
 
 
 
 
Deutsch lernen und unterrichten – Arbeitsmaterialien 
 

Radio D – Teil 1 
 
 

 
Ihr Deutsch ist unser Auftrag! 
DW-WORLD.DE/radioD 
© Deutsche Welle 

Seite 1 von 8 

Урок 15 – Карнавални костюми  
 
От улицата Паула и Филип още веднъж разказват за карнавала. При това те 
откриват най-различни костюми и се запознават с различни диалекти на 
немския език. 
 
В редакцията Паула си отмъщава на Айхан. Учудващо, за целта тя също се връща 
към обичаи от карнавала. От претъпканите с хора улици Паула и Филип разказват за 
оригиналните костюми. Те срещат Папагено от операта на Моцарт „Вълшебната 
флейта” и героя от гръцката митология Икар.  
  
На карнавала Паула и Филип се запознават с хора от различни региони, които 
говорят различни диалекти, които се разглеждат подробно в този епизод. 
 
 
Манускрипт към урок 15 
 

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 петнайсетия ни урок от езиковия 
радиокурс Радио Д, драги слушателки и слушатели! 
В миналия урок чухме как в разгара на карнавала 
Айхан скроява неприятен номер на нашите двама 
редактори, Паула и Филип – номер, който не на шега 
изплашва Паула. Чудно ли е тогава, че  тя не смята да 
остави нещата току така и е решила да му изиграе 
също един карнавален номер. Чуйте сега как постъпва 
Паула! 

 
Szene 1: In der Redaktion 
 
Compu 
Ayhan, du bist sehr chic. 
Ayhan mit Krawatte. Was ist heute los?  
 
Ayhan 
Heute ist Karneval, Karneval ... 
 
Das war doch sehr lustig. 
 
Philipp 
Sehr witzig, Ayhan. 
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Paula 
Und das ist auch sehr lustig, oder? 
Schnipp, schnapp, schneck –  
ist die Krawatte weg. 
 
Ayhan 
Nein, Hilfe! Hilfe!  
 
Na, schon gut, okay. Das war nicht sehr lustig. 
Entschuldigung. Entschuldigung. 
Ich spendiere eine Pizza. 
 
Paula und Philipp 
Eine? 
 
Eulalia 
Rache ist süß. 

 
Водещ 
Нещата се разиграват със светкавична бързина, но 
може би все пак сте успели да чуете, че Паула отрязва 
с ножица вратовръзката - KRAWATTE – на Айхан. 

 
Paula 
Schnipp, schnapp, schneck – ist die Krawatte weg. 

 
Водещ 
Това е номер, който  жените в редица части на 
Германия скрояват на мъжете по време на карнавала, 
но само в деня преди понеделника на розите, т.е. в 
четвъртъка, когато настъпва т.нар. женско царство.  
На Паула обаче не й пука, че денят за рязане на 
вратовръзки е отминал – още повече, че след всичко 
случило се Айхан продължава да смята, че номерът 
му е забавен.   

 
Ayhan 
Das war doch sehr lustig. 
 

Водещ 
След кратък зов за помощ, който навярно е част от 
играта, Айхан се извинява. 

 
Ayhan 
Nein, Hilfe! Hilfe!  
 
Schon gut, okay. Das war nicht sehr lustig. 
Entschuldigung. 

 
Водещ 
Айхан великодушно обявява, че ще черпи една пица – 
на немски също PIZZA. 

 
Ayhan 
Ich spendiere eine Pizza. 
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Водещ 
Една пица едва ли може да нахрани трима, но както и 
да е – важното е, че отново се е възцарило добро 
настроение. Ойлалия, говорещата кукумявка, е чула 
целия разговор и го коментира с думите 
“Отмъщението е сладко нещо.” 

 
Eulalia 
Rache ist süß. 

 
Водещ 
Едно такова невинно отмъщение носи известно 
удовлетворение… Време е обаче Паула и Филип да се 
хванат за работа. Двамата тръгват с касетофон из 
улиците, за да запишат впечатления от карнавала, т. 
е. от дните, когато хората играят роли и се маскират. 

