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Лекција 06 – Како почина кралот Лудвиг? 
 
Во замокот Нојшванштајн Паула и Филип сретнаа непознат и многу таинствен 
човек, кој ја носи наметката на кралот Лудвиг. Тие истражуваат под какви 
мистериозни околности починал кралот.  
 
Човекот со раскошна наметка, иста како онаа на кралот Лудвиг, сака да ги натера 
Паула и Филип да веруваат дека тој е починатиот монарх. Но, како починал 
всушност кралот Лудвиг? Двајцата уредници преку радиодрама ги објаснуваат 
различните теории околу неразјаснетата смрт на кралот Лудвиг на Eзерото 
Штарнберг. Клучното прашање гласи: дали беше убиство на несакан владетел или 
пак самоубиство на умоболен крал?  
 
Преку средбата со непознатиот човек се прикажуваат различните форми на 
обраќање меѓу пријатели и непознати. За оваа намена се воведени формите за 
обраќање „Sie“ и „du“. Освен тоа ќе ги погледнеме и одредените глаголски 
форми од глаголот „sein“. 
 
 
Manuskript der Episode 06 
 

Водител 
Добредојдовте во шестата лекција на 
радиоговорниот курс Радио Д. Можеби се сеќавате, 
дека нашите двајца уредници Паула и Филип се во 
замокот во Баварија, што го изградил кралот Лудвиг 
Втори. Таму се случуваат мистериозни работи. 
Паула и Филип при нивните истражувања доживеаја 
и невообичаена средба. Таму во замокот видоа 
човечка фигура во раскошна наметка со бело крзно.  

 
Paula 
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. 
 
Philipp 
Willkommen ... 
 
Paula 
... bei Radio D. 
 
Philipp 
Radio D ... 
 
Paula 
... die Reportage. 
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Водител  
Слушнете ја оваа средба: Каква наметка носи 
човекот? Што тврди тој?  

 
Szene 1: Im Schloss Neuschwanstein 
 
Paula 
Philipp, da, schau mal der Mantel. 
 
Philipp 
Das ist doch, das ist doch ...  
 
Paula 
... der Mantel von König Ludwig. 
 
Philipp 
Das ist König Ludwig. 
 
Paula 
Entschuldigung. Entschuldigung: 
Wer sind Sie? 
 
Schauspieler 
König Ludwig. 
 
Philipp 
Wie bitte? 
 
Schauspieler 
Ich bin König Ludwig. 
 

Водител  
Филип и Паула, вчудоневидени, заклучуваат дека 
човекот ја носи наметката на кралот Лудвиг.  

 
Philipp 
Das ist doch, das ist doch ...  
 
Paula 
... der Mantel von König Ludwig. 
 

Водител 
Кралот Лудвиг на многу уметнички слики е 
претставен токму со таква раскошна сина наметка со 
бело крзно. Иритирана, Паула му се обраќа на 
човекот и го прашува кој е тој? 

 
Paula 
Entschuldigung. Entschuldigung: 
Wer sind Sie? 
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Водител 
Сигурно можете да си замислите колку се 
вчудоневидени Филип и Паула, кога човекот тврди 
дека тој бил кралот Лудвиг. 

 
Schauspieler 
König Ludwig. 
 
Philipp 
Wie bitte? 
 
Schauspieler 
Ich bin König Ludwig. 
 

Водител 
Значи, таму се ноаѓа еден човек и тврди дека бил 
кралот Лудвиг, кој како што е познато почина уште во 
1886 година. Сево ова е мошне чудесно. Но до 
некаде и разбирливо, ако се земе предвид дека до 
ден/денес не е разјаснето како починал кралот 
Лудвиг. 
 
Но она што со сигурност го знаеме е дека 5 дена 
пред неговата мистериозна смрт бил насилно 
грабнат од замокот Нојшванштајн: Нему му се 
забележува дека не се грижел за своите обрвски 
како крал и дека давал пари само за неговите 
замоци. Го прогласиле за душевно болен и бил 
однесен во друг замок во Баварија во близината на 
едно големо езеро, Штарнбергер Зее.  

 
Philipp 
Radio D ... 
 
Paula 
... das Hörspiel. 
 

Водител  
А што се случило таму? Слушнете две верзии за тоа 
што наводно се случило. Што се случува во 
нареднава сцена?  

 
Szene 2: am Starnberger See; Todesversion 1  
 
Dr. Gudden 
Majestät, wie geht es Ihnen? 
 
König Ludwig 
Ach, Doktor Gudden, 
seufzend: das Wasser ... 
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Dr. Gudden 
Majestät? 
 
 
Nein! Nein! 
Halt Majestät, Halt! 
 
Halt! 
 
Dr. Gudden 
Was machen Sie denn? 
Halt! Halt! 
Hilfe! Hilfe! 
 

Водител 
Драги слушателки и слушатели, тоа беше првата 
верзија, како наводно починал кралот: Неговото 
височество, кралот, се шетал на брегот на езерото 
во придружба на својот лекар д-р Гуден, кој бил 
задолжен внимателно да ја следи неговата 
здравствена состојба.  
Но потиштениот крал влегол во водата, а лекарот, 
обидувајќи се да го спречи, се дави во борба со 
кралот.  

