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Guozhu:

—— Centjara Jubileo de Ĉina EM1
2009, por la tutmonda Esperantistaro, estas Zamenhof-jaro. En tiu memorinda jaro, ĉina
Esperantistaro bonvenigas alian memorindan eventon: la Centjara Jubileo de la Ĉina
Esperanto-Movado.(1909-2009)
Antaŭ unu jaro, UEA ankaŭ havis sian centjaran Jubileon (1908-2008). Kiel pasigi tiun tagon,
tiam okazis diskuto, nun ankoraŭ legebla rete. Kaj Tonkin, la eksa prezidanto de UEA, publikigis
mesaĝon kun titolo <Pri Jubiloj kaj Jubileoj> 2.
I.a Tonkin skribis, ke
Centjariĝoj estas hazardoj de la tempo: UEA 99-jara kaj UEA 100-jara estas tamen la sama
organizaĵo. Sed centjariĝoj estas bonaj okazoj por inventari la atingojn kaj listigi la aferojn
ankoraŭ neatingitajn. Ili estas ankaŭ bonaj okazoj por mediti pri la malsukcesoj kaj parkeri iliajn
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lecionojn. Kaj foje ankaŭ por jubili pro sukcesa transvivo… .
Vere bona diro! Kvankam la memorinda evento okazis en pasinteco, tamen la nia celebro ja celas
pri estonteco. Memori paseon por futuro. Karmemori la pionirojn ja por stimuli venontojn. Ĉinoj
havas similan diron: Preni historion kiel spegulon. Ne forgesu la okazintajn, ĉar ĝi povas servi kiel
instruisto de okazontaj. Vere saĝa sentenco!

国柱:

——百年大庆话百年 Centjara Jubileo de Ĉina EM1
2009年，对于全球的世界语者们来说，是柴门霍夫年。在这样一个值得纪念的年份里，中国
世界语者们同时迎来了另一个值得纪念的历史事件：中国世运的百年大庆(1909-2009)。
一年之前，国际世协（UEA）也曾经迎来过自己的百岁生日(1908-2008)。如何对待这样一
个日子，当时有过讨论。讨论的内容，现在还可以从网上读到。曾任国际世协主席的汤金
Tonkin，为此以Jubiloj kaj Jubileoj（欢呼与纪念）为题，写过一篇文章2。
汤金认为百年之际是个好的时机。可以罗列成绩，检查任务，反思失败，吸取教训，庆祝存
活。（Centjariĝoj estas hazardoj de la tempo: UEA 99-jara kaj UEA 100-jara estas tamen la sama
organizaĵo. Sed centjariĝoj estas bonaj okazoj por inventari la atingojn kaj listigi la aferojn
ankoraŭ neatingitajn. Ili estas ankaŭ bonaj okazoj por mediti pri la malsukcesoj kaj parkeri iliajn
lecionojn. Kaj foje ankaŭ por jubili pro sukcesa transvivo… ）
他说得好。纪念的事件虽然发生在过去，纪念的目的更着眼于未来。纪念过去，是为了将来。
缅怀先贤，激励来者。中国人说以史为鉴，又说前事不忘，后事之师。均为至理名言。

[幻灯片lumbildo 03]
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Antaŭ jardeko, en 1999, aperis en Pekino libro <Esperanto en Ĉinio dum 100 Jaroj>, kiel unu de
la serio Centjara Akademio en ĉinio. La libro havas 407 paĝojn. S-ro Chen Yuan verkis por ĝi
antaŭparolon3.
Se antaŭ dek jaroj oni jam verkis pri la "centjara" evento, kial do ĉijare ni denove parolas pri la
"Centjara" jubileo ？ Ĉar la subjektoj en la du fojoj ne estas la samaj. Unue okazis la eniro de
Esperanto al Ĉinio, kaj pli poste okazis la fondiĝo de la Ĥina esperanto-Asocio, kiu markis la
komencon de la ĉina EM. Retrorigardante la historion, ni konfesis ke la diro ne eraris.
La eniro de Esperanto al Ĉinio okazis pli frue ol 1909, sed tio pli similas al ekiĝo de rivero,
malklara, tute ne simila al fervojo aŭ ekspresa aŭtovojo kies startpunkto estas tre klare markita per
nulo-kilometro.
十年之前，1999年，作为“中国学术百年”丛书之一。在北京就出版了一本《世界语在中国
一百年》，407面厚厚一本，有陈原写的代序 3。既然十年之前就有了“百年”的说法，为何
现在（2009）又再次说是“百年”呢？这是因为两次谈到的主体不一样。世界语传入中国的历
史在先。作为中国世界语运动标志的“中国世界语会”成立在后。我们回顾一下历史，就知道
没有说错。
世界语传入中国的时间，比1909年更早，但它更像一条河流的起点那样模糊，而不像一条铁
路或者高速公路的起点，有零公里的标记，清晰可见。

[幻灯片lumbildo 04]
Dum la pasinta jarcento, aperis multaj paroloj pri Esperanto kaj EM. La plej trafa kaj impresiva
laŭ mi estas tiu farita de Huang Hua, la eksa Vic-prezidanto de la Popola Kongreso de ĈPR. Li
diris：“Esperanto estas granda idealo, granda esploro, kaj granda praktiko."4
百年之间，人们对于世界语、世界语运动有过许多议论，这些议论中，给我们留下最深刻印

4

象的，是中国人大前副委员长黄华的论述。黄华说：“世界语是一个伟大的理想、伟大的探
索、伟大的实践。”4

[幻灯片lumbildo 05]
El ĉinaj revuoj, kiu la plej frue propagandas pri Esperanto, estas <La Tempoj Novaj>, semajna
revuo publikigita en la ĉina lingvo. La revuo inaŭguris en 1907-06-22, aperis ne en Ĉinio sed en
Parizo de Francio. Ĝia redaktejo troviĝis en la strato （4 Rve Broca）.<La Tempoj Novaj> ne estas
revuo por kaj per Esperanto. Ĝi celas propagandi revolucion. Tiel la Kortego de Qing-dinastio
malpermesis ĝian eniron al Ĉinio. <La Tempoj Novaj> fervore propagandas pri Esperanto kaj
fariĝis la plej frua revuo kiu konigis Esperanton al ĉinoj.5
En 2008, okazis du gravaj eventoj en la socia vivo de ĉinoj：La 29-aj Olimpikaj Ludoj kaj
30-jariĝo de la praktiko de la reformado kaj malfermo de Ĉinio. La solena inaŭguro de la
Olimpikaj Ludoj okazinta 2008-08-08 en Pekino estas rigardata kiel realiĝo de la centjara sonĝo
de ĉinoj pri Olimpiko. Tiu sonĝo komenciĝis en 1908, ĉar tiam oni elmetis tri demandojn en la
revuo <Tianjin-a Junularo>：“Kiam Ĉinio povos sendi sportiston al Olimpikaj Ludoj? Kiam Ĉinio
povos sendi delegacion al Olimpikaj Ludoj? Kiam Ĉinio povos gastigi en sia lando Olimpikajn
Ludojn?”.
Hazarda koincido: Ankaŭ en 1908 ĉinoj unuafoje proponis pri okazigo de UK en Ĉinio.
最早用中文宣传世界语的刊物，是《新世纪》（La Tempoj Novaj）华文周刊。该刊于1907
年6月22日创刊，不是在中国，而是在法国巴黎出版。编辑部设在巴黎濮侣街4号（4 Rve
Broca）。《新世纪》并不是一本专门的世界语刊物。其本意在于宣传革命。为当时的清政
府所不容，禁止进入中国国内。该刊大力提倡世界语。是最早把世界语介绍到中国的报刊之
一。5
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2008年，中国人生活中，有两起重大的事件：奥运会和改革开放三十周年。2008-08-08在北
京成功举办奥运会，被称作中国人的百年奥运梦圆。考其起点，是因为1908年时有人在一份
刊物《天津青年》上提出三个问题：“中国何时才能派一位选手参加奥运会？中国何时才能
派一支队伍参加奥运会？中国何时才能举办一届奥运会？”。
巧合的是，中国人最早提出在中国开一次国际世界语大会UK的时间，也是在1908年。

