
Идиш-семинар 11, 01.03.2013, Е.Лучина, Т.Панова, НИУ ВШЭ 
I. Конструкции с глаголом טָאן 

0. Типология грамматикализации глагола ‘делать’:  
диссертация Т.И. Резниковой (по хендауту от 11.10.2011): 

 вербализатор (лёгкий глагол) – часто идеофоны или заимствования 

ןטָא  молиться (всего 3) – ּתֿפילה [tshuve] טָאן ,каяться – ּתשוֿבה [tshuve] טָאן ,болеть – װײ 

В такой функции встречается (и даже чаще) другой глагол ‘делать’ - ןכַאמ  см тж семельфактив 

  каузатив 

 аспектуально-темпоральные значения (как имперефективная, так и 

перфективная зона: итоговое значение коррелирует с формой конструкции и 

со значение глагола-источника) – про идиш см. подробно ниже 

 модальные значения 

 коммуникативные категории  

 топикализация VP: 2 стратегии – глагол делать vs повтор глагола 
(1а) Bezahlen tut er nie 
(1б) לָאמנײק רע טלָאצַאב ןלָאצַאב    
Платить он никогда не платит 

 предикатный фокус 
וויינען וןא זיצן בלויז טוט ער  (2) 

он только и делает, что сидит и плачет  

 контрастивный фокус 
(3) Singen tut er, nicht tanzen 
Он поёт, а не танцует 

 истинностное значение высказывания 
(4) You do look nice today 

 отрицательные и вопросительные конструкции 
(5) Do you speak French? 

1. Грамматикализация глагола ‘делать’ и аспект в идиш 
1.1. Конструкция טָאן + инфинитив: хабитуалис etc 

 ער טוט שרַײבן בריוו (6)
Он регулярно пишет письма 

В современном литературном языке дуративные и хабитульные значения были вытеснены, и 

она стала восприниматься как архаизм, принадлежать к высокому стилю. Эта конструкция  уже 

не несёт никакого аспектуального значения. 

 ערן װעלט גַאנצע די טוט יענעם, גענערן ערלעך זיך טוט עס װער (7)

Кто честно зарабатывает себе на хлеб, того уважает весь мир (Дик) 

 ֿפַארװיגן מיך געטָאן לידער מיט, געשטַאנען װיגל מַײן איז ַאדָארט (8)

Вот там-то стояла моя колыбель, укачивала меня своими песнями (Л. Квитко) 

 ?  ָאּפשײדן זיך טוסטו מיר ֿפון און, רעדן ערעַאנד מיט טוסטו װָאס (4) 

Почему ты с другими разговариваешь, а меня ты сторонишься? 



 

1.2. Конструкция טָאן + отглагольное существительное:  
(и аналогичная ей конструкция с געבן  ’давать’) - семельфактив 
 

 Форма образуется аналитически: вспомогательный глагол געבן, ןָאט  (очень редко можно 
встретить также מַאכן) + неопределенный артикль + основа смыслового глагола: 

ווּורּפ ַאן ָאט  – попробовать (от глагола ווןּורּפ  - ‘пробовать’), 

 ,(’смотреть‘ – קוקן от) взглянуть, посмотреть –  קוקַאגעבן 

טשַאּפ ַאגעבן   – ударить (от טשןַאּפ  – ‘хлопать’). 

 Основа глагола в семельфактиве  

  может совпадать с основой инфинитива  

  הייבַא,  שמייכלַא, בַײ שרַא, גָא זַא

  для части неправильных глаголов - с основой причастия: 

, ביסַא,  ריסַא,  שניטַא, רףָא ווַא, ףָא לַא, רונגּפ שַא,  שלונגַא,  טרונקַא, נקּווו ַא, זונג ַא  
ךָא שטַא, טָא טרַא, סָא גַא, סָא שַא, טָא שַא   

 
 Конструкция употребляется в разных временах 

 Прямой объект при исходном глаголе выражается в конструкции с ןבעג   
в дативе  

 Спряжение вспомогательных глаголов: 
 инфинитивגעבן 

 императивגיט ,גיב! 

