
 
 
 
 
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 16 – Икар  

 
Трагичният герой Икар от гръцката митология впечатлява двамата 
журналисти. Но знаят ли слушателите изобщо кой е Икар? Паула и Филип 
разказват неговата история. 
 
Малко момче с костюм на Икар води Паула и Филип до нова идея. В радио-пиеса те 
представят гръцката легенда. Тя разказва за падането на летящия Икар, който не се 
вслушва в съветите на баща си Дедал. Младият Икар не може да устои на 
изкушението да се доближи до слънцето. Той е толкова близо, че слънцето стопява 
восъка в крилете му.  
  
„Не лети прекалено високо, но недей да летиш и прекалено ниско”, казва Дедал на 
сина си Икар. Повелителното наклонение, което се разглежда в този епизод, може 
да представлява молба, подкана, предупреждение или заповед. Може би ако Икар 
беше разбрал съвета на баща си като заповед, нямаше да падне? 
 
 
Манускрипт към урок 16 
 

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 шестнайсетия ни урок от езиковия 
радиокурс Радио Д, драги слушателки и слушатели! В 
миналия урок двамата ни редактори Паула и Филип 
срещнаха на карнавала двама души – баща и син. Те 
говориха със сина, който е маскиран като Икар, но не 
познава мита за този герой. Чуйте още веднъж 
диалога! 
 

Paula 
Sag mal, kennst du die Geschichte von Ikarus? 
 
Junge 
Nö, is doch egal. 
Hauptsache, ick kann fliegen. 
 

Водещ 
Ако знаете кой е Икар, положително се сещате, че 
възрастният човек с момчето, е маскиран като бащата 
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на Икар - Дедал – на немски DÄDALUS. Паула и Филип 
разговарят и с него. 
 

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

Водещ 
Изслушайте диалога с мъжа, който е маскиран като 
ДЕДАЛ, и се съсредоточете върху два въпроса: 
Откъде е този човек? И какво го свързва с ДЕДАЛ? 
 

Szene 1: Auf der Straße – Dädalus 
 
Philipp 
Und dann sind Sie wohl Dädalus? 
 
Mann 
Ja, ich bin der Vater von Ikarus. 
 
Paula 
Dädalus und Ikarus, die Geschichte ist ja sehr  
traurig. 
 
Mann 
Ja, dat jibbet. 
Dädalus war im Exil. 
Und ich, also ich – 
irgendwie bin ich ja auch im Exil. 
 
Philipp 
Woher kommen Sie denn? 
 
Mann 
Na, aus Kreta. 

 
Водещ 
Успяхте ли да чуете името на гръцкия остров Крит – на 
немски КRETA? Значи мъжът е от Крит, или поне така 
казва. А Дедал също е от Крит. 
 

Philipp 
Woher kommen Sie denn? 
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Mann 
Na, aus Kreta. 

 
Водещ 
Дедал бил прочут ковач и първоначално живеел в 
Атина. Той имал един много надарен чирак, който 
измислил триона. Това толкова засегнало 
честолюбието на Дедал, че – според митологията – 
той блъснал чирака си от покрива на един висок храм. 
Така Дедал бил принуден да отиде в изгнание – на 
немски EXIL – чак на остров Крит и заживял далеч от 
родното си място. Това е връзката между маскирания 
мъж и Дедал. 
 

Mann 
Dädalus war im Exil. 
Und ich,  
also ich – 
irgendwie bin ich ja auch im Exil. 

 
Водещ 
В дните на карнавала играта и сериозното често пъти 
трудно могат да се разграничат. Ето защо ние за 
съжаление тъй и няма да разберем, дали мъжът 
наистина е от остров Крит. Това, впрочем, е напълно 
възможно, защото в Германия живеят много гърци. 
Е, паралелът между изгнанието на Дедал и животът на 
този човек в Германия, разбира се не е съвсем точен. 
И той самият си го знае, ето защо казва, че “някакси” 
– на немски IRGENDWIE – живее в изгнание.  

