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Урок 11 – Говорещата сова 
 
Откъде всъщност идва името Ойлалия? Компу, Айхан и Йозефине търсят зна-
чението на името и получават различни отговори. Помага им колега от испанс-
ки произход, който е чул за появата на совата. 
 
Совата Ойлалия иска да разбере какво означава името й. В редакцията откриват, че 
името произхожда от гръцки език.  Колегата Карлос от испанската редакция има ин-
тересна информация по темата. Той се досеща за една светица, която носи същото 
име.  
 
В редакцията отново има много неясни въпроси. Ето защо това е добра възможност 
да се обърне внимание на въпросителните изречения с и без въпросителни ду-
ми.  Освен това се обръща внимание и на ударението във въпросителното изре-
чение. 
 
 
Манускрипт към урок 11 
 

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 единадесетия урок от езиковия ради-
окурс Радио Д, драги слушателки и слушатели! 
В редакцията са приключили с излъчването на прог-
рамата, но Компу, нашият говорещ компютър е все 
още там, там е и въдворяващата ред Йозефине, както 
и Ойлалия, говорещата кукумявка. Айхан пък има още 
малко работа и с любопитство чака да види как трима-
та ще установят контакт помежду си.  Чуйте началото 
на разговора им! 
 

Szene 1: In der Redaktion 
 
Josefine  
Ayhan, was machst du da? 
 
Ayhan 
Ich arbeite. 
Das siehst du doch. 
 
Josefine 
Verstehe, ich störe wohl. 
Hallo, Eule, du bist auch noch da? 
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Compu 
Das ist eine Eule, aber sie heißt Eulalia. 
Das weißt du doch. 
 
Josefine 
O, du hast ja schöne, weiche Federn. 
 
Sag mal – bist du wirklich eine Eule? 
 

Водещ 
Нека оставим за малко разговора и да обобщим каза-
ното дотук. Йозефине се обръща най-напред към 
Айхан с въпроса какво прави в момента. 

 
Josefine 
Ayhan, was machst du da? 
 

Водещ 
Е, не е толкова трудно да се досетим – Айхан работи. 
И според него, тя сама вижда това. 
 

Ayhan 
Ich arbeite. Das siehst du doch. 

 
Водещ 
Чувствителната Йозефине, разбира се, веднага е усе-
тила неговото раздразнение. Ето защо се оттегля с 
думите: “Ясно, виждам, че преча.”  
 

Josefine 
Verstehe, ich störe wohl. 
 

Водещ 
Йозефине тъкмо иска да се хване за работа, когато 
забелязва Ойлалия. Тя поздравява кукумявката при-
ветливо, без обаче да използва името й. 

 
Josefine 
Hallo, Eule, du bist auch noch da? 

 
Водещ 
В този момент в разговора се включва Компу и при-
помня на Йозефине името на кукумявката. 

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

Водещ 
Междувременно Йозефине се е приближила до 
кукумявката и е докоснала перата й. Йозефине е 
изненадана, че перата на Ойлалия са толкова приятно 
меки. 
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Josefine 
O, du hast ja schöne, weiche Federn. 

 
Водещ 
Йозефине все още не може да повярва, че в Радио Д 
се е появила кукумявка, ето защо пита Ойлалия дали 
“наистина” е кукумявка -   
„WIRKLICH?”.  

 
Josefine 
Sag mal – bist du wirklich eine Eule? 
 

Водещ 
Допускам, че впечатлителната Йозефине е задала то-
зи въпрос под влияние на спомена за онези приказки, 
в които принцовете се превръщат в животни. Каквато и 
да е причината, ние с Вас пропуснахме да чуем отго-
вора на Ойлалия. 
 
Разговорът, който ще чуем сега, се върти около произ-
хода и значението на името Ойлалия. Какви разкрития 
прави Компу за името  Ойлалия? 

 
Szene 2: In der Redaktion 
 
Josefine 
Eulalia, Eulalia 
 
woher kommt dein Name? 
 
Eulalia 
Ich bin klug und weise 
aber ich weiß nicht alles. 
Ayhan, warum heiße ich Eulalia? 
 
Ayhan  
Eulalia – das klingt sehr schön. 
 
