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Лекција 12 – Дописи од слушатели 
 
Доколку нешто не сте разбрале, добро решение е да препрашате. Професорот 
одговара на дописи од слушателите за досегашните лекции: добра можност за 
повторување и продлабочување на содржините.   
 
Слушателите прашуваат, Професорот одговара.  
Притоа тој детално ги обработува сите прашања. За слушателите тоа е одлична 
можност да ги повторат содржините и да го продлабочат знаењето или едноставно 
да прашаат за она што отсекогаш сакале да го знаат.  
 
Прашањата на слушателите: Која форма на обраќање се употребува во која 
ситуација? На кого му се обраќам со „ти“ или со „Вие“? Како да се претставам? Кога 
го користам името, а кога презимето? Какво значење имаат модалните партикули 
„denn”, „doch“ и „eigentlich“ и која е разликата меѓу „nicht“ и „nichts“? 
 
 
Manuskript der Episode 12 
 

Водител  
Добредојдовте во дванаесеттата лекција на 
радиоговорниот курс Радио Д. Денеска ќе ви понудиме 
нешто посебно: ќе одговарамe на дописи од 
слушателите, поточно нашиот Професор ќе одговара.  

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

 
Водител  
Да почнеме веднаш со првото прашање: една 
слушателка би сакала повеќе да знае за формите на 
обраќање во германскиот: кога се употребува du –  ти,  
а кога Sie –  Вие? 
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Професор  
Да, тоа е мошне интересно прашање. Тоа си го 
поставуваат дури и некои Германци. Но да посочиме 
прво пример. Обидете се да ги слушнете  SIE ВИЕ или  
DU ТИ формите. 

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

Професор  
Ќе ви пуштиме два извадока од сцените во кои се 
појавуваат овие два изразa. Можеби сè уште се 
сеќавате на тоа кој кому што му вели? Тогаш ќе може 
да претпоставите кога се користи DU ТИ а кога SIE 
ВИЕ 

 
Dr. Gudden 
Was machen Sie denn? 
 

Водител  
Тоа беше лекарот на Кралот Лудвиг Втори. 
 
Професор 
Тој се разбира, особено учтиво му се обраќа  на 
кралот. Учтивото обраќање во германскиот се 
изразува со SIE ВИЕ. 

 
Josefine  
Ayhan, was machst du da? 
 

Водител  
Тоа беше Јозефине која заинтересирано го прашува 
Ајхан што прави. 
 
Професор  
Бидејќи Јозефине и Ајхан се млади и добро се 
познаваат, односно честопати се заедно, тие се 
обраќаат еден на друг со DU ТИ. Слушнете уште два 
други примери и внимавајте на улогите на лицата што 
учествуваат во разговорот.  

 
Paula 
Entschuldigung. Entschuldigung: Wer sind Sie? 
 
Schauspieler 
König Ludwig. 
 
Paula 
Also, Philipp: Das ist Ayhan. 
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Philipp 
Wie heißt du? Ayhan? Ayhan? 
 

Водител  
Значи: Ако сакате да бидете учтиви и да изразите 
почит и ако им се обраќате на непознати или на лица 
кои се на повисока позиција тогаш се употребува 
формата за обраќање SIE ВИЕ.   
Ако им се обраќате на пријатели и луѓе кои ги 
познавате, се употребува формата DU ТИ.  
 
Професор  
Не, вака генерално не може да се каже; честопати се 
случува луѓе кои се познаваат да се обраќаат со SIE 
ВИЕ – а помладите луѓе честопати се обраќаат 
веднаш со DU ТИ  иако не се познаваат.  
На нашите слушателки и слушатели би им кажал дека 
никогаш не е погрешно да му се обратите некому со 
SIE ВИЕ. Ако некому веднаш му се обратите со DU ТИ, 
тогаш лицето со кое разговарате  може да се чуствува 
навредено, а тоа не е добар почеток за разговор. 
 
Водител  
Да, и луѓето на кои им се обраќате со SIE ВИЕ, а кои 
сметаат дека е нормало да им се обрати со DU ТИ ќе 
Ви го кажат тоа.  

 
Водител  
Наредното прашање на еден наш слушател се 
однесува на тоа како да се претставите. Прашањето е 
дали се кажува само името или името и презимето. 
 
