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Урок 06 – Как умира крал Лудвиг? 
 
В замъка Нойшванщайн Паула и Филип срещат тайнствен непознат, който носи 
мантията на крал Лудвиг. Двамата разследват мистериозните обстоятелства, 
при които е умрял крал Лудвиг. 
 
Мъж, който носи мантията на крал Лудвиг, се опитва да убеди Паула и Филип, че той 
е самият монарх. Но как всъщност е загинал Лудвиг? Двамата редактори представят 
различните теории за неясната смърт в езерото Щарнберг. Основният въпрос е: 
Дали това е било убийство на не особено обичан владетел или самоубийство на 
един луд?  
  
Срещата с непознатия представя формите на общуване между хора, които се 
познават и непознати. Въвеждат се обръщенията „Вие” и „ти”.  Освен това се 
обръща внимание на глагола „sein”.  
 
 
Манускрипт към урок 6 
 

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 шестия ни урок от езиковия радиокурс 
Радио Д, драги слушателки и слушатели! Спомняте си, 
надявам се, че нашите двама редактори Филип и 
Паула се намират в един замък в Бавария, построен от 
крал Лудвиг Втори. Там се случват мистериозни неща. 
По време на разследването Филип и Паула 
преживяват още една странна среща. В замъка 
двамата се натъкват на видение, облечено в разкошна 
мантия – MANTEL, обточена с бял хермелин. 

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

 
Водещ 
Чуйте сега какво се случва на тази среща. Каква 
мантия или какво палто (каквото е буквалното 
значение на думата MANTEL) е наметнал мъжът? И 
какво твърди той? 

 
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. 

 
Водещ 
Филип и Паула смаяни установяват, че мъжът е 
наметнал мантията на крал Лудвиг. 

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

 
Водещ 
Крал Лудвиг Втори е изобразен върху много портрети 
тъкмо с такова разкошно синьо палто или мантия, 
обточена с бяла кожа. Напълно объркана, Паула 
заговаря мъжа и го пита кой е той. 
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Paula 
Entschuldigung. 
Entschuldigung: 
Wer sind Sie? 
 

Водещ 
Сигурно можете да си представите удивлението на 
Паула и Филип, когато мъжът им съобщава, че е крал 
Лудвиг. 

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

Водещ 
Пред тях е човек, който твърди, че е крал Лудвиг, 
умрял – както е добре известно – още през 1886 
година. Това, разбира се, е изключително странно. Но 
и донякъде разбираемо, ако си припомним, че и до 
днес не се знае как точно е умрял Лудвиг Втори.  
 
Онова, което с положителност се знае обаче, е, че 5 
дни преди мистериозната му смърт той е отвлечен 
насилствено от замъка Нойшванщайн. Обвиняват го, 
че е занемарил задълженията си на крал и харчи 
всичкото си злато единствено за строежи на замъци. 
Обявяват го на бърза ръка за душевно болен и го 
закарват в друг баварски замък в близост до едно 
езеро, Щарнбергерското езеро. 
 

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

 
Водещ 
И каво става там? Чуйте две версии за онова, което 
вероятно се е случило. Какво според Вас се случва в 
следващата сцена? 
 

Szene 2: am Starnberger See; Todesversion 1 
 
Dr. Gudden 
Majestät, wie geht es Ihnen? 
 
König Ludwig 
Ach, Doktor Gudden: 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! 

 
Водещ 
И тъй, представихме Ви една от версиите какво може 
би се е случило. Негово кралско величество се 
разхожда край брега на езерото, придружен от личния 
си лекар, доктор Гуден, натоварен със задачата да го 
пази. Но угнетеният крал нагазва във водите и лекарят 
не успява да му попречи. Нещо по-лошо - той се удавя 
също, борейки се с господаря си.  

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

 
Водещ 
Няма да се впускаме в разсъждения относно 
мъглявостите в тази история – например, как така и 
двамата се удавят в топлата плитка вода,  защо 
часовникът на краля е спрял час и половина преди 
този на лекаря и тъй нататък, и тъй нататък. Това е 
причината обаче много хора да вярват в друга версия. 
Чуйте сега и нея. Какво според вас се случва? 

