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La 3-an de decembro okazis stud-
tago en la Universitato IULM de Mila-
no, sub la titolo “Kia interlingvistiko 
hodiaŭ?”, kiun mi partoprenis per 
pre lego post invito de Davide As to ri, 
profesoro pri lingvistiko en la Uni-
versitato de Parmo. Li petis pre zen-
ton de mia sperto pri instruado de 
interlingvistiko sur universitata nive-
lo. En ĉi tiu artikolo mi resumas la en-
havon de tiu prelego, adaptitan al la 
esperantlingva publiko.

Unue, oni devas noti, ke la alt-
instruaj institucioj, kiel universitatoj, 
politeknikoj kaj simile en la mondo 
estas 28 077, laŭ la kalkulo, kiun pub-
likigis en julio 2018 la Supera Konsi -
lio de Sciencaj Esploroj, hispana ins-
titucio, kiu okupiĝas pri interretaj sta-
tistikoj kaj aparte pri altinstruado. En 
Nordameriko tiaj institucioj estas iom 
malpli ol kvar mil, dum en Eŭropa 
Unio ili estas pli ol tri mil. Mi havas 
fidindajn datumojn nur pri tiaj partoj 
de la mondo, kaj miascie la kursoj pri 
interlingvistiko estas entute nur dek 
du. Malaperas kiel ŝtono en maro! Ti uj 
ĉi datumoj parte klarigas kial tu te ne 
facilas enkonduki Esperanton apar  te 
kaj interlingvistikon ĝenerale en uni  -
versitatojn. Multaj kleruloj, kiuj svar-
mas en universitatoj, tre ofte simple 
scias nenion pri tiuj ĉi temoj.

En 2008 okazis studtago en la 
Universitato de Amsterdamo. Ĉefor-
ga nizis Wim Jansen, kiu tiutempe re-
gis la Amsterdaman katedron, por 
dis kuti la temon pri instruado de Es-
peranto en universitatoj. Partoprenis 
homoj, kiuj gvidis universitatnivelajn 
kursojn de Esperanto en diversaj par-
toj de Eŭropo. Mi memoras apar te la 
rimarkon de Detlev Blanke, laŭ mi 
la plej grava interlingvisto de la dua 
duono de la pasinta jar cento. En tiu 
okazo li substrekis la gra ve con pro-

poni Esperanton ne kiel mem staran 
kurson, sed kiel ĉefan parton de inter-
lingvistiko. Laŭ li nur tiamaniere 
oni povas atingi firman kaj sufiĉe al-
tan statuson de Esperanto kadre de 
universitato. Legantoj de la revuo 
Es  peranto jam havas informojn pri 
la rilato inter interlingvistiko kaj Es-
peranto, danke al la artikolserio “In-
terlingvistiko por Esperantistoj”, kiu 
aperis sur ĝiaj paĝoj. Mi do ne pro-
fundiĝos en tiun temon ĉi tie. Tamen, 
substrekindas, ke almenaŭ laŭ la freŝ -
 data raporto “Universitato kaj Es pe-
ranto”, pretigita por ESF en Julio 2018, 
en multaj universitataj medioj tra la 
mon do, kie Esperanto iel aperas, la 
ri lato kun interlingvistiko aŭ ne es tas 
klara, aŭ eĉ tute ne ekzistas. Ali vorte, 
la vortoj de Detlev Blanke ne es tis pro-
pre aŭskultitaj de multaj. Per mesu al 
mi klarigi kial tiu rimarko tiel gravas.