Compu 
Eulália, Eulálie 
griechisch, Name, weiblicher Name, 
bedeutet: schöne Stimme 
 
Ayhan 
Toll, Compu, danke! 
Eulalia, jetzt weißt du, warum du Eulalia heißt: 
Deine Stimme ist schön. 
 
Eulalia 
Meine Stimme ist schön? 
TsssTsssTsss Tsss 
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Водещ 
Компу открива две неща: първо, че Ойлалия е гръцко 
женско име. 

 
Compu 
Eulália, Eulálie 
griechisch, Name, weiblicher Name. 
 

Водещ 
Второ, Компу се е добрал до значението на името. 
Ойлалия означава “красив глас”. 

 
Compu 
Eulália, Eulálie 
bedeutet: schöne Stimme. 
 

Водещ 
Не му е тук мястото да се намесвам с пояснението, че 
в Ойлалия се съдържа и гръцката дума LALEIN, която 
пък означава дърдоря, т.е. говоря неща, които нямат 
много смисъл... Дискусията за името на Ойлалия е 
подхваната от Йозефине, която пита “откъде” – WO-
HER - идва името. 

 
Josefine 
Woher kommt dein Name? 
 

Водещ 
За да не я помислят за глупава, Ойлалия още веднъж 
пояснява, че е умна и мъдра, като обаче допълва, че 
не знае всичко. 

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

 
Водещ 
Ще й простим това, естествено. Тя се проявява като 
особено мъдра обаче, прехвърляйки въпроса към 
Айхан. 
 

Eulalia 
Ayhan, warum heiße ich Eulalia? 

 
Водещ 
Айхан пък повтаря нещо, което вече неведнъж е казал, 
а именно че Ойлалия звучи много красиво. 

 
Ayhan  
Eulalia – das klingt sehr schön. 

 
Водещ 
Очевидно новината, че в Радио Д се подвизава куку-
мявка на име Ойлалия, вече се е разнесла. Само така 
можем да си обясним следващото телефонно обажда-
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не. Опитайте се да разберете какво разказва испане-
цът Карлос за една друга Ойлалия. Ще си помогнете, 
ако съсредоточите вниманието си върху две думи, 
познати Ви може би от Вашия или от някой чужд език. 
 

Szene 3: In der Redaktion 
 
Ayhan 
Ja bitte. 
 
Carlos 
Ayhan? 
 
Ayhan 
Guten Abend Carlos. 
So spät noch? 
 
Carlos 
Hola Ayhan, perdone! 
Sag mal, stimmt das: 
bei Radio D ist eine Eule und sie heißt Eulalia? 
 
Ayhan 
Ja, Carlos, das stimmt. 
Woher weißt du das? 
 
Carlos 
No es importante, 
äh – das ist nicht so wichtig. 
Wichtig ist:  
Eulalia ist ein spanischer Name, 
Santa Eulalia. 
 
Ayhan 
Santa Eulalia? 
 
Carlos 
Si, eine Heilige, eine Märtyrerin. 
 
Ayhan 
O, Madonna. 
Carlos, Carlos, bist du noch da? 

 
Водещ 
И тъй, казахме, че две думи ще Ви помогнат да разбе-
рете за коя друга Ойлалия говори Карлос. Той говори 
за SANTA EULALIA,  
Света Ойлалия.  

 
Carlos 
Santa Eulalia. 

 
Водещ 
Тази дума Ви насочва към религиозния контекст. 
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Връзката с религията се подсилва и от втората дума – 
става дума за светица, за една мъченица - MÄR-
TYRERIN. 

 
Ayhan 
Santa Eulalia? 

 
Carlos 
Si, eine Heilige, eine Märtyrerin. 

 
Водещ 
Света Ойлалия е умряла едва на дванайсет години, а 
мъченица станала преди много, много столетия, по-
точно през 4. век. Айхан навярно иска да изрази съ-
чувствие, възкликвайки “Света Богородице!”/  
„O Madonna!“. В този момент обаче телефонната 
връзка прекъсва. 

 
Ayhan 
O, Madonna. 
Carlos, Carlos, bist du noch da? 

