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АНОТАЦІЯ 

 Чайковська О.Ю. Лінгвостилістичні характеристики теленовин у 

комунікативно-прагматичному аспекті (на матеріалі німецької мови). – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

 Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних 

наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови. – Національний технічний 

університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського»; Запорізький національний університет, Київ – Запоріжжя, 

2020. 

 Дисертацію присвячено комплексному дослідженню теленовин RTL 

aktuell та ZDF heute, їх сутнісним характеристикам і функціям; вивченню 

структури теленовин і новинних текстів та виявленню лінгвостилістичних 

засобів мовленнєвого впливу на лексичному, морфологічному, 

синтаксичному й просодичному рівнях; висвітленню прагматичної цілісності 

невербальних та паравербальних елементів теленовин з їх вербальним 

змістом. 

 У роботі досліджено явище полікодовості новинних повідомлень у 

стилістичній та прагматичній площинах аналізу. На основі проаналізованих 

теоретичних праць з лінгвістики, стилістики, семіотики та лінгвосеміотики 

виявлено, що комунікація сьогодення вирізняється полікодовими 

елементами, під якими розуміємо існування в одному комунікативному 

просторі знаків різних семіотичних систем. 

 До нехарактерних ознак писемної комунікації належить знаково 

неоднорідна структура, зумовлена поєднанням елементів різних семіотичних 

систем у комунікативному просторі монокодових текстів. Сучасна 

лінгвістична наукова парадигма переглядає дефініцію поняття «текст». 

Комунікація набуває полікодового характеру і під час тлумачення тексту як 

зв’язної і послідовної сукупності знаків слід зважати не лише на лексичні, 

граматичні, прагматичні параметри, але й на семіотичні знаки. Із погляду 

семіотики, текст – це не лише вербальна структура, а й невербальний та 
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паравербальний комплекс елементів, які утворюють комплексний смисл, 

адресований реципієнтам з метою досягнення перлокутивного ефекту.  

 Визначено, що телебачення значно впливає на сприйняття інформації 

на психологічному рівні завдяки симультанності, уживанню мовних одиниць 

та стилістичних засобів, застосуванню аудіовізуальних засобів, 

використанню міміки й жестів.  

 Схарактеризовано медіатекст як унікальний тип тексту з такими 

ознаками, як вторинність тексту, полікодовість, прагматична спрямованість 

на вплив, актуальність, об’єктивність, які є результатом дії специфічного 

набору комунікативних стратегій та тактик.  

 У дослідженні диференційовано поняття «полікодового» та 

«двоканального» текстів. Полікодовим текстом уважаємо текст із різними 

семіотичними кодами, який сприймається одним каналом. Двоканальним 

уважаємо текст із різними семіотичними кодами, цілісність якого формується 

за допомогою синтезу вербальних, невербальних та паравербальних 

семіотичних одиниць. Термін «двоканальний текст» обрано робочим у 

дисертаційній праці.   

 У роботі уніфіковано структурно-композиційні характеристики 

новинних текстів, до складників яких належать: 1) новинний анонс, 2) 

вітання, 3) основний текст, 4) прощання, 5) новини спорту та погоди.  

 Детально розглянуто основні ознаки інформаційного жанру «новини» 

та концепції його потрактування. Розглянуто характерні ознаки мови 

сучасних теленовин. Здійснено структурний аналіз випусків новин RTL 

aktuell і ZDF heute та виявлено, що в середньому вони тривають однакову 

кількість часу. RTL aktuell висвітлюють за один випуск три-чотири події, а 

ZDF heute – п’ять-шість. 

 З’ясовано, що мовленнєвий вплив відбувається за допомогою 

комунікативних стратегій і тактик, серед яких виокремлюємо: стратегія 

формування необхідної думки або настрою глядацької аудиторії, що 

реалізується за допомогою тактики аргумент на початку прохання; стратегія 
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солідаризації – за допомогою тактики дії в колі інтересів співрозмовника, 

стратегія нав’язування – за допомогою тактики вибір без вибору, стратегія 

дискредитації – за допомогою тактики звинувачення або знущання і т. д. 

Зазначені тактики послуговуються використанням таких лексичних 

інструментів: припущень, протиставлень, порівнянь, специфічного неймінгу, 

запозичень, евфемізмів та дисфемізмів, уточнень і т.д.  

 Важливу роль відіграє атрактивна функція новин, яку виконують 

анонси теленовин. Створюючи текст анонсу, автор аналізує та підбирає 

лінгвостилістичні засоби висловлення експресії й емоційності. Серед 

дослідженого нами корпусу новин та їх анонсів зафіксовано наступні 

лексико-семантичні засоби з стилістичним потенціалом: оцінні лексичні 

одиниці, імпліцитні форми оцінки, фразеологізми, запозичення з англійської 

та стилістичні засоби лексичного і синтаксичного рівнів: мовна гра, антитеза, 

повтор у парній сполуці, риторичні питання та ін. Усі ці засоби допомагають 

привертати увагу глядача та фокусувати її на певних подіях. 

 Серед інструментів мовленнєвого впливу виокремлено такі граматичні 

засоби, як номіналізація, пасивний стан дієслів, еліптичні конструкції, 

інверсія, які мають стилістичний потенціал в новинному тексті, а також 

повтори та протиставлення як лексико-граматичні стилістичні засоби.  

 Здійснено короткий огляд просодичних засобів мовленнєвого впливу й 

виявлено, що велика увага приділяється просодичному виділенню ключових 

слів повідомлення. Для того, щоб інформація була сприйнята аудиторією, 

ведучий чітко артикулює та дотримується незмінного ритму, наприклад, 

ключові слова вимовляє або з різким падінням, або з різким підйомом. 

Визначено, що повідомлення про трагічні новини супроводжується середнім 

темпом, чітким ритмом, спадним тоном та мінімізованою кількістю 

виражальних засобів емоційного стану. 

 Акцентовано увагу на невербальному кодові, де фактор візуального 

сприйняття дійсності як адресантом, так і реципієнтом відіграє важливу роль. 

Семіотичні коди невербальних елементів класифіковано за видом 
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продукування, за інтерактивним, семантичним та прагматичним аспектами й 

за фактором привабливості.  

 Використання візуальних елементів у поєднанні із текстом значно 

полегшує процес інтерпретації повідомлень. Досліджено графічні елементи, 

які з’являються на задньому плані ведучих. Такими елементами є 

багатокомпонентні згенеровані зображення, що містять декілька основних 

або головних героїв, політиків, дійових осіб. Мовленнєвий вплив новинних 

текстів підсилюється використанням різного роду зображень. Таким чином, 

автор може сформувати в адресата необхідні думки, враження, емоції щодо 

переглянутого новинного повідомлення. Усі зображення, які з’являлися у 

новинах, було класифіковано на фото-кліше, рухомі зображення, 

фотомонтажні зображення, фотопортрети із неординарною мімікою, 

алегоричні фотографії.  

 Фото-кліше – це фото з місця подій, що передають ефект присутності 

та доказ правдивості висловлювань автора. Особлива увага приділяється 

фотопортретам політиків, релігійних діячів, акторів, спортсменів, усіх 

відомих людей незалежно від їх професії із викривленою мімікою, яка має 

негативну конотацію. Тут можна прослідкувати ставлення автора 

(журналіста, каналу) тексту до певної персони. Алегоричні фотографії 

переносять образ із зображення на головну думку тексту. Фотомонтажні 

зображення – це фото, створені та cкореговані за допомогою електронних 

пристроїв та програм.  

 Паравербальні засоби у теленовинах класифіковано на мануальні, 

мімічні, пантомімічні і т. д. За результатами аналізу індивідуальних 

характеристик міміки та жестів телеведучих виявлено, що мімічні рухи 

обличчя, пози й жести цілком передають настрій ведучого, який, у свою 

чергу, відповідає змісту новинного тексту. Образи усіх ведучих гармонійно 

вписуються в іміджеву концепцію новин на кожному із обраних каналів, їх 

жести дещо обмежені та стримані, але завдяки їх виразам обличчя можна 

віднайти приховане власне ставлення до певних подій та явищ (схвалення, 
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згода, співчуття тощо). Ведучі мають чітке уявлення про те, як і з яким 

комунікативним наміром подавати новини для досягнення комунікативного 

впливу. Паравербальні засоби у поєднанні із вербальними й невербальними 

слугують незмінним засобом інтенсифікації цього впливу.  

 Досліджено поняття інфотейнменту та його участь у створенні 

експресивності новинного тексту, апелюючи до позитивних емоцій адресата. 

Інфотейнмент – це поєднання інформації та розваг у новинах. Новинні 

повідомлення із часткою інфотейнменту завжди гармонійно поєднуються із 

звичним потоком новин. Серед стилістичних засобів для них характерні 

анаколуфи, риторичні питання, метафори, іронія та розмовна лексика. 

У роботі велика частка новинних повідомлень висвітлює терористичні 

події у Франції та Бельгії, демонстрації у Німеччині, катастрофи в усьому 

світі. Тому постало питання, дослідити вербальні, невербальні та 

паравербальні коди відображення насильницьких подій у новинах. 

