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Лекција 25 – Поздравување на бродовите  
 
Уредниците се обидуваат да го истражат значењето на зборот „getürkt“. Освен 
тоа, посетуваат необично пристаниште, каде секој брод добива посебен 
поздрав. 
 
Во пристаништето Вилком-Хефт бродовите ги поздравуваат со националната химна 
на земјата, под чие знаме пловат. Во форма на радиодрама Паула и Филип 
потсетуваат на почетоците на оваа традиција. Со тоа е поврзано можното 
објаснување за значењето на зборот „getürkt“. За тоа време Ајхан чека во 
редакцијата и времето го минува читајќи книга за утки.  
 
Ајхан и чита на Ојлалија, бидејќи таа не знае да чита. И во оваа епизода повторно 
станува збор за глаголски префикси. Како се менува значењето на глаголот преку 
префиксот? 
 
 
Manuskript der Episode 25 

 
Го слушате радиоговорниот курс Радио - Д. Заеднички 
проект на Гете институтот и Радио Дојче Веле. 
Авторка е Херад Меезе. 
 
Водител 
Добредојдовте во 25-тата лекција на радиоговорниот 
курс Радио Д.  
Филип и Паула седат во ресторан крај реката Елба во 
Хамбург, од каде  бродовите што пристигнуваат и 
заминуваат по традиција се поздравуваат со 
националното знаме и химна на земјата од каде 
доаѓаат. Тие ја играат и играта од детството на Филип: 
ги гледаат знамињата, ја слушаат националната химна 
и погодуваат од која земја доаѓаа тие. 
 

Philipp 
Du hörst die Nationalhymne ... 
 
Du siehst die Flagge ... 
 

Водител 
Во меѓувреме Паула му ја раскажува на Филип 
приказната за бродовите, химните и потеклото на 
идиомот „GETÜRKT„: Во 1895 година тогашниот 
германски крал Вилхелм Втори отвори канал кој ги 
поврзува Балтичкото и Северното Mоре, со што 
значително се подобрил бродскиот сообраќај. На 
свеченоста биле поканети бродови од различни земји. 
При нивното пристигнување ги поздравувал бродскиот 
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оркестар со  нивните национални химни. Но, што 
правеле ако не знаеле некоја национална химна?  
Такво нешто навистина се случило, имено, кога 
пристигнал брод со знаме со турската полумесечина.  
Замислете си дека сте во 1895 и слушнете што се 
случувало тогаш.  

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

Водител 
Обидете се да разберете како музичарите ја решиле 
ситуацијата. Притоа важна улога игра месечината 
MOND. 
 

Szene 1: Kanaleinweihung 
 
Ansager 
Aufgepasst. 
Da kommt ein Schiff. 
Und – die türkische Hymne. 
 
Kapellmeister 
Los geht’s – die türkische Hymne. 
 
Musiker 1 
Türkisch? Türkisch? Hast du die Noten? 
 
Musiker 2 
Nein. 
 
Musiker 3 
Ich auch nicht. 
 
Mehrere Musiker 
Ich auch nicht. Ich auch nicht. 
 
Kapellmeister 
Kennt jemand die türkische Hymne? 
 
Mehrere Musiker 
Nein. 
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Musiker 2 
Und was spielen wir jetzt? 
 
Kapellmeister 
Wir improvisieren. 
Auf der Flagge ist ein Halbmond. 
Also spielen wir ein Mondlied. 
Los geht’s: „Der Mond ist aufgegangen ...“ 

 
Водител 
Музичарите, како што можеби разбравте, 
импровизираат.  

 
Kapellmeister 
Wir improvisieren. 
 

Водител 
Но не е случаен ниту изборот на мелодијата којашто ја 
импровизираат: имено на бродското знаме може да се 
види полумесечина.  

 
Kapellmeister 
Auf der Flagge ist ein Halbmond. 
 

Водител 
Поради тоа шефот на музичарите одлучил да свират 
една песна за месечината.  

