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Abstract: The author explored the phenomenon of birth of the Rumantsch Grischun planned language in 
the largest canton of a small country, which is a newly created Romansh language and now an official 
language in Switzerland. Comparison with another planned language Esperanto shows a variety of 
different aspects. The author also explored the possibility of learning these two languages in a virtual 
context and will report on it. 

Keywords: planned languages; Switzerland; language learning 
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Резиме: У предложеном раду, аутор истражује феномен настанка романша (Rumantsch Grischun) у 
највећем кантону Швајцарске. Овај новонастали романски језик сада је постао и званични језик ове 
мале државе. Поређење са другим плански креираним језиком, есперантом, указује на низ 
различитих карактеристика. Аутор такође анализира могућност учења ова два језика у виртиелном 
контексту. 
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Komparo inter du planlingvoj: Esperanto kaj 
Rumantsch Grischun 

Mireille Grosjean, ILEI 

Resumo: La aŭtoro esploris la fenomenon de naskiĝo de la planlingvo Rumantsch Grischun en la plej 
granda kantono de eta lando, kiu estas nove kreita romanĉa idiomo kaj nun oficiala lingvo de Svislando. 
Komparo kun alia planlingvo Esperanto montras diversajn malsimilajn aspektojn.  La aŭtoro ankaŭ 
esploris pri la eblo lerni tiujn du lingvojn en virtuala kunteksto kaj raportos pri tio. 
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Mireille Grosjean taught French in German-speaking part of Switzerland and 
German in the French-speaking part. She also worked professionally in the 
department of class exchange. She traveled a lot through her country and knows its 
linguistic situation, including the Rumantsch Grischun phenomenon. 
Миреј Грожан предаје француски језик у немачком говорном подручју 
Швајцарске и немачки језик у француском говорном подручију. Такође је 
професионално ангажована у одељењу за размену разреда. Доста путује кроз 
своју земљу и добро је упозната са лингвистичком ситуацијом у њој, која 
укључује и специфични феномен романша. 
Mireille Grosjean instruis la francan en la germanlingva kaj la germanan en la 
franclingva parto de Svislando. Plie ŝi profesie laboris en la fako de klasinterŝanĝoj. 
Ŝi abunde travizitis sian landon kaj bonege konas la lingvan situacion de la tuta 
lando inkluzive la kuriozaĵon Rumantsch Grischun. 
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