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dificultățile în achiziția unei LS sunt date de o serie de 
interferențe de natură fonetică, morfologică, sintatică, 
lexicală, semantică, pragmatică sau culturală din L1 
în LS, precum și din prezumția că aceste interferențe 
pot fi prezise. Cu cât L1 și LS sunt mai diferite ca 
structură, cu atât interferența sau transferul negativ va 
fi mai pregnant. Dacă L1 și LS sunt similare, intervine 
transferul pozitiv, iar LS va fi mai ușor de achiziționat. 
Sigur, de-a lungul timpului, CA și-a dovedit atât 
eficiența, cât și ineficiența, în sensul că fie a eșuat să 
prezică anumite transferuri negative, fie a făcut unele 
preziceri care nu s-au adeverit. Tocmai de aceea, analiza 
contrastivă a dezvoltat și o variantă a posteriori, în care 
nu se mai pornește de la prezicerea unor posibile erori, 
în baza diferențelor dintre L1 și LS, ci de la analiza 
erorilor recurente ale indivizilor. Se pleacă, așadar, de 
la erori deja existente, care sunt analizate prin prisma 
diferențelor dintre cele două limbi. Varianta a posteriori 
a câștigat teren în fața celei a posteriori, dovedindu-se 
a fi mult mai eficientă, întrucât se concentrează asupra 
indivizilor și a unui set existent de erori.

Pornind de la baza pusă de teoriile lui Robert 
Lado, într-un articol din 1972, Larry Selinker propune 
conceptul de „interlimbă”3 (IL), care denumește acel 
„set de enunțuri produse când vorbitorul încearcă să 
se exprime într-o LT (...) și care nu sunt identice cu 
enunțurile pe care le-ar fi produs, în aceeași situație, un 
vorbitor nativ. De aici, am putea deduce (...) existența 
unui sistem lingvistic separat, bazat pe enunțurile 
produse de vorbitor în TL. Numim acest sistem 
lingvistic interlimbă (IL).”4 În viziunea lui Selinker, 
anumite fenomene lingvistice din L1 vor fi păstrate de 
vorbitori atunci când se exprimă în IL, indiferent de 
vârstă sau explicațiile pe care le primește cu privire la 
LT. Un exemplu dat de autor este sunetul /r/ gutural al 
francezilor, pe care îl păstrează atunci când se exprimă 
în IL engleză. Sigur, după cum a fost demonstrat de 
Selinker și adepții teoriilor sale, L1 nu este singura 
sursă din care vorbitorul multilingv „împrumută” 

structuri pentru a se putea exprima într-o IL anume. 
Acesta se va folosi, în acest sens, și de celelalte limbi pe 
care le cunoaște, îndeosebi de cea care se aseamănă cel 
mai mult cu LT.5 Exercițiul pe care l-am propus grupei 
de studenți străini este extrem de elocvent în acest sens.

Pentru a ilustra modul în care studenții străini sunt 
influențați atât de L1, cât și de L2 (unde este cazul), dar 
și de limba intermediară, le-am propus un exercițiu de 
traducere a unor enunțuri din limba engleză în limba 
română. În analiza răspunsurilor lor, am recurs la 
analiza contrastivă de tip a posteriori și, în același timp, 
am luat în calcul și teoria lui Larry Selinker, potrivit 
căreia erorile lor nu sunt neapărat rezultatul unei 
pregătiri insuficiente sau a unei înțelegeri defectuoase 
a unei structuri lingvistice, ci sunt parte din interlimba 
română care începe să se contureze în conștiința 
lingvistică a fiecăruia dintre ei.