Установлено, що існують розбіжності у виборі відеодоказів для подій з 

насильницькими сценами для ефіру з етичних міркувань того чи іншого 

телеканалу. На основі проаналізованих нами випусків новин визначено, що 

текст такої новини має насамперед більше вербальних засобів експресивності 

та емоційності, ніж відео до нього. Перевага вербальних засобів у відтворенні 

подій з насильницькими діями над візуальними зафіксована як у новинах 

приватного, так і державного телеканалів.  

 Ключові слова: медіатекст, двоканальний текст, новинний текст, 

стратегія, тактика, стилістичні засоби, вербальні, невербальні та 

паравербальні засоби впливу, інфотейнмент. 

  

 

 

 

 

 



7 
 

SUMMARY 

 Chaikovska O. J. Linguostilistic characterictics of television news in the 

communicative and pragmatic aspects (on the material of German language). 

– Manuscript. 

 Dissertation for Candidate Degree in Philology (PhD): Speciality 10.02.04. – 

Germanic languages. – National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky 

Kyiv Polytechnic Institute»; Zaporizhzhia National University, Kyiv – 

Zaporizhzhia, 2020. 

 This dissertation focuses on a complex study of television news RTL aktuell  

and ZDF heute. The purpose of the research is to reveal essential characteristics 

and functions of television news; to study the structure of news edition and 

discover instruments of speech manipulation on morphological, syntactic, lexical 

and prosodic levels; and to clarify the pragmatic unity of non-verbal and 

paralinguistic elements of television news with their verbal content. 

 The study shows that the main function of television news is informative. 

The author analyzes the television channels differentiation according to the 

audience’s age and gender; delimitation according to the subject matter, cultural 

background and funding source. This dissertation discusses the issue of the integral 

function of television news, which creates a feeling of presence and buttressing of 

the value system in the viewer. 

Research results indicate that television has a significant influence on the 

perception of information at the psychological level due to simultaneity, the use of 

audio-visual aids, mimics, gestures, vocabulary and technical capabilities of the 

montage.  

 The author explores the media text as a unique type of text with such 

features as a secondary source, pragmatic orientation, relevance, objectivity, and a 

set of specific communication strategies and tactics. 

 The concepts of "polycoded" and "two-channel" texts are differentiated. A 

polycoded text is a text with different semiotic codes, which is perceived through a 

single channel. The author provides an analysis of the two-channel texts influential 
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potentiality. Speech manipulation in two-channel texts is manifested through the 

multiplicity of influence on the addressee. Verbal components can interact with a 

nonverbal part by implementing an implicit speech installation.  

 The main features of the informative genre of "news" and the concepts of its 

interpretation are described in detail. The characteristic features of the language of 

modern television news are explained. 

The research is based on the following linguistic methods: the descriptive 

method, the sampling method, the semiotic analysis method, the method of 

pragmalinguistic analysis, the comparative and quantitative methods.  

 It has been found that manipulation on the lexical level is realised by 

communicative strategies and tactics such as the strategy of forming the necessary 

opinion or mood of the audience, the strategy of solidarity, the strategy of 

imposing, the strategy of filtering the information flow. They are achieved with the 

help of the following tactics: the argument at the beginning of the request, actions 

at the set of the interests of the addressee, choice without choice, accusation and 

bullying, use of assumptions, contrasts, comparisons, specific names, borrowings, 

euphemisms and dysphemisms, refinements, etc. 

The tools of speech manipulation at the morpho-syntactic level are 

nominalization, passive voice, elliptical structures and inversions. This paper 

presents a brief review of speech tools to manipulate at the prosodic level and we 

have found out that among the expressive means used by the announcers of news 

programs to influence the audience, dropping and increasing tones, empathetically 

decreasing and complex tones, changes in rhythm or tempo are also employed. The 

specific features of the manner of speaking are outlined. In reporting tragic news, a 

medium tempo, a clear rhythm, a declining tone are preferred as emotional and 

expressive means. 

 An important factor in the non-verbal, as well as verbal, information 

transfer,  is the visual perception of reality as both the addressee and the recipient. 

Images of any kind: photography, images, and films are known to be evidential. 
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 The picture in the television news is characterized by interactive, semantic 

and pragmatic aspects, and a factor of attractiveness. In this dissertation, we 

highlight factors of pragmatic influence through a detailed analyzis of non-verbal 

and paraverbal elements of the television news. 

 The author focuses on the classification of paraverbal means in television 

news, which are divided into manual, mimic, pantomime, phonation, etc. 

 The usage of visual elements that follow the text makes the process of 

interpreting messages easier. The paper explores graphic elements appearing in the 

background while the news anchor is speaking. In more than half of the editions, 

such images are multicomponent containing characters, politicians, actors. But 

sometimes viewers see only the news anchor and then a video is shown after his 

comments. 

 The selection of photographs plays an important role in creating a 

manipulative effect. Influence on the viewer can be achieved with the help of a 

great photo or a well-edited photo to form necessary thoughts, impressions, 

emotions about the news. This paper has  classified all the images that appeared in 

the news on the photo-cliche, moving images, photomontage images, photo 

portraits with unusual mimics, allegorical photographs, etc.  

 The dissertation considers all the moving images of selected television news. 

Conclusions are drawn that they reflect certain statistics or results of the population 

survey. A photo-cliche is on-the-scene camerawork that creates an effect of 

presence and evidence of the truthfulness of the author's statements. A particular 

attention is paid on mug shots of politicians, religious figures, actors, athletes and 

other celebrities with a grimace. Generally, a grimace shows politics in an 

unethical way. Therefore, there is a negative connotation. You can trace the 

attitude of the author (journalist, channel) to a certain person. Allegoric photos 

transfer the image from the picture to the main idea of the text. Photomontage 

images are photos created and corrected by electronic devices and applications. 

The results of the analysis of the background images are shown in the comparison 

table.  
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 The dissertation provides a detailed examination of the individual 

characteristics of mimics and gestures of the news anchor, and it has been found  

out that mimics, poses, and gestures reveal the mood of the news anchor and  are 

linked with the content of the news. The images of all the newscasters fit into the 

image concept of the news on the selected channels, their gestures are limited and 

restrained, but their facial expressions convey their own attitude to the reported 

piece of information  (approval, consent, sympathy). News anchors have a clear 

idea of how and with which communicative intent they are  to present news to 

achieve a desirable communicative influence. Paraverbal means serve as a 

permanent means of intensifying. 

 The author analyzes and selects linguostylistic ways of expressing emotions 

in the text. The study examines the news and their announcements and shows the 

using of the following techniques: the use of appraisal lexical units, implicit forms 

of assessment, the language game, an antithesis, a repetition in pairing, borrowings 

from the English language, the use of rhetorical questions and phraseology. All 

these techniques help to attract the viewer's attention and focus it on certain events. 

 It has been found out that the function of expressivity is carried out with the 

help of infotainment in the news. News with infotainment is always harmoniously 

combined with the usual stream of news on the selected channels. The 

anacoluthon, rhetorical questions, metaphors, irony, and informal language are 

used. 

 It is an indisputable fact that there is no television news without images of 

violence. It has also been specified that there are differences in the choice of video 

proofs for the broadcast because of the moral reasons of each channel. The author 

summarizes that on the channels selected for analysis the images of corpses, as 

well as seriously injured or bleeding people, are avoided. The text of such news 

has primarily more verbal means of expressiveness than the video.  

 Keywords: media text, two-channel text, news text, strategy, tactics, 

stylistic means, verbal, non-verbal and paraverbal means of influence, 

infotainment. 
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ВСТУП 

 

Пропоноване дисертаційне дослідження присвячене комплексному 

аналізу лінгвостилістичних особливостей теленовин німецьких каналів ZDF 

та RTL у комунікативно-прагматичному аспекті (на матеріалі німецької 

мови), яке належить до досліджень в галузі стилістики тексту, тому що саме 

вона покликана надати характеристики мовленнєвих жанрів та їх різновидів, 

створити несуперечливу функціонально орієнтовану теорію тексту. 

Теленовини як медійний різновид жанрової форми газетно-публіцистичного 

стилю «новини» привертають увагу реципієнта завдяки їх різноплановості, 

поєднанню вербальних, невербальних та паравербальних засобів в одному 

новинному випуску.  

Важливим фактором високого попиту на теленовини серед усіх 

прошарків суспільства є їх доказовий характер. Спостерігаючи відеокадри з 

будь-якого куточку Землі, глядач не сумнівається у правдивості побаченого, 

тому що теленовини сповна використовують свій прагматичний потенціал і 

намагаються неопосередковано впливати на свого глядача. Автори новинних 

текстів послуговуються усім арсеналом лексичних, граматичних, 

просодичних, невербальних та паравербальних засобів здійснення впливу на 

глядача.  

Сучасна антропоцентрична парадигма становить основу для 

дослідження різних наук і лінгвостилістики зокрема, тексти та відео 

телевізійних новин відомих каналів RTL та ZDF розглядаються у 

пропонованій науковій розвідці саме у парадигмі антропоцентризму. 

Інтерпретація подій у ЗМІ спрямована на інформування та сприйняття 

інформації суспільством, що передбачає певний вплив новинного 

медіатексту на світосприйняття реципієнта.  

