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Germana din România (Rumäniendeutsch) – între teorie și practică  

 

 

Începând cu secolului al XII-lea, coloniștii germani s-au așezat în mai multe etape în spațiul 

intracarpatic, pe la 1300 fiind întemeiate deja majoritatea localităților săsești din Transilvania. 

Diferite evenimente istorice au determinat noi colonizări de populație germanofonă în secolul al 

XVIII-lea în Banat, zona Satu Mare și Maramureș, Bucovina, dar și în zona Sibiului (landlerii). În 

jurul anului 1840 s-a desfășurat colonizarea germanilor în Dobrogea, acest grup etnic nevenind 

direct din regiuni ale Germaniei de astăzi, ci din alt spațiu colonizat de germani, Basarabia. Se 

observă un mozaic foarte interesant al populației germanofone de pe teritoriul României: sașii 

transilvăneni, veniți din diverse regiuni, precum zona Köln, Luxemburg, inclusiv Flandra, care au 

format o comunitate compactă, trăind împreună secole de-a rândul; șvabii bănățeni și sătmăreni, 

germanii bucovineni, veniți din mai multe zone ale Germaniei de astăzi, Austria, Silezia, Zips. Pe 

lângă cercetările istorice, etnografice, literare, cele dialectale se remarcă în mod deosebit. Este 

vorba de dialectele vorbite în Transilvania (Haldenwang, Botesch, Nistor, Țurcanu, Sava, Ratcu), 

Banat (Kottler, Șandor, Hâncu, Ivănescu, Gădeanu). Relativ recent, studiile au început să se 

îndrepte și asupra limbii germane literare vorbite în România, care este folosită în școli, la biserică, 

ziare, televiziune sau în literatura de expresie germană de la noi (Lăzărescu, Fierbințeanu, Cusin). 

În prezent germanii din România (în germană Rumäniendeutsche) sunt o minoritate etnică din 

interiorul României care reprezintă 0,17% din întreaga populație a țării. În zonele în care acești 

imigranți s-au stabilit s-a creat mediul propice pentru apariția acelui tip de fenomene lingvistice 

vizibile în vorbirea membrilor comunităților bilingve, trilingve sau chiar multilingve (română, 

germană, maghiară, sârbă etc.), pe care sociolingvistica le reunește sub denumirea de contact 

lingvistic. Cercetările lingvistice asupra acestei situații de contact între germană și româna nu au 

întârziat să apară. Cele mai multe dintre acestea fac un inventar al formelor hibride identificate în 

vorbirea subiecților observați sau intervievați și se insistă pe observații lingvistico-descriptive pe 

marginea diverselor fenomene de contact. Se configurează astfel posibilitatea apariției unei noi 

varietăți lingvistice, văzută ca un sociolect al imigrantului german sau chiar ca o modalitate 

lingvistică premergătoare unui posibil viitor nou pidgin. 

Contactul dintre cele două limbi are ca rezultat interferența, întrepătrunderea celor două sisteme 

în actul comunicării, soldându-se cu împrumutul lingvistic. Bilingvismul poate avea ca urmare 

schimbarea codului lingvistic, schimbare care poate fi completă (cele două limbi fiind menținute 

separat) sau incompletă (interferența reprezentând o deviere de la limbile folosite). Bilingvismul 

se manifestă prin reorganizarea sistemului unei limbi sub presiunea elementelor străine introduse 



în compartimentele mai bine structurate ale limbii (sistemul fonetic, morfo-sintactic, fondul lexical 

principal), situație în care se poate vorbi de împrumuturi. 

Workshop-ul servește dezbaterilor, examinează dezvoltările recente şi perspectivele de evoluţie 

ale germanei din România. În cadrul acestuia pot fi susţinute lucrări teoretice și practice (precum 

didactizările și proiectele didactice). Propunerile se vor trimite la adresa cercetare@lls.unibuc.ro, 

specificându-se numele atelierului, Germana din România (Rumäniendeutsch). 
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