Negația dublă sau concordanța negativă în limba 
română. Preliminarii teoretice

În gramatică, negația este definită ca „un procedeu 
lingvistic (gramatical)” care acționează atât la nivel 
semantic-referențial, cât și la nivel enunțiativ. Negația 
lexicală este „un ansamblu de procedee derivative care 
formează în mod sistematic cuvinte cu sens negativ” 
prin intermediul prefixelor negative (Cartea lui este 
necunoscută.). Negația sintactică se realizează printr-o 
marcă a negației – morfemul negativ liber nu (Ion nu 
este acasă.) sau morfemul legat ne- (Neajungând la 
timp, nu a mai intrat în sală.).6

În limba română, marca negației (morfemul nu) 
poate fi coocurentă cu termeni negativi – pronume 
negative (nimeni, nimic, niciunul, niciuna), adjective 
pronominale negative (niciun, nicio) și adverbe 
negative (niciodată, nicăieri, niciunde, nicicum, nicicând 
etc.). Acest fenomen poartă numele de „concordanță 
negativă” sau „negație dublă” și este, de fapt, regula de 
utilizare a termenilor negativi într-un enunț. Aceștia nu 
pot realiza singuri negația unei propoziții, având rolul 
de „argumente sau circumstanțiale ale verbului negat” 
și fiind considerați „cuantificatori care focalizează 
negația” și care indică „absolutizarea ei pe un anumit 
parametru”.7

Negația dublă se păstrează indiferent de poziția 
termenului negativ (preverbală sau postverbală):

Nimeni nu mănâncă.
Nu mănâncă nimeni.
Niciunul nu a venit la curs.
La curs nu a venit niciunul.
Nicăieri nu e mai bine ca acasă.
Nu e mai bine ca acasă nicăieri..

Fenomenul concordanței lingvistice poate fi 
observat și în alte limbi romanice, precum franceza, 
spaniola sau italiana, cu deosebirea că, în spaniolă 
și italiană, de pildă, nu este unul strict precum în 
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Predarea negației duble unei grupe 
mixte de studenți străini

În fiecare an universitar, la specializarea Anul 
pregătitor de limbă română pentru cetățenii străinii 
se înscriu studenți provenind din țări diferite și 
vorbind limbi deloc asemănătoare, de la chineză, 
filipineză sau arabă, până la germană, spaniolă, engleză 
sau portugheză. În anul universitar în curs (2017-
2018), Anul pregătitor este alcătuit din șaisprezece 
studenți (nouă băieți și șapte fete) cu vârste cuprinse 
între șaptesprezece și douăzeci de ani. Unul dintre ei 
provine din Germania, însă prima sa limbă este kurda, 
mai târziu achiziționând și germana, care a devenit 
preponderentă; o studentă provine din Venezuela, iar 
prima sa limbă este spaniola; o studentă vine din China, 
iar prima sa limbă este chineza; trei studenți (doi băieți 
și o fată) sunt din Turkmenistan, prima lor limbă este 
turkmena, iar a doua este rusa; o altă studentă este din 
China, iar prima sa limbă este chineza. Restul de zece 
studenți (șase băieți și patru fete) vorbesc araba (L1) și 
provin din Israel, iar doi dintre ei din Egipt și Iordania. 
Toți studenții cunosc limba engleză (LS) la diferite 
niveluri.

Limba intermediară este, desigur, engleza, fapt care 
înlesnește și, în același timp, pune dificultăți actului de 
predare-învățare, întrucât ei încearcă să achiziționeze 
o LS prin intermediul unei alte LS. Dificultățile sunt 
date de faptul că limba engleză interferează în procesul 
de achiziție a limbii române. De pildă, în cazul negației 
duble care, după cum am menționat mai sus, nu există 
în limba engleză, primul impuls al studenților a fost 
să spună Nimeni citește., în loc de Nimeni nu citește., 
influențați fiind de structura limbii intermediare, chiar 
dacă negația dublă există în prima sau a doua lor limbă. 
Tocmai de aceea, la una dintre întâlniri, le-am propus 
un experiment: transpunerea, în limba maternă și apoi 
în limba română, a unor enunțuri în limba engleză. 
Enunțurile sunt următoarele:

The students don’t read.
Nobody reads.
I don’t want anything.
No boy came.
No girl came.