 
Mann 
Und ich, also ich – 
irgendwie bin ich ja auch im Exil. 

 
Водещ 
Човекът вероятно има предвид, че е далеч от 
родината си.  
Със сигурност можем да кажем само едно: той говори 
на кьолнски диалект. Когато Паула, например, казва, 
че митът за Икар и Дедал е много тъжен, той отговаря 
с типичния кьолнски израз: “Ами да, и това го има.” 
 

Paula 
Dädalus und Ikarus, die Geschichte ist ja sehr traurig. 
 
Mann 
Ja, dat jibbet. 
 

Водещ 
Нямаме представа каква точно история е разказал 
този човек на своя син, но историята, която познаваме 
от гръцката митология, има наистина много тъжен 
край. 
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Дедал и Икар били затворени в един лабиринт на 
остров Крит. Подробностите ще ги прескочим. Така 
или иначе, Дедал искал да се измъкне заедно със своя 
син и така му хрумнала гениална идея. Събрал птичи 
пера, слепил ги с восък и измайсторил крила за себе 
си и сина си. Чуйте нашия вариант на историята. 
 

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

 
Водещ 
Представете си ситуация, свързана с летене. В такава 
ситуация много важна роля играят двете 
противоположни думи: ВИСОКО – на немски HOCH – и 
НИСКО – на немски TIEF. Чуйте сега диалога: Какво 
трябва да направи Икар? И какво прави той в 
действителност? 
 

Szene 2: Dädalus und Ikarus 
 
Ikarus 
Was machst du da? 
 
Dädalus 
Flügel, mein Sohn, Flügel. 
 
Ikarus 
Fliegen wir weg? 
 
Dädalus 
Ja, wir fliegen weg. 
 
Dädalus  
Ich fliege zuerst, 
dann fliegst du. 
Aber: pass auf! 
 
Flieg nicht zu hoch. 
Flieg nicht zu tief. 
Hörst du? 
 
Erzählerin 
Und sie fliegen und fliegen  
und es ist wunderschön. 
Ikarus ist glücklich und fliegt hoch, hoch – 
... er fliegt zu hoch. 
 
Dädalus 
Ikarus, mein Sohn, 
wo bist du? 
 
Iiiiiiiiiiiiikarus! 
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Водещ 
Опитът им е дързък, дори авантюристичен, така че е 
напълно очевидно какви указания дава Дедал на сина 
си: Икар трябва да внимава. 

 
Dädalus 
Aber: pass auf! 

 
Водещ 
За всеки случай Дедал уточнява своите указания: Икар 
не трябва да лети твърде високо – на немски HOCH. 
 

Dädalus 
Flieg nicht zu hoch. 
 

Водещ 
Не трябва обаче да лети и твърде ниско – на немски 
TIEF. 
 

Dädalus 
Flieg nicht zu tief. 
 

Водещ 
За да е сигурен, че ще изпълнят плана си, Дедал 
полита първи, а Икар трябва да лети след него. 
 

Dädalus 
Ich fliege zuerst, dann fliegst du. 
 

Водещ 
Указанията на бащата имат съвсем конкретна 
причина: ако Икар лети твърде високо, може да се 
приближи твърде много до слънцето – тогава са си 
представяли, че слънцето е съвсем близо  и то ще 
разтопи восъка на крилата му. Но ако лети твърде 
ниско, перата могат да докоснат водата на морето, да 
се намокрят и да натежат. 
Икар първоначално спазва указанията на баща си. 
Двамата летят и всичко е прекрасно. 
 

Erzählerin 
Und sie fliegen und fliegen  
und es ist wunderschön. 

 
Водещ 
После обаче идва бедата. Икар е щастлив, направо е 
опиянен от щастие, забравя указанията на баща си и 
полита твърде високо. 
 