 
Водещ 
Това обърква Айхан. Да не би да е обидил Карлос? Да 
не би Карлос да си е помислил, че Айхан иронично е 
употребил израза “Света Богородице!”/ „O Madonna!“. 
Затова ли Карлос е прекъснал разговора? За да си 
изясни ситуацията, Айхан хуква към Карлос, който ра-
боти в редакцията за чужди езици на Радио Д. 
По време на телефонния разговор Карлос дори не се е 
потрудил да обясни откъде знае за Ойлалия. 

 
Carlos 
No es importante, äh –  
das ist nicht so wichtig. 
 

Водещ 
За Карлос е важно да подчертае, че Ойлалия е именно 
испанско име. 

 
Carlos 
Wichtig ist:  
Eulalia ist ein spanischer Name, 
Santa Eulalia. 

 
Водещ 
Ойлалия е и испанско име, но от гръцки произход. Без 
да съм говорила с Карлос, мога да Ви уверя, уважаеми 
слушатели, че между него и Айхан не е възникнало 
недоразумение. Не Карлос е затворил телефона. При-
чината за прекъснатия разговор е просто техническа 
грешка.  
 
Виждам, че нашият Професор гори от нетърпение да 
Ви обясни нещо. Заповядайте, господин професоре! 
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Paula 
Und nun kommt − unser Professor. 
 
Ayhan 
Radio D ... 
 
Paula 
... Gespräch über Sprache. 

 
Професор 
Добър ден, драги слушатели! Любопитният човек иска 
да знае много неща. За тази цел обаче той трябва да 
може да задава въпроси. Днес ще се занимаем с това 
как се задават въпроси на немски език. 
 
Водещ 
Някои въпроси започват с въпросителна дума. Това 
нашите слушатели вече знаят. 
 
Професор 
Така е. Вие ,например, вече знаете въпроси, започва-
щи с думата “защо” – WARUM, когато питаме за някак-
ва причина. 

 
Sprecherin 
Warum? 
Warum heiße ich Eulalia? 
 

Водещ 
Има обаче и въпроси без въпросителни думи. 

 
Sprecher 
Bist du wirklich eine Eule? 
 

Професор 
Точно така. Отговорът на такива въпроси е или “да” 
или “не”, или пък “Не знам.” 

 
Водещ 
При такива въпроси, в които отсъства въпросителна 
дума, глаголът стои в началото на изречението. Чуйте 
два примера: “Вярно ли е това?” “Преча ли?” 
 

Sprecher 
Stimmt das?  
Störe ich? 
 

Професор 
Сега бих помолил нашите слушатели да напрегнат 
чувствителния си слух. Съществуват въпросителни 
изречения, които са построени досущ като разказните 
изречения. 
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Водещ 
С други думи не съдържат въпросителна дума и глаго-
лът не е в началото на изречението. 
 
Професор 
Правилно. Дали става дума за въпросително или раз-
казно изречение можете да установите единствено по 
интонацията. Опитайте се да различите кое от двете 
следващи изречения представлява въпрос. 

 
Sprecher 
Du bist auch da. 
 
Sprecherin 
Du bist auch da? 
 

Водещ 
Това не е никак лесно. Може би трябваше да подска-
жете на слушателите, че при въпросителното изрече-
ние интонацията се повишава.  
 

Josefine 
Hallo, Eule, du bist auch noch da? 
 

Професор 
Права сте. Моля за извинение. Нека още веднъж да-
дем възможност на слушателите да сравнят двете из-
казвания. Второто от тях съдържа в себе си въпрос. 

 
Ayhan 
Deine Stimme ist schön. 

 
Eulalia 
Meine Stimme ist schön? 
TsssTsssTsss Tsss 
 

Водещ 
Вече е късно и в редакцията главните герои от днеш-
ния епизод се сбогуват. 

 
Compu und Josefine 
Gute Nacht, schöne Stimme. 
 
Eulalia 
Danke, gute Nacht. 
 

Водещ 
Достатъчно за днес. В следващия урок ще отговорим 
на слушателски писма. 

 
Paula 
Liebe Hörerinnen und Hörer, bis zum nächsten Mal. 
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Чухте Радио Д. Радиокурс по немски език на Гьоте Ин-
ститут и Радио Дойче Веле.  

 
Ayhan 
Und tschüs. 
 
 

Herrad Meese 