Актуальність дослідження обумовлена спрямованістю сучасної 

лінгвістики тексту на дослідження усного мовлення як фактора впливу на 

слухача/глядача; запитами лінгвістичної науки щодо теоретичного 
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поглиблення та підтвердження практичними результатами особливостей 

німецьких двоканальних текстів телевізійних новин із урахуванням їх 

вербальних, невербальних та паравербальних засобів. 

Зв'язок роботи з науковими темами. Дисертаційну роботу виконано в 

аспекті профільних досліджень, які проводить кафедра теорії, практики та 

перекладу німецької мови на факультеті лінгвістики Національного 

технічного університету України «Київський політехнічний інститут 

ім. І. Сікорського» «Дослідження теоретико-прикладних закономірностей 

функціонування одиниць мови та мовлення», номер державної реєстрації 

0119U102047. Тему дисертації затверджено вченою радою Національного 

технічного університету України «Київський політехнічний інститут 

ім. І. Сікорського» протокол № 1 від 2 лютого 2015 року.   

Мета дослідження полягає у встановленні комунікативно-

прагматичних закономірностей теленовин шляхом виявлення та 

систематизації їхніх лінгвостилістичних характеристик; характеристиці 

вербальних, невербальних та паравербальних засобів як механізму впливу на 

глядача.  

Поставлена мета зумовлює виконання таких завдань:  

– окреслити поняттєву та методологічну бази дослідження; 

– виокремити основні характеристики сучасного медіатексту; 

– розмежувати поняття «полікодовий» та «двоканальний» текст; 

– визначити місце теленовин у жанровій системі функціонального стилю 

публіцистики і преси; 

– висвітлити реалізацію комунікативних стратегій і тактик досягнення 

впливу в теленовинах та новинних текстах зокрема; 

– виявити та систематизувати лінгвостилістичні ознаки мовної специфіки 

телевізійних новин ZDF heute та RTL aktuell; 

– виявити зв'язки невербальних та паравербальних елементів теленовин ZDF 

та RTL з їх вербальним змістом на засадах прагматики. 

Об’єктом дослідження є телевізійні новини каналів ZDF та RTL. 
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Предмет дослідження становлять вербальні, невербальні та 

паравербальні засоби комунікативно-прагматичного впливу на телеглядачів 

теленовин каналів ZDF та RTL. 

Матеріалом цієї роботи є теленовини німецькомовних каналів ZDF та 

RTL. Корпус вибірки складається із 100 інформаційних відеозаписів 

телевізійних новин, загальний обсяг текстів яких складає 18000 речень, які 

дорівнюють 1 425 000 знаків. Загальна тривалість новин складає 26 годин 30 

хвилин.  

Методологічним  підґрунтям слугують роботи з дослідження засобів 

масової інформації та телебачення як засобу ЗМІ зокрема (Р. Аллен, Р. Барт, 

Д. Белл, А. Бергер, Ж. Бодріяр, В. М. Володимиров, В. Д. Демченко, 

Д. Маккуейл, М. Маклюен) для виокремлення основних функцій телебачення 

та теленовин; медіатексту та його текстових категорій (Т. А. Ван Дейк, 

Т. Г. Добросклонська, В. Й. Здоровега, С. М. Іваненко, Ю. Є. Кійко, 

Б. В. Потятиник, Ю. М. Сергєєва, Г. Я. Солганик, А. Г. Сонін, Ю. А. Сорокін, 

О. О. Сподарець, Н. М. Стеценко, Є. Ф. Тарасов, А. Ю. Рязанов, 

Є. А. Уварова, Ю. Хабермас, К. Цибаір, В. Л. Юхт) для визначення його 

основних ознак та впливу на світосприйняття суспільства; дослідження 

стилістики тексту (Л.Г. Бабенко, Ф.С. Бацевич, М.П. Брандес, С.Н. Іконніков, 

Л.Г. Кайда, Г.П. Їжакевич, W. Fleischer, E.Riesel, B. Sandig, M. Selting); 

дослідження полікодових та двоканальних текстів (О. Є. Анісімова, 

М. А. Ареас, О. В. Бокова, М. Б. Ворошилова, Г. В. Ейгер, Д. А. Малишев, 

М. Г. Мартиненкова, О. В. Пойманова) для визначення їхніх спільних та 

відмінних ознак; жанру «новини» та його основних концепцій потрактування 

(А. В. Болотнов, Г. Бургер, С. Ю. Данилов, Л. Р. Дускаєва, Л. Е. Кройчик, 

Т. В. Шмелева, В. Шульц); характерних ознак мови сучасних теленовин 

(Д. Дзюба, О. А. Лаптєва, Ю. Лотман, Т. Маурер, М. Ордольф, Р. Уільямс та 

ін.); для виокремлення комунікативно-прагматичного потенціалу теленовин 

(Ф. С. Бацевич, Л. Р. Безугла, С. М. Іваненко, Є. П. Кабусь, Н. М. Коваленко, 
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О. Я. Мастерова, І. М. Осовська, В. І. Павлик, Г. Г. Почепцов, 

Л. С. Піхтовнікова, Л. І. Тараненко та ін.) 

Дослідження здійснювалося у шість етапів, на кожному з яких були 

застосовані конкретні методи. Серед загальнонаукових методів, 

використаних у дисертаційній праці, були методи індукції та дедукції, 

аналізу та синтезу, метод спостереження (дослідник приймає рішення на 

власний розсуд і висуває гіпотези з метою їх подальших перевірок). До 

спеціальних методів належать описовий (спостереження та опис для 

характеристики основних понять дисертації); медіалінгвістичний 

(виокремлення параметрів медіатексту); метод контекстуального, 

синтаксичного, прагматичного, стилістичного аналізу; методу суцільної 

вибірки (отримання емпіричного матеріалу); метод семіотичного аналізу 

(з’ясування знакової природи текстів теленовин, виокремлення вербальних, 

невербальних та паравербальних компонентів); метод прагмалінгвістичного 

аналізу (виявлення комунікативно-прагматичних стратегій і тактик впливу на 

глядача теленовин, а також дослідження способу їх вираження у вербальних, 

невербальних та паравербальних засобах); метод порівняльного аналізу 

(зіставлення результатів дослідження новин з різних джерел); метод 

кількісних підрахунків (підрахунок текстових одиниць дослідження).  

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що в ньому 

вперше:   

1) висвітлено семіотичну реалізацію маніпулятивних стратегій і тактик 

теленовин у комунікативному просторі телебачення;  

2) виокремлено та систематизовано лінгвостилістичні характеристики 

вербальних, невербальних та паравербальних засобів цього впливу;  

3) узагальнено специфіку їхньої взаємодії в реалізації маніпулятивного 

впливу теленовин;  

4) надано дефініцію поняттю «теленовини» з лінгвістичної точки зору. 

Наукова новизна роботи узагальнена у положеннях, що виносяться 

на захист: 
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1. Поява мультимедійних технологій в інформаційній сфері діяльності 

людини спричинила гібридизацію писемної комунікації, де новинний текст 

розглядається не тільки з позиції вербального змісту, але й у взаємодії із 

невербальними та паравербальними засобами. Теленовини є уособленням 

двоканального негомогенного гібридного варіанту інформаційного жанру 

масової комунікації «новини».  

2. Стратегії та тактики комунікативно-прагматичного впливу, якими 

послуговуються новини ZDF heute та RTL aktuell задля досягнення 

необхідних намірів складають невід’ємну частину кожної новини. Стратегія 

формування необхідної думки або настрою глядацької аудиторії реалізується 

тактикою дії в колі інтересів співрозмовника, стратегія нав’язування 

реалізується тактикою вибір без вибору, стратегія дискредитації – тактикою 

звинувачення або знущання. 

3. Серед лексико-стилістичних засобів, що здійснюють вплив на 

глядацьку аудиторію виокремлено труїзми, припущення, порівняння, 

запозичення, уточнення, уживання евфемізмів та дисфемізмів. Інструменти 

комунікативно-прагматичного впливу на лексичному рівні використовуються 

для привернення уваги, керування настроєм глядацької аудиторії та задля 

формування необхідної думки.  

4. Граматичними засобами досягнення комунікативно-прагматичного 

впливу новинного тексту є уживання форм пасивного стану дієслів, еліпсів, 

інверсії, засобів номінального стилю, які мають стилістичний потенціал, а 

також риторичних питань. Ці засоби надають тексту експресивності та 

виразності. 

5. Використання фотографій, таблиць, графіків, інформаційних мап є 

невідємною частиною створення новин. Це невербальні засоби, які несуть 

інформаційне та емоційне навантаження. Окрім інформативної вони 

виконують такі функції: ілюстративну, атрактивну, прагматичну й 

експресивну.  
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6. Міміка, пози та жести телеведучих належать до паравербальних 

засобів, які вживаються у новинах. Паравербальні засоби допомагають 

здійснювати прагматичну функцію новин імпліцитно, хоча й не 

демонструють широкий спектр можливостей (рухи, жести та пози 

телеведучих обмежені вимогами жанру «новини» та редакції телеканалу).  

