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•
SAU AMINTIREA UNOR
OCHI ALBASTRI
•
Liliana-Nicoleta HANGANU
Să fie mai bine de zece ani, de când, proaspăt ucenic în ale
numismaticii, am întâlnit pe d-na Maria Duţu, în vechiul birou de
la Muzeul Severeanu. Venise într-o scurtă vizită la d-nul Radu
Ocheşeanu, un alt mare dispărut prea devreme... Din holul
întunecat, se auzea prin uşă o voce feminină necunoscută; blândă,
moale, uşor cântată. Intrând în birou, în primul moment m-a
surprins părul alb şi luminos. Am salutat. Au ridicat amândoi
privirea de pe inevitabilele monede antice, asupra cărora se sfătuiau
atunci. Am schimbat câteva cuvinte ...
În anii care au urmat am avut privilegiul de a lucra cu domnia sa, piese din diferite
colecţii ale muzeului. Însă acea primă impresie nu s-a şters nici până astăzi.
Se spune ca ochii sunt oglinda sufletului ... Atunci am aflat care poate fi una
dintre culorile sufletului. Ochi senini, zâmbitori, scrutători într-un anume fel personal,
discret şi pieziş, care priveau viaţa cu o mare înţelegere; umbriţi adeseori de grijile
pentru alţii, alteori, de urmele nedreptăţilor cu care soarta a avut grijă să-i încerce din
plin ...
Fără a avea un aer profesoral, ştia cum să citească fie o monedă, fie o medalie,
insignă sau decoraţie, sau - marea pasiune a ultimilor ani, sigilii şi inele sigilare, şi să
ofere cu aceeaşi nonşalanţă orice fel de date pe care le descoperea într-un mic obiect
d.e metal. Există cercetători remarcabili în ştiinţa numismaticii, care însă nu reuşesc să
şi comunice prin viu grai cunoştinţele lor. Maria Duţu nu era dintre aceştia. Pur şi
simplu torcea uşor povestea unei piese, îşi punea întrebări, afla răspunsuri posibile, lăsa
pentru mai târziu concluziile sau chiar portiţe deschise pentru cei care vor urma ...
În rest, ceaiul, prăjiturile de casă, poveştile despre viaţă şi sfaturile aflate încă din
copilărie de la bunica sa, disponibilitatea cu care se apropia de cei mai tineri (tineri doar
ca vârstă, dar poate mai măcinaţi de probleme), expoziţiile şi muzeele, piesele de teatru,
regretul de a nu mai fi fost de foarte mult timp la Sinaia ...
Apoi, boala necruţătoare curmată într-o zi de miercuri, 13 iulie 2005 ...
Acum odihneşte în Cimitirul. ... Pe ultimul drum, a fost condusă, alături de familie,
de prieteni şi colegii de la muzeu. Viaţa şi personalitatea i-au fost evocate de d-nul Radu
Ciuceanu, care a adus omagiul unei îndelungate prietenii şi de către d-nul Vasile
Boroneanţ: „A suferit pentru profesiunea sa ... "
Alături de colegele de la Severeanu, resimt şi acum plecarea ei ... Au rămas atâtea
monede din diferite epoci de cercetat, medalii, decoraţii şi peceţi, au rămas articole de
finalizat, poveşti nespuse, sfaturile pierdute ale bunicii ...
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* * *

Maria Duţu-Cojocărescu (12 aprilie 1938, Bucureşti - 13 iulie 2005, Bucureşti),
studii superioare: Facultatea de Istorie a Universităţii din Bucureşti, absolvită în iunie
1963, când, prin „Hotărârea Comisiei pentru examenul de stat a fost declarată diplomat
universitar în specialitatea Istoria României"; activitate profesională: în perioada 1964
- 1990 a lucrat, cu intermitenţe, la Muzeul de Istorie a Oraşului Bucureşti, începând ca
îndrumător, ajungând, înainte de pensionare, muzeograf principal, unde a condus şi
organizat Expoziţia de numismatică (din anul 1980) şi Colecţia Maria şi dr. G. Severeanu;
începând cu anul 1975, a efectuat expertize numismatice, în cadrul Biroului Central
pentru Expertize Tehnice; între 1990 - 1993, expert numismat la Biroul numismatic
„Numrnus"; de asemenea, în perioada 1993 - 1997, a colaborat la întocmirea tematicii
şi a organizării Muzeului Băncii Naţionale a României, făcând parte din Comisia de
achiziţii a acestui muzeu, până în anul 2001; ulterior, între anii 2001 - 2002 şi 2003 aprilie 2005, a revenit la Muzeul Severeanu, în calitate de muzeograf. A participat la
sesiuni de comunicări ştiinţifice şi la organizarea a numeroase expoziţii. Printre ultimele
la care a colaborat, numărându-se: Manuc Bey - negustor şi diplomat, precum şi expoziţia
dedicată sigilografiei româneşti (în curs de pregătire), ambele la Muzeul Municipiului
Bucureşti. A publicat peste treizeci de studii pe teme de numismatică, sigilografie şi
medalistică în prestigioase periodice de specialitate, precum şi monografii, întocmite pe
baza unei amănunţite cercetări a arhivelor.
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