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   La temo de �i tiu prelego estas ÒEsperanto en �inio.Ó  Tio estas grava temo anka� 
por Esperantistoj en Usono �ar ni devus konstati ke dum almena� la pasintaj 62 
jaroj, neniu landa registaro faris pli por Esperanto ol la registaro de la Popola 
Respubliko de �inio.  
 
   êajnas ke Rusaj komercistoj unue alportis Esperanton en Harbinon, �inion en la 
jaro 1891[1] kaj poste al aliaj lokoj en �inio kiel êanhajo.  Dum la postaj kelkaj jaroj 
informo pri Esperanto anka� venis en �inion per studentoj kiuj lernis pri ©i en aliaj 
landoj kiel Japanio, Francio, kaj Anglio.  En la jaro 1907 e� aperis artikolo en XIN 
SHIJI (NEW CENTURY), anarkista !urnalo eldonita en Parizo, kiu proponis ke 
Esperanto devus anstata�igi la antikvan �inan lingvon![2]  Kaj en la jaro 1912 Cai 
Yuanpei, Ministro de Edukado en la Provizora Registaro de la �ina Respubliko, 
instruis la lernejojn oferti Esperanton kiel elekta studobjekto![3]  Tamen pli granda 
parto de la movado venis poste. 
 
   Dum kaj tuj post la Unua Mondmilito grava progresema movado de junuloj okazis 
en �inio responde al la grandaj §an©oj kiuj jam okazis en Japanio.  La Kvara de Majo 
Movado (1919) subtenas uzon de okcidentaj ideoj kiel demokratio, individuismo, kaj  
okcidenta scienco.  Kelkaj revoluciuloj levis demandon pri la bezono por kelkaj 
§an©oj en la �ina lingvo, kaj unu, Qian Xuantong, e� argumentas ke �inio devus uzi 
Esperanton![4]  Post jardekoj venis simpligitaj ideografika!oj kaj la pinjina sistemo 
kun latinaj literoj.  ýi efektive uzas kelkajn ideojn el Esperanto kiel la uzo de unu 
litero por la sonoj �, ©, kaj §.  La �ina registaro enkondukis la pinjnan sistemon en 
�iujn �inajn lernejojn en 1958.[5]  La fakto ke ©i uzas fonetikan sistemon tre similan 
al la sistemo de Esperanto poste multe helpas �inojn kiuj volas lerni Esperanton. 
 
    La Komunista Partio gajnis komandon en �inio en Oktobro 1949.  Estis kelkaj 
gvidantoj de tiu partio kiuj estis Esperantistoj a� kiuj simpatias kun Esperanto.[6]  
La unua numero de la tre impona esperanta revuo EL POPOLA �INIO aperis post 
nur sep monatoj en Majo 1950.  Dum la unuaj jaroj kutime unu numero havis e� 72 
pa©ojn kun multaj fotoj, amba� nigraj kaj blankaj kaj koloraj.  La artikoloj estis pri 
vivo kaj kulturo en �inio kaj kelkfoje pri Esperantistoj en aliaj mondpartoj.  La 
evidenta celo de la magazino estis informi kaj propagandi Esperantistojn en aliaj 
landoj pri la nova �inio.  La lasta papera numero de EL POPOLA �INIO en la jaro 
2000 enhavis 52 pa©ojn.  Nun la reta versio de tiu magazino aperas �e la retpa©o 
<http://www.espero.com.cn>.  Tiu iom malsimila nova!-magazino fokusas atenton al 
la tuta mondo kaj ne plu nur al eventoj kaj aferoj kiuj rilatas al �inio. 
 