7. Залучення інфотейнменту у новини слугує засобом маніпуляції 

глядацької аудиторії позитивом. На тлі стомленості глядачів від сенсацій, 

побудованих на негативних фактах подій сьогодення, інфотейнмент дозволяє 

закінчити випуск теленовин у розважально-інформативному ключі (тактика 

інформування з позиції рівності з телеглядачем). Новини з інфотейнментом 

гармонійно поєднуються із звичайним потоком новин. Серед 

мовностилістичних засобів для них характерні анаколуфи, риторичні 

питання, метафори, іронія та розмовна лексика. 

8. Теленовини RTL aktuell та ZDF heute володіють великою кількістю 

варіантних та інваріантних ознак. Хоча канали по-різному фінансуються 

(приватний і державний), спільних ознак у них більше, ніж відмінних, серед 

них: майже однакові кількісні показники вживання вербальних засобів 

комунікативно-прагматичного впливу, паравербальний портрет ведучих має 

багато спільних рис. Показники вживання у теленовинах невербальних 

засобів відрізняються. Теленовини каналу ZDF heute включають в ефір 

набагато більше інформаційних графіків та мап, ніж новини RTL aktuell, що 

свідчить про високий ступінь унаочнення та доказовості, яким 

супроводжується новинний текст. 

Теоретичне значення дослідження полягає в тому, що в ньому на 

матеріалі сучасних теленовин вивчаються лінгвостилістичні особливості 

мовних засобів у межах комунікативно-прагматичного аспекту, а також 

розкриваються особливості взаємодії вербальних, невербальних та 

паравербальних засобів усного мовлення. Обґрунтовані варіантні та 

інваріантні результати дослідження поглиблюють та доповнюють 

лінгвостилістику медійних текстів, теорію мовленнєвої комунікації та 
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культури мовлення. Висновки, отримані в результаті дослідження, набувають 

значущості в прагмалінгвістиці для вивчення питань, пов’язаних із 

комунікативними особливостями функціонування вербальних, невербальних 

та паравербальних засобів у німецькому телевізійному мовленні.  

 Практична цінність пропонованої праці полягає у можливості 

використання результатів на лекційних та семінарських заняттях у межах 

курсу стилістики німецької мови, прагмалінгвістики, теорії комунікації, 

медіалінгвістики, а також лексикології та на практичних заняттях з німецької 

мови. Значущість цієї роботи полягає також у можливості використання 

результатів дослідження для подальшої систематизації вербальних, 

невербальних та паравербальних засобів прагматичного впливу у засобах 

масової інформації при написанні магістерських та дисертаційних робіт.  

 Апробація результатів. Теоретичні положення і практичні результати 

дослідження були представлені на міжнародних та всеукраїнських наукових 

та науково-практичних конференціях: «Наукові записки» (Кіровоград, 2015), 

«Сучасні дослідження з іноземної філології» (Ужгород, 2015), «Наукові 

записки» (Острог, 2016), «Актуальні проблеми романо-германської філології 

та прикладної лінгвістики» (Чернівці, 2017), «Science and Education a New 

Dimension» (Будапешт, 2017), «Закарпатські філологічні студії» (Ужгород, 

2018), «Нові концепції викладання іноземної мови в світлі сучасних вимог» 

(Київ, 2014), «Україна і світ: діалог мов та культур» (Київ, 2016), «Формула 

компетентності сучасного перекладача» (Київ, 2015-2016), «Мови 

професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, 

перекладознавчий та методичний аспекти» (Київ, 2018-2019). 

 Публікації. Основні положення й результати дослідження викладені у 

12 наукових працях, у тому числі 6 статей у наукових фахових виданнях (з 

них 1 стаття у виданні іноземної держави, 1 – у виданні України, які 

включені до міжнародних наукометричних баз даних), 6 тез доповідей в 

збірниках матеріалів конференцій. Усі публікації виконані одноосібно 

Чайковською О.Ю. Загальний обсяг публікацій становить 3,09 друк. арк. 
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 Структура та обсяг роботи. Дисертація складається із вступу, трьох 

розділів, висновків до кожного з них, загальних висновків, списку 

використаних джерел (302 позиції, із яких 60 іншими мовами), списку 

лексикографічних джерел та додатків. Повний обсяг дисертації становить 255 

сторінок, основний текст – 175 сторінок. Дисертація містить 5 таблиць, 36 

рисунків та 12 додатків, у яких наведено фактичний матеріал дисертаційної 

роботи. 

 У вступі обґрунтовано актуальність теми, визначено об’єкт, предмет та 

матеріал дослідження, описано методологічне підґрунтя дослідження, 

висвітлено наукову новизну, теоретичне значення та практичну цінність 

праці, подано відомості про апробацію, наведено основні положення, що 

виносяться на захист, та структуру дисертації.  

 У першому розділі «Теленовини як різновид жанру «новини» в 

телевізійному медійному просторі функціонального стилю публіцистики 

і преси» проаналізовано основні загальнонаукові і лінгвістичні положення 

стосовно понять «текст» та «новинний текст» та обґрунтовано теоретико-

методологічні засади роботи.  

 У другому розділі «Прагмастилістична зумовленість інструментів 

мовленнєвого впливу у випусках новин німецьких каналів ZDF та RTL» 

систематизовано інструменти мовленнєвого впливу на лексичному, 

морфологічному та синтаксичному рівнях. Виявлені стратегії та тактики 

впливу теленовин на аудиторію.  

 У третьому розділі «Прагматична цілісність невербальних та 

паравербальних елементів теленовин каналів RTL та ZDF з їх 

вербальним змістом» наведено результати аналізу невербальних та 

паравербальних елементів теленовин. Були виокремлені зображення заднього 

плану ведучих, інфографіки, інфомапи, фотографії, проаналізована міміка, 

жести та пози ведучих.   

 У висновках узагальнено результати проведеного дослідження, 

встановлено спільні й відмінні ознаки теленовин RTL aktuell та ZDF heute. 
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РОЗДІЛ 1 ТЕЛЕНОВИНИ ЯК РІЗНОВИД ЖАНРУ «НОВИНИ» В 

ТЕЛЕВІЗІЙНОМУ МЕДІЙНОМУ ПРОСТОРІ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО 

СТИЛЮ ПУБЛІЦИСТИКИ І ПРЕСИ 

 

1.1. Специфіка інформаційної функції телебачення як засобу 

масової комунікації 

 

Швидкий розвиток засобів масової комунікації дозволяє конкретним 

подіям одночасно відтворюватися у декількох місцях. Масмедіа «панують» у 

світі та мають можливість встановлювати повний контроль над людиною та 

над проявами її індивідуальності [118]. Специфіка сучасної культури 

зумовлена різними способами передачі інформації. Завдяки ЗМІ людина 

стала частиною комунікаційної системи. ЗМІ не лише інформують, але й 

розважають, навчають та виховують.  

Німецький філософ Ю. Хабермас уважав, що головними критеріями 

комунікативного акту є істинність, правильність та зрозумілість. Це означає, 

що діяльність людини залежить від отримання об’єктивної інформації про 

навколишній світ та його оцінку [199, с. 31].  

 Багато вітчизняних науковців (Ю. Є. Кийко, Н. М. Коваленко, 

О. Д. Кузнєцова, В. В. Лизанчук, А. З. Москаленко, І. Л. Михайлин, 

В. І. Павлик, Б. В. Потятиник, В. В. Різун, К. С. Серажим, В. І. Шкляр) та 

зарубіжних (П. Вінтерхофф-Шпурк, М. Кастельс, Є. О. Корнілов, 

В. Г. Костомаров, М. М. Назаров, Є. П. Прохоров, С. І. Сметаніна) займались 

та займаються дослідженням засобів масової інформації та дослідженням 

телебачення і його функцій зокрема. Завдяки доступності друкованих 

матеріалів, газети досить довгий час були носієм новин для суспільства. 

Газетно-публіцистичний жанр «новини» відомий людству вже декілька 

століть. Телебачення як сучасний технічний засіб масової інформації 

перебрало його змістовні характеристики і додало нових форм препарування 

і передачі інформації суспільству. Воно є «складним сплавом багатьох 
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функцій, видів діяльності та форм» [143, с. 258]. Телебачення впливає своїм 

новинним ресурсом як на суспільну та особисту думку кожного громадянина, 

так і на глобальні світові процеси  [52, с. 43]. 

 За визначенням В. Єгорова, телебачення – це «створення та масове 

розповсюдження аудіовізуальної інформації в певній системі взаємодії з 

аудиторією». Поняття «телебачення» містить трансляції, передачу знаків, 

сигналів, зображень, звуків за допомогою оптичних систем, радіотехніки або 

інших електромагнітних систем [58, с. 32]. Телебачення є найбільш масовим, 

якщо порівнювати його з іншими ЗМІ. Ця особливість пояснюється 

специфікою створення, передачі та сприйняття інформації. Відповідно, 

телебачення здатне проникати у будь-яку точку у просторі. На відміну від 

радіо або друкованих медіа, телебачення постачає інформацію за допомогою 

різних семіотичних кодів: вербального, невербального та паравербального. 