[幻灯片lumbildo 06]
Sur p. 7~8 de la n-ro 62 de <La Novaj Tempoj> (eldonita en 1908-08-29) legiĝas raporto pri "La
Kvara Universala Kongreso de la Nova Lingvo Esperanto por la Tuta Mondo ( aŭ laŭlitera trad:
por la Del mil Landoj)". Post la raporta informo pri la impona Malfermo de la 4-a UK okazinta
1908-08-17 en Dresden, Germanio, la verkinto skribis jene:
1908年8月29日出版的《新世纪》第62号第7~8页上，有一篇《万国新语第四次大会》的文章。
在报道了1908年8月17日于德累斯顿Dresden开幕的第4届UK的盛况之后，文章作者写道：
“Estas facile imageble, ke, en lastaj tagoj, la membroj de UEA (aŭ laŭlitera trad.: membroj de
la Asocio de la Nova Lingvo Esp-o por la Dek mil Landoj) svarmas ambaŭborde, kaj, sur la
konstruaĵoj laŭ rivero ĉie alte hisiĝas verdstelaj flagoj (la standardo de UEA). Ho, kiel impona
spektaklo ! Dank' al la kongreso kun del mil aliĝintoj, kiu okazas ĉiujare unufoje laŭvice en famaj
urboj de diversaj landoj, varme subtenata de sennombraj grandaj eruditoj kaj sciencistoj, estas
atendeble, ke baldaŭ aperos la ĝojiga afero ke dum sia renkontiĝo homoj, kiuj kvankam antaŭe ne
konis sin reciproke, tamen povas intime interbabili en la nova lingvo. Ni esperas, ke, en la jaro,
kiam okazos la 14-a UK, estas jam delonge likvidigita en Ĉinio la fi-eco de manĉuraĉoj, el kiuj la
bonaj honestuloj tiam lam liberiĝis de la manĉura fi-eco kaj posedis noblajn sciojn kaj mondan
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koncepton. Sekve la ĉinaj menbroj okupis plejparton de UEA. kaj en tiu jaro la UK unuafoje
okazos translokiĝinte al la oriento, nome, la kongresloko troviĝu oreiente ĉe Jangzi-rivero en urbo
Nankino sur Qinhuai-rivero. Tiam la nomita kongres-rivero estos en sieĝo de ĉarmaj floroj kaj
prosperaj verdaĵoj. Nove konstruita granda placo kun areo de mil mu-oj(1/15 hektaro) interligiĝas
kun larĝaj avenuoj malproksimen etendiĝintaj. Kaj la malpura kaj putra situacio en hodiaŭo tiam
tute neniiĝis senspura. Tamen vidiĝas hundkapa monumento, kiun ni starigis sub granda banjano
tie la fia mandareno provincestro Duan Fang perdis sian vivon sangflue. Kaj la epitafo estas
gravurita en la nova lingvo Esperanto, kiu legiĝas : La mort-loko de la fia reganto. Jen ĉio." (rim.
de guozhu: la citaĵo estis en antikva ĉina skrib-lingvo.)
“想见近日万国新语会会员，杂沓于两岸，沿江之建筑，皆高揭绿旗（万国新语会之会旗），
热闹非常也。似此一年一度，开万人之大会于各国之名都，经无数大学问及大科学家热狂之
赞同，不久必有全世界相逢不相识，相顾即相语之乐事。吾望当第十四会之顷，中国鞑狗之
腥膻，早已薰除。彼中之贤良者，皆脱尽鞑气，富有高尚之学问、及世界之观念。于是中国
境内万国新语会之会员，居其多数。是年大会，首移东方。即开会于扬子江东部，建业城中
之秦淮河上。当彼时之河上，固已川明花媚，木森草秀，辟千亩之广园，连九达之广衢，有
如今日秽腐之状况，早已失其陈迹，唯鞑狗端方流血处，竖一狗头碑于大榕树下，记之以万
国新语曰：《民贼归结处》，如是而已。”
La suprecitita teksto, kvankam konsistiĝas nur el 262 ĉinaj ideogramoj, tamen estas vere rara
kaj valora materialo, ĉar ĝi faris la rekordon iniciati okazigon de UK en Ĉinio pli fruigita je 55
jaroj ol la malnova (mis-)kono je 1963 !6
这段文字虽然只有262字，却是中国世运史上一段难得的珍贵资料。它把“在中国召开一次
UK”倡议的纪录，从原先的认知1963年提前了五十五年。6
Kial ĉinoj havis la sonĝon pri okazigo de la Olimpikaj Ludoj en sia lando? Kial ĉinoj havis la
sonĝon pri okazigo de la Universala Kongreso de Esperanto en sia lando? La motivoj estas samaj,
ĉar：
Olimpikoj estas ne nur sporto,
Esperanto estas ne nur lingvo.
Tia sonĝo de ĉinoj fakte aspiras pri
la savo, prosperigo kaj potencigo de sia Patrujo. Tio estas sonĝo de Espero.
Komunisma movado, Olimpikoj, Esperanto-movado estas nesamaj vojoj al la sama celo pri
harmonia mondo.
中国人为什么要有奥运梦？中国人为什么要有世界语UK大会之梦？道理相同：
奥运会不仅仅是体育，
世界语不仅仅是语言。
中国人这样的梦，其实是
救国，兴国，强国，希望之梦，
共运，奥运，世运，殊途同理。
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[lumbildo 07]
Laŭ materialoj pri la jaroj kiam ĉinoj komencis lerni Esperanton, estis 1891 (Vladivostoko), 1905
(Ŝanhajo), 1907 (Tokio), 1908 (Japanio, Germanio, Britio). Kaj la plej malnova Esperanto-kurso
en Ĉinio aperis 1906 en Ŝanhajo. Sed ili ĉiuj estis nur personaj aŭ lokaj rekordoj, ankoraŭ ne
povas esti rigardata kiel la starto de la ĉina EM.
中国有人学习世界语的时间，有资料说是在1891年（海参崴）、1905年（上海）、1907年（东
京）、1908年（日本、德国、英国）。而在中国国内开办世界语讲习班的纪录，最早可以追
溯到1906年（上海）。但这些都只是个人和地方的纪录，还不足以被看作是中国世运的起点。
En 1909, fondiĝis Ĥina Esperanto-Asocio en Ŝanhajo. Tio estis la unua Esperanto-Asocio kun
"Ĥina" titolo. Tia formo estis laŭ Zamenhof sed ne Ĉina kiel en la nuna tempo.7
Estas dece, ke ni rigardu la jaron 1909 start-punkto de la ĉina EM laŭ la principo preni gravajn
Esperanto-eventojn por dividi periodojn en la historio de la ĉina EM. Siatempe Ĉinio ankoraŭ estis
en la unua jaro de Xuantong-erao, Qing-dinastio.
直到1909年，中国世界语会（Ĥina Esperanto-Asocio）在上海成立，这是第一个冠有“中国”
名号的世界语团体，“中国”一词，使用的是柴门霍夫的 Ĥina 形式（而不是现在通行的
Ĉina）。7 本着“以重大世界语事件作为中国世界语运动历史分期标准”的原则，我们把1909
年看成是中国世界语运动起始的年份，是有道理的。这时中国还处在清朝（宣统元年）。
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[lumbildo 08]
La ĉina EM en Qing-dinastio postlasis al ni du malnovajn fotojn, tre karajn kaj rarajn. La unua
foto estis farita en Kantono ( 9 personoj）8，
前清时期的中国世界语者运动，给我们留下了两张珍贵的老照片，一张摄于广州（九人 [幻
灯片lumbildo 08]）8，
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[幻灯片lumbildo 09]
dum la alia foto estis farita en Ŝanhajo ( 24 personoj [lumbildo 09])9. Sur la foto de Kantono, klare
legiĝas la skribo “Kantono / Diplomiĝintoj de la unua Esperanto-kurso/ en la unua tago de la kvara
monato linkalendare de 1910”. Sed mankas la dato al tiu farita en Ŝabhajo. Laŭ hararanĝo kaj
vestfasono de la fotitoj ni kredas ke ili vivis en la tempo de Qing-dinastio. Iuj poste juĝis ĝin farita
en 1913 laŭ poŝtstampo de la 2-a jaro de la Ĉina Respubliko sur la foto uzata kiel postkarto. Sed
tia juĝo estas nesufiĉe konvinka.
一张摄于上海（二十四人) 9。摄于广州的这一张上，明白无误地写有“广州/世界语学会第一
期毕业/时庚戍四月朔”，即前清宣统二年（公元1910年）农历四月初一。摄于上海的这一张，
没有写明日期，从照片中人们的头发和衣着样式来看，应当还是在清代。后来有人据照片（用
作明信片）上有民国二年（1913年）的邮戳，而将这张照片拍摄的时期也断为1913年，证据
不够确凿。

