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CTITOR AL FILOLOGIEI ROMÂNEŞTI
Acad. Nicolae CORLĂTEANU
la 100 de ani de la naştere
Doctor habilitat în filologie Anatol EREMIA
Institutul de Filologie al AŞM
Acad. Nicolae Corlăteanu face parte din pleiada
marilor noştri înaintaşi, ctitor al filologiei româneşti
din spaţiul de la est de Prut. Savantul şi-a consacrat
plenar viaţa ştiinţei şi profesiei de pedagog, făurind
opere de pionierat şi de valoare ştiinţifică incontestabilă, lăsând urmaşilor o bogată moştenire lingvistică şi
o adevărată comoară cultural-spirituală.
Nicolae Corlăteanu s-a născut în satul Caracui din
jud. Lăpuşna. Şi-a făcut studiile în şcolile din Caracui
şi Cărpineni şi la Liceul „Alexandru Donici” din Chişinău. Aici i-a avut ca profesori pe renumiţii pedagogi,
proeminentele figuri basarabene: Eugenia Maleşevschi
(desen, caligrafie), fostă elevă a pictorului I. Repin, cu
şcoală de pictură în Franţa; Nicolae Popovschi (istoria), absolvent al Universităţii din Kiev, autor de studii
de istorie şi filologie, publicist la ziarele Basarabia şi
Viaţa Basarabiei; Leon T. Boga (geografie), licenţiat al
Universităţii din Bucureşti, director al arhivelor din
Chişinău, editor de documente istorice basarabene ş.a.
Ca elev exemplar la învăţătură a participat la concursurile de limbă şi literatură, organizate de Societatea
de ştiinţe istorice, filologie şi folclor Tinerimea română
din Bucureşti.
În 1939 a absolvit Universitatea din Cernăuţi, Facultatea de Litere şi Filosofie şi Facultatea de Drept. În
anii de studenţie a participat la cercetările de teren organizate sub conducerea Institutului Social, dirijat de
prof. Dumitru Gusti, membru al Academiei Române.
La începutul carierei sale a fost practicant la Colegiul de avocaţi din Chişinău, apoi a activat în calitate
de profesor de limbă şi literatură la Şcoala feroviară
din Ocniţa (1940). În 1941 se refugiază cu familia în
or. Balaşov, reg. Saratov (Rusia), unde activează ca
profesor de limbă germană la două şcoli din oraş. În
acelaşi an este mobilizat în armată şi trimis la munci
agricole într-un colhoz şi apoi ca muncitor de rând la o
uzină militară din or. Nijni Taghil. În 1943, la solicitarea Ministerului Învăţământului al RSSM, este eliberat
şi angajat în funcţie de cercetător ştiinţific la Institutul
Moldovenesc de Cercetări Ştiinţifice în domeniul Istoriei, Economiei, Limbii şi Literaturii, evacuat pe atunci
din Chişinău la Buguruslan, reg. Orenburg.
În 1944, revenit la Chişinău, continuă munca la
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aceeaşi instituţie ştiinţifică, apoi ca lector superior la
Catedra de limbă şi literatură a Universităţii de Stat
din Moldova, unde activează timp de 42 de ani. Este
şef interimar al acestei catedre (1946 – 1949), conferenţiar şi profesor universitar (pană în anul 1988). Pe
lângă activitatea didactică, îndeplineşte funcţia de şef
al Sectorului de limbă şi literatură al Institutului de Istorie, Limbă şi Literatură al Filialei Moldoveneşti a AŞ
a URSS (1950 – 1958), director adjunct al acestui Institut (1958 – 1961), director al Institutului de Limbă
şi Literatură al AŞM (1961 – 1969), şef al Sectorului
de gramatică al aceluiaşi Institut (1969 – 1990), cercetător ştiinţific principal la Institutul de Lingvistică al
AŞM (1991 – 2005).
Diapazonul tematicii ştiinţifice abordate de savant
este cât se poate de cuprinzător: istoria limbii şi gramatica istorică, lexicologia şi lexicografia, fonetica şi
fonologia, morfologia şi sintaxa, romanistica şi limbile romanice, derivatologia, sociolingvistica, cultivarea limbii, istoria filologiei. A semnat şi lucrări în
domeniul ştiinţei literare şi folcloristicii, precum şi
eseuri publicistice şi de bibliografie ştiinţifică. A publicat peste 800 de lucrări ştiinţifice şi de popularizare
a ştiinţei filologice, inclusiv 30 de monografii, broşuri,
manuale, dicţionare, îndrumări metodice.
