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“Tipologia Limbilor”, carte scrisă de
lingviştii Thede Kahl şi Michael Metzeltin, are
menirea de a oferi o nouă abordare a tipologiei
deja existente a limbilor şi o iniţiere meticuloasă
în meandrele istorice şi structurale ale unei
multitudini de limbi, cu precădere balcanice şi
romanice, acoperind o vastă plajă lingvistică de
la greacă modernă la turcă, albaneză, aromână,
sârbă si chiar română.
Cele şapte capitole oferă o structurare
universală a cărţii de metodologie, împărţind
volumul în trei tematici mari: studiul
interlingvistic al limbilor balcanice şi romanice,
caracteristicile limbilor; analiză asupra tipologiei
lingvistice şi construirea aspectuală a limbilor.
Astfel cartea este structurată după cum urmează:
În capitolul intitulat “Dinamica Limbii”
autorul dezbate componenţa limbii ca şi fenomen
cultural, intrând în detalii asupra gramaticii,
funcţiilor limbii şi necesitatea cognitivă şi
pragmatică a comunicării.
Secţiunea “Categorii de cuvinte şi
semnificaţia lor” prezintă incipitul şi crearea
grupării cuvintelor, menţionând deasemenea
legătura cu tradiţia greco-latină. Categoriile
dezbătute sunt cele din gramaticografia romanică şi balcanică.
“Descriptori pentru tipologie lingvistică aplicată” include prezentarea structurilor de gândire
şi a limbajului, dar şi tabelul de încadrare gramaticală cuplat cu fenomenele morfologice şi
sintactice.
“Formarea pluralului în limbile balcanice şi romanice” se concentrează în mod special
asupra aspectelor morfologice de formare a pluralului în limbile turcă, greacă nouă, albaneză,
macedoneană, bulgară, sârbă, aromână, dar se extinde şi în aria limbilor neolatine (italiană,
franceză, portugheză, spaniolă). Autorii concretizează acest studiu printr-un şablon elaborat de
formare a pluralului.
Cel din urmă capitol, “Construcţii volitive în limbile balcanice şi romanice” se ocupă cu
posibilităţile de exprimare şi pletora semantică a limbilor. Este un capitol bogat în exemple
transparente şi lămuritoare atât pentru specialişti, cât şi pentru cei care se află la începutul studiului
lingvisticii.
Avem de a face cu un manual de metodologie şi practică lingvistică destinat balcanologilor
şi nu numai, care se axează pe caracteristici sintactice, gramaticale, lexicale şi morfologice.
Volumul de faţă este o descriere comparativă, amănunţită a limbilor din peninsula balcanică şi oferă
noi perspective asupra dinamicii lingvistice, dar şi o expunere interesantă a ştiinţelor lingvistice în
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general. Important de subliniat este faptul că autorii acordă însemnătate deosebită limbii române,
care constituie chiar punctul de plecare către analiza mai multor limbi romanice. Volumul este cu
atât mai inovativ cu cât în prezent numărul studiilor asupra dialectologiei este restrâns.
Volumul “Tipologia Limbilor” reprezintă o vastă monografie de lingvistică aplicată şi mai ales un
manual de metodologie potrivit atât experţilor în domeniu cât şi celor care vor să se iniţieze în
ştiinţa legăturilor dintre limbile balcanice. Este totodată un veritabil punct de referinţă în
Balcanologie. După cum menţionează autorii înşişi, cartea nu se doreşte a fi un înlocuitor al
tipologiilor lingvistice deja existente, ci o nouă abordare a acestora, în mijlocul căreia nu se află
limbile balcanice per se, ci relaţia dintre acestea.
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