Професор  
За ова веќе зборувавме во една од претходните 
лекции и укажавме на тоа дека зависи од социјалниот 
контекст.  
Нашите слушатели би требало да знаат, дека нема да 
погрешат, ако едноставно си го кажат само презимето, 
особено во официјални пригоди или кога запознаваат 
нови лица. 

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

Водител  
Кога им се претставувате на други луѓе или Ве 
претставуваат, тoa се разбира предизвикува и 
реакција.  
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Професор  
Секако. Се вели angenehm „драго ми е“, што е многу 
формално и помалку старомодно; најчесто самите се 
претставувате за возврат. Честопати се слуша и 
прашањето: „Wie gaht es Ihnen?“  - Како сте? односно  
„Wie geht’s?“– Како си?  

 
Dr. Gudden 
Majestät, wie geht es Ihnen? 
 
Philipp 
Tag, Hanne. Wie geht’s? 
 

Водител  
Но ова прашање не треба буквално да се сфати, 
нели?  
 
Професор  
Во ситуација кога некого за првпат запознавате, тоа 
прашање не е ништо друго освен флоскула. Но, и на 
таа флоскула се возвраќа со друга  флоскула. На 
пример  „Danke gut“ „Благодарам добро “ или  „Danke, 
und Ihnen?“ „Благодарам, а како сте Вие?“. Значи,  не 
треба детално да го опишете Вашето моментално 
расположение.  

 
Водител  
Веќе дојдовме до наредното прашање кое  навистина 
е тешко. Еден слушател прашува која е употребата на  
малиот збор denn.  
 
Професор  
Тешко? Не, не би рекол. Тоа е напротив паметно 
прашање. Воодушевен сум. 
Слушателот прашува за функцијата на DENN. Тоа е 
збор кој не ја менува својата форма, тоа е партикула- 
PARTIKEL. 
 
Водител  
Но пред да дадете премногу апстрактен одговор, г-
дине Професоре, Ве молам  дајте им еден конкретен 
пример на слушателите.  

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

Професор  
Сигурно ги разбравте двете прашања: „Wer bist du? Кој 
си ти? Was machen Sie? Што правите Вие?“ Во 
зависност од тоа во кој контекст, во која ситуација се 
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поставени овие прашања, постои различно 
акцентирање. 
На прашањето „Wer bist du?“ акцентот може да падне 
на пример на du, ако сакате да знете кое е лицето. 

 
Sprecherin 
Wer bist du? 
 

Водител  
Оваа љубопитност или вчудовиденост се засилува со 
партикулата DENN. Така на пример   кога Филип 
првпат го слушна гласот на Компу запраша зачудено: 

 
Philipp 
Wer bist du denn? 
 
Compu 
Ich bin Compu. 
 

  Професор  
Со DENN  се реагира на нешто што претходно е 
кажано или сторено. Може да се искаже со чудење или 
лутење. Слушнете уште еден пример во кој акцентот 
паѓа на глаголот MACHEN. 

 
Sprecher 
Was machen Sie denn? 
 

Водител 
Разбирливо е лекарот на кралот Лудвиг многу да се 
налути, кога кралот го вовлекува во водата. 

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

Професор  
Зборот  DENN  – како и сите други партикули  – не ја 
менува смислата на реченицата. Но изјавата се 
модифицира, т.е. се засилува или се намалува..  
 
Водител  
Значањето на изјавата останува исто – зошто треба 
нашите слушатели токму тоа да го знаат?  
 
Професор  
Во право сте, речениците се разбираат и без 
партикулите, значи не мора долго да се трага по 
значењето. Но нашите слушатели би требало да 
знаат, дека овие партикули доста често се 
употребуваат во германскиот јазик, особено во 
говорниот јазик. Речениците со партикули звучат 
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попријатно, и не се толку сувопарни. Слушнете уште 
два примера. 

 
Sisi  
Was ist denn das? 
 
König Ludwig 
Ein Tisch, liebe Sisi. 
 
Josefine 
Hilfe, wer ist das denn? 
 
Compu 
Eulalia. 
 

Водител  
Слушнавте ли и други партикули? 
 
Професор  
Да, би сакал да укажам на партикулата  doch. Со 
DOCH му се обраќате на соговрникот, за да добиете 
потврда.  

 
Sprecher 
Das ist doch Philipp. 
 

Професор  
Соговорникот се потсетува, дека нешто би требало и 
да знае – на пример дека во Радио Д има утка.  