[幻灯片lumbildo 10]
Antaŭ la Movado de la 4-a Majo de 1919, furoris en la ĉina socio nur skrib-lingvo. Tial la
eldonaĵoj en la fruaj jaroj de la ĉina EM okulfrapas per du trajtoj. Unue "ĥina" por "ĉina", due,
skrib-lingvo, (Vd ekz-e la lumbildo n-ro 10).
一直到五四运动提倡使用白话文之前，中国社会流行的，还是文言文。所以早期中国的世界
语出版物，有两个明显的标志：世界语里与“中国”有关的词，一律使用柴门霍夫的Ĥina形式；
而在汉语部分，则是书面的文言文。（第10张幻灯片是一个例子。）
Dum la pasinta jarcento, okazis dufoje Mondaj Militoj, sed ne povis detrui la internacian EM ĉiam
viglan.
Travivinte multajn militojn kaj la katastrofan jardekon de la t.n. Granda Kultura Revolucio
(1966-1976), ĉina EM ankoraŭ vivas nesubigebla.
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Kiam la mondo eniras la eraon de komputilo kaj interreto, nia EM ankaŭ progresas kun la tempo.
这一百年之中，国际世运经历了两次世界大战，仍然活跃。
中国世运历经战乱和文革浩劫，仍然存活。
世界进入了电脑和互联网时代，世运则在与时俱进。
Ĉina EM marŝis jam centjaron.
Internacie ĝi estas parto de la monda EM；
Enlande, ĝi estas parto de la centjara lukto far ĉina popolo.
中国世运已经走过了百年的历程。
在国际范围，中国世运是国际世运的一个组成部分；
在国内范围，中国世运是中国人民百年奋斗的一个部分
La centjara ĉina EM povas dividita je unuaj 40 jaroj (1909-1949, antaŭ la fondiĝo de ĈPR); sekvaj
30 jaroj (1949-1979, antaŭ la reformado kaj malfermo de la lando) kaj ĝisnunaj 30 jaroj
(1979-2009)
中国世运的百年历程，以1949年新中国成立为标记，可以分为前四十年（1909-1949）和后
来的两个三十年（以改革开放为标记，分为又三十年1949-1979，和后三十年1979-2009）。
La unuaj 40 jaroj trajtas per tio：ekzistas viglaj EM de amasoj tra la lando, sed en la ĉefurbo
Pekino kaj Nankino ne estis landa Esperanto-Asocio.
La sekvaj 30 jaroj(1949-1979) trajtas ĝuste mala ol la unua periodo: En Pekino estas oficiala ĈEL
kaj bona laboro per Esperanto (eldoni kaj disaŭdigi), sed malaperis la viglaj lokaj E-aktivoj tra la
lando, unika escepto estis Vuhana Esperanto-Rondo (1963-1966).10
第一个四十年间有一个特点：地方上有活跃的群众性世界语运动，首都（北京、南京）却没
有全国世协。
新中国成立后的头三十年间（1949-1979），中国世运的特点与前一个时期正好相反：在首
都北京成立了正式的中华全国世界语协会（CEL），也有卓有成效的世界语工作（对外宣传
出版和电台广播）；但是地方上没有了群众性世界语运动（只有武汉市世界语小组一枝独秀
在江城）。10
Kun la fondiĝo de Hubei-a Esperanto-Asocio (la unua provinc-nivela E-Asocio de Ĉinio) en
1979-05-01 kiel start-punkto, sampaŝe kun la reformado kaj malfermo de Ĉinio, ĉina EM eniris la
novan periodon de senprecedenca disvolviĝo kaj interligiĝis kun la internacia EM.
与国家实行改革开放同步，以1979年5月1日湖北省世协成立为起点，中国世界语运动进入了
空前发展的新时期，并且与国际世界语运动接轨。
Ĉina EM havas du okulfrapajn trajtojn:
Unue, en ĉiu historia periodo ĝi ricevis subtenojn de la progresemaj personoj siatempe, inkluzive
de rondoj politika, partia, milita, komerca, kultura ktp; ekz-e Sun Jat-sen, Chen Du-xiu, Li
Yuanhong, la veterana kvaropo de la Ĉina Respubliko (Wu Zhihui, Zhang Jingjiang, Li Shizeng,
Cai Yuanpei......k.a.), kiuj estis el Kuomintango, Kompartio, anarkiistoj......Asocio de Amikoj de
Esperanto.
Due, ĝi ĉiam luktas aŭ devas lukti kontraŭ diversaj malfaciloj.
Tio estas malofte videbla fenomeno en aliaj landoj.
中国世运的特点有二：在每一个时代都受到先进人士的支持（包括党政军商学各界），二是
总在艰难困苦中奋斗。
这两点都很突出，为别国少见。[举例]孙中山，陈独秀，黎元洪，民国四元老（吴稚晖，张
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静江，李石曾，蔡元培……），
国民党，共产党，无政府主义者，……世界语之友会。

[幻灯片lumbildo 11]
Dum la tempo de la Movado de la 4-a de Majo, en tri jaroj (1916-1919) okazis varma diskutado
pri Esperanto en la fama revuo <Nova Junularo> .
五四运动期间具有广泛影响的《新青年》杂志，曾经在长达三年（1916-1919）的时间内开
展过有关世界语的大讨论。
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[幻灯片lumbildo 12]
S-ro Lusin kaj multaj famaj personoj de kultura rondo varme subtenas Esperanton. En tiu ĉi
lumbildo estas kunfoto de Lusin, lia junfrato Zhou Zuoren kaj la membroj de Pekina
Esperanto-Asocio, farita en 1922-05-23. Laŭ invito de Cai Yuanpei, Eroŝenko siatempe instruis
Esperanton en la Pekina Universitato, kie okazis ĝis nun plej granda kunveno de Zamenhof-festo
en 1922-12-15, kun pli ol du mil ĉeestantoj. Kaj s-ro Yang Chunlin, speciala sendito de Li
Yuanhong, la ŝtata Prezidanto, donis parolon en la kunveno.11
鲁迅先生等文化名人是世界语坚定的支持者。这一张幻灯片显示的是1922年5月23日鲁迅先
生、周作人与北京世界语学会同志们的合影。当时爱罗先珂受蔡元培之邀在北京大学教授世
界语。这一年12月15日 （柴门霍夫节）北大举行世界语联合大会时，有2000人出席（是迄
今为止中国最大规模的柴诞节集会），总统黎元洪派代表出席大会并致词。11

[幻灯片lumbildo 13]
Harbin estas la ĉina urbo, kien Esperanto plej frue atingis dum eniro al Ĉinio. Sur tiu ĉi lumbildo
estas la revuo <ORIENTO>, eldonita 1925 en Harbin.
Dum la centjara historio de la ĉina EM, aperis kelkaj urboj kun pli viglaj aktivadoj, ekz-e: Ŝanhajo
(oriente), Kantono (sude), Chongqing (okcidente), Pekino (norde) kaj Wuhan (en la meza Ĉinio).
哈尔滨是中国最早引进世界语的城市。这一张幻灯片介绍的是1925年在哈尔滨出版的世界语
刊物《ORIENTO东方》。
在中国百年世运中，形成了若干个世运发达的城市，如：上海（东）、广州（南）、重庆（西），
北京（北）、武汉（中）。
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[幻灯片lumbildo 14]
Dum jarcento la ĉina EM disvolviĝis je tri flankoj de alto, vasto kaj profundo, formiĝis
tri-dimensia EM kaj aperis respektive reprezentantaj personoj12：
granda saĝulo，（alto）/ granda malsaĝulo，（vasto）/ granda klerulo，（profundo）
En yiu ĉi lumbildo vidiĝas la Veteranoj de la ĉina EM: Hujucz, Tikos, Lu Jianbo kaj Bakin.
百年中国世运向高度、广度、深度发展，形成了三维的世运。出现了出现了三方面的代表人
物（三个伟大）12：
伟大智者，（高度）/ 伟大愚者，（广度）/ 伟大学者，（深度）
这一张幻灯片显示的是中国世运前辈Veteranoj 胡愈之、方善境，卢剑波、巴金。
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[幻灯片lumbildo 15]
La ĉina EM kombiniĝis kun la progresema kultura movado kaj la naci-sava movado. En
1931-12-03 fondiĝis la Ĉina Proleta Esperantista Unio（ĈPEU）kaj en 1933-09-10 la Ŝanhaja
Esperantista Ligo. Internacie aliĝis al la la Internacio de Proleta Esperantistaro; enlande al la
Ĝenerala Maldekstra Kultura Unio de Ĉinio. En 1933-09-10 elmetiĝis la devizo "Per Esperanto
por la Liberigo de Ĉinio". Tiel la unuaj 40 jaroj de la ĉina EM ankaŭ povas dividiĝi je antaŭa
etapo de neŭtralismo kaj la posta etapo de revolicio. En la lumbildo vidiĝas la kerno-personoj de
la ĈPEU s-ano Ĵelezo (antaŭa vico, la unua maldekstre) kaj s-ano Zhang Qicheng (pota vico, la
unua dekstre).
中国世运与进步文化运动和民族解放运动相结合。1931年12月3日建立了中国普罗世界语者
同盟（CPEU，语联）和外围组织上海世界语者协会，在国际上加入普罗世界语者国际，在
国内加入中国左翼文化总同盟，致力于进步文化运动。1933年9月10日提出了口号：为中国
的解放而用世界语（Per Esperanto por la Liberigo de Ĉinio)。中国世运的前四十年以此也可分
为前（中立）后（革命化）两个时期。这一张幻灯片显示的是语联的核心人物叶籁士（前左
一）和张企程（后右一）。

[幻灯片lumbildo 16]
La ĉina EM en la periodo de la rezista milito kontraŭ japanaj invadistoj skribis tre gloran paĝon.
En la lumbildo 16, dekstre vidiĝis la surskribo farita de Mao Zedong en 1939-12-09 por la revuo
<Yan-an-a Esperantisto>; maldekstre vidiĝis la fama revuo <Heroldo de Ĉinio>.
La nomita revuo inaŭguriĝis en 1939-01-01, sub gvido de la 3-a Sekcio de la Politika
Departemento de la Milita Komisiono de la Nacia Registaro de Ĉinio. Ĵelezo laboris en la 3-a
Sekcio kiel kolonelo-ĉefoficisto. La vic-estro de la Politika Departementoestis Zhou Enlai. La 3-a
Sekcio fondiĝis 1938-04-01 en Wuhan, kun Guo Moruo kiel estro. Komence <Heroldo de Ĉinio>
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aperis kiel duonmonata revuo, poste kiel monata, pli poste senregula, ĝis decembro aperis resume
74 n-roj. Ĉiu n-ro je 5 ĝis 9 mil ekzempleroj, kiuj disvastiĝis al pli ol 850 urboj de 63 landoj tra la
mondo, multe kontribuis en propagando pri la rezistmilito de la ĉina popolo. Poste s-ro Yang
Hansheng en sia rememoro tiel diris ke tiu esperanta revuo multe altigis la fidon de la internaciaj
amikoj.
抗日战争时期的中国世运，写下了光荣的一页。
这一张幻灯片右边展示的是1939年12月9日毛主席写给《延安世界语者》的题词。左边展示
的是著名的《中国报导》。
《Heroldo de Ĉinio》创刊于1939年1月1日。归国民政府军事委员会政治部第三厅国际宣传科
领导，叶籁士当时的公开身份是宣传科上校主任科员。政治部副部长为周恩来，第三厅于1938
年4月1日成立于武汉，厅长为郭沫若。《Heroldo de Ĉinio 中国报导》开始时是半月刊，后
来改为月刊，再后来成为不定期。到1944年12月因为政治环境的恶化停刊为止，一共出版了
74期，每期印五至九千份，发行到全世界63国850多个城市。为宣传中国人民的英勇抗战作
出了卓越的贡献。当时任第三厅主任秘书的阳翰笙回忆说这个刊物“大大鼓舞了国际友人的
信心。”