ןביג  איך גיב מיר 

 דו גיסט איר גיט

 ער גיט זיי גיבן
 

 инфинитивןָאט 
 императив טוט ,טו! 

ןעוט  איך  טו מיר 

וטט   דו טוסט איר 

 ער טוט זיי טוען
 



 IIמזיק יַאנקעלע ֿפון ַאווַאנטורעס די 
 ווָאס, יִידיש ּפשוטן ַא אין געשריבן, מעׂשה ַא אַײך מיר ברענגען ‟שבת עונג „איצטיקן דעם אין
 יַאנקעלע „ֿפון ַאווַאנטורעס ווַײטערע די. סטודענטן די און יִידיש־לערער דעם קומען נוץ צו זָאל

, לייענער די, איר וועט עּפיזָאד יעדן ֿפון סוף בַײם: בריוו אַײערע ֿפון ָאּפהענגיק זַײן וועלן“ מזיק
 קָאלעקטיווער מין ַא ווערן געשיכטע זַײן וועט ַאזוי. טָאן זָאל יַאנקעלע ווָאס, בַאשליסן ַאליין

 די ַארומרעדן סטודענטן וןא לערער די זָאלן. המשכים אין“ קלַײב־אויס־דַײן־אייגענע־ַאווַאנטורע„
 ?המשך דעם ָאנשרַײבן ַאליין ַאֿפילו ָאדער, געדַאנקען זייערע שיקן אונדז און קלַאס אין מעׂשה

 
? ווָאס ֿפַאר. “מזיק יַאנקעלע „מיך רוֿפן ַאלע ָאבער, יַאנקל הייס איך חדר אין גיין נישט וויל איך

 נָאז די ַארַײן איך שטעק געלעגנהייט יעדער בַײ. וועלט די איבערקערן, שטיֿפן ליב הָאב איך ווַײל
 .נישט טָאר מען ווּו, ַאהין
 משּפחה מַײן מיט וווין איך. יִינגל ַא נָאך בין איך ווַײל, געלעגנהייטן ֿפיל צו נישט ָאבער הָאב איך
 דער בין איך. שוועסטער און ברידער ֿפוֿפצן מַײנע מיט און טַאטע־מַאמע מיט, ברוקלין אין

 ווויל ַא זַײ! ‘טרָאבל ’מַאכן צו אויף הער, יַאנקעלע„: טָאן צו ווָאס מיר זָאגן ַאלע און ִינגסטערי
 ”!יִינגעלע

 וויל איך ָאבער. חדר אין צוריקגיין דַארף איך און, זמן נַײעם דעם ֿפון טָאג ערשטער דער איז הַײנט
 און. ּתֿפיסה אין ווי, זיצן מען רףדַא טָאג גַאנצן ַא, נודנע און לַאנג שרעקלעך איז חדר! נישט

 די אויף שרַײט ווָאס, ֿפינגער ביינערדיקע, הַארטע מיט יִיד ַאלטער בייזער ַא איז רבי אונדזער
 גרעסטער דער איך בין ּתלמידים ַאלע ֿפון ווַײל, ֿפַײנט מיך הָאט ער. אונדז שלָאגט און קינדער

 יענער אויף בָאבע די דערזען קען איך ַאז, ּפַאטש ַא ער גיט, מויל דָאס עֿפן איך נָאר ווי. שטיֿפער
 ‟!דרך־ארץ אויסלערנען שוין דיך וועל איך „— ער שרַײט — ‟!מזיק יַאנקעלע„. וועלט

 נָאכן איינס ַארַײן גייען קינדער די און, בנין אונדזער ֿפַאר ָאּפ זיך שטעלט חדר־אויטָאבוס דער
 צום ַארויס מיך טרָאגן און, ָאן מיך טוען, בעט ֿפון רויסַא מיך שלעּפן טַאטע־מַאמע. ַאנדערן

 .אויטָאבוס
 .מַאמע די זָאגט — ‟יַאנקעלע, יִינגל ווויל ַא זַײ„
 .טַאטע דער זָאגט — ‟יִיד ערלעכער ַאן זַײ„
 אין ָאבער. איך זָאג — ‟ווויל זַײן וועל איך, יָא„