 
Kapellmeister 
Also spielen wir ein Mondlied. 
 

Водител 
Романтичните Германци, се разбира, имаат песна 
којашто ја опејува месечината. До ден денес 
музичарите ја пејат познатата народна песна 
„Месечината изгреа.“ 
 
На почеток од сцената диригентот бара од музичарите 
да бидат внимателни оти повторно пристигнува брод.  

 
Ansager 
Aufgepasst. 
Da kommt ein Schiff. 

 
Водител 
Оркестарот треба да ја свири турската национална 
химна.  

 
Kapellmeister 
Los geht’s – die türkische Hymne. 

 
Водител 
Но, ниту еден музичар ги нема нотите.  
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Musiker 1 
Türkisch? Türkisch? Hast du die Noten? 

 
Musiker 2 
Nein. 
 
Musiker 3 
Ich auch nicht. 
 

Водител 
И никој не ја знае турската национална химна! 
Впрочем, тие и не можеа да ја знаат, бидејќи 
тогашното османлиско царство немаше химна. 
Наместо турската химна, музичарите мораа да 
изведат креативна импровизација, да фалсификуваат 
односно TÜRKEN. Ова е една од приказните  за 
потеклото на зборот. Тогаш овој поим имал позитивно 
значење. Денес се користи во смисла кога некој се 
„преправа“ или „фалсификува“ - значи се користи во 
негативна смисла и треба многу внимателно да се 
користи.  
 
Слушнете го крајот од разговорот меѓу Паула и Филип. 
Која е причината што Филип ненадејно го смени 
расположението?      
 

Szene 2: Im Restaurant von Willkomm-Höft  
 
Philipp 
Türken – etwas improvisieren, hm, klingt ja interessant. 
 
Paula  
Weiß Ayhan das wohl? 
 
Philipp 
Das ist doch egal.  
Ayhan? Wieso Ayhan? Ich bin doch hier. 
 
Eulalia  
Sehr romantisch. 

 
Водител 
Тоа што Паула го спомна Ајхан е причината зошто  
Филип го смени расположението. Мислам дека нашиот 
драг Филип е љубоморен... 
 
Паула се прашува дали Ајхан знае за приказната и за 
значењето на зборот TÜRKEN.  
Неговите родители доаѓаат од Турција.  
 

 
Paula 
Weiß Ayhan das wohl? 
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Водител 
Се разбира дека Филип мора да се запраша зошто 
Паула мисли на Ајхан, кога тој, Филип, е во нејзина 
близина.  
 

 
Philipp 
Ayhan? Wieso Ayhan? Ich bin doch hier. 
 

Водител 
Дали Ајхан на Паула и’ е само симпатичен или има 
нешто повеќе од тоа?  
Дали Ојлалија знае нешто – или на што мисли кога 
вели  „романтично“?  
 

Eulalia  
Sehr romantisch. 

 
Водител 
Филип и Паула мора да се вратат во редакцијата во 
Берлин. Ојлалија веќе одлета и го сретна Ајхан. Таа е 
изненадена што чита Ајхан во моментот. Можете да 
разберете за што се работи?  
 

Szene 3: In der Redaktion 
 
Eulalia 
Hallo Ayhan. 
 
Ayhan 
Hallo, Eulalia. 
 
Eulalia 
Was liest du denn da? Zeig mal. 
Oh, ein Buch über Eulen. 
Komme ich da auch vor? 
 
Ayhan  
Das weiß ich nicht.  
Willst du mitlesen? 
 
Eulalia 
Ich kann doch nicht lesen. 
Liest du mir vor? Bitte! 
 
Ayhan 
Na klar. Also 
Die Eulen fliegen vor allem nachts. Sie fliegen leise ... 
 
Paula 
... und sind klug und weise. 
 
Eulalia 
Das stimmt, Paula. 
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Ayhan 
Aber das steht hier nicht! 

 
Водител 
Ајхан чита книга – тоа можевте да го заклучите од 
поврзувањето со глаголот чита - lesen. 