[幻灯片lumbildo 17]
Dum la periodo de la rezistmilito kontraŭ japanaj invadistoj (1937-1945), heredante la gloran
tradicion de ĈPEU, ĉinaj esp-istoj daŭre propagandis kaj disvastigis Esperanton, kaj per Esperanto
faris pli multon en la internacia propagando kaj kultura interfluo. Tiu ĉi lumbildo montris la
Esp-an versio de la Marŝo de Volontuloj farita de Eltunko. Nun tiu kanto jam estas la Nacia
Himno de la Ĉina Popola Respubliko.
在 1937 年至 1945 的抗日战争中，中国世界语者继承“语联”的光荣传统，在宣传、推广世
界语的同时，继续运用世界语于国际宣传和中外文化交流，做出了更大的成绩。这一张幻灯
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片展示的是由许寿真翻译成世界语的《义勇军进行曲》，这首歌曲现在是中华人民共和国的
国歌。

[幻灯片lumbildo 18]
Je fondiĝo de la Ĉina Popola Respubliko komenciĝis la nova periodo de la ĉina EM. Jen estas la
revuo <Popola Mondo> publikigita en Ŝanhajo 1950.
新中国的成立使得中国世运进入了新的时期。这是1950年在上海出版的世界语刊物《人民世
界》。

[幻灯片lumbildo 19]
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Nelonge post la fondiĝo de la nova Ĉinio, en 1950-05-01 aperis la Esperanta revuo <El Popola
Ĉinio> (EPĈ), kiu viciĝis inter la plej fruaj 5 revuoj por internacia propagando pri Ĉinio. EPĈ
daŭre aperis en 500 n-roj dum 50 jaroj da eldonado, fariĝis la plej longa revuo en la centjara ĉina
EM. Ĝia papera versio ĉesiĝis aperi ekde 2001 kaj nun aperas kiel retpaĝo en interreto.
En 1951-03-11, Ĉina Esperanto-Ligo oficiale fondiĝis en Pekino, En 1980 ĈEL membriĝis al
UEA. La unua prezidanto de ĈEL estis s-ro Hujucz, fama persono en socia aktivado, eldonisto ka
eksa vic-prezidanto de la Popola Kongreso de ĈPR. La nuna prezidanto de ĈEL estas s-ro Chen
Haosu, la estro de la Ĉina Asocio por Amikeca Interfluo kun Fremdaj Landoj.
新中国刚刚成立不多久，就于1950年5月1日，创办了对外宣传刊物世界语版《人民中国报道》。
这是当时中国最早的向外介绍中国的五个刊物之一，也是百年中国世运中历史最为悠久的世
界语刊物。一共出版了五十年，出满500期后，其纸张版于2001年起停刊，改成电子版以网
页的形式继续。
中华全国世界语协会于1951年3月11日在北京正式成立。1980年成为国际世界语协会的团体
会员。协会首任会长是著名的社会活动家、出版家，已故全国人大副委员长胡愈之。现任会
长是中国对外友好协会会长陈昊苏。
[幻灯片lumbildo 20]

La Esperanta disaŭdigo de Ĉina Radio Internacia (CRI) komenciĝis je 1964-12-19. Kun
tempopaso, pli kaj pli multiĝis la horoj kaj atingitaj lokoj de ĝia disaŭdigo. Nun la Esperantan
disaŭdigon CRI ĉiutage sendis en 8 ondoj al 4 direktoj (Eŭropo, Sudorienta Azio kaj Oceanio,
Nordorienta Azio kaj Latin-Ameriko) po 30 minutoj kaj fariĝis influohava Esperanto-radio en la
mondo. Nun oni ankaŭ povas aŭdi en interreto. La Esperanto-sekcio de CRI ankaŭ eldonas revuon
<Mikrofono> 13. Ĝi fariĝis fako kun plej brilaj sukcesoj en Esperanta laboro de Ĉinio. Iam D-ro
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Tonkin tiel laŭdis ke la Esperanto-disaŭdigo de Ĉinio estas modelo por Esperanto-disaŭdigoj tra la
mondo.
中国的世界语广播于1964年12月19日正式开播。随着时间的推移，播出的时间、复盖的地区
不断扩大，目前，中国国际广播电台世界语广播节目每天对欧洲、东南亚及大洋洲、东北亚、
拉丁美洲4个方向用8个波段各播出一次，每次30分钟。成为世界上极具有影响力的世界语广
播。现在又发展到网上同步广播，网上视频点播，并出版有《话筒》杂志。13成为中国世界
语工作中成绩最为突出的部门。国际世界语协会前会长汉弗莱。汤金教授曾赞扬中国世界语
广播是“全世界世界语广播的楷模”。

[幻灯片lumbildo 21]
La jardeko de la Granda Kultura Revolucio (1966-1976) estis neordinara periodo. Multaj ĉinaj
esp-istoj suferis ekzamenon kaj persekuton pro siaj esperantaj aktivadoj (ekz. la internacia
korespondo per Esperanto). Armand Su estis arestita en prizonon kaj kondamnita je 15 jaroj da
malliberigo. Tamen, fortaj herboj vidiĝas nur en drasta vento! Ĉinaj esp-istoj ne ĉesis sian
Esperanto-aktivado. Veterano Tikos fariĝis la torĉtenanto de la ĉina EM. Per privataj leteroj li
komunikiĝis kun diverslokaj s-anoj kiuj ankoraŭ persistas en Esperanto-lernado, li kolektis forton
de la kolektivo kaj en kunlaboro eldonis mimeografitajn materialojn Esperanto-lernilojn. Sur la
lumbildo 21 vidiĝas la mimeografitaj revuoj <El Ĉinaj Esperantistoj> (EĈE) eldonitaj en 1973. En
la n-ro 2 de EĈE aperis 4 poemoj laŭ fiksformo "Sopir-al Sudo", kiuj fariĝis la startopunkto de la
ĉinesko.
1966年到1976年的“文化大革命”是一段非常时期。许多中国世界语者因为自己的世界语活动
（例如国际通信）遭到审查和迫害，苏阿芒被捕入狱判处十五年徒刑。但是，疾风知劲草，
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中国世界语者并没有停止世界语活动。方善境以个人的名义、以私人通信的方式将各地坚持
学用世界语的同志们串联起来，用集体的力量，出版油印资料，学习世界语。这是在1973
年出版的世界语油印刊物《El Ĉinaj Esperantistoj 中土世界语者之声(EĈE)》。该刊第二期上
发表的诗歌“忆江南”，成为 ĉineskoj的起点。

[幻灯片lumbildo 22]
Dum la severaj jaroj de la Granda Kultura Revolucio, esperantistoj de Hubei-provinco persistis en
okazigo de kunloĝado en somero kaj Zamenhoffesto en vintro. La kunloĝado intence malfermiĝis
en la tago koincida kun tiu de la vera UK ekster Ĉinio, kaj la ĉina kunloĝado estis nomata
malgranda UK). En la lumbildo 22 vidiĝas la invitilo manfarita de s-ano Ĉinso por Zamenhoffesto
en 1974.
湖北的世界语者在“文革”期间，仍然坚持夏季的世界语口语集训（因时间选择与国外UK开
幕日相同，取名小UK）。坚持举行柴门霍夫节的纪念会。这是1974年柴诞节由Ĉinson制作
的手绘请柬。
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[幻灯片lumbildo 23]
En 1978-07-30, okazis la Uhana Kolokvo (familiare nomata malgranda UK), samdate kun la 63-a
UK. 8 esp-istoj ĉeestis. Poste sendis raporton al UEA. Post longa jardeko da silentado, UEA sufiĉe
bone konsciis pri la signifo de la Uhana Kolokvo, tial per la tuta paĝo de la kovrilo de sia organo
<Esperanto> (februara n-ro 1979) publikigis la fotojn pri ĉina EM kun ĝoja titolo-krio：“Ĉinoj
(re)venas!”
1978年7月30日，武汉世界语学术座谈会（Uhana Kolokvo 俗称小UK）与63届UK同日举行，
8人出席。会后向国外报道。国际世运在十多年得不到中国世运的消息之后，突然接到Uhana
Kolokvo 这次会议的报道，充分意识到这次会议的历史意义。国际世界语协会于是在1979
年2月号的会刊上进行报道的同时，以整版封面发珍了会议照片，并且配以标题欢呼： “中
国人（回）来了！Ĉinoj (re)venas!”
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[幻灯片lumbildo 24]
En 1979-05-01, oficiale fondiĝis Hubei-a Esperanto-Asocio, la unua provicnivela asocio en la
nova Ĉinio, kio markas la komencon de la nova periodo en la historio de la ĉina EM. Tiu evento
efikis tre simile al la revolucio de 1911, vekante varmajn reeĥojn tra la tuta Ĉinio.
Esperanto-Asocioj rapide fondiĝis en diversaj lokoj kaj fakoj tra la tuta lando, ĝis nun sumiĝis jam
pli ol cent.
En lumbildo 24 vidiĝis du fotoj. Sur la muro kune pendas la portretoj de prezidantoj Mao Zedong
kaj Hua Guofeng. Nun ili jam estas tre raraj.
1979年5月1日，湖北省世界语协会正式成立。这是新中国第一个省级世界语协会，标志着中
国世运历史上一个新时期的开端。其效应有如辛亥革命的首义行动，在全国得到普遍的响应。
全国各地成立的地方和专业的世界语团体，先后达一百多个。
幻灯片下方的两张照片上，显示当时墙上并列挂着毛泽东和华国锋两位主席像。这样的新闻
照片，现在已经是非常罕见了。