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

Водещ 
Отдайте се и Вие в празничното настроение и чуйте от 
какво се възхищава една жена! 
 

Szene 2: Auf der Straße – Papageno 
 
Papageno 
Der Vogelfänger bin ich ja, 
stets lustig, heißa, hopsasa. 
Ich Vogelfänger bin bekannt 
bei alt und jung im ganzen Land. 
 
Frau 
Is dat nich herrlich? 
Und dat Köstümken. Schön, woll? 

Водещ 
Хората буйно се веселят, танцуват, пият и пеят. На 
някаква жена много й харесват музиката, както и 
костюмът с пера, в който се е маскирал някакъв мъж. 
Той е облечен като Папагено от операта на Моцарт 
“Вълшебната флейта”. 
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Papageno 
Der Vogelfänger bin ich ja, 
stets lustig, heißa, hopsasa. 
 

Водещ 
Произношението на жената на сцената Ви се стори 
навярно странно. Не бих се учудила, тъй като тя 
говори не литературен немски, а на диалекта, 
характерен за рурската област, намираща се в 
северозпадната част на Германия. Там например 
казват  DAT вместо DAS. 

 
Frau 
Is dat nich herrlich? 
Und dat Köstümken. Schön, woll? 
 

Водещ 
Паула забелязва една двойка в навалицата – 
вероятно баща и син. Двамата са си сложили  крила от 
прекрасни бели пера. Паула и Филип ги питат какво 
изобразяват, като най-напред се обръщат към 
момчето. Опитайте се да разберете кого изобразява 
то и кое е най-важното за него.   
 

Szene 3: Auf der Straße – Ikarus 
 
Paula 
Hallo, du bist aber schön. 
 
Philipp 
Wer bist du denn? 
 
Junge 
Siehste det denn nich? 
Ick bin Ikarus. 
 
Paula 
Na klar; entschuldige bitte, Ikarus. 
Sag mal, kennst du die Geschichte von Ikarus? 
 
Junge 
Nö, is doch egal. 
Hauptsache, ick kann fliegen. 

 
Водещ 
Както може би сте чули, момчето представлява Икар – 
IKARUS, герой от гръцката митология. 

 
Junge 
Ick bin Ikarus. 
 

Водещ 
И подобно на неговия прототип, за момчето най-
важното е, че може да лети – FLIEGEN. 
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Junge 
Hauptsache, ick kann fliegen. 
 

Водещ 
Според момчето за всекиго трябва да е ясно като кого 
се е маскирал. Ето защо то с учудване отговаря на 
въпроса на Филип с контра-въпрос: нима Филип сам не 
вижда това. Въпроса си момчето задава на подчертан 
берлински диалект. 

 
Philipp 
Wer bist du denn? 
 
Junge 
Siehste det denn nich? 
Ick bin Ikarus. 
 

Водещ 
И тъй, момчето казва, че е Икар. Паула обаче се 
съмнява дали то знае и историята - GESCHICHTE, за 
Икар. 

 
Paula 
Sag mal, kennst du die Geschichte von Ikarus? 

 
Водещ 
Паула правилно е предположила, че момчето не 
познава историята за Икар, която и без друго му е 
безразлична.  

 
Junge 
Nö, is doch egal. 
Hauptsache, ick kann fliegen. 

 
Водещ 
Митът за Икар… На него ще се спрем по-подробно в 
следващия урок. В ушите Ви, драги слушатели, 
вероятно още звучи гласът на момчето от Берлин, а аз 
виждам, че Професорът иска да ви каже нещо по този 
въпрос. Здравейте, господин професоре. 
 

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

Водещ 
Господин професоре, спомняте ли си как реагира 
жената, когато виджда мъжа, облечен като Папагено? 
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Тогава попитах нашите слушатели дали езикът не им 
се струва странен. 
 