 
Philipp 
Wie bitte? Wer ist das denn? 
 
Paula 
Eine Eule. Das siehst du doch! 
 

Водител  
И токму кога нешто е разбирливо само по себе се 
претпочита, се употребува  DOCH, но исто така и за да 
се искаже мала лутина.  

 
Josefine 
Hallo, Eule, du bist auch noch da? 
 
Compu 
Das ist eine Eule, aber sie heißt Eulalia. 
Das weißt du doch. 
 

Професор  
На крај сакам да укажам и на мојата омилена 
партикула: тоа е партикулата eigentlich. Еigentlich  
прилично општа партикула. 
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Sprecher 
Wo ist Philipp? 
 
Sprecherin 
Wo ist eigentlich Philipp? 
 

Водтел  
Зошто општа? 
 
Професор  
Бидејќи се чини дека е безначајна, а сепак може многу 
да ја засили содржината на некое негодување. Што 
мислите: Дали Ајхан постави безначајно прашање или 
во него се крие негодување, имено дека Филип не е во 
редакцијата? 

 
Ayhan 
Wo ist eigentlich Philipp? 
 
Paula 
In München. 
 
Compu 
Nein, im Stau. Philipp ist im Stau. 
 

Водител  
Продолжуваме со наредното прашање. Еден слушател 
прашува кога се користи – NICHT  не а кога – NICHTS 
ништо. 
 
Професор  
Сега ќе направам исклучок и нема да почнам со 
пример, туку на нашите слушателки и слушатели би 
сакал да им дадам еден предлог: Зборовите за 
негација NICHT и NICHTS во германскиот звучат многу 
слично. Поради тоа постои опасност, тие да се 
помешаат.  
 
Водител  
Како да се избегне тоа?  
 
Професор  
Најдобро е примерите да се учат во одреден котекст, 
да си ја претставите ситуацијата: Во ситуација во која 
немате никаква претстава за што станува збор, 
пологично е да се каже: „Ich verstehe nichts.“ „Ништо не 
разбирам “ 

 
Sprecher 
Ich verstehe nichts. 
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Водител  
Тоа се случи со Ајхан кога Паула се врати од 
репортажното патување во врска со кралот Лудвиг и се 
лутеше за нешто, што тој не можеше да го разбере.  

 
Ayhan 
Paula, ich verstehe nichts. 
Ich verstehe überhaupt nichts. 
 
Paula  
Du verstehst nichts? Ach! 
 

Професор  
NICHTS негира значи нешто општо, на пример дека 
ништо не рабирате, или ништо не знаете или ништо не 
можете... Претпоставувам дека во сите јазици постои 
разлика помеѓу тоа дали ништо не знаете или само 
нешто не ви е познато. Тоа во германскиот се 
изразува со помош на зборот NICHT. Тоа секогаш се 
однесува на нешто конкретно.  
 
Водител  
На пример, фактот дека Филип не е во редакцијата на 
Радио Д, кога мајка му го бара на телефон.  

 
Frau Frisch 
Mein Name ist Frisch, Hanne Frisch. 
Ist Philipp da? 
 
Josefine 
Nein, der ist nicht da. 
 

Професор  
Дозволете ми да направам мала дигресија и да кажам 
збор - два и за антонимот на NICHTS – за зборот alles 
– се’. 

 
Sprecherin 
Du verstehst alles? 
 

Водител  
Јозефине беше навистина зачудена, кога забележа 
дека Ојлалија сè разбира.  

 
Josefine 
O, Entschuldigung, du verstehst alles? 
 

Професор  
ALLES и NICHTS и во позитивиниот и во негативниот 
случај означуваат нешто што е многу општо.  

 
Josefine 
Eulalia, Eulalia –  
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woher kommt dein Name? 
 
Eulalia 
Ich bin klug und weise, 
aber ich weiß nicht alles. 
 

Водител  
За жал нашето време за одговарање дописи од 
слушателите за денеска заврши. Ви благодарам 
Професоре.  
 
Професор  
Јас им благодарам и на слушателките и на 
слушателите за нивните паметни прашања.  
 
Водител  
Во наредната лекција Филип и Паула ќе истражуваат 
нов случај.  

 
Paula 
Liebe Hörerinnen und Hörer, bis zum nächsten Mal. 
 
Ayhan 
Und tschüs. 
 

Herrad Meese 