   Oni fondis la �inan Esperanto-Ligon (�EL) en Pekino je la jaro 1951, sed post du 
jaroj ©i �esis.  Dum la jaroj 1955-1956 EL POPOLA �INIO ne aperis. Feli�e en 1956 
sinjoro HUJUCZ, Vicprezidanto de la Konstanta Komitato de la Tutlanda Popola 
Kongreso, vizitis Moskvon kaj �eúion.  Li eksciis pri la agadoj per Esperanto en tiuj 
lokoj, kaj pro lia peto kaj la ordono de Vic�efministro CHEN Yi la �ina Esperanto-
Ligo denove ekfunkciis.[7]  En 1959 la �EL aran©is la unuan E-elsendon �e Radio 
Pekino (nuna �ina Radio Internacia).  En 1961 la Pekina Disa�diga Instituto (PDI), 
kies nomo post 2004 i©is �ina Komunika Universitato (�KU), starigis Esperanto-
fakon kaj la unuan kurson por profesie trajni studentojn pri Esperanto.  Inter 1961 
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kaj 2010 59 homoj studis Esperanton e� kvankam la PDI tute ne funkcias de 1966 
©is 1988 pro la 10-jara kultura revolucio kaj rilataj faktoroj.  Anka� beda�rinde tiuj 
studentoj kaj aliuloj kiuj lernis Esperanton en �inio plejparte ne havis §ancon studi 
eksterlande a� multe interkomuniki kun alilandaj Esperantistoj.[8] 
 
   En la jaroj 1989 kaj 2003 oni trovis la Esperanto--kursojn sub la Fakultato de 
Internacia ïurnalismo, kaj kutime la studentoj venis el aliaj fakultatoj kaj studis 
Esperanton nur du jarojn.  En 2003 ses el sep studentoj poste laboris por la 
registaro �e EP�, �EL, a� �RI.  En 2006 estis 12 studentoj kiuj elektis Esperanton 
kiel sian studfakon, kaj post kvar jaroj ili povis sukcesi en §tata ekzameno.  �u tio 
povus okazi en alia lando?  Tamen ankora� mankas ta�gaj lernolibroj kaj fakaj 
instruistoj kaj kursoj pri E-historio kaj E-literaturo kaj esperantologio, lingvistiko, 
kaj aliaj rilataj sciencoj.  E-edukado anka� ankora� mankas en la superaj lernejoj de 
�inio.[9] Samtempe la Esperantistoj kiuj laboras por EP�, �EL, kaj �RI kelkfoje 
nun havas §ancon partopreni la kongresojn de Esperanto en aliaj landoj kaj 
interparoli kun Esperantistoj el aliaj landoj kiuj vizitas �inion.[10]   
 
   Unue la registaro de �inio subtenas Esperanton �efe kiel ilo por propagandi al 
aliaj landoj pri la nova �inio, sed dum la 70-jaroj okazis pli da intereso pri Esperanto 
inter pliaj �inoj.[11]  En la jaro 1979 aperis en EP� nova slogano por Esperanto en 
�inio:  ÒPor la modernigado de �inio per Esperanto.Ó[12]  En 1985 la unua �ina 
Kongreso de Esperanto okazis en Kunming en sudokcidenta �inio, kaj en 1986 la 
71-a Universala Kongreso de Esperanto okazis en Pekino.[13]  En 1991 la dua �ina 
Kongreso de Esperanto okazis en Tangshan, kaj en 1992 la kvina Pacifika Kongreso 
de Esperanto okazis en Qingdao, �inio.[14]  La �ina Junulara Esperanto-Asocio, la 
�ina Landa Sekcio de TEJO, estis fondita en 1993.  En 1995 la tria �ina Kongreso 
de Esperanto okazis en Chongqing kaj anka� okazis la 14-a Komuna Seminario (KS) 
(gejunuloj el �inio, Koreio, kaj Japanio) en Tianjin.  En 1996 la unua Azia Kongreso 
de Esperanto okazis en êanhajo.  En 1988 la 17-a Komuna Seminario okazis en 
Pekino. En 1999 la Kvara �ina Kongreso de Esperanto okazis en Guilin.  En 2004 la 
89-a Universala Kongreso okazis en Pekino, kaj proksimume 900 �inoj partoprenis.  
En 2011 la Na�a �ina Tutlanda Kongreso de Esperanto okazis en Hefei.[15] 
 
   En �inio ekzistas ankau` pluraj regionaj konferencoj de Esperantistoj.  Mi havis 
§ancon viziti la grandan kaj imponan Sesan Esperanto-Kongreson de Nord-Orienta 
kaj Interna Mongolio de �inio en Dandong en A�gusto 2010.  Proksimume 150 
homoj partoprenis inkluzive de multaj gejunuloj kaj vizitantoj el aliaj landoj kiel 
HORI Jasuo el Japanio kaj mi el Usono.[16]  Estis multe da entusiazmo kaj serioza 
planado por la estonteco.  Similaj regionaj kongresoj okazas en aliaj partoj de �inio.   
 