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

 
Водещ 
Чухте изстрела, нали? Значи става дума за убийство. 
И действително, някои верноподани баварци смятат, 
че крал Лудвиг е бил убит. Но докато потомците на 
краля забраняват да бъдат изследвани тленните му 
останки,  хипотезите и догадките ще продължават. 
Нека сега обаче обърнем гръб на мистериите и 
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попитаме нашия Професор дали поне в немския език 
няма малко повече яснота. 

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

Водещ 
Здравейте, господин Професоре, какво ще кажете – 
има ли яснота в немския език? 
 
Професор 
Определено има повече яснота отколкото в случая със 
смъртта на Лудвиг Втори. Ясно е например, че всяко 
немско изречение обикновено съдържа глагол и 
съществително или местоимение. Нека днес се 
съсредоточим върху глагола. Глаголът показва какво 
се случва или какво е. Така например Компу казва 
“разследвам”. RECHERCHIEREN – такава е 
безличната форма на глагола на немски език. В 
речника всеки един глагол е даден тъкмо в тази 
форма. 

 
Sprecher 
Recherchieren – recherchieren – recherchieren 
 

Професор 
Чуйте тази форма още веднъж и обърнете, моля, 
внимание на окончанието ‚–en’. 

 
Compu 
Recherchieren – recherchieren – recherchieren 

 
Професор 
Глаголът в немския език променя формата си в 
зависимост от това дали говорим за себе си или за 
някого другиго. Чуйте как употребяваме глагола, когато 
казваме нещо за себе си – например кои сме, къде 
сме или какво сме. Глаголът е винаги на второ място 
в изречението. 

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

Водещ 
На немски  език към личната форма на глагола трябва 
да прибавим и съответното лично местоимение. 
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Професор 
Точно така. Когато говорим за себе си, трябва да 
добавим личното местоимение “аз” – ICH. Чуйте това 
още веднъж. 

 
Schauspieler 
Ich bin König Ludwig. 
 

Водещ 
Ако питаме за лице, използваме думичката “кой” – 
WER. Това вече Ви е известно. Обърнете обаче 
внимание в репликите, които ще чуете, на различните 
форми на обръщение. Чуйте най-напред учтивата 
форма на обръщение, в която се използва личното 
местоимение “Вие” – SIE. 

 
Paula 
Entschuldigung.  
Entschuldigung: 
Wer sind Sie? 
 

Професор 
А сега обърнете внимание на неофициалната форма 
на обръщение, при която се използва личното 
местоимение “ти” – DU.  

 
Philipp 
Wer bist du denn? 
 
Compu 
Ich bin Compu. 
 

Водещ 
Благодаря за днес, господин професоре! 
 
Професор 
Моля. 

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. 
 

Водещ 
А сега чуйте отново отделните сцени. 

 
Паула и Филип остават още известно време в замъка 
Нойшванщайн. Там те се натъкват на човек, облечен в 
разкошна мантия –мантия, обточена с хермелин,  като 
тази на крал Лудвиг. 
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Wiederholung von 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. 
 

Водещ 
Смъртта на Лудвиг Втори е настъпила при 
мистериозни обстоятелства. Може би се е случило 
следното... 
 

Wiederholung Szene 2: Am Starnberger See; To-
desversion 1 
 
Dr. Gudden 
Majestät, wie geht es Ihnen? 
 
König Ludwig 
Ach, Doktor Gudden, 
das Wasser ... 
 
Dr. Gudden 
Majestät? 
 
Nein! Nein! 
Halt Majestät, Halt! 
 
Halt! 
 
Dr. Gudden 
Was machen Sie denn? 
Halt! Halt! 
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Hilfe!  
Hilfe! 

 
Водещ 
Или пък се е случило следното… 
 

Wiederholung Szene  3: Am Starnberger See; To-
desversion 2 
 
1. Männerstimme 
Alles klar? 
 
2. Männerstimme 
Psst! Still! 
 
1. Männerstimme 
Achtung, ... jetzt ... und ... 
 

Водещ 
В следващия урок ще говорим по-малко за смъртта и 
повече за живота на крал Лудвиг Втори.  

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

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

 
Ayhan 
Und tschüs. 
 
 

Herrad Meese 


