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Lingvistul şi scriitorul, omul de cultură,
academicianul Nicolae Corlăteanu s-a născut la 14
mai 1915, în satul Caracui, judeţul Lăpuşna
(actualmente raionul Hânceşti), într-o familie de
ţărani gospodari.
În anul 1926, termină şcoala primară din
satul natal şi se înscrie la Liceul „Al. Donici” din
Chişinău, pe care îl absolveşte cu bacalaureat în 1934.
Având înclinaţii pentru limbă, literatură, istorie, în
toamna aceluiaşi an susţine examenele de admitere la
Facultatea de Litere şi Filozofie şi la Facultatea de
Drept ale prestigioasei Universităţi din Cernăuţi. Aici
s-a format ca filolog şi ca distins intelectual sub
îndrumarea unor eminenţi profesori universitari.
În 1939, susţine licenţa în drept cu
aprecierea „Magna cum laude”, iar în 1940 – teza de
licenţă în litere, intitulată Relaţiile lingvistice dintre
Codul Voroneţean şi Apostolul lui Coresi (1563).
În 1949, susţine doctoratul în ştiinţe
filologice la Universitatea din Kiev, iar în 1964, la
Institutul de Lingvistică din Moscova – teza de doctor
habilitat în ştiinţe filologice, intitulată Studiu asupra
sistemei lexicale moldoveneşti din anii 1870-1890.
Contribuţia lui Ion Creangă şi a altor scriitori la
valorificarea stilistică a vocabularului contemporan.
Pe parcursul anilor, a activat în calitate de
profesor de limbă şi literatură la şcoala medie din
Ocniţa și Soroca (1940-1941); profesor de limbă
germană la şcoala medie din oraşul Balaşov, regiunea
Saratov, Rusia (1941-1942); colaborator ştiinţific la
Institutul de Cercetări Ştiinţifice din Chişinău (19431944). Din 1946 până în 1988 a muncit fără
întrerupere la Universitatea de Stat din Moldova în
calitate de lector, lector superior, conferenţiar,
profesor universitar.
A activat în diferite posturi de dirijare a
ştiinţei filologice din republică: şef al sectorului de
limbă şi literatură al Bazei (apoi Filialei)
Moldoveneşti a Academiei de Ştiințe din fosta
Uniune Sovietică (1950-1958); director al Institutului
de Limbă şi Literatură al AŞ din Moldova (19611969); şef al sectorului de limbă contemporană al
aceluiaşi institut (1969-1988); cercetător ştiinţific
principal al Institutului de Lingvistică al AŞM (19932005).
Este fondatorul şcolii ştiinţifice de
lexicologie şi gramatică a limbii române în Republica
Moldova. Membru corespondent (1961) şi membru
titular (1965) al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

A publicat peste 500 de lucrări ştiinţifice
(monografii, studii, dicţionare, manuale, crestomaţii,
programe didactice), printre care: Русско-румынский
словарь (1954); Ortografia limbii moldoveneşti (1957);
Limba moldovenească literară contemporană (în 3 vol.,
1969, 1982, 1992); Dicţionar ortografic cu elemente de
ortoepie (1978); Schiţe de istorie a limbii moldoveneşti
literare (1986); Cronicarii moldoveni şi contemporaneitatea
noastră (1988); Încadrarea lingvistică în realităţile europene
(2001); Neologismul în opera eminesciană (2004).
A editat o serie de cărţi de propagare a ştiinţei
filologice: Cuvântul în vâltoarea vieţii (1980); Limba noastră
(1981); Молдавский язык сегодня (1983); Scriitorul în faţa
limbii literare (1985); Aspecte ale dezvoltării vocabularului
moldovenesc contemporan (1988).
Este autorul unor cărţi de eseuri: Lumea cu toate ale
ei... (1988); Răspântii: (Sămaşilor şi urmaşilor închinare)
(1995); Nandrişii: Povestea unui neam bucovinean (1998);
Aşa am trecut până acum prin viaţă (2000).
A scris cu dragoste şi pietate despre marii noştri
înaintaşi: Dimitrie Cantemir, Ion Heliade Rădulescu, Ion
Creangă, Constantin Stamati, Vasile Alecsandri, Mihai
Eminescu, Constantin Negruzzi ş.a.
Dăruirea şi munca asiduă a savantului au fost
apreciate după merit. I s-au conferit titlurile „Eminent al
Învăţământului Public” (1965), „Om Emerit în Ştiinţă”
(1975). Laureat al Premiului de Stat al Republicii Moldova
(1979). Doctor Honoris Causa al Universităţii de Stat din
Moldova (1995). A fost decorat cu ordinele: „Drapelul Roşu
de Muncă” (1949), „Lenin” (1988), Ordinul Republicii
(1995). În 2000 i s-a conferit Medalia „Dimitrie Cantemir”.
S-a stins din viaţă la 21 octombrie 2005, la
Chişinău.
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Referinţe
Nicolae Corlăteanu este – şi acest lucru
este bine cunoscut atât în Republica Moldova, cât şi
în afara ei – un om de litere cu o temeinică pregătire
profesională, un erudit şi competent cercetător în
domeniul filologiei.[...]
Dumnealui a avut în obiectiv dintotdeauna
disciplinele filologice în tot ansamblul lor, adică
toate formele de manifestare ale limbii unui popor,
istoria vorbirii omeneşti în genere, a vorbirii
populare orale şi a celei culte, utilizarea artistică a
limbii, importanţa acestei arte pentru sensibilitatea
umană în general.
Silviu Berejan
Munca de filolog a lui Nicolae Corlăteanu
este valoroasă prin rezultatele ei bogate. Savantul nu
şi-a precupeţit puterile pentru a îmbogăţi cu noi şi
noi lucrări ştiinţifice patrimoniul filologiei
moldoveneşti contemporane, iar unele din ele, după
cum s-a văzut, rămân lucrări fundamentale prin
originalitatea tratării temelor şi prin varietatea şi
bogăţia materialului.
Vasile Coroban
Fie că cercetează variantele poeziei
„Lacul” de Mihai Eminescu [...], fie că analizează
oralitatea stilului lui Ion Creangă [...]sau dezvăluie
dialectica tradiţiei şi inovaţiei în poezia lui Grigore
Vieru, Nicolae Corlăteanu se apropie întotdeauna de
literatură nu numai ca un lingvist propriu-zis, ci şi ca
un bun cunoscător al stilisticii literare şi al poeticii,
ca un adevărat îndrăgostit de frumosul poetic.
Mihail Dolgan
Profesorul Nicolae Corlăteanu este unul
dintre primii dascăli universitari care au corectat,
îmbogăţit, diversificat şi plasticizat în mare măsură
vocabularul şi limbajul tineretului studios pe
parcursul mai multor decenii.
Ion Ciocanu
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