   Nun ekzistas ideo ke �iuj �inoj devas komenci lerni la anglan lingvon en la 
infan©ardeno[17], sed §ajne la sola oficiala politiko estas ke oni devas montri 
kapablon en la angla lingvo por eniri kolegion a� universitaton.  En A�gusto 2001 
He Qixin diris ke ne ekzistas klara formala registara politiko pri la instruado de la 
angla en �inio.[18]  Tamen nun estas pli ol 400 milionoj �inoj kiuj studas la anglan 
lingvon.[19]  Sendube multaj �inaj gejunuloj por diversaj kialoj volas lerni la anglan 
lingvon.  �u tiu fakto estos problemo rilate al la lernado de Esperanto?  Eble, sed 
anka� eble ne.  �inaj gejunuloj ofte ne povas rapide kaj facile lerni la anglan, aparte 
la prononcado, sed ili eltrovas ke ili povas multe pli rapide lerni Esperanton.[20]    
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   Iom nova faktoro rilate al Esperanto en �inio estas la pli aktiva instruado de 
Esperanto en la lernejoj kaj la nova agado de la �ina Sekcio de la Internacia Ligo de 
Esperantistaj Instruistoj (ILEI) sub la gvideco de Profesorino GONG Xiaofeng 
(Arko), kiu instruas �e Nanchang Universitato en la Fakultato de Media kaj Kemia 
In©enierado kaj kies retadreso estas <arko.gong@qq.com>.  êi aran©is seminarion 
rilate al la instruado de Esperanto en �inio en Taiyuan en 2010.[21] êi anka� 
organizis alian seminarion ÒILEI-Seminario en Orienta Azio (ISOA)Ó en 2011 en 
Tianjin.[22]  Ni vidas ke nun estas pli multe da aktivado por Esperanto en �inio 
krom tio kion la registaro faras por propagandi al eksterlandanoj.    
 
   Estas almena� tri elementaj lernejoj en �inio kie oni instruas Esperanton.  Unu 
estas la Elementa Lernejo BaiyangshuJie (BYSJ) en Taiyuan kie WEI Yubin (Jado) 
<jado.wei@gmail.com> estas la estro de la lernejo.  Alia estas Dongfang Elementa 
Lernejo en Changzhou kie CHEN Ye estas la kursgvidanto.[23]  Tria estas en 
Zhenjiang kie la instruistoj de Esperanto estas Ne©eta SHI-FONTAINE kaj Michel 
FONTAINE <michel.fontaine13@wanadoo.fr>. [24]   
  
   Kiom da universitatoj en �inio ofertas kurson en Esperanto?  Ne estas facila 
afero provizi respondon.  Dum la pasinta jardeko oni raportis ke TAN Xiuzhu, 
Prezidanto de la �ina Esperanto Ligo, diris ke en �inio pli ol tridek universitatoj kaj 
kolegioj ofertas kursojn pri Esperanto.[25]  La� la Universala Esperanto-Asocio 
estas 18 universitatoj kaj kolegioj en �inio kiuj instruas Esperanton.[26]  
 
   Tre speciala evento okazis �e Esperanto-Insulo, Hajnano, �inio en Januaro kaj 
Februaro 2012.  Efektive estis tri aferoj samtempe kaj samloke.  Unu estis BEK-
kurso por 82 komencantoj instruita �efe de Dennis KEEFE.  La dua afero estis du 
kursoj por la tuta nova Universitato de Esperanto, ÒFilozofio kaj Historio de la 
InformadikoÓ instruita de Federico GOBBO kaj ÒAlfronti MilitonÓ instruita de 
Ron GLOSSOP.  La tria afero estis speciala metodika kurso por instruistoj 
instruita de Katalin KOVATS.  Estis teamo de sep �inoj kiuj faris multajn 
diversajn aranghojn por �i tiu grava evento.[27] �iuj partoprenantoj spertis 
neforgeseblan etoson de vera tutmonda familio kaj senton ke Hajnan-Insulo 
estis kaj estonte estos grava ponto por Esperantistoj el diversaj mondpartoj. 
 
   En Julio 2012 la �iujara konferenco de ILEI okazos en Kunming, Yunnan 
provinco, �inio.[28]  Denove �iuj povos vidi ke �inio i©as �iam pli grava lando en la 
tutmonda Esperanto-movado.    
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

                                                     NOTOJ 
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