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Урок 20 – Слушателска анкета  
 
Паула и Филип търсят мнението на слушателите. Темата на предаването е 
„Грях ли е лъжата?” Слушателите могат да кажат своето мнение за измамата с 
кръговете на полето и да дадат оценка на поведението на селяните. 
 
„Грях ли е лъжата?” Това е въпросът на Паула и Филип към слушателите. Повод за 
това са кръговете в полето, за които двамата журналисти вече са разказали. 
Неморална ли е постъпката на селяните или доверчивите туристи сами са си 
виновни? Отговорите на слушателите са съвсем ясни. 
  
За разлика от слушателите, които трябва да отговорят на въпросите на редакцията с 
„да” или „не”, професорът има задача с три възможни отговора. В немския има 
женски, мъжки и среден род. Това се обяснява с определителните членове „der“, 
„die“ и „das“. 
 
 
Манускрипт към урок 20 
 

Обявяване с встъпителна музика: 
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 двайсетия ни урок от езиковия 
радиокурс Радио Д, драги слушателки и слушатели! 
Спомняте ли си? В нивите край едно село се бяха 
появили мистериозни кръгове. Те обаче се оказаха не 
следи от НЛО, а специално очертани от местните 
хора. Какво е това? Лъжа? Или може би дори грях? 
Паула и Филип се интересуват какво е мнението на 
слушателите на Радио Д и ги молят да се обадят в 
редакцията или да изпратят електронни писма. Паула 
и Филип молят слушателите за тяхното мнение по 
въпроса: “Може ли лъжата да бъде грях?” 
 

Paula 
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. 
 
Philipp 
Willkommen ... 
 
Paula 
... bei Radio D. 
 
Philipp 
Radio D ... 
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Paula 
... das Hörertelefon. 
 
Szene 1: Hörertelefon (1) 
 
Philipp 
Willkommen zu unserem Hörertelefon. Wir fragen Sie 
heute: „Kann denn Lüge Sünde sein?“  
Rufen Sie uns an: Radio D, Telefon 030/ 3 ...  
 
Paula 
Oder ganz einfach: mailen Sie uns. 
Radio D @ ... 
 

Водещ 
И така, става дума за ЛЪЖА (на немски LÜGE) и за 
ГРЯХ (на немски SÜNDE). Първата слушателка, 
госпожа Фриш, има съвсем определено мнение: 
Едните са били ХИТРИ (на немски се използва думата 
от английски произход CLEVER), а другите са били 
ГЛУПАВИ (на немски DUMM). Да чуем кой според нея 
е хитър и кой – глупав. 
 

Szene 2: Hörertelefon (2) 
 
Paula 
Und da ist auch schon eine Hörerin. 
Frau Frisch, was ist Ihre Meinung? 
 
Frau Frisch 
Also, wirklich: Mysteriöse Kreise von Ufos? 
Wer glaubt das denn? 
 
Paula 
Also keine Lüge? Keine Sünde? 
 
Frau Frisch 
Keine Sünde, keine Lüge. Die Bauern waren clever und 
die Touristen waren dumm. Mysteriöse Kreise von 
Ufos? Wer glaubt das denn? 
 

Водещ 
Според госпожа Фриш хитри са били СЕЛЯНИТЕ (на 
немски BAUERN), а глупави са били туристите. 
 

Frau Frisch 
Die Bauern waren clever und die Touristen waren 
dumm. 
 

Водещ 
Че кой ли ще повярва в мистериозни кръгове, 
оставени от НЛО, пита слушателката. 
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Frau Frisch 
Also, wirklich: Mysteriöse Kreise von Ufos? Wer glaubt 
das denn? 
 

Водещ 
Само по тона на въпроса “Че кой ли ще повярва на 
това?”, е ясно: слушателката смята цялата тази 
история за голяма безсмислица. 
 

Frau Frisch 
Wer glaubt das denn? 

 
Водещ 
Аз обаче трябва да Ви уверя, че и до ден-днешен 
някои хора се захласват по такива кръгове и че с тях 
се занимават дори учените. 
Вие навярно се сетихте, че категоричната госпожа 
Фриш, е майката на Филип. Тя е доста раздразнителна 
и Филип всъщност много се радва, че не той е вдигнал 
слушалката. 
Чуйте сега и следващото обаждане: на господин 
Перини от Италия. 
 
Той не взима много насериозно цялата акция на 
селяните. Гледа на нея по-скоро като на игра. От кое 
използвано понятие стигаме до този извод? 
 

Szene 3: Hörertelefon (3) 
 
Philipp 
Und da ist noch ein Hörer. 
 
Paula  
Der Hörer heißt – Perini. 
 
Philipp 
Herr Perini, ist das richtig? 
 
Herr Perini 
Ja. 
 
Paula 
Was meinen Sie? 
 
Herr Perini  
Alora, Lügen, wieso Lügen? 
Das war eine kleine Inszenierung ... 
 
Philipp 
Inszenierung?  
 
