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Урок 25 – Посрещане на корабите  
 
Двамата журналисти се опитват да изследват значението на думата „getürkt“ 
(измамен). За целта използват пристанище, където всеки кораб се посреща по 
различен начин. 
 
На пристанище Вилком-Хьофт всеки кораб се посреща с химна на страната, под 
чийто флаг пътува. В една радио-пиеса Паула и Филип разглеждат произхода на 
тази традиция. С него е свързано и обяснението на думата „getürkt“. В същото време 
в редакцията Айхан чете книга за совите.  
  
Тъй като Ойлалия не може да чете, Айхан й чете откъси от книгата. И в този епизод 
става дума за представките на глаголите. Как представката променя значението 
на глагола? 
 
 
Манускрипт към урок 25 
 

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 двайсет и петия урок от езиковия ни 
радиокурс Радио Д, драги слушателки и слушатели! 
Спомняте ли си думата, която използва Филип, за да 
опише измамата с фалшивата акула в Хамбургското 
пристанище? 
 

Philipp 
Oh Mann, alles getürkt! 
 
Paula 
Wie bitte? Was hast du gesagt? 
 

Водещ 
Паула е много възмутена и разказва на Филип откъде 
произлиза думата. И Вие ще чуете нейното обяснение 
в първата сцена. 
Филип и Паула са седнали в един ресторант край река 
Елба и се забавляват с играта от детството на Филип: 
по флаговете на преминаващите кораби се опитват да 
установят националността им. 
Преди много години, в далечната 1895 същото нещо, 
макар и много по-официално, са правили други. През 
1895 година тогавашният германски император 
Вилхелм Втори тържествено открива една много 
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важна мореплавателна артерия – канала между 
Балтийско и Северно море. На тържеството били 
поканени кораби от най-различни страни. Всеки от 
тези кораби вдигал националния си флаг и бил 
приветстван от духов оркестър с химна на своята 
държава. Но как ли е постъпвал оркестърът, когато не 
е знаел химна на съответната страна? Тъкмо това се е 
случило с един кораб, на чийто флаг бил изобразен 
символът на Турция – полумесецът. Опитайте се да се 
пренесете в далечната 1895 година и чуйте какво се е 
случило. 

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

Водещ 
Опитайте се да разберете как музикантите са се 
справили със ситуацията. Важна роля в нея играе 
полумесецът, или по-точно – ЛУНАТА (на немски 
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. 
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Kapellmeister 
Kennt jemand die türkische Hymne? 
 
Mehrere Musiker 
Nein. 
 
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 ...“ 

 
Водещ 
Както навярно сте разбрали, музикантите 
импровизират.  
 

Kapellmeister 
Wir improvisieren. 
 

Водещ 
Импровизацията обаче не е подбрана случайно, 
защото на флага на кораба се вижда полумесец. 
 

Kapellmeister 
Auf der Flagge ist ein Halbmond. 
 

Водещ 
Ето защо диригентът решава да изсвирят една песен, 
посветена на луната. 
 

Kapellmeister 
Also spielen wir ein Mondlied. 
 

Водещ 
Разбира се, като романтичен народ германците имат 
доста песни за луната или за месечината. Така че 
оркестърът започва да свири популярната и до днес 
народна песен “Тихо месецът възлиза”. 
 
В началото на сцената диригентът моли оркестрантите 
за внимание, тъй нато в пристанището влиза нов 
кораб. 
 

Ansager 
Aufgepasst. 
Da kommt ein Schiff. 
 

Водещ 
След това диригентът им казва да изпълнят турския 
химн. 
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Kapellmeister 
Los geht’s – die türkische Hymne. 
 

Водещ 
Но музикантите не разполагат с нотите на химна.  
 

Musiker 1 
Türkisch? Türkisch? Hast du die Noten? 
 
Musiker 2 
Nein. 
 
Musiker 3 
Ich auch nicht. 
 

Водещ 
И никой не знае кой е турският национален химн, 
което, впрочем, не е толкова изненадващо, защото 
тогавашната Османска империя изобщо не е имала 
химн. И как да има ноти за несъществуващ химн? 
Така немският глагол TÜRKEN  по онова време е 
звучал положително – в смисъл на “изобретявам”, 
“импровизирам”. Днес обаче той се използва като 
синоним на “мамя”, “измамвам”, “фалшфицирам”, 
тоест – звучи негативно.  
Това е само едно от няколкото различни обяснения за 
произхода на глагола TÜRKEN. А ние вече знаем, че 
Паула е разказала на Филип тъкмо тази история за 
откриването на канала между Балтийско и Северно 
море.  
Нека сега да изслушаме края на разговора между 
двамата. Какво тъй внезапно променя настроението на 
Филип? 
 

