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Урок 01 – Посещение на село 
 
Филип отива с колата си на село. Гостуването при майка му Хане обещава по-
чивка, но скоро след пристигането си Филип опознава и неприятните страни на 
селската идилия. 
 
„Природа, колко хубаво“, казва Филип, когато е на село при майка си, където иска да 
си почине. Но освен крави и котки на село има други животни. Моментът с пиенето 
на кафе в градината бързо отминава. Досадни насекоми смущават спокойствието на 
Филип и той получава дори болезнен опит. 
 
Дори онези, които имат малък запас от думи, могат да разберат сцената. Шумовете 
дават ориентация къде се намира Филип. Слушателите научават начините за поз-
драв и сбогуване. 
 
 
Манускрипт към урок 01 
 

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 
Драги слушателки и слушатели, добре дошли на на-
шия първи урок от езиковия радиокурс Радио Д! Посъ-
ветваха ме  засега още  да не Ви казвам къде се раз-
играва действието и с какви герои Ви предстои да се 
запознаете. Защо ли? Ами защото с днешния урок ис-
каме преди всичко да Ви убедим, че макар да не знае-
те немски, все пак доста добре разбирате. Как ще ста-
не това ли? Много просто. Съсредоточете виманието 
си единствено върху шумовете и картините, които тези 
шумове извикват  в съзнанието Ви при слушане. Може 
би картините от следващите сцени ще се сглобят в 
кратък разказ. И тъй, започваме веднага с първата 
сцена. 
 

Philipp 
Hallo. Haaallooo. 
 

Професор 
Чакайте, чакайте! Започнахте прекалено рано. И аз 
бих желал да поздравя слушателите.  
Добър ден на всички! Първо бих искал да Ви се предс-
тавя: наричат ме “Професорът”, защото... как да ка-
жа.... защото се инетересувам от немския език и ще се 
постарая да го направя разбираем за Вас.  
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Водещ 
Извинявайте, господин професоре, не исках да Ви 
пренебрегвам.  
А Вас, драги слушателки и слушатели, ще помоля да 
си приготвите лист хартия и молив и да отбележите 
към всяка сцена по една или няколко ключови думи – 
разбира се, само ако в момента не сте зад волана. 
Така. Сега вече можем, надявам се, да започнем с 
първата сцена.   
Водещ (Продължение): Опитайте се, докато слушате, 
да разберете закъде пътува младежът от следващата 
сцена. А може би ще успеете да доловите и името му. 
 

Szene 1: Auf dem Land 
 
Philipp 
Hallo. Haaallooo. 
 
Hallo, Mieze. 
 
Frau (Hanne) Frisch 
Hallo, Philipp. Tag, mein Junge. Willkommen. 
 
Philipp 
Tag, Hanne. 
 
Philipp 
Ach, schön hier. 
 

Водещ 
Не беше чак толкова трудно, нали? Схванали сте си-
гурно, че младежът отива с кола на село – чухте, че 
мучи крава, мяука котка и наблизо минава трактор. 
Навярно сте успели да чуете и това, че младежът се 
казва Филип и на село го очаква някаква жена. 
И тъй, проследете действието по-нататък. Съсредото-
чете отново вниманието си върху шумовете и си за-
пишете една ключова дума: каква напитка поднасят на 
Филип? 
 

Szene 2: Im Haus 
 
Frau Frisch 
Hallo, Philipp, Kaffee. 
 
Philipp 
Was ist? 
 
Frau Frisch 
Kaffee. Es gibt Kaffee. 
 
Philipp 
Okay, danke. 
Hm, der Kaffee ist gut. 
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Водещ 
След като пристига от града на село, Филип най-
напред взима душ, а след това Хане – не знаем още 
коя е тя – му поднася кафе. На Филип, естествено, му 
е много добре. За съжаление обаче, това няма да трае 
дълго. И тъй, чуйте какво става по-нататък. Съсредо-
точете се отново върху шумовете и тона в гласа на 
Филип: как се променя настроението му? И защо? От-
бележете си в тази връзка няколко ключови думи. 
 

Szene 3: Im Garten 
 
Philipp 
Ah! Super! Einfach super hier. Ach ja. 
 
Natur, Natur pur. 
Ist das schön. 
 
Und die Kuh macht muh. 
 
muuuh, muuuh 
 
Na ja, der Traktor ... 
 
Hey! Schluss jetzt) 
 
Au. Aua. 
Mistbiene. 
 
Frau Frisch 
Alles okay? 
 
Philipp 
Nein. 
Mistbiene. 
 
Natur, Natur pur − na super! 
 