Телебачення має декілька параметрів, за якими його класифікують: за 

способом трансляції: ефірне, кабельне, супутникове; за формою власності: 

державне або приватне; за територіальним розташуванням аудиторії: 

загальнодержавне, регіональне, місцеве [146, с. 211]. 

 Телевізійні канали, у свою чергу, диференціюють зазвичай за такими 

ознаками: за ознакою розмежування аудиторії за віковим і гендерним цензом 

(діти, молодь, жінки, чоловіки, люди похилого віку); за тематичною ознакою: 

спорт, музика, мода, мультфільми, художні фільми, серіали, релігія; за 

національною ознакою: національні меншини; за джерелом фінансування: 

платний, комерційний, бюджетний [146, с. 198]. 

 Від цих ознак певною мірою залежать і функції, які виконує 

телебачення у сучасному процесі глобалізації. Так, основними функціями 

телебачення вважають: інформаційну, інтегративну, освітню, культурно-

просвітницьку, організаторську, соціально-педагогічну та рекреативну [146, 

с. 199]. 

 Телебачення завдяки своїм технічним можливостям має змогу 

поширювати інформацію швидше, достовірніше, емоційніше, ніж інші ЗМІ. 
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Інформаційні програми є «опорними точками» мовлення будь-якої 

телекомпанії [2, с. 13]. Регулярне отримання політичної, економічної, 

спортивної інформації стало нормою у житті багатьох людей. Заради 

підвищення глядацького інтересу та рейтингу телеканали знаходяться у 

постійному пошуку сенсаційної інформації. Сенсаційності сприяє 

інформація, присвячена конфліктам, природнім катаклізмам, катастрофам. 

 Згідно з Акімовою, телебачення має свою аудиторію і його 

інтегративна функція полягає у створенні відчуття причетності у глядача, 

посиленні ціннісних настанов, протидії деструктивним тенденціям. 

 Освітня функція ТБ полягає у трансляції освітніх елементів глядачам 

(дидактичні передачі для вивчення мови, географії, культури тощо).  

 Трансляція культурних заходів виконує культурно-просвітницьку 

функцію телебачення. Спектаклі, кіно, концерти прямо або неопосередковано 

долучають людину до культури. У таких програмах присутній елемент 

повчальності. Завданням журналістів є зробити їх ненав’язливими та якомога 

цікавішими для усіх прошарків суспільства.   

 Організаційна функція з’являється тоді, коли телебачення стає 

ініціатором будь-якої акції (наприклад, збір коштів на доброчинність).  

 Соціально-педагогічна функція передбачає певний вплив на населення, 

пропаганду того чи іншого образу життя із відповідним набором моральних, 

політичних та духовних цінностей. 

 Розважальні телепередачі виконують рекреаційну функцію, тому що 

вони передбачають відпочинок та розслаблення [2, с. 14].  

 Телебачення має низку властивостей, завдяки яким воно має переваги 

над іншими засобами масової інформації: 

 симультанність (можливість одночасно у зоні дії передавача 

транслювати інформацію будь-де); 

 застосування аудіовізуальних засобів (динамічне зображення, звук); 

 використання різноманітних вербальних та паравербальних засобів для 

привернення та втримання уваги аудиторії; 



27 
 

 технічні можливості монтажу дозволяють видозмінювати передачу 

[146, с. 121]. 

 Перераховані властивості мають велике значення для психологічного 

сприйняття інформації, оскільки застосування згаданих засобів та прийомів 

підвищує можливість інформаційного впливу на аудиторію та її свідомість 

порівняно з газетно-журнальною інформацією або інформацією по радіо.  

 На думку Акімової І. О. [2, с. 15], телебачення стало доступним, воно 

стало складником буденності людини, і саме це робить його небезпечним, 

перетворюючи людину на споживача не завжди якісної інформації. 

Телебачення формує естетичний смак, політичні вподобання, моральні 

норми. Людина, у свою чергу, не завжди здатна критично оцінити побачену 

інформацію, а продукування та висловлення власних думок стає важким. 

Через екран телевізора вона відчуває причетність завдяки сприйняттю 

аудіовізуальної інформації з екрану. 

 Сьогодні телебачення розвивається технічно, змістовно та естетично. 

При всьому розмаїтті технічних інновацій залишається питання впливу 

телебачення на формування комунікативно розвиненої людини, яка була б 

здатна не піддаватися впливу фейкових або псевдоновин. При цьому велике 

значення для рецепції новинного ресурсу мають такі відомі ознаки жанру 

газетно-публіцистичних та радіоновин, як достовірність, оперативність, 

стислість, обʼєктивність, новизна, актуальність фактичного матеріалу. 

Телебачення надає цим характеристикам нової форми (симультанність, 

динамічне зображення, звук; вербальні, паравербальні та невербальні засоби; 

технічні можливості монтажу), здатної ефективно формувати світогляд 

суспільства, але також і маніпулювати ним задля вигоди певних соціальних 

груп. 
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 1.2. Характеристики сучасного медіатексту 

 

 Розвиток теорії медіатексту пов'язаний з іменами таких науковців, як 

Ф. Г. Аблякимов, Г. Бургер, Е. Гес-Люттіг, Т. Г. Добросклонська, 

Л. Р. Дускаєва,  В. Здоровега, В. І. Коньков, Л. А. Кудрявцева, 

М. Люгенбюль, К. Менг, Б. Я. Місонжников, Б. Потятиник, У. Пюшель, 

Г. Я. Солганик, Н. В. Чичеріна, Т. В. Шмельова, М. Юрг та інші. Дослідники 

вивчають різні ознаки медіатекстів, а також їхній вплив на світосприйняття 

сучасної людини та на суспільство. 

 Медіатекст – це створений для масової комунікації текст, суть якого – 

передача конкретної інформації, вираженої мовленням для впливу та 

переконання [289, с. 187]. Медіатекст можна розглядати як «унікальний або 

особливий тип тексту – на відміну від текстів інших сфер комунікації 

(наукових, художніх), як продукт масової комунікації – тексти журналістики, 

реклами, які мають свої специфічні характеристики» [139, с. 184]. 

 Н. І. Клушина зазначає, що медіатекст має усі текстові категорії 

(зв’язність, ситуативність, цілісність, інформативність, діалогічність), а його 

відмінними ознаками є авторська оцінка, прагматична спрямованість на 

адресата, набір певних комунікативних стратегій та тактик [89].  

 Як зазначає Добросклонська Т. Г., при переносі класичного тексту у 

сферу масмедіа він набуває нове смислове та медійне навантаження [51, с. 

143]. В. С. Байдіна пише про орієнтованість медіатекстів на масову 

аудиторію [8, с. 105] і виокремлюючи характеристики тексту засобів масової 

інформації, зазначає що «принциповими для репрезентації категорії 

соціального часу є особливий тип автора, текстова модальність, адресність, 

актуальність та оперативність, оцінка. Інші ознаки медіатексту мають 

допоміжний характер» [8, с. 108]. 

 У свою чергу, Г. Рагер виокремлює такі характеристики медіатекстів: 

актуальність, об’єктивність, релевантність, форма подачі матеріалу (жанр) 
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[245, с. 7]. М. А. Демінова акцентує увагу на тому, що існують діалогічні 

відносини автора з читачем тексту [42].  

 Підсумовуючи інформацію, викладену у працях багатьох дослідників у 

цій галузі, виокремлюємо такі головні ознаки медіатекстів:  

- вторинність тексту: «тексти масової комунікації відрізняються від 

інших видів текстів тим, що в них використовуються, систематизуються та 

скорочуються, опрацьовуються та оформлюються усі інші види текстів, які 

вважаються «первинними» [168, с. 166]; 

- медійність: залежність семіотичної організації тексту від форматних 

властивостей каналу; 

- багатофункціональність масової комунікації, яка впливає на аудиторію 

через інформаційний потік; 

- колективне створення текстів (над текстами може працювати ціла 

команда); 

- особливий характер зворотного зв’язку (обмежений або взагалі 

відсутній, відкладений у часі та просторі, має імітаційний характер 

(наприклад, масовки на ТБ) [97, с. 213]; 

- масова аудиторія, яка може бути невизначеною та різнорідною, 

об’єднаною лише «елементарним знанням мови», представляє соціальні 

групи, не пов’язані між собою спільними інтересами або цілями [25, с. 130]; 

- полікодовість тексту: тексти різного роду – з різними невербальними 

знаковими системами [168, с. 166]; 

- смислова незавершеність, відкритість тексту для численних 

інтерпретацій [5, с. 110];   

- спрямованість «на потік», стандартизованість, швидкоплинність 

інформації, «цінності якої орієнтовані на примітивний рівень споживання 

товарів та послуг» [25, с. 131]. 

 Специфіку текстів масової комунікації пояснюють через моделі 

реалізації комунікації, де класичною вважається модель Г. Лассуела: хто – 

що повідомляє – по якому каналу – кому – з яким ефектом [108].  
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 Отже, спираючись на вищезазначену модель комунікації, в основу 

виділення текстотипів виокремлюємо такі елементи комунікативної ситуації: 

канал поширення (радіо, ТБ, інтернет); адресант (автор тексту або 

колективний автор); адресат (масовий або спеціалізований); код (вербальні, 

невербальні, паравербальні засоби мови).  