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Sunt de apreciat opiniile acad. Nicolae Corlăteanu
în multe chestiuni de lingvistică. Formarea şi dezvoltarea limbii române literare e una dintre problemele
capitale ale ştiinţei lingvistice, cercetate de savant în
profunzime şi sub multiple aspecte. În viziunea acad.
Nicolae Corlăteanu, trei surse principale au stat la
baza constituirii şi dezvoltării limbii române literare:
a) limba vorbită pe întreg masivul românesc norddanubiano-pontic: Moldova (inclusiv Basarabia),
Muntenia, Oltenia, Transilvania, Bucovina; b) tradiţia lingvistică şi literară (cărţile vechi, cronicile etc.);
c) operele scriitorilor clasici. La făurirea limbii literare
au contribuit scriitorii şi cărturarii din toate timpurile
şi de pe toate meleagurile populate de români [1].
Operele lingvistului Nicolae Corlăteanu au servit
drept fundament teoretic şi aplicativ-practic în tratarea multor probleme de actualitate stringentă, acestea
referindu-se la statutul limbii române ca limbă oficială
în Republica Moldova, ea fiind principalul mijloc de
comunicare interetnică pe teritoriul republicii şi factor
primordial în procesul integrării şi consolidării societăţii civile la est de Prut. În interpretarea savantului,
limba română literară este expresia identităţii neamului românesc, factorul unificator al românilor de pretutindeni care ne uneşte pe noi, vorbitorii ei, oriunde
ne-am găsi, la vest sau la est de Carpaţi, de la Tisa până
la Nistru şi dincolo de Nistru.
Trebuie remarcate ideile profunde ale autorului:
„Limba noastră literară, limba lucrărilor literare şi ştiinţifice, limba documentelor administrative etc. este
… una singură şi se numeşte Limba Română, aceeaşi
pentru toţi românii (moldoveni, munteni, ardeleni,
bucovineni, transnistreni), precum şi pentru românii
din Banatul sârbesc, din Bulgaria, Ucraina, Rusia, SUA
etc. Limba Română este numele corect şi adevărat al
limbii noastre şi ea trebuie să ne unească, să devină un
izvor de bucurii pentru contemporani şi pentru cei ce
vor veni după noi”. Este crezul testamentar al omului
de ştiinţă Nicolae Corlăteanu [2, 3].
Un rol de prim ordin în procesul de statornicire a
limbii române literare este atribuit operelor scriitorilor clasici şi contemporani. Aici sunt de amintit ediţiile de carte şi studiile: Capitole din istoria limbii literare
(1980, în colaborare), Schiţe de istorie a limbii literare
(1980, în colaborare), Româna literară în Republica
Moldova: istorie şi actualitate (1995). În scopul propagării operelor literare ca principale surse de îmbogăţire şi perfecţionare a limbii scrise, Nicolae Corlăteanu iniţiază editarea micromonografiilor cu genericul
Scriitorii moldoveni în şcoală.
Problemele istoriei limbii române, căile de dezvoltare şi procesele evolutive ce ţin de sistemul şi structura
limbii, sunt tratate la cel mai înalt nivel în monografiile
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sului în limba română (1947), Originea fondului lexical
de bază (1955), Rolul factorilor sociali în dezvoltarea
limbii (1968), Etape ale dezvoltării limbii literare (1988),
Scrisul românesc: începuturile lui (2000) etc. Studiul despre latina vulgară, editat în ruseşte la Moscova în 1974
(Исследование народной латыни и ее отношений
с романскими языками) şi reeditat în româneşte la
Chişinău, în colaborare cu doctorul conferenţiar Lidia
Colesnic, a fost înalt apreciat de specialişti şi rămâne
pană astăzi o operă de unicat în domeniu.
Nicolae Corlăteanu a fondat şi a susţinut editarea
serialului de broşuri Cultivarea limbii. Articolele publicate în aceste broşuri elucidau probleme de lingvistică
şi de cultură generală, de scriere şi rostire literară, de
utilizare corectă a cuvintelor şi expresiilor, îndemnau
vorbitorii de rând să însuşească normele limbii, participând astfel la salvarea şi propăşirea graiului matern.
Aceleaşi probleme erau discutate şi propagate în cadrul
emisiunilor de radio şi televiziune (Cultivarea vorbirii,
Grai matern, În lumea cuvintelor), în rubricile permanente din reviste şi ziare, fondate şi susţinute de lingvist.