Професор 
Да, спомням си. И за да не възникне впечатлението, 
че по време на карнавала и езикът на хората се 
маскира, бих искал да обърна внимание на различните 
изговори в немския език. Възклицанието на жената 
“Не е ли чудесно?”, би звучало на литературен 
немски по следния начин: 
 

Sprecherin 
Ist das nicht herrlich? 
 

Водещ 
Но тъй като тя е от рурската област, в нейните уста 
това възклицание звучи различно. 

 
Frau 
Is dat nich herrlich? 
 

Водещ 
Вероятно във всички езици съществуват различни 
изговори, интонации и диалекти. 
 
Професор 
Не съм сигурен, но предполагам, че е така. Моля, 
вслушайте се внимателно единствено в звученето на 
изречението, което ще чуете. Въпросът на момчето 
“Че не виждаш ли?” би звучал на литературен 
немски по следния начин: 

 
Sprecher 
Siehst du das denn nicht? 

 
Водещ 
А на берлински диалект звучи така: 

 
Junge 
Siehste det denn nich? 
 

Професор 
Бих искал да кажа и няколко думи за една особеност 
на някои глаголи в немския език. Чуйте още веднъж 
въпроса на момчето от Берлин, като обърнете 
внимание на глаголната форма в първата дума. 

 
Junge 
Siehste det denn nich? 

 
Водещ 
В случая не е веднага ясно, че формата “виждаш” – 
SIEHST проихожда от безличната форма  SEHEN. 
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Професор 
Тъкмо това исках да подчертая. При някои глаголи в 
немския език, чиято безлична форма съдържа 
гласната “е”, това “е” се превръща в дълго “и” във 
второ и трето лице единствено число. 
 

Sprecher 
sehen 
Siehst du das denn nicht? 
 

Водещ 
Благодаря Ви, господин професоре! Достатъчно за 
днес. А сега чуйте някои от сцените още веднъж. 
 
Чуйте най-напред сцената с шегата, която Паула 
изиграва на Айхан. 
 

Wiederholung Szene 1: in der Redaktion 
 
Compu 
Ayhan, du bist sehr chic. 
Ayhan mit Krawatte. Was ist heute los?  
 
Ayhan 
Heute ist Karneval, Karneval ... 
Das war doch sehr lustig. 
 
Philipp 
Sehr witzig, Ayhan. 
 
Paula 
Und das ist auch sehr lustig, oder? 
Schnipp, schnapp, schneck –  
ist die Krawatte weg. 
 
Ayhan 
Nein, Hilfe! Hilfe!  
 
Na, schon gut, okay. Das war nicht sehr lustig. 
Entschuldigung. Entschuldigung. 
Ich spendiere eine Pizza. 
 
Paula und Philipp 
Eine? 
 
Eulalia 
Rache ist süß. 
 

Водещ 
Чуйте сега срещата с мъжа, маскиран като Папагено. 
 

Wiederholung Szene 2: Papageno 
 
Papageno 
Der Vogelfänger bin ich ja, 
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stets lustig, heißa, hopsasa. 
Ich Vogelfänger bin bekannt 
bei alt und jung im ganzen Land. 
 
Frau 
Is dat nich herrlich? 
Und dat Köstümken. Schön, woll? 
 

Водещ 
На Паула и Филип забелязват баща и син, носещи на 
гърба си бели криле. Момчето се е маскирало като 
Икар. 

 
Wiederholung Szene 3: Ikarus 
 
Paula 
Hallo, du bist aber schön. 
 
Philipp 
Wer bist du denn? 
 
Junge 
Siehste det denn nich? 
Ick bin Ikarus. 
 
Paula 
Na klar; entschuldige bitte, Ikarus. 
Sag mal, kennst du die Geschichte von Ikarus? 
 
Junge 
Nö, is doch egal. 
Hauptsache, ick kann fliegen. 
 

Водещ 
В следващия урок ще чуете повече за Икар и неговия 
баща. 

 
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 


