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Какое значение имеет этот
глагол, когда его употребляют  
по отношению к человеку?

Пример употребления и перевод на
русский язык

Оценка
(негатив н.,  
нейтраль  
н., положит  
ельн.)

П р и ме р :  г о л у б ь голубь ворковать г о л у б и  в о р ку ю т  =
г о л у б и  в о р ку ю т

г о в о р и ть  м я г к о ,  не ж но вл ю блён н ы е  в о р ку ю т  на  ск а ме й ке  =
вл ю блён н ы е  в о р ку ю т  на  ск а ме й ке

не й т р .

 צעקלַאקען

   קלַאקען

Баран ram
בַארַא'ן װידער    בַארַא'ן   בַארַאן    װידער

Бык bull בוהַײ'    ביק    
(перен)ָאקס ביק ביק מוקען ברוםן

Верблюд camel
קעמל     װערבליו'ד קעמל קעמל

  װױען

הַײלן           הױלן

Воробей sparrow

 שּפערל'נג          שּפערל װָארָאבײ     שּפערל
שּפערל     װָארָאבײ

Ворон raven
רָאב    װָארָאן רָאב רָאב kraken קרַאקען

קרַאקען

kraken קרַאקען      אױ'סקרײען
 כריּפען   

визжать,скрежетать,хри
петь

   

Глухарь capercailye, wood 
grouse

(разг)טויבער      
אויערהָאן

   װָארקען

 טרילן

vorken, torklen, terklen     טָארקלן

Гриф griffin, vulture
גריף גַײער

Гусь goose

גַאנדז  גָאנער    גַאנדז  גָאנער

gonern, gogern, 
gengen, gagern, 

gogotshen, 
kalekotshen, 

shnatern

קװָאקען

Дрозд thrush
דרָאסל דרָאסל דרָאסל

Ёж hedgehog
 יָאזש       נָאדלער    

שטעכלער שטעכלער שטעכלער

Жаба anuran
זשאבע

Жук beetle
כרושטש      זשוק זשוק זשוק

Журавль crane
זשורַא'װ זשורַא'װ

shipen, tsishen סיקען  סיקען

 צישען

  שיּפען            שיּפען

Коза nanny-goat   (козел)צַאּפ   
בָאק(козел)   ציג  ציג

Комар mosquito, gnat מָאסקי'ט        
קָאמַא'ר     מוק מוק מוק    קָאמַא'ר

  בעקען  בעקען

 מרוקען מרוקען

בלע'קע(כצ)ן  невнятно говорить      מוקען
מרוקען

Коршун kite, (vulture?)
װײ       גַײער     

קַאניע       קָארשון   
 ֿפלישלַאנג

קָארשון    (разг)קָארשון     
גַײער

Кошка
(мяукать)

cat
קַאץ קַאץ קַאץ מיַאוקען          ניאווקען מיַאוקען

Кошка
(мурлыкать)

cat

קַאץ קַאץ קַאץ

 myauken, 
myoyken, 

myauen, nyavken, 
kanoyken, 

murken, burtshen

מורקען ברולויען напевать

Кузнечик grasshopper
גרָאזגריל טערעלַײקען

Кукушка cuckoo זַאזוליע        
קוקַאװקע קוקַאװקע קוקַאװקע

Курица hen

הון הון הון

kvoken, 
kvoktshen, 

kudakhtshen, 
kakhadatshen, 

sakotshen

Лев lion
לײב לײב לײב ברילן

Леопард leopard
לעמּפערט לעמּפערט לעמּפערט      

לעָאּפארד
Лиса fox

ֿפוקס ֿפוקס ֿפוקס         ֿפוקסי כ ע

 העשען

קרָא     װָארָאנע

Голубь

Ворона crow

רָאב    װָארָאן   
װָארָאנע  קרײען   

 (перен)קרָא  גַאּפע
קוקעריקען

רָאב   קרָא   ווָארָאן

Животное Название животного
в идише

Волк wolf

װָאלף װָאלף װָאלף

Идишский глагол 
для
обозначения 
звука, который 
издаёт это 
животное

Пример употребления,
перевод на русский Можно ли так сказать о человеке?

