Philologia
ANIVERSĂRI

LXIV
IANUARIE-APRILIE

2022

Lidia VRABIE ‒ 70 de ani de la naștere

E miez de primăvară, cu imașuri de un verde crud, cu livezi în așteptarea
unor splendide coroane de flori, cu razele soarelui ce prind a emana tot mai
generos lumină şi căldură. Adunând primăvară lângă primăvară, în luna lui
prier, buna noastră colegă Lidia Vrabie face un popas aniversar – 70 de ani.
E o vârstă frumoasă, o vârstă a împlinirilor. Spunea cineva că nu contează anii
adunaţi în viaţă, ci mai degrabă viaţa din aceşti ani. Or, viaţa omagiatei este
una consistentă, trăită cu pasiune, cu dăruire. O cunoaștem foarte bine, căci am
activat în același sector ani de-a rândul.
Lidia Vrabie, cercetător științific, specialist în lexicologie și lexicografie,
s-a născut la 4 aprilie 1952, într-o familie de funcționari din satul Dominteni,
raionul Drochia. După absolvirea Institutului Pedagogic de Stat (azi Universitatea
Pedagogică de Stat) „Alecu Russo” din Bălți își începe cariera la Institutul de
Limbă și Literatură al AȘM (în continuare, Institut). Din cei 70 de ani de viață,
45 i-a dăruit muncii de cercetare în cadrul acestui Institut, urcând încet, dar
insistent și sigur treptele de la laborant superior la cercetător științific.
Am cunoscut-o pe Lidia Vrabie cu mai bine de patru decenii în urmă.
Pe la sfârșitul anilor ᾽70, venise la Institut o pleiadă de tineri absolvenți ai
școlilor superioare, printre care era și ea. O domnișoară tânără, frumoasă,
cu părul și ochii negri ca mura, întotdeauna cu o ținută vestimentară plăcută.
O tânără cercetătoare promițătoare, corectă, exigentă, înzestrată cu o mare
putere de muncă. Nu în zadar, la puțin timp după angajare, i s-a propus să
suplinească, temporar, funcția de secretară a directorului institutului, pe atunci
regretatul Simion Cibotaru. Dar această funcție temporară a durat prea mult,
fapt care i-a marcat, într-un anumit fel, activitatea de cercetare.
Încercând a o descrie din punct de vedere fizic şi moral pe dna Lidia
Vrabie, avem temerea să nu-i ştirbim din calităţile umane deosebite. Din
această perspectivă, i-am remarca, întâi și întâi, firea-i deschisă şi receptivă,
modestia, rigoarea, dar şi frumuseţea-i sufletească, cumsecădenia şi bunătatea.
E o doamnă de maximă sinceritate, punctualitate. Este foarte ordonată în viață,
foarte expeditivă. Niciodată nu lasă lucrul de azi pe mâine.
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Având o pregătire temeinică în domeniu, iar mai târziu și o bună experiență
lexicografică, dobândită mai ales în munca de alcătuire, redactare și revizuire a mai
multor lucrări lexicografice, Lidia Vrabie a oferit publicului larg un „instrument”
deosebit de util – dicţionarele. Iată câteva dintre ele, realizate în colaborare cu
colegii de la sector: Dicționar explicativ uzual (1999); Dicționar explicativ ilustrat.
Clasele I–IV; Dicționar de sinonime (2007); Dicționar de paronime, apărut în două
ediții; Dicționar de cuvinte, locuțiuni și expresii sinonimice, Dicționar explicativ
tematic, precum și o lucrare lexicografică de proporții, elaborată în cadrul sectorului
în ultimii ani – Dicționar explicativ al limbii române actuale. Prin lucrările sale,
considerăm că dna Vrabie are o bună cotă-parte în valorificarea lexicului românesc.
Lidia Vrabie este și autoarea unor articole în domeniu, printre care: Exprimările
pleonastice în limbă (2008), Criteriile de prezentare a unităților frazeologice în
dicționarele explicative (2010); recenzii: Ana Vulpe, Dicționar rus-român, românrus (2008) etc. Cercetătoarea Lidia Vrabie continuă să bucure și astăzi publicul
interesat cu o minunată lucrare, publicată mulți ani în urmă, în 1989, și anume
antologia Comoara (în colaborare cu regretatul Vasile Melnic), în care au fost
incluse cele mai grăitoare fragmente despre limbă, selectate din operele cărturarilor
și scriitorilor noștri.
Diversitatea subiectelor abordate în articolele sale este reflectată în mai multe
comunicări prezentate la diferite manifestări științifice organizate, în special de
Institutul de Filologie.
Colega noastră se manifestă activ și în viața social-culturală a Institutului.
Mai mulți ani la rând, fiind aleasă în Comitetul sindical, ea desfășoară, spre binele
colegilor, o activitate obștească susținută.
Lidia Vrabie este omul care nu a ezitat vreodată să-și expună punctele de
vedere în mod deschis. A trecut și ea prin momente grele, destinul a provocat-o
nu o dată, dar acestea nu i-au marcat calităţile frumoase. În opțiunile sale a pornit
întotdeauna de la premisa de bunăvoință, de bună înțelegere în relațiile cu cei din
jur. Puțini dintre colegi sunt acei care încă nu au reușit să guste din nucile și strugurii
ce cresc în grădina ei.
Desigur, în adresa doamnei Lidia Vrabie s-ar mai putea spune multe lucruri
bune – ca cetățeană, femeie, colegă, prietenă.
Deşi timpul trece ireversibil şi tot scade din viaţa pământească, având
binecuvântarea bunului Dumnezeu, să ne mai trăiești, dragă colegă, încă mulţi
ani în stare de sănătate perfectă şi fericire deplină, astfel încât să dai în amurgul
vieţii târziu de tot, iar sporul de ani să nu-ți domolească energia și dragul de viață.
La mulţi și fericiți ani!
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