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

Водител  
Прашање е зошто двајцата се удавиле во топлата 
плитка вода и зошто часовникот на кралот застанал 
час и половина порано отколку оној на неговиот 
лекар итн.  
Дали дејството сепак сосема поинаку се одиграло?  
Слушнете ја втората верзија: Што се случува во неа?  

 
Szene 3: am Starnberger See; Todesversion 2 
 
1. Männerstimme 
Alles klar? 
 
2. Männerstimme 
Psst! Still! 
 
1. Männerstimme 
Achtung, ... jetzt ... und ... 
 

Водител 
Значи, беше убиство? Некои Баварци верни на 
кралот веруваат дека кралот Лудвиг бил убиен. Сè 
додека неговите потомци не дозволат да се испитаат 
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неговите посмртни останки ќе има нови приказни и 
шпекулации.  
Но, предлагам да ги оставиме мистериозните работи 
настрана и да го запрашаме професорот дали барем 
германскиот јазик е нешто појасен. 

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

Водител 
Г-дине Професоре, што велите: Дали германскиот 
јазик е јасен? 
 
Професор 
Во секој случај појасен отколку смртта на Лудвиг 
Втори. Јасно е на пример дека во секоја германска 
реченица има глагол и именка или заменка. Денеска 
ќе се посветиме на глаголот. Глаголот кажува што се 
случува или што е.  
Така на пример Компу тврди, тој ќе истражувал RE-
CHERCHIEREN: вака гласи германскиот глагол во 
инфинитив. Во оваа форма глаголите се  наоѓаат во 
речникот.  

 
Sprecher 
Recherchieren – recherchieren – recherchieren 
 

Професор 
Слушнете уште еднаш и внимавајте на наставката‚–
en’. 

 
Compu 
Recherchieren – recherchieren – recherchieren 
 

Професор 
Глаголите во германскиот ја менуваат својата форма 
во зависност од тоа дали на пример се кажува нешто 
за себе или за некој друг. Слушнете како со глагол 
може да кажете нешто за себе самите– на примерт 
кој   
или каде сте или што сте. Глаголот стои на второто 
место.  

 
Sprecher 
Ich bin Compu. 
Ich bin bei Radio D. 
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Sprecherin 
Ich bin Redakteurin. 
 

 
Водители 
На личната форма на глаголот во германскиот мора 
да и се додаде соодветна лична заменка.  
 
Професор 
Така е. Ако едно лице зборува за себе, тогаш мора 
да се додаде личната заменка ich – ICH -ЈАС. 
Слушнете уште еднаш.  

 
Schauspieler 
Ich bin König Ludwig. 
 

Водител  
Ако поставите прашање за некое лице тогаш се 
употребува прашалниот збор wer – WER Кој, тоа 
веќе го знаете. Но Ве молам сега внимавајте на 
другите различни форми. Слушнете ја право 
учтивата форма на обраќање со личната заменка  
Sie – SIE Вие. 

 
Paulа 
Entschuldigung. Entschuldigung: 
Wer sind Sie? 
 

Професор  
Сега внимавајте на пријателската форма на 
обраќање со личната заменка du – DU, Ти. 

 
Philipp 
Wer bist du denn? 
 
Compu 
Ich bin Compu. 
 

Водител 
Да, срдечно ви благодарам за денеска, г – дине 
Професоре. 

 
Ayhan 
Wer bist denn du? 
Ich bin Compu. 
Und wer sind Sie? 
Ich bin König Ludwig. 
Wer ist denn das? 
Das weiß ich nicht. 
Ich bin ich. 
 

Водител 
А сега можете ушете еднаш да ги слушнете  сцените. 
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Паула и Филип подолго останаа во замокот 
Нојшванштајн. 
 
Тие видоа човечка фигура со раскошна наметка, 
крзнена наметка, онаква каква што радо носел и 
кралот Лудвиг.  

 
Paula 
Philipp, da, schau mal der Mantel. 
 
Philipp 
Das ist doch, das ist doch ...  
 
Paula 
... der Mantel von König Ludwig. 
 
Philipp 
Das ist König Ludwig. 
 
Paula 
Entschuldigung. Entschuldigung: 
Wer sind Sie? 
 
Schauspieler 
König Ludwig. 
 
Philipp 
Wie bitte? 
 
Schauspieler 
Ich bin König Ludwig. 
 

Водител 
Смртта на Лудвиг Втори е мистериозна. Се вели 
дека можеби вака се случила ... 

 
Dr. Gudden 
Majestät, wie geht es Ihnen? 
 
König Ludwig 
Ach, Doktor Gudden, 
seufzend: das Wasser ... 
 
Dr. Gudden 
Majestät? 
 
 
Nein! Nein! 
Halt Majestät, Halt! 
 
Halt! 
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Dr. Gudden 
Was machen Sie denn? 
Halt! Halt! 
Hilfe! Hilfe! 
 

Водител 
Или пак вака било... 

 
1. Männerstimme 
Alles klar? 
 
2. Männerstimme 
Psst! Still! 
 
1. Männerstimme 
Achtung, ... jetzt ... und ... 
 

Водител  
Во наредната лекција помалку ќе зборуваме за 
смртта на кралот Лудвиг Втори, а многу повеќе за 
неговиот живот.  

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

Herrad Meese 