Mia sperto instrui interlingvisti-
kon komenciĝis ĝuste en 2008, kaj pro 
tio mi flugis tiam al Amsterdamo. Fak-
te, tiam mi estis gvidanta laboratorion 
en la Universitato de Milano laŭ invi to 
de Paolo Valore, esploristo pri filozofio, 
dum unu jaro. En la itala situacio, la 
plej grava altlerniga institucio en Ita lio 
en kiu interlingvistiko kaj Espe ranto 
lu das rolon, ne troviĝas en Mi lano, sed 
en Torino. Fakte, mia plej lon ga sper -
to ĝis nun estas ĝuste en la Uni versitato
de Torino, kiel posteulo de Fabrizio 
Pen nacchietti, emerita profesoro ne nur
pri interlingvistiko kaj esperan tolo gio,
sed ankaŭ (kaj ĉefe, ni agnos ku tion) 
pri semida filologio. En la jaro 1998
mi defendis mian magistran te zon 
pri socilingvistiko de Esperanto – kiu
interalie gajnis la Premion Lapenna –
kaj la referanto estis profesoro Pen -
nacchietti. Post lia emeritiĝo mal fer-
miĝis laŭkontrakta posteno, spon  so-
rita de la Itala Instituto de Esperan-

to, kontraŭ malgranda sti pen dio. La 
kontrakton oni devas renovigi ĉiun 
uni versitatan jaron. Gravas substreki la 
fakton, ke por malfermi tian kon trak -
ton, oni devis enkadrigi ne nur Es-
peranton sed ankaŭ interlingvistikon 
kiel subfakojn de lingvoplanado, kaj
tiel sukcese gajni la atenton de la To-
rinaj socilingvistoj. Ekde 2011 ĉiu ja re 
la gajninto de tiu posteno estis mi. An-
kaŭ danke al la Torina sperto, en 2013 
mi povis konvinki la kuratoriaron de 
la speciala katedro de la Universitato de 
Amsterdamo, ke mi estas taŭga ho mo 
por katedruliĝi pro simila sperto. Fakte, 
en tiu jaro Wim Jansen emeritiĝis kaj 
oni bezonis trovi posteulon. Mi gaj-
nis la postenon, kaj do, ekde 2014 mi 
regule instruas interlingvistikon kaj 
Es peranton tie, en du apartaj kursoj, 
kaj samtempe esploras pri ambaŭ te-
moj. Notindas, ke la speciala katedro 
en Amsterdamo estas unikaĵo, ĉar 
ĝi estas la sola en la tuta mondo kiu 
garantias la titolon de ordinara pro-
fesoro esplicite pro Esperanto.

En la sinsekvo de ĉi tiu artikolo, 
mi volas klarigi la gravecon de in-
terlingvistiko por enkonduki Espe-
ranton universitate kaj espereble helpi 
al la starigo de situacioj similaj al la 
Amsterdama kaj al la Torina en aliaj 
partoj de la mondo. Unue, oni notu, ke 
la sciencfaka pozicio de interlingvis-
tiko ne estas fiksa, sed ŝanĝiĝas tra 
la jaroj, laŭ la epokoj. Antaŭ la Dua 
mond milito, oni parolis ĉefe pri in ter-
naciaj helplingvoj, kaj komparis ling -
 voprojektojn alternativajn al Espe -
ranto, sen ajna rigardo al la soci ling-
vistika fakto, ke Esperanto suk cesis 
for mi stabilan komunumon – aŭ, pli 
precize, kolektivon – disan tra la mon-
 do, male al la aliaj. Post la Dua mond-
mi lito, la komparo kun la rivaloj pres-
kaŭ malaperis en la fakliteraturo, kaj 
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interlingvistiko okupiĝis ĉefe pri kom-
paro de Esperanto kun aliaj solvoj de 
la internacia komunikado, aparte kun 
la internacia uzo de la angla.

Sed la situacio draste ŝanĝiĝis ek -
de la bitepoko, tio estas kiam estis in-
ventita la Tut-Tera Teksaĵo, en la fru-
aj 1990-aj jaroj. La videbleco de la ti el 
nomataj lingvoj de malplejmultoj – 
ekzemple indiĝenaj, minoritataj, mi-
no  rigitaj, aŭ kontestataj, kiel la signo-
lingvoj – trovis novan scenejon, kiu pli 
kaj pli grandiĝis paralele al la kresko 
de la uzantoj de interreto. Esperanto, 
sed ne nur, profitis de tiu situacio. No-
vaj planlingvaj projektoj aperis. Kelkaj 
el ili ne estis destinitaj al internacia 
komunikado, sed al artaj, beletraj aŭ 
fikciaj uzoj. Oni bezonis atendi kel -
kajn jarojn antaŭ ol disvastiĝis la Tut-
Tera Teksaĵo dise tra la mondo.