[幻灯片lumbildo 25]
Hubei-a Esperanto-Asocio en 1981-07-25 (samdate kiel la 66-a UK) okazigis la UK-eskan
Kunloĝadon (malgrandan UK) en urbo Huangshi. Al tiu ĉi kunveno sin anoncis 1054 ĉinaj
esp-istoj el 26 provincoj, municipoj kaj aŭtonomaj regionoj tra la tuta Ĉinio. poste pli ol 200
sukcese ĉeestis. Tio rekordis kiel la unuafoja landa kunloĝado en la centjara ĉina EM. Tra diversaj
vojoj la ĉeestantoj venis al Wuhan- Ezhou- Huangshi ĝis fama Lushan-monto. Ĉie kie la
ĉeestantoj alvenis, flirtas verdstelaj flagoj kaj aŭdiĝas vigla Esperanto-konversacio. Impona sceno!
Poste la 1054 adresoj kolektiĝis en specialan libron <Adresaro> rekorde ampleksa en la historio
de la centjara ĉina EM. En la lumbildo 25 maldekstre vidiĝas la unua Adresaro (de mil esp-istoj)
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eldonita de D-ro Zamenhof en 1889.
湖北省世协于 1981 年 7 月 25 日（与国外第 66 届 UK 同时）在黄石市举行第二届世界语学
术讨论会，世界语会名 UK-eska Kunloĝado（小 UK）。全国有 1054 人报名，有 26 省、市、
自治区 200 余人出席，成为中国世运历史上全国世界语者的第一次大聚会。与会者从全国各
地经武汉-鄂州-黄石-庐山，沿途绿星旗招展，场面壮观。后来这些报名者的地址汇编成
《Adresaro》出版，是为中国世运史上第一部超过千人的世界语者地址集。幻灯片左方为柴
门霍夫于 1889 年出版的第一部（一千位）世界语者《地址集》。

[幻灯片lumbildo 26]
En la 80-aj jaroj de la 20-a jarcento, pli ol 400 miloj da homoj lernis Esperanton tra diversaj
kanaloj (kurso, koresponda lernejo, gazeto, radio, televido). En la lumbildo 26 maldekstre estas la
plej frua afiŝo por varbi kursanojn de la Koresponda Lernejo Xinhua, kaj dekstre estis tiu de
Koresponda Esperanto-Kurso (KEK) de Huangshi.
二十世纪八十年代的中国，通过各种方式（面授、函授、刊授、广播、电视）学习世界语的
人数，达到四十多万。幻灯片左方为新华世界语函授学校最早的招生广告。右方图片为黄石
世界语函授的招生广告。
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[幻灯片lumbildo 27]
De 1986-07-26 ĝis 08-02, okazis la 71-a UK en Pekino, kun 2482 ĉeestantoj de 54 landoj.
Siatempe tio estas la plej ampleksa laboro rilate al eksteraj aferoj post fondiĝo de la nova Ĉinio.
Fotoj de la ĉinaj esp-istoj refoje plenigis la tutan paĝon de la kovrilo de la organo de UEA
(<Esperanto>, septembra n-ro). En la lumbildo 27 maldekstre vidiĝas filatelaĵo siatempe emisiita.
1986年7月26日至8月2日，第71届国际世界语大会在中国首都北京举行，有54个国家的2482
位世界语者出席，当时是新中国成立以来规模最大的一次外事活动。中国世界语者的照片再
次占满国际世协会刊的封面（1986年9月号，见幻灯片右图）。幻灯片左图为当时发行的纪
念封邮品。
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[幻灯片lumbildo 28]
Kiam okazas la interŝanĝo de jarmiloj, kun plena emocio ĉinaj esp-istoj renkontis al la venonta
21-a jarcento. En la lumbildo 28, maldekstre estas kunfoto, farita ĉe la kontinentlima momumento
de Azio-Eŭropo far membroj de la piedira teamo kiuj piediris laŭ la fervojo de Azio (Lianyungang)
al Eŭropo (Roterdamo). Dekstre vidiĝas la Esperanto-aŭto de s-ano Spado.
在千禧年世纪之交的时候，中国世界语者们以饱满的激情迎接新的21世纪。幻灯片左方为黄
石世界语者世纪之旅徒步队在欧亚大陆分界碑前的留影。右方为戚键的世界语汽车。
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[幻灯片lumbildo 29]
De 2004-07-24 ĝis 07-31, okazis la 89-a UK en Pekino, kun 2031 ĉeestantoj de 51 landoj. Ĉinio
duafoje gastigis UK en sia ĉefurbo. Multaj neĉinaj ĉeestatoj tre surpriziĝas pri la grandaj ŝanĝoj
ĉiam renoviĝantaj dum la pasintaj 18 jaroj.
2004年7月24日至31日，第89届国际世界语大会在中国首都北京举行，有51个国家的2031位
世界语者出席，这是中国第二次接待国际世界语大会。许多外国友人都惊讶中国日新月异的
变化。

[幻灯片lumbildo 30]
Ekde 1985 kiam okazis la unua Ĉina Kongreso de Esperanto, ĝis decembro de 2007 sinsekve
okazis 7-foje tia landa kongreso de Esperanto (la 8-a okazos decembre de 2009).
Enkonduko de ĉinesko al Esperanto, estas kontribuo de ĉinaj esp-istoj al la Esperanta poezio. En
la lumbildo 30 supre vidiĝas la foto de la Unua Seminario pri Ĉinesko; malsupre foto de la
seminario pri la Granda Ĉina-Esperanta Vortaro de Wang Chongfang, ambaŭ en 2007-12-09 por
la gravaj fruktoj de la centjara ĉina EM.
从1985年起，中国有了全国世界语大会。到2007年12月，已经开了七次（2009年12月要开第
八次）。
将中国词牌引入世界语诗歌，是中国世界语者的贡献。幻灯片上图为第一届世界语中国词牌
学术研讨会。下图为王崇芳汉世大词典学术研讨会。二者均为百年中国世运重要的学术成果。
世纪之旅 ：鲜为人知的往事citaĵoj el la suba mesaĝo
http://www.elerno.cn/movado/movado207.htm
世纪之旅 ：鲜为人知的往事
---中国世界语者徒步跨越新亚欧大陆桥
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一、 壮 士 篇
题记：古今的历史，素以成败论英雄。因而，他们只能算是壮士。
1999年1月1日，中国江苏省连云港市、新亚欧大陆桥东桥头堡锚形标志碑前，一群立志以双
脚走出国门，一定要抢在装备精良的欧洲人前面的新一代“行者”，集合在“世纪之旅”的大旗
之下：
发起人郑学军举起了右手，
傅永君举起了右手，
郑海林举起了右手，
志愿者俞国强举起了右手，
回族同胞范建德举起了右手，
随队摄影许宽防举起了右手……
二、悲 歌 篇（上）
题记：悲歌一曲堪回首，西出阳关无故人。
歌曰：路迢迢、步履急，归云一去无踪迹。
这是1999年2月16日，农历大年初一。
夜幕中，被他们的体温温暖着的这片大地仍然圆睁着眼睛，注视着酣睡在她怀中的壮士们，
注视着他们用那双惊世骇俗的双脚，在她凝寂的胸膛上踏出的这条透气的甬道。
歌曰：斜日寒林点暮鸦，风刀霜剑险途狭
1999年1月1日，中共连云港市委、市政府为徒步跨越欧亚大陆桥的队员们举行了隆重的欢送
仪式。200多名少先队员手持鲜花，夹道欢送西行的壮士们。一时间，街头巷尾，郑学军、
傅永君、郑海林……这些普通人的名字被广泛传颂着。队员们每到一处，立刻便成了沿途车
站和当地舆论的焦点。
在连云港的虚沟区，一位小伙子骑自行车赶到下一站，待徒步队员们到达之后，把他们请到
站前餐馆里。他说：“真没想到，在当今的社会里还有你们这样的人。连云港在江苏，江苏
却没有一个人加入你们的队伍，真是惭愧啊。”
在陕西省、宝鸡市，一位女教师得知他们是自费徒步跨越亚欧大陆的徒步队员，从身上掏出
仅有的几十元钱塞给队员范建德，说：“如果我不是还有几十位学生，我一定和你们一起走。”
在亳州市，一位从事外事翻译、名叫孙扬的女同志，已是两位孩子的母亲，她被队员们的事
迹深深感动。她匆匆做了一下安排，乘车赶到河南省郑州站，随队员们一起上路了，从郑州
一直走到甘肃省张掖市，行程4000多里，若不是家人生病需要照料，她也一定会到达欧洲。
最使队员们难忘的是这样一幕：在他们离开彭城（江苏省徐州市）的那天，由几十辆出租车
组成的送行车队缓缓行驶在与铁路平行的公路上。没有欢呼，没有任何繁琐的仪式，出租车
司机向队员们鸣笛致敬，千言万语，尽在其中。队员们怀着无比激动的心情，唱着他们的队
歌，步履匆匆地赶赴前方。
二、悲 歌 篇（下）
题记：异国他乡存知己，天涯报国断肠人。
记事：有志存高远，举步赴羁途。
俄罗斯—莫斯科—喀山火车站。
一面“世纪之旅”的大旗，上面布满了风雨洗礼的痕迹。三个背着沉重行囊的人，他们穿着褪
色的运动服，胸前佩戴着世界语标志的徽章，同样褪了色的帆布背包上，留着大圈小圈的被
汗渍洇透的痕迹。他们来自中国。与其他在莫斯科的中国人不同的是，他们是自中国的连云
港一步一步地走来的。
三、万 里 行
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题记：路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。
岳飞《满江红》词：八千里路云和月
据阿拉山口边防、海关记载，他们是第一批徒步从这里走出国门的人。他们穿越了哈萨克斯
坦，2000年5月5日，“世纪之旅”一行三壮士走进了欧洲名城、俄罗斯首都——莫斯科。400
多个日日夜夜，8000余公里的行程，三个风尘仆仆的男子汉，双目明净如水、心神平静若磐。
他们的一吐一纳较之从前更有规律、更加深沉了，他们的脚步越发坚实有力了。
徒步队在莫斯科受到了当地华人社团组织的热情接待。中国驻俄罗斯大使馆得知他们途中被
劫的经历后，一方面向俄当局反映情况；一方面请华文媒体组织报告会，开展募捐。华人开
办的欧亚、东方、新莫大宾馆先后为他们提供免费食宿。十余家俄罗斯华文媒体和俄罗斯之
声广播电台及新华社、工人日报、北京日报驻莫斯科记者站先后报道了他们的活动情况；中
央电视台体育中心和海外中心分别于7月31日、8月17日播出了他们参加华人社团组织活动的
实况。
四、后
记
诗曰：鸟儿已经飞过，天空未留痕迹。
“知止而有为”。世纪之旅——中国世界语者徒步跨越新亚欧大陆桥活动，已被载入《黄石年
鉴》和《世界语运动在中国一百年》史册。
作家冰心曾经说过：不是每一条江河都能流入海洋，但不流动的一定是一潭死水；不是每一
粒种籽都能长成参天大树，但不生长的种籽一定是空壳。徒步队员们绝不会轻易认定这样的
结局，既然那是生命赋予的价值所在，他们将不遗余力、永不放弃。
请相信：有日益强盛的伟大祖国作后盾，有爱好和平的国内外朋友的鼎力相助，有世界语为
依托和桥梁，在绿星旗的带领下，总有一天他们会踏上荷兰——鹿特丹的土地，拍打着大西
洋北海之岸的绿涛，一定会传来他们的佳音。
在此，谨以他们的名义，向关心、支持、帮助“世纪之旅”的朋友们致以诚挚地谢意，你们的
名字将永远伴随着“世纪之旅”的跋涉征程！
自由撰稿人：尧显、野箐、君晓
二〇〇六年五月六日于·上海
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[幻灯片lumbildo 31]
Ĉinio havas vastan teritorion. Krom la landa kongreso de Esperanto, poste okazis ankaŭ tiu de
diversaj lokoj, ekz-e de la Nordorienta Ĉinio, de la Nordokcidenta Ĉinio, de la Norda Ĉinio, Serio
da Kunvenoj de Tri Famaj Turoj (okazigitaj de E-Asocioj en provincoj Hunan, Hubei kaj Jiang-xi),
Internacia Esperanto-Festivalo (Shandong), jarkunvenoj de E-Asocioj en diversaj provincoj; fakaj
Esperanto-kunvenoj ( de fervojistoj, instruistoj, komercistoj ktp)......tra la tuta jaro. En la lumbildo
31 vidiĝas la kunfoto de la 5-a Esperanto-Kongreso de la Nordorienta Ĉinio.
中国幅员辽阔，不但有全国的世界语大会，后来又有了地区性的世界语大会，如东北大会，
西北大会，华北大会，三大名楼世界语会议（湖南、湖北、江西），国际世界语节（山东），
各省世协举办的年会；还有专业世界语团体（铁路、教师、经贸……）组织的会议，贯穿全
年。这张幻灯展示的是第五届东北地区世界语大会合影。

