea lumina filozofiei ºi nici celelalte ºtiinþe”. „Stareþul gîndului” cum îl defineºte
Emanoil Bucuþa în Legãtura roºie, ia drumul
pribegiei, dar pãstreazã legãturile cu Bucureºtiul ºi
cultura naþionalã.
Paralel cu funcþia de egumen, îndeplinea ºi funcþia
de cenzor al editurii Mitropoliei. De menþionat cã
mãnãstirea la care a fost practic surghiunit era în
paraginã ºi pãrãsitã de aproape un veac. Lui Eufrosin
Poteca îi va reveni sarcina grea de a o reface. Aici va
rãmîne pînã la sfîrºitul vieþii, în tovãrãºia cãrþilor,
sprijinind cu sfaturi ºi bani pe necãjiþii zonei.
A fost ºi filantrop, astfel cu ocazia sinistrului din
martie 1848, care a mistuit sute de case din Bucureºti,
Eufrosin Poteca va contribui financiar la ajutorarea
celor în suferinþã, arãtînd cã „am fãcut ºi ajutoare
pentru cei nenorociþi ºi de obºte”. De menþionat cã
incendiul pornise de la un foc de armã „tras de un
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coconaº de boier pe un vînt furios”. Pe cheltuiala sa
va construi în 1852 un pod peste apa Motrului, deci
fãcea des danii pentru cei sãraci.
Apoi a fost acuzat pe nedrept de neglijenþã prin
furtul a 5.000 de galbeni care erau pãstraþi în arhiva
Mitropoliei. Dupã dovedirea hoþului (Isaia, economul
Mitropoliei), Poteca va dãrui aceºti bani prinþesei
Elisabeta ªtirbei, pentru un pension de fete. Datoritã
spiritului sãu de dreptate, a avut ºi numeroºi duºmani
care îi vor pune piedici în 1850 în numirea ca episcop
la una din eparhiile vacante din Rîmnic, Argeº sau
Buzãu.
Eufrosin Poteca moare de „boala nãdufului” la 10
decembrie 1858 la Gura Motrului, unde va fi ºi înhumat.
Datoritã activitãþii sale deosebite, atît ºcoala cît ºi
biserica ºi-l revendicã deopotrivã.
Poteca a fost una din „florile cele frumoase” care
au alcãtuit cununa de cãrturari patrioþi în perioada
paºoptistã. De la Mãnãstirea Gura Motrului din
Oltenia, fiul plecat din plaiul Nucºoarei prahovene va
trimite banii necesari pentru construcþia ºcolii ºi bisericii, în 1841, în satul natal. Prin testament lasã
cãrþile sale Colegiului „Sfîntul Sava”, iar banii – pentru întreþinerea bursierilor ºi plata suplimentarã pe 10
ani a învãþãtorilor din Gura Motrului ºi Nucºoara(100
de galbeni) precum ºi o sumã de bani pentru
instrucþia fetelor.
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Notã:
1. Gh. Lazãr a avut legãturi cu Prahova, fiind dascãlul
copiilor familiei boierului Bãrcãnescu (Scarlat ºi Raliþa). De
asemenea a elaborat ºi planul topografic al moºiei de pe apa
Cricovului (cf. Emil Vîrtosu, O lucrare de inginerie în
Prahova a lui Gh.Lazãr, un document inedit, în „Cunoaºterea
Prahovei”, 1939, Ploieºti, Tipografia „Unirea”
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