 Перелік цих складників не є остаточним. Залежно від критеріїв 

класифікації текстотипів, різниться і їхня типологізація. Це означає, що від 

автора залежать стиль, структура та остаточне оформлення тексту. 

Г. С. Мельник уважає, що медіатексти можна типологізувати залежно від 

аудиторії, на яку здійснюється вплив, на такі, що адресовані на масову 

аудиторію; конкретного адресата; потребують реакції; не створені для впливу 

взагалі [134, с. 136]. 

 Науковці досліджують також роль автора в медіатексті. З цього 

приводу В. С. Байдіна пише: «Стиль твору та автора оформлюється через 

його особисте сприйняття світу. Мотив, через який автор висловлює певну 

ідею, стає причиною звернення до особливої форми і визначає засоби 

виразності. Стиль стає засобом вираження позиції автора» [8, с. 106].  

 Саме автор у журналістських текстах формує стиль текстів масової 

комунікації. Е. С. Щелкунова виокремлює три типи автора-комуніканта: 

персоніфікований, узагальнений та деперсоніфікований [222, с. 56]. 

Г. Я. Солганик, розглядаючи адресанта, пропонує опозицію: автор – людина 

соціальна та людина приватна [185, с. 15]. Н. В. Муравйова розрізняє 

персонального та колективного автора, приватного, публічного та 

соціального [143]. 

 До інших характеристик медіатекстів відносять вживання розмовної 

лексики. Ця ознака також обумовлена необхідністю впливу на аудиторію 

[42]. 

 Отже, медіатекст – це текст, розміщений у засобах масової інформації, 

який має такі характеристики: медійність, масовість, відкритість, 

полікодовість, діалогічність та особливе мовленнєве наповнення. Перелік 
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екстралінгвальних факторів медіатекстів може варіюватися за рахунок інших 

комунікативних елементів конкретної комунікативної ситуації.  

 

 1.3. Розмежування понять «полікодового» та «двоканального» 

текстів 

 

Полікодовий текст викликає неабиякий інтерес на лінгвістичних 

теренах. Сучасними розробками, які стосуються вивчення полікодових 

текстів, займались О. В. Бокова, М. Г. Мартиненкова, Ю. М. Сергєєв, 

Є. А. Уварова, А. Ю. Рязанов, Д. А. Малишев, М. Б. Ворошилова, 

О. О. Сподарець, М. А. Ареас, О. В. Пойманова, А. Г. Сонін, Ю. А. Сорокін, 

Є. Ф. Тарасов, Г. В. Ейгер, В. Л. Юхт, О. Є. Анісімова. 

Невід’ємною частиною більшості сучасних медіатекстів є різноманітна 

зображальна інформація: таблиці, фото, графіки, схеми. У звʾязку з цим, 

Ю. А. Сорокін та Є. Ф. Тарасов вважають полікодовий текст таким, який 

«має дві негомогенні частини: вербальну та невербальну, і фактура якого 

належить до інших знакових систем» [188, с. 180]. Поняття «полікодовий 

текст» було введене Г. В. Ейгером та В. Л. Юхтом у 1974 р. Вони вважали, 

що «до полікодових текстів у широкому семіотичному розумінні належать 

випадки поєднання природнього мовного коду з кодом будь-якої іншої 

семіотичної системи» [59, с. 107]. А.  Г. Сонін тлумачить полікодовий текст, 

як «текст, побудований на поєднанні у єдиному графічному просторі 

семіотично гетерогенних складників – вербального тексту в усній або 

писемній формі, зображення, а також знаків іншого походження» [186, с. 

117].  О. В. Пойманова називає полікодові тексти «відеовербальними» та 

пояснює це тим, що до таких текстів належать «тексти, які складаються із 

послідовності знаків, які у свою чергу об’єднані смисловим зв’язком і які 

відносяться до знакових систем двоякого роду: природньої мови та іконічної, 

при цьому знаки останньої мають сприйматися зоровими рецепторами». [158,  

с. 21].  На противагу цьому висловлюванню Сонін стверджує, що будь-який 
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письмовий текст є відеовербальним [187, с. 21]. На його думку, вербальний 

полікодовий текст – це текст, який сприймається зоровим каналом, а 

мультимодальний полікодовий текст – це потік інформації, який 

сприймається одразу за допомогою декількох каналів, а не лише візуального.  

О. В. Бокова вважає, що телевізійний текст є особливим з огляду на те, 

що він стосується декількох сфер: текстової, невербальної, музичної та 

відеоряду [15, с. 143]. Тексти новин мають складну структурну організацію. 

Інформаційну єдність створюють текст ведучого, відеоряд та звукове 

оформлення, що сприяє підвищенню ефекту впливу на аудиторію. 

У нашому дослідженні вербальний компонент представлений усним 

текстом (мовою, що звучить з екрану), а невербальні компоненти складають 

динамічні зображення (відеоряд), таблиці, схеми, інфографіки, що 

коментуються ведучим (аудіальний компонент). 

Візуальний складник відіграє чи не найбільшу роль у розумінні та 

сприйнятті інформації, яку глядач отримує з теленовин. На відміну від 

тексту, зображення сприймається реципієнтом симультанно [158, с. 65]. Тому 

під «зображенням» розуміємо візуальне відображення подій на екрані, 

незалежно від того чи це фото, відео, карикатура, малюнок і т.д.  

Дослідники креалізованого тексту Ворошилова М. Б. та Злоказов К. В. 

[27, с. 128] цікавляться питанням, який код є головним: вербальний чи 

невербальний. Верес А. Д., наприклад, уважає, що головну роль відіграє 

невербальний код, який «сприймається як ціле з меншою напругою, ніж 

вербальний текст»  [21, с. 128]. А Рогозіна  І. В. зазначає, що «візуальні 

засоби дозволяють людині практично миттєво сприймати запрограмований 

вплив; вплив цей є глибшим, оскільки візуальні системи впливають не лише 

на інтелект, а й емоційно-чуттєву базу людини» [167, с. 26]. Ознайомившись 

із великою кількістю наукових розвідок у цій галузі, М. Б. Ворошилова та 

К. В. Злоказов дійшли висновку, що вирішення цього питання може 

відбуватися із урахуванням типу та жанру тексту, який аналізується»  [27, с. 

128]. 



33 
 

Комплексна інтеграція вербальних і невербальних текстових 

складників у комплексі становить смислове, формальне та функціональне 

ціле. Новинний текст наочно демонструє рівень смислової цілісності 

полікодового тексту. А. Ю. Рязанова зазначає, що «тема та комунікативна 

мета полікодового тексту визначаються семантичними зв’язками між 

компонентами, які складають смислову єдність» [173, с. 158]. Засобами 

зовнішнього оформлення таких текстів слугує підкреслення певних 

текстових смислів.  

Коли сприйняття інформації відбувається одразу через декілька 

каналів, воно є більш дієвим [180, с. 132]. У полікодових текстах у великій 

кількості присутні вербальні, зображальні та аудіальні компоненти. 

Поєднання цих компонентів зумовлює  привернення уваги реципієнта. За 

рахунок поєднання вербальних і невербальних засобів досягається висока 

інформативність та посилюється прагматичний потенціал тексту теленовин. 

А за допомогою взаємодії слова та зображення, які по-різному можуть 

апелювати до людських цінностей та викликати емоційний відгук аудиторії, 

стає можливим вплив на формування суспільної думки. 

Досліджуючи полімодальні тексти, О. Д. Некрасова пише, що феномен 

двоканальності породжує взаємодія вербальних та іконічних знаків із 

аудіальними знаками. [147, с. 45]. Полікодовий текст поєднує у собі різні 

семіотичні коди, а двоканальний сприймається «за допомогою різних каналів 

сприйняття інформації, а саме: візуального та аудіального». Авторка також 

зазначає, що полікодовий текст може бути моноканальним, якщо він 

сприймається за допомогою лише зорового каналу.  

О. В. Лєбєдєва дає наступне визначення двоканального тексту: «текст, 

який засвоюється за допомогою різних каналів – шляхів перцепції 

інформації, наприклад, аудіальної та візуальної» [114, с. 50]. А 

М. О. Кузнецова розрізняє вербальні та невербальні компоненти полікодових 

текстів. На її думку, до невербальних знаків належать фото, малюнки, схеми, 

міміка та деякі види жестів. Полікодові тексти – це «тексти, що містять 
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аудіальний, візуальний, анімаційний і власне вербальний складник, які 

функціонують у комплексі» [102, с. 226]. Авторка зазначає, якщо коди 

функціонують у різних каналах, то тексти із наявністю таких кодів можуть 

називатися двоканальними [102, с. 227]. Ще однією з характерною рисою 

двоканальних текстів є те, що вони є потоком гетерогенної перцептивної 

інформації [22, с. 9].  

У цьому дослідженні ми вважаємо доцільним уживати 

словосполучення «двоканальний текст» для характеристики новинних 

текстів.   

Отже, новинний текст виступає у ролі двоканального, а це означає, що 

на реципієнта здійснюється вербальний та невербальний вплив різними 

каналами (відео, аудіо). За допомогою такої знакової єдності реципієнт краще 

сприймає та розуміє інформаційний потік. 