Herr Perini 
Ma si, naturalemente: 
ein paar Kreise, 
ein paar Ufos, 
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ein paar Euro, 
alles ein bisschen mysteriös – e basta, 
und fertig ist die Inszenierung. 
 
Paula 
Also keine Lüge? Keine Sünde? 
 
Herr Perini 
Scusi, die Deutschen haben immer ein Problem. 
Aber wo ist das Problem? 
Lüge, Sünde, nein –  
nur ein bisschen Theater. 
 
Philipp 
Danke, Herr Perini. 
Und nun, bitte nicht mehr anrufen. Bitte nicht mehr anru-
fen.  
 

Водещ 
Сигурно сте успели да чуете понятието 
ИНСЦЕНИРОВКА (на немски INSZENIERUNG) – тъкмо 
това са направили селяните според господин Перини. 
 

Herr Perini 
Das war eine kleine Inszenierung ... 
 

Водещ 
Може би Ви е дошло наум и понятието ТЕАТЪР (на 
немски THEATER). И имате пълно право. 
 

Herr Perini 
Lüge, Sünde, nein – 
nur ein bisschen Theater. 
 

Водещ 
Господин Перини посочва веднага и реквизитите, 
които принадлежат към театъра и към 
инсценировката: няколко кръга, няколко НЛО-та, 
няколко евро – и всичко това поднесено в една 
мистериозна опаковка. 
 

Herr Perini 
Ma si, naturalemente: 
ein paar Kreise, 
ein paar Ufos, 
ein paar Euro, 
alles ein bisschen mysteriös – e basta,  
und fertig ist die Inszenierung. 
 

Водещ 
А когато Паула го пита дали това не е лъжа или грях, 
господин Перини споделя мнението си, че 
ГЕРМАНЦИТЕ (на немски DEUTSCHE) все имат 
някакъв проблем. Проблем, който той самият не 
вижда. 
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Herr Perini 
Scusi, die Deutschen haben immer ein Problem. – Aber 
wo ist das Problem? 
 

Водещ 
Не че искаме да се оправдаваме, ама нека да кажа, че 
въпросът ни към слушателите не беше напъмно 
сериозен. Спомняте си, нали? Въпросът за нашият 
слушателски телефон гласеше: “Може ли лъжата да 
бъде грях?” 
 

Philipp 
Wir fragen Sie heute: „Kann denn Lüge Sünde sein?“ 
 

Водещ 
Този въпрос всъщност подсеща за прочутата песен на 
Сара Леандър от един филм от 1938 година. В този 
филм тя пее “Може ли любовта да бъде грях?”. 
Времето за слушателски обаждания вече свърши, така 
че Филип моли хората да престанат да се обаждат. 
 

Philipp 
Und nun, bitte nicht mehr anrufen. Bitte nicht mehr anru-
fen. 

 
Водещ 
Все пак още една слушателка е успяла да пробие. 
Филип дори не може да предположи, че…Хайде де, 
кой ли пък е на телефона? 
 

Szene 4 (Hörertelefon 4) 
 
Eulalia  
Lügen haben kurze Beine. 
 
Paula 
Ja, dann vielen Dank für Ihre Anrufe. 
 

Водещ 
Това е Ойлалия, разбира се. Тя просто казва една 
немска пословица, а именно: “На лъжата краката са 
къси.” 
 

Eulalia 
Lügen haben kurze Beine. 
 

Водещ 
Как да разбираме тази пословица? Нека си 
представим, че лъжите наистина имат крака и могат да 
побегнат. Няма обаче да избягат много надалеч, ако 
краката им са къси, нали така. Именно това е 
смисълът на поговорката: с лъжи далеч не се стига. 
Но ние с Вас, драги слушатели, сигурно ще стигнем 
по-далеч, защото с нас вече е професорът. 
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Paula 
Und nun kommt − unser Professor. 
 
Ayhan 
Radio D ... 
 
Paula 
... Gespräch über Sprache. 
 

Водещ 
Здравейте, господин професоре! 
 
Професор 
Днес ще обърнем внимание на още една характерна 
особеност на немския език –ЧЛЕНОВЕТЕ (на немски 
ARTIKEL). Това са онези малки думички, които се 
намират непосредствено преди съществителните, 
тоест – пред онези думи, които назовават лице, 
предмет или понятие. Чуйте сега три примера. 
 

Sprecherin 
der Hörer 
das Problem 
 
die Inszenierung 
 

Водещ 
Както чухте, на немски има три определителни члена: 
DER, DAS и DIE. 
 
Професор 
Да, наистина, три са, при това се използват 
изключително често. Определителните членове 
посочват рода на съществителното. Определителният 
член  DER указва мъжки род. 
 

Sprecher 
der Hörer 
 

Водещ 
Определителният член  DAS указва среден род. 
 

Sprecher 
das Problem 

 
Професор 
Определителният член  DIE указва женски род. 
 

Sprecherin 
die Inszenierung 
 

Водещ 
Добре, но защо се казва ЛЪЖАТА - DIE LÜGE?  
Да не би само жените да лъжат? 
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Професор 
Разбира се, че не, моля Ви се! Само в редки случаи за 
рода на едно съществително има някаква причина. 
При това в различните езици родовете често пъти са 
различни. На френски например лъжа и грях са от 
мъжки род. 
 