În multe dintre studiile sale savantul ne atenţionează asupra unor adevăruri de netăgăduit. Limba
şi etnia unui popor sunt entităţi veşnice, constante,
intacte, independente faţă de dogmele ideologice şi
doctrinele politice. Statutul ontologic al limbii şi
specificul etnic al unei naţiuni nu se schimbă de la o
epocă la alta, de la o stare socială la alta, de la un regim
politic la altul. Substituirea de termeni glotici şi etnici
nici ea nu se află la cheremul fiecăruia, la voia şi poftele
unor formaţiuni politice sau partide, oricât de influente
ar fi ele într-un moment dat. Românul a rămas român
în toate timpurile şi limba română a rămas în esenţa
ei, ca sistem şi structură, aceeaşi în toate vremurile, de
la constituirea sa şi până în zilele noastre. Limba nu
cunoaşte salturi în dezvoltarea sa, transformări de moment, neaşteptate. Statutul limbii nu poate fi revizuit,
după cum nu pot fi revizuite formulele şi ecuaţiile matematice, după cum nu poate fi restructurată componenţa chimică a substanţelor, fără a le schimba sau a le
lipsi de proprietăţile lor naturale. Nu a existat un popor
român, cu o limbă de vechime milenară, până în 1812,
altul după 1812 sau până în 1944 şi altul după 1944.
Reputatul lingvist a optat pentru revizuirea articolului 13 din Constituţie în conformitate cu adevărul ştiinţific, urmând a fi formulat în redacţia: Limba oficială a
Republicii Moldova este limba română. „Acest lucru nu
afectează în niciun fel nici ambiţiile, nici orgoliul cuiva,
cu atât mai mult, independenţa şi suveranitatea statală a
Republicii Moldova. Reformularea cuvenită a articolului
13 din Constituţie va servi drept chezăşie pentru însuşirea unei limbi literare (scrise şi orale) în formele cerute
de normele respective cu toată terminologia ştiinţifică,
tehnică, culturală, adecvată exigenţelor contemporaneităţii” – remarcă acad. Nicolae Corlăteanu [4].
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Vin să întregească activitatea ştiinţifică a savantului lingvist studiile monografice din ultimii ani. Prestigioasa lucrare Încadrarea lingvistică în realităţile
europene (2001) tratează probleme de mare actualitate
pentru limba română de azi şi anume înnoirea, îmbogăţirea şi desăvârşirea vocabularului general, îndeosebi, a terminologiei diferitor discipline ştiinţifice,
tehnice, dar şi literare propriu-zise [5].
În monografia Neologismul în opera eminesciană
(2004) este pusă în evidenţă contribuţia lui M. Eminescu
la constituirea, dezvoltarea şi perfecţionarea limbii literare româneşti. Marele scriitor este considerat drept
novator de prim rang nu numai în literatură, în creaţia
poetică românească, ci şi în materie de limbă română,
prin atenţia sa sporită faţă de mijloacele lingvistice de
exprimare a ideilor şi sentimentelor, prin modul de
utilizare a cuvintelor şi expresiilor autohtone, alături
de cele cu caracter neologic, prin procedeele inovatoare de adoptare şi adaptare la sistemul limbii noastre a
noilor cuvinte şi termeni [6].
Acad. Nicolae Corlăteanu s-a aflat totdeauna la catedra propăşirii culturii şi creşterii spirituale a neamului nostru, adevărul despre limba română şi istoria sa
milenară, întregul arsenal de opere ştiinţifice lăsându-le
moştenire generaţiilor următoare prin lumina cărţii.
A fost desemnat cu titlurile de: Eminent al Învăţământului Public, Om Emerit în Ştiinţă, Laureat al
Premiului de Stat al Moldovei, Doctor Honoris Causa

al Universităţii de Stat din Moldova. Printre distincţiile
sale se numără: Ordinul Republicii, Medalia „Dimitrie Cantemir” a AŞM.
Savant cu renume, pedagog de vocaţie, patriarh al
lingvisticii romaneşti, Domn al graiului matern, patriot credincios al neamului, cărturar de talie enciclopedică, intelectual de aleasă cultură, om de rară punctualitate şi acurateţe – sunt cuvinte de recunoştinţă
şi înaltă preţuire a profesorului academician Nicolae
Corlăteanu, onorat şi venerat de colegii, prietenii şi
discipolii săi din toate timpurile.
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