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GABRIELA- ZIZI COROLIUC (17.IX.1942 - 15. 11.2011)
MUZEOGRAF, O VIAŢĂ ŞI B LÂND Ă DIRECTOARE
Cu un fi zic - mică ş i bondoacă echilibrat, ca şi al comportamentului şi al minţii , Zizi, cum bună parte dintre colegi i ne adresam, a
activat întreaga viaţă în muzeu, fiind cea mai veche, cu state în fostul
Muzeu Raional Boto şa ni , devenit, unnare a noii configuraţii administrativ - teritoriale a ţării , din 1968, Muzeul Jud eţea n Boto şa ni . Vechiul
sediu al Muzeului , situat în Ca lea Naţională a cedat locul altuia, celui
actual, din strada Unirii (cândva, clădirea fiind Prefectura judeţului
B oto şa ni - 191 3 şi deceniile urm ă toare). Aşa că, la clădire nou ă,
pe rspectivă nouă . O pe rs pect iv ă care însemna orga ni zarea unui Muzeu
de Istorie a judeţului Botoşani, pe un fundament mu zeistic modern şi
care avea să fie finalizată la 3 decembrie 1977.
De la vechiul Muzeu Raional ve ni seră aici , la noul aşeză m â nt ,
Gabriela - Zizi Coroliuc (născută Gheorghiu), muzeograful Alexandru
Ple şca, de la Secţia de Artă şi două supraveghetoare. Şi la treabă! Sub
conducerea directorului, arheolog Paul Şadurschi. Proiectul noului Muzeu
de Istorie organizat în sediul actual , firesc, a urmat câteva canoane necesare: cercetarea şi documentarea,
conceperea tematicii , pregătirea materialelor expoziţionale în vederea eta l ă rii , execuţia amenajării spaţii
lor ex po z iţiei de bază, prin colaborarea cu I.S . " Decorativa" Bucureşti , resta urarea unor piese susceptibil e
să fie incluse în expoziţia de bază, relaţia de consultare 1 colaborare cu institute de cercetare, arhive,
biblioteci, muzee, colecţionari , orientarea ach i z iţi ei ş i donaţ iei , prioritar pentru acoperirea expoz iţi onal ă a
tematicii muze ului.
În acest context, Gabriela - Zizi Coroliuc s-a integrat activităţii muzeografi ce, cu ex peri enţa ş i
profesionalismul său, făcând ec hip ă cu o mai tâ nără co le gă, Olimpia Grigorescu, întru prezentarea expoz iţi o n a l ă a Boto şa nilor Ev ului Mediu Românesc.
Re/deschiderea Muzeului Jud eţea n Botoşani - Secţia Istorie, în 1977, a însemnat un act de presti giu pentru viaţa c ultura lă a Botoşani lor, un succes al muzeografiei român eş ti - din acest punct de vedere,
o răs pl ată şi pentru efortul lui lulian Antonescu, director al Directiei Muzeelor din Mini sterul Culturii ,
mereu prezent la Botoşani , văzut ca unul dintr'ai no ştri -, Gabriela - Zizi Coroliuc regăs indu- se, de drept,
între fărarii acestui act.
Botoşăneancă fiind, cu drag de oameni şi locuri , cuno scătoare a acestei lumi , a atras prin firea sa,
pe mulţi concetăţeni către muzeu, nu doar ca vizitatori ci şi ca donatori de obiecte ş i documente, vestigii
ale unor vremuri apuse. Cu o conduită morală, cu bune maniere, discretă şi ospitalieră, prezenţa sa i-a făcut să
treacă pragul muze ului pe mulţi spec i a li ş ti , cercet ăto ri , muzeografi , profesori de la laş i ş i Bucureşti , din
ţară ş i stră in ătate. Cu un zâmbet, cu o vo rbă bună, aidoma unei gazde care se re spectă , i-a făc ut prieteni ai
muzeului nostru, i-a făcut să -i mai treacă pragul, la sesiunile şt iinţifice , la expoz iţiil e iniţiate . Nu întâmplător se făcuse u şo r îndrăgită , distinsul ş i regretatu l lulian Antonescu gratulând-o cu drăgălaşul termen " să r
m ă lu ţa"- aluzie la tizicul ei, dar ş i la calitatea sănn ă luţe l or moldovene şti , fragede şi gustoase. Nici vorbă de
s upăra re!

Scurt timp, a fost ş i director al Muzeului Jud e ţea n Botoşa ni. A ales-o colectivul, democratic. A
condus cu blândeţe, în spiritul re l aţ iil or armonioase între colegi, cu o excepţ i e, asupra căreia ne pern1item
să nu insistăm , cel puţin deocamdată. Oricum, de aici i s-a tras o amărăc iun e a sufletu lui , chinuitoare, care
a marcat-o, g răb indu-i pensionarea, stăruind ş i după acest moment.
Gabriela - Zizi Coroliuc a publicat câteva studii ş i articole axate pe istoria Botoşani lor medievali,
tezaure monetare, documente, cercetări arheologice, cu predilecţie în an uaru l Muzeului Judeţean Botoşani , Hierasus. Cu un cuvenit omagiu, Gabriela-Zizi Coroliuc rămâne o figură lum inoasă a muzeografiei
botoşănene. Dintre lu c răr il e pub li cate de Gabriela - Zi zi Coroliuc am intesc:
-" Tezaurul f eudal descoperit/a Zlătunoaia - Lunea, judetul Bo toşani (sec. XV-XVI)". H, l, pp. 353-359;
-" Tezaurul feudal de la Stăuceni-Bo toşani (sec. XV-X VI) ", H, Il , pp. 267-27 1;
- ,P odoabe medievale din secolele XVII-XVIII În colec{ia Muzeului Judetean Botoşan i", H, IV, pp. 99-1 03 ;
- "Două documente semnate de Ion Creangă, În colee(ia Muzeului de Istorie Botoşani ", !-/, 1, pp. 497-501.
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