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. 
 

Водещ 
Паула споменава името на Айхан и тъкмо това 
променя настроението на Филип. Тя се пита дали 
Айхан знае и положителния смисъл на глагола 
TÜRKEN.  
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Paula 
Weiß Ayhan das wohl? 
 

Водещ 
Горкият Филип! Какви усилия само полага да изслуша 
дългата история на Паула, как дори по едно време я 
прегръща – а тя... мисли само за Айхан! Естествено, 
Филип няма как да не си зададе неприятния въпрос 
защо Паула мисли за Айхан докато е заедно с него, с 
Филип. 
 

Philipp 
Ayhan? Wieso Ayhan? Ich bin doch hier. 
 

Водещ 
Този въпрос си задаваме и ние. Дали пък Паула не 
изпитва към Айхан нещо повече от обикновена 
симпатия? Нима помежду им вече има нещо? И дали 
Ойлалия не знае повече от нас? Защо иначе ще 
подхвърля думата “романтично”? 
 

Eulalia 
Sehr romantisch. 

 
Водещ 
Филип и Паула вече трябва да се връщат в Берлин, в 
редакцията на Радио Д. А там ги чака Айхан. Нека да 
чуем какво прави той в редакцията. Ойлалия е 
изпреварила двамата и вече е долетяла в редакцията. 
Тя е изненадана от книгата, която чете Айхан. 
Опитайте се да разберете за какво става дума. 
 

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 ... 
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Paula 
... und sind klug und weise. 
 
Eulalia 
Das stimmt, Paula. 
 
Ayhan 
Aber das steht hier nicht! 

 
Водещ 
Да, Айхан чете някаква книга. Навярно сте разпознали 
глагола LESEN (на български ЧЕТА) и сте чули новата 
дума BUCH (на български КНИГА). 
 

Eulalia 
Oh, ein Buch über Eulen. 
 

Водещ 
В книгата има много снимки на кукумявки, тъй че 
Ойлалия съвсем естествено се интересува дали става 
дума и за нея самата в тази книга. 
 

Eulalia 
Komme ich da auch vor? 
 

Водещ 
Не ми се вярва Ойлалия да се появява в книгата, 
Айхан обаче е истински дипломат. Вместо да отговори, 
той закачливо пита Ойлалия не иска ли да чете заедно 
с него. Но тя не може да чете и го моли да й почете на 
глас. 
 

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

Водещ 
Айхан тъкмо е започнал да чете, и ето, че в 
редакцията влиза Паула. След пътуването до Хамбург 
тя е в добро настроение и положително има много 
неща за разказване. Ние за съжаление няма да можем 
да чуем разказа й, защото нашият господин професор 
е вече тук. 
 

Paula 
Und nun kommt − unser Professor. 
 
Ayhan 
Radio D ... 
 
Paula 
... Gespräch über Sprache. 
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Водещ 
Здравейте, господин професоре! 
 
Професор 
И така, Айхан чете книга за кукумявки. Това ми дава, 
разбира се, повод да обясня нещо за глагола LESEN  
на български ЧЕТА). 
 
Водещ 
Защото нали Ойлалия не може да чете… 
 

Eulalia 
Ich kann doch nicht lesen. 
 

Професор 
И именно поради това моли Айхан да й почете на глас. 
 

Eulalia 
Liest du mir vor? Bitte! 
 

Водещ 
А-а, да! Чак сега разбирам накъде биете, професоре. 
Тук има две нови неща. За “чета на глас” в немския се 
използва глаголът VORLESEN, който има делима 
представка VOR. 
 

Sprecher 
vorlesen 
 

Професор 
Да, и освен това – както става и при други глаголи – 
тук имаме промяна на основната гласна. Във второ и 
трето лице единствено число “е” се превръща в “ie”, 
което на български се чете като ий. Чуйте пак. 
 

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

Водещ 
Глаголите, които променят коренната си гласна, 
запазват тази своя особеност, включително и в 
случаите, когато имат представка. Както в нашия 
пример с LESEN и VORLESEN. 
 

Sprecher 
vorlesen 
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Sprecherin 
Liest du mir vor? 

 
Водещ 
Благодаря Ви, господин професоре!  
В следващия ни урок ще се случи нещо непредвидено, 
което специално у Паула не предизвиква кой знае 
каква радост. 
 

Paula 
Bis zum nächsten Mal, liebe Hörerinnen und Hörer. 
 

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

 
Ayhan 
Und tschüs. 
 
 

Herrad Meese 