Водещ 
С други думи, най-добре е определителният член да 
се заучи заедно със съществителното, ако човек иска 
да го използва правилно все пак. Така ли е? 
 
Професор 
Друг начин просто няма. DER, DIE, DAS – това са 
определителни членове. Тъй че нека да споменем и 
неопределителните: EIN и EINE. 

 
Sprecher 
ein Hörer 
ein Problem 
 
Sprecherin 
eine Inszenierung 
 

Водещ 
Господин професоре, кога обаче се използва 
определителният и кога – неопределителният член? 
Има ли някакво правило? 
 
Професор 
Да, такова правило съществува. Неопределителният 
член се използва, когато става дума за нещо 
непознато и когато се споменава за първи път. Така 
например Филип казва, че на линията има слушател. 
Слушателят все още е непознат за Филип и за 
публиката. 
 

Philipp 
Und da ist noch ein Hörer. 
 

Водещ 
Паула получава информацията от Филип и й придава 
определеност, назовавайки името на слушателя. 
 

Paula  
Der Hörer heißt – Perini. 
 

Водещ 
Но да сбъркаш определителния член не е чак такава 
голяма беда. Нали, господин професоре? 
 
Професор 
Не, не е беда. Обикновено  дори не възникват и 
недоразумения. В немския език обаче членовете 
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оказват влияние върху други думи и върху 
склонението. Но това е тема за някой следващ урок. 
 
Водещ 
В такъв случай – благодаря Ви, господин професоре!. 
А Вие, драги слушатели, можете още веднъж да 
прослушате диалозите. Накрая ще чуете и една нова 
сцена. 
 
Чуйте най-напред обаждането на слушателката. 
 

Wiederholung Szene 2: Anruf Frau Frisch 
 
Paula 
Und da ist auch schon eine Hörerin. 
Frau Frisch, was ist Ihre Meinung? 
 
Frau Frisch 
Also, wirklich: Mysteriöse Kreise von Ufos? 
Wer glaubt das denn? 
 
Paula 
Also keine Lüge? Keine Sünde? 
 
Frau Frisch 
Keine Sünde, keine Lüge. Die Bauern waren clever  
und die Touristen waren dumm.  
Mysteriöse Kreise von Ufos? Wer glaubt das denn? 
 

Водещ 
А сега - обаждането на слушателя. 
 

Wiederholung Szene 3: Anruf Herr Perini 
 
Philipp 
Und da ist noch ein Hörer. 
 
Paula  
Der Hörer heißt – Perini. 
 
Philipp 
Herr Perini, ist das richtig? 
 
Herr Perini 
Ja. 
 
Paula 
Was meinen Sie? 
 
Herr Perini  
Alora, Lügen, wieso Lügen? 
Das war eine kleine Inszenierung ... 
 
Philipp 
Inszenierung?  
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Herr Perini 
Ma si, naturalemente: 
ein paar Kreise, 
ein paar Ufos, 
ein paar Euro, 
alles ein bisschen mysteriös – e basta, 
und fertig ist die Inszenierung. 
 
Paula 
Also keine Lüge? Keine Sünde? 
 
Herr Perini 
Scusi, die Deutschen haben immer ein Problem. 
Aber wo ist das Problem? 
Lüge, Sünde, nein –  
nur ein bisschen Theater. 
 
Philipp 
Danke, Herr Perini. 
Und nun, bitte nicht mehr anrufen. Bitte nicht mehr anru-
fen.  
 

Водещ 
Накрая можете да изслушате и електронното писмо от 
един слушател. 
 

Szene 5: in der Redaktion 
 
Josefine 
Was ist das denn? 
 
Compu 
Gesundheit, Josefine. 
 
Josefine  
Danke, hallo, Compu.  
Was machst du denn da? 
 
Compu 
Ach, ich lese ein bisschen.  
Mails, Hörermails ... 
 
Eulalia 
Was steht da? 
Ein Kreter sagt: Alle Kreter lügen. 
 
Compu  
Komisch. 
 
Josefine 
Alle Kreter lügen. Das ist ja direkt philosophisch.  
Aber das versteht ihr ja nicht. 
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Eulalia 
Ich schon. 
 
Compu 
Ich nicht. 
 

Водещ 
А Вие разбрахте ли този диалог? Може би ще успея да 
Ви улесня, ако Ви кажа, че ставаше дума за КРИТЯНИ 
(на немски KRETER), тоест за обитателите на гръцкия 
остров Крит. Загадката е в това: ако един критянин 
казва, че всички критяни лъжат, той самият лъже ли? 
 

Paula 
Bis zum nächsten Mal, liebe Hörerinnen und Hörer. 
 

Чухте Радио Д. Радиокурс на Гьоте Институт и радио 
Дойче Веле. 

 
Ayhan 
Und tschüs. 
 
 

Herrad Meese 