[幻灯片lumbildo 32]
2008, memore al la Centjara Jubileo de UEA (1908-2008) okazis ĉina stafeto de kaligrafia rulaĵo
far ĉinaj esp-istoj. La rulaĵo stafete trapasis 22，648 km tra 27 ĉinaj urboj, kie la lokaj ĉinaj
esp-istoj konkure donis aŭtografojn sub la gratulaj vortoj, kaj fine la rulaĵo estis donacita al la
Centra Oficejo de UEA.
2008年为庆祝国际世协UEA百岁华诞，中国世界语举行了画轴传递活动。在一张写有祝贺
的中国画轴上有各地世界语者的签名。画轴以接力的方式，先后经过了中国27座城市，行程
22，648公里，最后赠送给了国际世协UEA总部。
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[幻灯片lumbildo 33]
2009 ja estas jaro de jubileoj. Okazas multaj gravaj datrevenoj memorindaj.
En Ĉinio：90-jariĝi de la Maj-Kvara Movado (1919），60-jariĝo de la Ĉina Popola Respubliko
（1949），Centjara Jubileo de la ĉina EM（1909-2009）；
Internacie：Zamenhof-jaro（150-jariĝo de Zamenhof， 1859-12-15），Centjara Jubileo de IFEF，
de OdE，Lapenna, Rosesetti ktp……。
2009堪称是大庆之年，有许多重要的周年值得纪念。
国内：五四运动九十周年 (1919），中华人民共和国成立六十周年（1949），中国世运百年
（1909-2009）；
国际：柴门霍夫年（柴门霍夫 150 岁， 1859-12-15），IFEF（国际铁路员工世界语协会）
成立一百周年，OdE（世界语之波创刊一百周年，Lapenna, Rosesetti 百年华诞……。

30

[幻灯片lumbildo 34]
Kion mi omaĝu al la Centjara Jubileo de la ĉina EM？ Poemo! Dulingva: cent silaboj en
Esperanto kaj cent ideogramoj en la ĉina, pri la cent jaroj. Kankam estas pli ol du mil fiksaj formoj
en la ĉina poezio, tamen post serĉado mi konstatis ke nur la formo <Cent Ideogramoj/ Silaboj>
taŭgas. En la lumbildo 34 legiĝas la
ĉinesko <Cent Silaboj>
拿什么献给中国世运的百年大庆呢？我想写一首双语的诗歌，用世界语的一百个音节，用汉
语的一百个汉字，来写我们的一百年。中国的词牌虽然有两千多个，可是“用一百个汉字”
的，只有唯一的词牌“百字令”（又名“念奴娇”）。

[幻灯片lumbildo 35]
Atingoj de la centjara ĉina EM：De nulo al eko, de malmulto al plimulto; en oficiala laboro, kaj
pleba; Per，kaj Por；je disvastigo, utiligo, edukado（DUE）, antaŭ ĉies vido.
Valoraj riĉaĵoj de la centjara ĉina EM：Multaj suferoj, multaj hardoj, multaj zigzagoj, multaj
spertoj. Mankas tutlanda Esperanto-asocio dum 40 jaroj, mankas lokaj EM dum 30 jaroj, plena
silentigo dum la jardeko de la Granda Kultura Revolucio, ĉio ĉi tio ne okazis en aliaj landoj tra la
mondo. Post suferoj sukcesos aferoj. Miloj da malfaciloj kondukas al fruktoj je miloj. La ĉielo ne
povas resti ĉiam serena. La vojo ankaŭ ne ĉiam ebena.
Ĉina EM estas centjara longa marŝo de stafeto. Neniam mankas bravuloj al niaj generacioj.
Neniam mankas la anima trankvilo kontraŭ malfacilo, neniam mankas al ni progresoj kaj sukcesoj.
La gloraj spuroj de la centjara ĉina EM.
百年中国世运，其成绩：从无到有，从少到多。有官方，有民间；有Per，有Por；在推广，
运用，教育（DUE）方面，都是有目共睹的。
百年中国世运的宝贵财富：磨难多，锻炼多，曲折多，经验多。四十年没有全国世协，三十
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年没有地方运动，文革中的千里冰封。这些都是外国人没有的。艰难困苦，玉汝于成。多难
兴邦。天空不可能永远晴，道路不可能永远平坦。
百年中国世运，是接力马拉松式的百年长征。英勇奋斗，代不乏人。不缺少困难，不缺少笑
对，不缺少办法，不缺少成绩。
百年中国世运的光荣足迹。

[幻灯片lumbildo 36]
<Kanto en Cent Ideogramoj> en la ĉina (alinome Niannujiao).
汉语《百字令》
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[幻灯片lumbildo 37]
Kiam ni solene celebras pri la Centjara Jubileo de la ĉina EM, ni rememoru pri du gravaj paroloj
de la ŝtata prezidanto Hu Jintao.
La unua estas tiu en 2008-12-18, je memoro pri la 30-jariĝo de la reformado kaj malfermo de
Ĉinio, li parolis pri tri "Ne" : Ne ŝanceliĝi, ne maldiligenti kaj ne ĝenteni (ĝeni per senfruktaj
laborigoj).14
一次是La dua estas tiu en 2009-05-02, je memoro pri la 90-jara Jubileo de la Maj-kvara movado,
li parolis pri la devo kiel portu la historian mision15.
Tio tute taŭgas por nia ago en la ĉina EM：
Persisti en idealo / Ne ŝanceliĝi, /
Persisti en esplorado / Ne maldiligenti, /
Persisti en praktiko!/ Ne ĝeteni !/
Ni kuraĝe portu sur niaj ŝultroj la historian mision kun
obstina persistemo, bona virto, riĉa scio kaj perfektaj kapabloj
faru la novan longan marŝon kun la torĉa stafeto!
当我们隆重纪念中国世运的百年大庆的时候，我们想起了国家主席胡锦涛总书记的两次重要
讲话。
一次是2008年12月18日在纪念改革开放三十周年大会上，他提出了“三不”：不动摇、不懈怠、
不折腾。14
一次是2009年5月2日纪念五四运动九十周年的讲话，谈如何担负起历史重任。15
我们完全可以把他的讲话用之于中国世界语运动：
Persisti en idealo 坚持理想/ Ne ŝanceliĝi, 不动摇/
Persisti en esplorado 坚持探索/ Ne maldiligenti, 不懈怠/
Persisti en praktiko!坚持实践/ Ne ĝeteni, 不折腾/
以执著的信念、/优良的品德、/丰富的知识、/过硬的本领，勇敢地担负起历史重任。
进行新的火炬接力长征。