En la ĉi-jarcenta interlingvistiko 
gravas la jaro 2009. En tiu jaro, sur la 
mo delo de la klingona, la lingvo de 
la alimondanoj en la fikcia universo 
de Star Trek, publikiĝis la dotraka kaj 
la navia. La dotraka venas de la fikcia 
mon do de la populara televidserio La 
Ludo de la Tronoj, kaj en tiu fikcia mon-
do apartenas al homa popolo, noma da, 
kies kulturo baziĝas sur la ĉevalo. Male 

la navia, kiu aperis kadre de la filmo 
Avataro de la usona reĝisoro James 
Ca  meron, apartenas al bluhaŭtaj ali-
mon danoj, kiuj loĝas harmonie kun 
la naturo de la luno Pandoro. Oni ne 
devas subtaksi tiun novan branĉon de 
interlingvistiko, kiun mi ŝatas no mi 
“Holivuda lingvistiko”. Multaj pro-
blemoj kaj solvoj de la klasikaj plan-
lingvoj – kiel Volapuko aŭ Esperan-
to – trovas alian kamplaboron en 
la kazo de Holivudaj lingvoj kiel la 
klin gona, dotraka aŭ navia. Krome, 
mi konstatis, ke en la 2010-aj jaroj, la 
plej multo de miaj studentoj – aparte 
en Amsterdamo – ekinteresiĝas pri 
interlingvistiko pro Holivuda ling vis-
tiko, ne pro Esperanto (aŭ Vola puko). 
Menciindas, ke kelkfoje ili ve nas pro 
la fikciaj lingvoj de Tolkien, la fama 
oksforda filologo kaj verkisto, pri kio 
mi mallonge parolas.

Poste, kiam la studentoj eksek vas 
la kurson, ili malkovras, ke Esperanto 
estas tre interesa fenomeno, multe pli 
bunta ol tiu de la Holivudaj lingvoj. 
Sed, se mi ne parolus pri Holivudo 
en miaj klasoj, mi havus nur trionon 
de la studentoj enklase, kaj la nombro 
de la studentoj gravas por nedevigaj 
kur soj. Gravas, ke oni ne konsideru 

Ho li vudan lingvistikon nur kiel fiŝ-
kap tilon de studentoj, por tiel diri. 
Fakte, ankaŭ esplorvidpunkte lingvoj 
kiel la klingona aŭ la dotraka estas in- 
teresaj, ĉar ili havas siajn rondojn da 
fanoj. Danke al tio, Esperanton oni 
povas kompari ne nur kun etno ling-
voj internacie uzataj aŭ kun ling voj de 
malplejmultoj sed ankaŭ kun aliaj plan -
lingvoj, kiuj esplicite ne kon kuren cas
kun ĝi. Alia stranga sed in teresa kazo 
estas Tokipono, kiu iel popularas an-
kaŭ inter esperantistoj. Ju pli oni po -
vas starigi esplorajn kaj instruajn li-
gojn kun aliaj partoj de lingvistiko –
aŭ de historio kaj kul turo ĝenerale –
des pli la intereso al Esperanto alti ĝas 
ne nur inter stu den toj, sed an kaŭ inter 
kolegoj. Nur tiel la ŝan coj starigi firman 
kurson en uni versi tato realismas. Kon -
klude: ni fo su nian sul kon, sed sam-
tempe ni ne for ge su montri nian sulkon 
al niaj naj baroj.

Rosalba Galati, Torina studentino pri Esperanto, ricevas 
diplomon pri Esperanto Masterclass en la Universitato de 
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