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Урок 12 – Писма на слушателите 
 
Когато човек не е разбрал нещо, най-лесното решение на проблема е да пита. 
Професорът отговаря на въпросите на слушателите – добра възможност за 
преговор и задълбочаване в съдържанието. 
 
Слушателите питат, професорът отговаря. И то подробно. За слушателите това е 
добра възможност за преговор и за разширение на техните познания.  
 
Въпросите на слушателите: В кои ситуации кое обръщение е подходящо?  Към кого 
се обръщаме на „ти” или „Вие”? Как се представяме? Кога използваме малки имена 
и кога фамилии? Какво е значението на модалните частици „denn“, „doch“ и „ei-
gentlich“ и каква е разликата между „nicht“ и „nichts“? 
 
 
Манускрипт към урок 12 
 

Ще чуете Радио Д, езиковият радиокурс на радио 
„Дойче веле” по телевизионния сериал „Редакция Д”. 
Съвместна продукция на радио „Дойче веле” и Гьоте 
Институт. Авторка – Херад Меезе. 
 
Водещ 
Добре дошли на дванадесетия ни урок от езиковия ра-
диокурс Радио Д, драги слушателки и слушатели! 
Днес ще Ви предложим нещо по-особено – ще отгова-
ряме на слушателски писма, т.е. ще им отговаря на-
шият Професор. 

 
Paula 
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. 
 
Philipp 
Willkommen ... 
 
Paula 
... bei Radio D. 
 
Philipp 
Radio D ... 
 
Paula 
... Hörerpost 

 
Водещ 
Здравейте, господин професоре! Да започнем с пър-
вия въпрос. Една наша слушателка иска да знае как 
стоят нещата с обръщението на немски език; кога се 
използва „ти” - DU или „Вие“ – SIE? 
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Професор 
Наистина много интересен въпрос. Задават си го дори 
някои германци. Но да дадем най-напред един пример, 
за да е ясно на всички за какво точно става дума. Опи-
тайте се да различите SIE и DU в това, което ще чуете. 

 
Sprecherin 
Was machen Sie hier? 
 
Sprecherin 
Was machst du hier? 

 
Професор 
Чуйте сега два откъса от сценките, съдържащи тези 
изречения. Може би все още си спомняте кой говори и 
на кого. В такъв случай навярно вече ще успеете да 
установите кога употребяваме DU и кога SIE. 

 
Dr. Gudden 
Was machen Sie denn? 

 
Водещ 
Това беше лекарят на крал Лудвиг Втори. 
 
Професор 
Който естествено се обръща към своя крал извън-
редно учтиво. Учтивата форма на обръщение се изра-
зява на немски език с SIE. 
 

Josefine 
Ayhan, was machst du da? 

 
Водещ 
Това пък беше Йозефине, която пита Айхан какво пра-
ви в момента. 
 
Професор 
И тъй като Йозефине и Айхан са млади, познават се и 
често за заедно, те се обръщат един към друг с  DU. 
Чуйте сега още два примера, като отново обърнете 
внимание на ролите на участващите в разговора.  

 
Paula 
Entschuldigung.  
Entschuldigung: Wer sind Sie? 

 
Schauspieler 
König Ludwig. 

 
Paula 
Also, Philipp: Das ist Ayhan. 

 
Philipp 
Wie heißt du? Ayhan? Ayhan? 
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Водещ 
С други думи, когато искаме да бъдем учтиви и да 
проявим уважение, обръщайки се към непознати или 
към хора с по-високо положение от нас, използваме 
обръщението SIE.  
А към приятели или хора, които познаваме, се об-
ръщаме с DU. 
 
Професор 
Не, не можем да обобщаваме така. Дори към хора, ко-
ито познаваме, нерядко се обръщаме с SIE, докато по-
млади хора често си говорят на DU, дори и в случаите, 
когато не се познават. 
Бих казал на нашите слушатели, че никога не е пог-
решно да използваме към някого обръщението SIE. 
Заговорим ли от друга страна някого с DU, той може 
да го изтълкува като неучтивост, което би било лошо 
начало на  разговора. 
 
Водещ 
Освен това, ако някой предпочита да му говорим DU, а 
ние сме се обърнали към него с  SIE, той положително 
ще ни го каже.  
Следващият въпрос, поставен от наш слушател, е за 
това как се представяме. Той пита дали използваме 
само малкото си име или името и фамилията си. 
 
Професор 
По този въпрос говорихме вече в една от предходните 
лекции, където стана дума, че това зависи от социал-
ния контекст. 
Добре е нашите слушатели да знаят, че няма да сгре-
шат, ако назоват само фамилията си – най-вече при 
по-официални случаи или пък при запознанство. 