Notoj 注解
1. 幻灯片：图说百年中国世运
[cem100b.ppt]是一个有37张幻灯片组成的文件。国柱根据这个文件作了题为《百年大庆话百
年》的演讲。一共讲过三场：武汉（2009-05-16）、哈尔滨（2009-05-23）、江西庐山世界
语论坛（2009-10-18）。这是配合幻灯的讲稿（原文为世界语）。
2. http://esperanto.org/Ondo/Novaj/Nov08-27.htm#Tonkin
La Ondo de Esperanto, 2008, №6.
Pri jubiloj kaj jubileoj
Komento de Humphrey Tonkin
3. 侯志平、邹国相：世界语在中国一百年，中国世界语出版社，1999
4. Kompilita de Yuan Ailin kaj Zeng Fanyao: Famaj Personoj pri Esperanto. p.75. Chongqing-a
Eldonejo, 2003
袁爱林、曾凡跃主编《中外名人论世界语》p.75。重庆出版社，2003
5. afiŝo 198 de GZ《新世纪》创刊百年 Centjara Jubileo 2007-6-23 11:04:29
http://www.elerno.cn/bbs/dispbbs.asp?boardID=10&ID=2633
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6. Guozhu：Kiam la ĉino iniciatis okazigon de UK en Ĉinio？Studnoto 1 en la serio <Ĉinaj
Esp-istoj kaj UK>
国柱：“在中国开UK”首倡于何时？《中国世界语者与UK》研究扎记之一
http://www.elerno.cn/emhistorio/studo/studo001.htm
7. Hou Zhiping：Konciza Historio de la Ĉina Esperanto-Movado. p.7, Eldonejo Nova Stelo，2004
侯志平：中国世界语运动简史 p.7。新星出版社，2004
8. La Plej Frua Foto—— studnoto 3 pri la “Kantona Jarlibro 1932”（Guozhu）
最早照片——“1932广东版世界语年鉴”阅读笔记之三（Guozhu）
http://www.elerno.cn/emhistorio/studo/studo006.htm
9. Hou Zhiping：Konciza Historio de la Ĉina Esperanto-Movado
Kovrilo, Eldonejo Nova Stelo，2004
侯志平：中国世界语运动简史 封面。新星出版社，2004
10. http://h-ea.cn/mat/mate-2.htm
湖北世运史简介之三
武汉小组勤耕耘， Vuhana Esperanto-Rondo kara,
一枝独秀在江城。 loka organizaĵo senkompara,
纵观当年世运史， ĉar en Ĉinio de sesdekaj jaroj,
全协之外竟无伦。 krom ĈEL, jen flor' unika, rara !
11. Hou Zhiping：Esperanto-Movado en Ĉinio, p.29. ĈEE，1985
侯志平：世界语运动在中国 p.29。中国世界语出版社，1985
12. Guozhu: HU Laŭdas Verdakore，说项集 p.9。 EAIM，内蒙古自治区世协 2003
13. 网址 http://esperanto.cri.cn/
14. http://news.xinhuanet.com/newscenter/2008-12/18/content_10524481.htm
Parolado de HU Jintao en la kunveno por memori la 30-jariĝo de la 3-a Sesio de la 11-a Komitato
de ĈKP (2008-12-18)
胡锦涛在纪念十一届三中全会30周年大会上讲话
(2008-12-18)
我们的伟大目标是，到我们党成立100年时建成惠及十几亿人口的更高水平的小康社会，到
新中国成立100年时基本实现现代化，建成富强民主文明和谐的社会主义现代化国家。只要
我们不动摇、不懈怠、不折腾，坚定不移地推进改革开放，坚定不移地走中国特色社会主义
道路，就一定能够胜利实现这一宏伟蓝图和奋斗目标。
15. http://news.xinhuanet.com/newscenter/2009-05/02/content_11301313.htm
Parolo de HU Jintao kun studentoj de la Ĉina Agrikultura Universitato (2009-05-02)
在同中国农业大学师生代表座谈时的讲话 （２００９年５月２日）
胡锦涛在听取大家发言后作了重要讲话。他强调，当代青年对五四运动最好的纪念、对五
四先驱最好的告慰，就是要在党的领导下，以执著的信念、优良的品德、丰富的知识、过硬
的本领，勇敢地担负起历史重任。他希望全国广大青年学生把爱国主义作为始终高扬的光辉
旗帜，把勤奋学习作为人生进步的重要阶梯，把深入实践作为成长成才的必由之路，把奉献
社会作为不懈追求的优良品德，在实现中华民族伟大复兴的历史征程上谱写出更加辉煌的青
春乐章。
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图说百年 CEM 的前前后后 Kiel estiĝis

