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Урок 07 – Лудвиг – кралят от приказките  

 
Паула и Филип представят романтика Лудвиг Баварски и неговите 
предпочитания. Нощното каране на шейна и шумните празненства както и 
някои куриозни открития дават първи впечатления за Лудвиг и неговото 
време. 
 
Двамата редактори повеждат слушателите на пътуване през 19.век и представят 
крал Лудвиг: любовта му към природата, музиката на Рихард Вагнер и тясната му 
връзка с неговата братовчедка – легендарната императрица Сиси. Оригинален 
модел маса, който Лудвиг сам е открил, буди възхищение.  
  
В този епизод става дума основно за предпочитанията на Лудвиг. Това е добра 
възможност да се разгледа глагола „lieben”.  Същите окончания важат и за глагола 
„kommen” , на който също се обръща внимание в този епизод. 
 
 
Манускрипт към урок 07 
 

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 седмия ни урок от езиковия радиокурс 
Радио Д, драги слушателки и слушатели! 
В миналия урок нашите двама редактори Паула и 
Филип се занимаваха със смъртта на крал Лудвиг 
Втори. Днес те искат да ни разкажат нещо за живота 
на този крал. Само че за съжаление още не са ни се 
обадили. 

 
Compu 
Stimmt nicht. Hier sind drei neue Minidisks von Paula 
und Philipp. 
 

Водещ 
Какво, какво? Записали са цели три нови минидиска? 
Да ги пуснем веднага на нашите слушатели! 
 

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

Водещ 
Както вече знаете, крал Лудвиг Втори живее през 19-ти 
век. Меланхоличен по характер, той с удоволствие 
превръща нощта в ден и през зимните нощи често 
препуска с шейна из безлюдните гори. Представете си 
пълнолунна нощ, заснежени планини и послушайте 
какво тъй много е обичал крал Лудвиг. 
 

Szene 1: Schlittenfahrt 
 
Diener 
Ruhig, ruhig. 
Der König kommt gleich. 
 
Achtung, der König kommt. 
 
Hüa, los geht’s. 
 
König Ludwig 
Ach, hm – wie schön! Das ist wunderschön. 
Ich liebe die Natur. 
 
König Ludwig 
Und ich liebe die Musik. 
Musik von Richard Wagner. 
 

Водещ 
И тъй, Лудвиг е обичал музиката, особено музиката на 
своя приятел Рихард Вагнер. 

 
König Ludwig 
Und ich liebe die Musik. 
Musik von Richard Wagner. 
 

Водещ 
Препускане с шейна – сцена като в приказките, нали? 
Тъкмо затова Лудвиг е бил наричан “приказния крал”. 
Вярно, и днес може да се излезе с шейна, само дето 
не е толкова романтично – студено е и все трябва 
човек да пресича разни пътища и улици. Крал Лудвиг е 
бил по-добре от нас – наслаждавал се е на любимата 
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си природа, увит в дебели кожи и унесен в мечтания за 
музиката на своя приятел Рихард Вагнер. 

 
König Ludwig 
Ach, hm – wie schön! Das ist wunderschön. 
Ich liebe die Natur. 
Und ich liebe die Musik. 
Musik von Richard Wagner. 

 
Водещ 
На младини, преди да изпадне в такава самота и – 
както казват някои – да стане съвсем “отнесен”, Лудвиг 
е организирал в замъците си шумни празненства – с 
танци, музика и фойерверки. 
 
На тези празненства винаги търсел близостта на 
своята братовчедка Сиси, с която през целия му живот 
го свързвало романтично приятелство. Представете си 
едно такова шумно празненство. За какво би могъл да 
моли Лудвиг своята приятелка Сиси? 

 
Szene 2: Ballnacht 
 
König Ludwig 
Sisi, tanzen wir. 
 
Sisi 
Ja, gern, Ludwig, gern. 
 
Stimme eines Dieners 
Entschuldigung, Majestät ... 
 
König Ludwig 
Später, später. 
Kommen Sie, Sisi, wir tanzen. 
 

Водещ 
Лудвиг кани на танц красивата Сиси, станала по-късно 
австрийска императрица. 

 
König Ludwig  
Sisi, tanzen wir. 
Kommen Sie, Sisi, wir tanzen. 
 

Водещ 
В такива мигове никой не бива да му пречи, най-вече 
защото Сиси много обича да танцува с него и би било 
неучтиво да я кара да чака. 

 
König Ludwig 
Sisi, tanzen wir. 
 
Sisi 
Ja, gern, Ludwig, gern. 
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Водещ 
А когато искал да се уедини със Сиси, Лудвиг я  канел 
на обед или вечеря в някой от своите замъци. Навярно 
се питате как е възможно да се храниш в уединение в 
един такъв огромен замък. 
Ето как: Лудвиг поръчал да му измайсторят специална 
маса в замъка Линдерхоф. Сиси е удивена, когато я 
вижда за пръв път. 
 
Можете ли да си представите тази специална маса – 
TISCH? 
 

Szene 3: Tischszene 
 
Sisi 
Essen und kein Tisch?  
Wie geht das, liebster Ludwig? 
Wo ist der Tisch? 
 
König Ludwig 
Moment, Moment! 
 
Sisi 
Was ist denn das? 
 
König Ludwig 
Ein Tisch, liebe Sisi. 
 