 
Sprecher 
Mein Name ist Müller. 
 
Sprecherin 
Mein Name ist Meyer. 
 

Водещ 
Когато се представяте или пък когато на Вас предста-
вят някого, естествено е да последва и ответна реак-
ция. 
 
Професор 
Да, разбира се. Можете да кажете нещо като «Много 
ми е приятно», което звучи твърде официално и малко 
старомодно. Човек обикновено се представя сам, каз-
вайки своето фамилно име. Често можем да чуем и 
въпроса: «Как сте?» или пък „Как е” – „WIE 
GEHT’S?“. 
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Dr. Gudden 
Majestät, wie geht es Ihnen? 

 
Philipp 
Tag, Hanne. Wie geht’s? 

 
Водещ 
Но никой не очаква точен отговор на този въпрос, на-
ли, професоре? 

 
Професор 
Когато става въпрос за първо запознанство с някого, 
това по-скоро е безсъдържателна фраза. На подобен 
въпрос отговаряме също с някаква подобна фраза, 
например “Благодаря, добре” или “Добре, а Вие?”. То-
ест не е необходимо да описвате подробно настоящо-
то си положение. 
 
Водещ 
Така стигаме до следващия въпрос, който е доста тру-
ден. Един слушател ни пита какво означава думата 
DENN. 
 
Професор 
Труден? Не, не мисля така. По-скоро един умен въп-
рос. И аз много се радвам да го чуя. 
Слушателят пита каква е функцията на думичката 
DENN. Това е неизменяема дума, спадаща към т. нар. 
частици – PARTIKELN. 
 
Водещ 
Преди обаче да се впуснете в прекалено абстрактни 
разсъждения, господин професоре, нека да дадем на 
слушателите ни един пример. 
 

Sprecherin 
Wer bist du denn? 
 
Sprecher 
Was machen Sie denn? 
 

Професор 
Положително сте разбрали двата въпроса: “Кой си 
ти?” и “Какво правите в момента?”. Според това в ка-
къв контекст, в каква ситуация се произнасят тези въп-
роси, смисловият акцент може да се промени. При 
въпроса “Кой си ти?” акцентът може да бъде поставен 
върху ТИ – DU, ако искаме да знаем кое е лицето. 

 
Sprecherin 
Wer bist du? 
 

Водещ 
И това любопитство или учудване може да бъде 
подсилено с помощта на частицата DENN. Така 
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например, чул за пръв път гласа на Компу, Филип пита 
с учудване: 
 

Philipp 
Wer bist du denn? 
 
Compu 
Ich bin Compu. 
 

Водещ 
DENN използваме, когато реагираме на нещо казано 
или извършено. Реакцията може да съдържа учудване 
или раздразнение. Чуйте още веднъж примера, в който 
акцентът е поставен върху глагола MACHEN, на бъл-
гарски ПРАВЯ. 
 

Sprecher 
Was machen Sie denn? 
 

Водещ 
Разбираемо е, че лекарят е много ядосан,  когато крал 
Лудвиг го повлича във водата. 

 
Dr. Gudden 
Was machen Sie denn? 
Halt! Halt! 
 

Професор 
Подобно на останалите частици, думичката DENN не 
променя основно смисъла на изказването. Тя само го 
модифицира, т.е. подсилва го или го смекчава.  
 
Водещ 
И така, установихме, че смисълът на изказването не 
се променя. Защо тогава е нужно слушателите да зна-
ят всичко това, господин професоре? 
 
Професор 
Права сте. Човек разбира изреченията и без  частици-
те, т. е. няма нужда да търси дълго смисъла им. Но 
нашите слушатели трябва също така да знаят, че тези 
частици се срещат в немския език много често, особе-
но в разговорния. Освен това изреченията, съдържа-
щи подобни частици, звучат далеч по-раздвижено, а 
не така сухо. Нека чуем още два примера. 

 
Sisi 
Was ist denn das? 

 
König Ludwig 
Ein Tisch, liebe Sisi. 

 
Josefine 
Hilfe, wer ist das denn? 
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Compu 
Eulalia. 
 

Водещ 
А имахме ли дотук и други такива частици? 
 
Професор 
Да, бих искал да се спра на частицата “нали”  – 
DOCH. Използваме тази частица, когато очакваме от 
събеседника си потвърждение на изказаното от нас.  

 
Sprecher 
Das ist doch Philipp. 
 

Професор 
Или пък напомняме на събеседника си, че нещо всъщ-
ност трябва да му е известно – например това, че в 
Радио Д се е появила кукумявка. 

