
Що дає володіння 
мовою Есперанто?
Для того, щоб безпосередньо та легко спілкува-
тися з людьми з інших країн, корисно мати спільну 
мову. Використовуючи Есперанто, зазвичай люди 
досягають безпосередніх та близьких контактів 
з іншими, незалежно від рідних мов співрозмов-
ників.

Серед книг, перекладених на Есперанто, є кла-
сичні твори та “літературні перли”, які в оигіналі 
були написані т.зв. “малими мовами”. Люди, які не 
володіють Есперанто, не мають можливості озна-
йомитися з ними. 

Багато досліджень довели цінність знання Ес-
перанто для вивчення іноземних мов. Вивчення 
мови Есперанто протягом 1 року та вивчення на-
приклад французької мови протягом 3 років дає 
набагато кращі знання французької мови, навіть 
якби ви вичали її протягом 4 років.

З “Папортною службою” - мережею гостинних 
есперантистів, яка функціонує вже майже 50 ро-
ків, ви можете переночувати у місцевих мешкан-
ців по всьому світі (в більш ніж 90 країнах) зовсім 
безкоштовно. Це також дає можливість близько 
познайомитися з місцевою культурою та звичая-
ми, відчути себе членом спільноти. Досить часто 
з’ясовується, що у вас є навіть спільні знайомі, 
а ваше спілкування є легким та рівноправним. 

Кожного дня десь у світі відбувається якийсь 
Есперанто-захід. Під час таких заходів ви може-
те знайти для себе що завгодно - від лекцій на 
цікаві вам теми до курсів масажу.

За допомогою Есперанто можна долучитись до 
динамічної міжнародної спільноти з міжнарод-
ною культурою.

Мова без виключень?
Граматика Есперанто практичноне не має виклю-
чень та неправильних дієслів. Порядок слів у 
реченнях вільний. Це дозволяє носіям різних 
мов однаково добре висловлюватися мовою 
Есперанто. Кожна літера вимовляється завжди 
однаково та пишеться так же, як і читається. 
Багато коренів слів ви зможете одразу пізнати.    

Потрібно не більше кількох місяців для того, 
щоб почати розмовляти мовою Есперанто.

TEJO?    
  (Tutmonda Esperantista Junulara Organizo) 

Всесвітня організація есперантської молоді.

TEJO є Всесвітньою організацією есперантської 
молоді. Вона об’єднує молодих есперантистів 

з усього світу.

TEJO (Всесвітня організація есперантської 
молоді) організовує різноманітні заходи, під 

час яких молодь знайомится з новими друзями, 
розважається та пізнає унікальну Есперанто-

культуру. TEJO організовує тренінги з прав 
людини, з міжкультурного спілкуванню та 
толерантності. Молоді есперантисти - це 

енергійна спільнота, об’єднана в міжна-
родну організацію, керівництво якою 

здійснює сама молодь.

         www.tejo.org
Існують пісні, фільми, вірші, романи, періо-
дичні видання, театральні постанови, 
шансон, рок та реп на Есперанто. Музичні 
гурти в різних країнах охоче використову-
ють Есперанто в своїх піснях. Цією мовою 
можна навіть брутально вилаятися!

Есперанто використовується також у якості 
родинної мови і є багато дітей, які розмов-
ляють цією мовою від народження.



міжнародна,
нейтральна,
демократична,
легка для 
вивчення

UK

Використовується людьми в 120 країнах світу. Цю мову 
зазвичай вивчає молодь, яка відкрита іншим культурам, 
яка цікавиться іноземними мовами, яка полюбляє подо-
рожувати та воліє мати друзів по всьому світу.

Вона не належить якійсь окремій нації, етносу або наро-
ду. Мова Есперанто належить тим людям, які її вивча-
ють. Це велика перевага для мови, мета якої - бути рів-
ноправним містком між різними народами.

Завнадяки чіткій структурі мови її можливо вивчити на-
багато легше, ніж будь-яку іншу іноземну мову. Кожен, 
хто вивчає Есперанто, має гарні шанси досягти дуже ви-
сокого рівня, а потім вільно спілкуватися цією мовою з 
іншими, незалежно від мовного середовища.
     

Лев Толстой: Шість років тому я отримав грамматику та 
словник мови есперанто. Приблизно за дві години ви-
вчения я міг якщо не писати, то принаймні вільно читати 
книги цією мовою... Тим, хто не є Толстим, знадобиться 
не набагато більше часу для її вивчення.

XIAO Peilang, Китай. Я вважаю, що для китайців вивча-
ти Есперанто набагато легше, ніж європейські мови. Ті 
китайці, які вже вивчили цю мову, мають велику перева-
гу перед іншими, коли вони починають вивчати європей-
ські мови.         

ЕСПЕРАНТО?Українська Есперанто-асоціація: 
www.ukrea.retejo.net, 

українська ліга есперантської 
молоді: 
www.ulej.retejo.net. 
Ел. пошта: vs-06@ukr.net, 
Skype: barbulo2015