 

 1.4. Впливовий потенціал двоканальних текстів 

 

Інноваційні технології, за допомогою яких можна скомбінувати 

письмовий текст, зображення та звук, створюють нові питання щодо впливу 

на адресата кожного окремого компонента або їх взаємодії. Елементи різних 

знакових систем можуть гармонійно доповнювати один одного, зважаючи на 

комунікативний намір автора двоканального тексту 20, с. 21]. 

Психолінгвістика, зі свого боку, займається вивченням двоканальних 

текстів та їх прагматичного функціонування. Досить довго психолінгвісти 

вважали, що інформація новинного тексту сприймається  реципієнтом одним 

універсальним кодом мислення 61, с. 109. Однак велика кількість 

досліджень, здійснених у цій галузі, доводить, що ефективність впливу 

повідомлення залежить від способу передачі інформації. Вербальна та 

невербальна інформація діє по-різному: вербальний текст засвоюється на 7%, 

звукова інформація на 38%, а візуальний ряд на 55%. Дослідники зазначають, 

що інформація, яка передається вербальним шляхом, впливає на свідомість 
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людини через раціональну сферу, а невербальна інформація діє на емоції та 

підсвідомість людини 28, с. 78.  

Л. М. Месропян пише, що обмеження емоційного сприйняття 

інформації відбувається за використання негомогенних компонентів: 

«зображення звужує концептуальне поле реципієнта під час сприйняття 

вербального повідомлення», зменшуються можливості інтерпретації тексту 

135, с. 119.  

У свою чергу, О. С. Іссерс, описуючи специфіку мовленнєвого впливу, 

зазначає, що «у більшості випадків під мовленнєвим впливом – у широкому 

розумінні – мають на увазі мовленнєве спілкування з урахуванням його 

цілеспрямованості, мотиваційної обумовленості. У будь-якому акті 

мовленнєвого спілкування комуніканти мають певні немовні цілі, які врешті-

решт регулюють діяльність співрозмовника» 78, с. 27. 

Досліджуючи двоканальні тексти, О. А. Лазарєва та Е. В. Горіна під час 

опису когнітивних процесів їхнього сприйняття стверджували, що текст 

однієї системи знаків накладається на текст іншої системи знаків. При цьому 

відбувається «когнітивне зіткнення», наслідком якого є комунікативна 

напруга, яку можна використати як засіб впливу на адресата 105, с. 108.  

Таким чином, новинний текст як двоканальний текст має впливовий 

характер завдяки своїй негомогенності. Комбінуючи вербальні та 

невербальні компоненти новинного тексту, автори створюють новий смисл, 

який передається реципієнту різними каналами сприйняття. Негомогенність 

тексту забезпечує його сугестивне функціонування шляхом імпліцитного 

впливу на емоційну сферу адресата 135, с. 121. 

Відомо при цьому, що мовленнєва маніпуляція у двоканальних текстах 

проявляється шляхом багатоплановості впливу на адресата 135, с. 121. 

Щодо вербальних компонентів, які мають позитивне емоційне забарвлення, 

то вони можуть взаємодіяти з невербальною частиною новин, реалізуючи 
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імпліцитну мовленнєву установку та набуваючи здатності маніпулювати 

свідомістю адресата 219, с. 237. 

Вживані окремо один від одного, вербальні і невербальні компоненти 

теленовин мають значно менший маніпулятивний потенціал, ніж у взаємодії. 

Поєднуючись, вони реалізують свою сугестивну прагматичну установку. 

Таким чином, маніпулювання відбувається за рахунок застосування різних 

каналів (аудіального та візуального) надходження інформації.  

 

 1.5. Основні ознаки інформаційного жанру «новини» та концепції 

його потрактування 

 

Телевізійний дискурс – це «зв’язне, вербальне або невербальне, усне чи 

письмове мовлення у сукупності з прагматичними, соціокультурними, 

психологічними та іншими факторами, виражене засобами масової 

комунікації (телебаченням), взятого в подієвому аспекті, що представляє 

собою дію, яка бере участь в соціокультурній взаємодії та відображає 

механізм свідомості комунікантів» [43, с. 134]. Жанрове розмаїття сучасного 

телевізійного дискурсу розрізняють за тематичними, стилістичними та 

структурними ознаками [113, с. 166]. У цьому дослідженні телевізійний 

дискурс розглядається як телевізійне мовлення в ситуації соціальної 

взаємодії телекомунікатора та телеаудиторії. 

С. Ю. Данилов 37, с. 215 уважає жанр одиницею мовлення, яка 

передає інтенційний намір, пов’язуючи адресанта й адресата, та створюється 

за допомогою тематичних, стилістичних та композиційних канонів, 

закріплених у культурі. За тематичною ознакою виокремлються такі 

телевізійні жанри: теленовини, телеогляд, телеінтерв’ю, телешоу, теледебати, 

телереклама, телешкола, телесеріал і т. д.  

Теленовини є невід’ємним монологічним жанром телевізійного 

дискурсу. Звернемося спочатку до потрактувань цього терміна. У першу 

чергу, це сукупність подій, які відбуваються в процесі комунікації [275, с. 
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359], а також, згідно з Ройманом, це поняття, яке може бути представлене як 

журналістська форма подачі інформації: «Новини – це елементарна форма 

журналістського повідомлення і вони інформують нас про події, стан речей 

та думки інших людей, які для нас є новими або важливими, однак в обох 

випадках цікавими» [267, с. 131]. Добросклонська вважає новини текстом, 

який виконує основну функцію мови – повідомляти, і функцію масової 

комунікації – інформувати 51, с. 121. За М. П. Брандес розуміємо жанр як 

конструкт, який відповідає названим функціям 18. 

За структурною ознакою новини належать до монологічного жанру, це 

мовленнєва подія, де мовлення не спонтанне та підготоване. Стилістичні 

ознаки новин проявляються у публіцистичному стилі мовлення.  Мовленнєва 

картина характеризується офіційністю та публічністю. Однак Лаптєва О. А. 

вважає, що навіть такий жанр, як теленовини набуває певних змін 112. 

Ведучий може дозволити собі короткий коментар до певної події або відступ 

від написаного тексту, допустиме швидке мовлення, обмовки. 

 

1.5.1.  Структурно-композиційні особливості телевізійних новинних 

текстів 

 

 Основна функція новин і, як наслідок, новинного тексту – 

інформування та донесення до аудиторії певних подій та явищ. Згідно з 

Роше, новинні тексти мають такі текстотворчі категорії: цілісність, 

зв’язність, прагматична установка, стиль  [253, с. 78]. Новинний текст 

виконує роль комунікативного посередника між автором та адресатом.  

Смислові та структурні зв’язки в новинному тексті мають свої особливості, 

пов’язані з умовами його реалізації у такому засобі масової інформації, як 

телебачення.  

 На відміну від інших новинних текстів, телевізійний новинний текст 

має стійку макро- та мікроструктуру. Це означає, що його структура 

будується за «принципом перевернутої піраміди» [116, с. 21].  
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 Обєктивне та інформативне новинне повідомлення має відповідати на 

запитання хто? що? коли? де? як? чому? [261].  До вимог, яким повинен 

відповідати новинний текст, належить необхідність бути зрозумілим та 

«прозорим», що робить його цікавим об’єктом вивчення механізмів впливу. 

Якщо аудиторія зрозуміла повідомлення, то автор досяг мети [272, с. 11].   

Згідно з Роше [253, с. 142], існує професійна норма, згідно з якою 

новинний текст не повинен мати оцінки представлених подій. Створюючи 

новинний текст, його автор відфільтровує події і вибирає ракурс, у якому їх 

представляти [275, с. 394]. Зміст та оформлення новинних текстів становлять 

предмет багатьох медіа досліджень. Постать авторів текстів відіграє особливе 

значення у телекомунікації [16, с. 51].  Згідно з Д. М. Вайтом, саме автор 

тексту вирішує, яку новину висвітлювати, керуючись власним досвідом, 

схильностями та пристрастями [282, с. 384]. Політичні та ідеологічні 

установки, якими керуться видавці газет та журналів, у деяких випадках є 

вирішальними під час вибору новини [275, с. 388]. Як наслідок – прийняття 

редактором рішення не на основі власного досвіду, а в контексті 

організаторських або технічних розпоряджень редакції або видавництва.  

 Тексти теленовин побудовані таким чином, що найголовніша 

інформація повідомляється на початку, де маємо стислий зміст 

повідомлення, який називається анонсом. Заголовок у таких типах текстів 

відсутній. Це пов’язано з тим, що ведучий висвітлює декілька повідомлень за 

один випуск, тому знайти такий заголовок, який об’єднував би усі події 

новинного тексту, важко.  

 Горизонтальна структура новин, які аналізуються у цьому дослідженні, 

побудована таким чином: 1) анонс новин; 2) вітання ведучого; 3) розгорнутий 

виклад новинного повідомлення, де ведучий висвітлює події; 4) прощання; 5) 

новини спорту та погода.  

