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1. Особенности различных орфографических систем 

 

 (Melukhe-farlag, Москва, 1959) אידישקייט
 (Kooperativer folks farlag, Нью-Йорк, 1938) יִידישקייט

 (норма YIVO (1936), используется в газете Forverts после 1997) יִידישקַײט
 

Ключевые буквы и морфемы, которые характеризуют различные орфографии 
Наличие софитов:  גופ - גוף  ,קַאצ - קַאץ  ,אימ - אים  ,אינ - אין  ,איכ - איך 
Диакритика у гласных: ּפֹוז - זוּפ) באבע - בָאבע  ,אלע - ַאלע   ,ייד - יִיד ) 
Диакритика у согласных: פויגל – ֿפויגל ,פוילן - ּפוילן  ,ּבָאּבע - בָאבע,  
Диакритика в семитских словах: כלל - ּכלל ,רב – רֿב  ,שרה – ׂשרה 
Разделительные «немые» буквы: וואויל – ווויל  ,וואו – ווּו 
«Долгие» гласные: ֿפיעל – ֿפיל  ,קוה – קו 
Сонанты: גלויבען - גלויבן  ,מַאנטעל – מַאנטל 
 
Морфемы: 
-ֿפַאר -ֿפער /  ֿפערקויֿפן, ֿפערשטיין  :  
-ַאנט  ענט  :ענט- / 
יק-  שמוציג - שמוציק  :יג / 

לעך- ליך- /  עוויינטלעךג  :  קינדערליך – קינדערלעך  ,געוויינטליך – 
הייט- הַײט- /   בַאזונדערהַײט – בַאזונדערהייט  :

 
Предлоги: 
 בַא  / בַײ
 ַאף / אויף
 
YIVO: 

ווּו ער הָאט ֿפַארברַאכט , מדרשים-שחורהדיקע ווענט ֿפון די ֿפילצָאליקע שולן און בתי- די גרויע מרה
  .הָאבן אויף שטענדיק ָאנגעֿפילט זַײן נשמה מיט שוידער, ינדערהײטדי בעסטע יָארן ֿפון זַײן ק

Советская орфография: 
ווּו ער הָאט , די גרויע מָארעשכוירעדיקע ווענט פונ די פילצָאליקע שולנ אונ בָאטעמעדרָאשים

מיט הָאבנ אפ שטענדיק ָאנגעפילט זַײנ נעשָאמע , פארבראכט די בעסטע יָארנ פונ זַײנ קינדערהַײט
  .שוידער

Хасидская орфография (очень германизированная): 
וואו ער האט פארבראכט , מדרשים-שחורהדיגע ווענט פון די פיעלצאליגע שולן אונ בתי- די גרויע מרה

 .האבן אף שטענדיג אנגעפיעלט זײן נשמה מיט שוידער, די בעסטע יארן פון זײן קינדערהײט
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2. Польский диалект + частица и союз ַאבי ‘лишь бы’ 

Отличительная черта – в части случаев ay на месте ey 
+  уже знакомые нам соотвествия: i vs. u, u vs. o, a: vs. ay 

Лексика к песне: 
накрывать 

будить 
забыть 

помнить 
напомнить 
вспомнить 

 

 צעדעקן
 אױֿפװעקן
 ֿפארגעסן
 געדענקען

מָאנעןדער  
 דערמָאנען זיך

 

река 
соль 

молодой 
вязанка 
солома 

труба, свод 
 

 דער טַײך
דָאס  /די  זַאלץ  
 יונג
 דָאס בינטל

שטרױ די  
 די טרױב
  

далеко, дальний 
путь, дорога 

улица 
бельё 

мыть, стирать 
слабый 

 װַײט
 דער װעג
 די גַאס
 דָאס װעש
 װַאשן
 שװַאך

 
 
 
 
, נָאר דו שײן מַײדעלעהער   
 הער נָאר דו ֿפַײן מײדעלע,
 אױף װָאס װעסטו שלָאֿפן
 אין ַאזַא װַײטן װעג? 2
 
 - איך בין נָאך ַא יונגע ֿפרױ
 איך װעל שלָאֿפן אױף ַא ביטדל שטרױ
2ַאבי מיט דיר צוזַאמען זַײן   

 
 הער נָאר דו שײן מַײדעלע,
 הער נָאר דו ֿפַײן מײדעלע,

צעדעקן זיך װעסטו װָאס מיט  
 אין ַאזַא װַײטן װעג? 2
 

,צעדעקן מיך װעט הימל ֿפון טרױב  
אױֿפװעקן מיך װעלן ֿפײגעלעך   

2ַאבי מיט דיר צוזַאמען זַײן   
 

 

 הער נָאר דו שײן מַײדעלע,
 הער נָאר דו ֿפַײן מײדעלע,
 װָאס װעסטו טָאן
 אין ַאזַא װַײטן װעג?
 
 - איך װעל גײן אין ַאלע גַאסן

ש צו װַאשןאון װעל שרַײען װע  
2ַאבי מיט דיר צוזַאמען זַײן   

 
 הער נָאר דו שײן מַײדעלע,
 הער נָאר דו ֿפַײן מײדעלע,

  װעסטו װַאשןווּו
 אין ַאזַא װַײטן װעג?
 

שװַאך בין איך ַאז מײנען װילסט דו  
טַײך דעם אין װַאשן קען איך   

2ַאבי מיט דיר צוזַאמען זַײן   
 
 הער נָאר דו שײן מַײדעלע,
,   דו ֿפַײן מײדעלעהער נָאר
 װָאס װעסטו עסן
 אין ַאזַא װַײטן װעג? 2
 
 - ברױט מיט זַאלץ װעל איך עסן

מַאמע װעל איך ֿפארגעסן-טַאטע   
2ַאבי מיט דיר צוזאמען זַײן   

 
3. К домашнему заданию 

Лексика к песне, котору нужно расшифровать 
браниться ןליש    повозка ןַאּפש רעד    

шило לָאנ יד, רעד    колесо דָאר יד  
Грамматика: образование конюънктива (по А. Полян) 

Форма сослагательного (конъюнктива) также образуется аналитически: вспомогательный глагол 
לטןָאוו  в личной форме настоящего времени + причастие перфекта от смыслового глагола.  

 
גטָאגעז לטןָאוו גטָאגעז לטָאוו מיר   איך 

גטָאגעז לטָאוו גטָאגעז לטסטָאוו איר   דו 

גטָאגעז לטןָאוו גטָאגעז לטָאוו זיי   ער 

В сложных предложениях с придаточным нереального 
условия в форме конъюнктива стоят глаголы и в 
придаточном предложении, и в главном: 

בערַײוו ַײדר טַאגעה איך לטָאוו, ןַאסולט ַא וועןגע לטָאוו איך אויב . 
Если б я был султан, я б имел трех жен. 

 

 