Erzählerin 
Ikarus ist glücklich und fliegt hoch, hoch ... 
... er fliegt zu hoch. 
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Водещ 
Икар пада в морето, а отчаяният му баща напразно го 
вика. От Икар са останали само няколко пера, които 
плуват в морето. 
 

Dädalus 
Ikarus, mein Sohn, 
wo bist du? 
Iiiiiiiiiiiiikarus! 

 
Водещ 
А ние с Вас, драги слушатели, трябва да се върнем 
вече в настоящето, където ни очаква нашият 
професор. 
 

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

Водещ 
Здравейте, господин професоре! 
 
Професор 
Да... Историята за Икар и Дедал е наистина  трагична. 
В началото й бащата просто предупреждава сина си 
да внимава. 
 

 
Sprecher 
Pass auf! 

 
Водещ 
После бащата го предупреждава да не лети твърде 
ниско. 
 

Sprecher 
Flieg nicht zu tief. 
 

Професор 
И в двата случая бащата използва повелителното 
наклонение. На немски език глаголът в повелително 
наклонение винаги се намира на първо място в 
изречението. Чуйте примера още веднъж, като Ви 
моля да обърнете внимание на глагола ЛЕТИ – на 
немски FLIEG – в началото на изречението. 
 

Dädalus 
Flieg nicht zu tief. 
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Водещ 
Синът му Икар обаче явно не е разбрал, че това е 
сериозно предупреждение. Взел го е като обикновена 
перпоръка. 
Ако беше разбрал, сигурно нямаше да падне в морето. 
 
Професор 
По този въпрос не мога да се произнеса. Но Вие 
засягате нещо много важно. Всички ние знаем, че 
указанията, дори когато използват едно и също 
повелително наклонение, могат да звучат по съвсем 
различен начин. С други думи, повелителното 
наклонение може да изпълнява различни функции – в 
зависимост от интонацията и ситуацията. 
Когато тонът е неутрален, значи става дума за 
препоръка 
 

Sprecher 
Pass auf. 
Flieg nicht zu hoch. 
 

Водещ 
Същото указание обаче може да звучи още като 
предупреждение и дори като заплаха. 
 

 
Sprecherin 
Pass auf! 

Професор 
Точно така. То би могло да бъде и молба. 
 

Sprecherin 
Entschuldige bitte. 
 
Paula 
Na klar; entschuldige bitte, Ikarus. 
 

Водещ 
И накрая: то може да бъде просто част от приятелско 
обръщение. 

 
Sprecherin 
Sag mal ... 
 
Paula 
Sag mal, kennst du die Geschichte von  
Ikarus? 
 

Професор 
Накрая искам да насоча вниманието на нашите 
слушатели към една съвсем малка, но много важна 
думичка – немската думичка ZU – в случаите, когато е 
поставена пред прилагателното. Дедал 
предупреждава сина си не просто да не лети високо 
или ниско. Той го предупреждава да не излиза извън 
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рамките на една определена норма. Тоест, да не лети 
нито твърде високо – на немски zu hoch, нито твърде 
ниско - на немски zu tief. Защото знаем какви са 
последствията. 
 

Dädalus 
Ja, mein Sohn, wir fliegen weg. 
Aber pass auf! 
Flieg nicht zu hoch. Flieg nicht zu tief. 

 
Водещ 
Всичко това беше много интересно, господин 
професоре! Благодаря Ви! Карнавалът тече не само 
на улицата. И в редакцията Ойлалия, Компу и 
Йозефине празнуват карнавала. 
 

Szene 3: In der Redaktion 
 
Josefine 
Heute ist Karneval. 
Compu: Musik! 
 
Compu 
Aber logo, sofort. 
 
Josefine 
Seht mal, ich habe Flügel. 
Ist das nicht super? 
Ich fliege, ich fliege ... 
 
Compu 
Du fliegst? 
 
Eulalia 
Nur ich fliege wirklich. 
 

Водещ 
С това и ние се сбогуваме както с Вас, така и с 
карнавала. 
 

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 