Sisi 
Das sehe ich – aber woher kommt der Tisch? 
 
König Ludwig 
Von unten. 
 
Sisi 
Von unten? 
 
König Ludwig 
Ja, schauen Sie mal. 
 
Jetzt ist er weg.  
Ich klingele – der Tisch kommt. 
Ich klingele – der Tisch verschwindet. 
 
Sisi 
Und wie geht das? 
 
König Ludwig 
Das ist eine besondere Konstruktion. 
 

Водещ 
Навярно сте виждали как при някои сцени в театъра 
хора или предмети потъват в сценичния под. Тъкмо 
такова приспособление поискал да му направят 
Лудвиг. Но нека се върнем на Сиси. Поканена на 
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пиршество, тя естествено е твърде учудена, когато 
влиза в трапезната зала на замъка Линдерхоф и 
забелязва, че там няма маса.  

 
Sisi 
Essen und kein Tisch?  
Wie geht das, liebster Ludwig? 
Wo ist der Tisch? 
 

Водещ 
Да разпознаеш една маса едва ли е чак толкова 
трудно. Когато Сиси пита: “Това пък какво е?”, кралят 
развеселен й отвръща: “маса”.  

 
Sisi 
Was ist denn das? 
 
König Ludwig 
Ein Tisch, liebe Sisi. 
 

Водещ 
Разбира се, Сиси няма предвид самата маса, а иска да 
знае откъде се е появила тъй внезапно тя. Отговорът 
“отдолу” е твърде лаконичен и се нуждае от 
пояснение. 

 
Sisi 
Das sehe ich – aber woher kommt der Tisch? 
 
König Ludwig 
Von unten. 
 

Водещ 
За да не се суетят около краля и гостите му толкова 
много слуги по време на ядене, Лудвиг поръчал да му 
направят специално устройство: в приземния етаж се 
намирала кухнята, където застилали масата. При 
позвъняването на краля застланата маса била 
издигана в трапезарията през отвор на пода.  

 
König Ludwig 
Ich klingele – der Tisch kommt. 
 

Водещ 
А когато пиршеството приключело, Лудвиг отново 
позвънявал, и масата бивала спускана в кухнята, тоест 
изчезвала. 

 
König Ludwig 
Ich klingele – der Tisch kommt. 
Ich klingele – der Tisch verschwindet. 
 

Водещ 
На въпроса как става това, Сиси получава  само най-
общо обяснение: “Това е едно особено 
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приспособление” – нещо, за което навярно е могла да 
се досети и сама. 

 
Sisi 
Und wie geht das? 
 
König Ludwig 
Das ist eine besondere Konstruktion. 
 

Водещ 
Може би и самият Лудвиг не е знаел как точно 
функционира едно толкова сложно приспособление. 
Нямаме сведения по въпроса. Тъкмо край тази маса 
Паула и Филип се натъкват на мъжа, който твърди, че 
е крал Лудвиг. Да видим дали можем да се свържем 
сега с тях. Ало, Филип, Паула, чувате ли ме?  

 
Philipp 
Ja, da sind wir wieder. Noch einen Moment, bitte. 
 

Ваодещ 
Чухте, нали? Ще трябва да проявим още няколко 
минути търпение. Можем да ги прекараме в разговор с 
нашия Професор. 

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

Водещ 
Здравейте, господин професоре! За какво ще говорим 
днес? 
 
Професор 
Днес ще говорим отново за глаголите. Има още много 
да се каже по тази тема. Чуйте още веднъж глаголите 
в безлична форма, например “идвам” – KOMMEN и 
“обичам” – LIEBEN. 

 
Sprecher 
kommen – lieben 
 

Водещ 
Нашите слушатели обаче вече знаят повече, а 
именно, че глаголите променят формата си. 
 
Професор 
Това е вярно. Но още по-точно казано: променя се 
окончанието, което прибавяме към корена на глагола. 
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Чуйте най-напред глаголния корен, а след това 
безличната форма с окончанието  –eп. 
 

Sprecher 
komm 
 
Sprecherin 
kommen 
 
Sprecher  
lieb 
 
Sprecherin  
lieben 
 

Професор 
Вече познавате окончанието на безличната форма  –
еn. Какво друго окончание чувате в следващия 
пример? 
 

Sprecherin 
kommt – liebt 
 

Водещ 
Аз чух окончанието “-т”. 

 
Професор 
Браво. Вместо окончанието “-еn” в края на глагола 
поставяме едно “-t”, когато говорим за дадено лице, 
например за крал Лудвиг. 

 
Diener 
Der König kommt gleich. 
Achtung, der König kommt. 

 
Водещ 
Когато говорим за себе си, тоест в първо лице 
единствено число, “аз”... 
 
Професор 
... окончанието също ще се промени. Кое окончание 
чувате в следващия пример? 
 

Sprecherin 
liebe – ich liebe 
 
König Ludwig 
Ich liebe die Natur. 
 

Водещ 
Местоимението “аз” „ich“ изисква окончанието “-е”.  

 
Професор 
Е да, в повечето случаи. 
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Водещ 
А следващия път ще чуете как продължи, за жалост, 
прекъснатият разговор с човека, който твърди, че е 
крал Лудвиг.  

 
Paula 
Liebe Hörerinnen und Hörer, bis zum nächsten Mal. 
 

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

 
Ayhan 
Und tschüs. 
 
 

Herrad Meese 