Водещ 
Горкият Филип! В началото всичко беше толкова хуба-
во: той е във възторг от девствената природа, от шу-
моленето на листата и жуженето на пчелите; забавля-
ват го дори мученето на кравите и буботенето на трак-
тора. За жалост обаче на село има и рояци мухи, които 
могат да бъдат твърде досадни. Срещат се и пчели, 
които, както знаем, жилят доста болезнено. И когато 
Филип е ужилен от пчела, настроението му се проме-
ня. Напълно обяснимо е, че вече не е тъй въодушевен 
– ругае природата, влиза обратно в къщата и отива в 
стаята си. 
За съжаление обаче и там няма да намери мечтания  
покой. Защо това е така, ще разберете от следващото 
предаване, тъй като сега давам думата на нашия 
Професор. 
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Професор 
Драги слушатели, приветствам ви с “добре дошли” за 
първия ни разговор на тема „Език”, или по-точно каза-
но, разговор за някои стратегии, улесняващи разбира-
нето при слушане. Нека поразсъждаваме заедно над 
това какви по-скоро несъзнателни действия сте из-
вършвали, докато сте слушали всяка отделна сцена. 
В началото на предаването Ви помолихме да се със-
редоточите върху шумовете, както и  върху картините, 
извикани в съзнанието Ви от тях – например по време 
на първата сцена, която сега ще чуете още веднъж. 
 
Водещ 
Извинете, Професоре, от ясно по-ясно е, че  чувате 
как някой кара кола и пристига на село.  
 
Професор 
Имате пълно право. За съжаление обаче при изучава-
нето на чужд език често забравяме това. Вслушваме 
се единствено в думите, особено в онези, които не 
разбираме. Аз от своя страна бих искал да насърча 
слушателите да се вслушват в онова, което сами мо-
гат да предположат или отгатнат. А тук влизат и шумо-
вете.  
 
Водещ 
Добре, разбирам. С помощта на шумовете в току-що 
чутата сценка отгатваме къде точно се развива дейс-
твието. 
 
Професор 
Точно така. Но посредством  шумовете можем да стиг-
нем и до други заключения, например за това какво 
точно извършва някой, тоест да си представим дейст-
вия.  
 
Водещ 
Добре, добре, всичко е ясно: някой се къпе. Но докол-
кото Ви познавам, сигурно няма да се задоволите с 
това.  
 
Професор 
Разбира се, че не. Можем например да се вслушаме в 
самия тон на човека – смее ли се или е ядосан. 
 
Водещ 
Но това в различните култури е съвсем различно. Ня-
кои хора говорят много високо и възбудено... 
 
Професор 
... да, и в такъв случай германците мислят, че хората 
се карат, а в действителност съвсем не е така. Просто 
разговорът е много оживен. При това положение тряб-
ва да си представим цялостната ситуация, контекста, 
както например в следващата сцена. 
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Philipp 
Ah! Super! Einfach super hier. Ach ja. 
 
Natur, Natur pur. 
Ist das schön. 
 
Hey! Schluss jetzt! Aufhören! 
 

Водещ 
Ако Филип отива на село, за да търси спокойствие, то 
естествено е, че мухите му пречат и го дразнят. 
 
Професор 
Да, да – така си представят хората от града  селската 
идилия... 
 
Водещ 
Ние обаче искахме да говорим за средствата, които ни по-
магат при разбирането на даден език. 
 
Професор 
Да, именно. Шумовете помагат, тонът на гласа също, 
но съществуват и други стратегии,  улесняващи раз-
бирането. Ако се опрете на картините, изникнали в 
съзнанието Ви при слушане, пред очите Ви автома-
тично се очертава определена ситуация: когато един 
шофьор натиска клаксона при пристигане, както е в 
първата сцена, то лесно е да предположим, че той 
пристига някъде, където го познават и очакват. Значи, 
в думите, които непосредствено следва да чуем, ще се 
съдържа и поздрав.   

 
Philipp 
Hallo. Haaallooo. 
 
Hallo, Mieze.  
 
Frau (Hanne) Frisch 
Hallo, Philipp. Tag, mein Junge. Willkommen. 
 
Philipp 
Tag, Hanne. 
 

Водещ 
Но и начинът, по който хората се поздравяват, е раз-
личен в различните култури. 

 
 
Професор 
Така е. Но за мен беше важно да докажа, че разпозна-
ваме именно ситуацията: двама души се поздравя-
ват. 
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Водещ 
За разлика от тях обаче, ние за жалост трябва за днес 
да си кажем “довиждане”. Много Ви благодаря, госпо-
дин професоре.  
 
Професор 
За нищо. 
 
Водещ 
А Вие, уважаеми слушателки и слушатели, ще научите 
в следващия урок повече за Филип, комуто предстои 
да си тръгне внезапно. Ще получите от нас и още съ-
вети за техниките, улесняващи разбирането.  
Дочуване и доскоро! 

 
Чухте Радио Д. Радиокурс по немски език на Гьоте Ин-
ститут и Радио Дойче Веле.  

 
 

Herrad Meese 