Аист stork

בושל    בוטשַא'ן   
טשערנָאהו'ז   
בו'שעליכע     

שטָארך

שטָארך      בָאטשאן  בושל

Змея snake, serpent

שלַאנג סיקענָאכעש

בעהײמע      קו

pigeon, dove

טויב      
 carrier)ּפָאסטטױב

(pigeon
טויב טויב

שלַאנג

Корова cow

                  
מעלקעדיקע    קו קו

Лошадь horse

ֿפערד         



strenozheven, 
priponeven                  

podkeven        
shtraykhn zikh               

umvalgern         
hirzhen, heshen         

oyszotlen

    הירזשען

Лягушка frog,  anuran
זשַאבע         

זשַאבקע   ֿפרָאש    
בלע'טערֿפרָאש

ֿפרָאש ֿפרָאש        זשַאבע

kvaken

קװַאקען

Медведь bear בער בער בער ברילן

Морская
свинка

guinea pig
ים־חזירל ים-חזירל יאם-כאזערל

Муха fly
ֿפליג ֿפליג ֿפליג

Мышь mouse
מױז מױז מױז

Носорог rhinoceros, rhino
נָא'זהָארן         

אײ'נהָארן נָאזשָארן נָאזשָארן

Олень deer
הירש הירש הירש

Орёл eagle
 ָאדלער                   

ָאדלער ַא זי'־ָאדלער ָאדלער

Осёл donkey
אײזל אײזל אײזל

Песец polar fox ּפָאליארפוקס     
אַײזפוקס

 kreyen, 
kukeriken, 
kukareken

קו-קו-רי-קון

     קרײן

Поросёнок piglet, young pig
כאזערל 

Птенец nestling, 
fledgling, pullus

אֿפרוח       
קורטשוקל פײגעלע

 טרילערן

   קװיטשן

   ּפיּפקען

ּפישטשען

shmutsern, tsvitshen, 
tsvitshern, tsvitern, 

svistshen, shvishtshen, 
tshirken, tshiriken, 
piptshen, pishtshen, 
pisken, pipsen, treln, 

triln, trilern, terelayken, 
shtshebetshen

             
צװיטשען

Пчела bee
בין        ערבין בין בין זומזען

Рысь trot, lynx, bobcat
טליס               לוקס   לוקס

Сверчок cricket
גריל        טשירקו'ן גריל griln, griltsn

קװיטשן

        כרוקן

בילן בילן בילן

         הַאװקען     הַאװקען     הַאװקען

סקַאװּוטשען  סקַאװּוטשען

хныкать      הױלן      ּפכיקען

Сова owl אַײל       סָאװע        
סָאװע   ּפוהַאטש סָאװע שרַײן

Сокол falcon

פאלק

Сорока magpie
סַארָאקע סָארָאקע סָארָאקע צירקען

Стрекоза dragonfly
לי'בעלע דרַאגָאנֿפלי לי'בעלע

Тетерев black grouse
אױ'ערהָאן בירקהָאן

Тигр tiger
טיגער טיגער טיגער

Утка duck ענטל       קַאטשקע קַאטשקע קַאטשקע    ענטל

Филин eagle-owl, eagle 
owl ֿפילין    אוהו

Цикада cicada
ציקַא'ד ציקאדע

Цыплёнок chicken, chick, 
poult 

הון    הינדל עוף הינדעלע      אײֿפעלע
    kreyen, 
kukeriken, 
kukareken

Шмель bumblebee
זשומזשע זשומזשע ערדבין

Щенок puppy, pup

הינטל            
טשוטשקע הינט הינטעלע

בילן        הַאװקען      
    הױקען           

קנורן          (קנורען)  
    סקַאװּוטשען

Ястреб hawk, accipiter

ֿפַאלק ֿפַאלק שּפארבער

     biln, havken, 
hoyken, knurn - 

knuren, 
skavutshen  
(צַײקלען (זיך

  צַײקלען (זיך)          
 ,biln, havken

 - hoyken, knurn
knuren, skavutshen

yutshen, khruken - 
khryuken, 

kvitshen, gruntsn

הָאן

ֿפערד         
   (roan horse)דעריש
                         
 roan)סטרָאקַאטש

     (horse
(gray horse)סיװַאק

ֿפערד ֿפערד

Петух rooster, cock

הָאן       ּפיעטו'ך       
גַאלַאגַא'ן גַאלַאגַא'ן

כאזער

Птица bird

ֿפױגל ֿפױגל

Свинья pig, hog, sow

חזיר חזיר

הונט

Собака
(лаять)

dog

הונט       ּפיעס     
סוקע       הי'נטיכע הונט הונט

Собака
(скулить)

dog

הונט הונט