 ?ַאנטלויֿפן איך קען ווּו: ַאליין זיך איך ֿפרעג הַארצן
 נָאך ווַארט איך און, ַאהיים צוריק גייען טַאטע־מַאמע

, איך ווייס, ַאוועק איצט ניט לויף איך אויב. ריי דער אין
 זיצן מָאל ַא נָאך וועל איך: ֿפַארלוירן איך בין

 — שטַײגל ַא אין ֿפויגל ַא ווי, חדר אין ֿפַארשּפַארט
 !ווערן מען זָאל ָאּפגעהיטן

 — ַאּפטייק ַאן, אַײזנקרָאם ַאן, סוּפערמַארק ַא: געשעֿפטן ֿפַארשיידענע דָא זַײנען גַאס דער אויף
 שטָאטישער ַא און ־סטַאנציע‟סָאבוויי „ַא דָא איז ווַײטער. בַאהַאלטן צו זיך ערטער גוטע

 וועלט די. ‟מעטרָא־קַארטל „מַײן הָאב איך ווַאנען ֿפון, דערציילן ניט ךאַײ וועל איך — אויטָאבוס
 !לויף איך און הענט די אין ֿפיס די איך נעם — קורץ איז צַײט די און גרויס איז



 
Лексика по теме «учёба»  

 
Сложные слова к тексту для справок:  

 
ים-, דער ּתלמיד  [talmed - talmidim]- ученик 

 учительница -  לערערקע\די לערערין 

ן-, דָאס ּפַאּפיר  - бумага 

ן-, דָאס שער  - ножницы 

ן-, די קריַיד  - мел 

רוקזעק, דער רוקזַאק  - рюкзак 

ן-, די שטול\דער  - стул 

ן-, די ּפען  - ручка 

ן-, דער בליַישטיֿפט  - карандаш 

עס-, די גומקע  - ластик 

ן-, דער שריַיבטיש  - парта, письменный стол 

ן-, דער טָאוול  - доска 

 - книжный шкаф דער סֿפרים[sforem] -שרענק-, שרַאנק  

ן-, דער דיל  - пол 

ס-, די ּפָאדלָאגע  - пол 

ווענט, די ווַאנט  - стена 

ער-, דָאס בילד  - картина 

ס-, די מַאּפע  - карта  

-окноדער ֿפענצטער  -, 

ן-, די טיר  - дверь 

ס-, יעדי סטעל  - потолок 

 приключение — די ַאווַאנטורע 

 проказник   —דער    [mázek] מזיק 

  [khéyder]   דער חדר —   начальная религиозная 

школа, хедер 

 проказничать — שטיֿפן

 переворачивать вверх дном — איבערקערן

 усердно работать — ַארַײנשטעקן

 хороший, послушный — ווויל

 [zman] דער   זמן —   семестр 

  [tfise]   די ּתֿפיסה —   тюрьма 

  [rébe] דער רבי    — ребе, преподаватель в 

хедере 

 костлявый — ביינערדיק

 как только — ווי נָאר

 пощечина — דער ּפַאטש

 увидеть — דערזען

 тот свет — יענע וועלט

 [derkhérets]   דער דרך־ארץ— уважение  

 остановиться — ָאּפשטעלן זיך

 один за другим — איינס נָאכן ַאנדערן

 ”честный; “соблюдающий — ערלעך

 заточить — ֿפַארשּפַארן

 клетка — דָאס שטַײגל 

 Господи помилуй — ָאּפגעהיטן זָאל מען ווערן

 магазин техники— דער אַײזנקרָאם

 прятать — בַאהַאלטן
Форма инфинитива в большинстве случаев совпадает с формами 1-го и 3-го лица мн. ч. 
настоящего времени, но есть несколько исключений: 
Инфинитив 1-е, 3-е л. мн.ч. наст. вр. Инфинитив 1-е, 3-е л. мн.ч. наст. вр. 

ןַײז גיבן געבן   זענען\נען ַײז 

עןזע זען גייען גיין  

ןָאט ווייסן וויסן  טוען 

 שטייען שטיין ווילן וועלן

 