图说百年中国世运 Lumbildoj，共37张幻灯片，从2009-11-9 2:36:14开始，到2009-11-21
20:00:10，全部发表在世界语学习论坛国柱的帖子专栏里。回顾这一个系列帖子，从酝酿到
完成，前后经过了三年多的时间。有过不少的想法，愿意诚恳地和爱友们交流。
1.
最早有这个想法，是在2006年。当时是日本世界语运动的百年大庆，他们隆重地庆祝了一年。
使用了一个很巧妙的缩写词JJJ，原文是Japana Jarcenta Jubileo，向全世界广为宣传。我很羡
慕，受到启发，希望中国的世界语者们在中国世运的百年大庆之际，也搞一个CCC之类的活
动，原文是China Centjara Celebro。
日本世界语运动的百年大庆，最隆重的一场集会，放在了第93届日本全国世界语大会上
（2006-10-07/09 冈山）。为什么要放在冈山呢？因为那里是日本世运的发祥地。冈山世协
的会长原田英树先生，是中国世界语者的老朋友，中国国际广播电台CRI世界语广播多年来
的忠实听众。在他承办日本世界语运动百年大庆的盛会之际，国柱特地用日本词牌Tankao
写了一首世汉双语贺诗寄去。因为怕汉字无法在国外的电脑上正确显示，当时是把汉字当成
图画制作成照片寄去的（这首诗歌没有在中国发表过，所以无人知晓）：
Rimgratulo
(2006-10-07)
En Okayama
okazas la Kongreso*
de Jubileo.
Tankae ni gratulas
vin por brila sukceso!
贺日本第93届全国世界语大会
（2006-10-07）
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冈山开盛会，
日本世运庆百年。
短歌表心愿：
祝福未来岁月里，
成绩辉煌更领先！
2.
日本世界语者之所以能够办成这样隆重的纪念，与三个因素有密切的关系。
一是他们对自己的历史有重视的共识，没有人把历史斥之为陈芝麻烂谷子。（“《源氏物语》
问世千年纪念典礼”2008年11月1日在日本京都市左京区的国立京都国际会馆举行，包括日本
天皇和皇后在内的约2400人出席了盛大的典礼，同时宣布将11月1日定为“古典日”。）
二是日本的全国世协也重视这件事。
三是日本的全国世界语大会上愿意列入这个节目。
3.
这样就到了2007年。这一年的12月，中国的第七次全国世界语大会在广州召开。为了支持开
好全国大会，丰富大会的内容，使得远道自费赴会的同志们有更多的收获，地方世协在大会
晚上时间（不占正式时间板块），又安排了五个会议。
kvin gravaj Esperanto-kunvenoj
1）.全国老世界语者座谈会 Tutlanda Kunsido de Veteranaj Esp-istoj（2007-12-06 15：00~17：
00）
2）.方善境百年诞辰追思会 Memora kunsido por la Centjara Jubileo de Tikos（2007-12-07 19：
30~22：00）
3）.纪念世界语进入中国一百周年座谈会 Simpozio por la Centjara Jubileo de Eniro de Esp-o al
Ĉinio（2007-12-08 19：30~22：00）
4）.王崇芳《汉语世界语大词典》学术研讨会暨首发式 Simpozio pri la Granda Vortaro
Ĉina-Esperanta kompilita de Wang Chongfang kaj la inaŭgura ceremonio（2007-12-09 9：00~12：
00）
5）.首届世界语中国词牌学术研讨会 La Unua Seminario pri Ĉineskoj, （2007-12-09, 14：
00~17：00）
Sed, estas tre bedaŭrinde: 全国世协在现场的负责人（不是指另有公务的会长）不但不参加，
反而千方百计，要把这样一些会议从节目单中删除和挤掉。这是非常脱离群众的行为，表现
了一种目无群众的心态。
4.下面是第三个会议的情况
http://www.elerno.cn/emhistorio/tutlanda/tutlanda020.htm
2007-12-08晚7：30，“纪念世界语进入中国一百周年座谈会”在陈原厅隆重举行，主持为该
会的三家协会分别是世界语进入中国最早的三地——广东、上海与北京。
会议主持人，上海市世界语协会会长汪敏豪首先发言，他用世汉两种语言介绍了世界语进入
中国的历史，接着是广东世协理事长林力源的发言，他首先拿出一本小书，纸张已变黄黑，
却是1932年广州出版的“Jarlibro”（年度手册），他首先感谢送书的浙江代表李忠民，这位细
心的世界语者在旧书市的地摊上发现了这件珍宝，书中有世界语大事记，记着1906年，广东
的刘师培就在上海开始教授世界语，1907年许论博在广州开班教授，1908年上海世界语学会
成立，1909年中国世界语会在上海成立，并刊会报“La movado”，他接着介绍了他的三篇论
文——三论胡锦涛主席对学习世界语的重要讲话，题目分别是“中国世界语者应有的自豪”、
“中国世界语应有的骨气”、“中国世界语应有的贡献”，用大量事实与严密的逻辑推理，最后
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亲自到美的公司去调查，证明胡锦涛总书记对世界语不但了解而且非常支持，我们要珍惜这
一大好形势，要在以胡锦涛为总书记的党中央领导下高举旗帜，科学发展，为早日实现小康
社会而共同努力。
这时会场已座无虚席，有些代表只好站着参会，会议讨论热烈而富有创意，最后形成了一个
用两年时间做好百年大庆的充分准备工作的会议简要。(见附件五)
5.附件五：
世界语传入中国百年学术研讨会
会议简要
世界语进入中国已有100多年历史，中国最早的世界语组织成立也已有100年了。（上海世界
语协会SEA成立于1908年，中国世界语协会ĤEA成立于1909年）。
为纪念中国世界语运动史中这一重大事件，广东、上海、北京三地世界语协会经协商决定借
第七届全国世界语大会在广州召开之际，举行筹备会议，听取全国各地代表对此活动的意见
和建议。
筹备会议于2007年12月8日晚在广州宾馆会议室举行，出席会议的有来自全国各地的世界语
者60多人。上海世协会长汪敏豪主持了会议。会议气氛热烈，各地世界语者发言涌跃，大家
提出了许多宝贵的意见和建议，现将主要意见归纳如下：
一、举办纪念活动的目的是：回顾历史，总结经验，为推动中国世界语运动发展而努力！
二、纪念活动形式和时间：
活动时间从现在起可持续二年，实际上第七届全国世界语大会已经拉开了纪念活动的序幕，
大会所发的文件资料中有一本《世界语与我——世界语传入中国百年论文集》。
会议建议在今后二年各地世界语组织举办的各种世界语活动时，安排以世界语进入中国一百
周年为主题的纪念活动，同时考虑在适当时候召开专题纪念活动研讨会。
三、为更好协调和组织好纪念活动，会议提议组成一个协调小组，协调小组由广东、上海、
北京世界语组织的负责人组成，其主要任务是：
1、组织各地世界语组织收集当地世界语运动的史料；
2、及时将有关纪念活动的资料和信息通过互联网向各地世界语者通报；
3、协商解决有关纪念活动的安排及其它事项；
4、组织编著有关资料；
5、筹备并组织召开有关学术研讨会等纪念活动。
四、会议建议各地世界语组织指定专人，负责收集当地世界语运动史料，并通报给协调小组，
将协调小组有关信息转达给当地协会。
五、协调小组建议名单：
组长：中华全协一主要负责人
组员：广东一名 林力源
北京一名 李威伦
上海一名 汪敏豪
2007-12-9 广州
6.后来中华全协是否有一位主要的负责人来担任这个活动的协调小组的组长呢？不知道。他
们是否要在全国大会上安排这样的内容呢？从目前看到的“八大”正式节目单上，只能够看到
2009年12月4日上午是开幕式，第二天上午是闭幕式。
7.为了纪念百年中国世运，湖北省世协于2008年5月出版了国柱写的《中国画廊·108首回旋曲》
一书。这本书的意义在于使得中国世界语者（虽然无一人进入Kalocsay纪念碑式的
《Rimportretoj》一书），但是我们有了自己的诗韵画廊。国柱写作此书的思想是：
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且将诗韵作丹青，
国柱画像为友人。
不惜浓墨与重彩，
尊崇平凡与草根。
8.Alia verskvaro
中华世运聚群英，
百年奋斗留美名。
多少徒劳反对者，
才是春梦了无痕。
9.湖北省世协于2009年5月16日隆重集会，纪念百年中国世运。国柱在会上作了题为《百年
大庆话百年》的演讲。这个演讲后来又在、哈尔滨（2009-05-23）和江西庐山世界语论坛
（2009-10-18）各讲了一次。
37张幻灯片及讲稿（原文为世界语），发表在世界语学习论坛上。
777 图说百年CEM的前前后后 Kiel estiĝis 2009-11-22 11:04:53
http://www.elerno.cn/bbs/dispbbs.asp?boardid=10&id=12074
776 图说百年中国世运 Lumbildoj(34-37) 2009-11-20 4:18:28
http://www.elerno.cn/bbs/dispbbs.asp?boardid=10&id=12000
775 图说百年中国世运 Lumbildoj(31-33) 2009-11-19 7:40:39
http://www.elerno.cn/bbs/dispbbs.asp?boardid=10&id=11997
774 图说百年中国世运 Lumbildoj(28-30) 2009-11-18 4:52:33
http://www.elerno.cn/bbs/dispbbs.asp?boardid=10&id=11949
773 图说百年中国世运 Lumbildoj(25-27) 2009-11-17 3:34:59
http://www.elerno.cn/bbs/dispbbs.asp?boardid=10&id=11926
772 图说百年中国世运 Lumbildoj(22-24) 2009-11-16 5:42:42
http://www.elerno.cn/bbs/dispbbs.asp?boardid=10&id=11906
771 图说百年中国世运 Lumbildoj(19-21) 2009-11-15 5:29:11
http://www.elerno.cn/bbs/dispbbs.asp?boardid=10&id=11887
770 图说百年中国世运 Lumbildoj(16-18) 2009-11-14 5:42:01
http://www.elerno.cn/bbs/dispbbs.asp?boardid=10&id=11865
769 图说百年中国世运 Lumbildoj(13-15) 2009-11-13 8:21:45
http://www.elerno.cn/bbs/dispbbs.asp?boardid=10&id=11843
768 图说百年中国世运 Lumbildoj(10-12) 2009-11-12 4:23:05
http://www.elerno.cn/bbs/dispbbs.asp?boardid=10&id=11816
767 图说百年中国世运 Lumbildoj(07-09) 2009-11-11 5:26:15
http://www.elerno.cn/bbs/dispbbs.asp?boardid=10&id=11791
766 图说百年中国世运 Lumbildoj(04-06) 2009-11-10 7:28:57
http://www.elerno.cn/bbs/dispbbs.asp?boardid=10&id=11765
765 图说百年中国世运 Lumbildoj(01-03) 2009-11-9 2:36:14
http://www.elerno.cn/bbs/dispbbs.asp?boardid=10&id=11746
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李国选：中国世运百年感怀满江红·中国世运百年感怀
绿星闪烁，
耀神州，
匆匆世纪。
为中华，
推广吾语，
同志努力。
长城内外绿旗扬，
大江南北响世语。
求解放，
反封复反帝，
卫社稷。
天下白，
雄鸡啼。
民欢呼，
新天地。
喜吾语新生，
刊复会立。
《中国报道》传四海，
世语广播响环宇。
看今朝，
两度UK会，
誉国际。
注释：1.世运：世界语运动的简称。
2.绿星：即绿五星，和绿星旗一样，是世界语运动的标志。绿色标志和平，五星代表全世界
的五大洲。用绿星和绿星旗标志世界语运动，代表着世界语的推广和应用为世界和平事业服
务的宗旨。
3.匆匆世纪：1909年中国世界语会（Ĥina Esperanto-Asocio）在上海成立，标志着世界语运
动在中国的正式开始，至今已一百年，即一个世纪。
4吾语：世界语者经常称世界语（Esperanto）为我们的语言（nia lingvo）。
5.绿旗：见注释2。
6.世语：世界语的简称。
7.求解放：1933年1月22日，上海世界语者协会（Ĉina Esperantista Ligo）成立。1933年9月10
日，上海世界语者协会举行了第二次大会，在会上一致通过了一个响亮的口号：为中国的解
放而用世界语（Per Esperanto por Liberigo de Ĉinio）这个口号集中地反映了广大中国世界语
者的心声，博得了他们热烈的赞同和支持，产生了很大的号召力，后起的世界语团体大都接
受了这个口号。从这时起以及在整个抗日战争时期，“为中国的解放而用世界语”这个口号一
直是中国世界语运动的指导方针。
8.刊复会立：刊复：世界语版的《中国报道》（El Popola Ĉinio）于1950年5月1日正式创刊。
其办刊宗旨是：全面报道中国，增进各国人民对中国的了解，促进中国人民与各国人民之间
的友谊和团结，以利于世界和平和人类进步。其累计发行的国家和地区达156个，在国际上
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影响很大。在抗日战争期间，中国曾出版过宣传抗战的世界语对外刊物《中国报导》
（Heroldo
de Ĉinio）,因此，在此称刊复。会立：指解放后新中国于1951年3月11日成立的中华全国世
界语协会。协会首任会长是著名的社会活动家、出版家，已故全国人大副委员长胡愈之。现
任会长是中国对外友好协会会长陈昊苏。
9.世语广播响环宇：中国国际广播电台的世界语广播于1964年12月19日正式对欧洲播音。目
前，中国国际广播电台世界语广播节目每天对欧洲、东南亚及大洋洲、东北亚、拉丁美洲4
个方向用8个波段各播出一次，每次30分钟。国际世界语协会前会长汉弗莱。汤金教授曾赞
扬中国世界语广播是“全世界世界语广播的楷模”。
10.两度UK会：UK：即Universala Kongreso de Esperanto的简称，意为国际世界语大会。中国
曾在北京两次举办国际世界语大会。即1986年在北京举办的第71届国际世界语大会和2004
年在北京举办的第89届国际世界语大会。
李国选作于2009年5月17日
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