 
Eulalia 
Oh, ein Buch über Eulen. 

 
Водител 
Во книгата има многу слики од утки и затоа Ојлалија се 
интересира дали можеби пишува нешто и за неа? 

 
Eulalia 
Komme ich da auch vor? 
 

Водител 
Дипломатски како што е стилот на Ајхан, но и по малку 
шеговито, тој ја прашува Ојлалија дали можеби и таа 
сака да чита. Но Ојлалија не знае да чита и затоа го 
моли Ајхан тој да и чита на глас.  

 
Ayhan 
Willst du mitlesen? 
 
Eulalia 
Ich kann doch nicht lesen. 
Liest du mir vor? Bitte! 
 

Водител 
Ахјан читаше и читаше... 
А ние за жал  не можеме повеќе да слушаме, бидејќи 
сега доаѓа нашиот Професор. 

 
Paula 
Und nun kommt − unser Professor. 
 
Ayhan 
Radio D ... 
 
Paula 
... Gespräch über Sprache. 
 

Професор 
Значи, Ајхан чита книга за утки. Тоа би сакал да го 
земам како повод, за да кажам нешто за глаголот 
LESEN чита. 
 
Водител 
Ојлалија не знае да чита. 
 

Eulalia 
Ich kann doch nicht lesen. 
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Водител 
И  затоа го моли Ајхан да и’ чита.  
 

Eulalia 
Liest du mir vor? Bitte! 
 

Водител 
Забележувам што сакате да ни кажете господине 
Професор: Тука треба да се внимава на две работи: 
VORLESEN -некому да му читаш е глагол со деллив 
префикс VOR.  
 

Sprecher 
vorlesen 
 

Професор 
Да, освен тоа, кај глаголот LESEN, како и кај некои 
други глаголи, се менува вокалот во основата на 
глаголот: Во второ и трето лице e се менува во ie. 
Слушнете го тоа уште еднаш.  
 

Sprecher 
lesen 
 
Sprecherin 
Was liest du? 
 
Eulalia 
Was liest du denn da? 
 

Професор 
Глаголи, коишто го менуваат вокалот, го менуваат и 
кога имаат префикс, како што беше случајот со LESEN 
и VORLESEN. 
 

Sprecher 
vorlesen 
 
Sprecherin 
Liest du mir vor? 

 
Водител 
Ви благодарам, господине Професор. Ние нема да Ви 
читаме повеќе, туку сега можете сами да ги слушнете 
сцените уште еднаш.  

 
Слушнете ги Филип и Паула во ресторан. 

 
Philipp 
Türken – etwas improvisieren, hm, klingt ja interessant. 
 
Paula 
Weiß Ayhan das wohl? 
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Philipp 
Das ist doch egal.  
Ayhan? Wieso Ayhan? Ich bin doch hier. 
 
Eulalia 
Sehr romantisch. 

 
Водител 
Слушнете што прави Ајхан.  
 

Eulalia 
Hallo Ayhan. 
 
Ayhan 
Hallo, Eulalia. 
 
Eulalia 
Was liest du denn da? Zeig mal. 
Oh, ein Buch über Eulen. 
Komme ich da auch vor? 
 
Ayhan  
Das weiß ich nicht.  
Willst du mitlesen? 
 
Eulalia 
Ich kann doch nicht lesen. 
Liest du mir vor? Bitte! 
 
Ayhan 
Na klar. Also 
Die Eulen fliegen vor allem nachts. Sie fliegen leise ... 
 
Paula 
... und sind klug und weise. 
 
Eulalia 
Das stimmt, Paula. 
 
Ayhan 
Aber das steht hier nicht! 

 
Водител 
Во наредната лекција ќе се случи нешто 
непредвидливо, што особено Паула нема да ја радува 
многу.  
 

Paula 
Bis zum nächsten Mal, liebe Hörerinnen und Hörer. 
 
Ayhan 
Und tschüs. 
 

Herrad Meese 