Studenților li s-a explicat, în prealabil, că limba 
română se supune legilor concordanței negative și 
că prezența unui cuvânt negativ într-un enunț nu 
este suficientă pentru realizarea negației sintactice, 
fiind necesară și includerea morfemului negativ nu. 
De asemenea, ei cunoșteau deja termenii negativi cu 
care urmau să opereze (nimeni, nimic, niciun, nicio), 
precum și situațiile în care se folosesc fiecare dintre ei. 

Primul enunț, The students don’t read., nu a 
pus probleme niciunuia, fiind vorba de o negație 

propozițională simplă. Toți studenții au tradus folosind 
morfemul negativ nu, pe care l-au plasat în poziție 
preverbală. Demn de menționat este și faptul că unii 
dintre ei au tradus folosind forma de masculin, plural 
articulat a substantivului student (studenții), iar alții au 
folosit femininul (studentele): Studenții / studentele nu 
citesc.

Enunțul al doilea, Nobody reads., a fost tradus 
printr-o propoziție negativă doar de cinci din totalul 
de șaisprezece studenți, cu toate că toți au folosit 
pronumele negativ nimeni. Cei care l-au tradus folosind 
negația propozițională au fost: studentul din Germania, 
a cărui primă limbă este kurda, limbă care se supune, 
la fel ca și româna, regulii negației duble; doi dintre 
studenții turkmeni, care și-au explicat alegerea de a 
folosi negația propozițională prin apelul la limba rusă; 
doi dintre studenții arabi, care și-au motivat alegerea 
prin faptul că au reținut explicațiile primite înainte de 
a începe exercițiul. Aceștia au tradus Nimeni nu citește., 
iar ceilați – Nimeni citește.

În traducerea celui de-al treilea enunț, I don’t want 
anything., cincisprezece dintre studenți s-au folosit de 
pronumele negativ nimic și de negația propozițională 
(mai puțin studenta din Venezuela, care a tradus Eu 
vreau nimic.), traducând corect – Eu nu vreau nimic. 
Toți și-au motivat, însă, alegerea prin faptul că enunțul 
în limba engleză conținea deja negația, iar nu prin 
aplicarea regulii negației duble.

Ultimele două enunțuri, No boy came. și No girl 
came., s-au dovedit a fi cele mai problematice, deși au 
fost traduse prin enunțuri negative de șapte studenți 
(cei trei turkmeni și patru dintre studenții vorbitori de 
arabă), deci mai mulți decât cei care au tradus corect 
enunțul al doilea. Problemele nu au fost cauzate, însă, 
de decizia de a utiliza sau nu negația propozițională, 
ci de alegerea termenului negativ corespunzător, în 
cazul acesta, adjectivele pronominale nehotărâte niciun 
și, respectiv, nicio. Două studente din Israel au ales să 
folosească pronumele nehotărâte niciunul și niciuna în 
locul adjectivelor pronominale, traducând enunțurile 
astfel: Niciunul / niciuna nu a venit. O altă studentă din 
Israel, precum și studenta din China au tradus astfel: 
Nu băiat / fată a venit., păstrând întocmai structura 
din enunțurile în limba engleză. Restul studenților care 
nu au utilizat negația propozițională au ales adjectivele 
pronominale nehotărâte niciun și nicio, traducând 
Niciun băiat / nicio fată a venit. 

Însumând rezultatele, cele mai puține traduceri 
corecte le-au realizat studentele din Venezuela (un 
enunț corect, primul dintre ele, din totalul de cinci) 
și China (două enunțuri corecte, primul și al treilea). 
Studenții din Turkmenistan au realizat cele mai multe 
traduceri corecte, doi dintre ei negreșind niciun enunț, 
iar celălalt greșind doar enunțul al doilea. Studentul 
din Germania, cu limba kurdă drept L1, a întâmpinat 
dificultăți doar la ultimele două enunțuri, pe care le-a 