 
Philipp 
Wie bitte? Wer ist das denn? 

 
Paula 
Eine Eule. Das siehst du doch! 

 
Водещ 
Освен това, когато нещо е съвсем очевидно, често из-
ползваме DOCH, за да изразим леко раздразнение. 

 
Josefine 
Hallo, Eule, du bist auch noch da? 

 
Compu 
Das ist eine Eule, aber sie heißt Eulalia. 
Das weißt du doch. 

 
Професор 
Накрая бих искал да обърна внимание на  любимата 
ми частица, а именно частицата всъщност – EIGENT-
LICH, която може да се окаже доста коварна.  

 
Sprecher 
Wo ist Philipp? 
 
Sprecherin 
Wo ist eigentlich Philipp? 
 

Водещ 
Но защо коварна? 
 
Професор 
Защото е употребена уж съвсем невинно, а в действи-
телност може да подсили извънредно много някое из-
речение, в което се съдържа упрек. Как мислите – да-
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ли Айхан задава невинен въпрос или във въпроса му 
се крие упрек, че Филип отсъства от редакцията? 

 
Ayhan 
Wo ist eigentlich Philipp? 

 
Paula 
In München. 

 
Compu 
Nein, im Stau. Philipp ist im Stau. 

 
Водещ 
Да продължим със следващия въпрос, господин про-
фесоре! Един слушател пита кога използваме отрица-
нието NICHT и кога NICHTS. 
 
Професор 
По изключение сега няма да започна с пример, а ще 
предложа на нашите слушатели едно пояснение. Две-
те отрицателни думи NICHT и NICHTS имат на немски 
почти еднакво звучене. Затова съществува опасност 
да ги объркаме. 
 
Водещ 
Да. Но как да предотвратим това? 
 
Професор 
Най-добре е да заучаваме примери,  където тези думи 
са обвързани в контекст и да се опитваме да си предс-
тавим ситуацията. В ситуация, при която нямаме ни 
най-малка представа за какво става дума, обикновено 
използваме NICHTS – “Нищо не разбирам”.   

 
Sprecher 
Ich verstehe nichts. 
 

Водещ 
Точно в такава ситуация е изпаднал Айхан, когато Па-
ула се връща от разследванията си за крал Лудвиг и 
се ядосва на нещо, за което Айхан няма представа. 

 
Ayhan 
Paula, ich verstehe nichts. 
Ich verstehe überhaupt nichts. 

 
Paula 
Du verstehst nichts? Ach! 

 
Професор 
И тъй, с думата NICHTS изразяваме общо отрицание, 
например че абсолютно нищо не разбираме, нищо не 
знаем или нищо не можем... Предполагам, че всички 
езици правят разлика между това дали не знаем аб-
солютно нищо или не знаем нещо определено. В 
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последния случай изразяваме това на немски с думата 
NICHT. Тя винаги се отнася към нещо конкретно. 
 
Водещ 
Отнася се например до конкретния факт, че Филип не 
е в редакцията, когато там позвънява майка му. 

 
Frau Frisch 
Mein Name ist Frisch, Hanne Frisch. 
Ist Philipp da? 

 
Josefine 
Nein, der ist nicht da. 

 
Професор 
Ще направя само едно малко отклонение и ще споме-
на обратната на  NICHTS ДУМА, а именно думата 
“всичко” – ALLES. 
 

Sprecherin 
Du verstehst alles? 
 

Водещ 
Това бе реакция на Йозефине, когато забелязва, че 
Ойлалия разбира всичко. 
 

Josefine 
O, Entschuldigung, du verstehst alles? 

 
Професор 
ALLES и NICHTS изразяват както в положителен, така 
и в отрицателен смисъл нещо твърде общо. А по сре-
дата между “да знаеш всичко” и “да не знаеш нищо” 
е “да не знаеш всичко” - „nicht alles wissen“. 
 

Josefine 
Eulalia, Eulalia –  
woher kommt dein Name? 

 
Eulalia 
Ich bin klug und weise, 
aber ich weiß nicht alles. 

 
Водещ 
За съжаление времето за отговори на слушателски 
писма  изтече. Благодаря Ви, господин професоре. 
 
Професор 
Аз благодаря на слушателите за умните им въпроси. 
 
Водещ 
В следващия урок Филип и Паула ще се заемат с раз-
следването на нов случай. 
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Paula 
Liebe Hörerinnen und Hörer, bis zum nächsten Mal. 
 

 Чухте Радио Д. Радиокурс по немски език на Гьоте Ин-
ститут и Радио Дойче Веле.  

 
Ayhan 
Und tschüs. 
 
 

Herrad Meese 