 Текст новинного анонсу є коротким повідомленням, яке складається з 

8-10 речень.  Оформлюючи новинний текст, автор прагне виділити фактори, 

які впливають на ефективність комунікації. Змістовне наповнення та мовне 
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оформлення анонсів характеризується суспільно-політичною тематикою, 

перевіреністю фактів. Створюючи новинний анонс, автор апелює до фактів, 

інформує, наводить статистичні дані [43].  

 Анонс як форма передачі актуального інформаційного повідомлення є 

самостійним мовленнєвим жанром [43], який має впливову та інформативну 

функції. Інформативна функція реалізується опосередковано – це стисла 

інформація про повідомлення, про які йтиме мова далі. Функція впливу 

анонсу полягає в активізації інтересу до повної версії новинного 

повідомлення. Ця функція може бути реалізована не лише за рахунок 

лінгвальних засобів, а й за допомогою невербальних та паравербальних 

засобів теленовин [211].  

 Вітання ведучого складається з 2-3 простих речень, не навантажених 

мовними засобами. Однак варто зазначити, що новинний текст не існує без 

вітання ведучого, що доводить проаналізований матеріал дослідження. 

Привітанням глядачів ведучий встановлює невимушену атмосферу, створює 

ефект діалогічності. Привітання ведучий підсилює позамовними факторами, 

такими як міміка та жести або пози.   

 Основний текст проаналізованих нами новинних повідомлень 

складається в середньому з 180-200 речень. До новинного тексту входять 

сюжети із прямими включеннями із місця події, коментарями експертів або 

випадкових перехожих, інтерв’ю, які паралельно супроводжуються 

невербальними компонентами (графіки, схеми, таблиці, мапи тощо) та 

репортажами. Основний текст новини розкриває подробиці подій, про які 

стисло йшлося у анонсах. Він складається із простих, зрозумілих речень, не 

перенасичених науковими термінами або спеціальною лексикою. 

Невербальна частина представлена у вигляді відеосупроводу, який є доказом 

того, про що говорить ведучий.  

 У мовному вираженні нейтральна та деперсоніфікована подача 

інформації відбувається за допомогою цілої низки лексичних та лексико-

граматичних засобів. У тексті наявні стійкі тематичні блоки: політика, 
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економіка, культура та освіта, які розподіляються на підтеми. Погода та 

спорт виносяться в окремий блок. Тематичні блоки базуються на двох 

основах: hard news та soft news. «Жорсткі» новини оперують фактами, а для 

«м’яких» важливими є відхід від нейтрального стилю мовлення, 

переключення уваги на деталі, розважальний елемент. Усі ці фактори у 

сукупності із позамовними надають великі можливості для впливу на 

адресата новинного повідомлення.  

 Текст прощання не вирізняється широким спектром лексичних або 

стилістичних засобів, що пояснюється високим рівнем формальності. 

Прощання у теленовинах – це мовленнєвий акт, який реалізується ведучим з 

метою завершення новинної телепередачі.  

  Новини спорту та погоди є важливою частиною новинних випусків. 

Вони винесені в кінець повідомлення, що можна пояснити, тим, що адресат 

не так сильно зацікавлений у перегляді спортивних новин або погоди, як, 

наприклад, у перегляді інформації про політичні події.  

 Таким чином, зважаючи на формальність та зрозумілість лінгвальної й 

екстралінгвальної структури новинних повідомлень та нейтральну подачу 

інформації, телевізійний новинний текст має численні можливості впливу на 

глядача.  

                                                                                                   

 1.5.2. Характерні ознаки мови сучасних телевізійних новин та 

специфіка їх функціонування 

 

Однією з найважливіших особливостей текстів теленовин є поєднання 

в них елементів повідомлення та впливу. У більшості випадків інформування 

відбувається конкретними засобами привернення уваги, прямим або 

завуальованим висловленням оцінки, мовними засобами та прийомами, які 

спонукають аудиторію до певної реакції щодо побаченої події. 

Мовою новин називають особливий стиль, в якому пишуться новини 

для телебачення і презентуються слухачеві або ж глядачеві. Редакції новин 
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на телебаченні в основному дотримуються власних правил створення та 

написання новин, але є і загальноприйняті, які визнаються усіма редакторами 

новин. Так, наприклад, вечірні новини каналів ZDF та RTL за стилем 

відрізнятимуться від новин тих самих каналів, але вже для маленьких 

глядачів, наприклад tivi каналу ZDF. 

В основному повідомлення для новин повинні бути сформульовані 

чітко, коротко та зрозуміло. Це відбувається дещо інакше, ніж у газетах, де 

читач має змогу ще раз переглянути незрозуміле йому речення. Звідси 

виникає вимога до почутих або побачених новин, щоб їхні речення були 

доступними та через уживання складних слів або конструкцій не призводили 

до тривалих роздумів над почутим. Слухач не повинен думати про мову або 

складні сполучення слів, він має одразу сприймати та розуміти те, що хотів 

донести редактор [109, с. 653].  

Таке поняття, як «мова новин», має два аспекти. З одного боку, це 

поняття може втілювати ідеал мови, який є точним та зрозумілим для всіх. А 

з іншого, може мати специфічні конструкції речень та журналістський 

манерний стиль, який дуже часто зустрічається в текстах новин. Новини 

мають на меті якомога обережніше повідомити нам про політичні, економічні 

події, про різного роду катастрофи. До новин завжди ставилася вимога не 

бути голосом якогось певного політика або політичної групи, і в той самий 

час новини ніколи не мають давати оцінку подіям [44]. 

Як правило, редактор новин отримує повідомлення від агентства новин 

уже попередньо сформульованим. Агентства зазвичай використовують 

загальноприйняті мовні засоби, яких не уникають і самі редактори. У 

Німеччині мова новин дуже сильно визначається стилем агентств новин, які 

одночасно обслуговують і газетні редакції. Це сприяло розвитку так званого 

сленгу новин або кодові новин (Nachrichten-Code) із словами або реченнями, 

які у повсякденній мові вважаються застарілими і з’являються лише у 

новинах («unterdessen») [235, с. 324].  
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Найкращим мовним засобом є непряма мова. Передача висловлювань 

непрямою мовою відбувається, зазвичай, за допомогою двох граматичних 

операцій: трансформація особового займенника і зміна форми дієслова (з 

індикатива на кон’юнктив 1. Наприклад:    

Mehdorn solle einen Monat auch noch im Amt bleiben, um auch geordnet 

die Geschäfte zu übergeben, also das sei sicherlich auch eine Chance, sowohl den 

Aufsichtsrat als auch die Geschäftsführung neu zu ordnen (ZDF 15.12.14.)  

Der Mindestlohn gelte seit dem ersten Januar und lasse viele Arbeitgeber 

offenbar zu kreative Höchstform auflaufen, um nicht zu zahlen (RTL 13.01.15.).   

        Nach der langen Krise gehe es jetzt für Amerika wieder aufwärts. Das war 

die Schlüsselbotschaft in seiner vorletzten Rede zur Lage der Nation (RTL 

18.12.14.).         

У звʼязку з тим, що журналісту доволі часто доводиться передавати 

чужі висловлювання, він постійно мусить уживати Konjunktiv І. Непряма 

мова у Konjunktiv I відрізняється від повсякденної мови. Німці жартують, що 

їм потрібно лише два вирази, щоб зрозуміти, що йдеться про новини: «Wie es 

hieß» та «habe, sei, solle …» 

У ідеальному випадку редактор новин формулює їх чітко, ясно та 

зрозуміло. Він уникає речень, які складаються з декількох підрядних, надає 

перевагу дієсловам, рідко вживає числа, запозичені слова лише у тих 

випадках, коли вони вписуються в контекст, уникає вживання специфічних 

термінів. Оптимальної зрозумілості інформаційних текстів можна досягти за 

допомогою простоти в побудові речень та виборі слів; стислості, виразності 

та точності елементів, які б пожвавлювали мову [55, с. 51]. 

Ілюстративним матеріалом до вищезазначених тверджень може 

слугувати повідомлення, яке починається реченням: «Bundeskanzlerin hat den 

französischen Staatspräsidenten zu Gesprächen über die Situation im Irak 

empfangen» (Бундесканцлер зустрілася із французьким президентом, щоб 

обговорити ситуацію в Іраці). У цьому реченні закладено п’ять 

інформаційних напрямків: ім’я канцлера, ім’я французького президента, мета 
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зустрічі, тема обговорення та сам процес прийому, зустрічі. Щоб новина була 

чіткою та зрозумілою, рекомендується представити цю інформацію у вигляді 

не одного, а двох речень, і по можливості замінити іменники дієсловами 

[236]. 

У новинах чітко представляються особи, це означає, що імена та 

посади повинні правильно зазначатися. Точним повідомлення буде тоді, коли 

воно сконцентрується на тому, що відбувається: «Bundeskanzlerin hat den 

französischen Staatspräsidenten empfangen». Легше буде зрозуміти 

повідомлення, якщо мета зустрічі буде названа у наступному реченні та 

іменник  «Gespräch» буде перетворений на дієслово, а замість запозиченого 

слова «Situation» можна вжити суто німецьке «Lage»: «Sie wollen über die 

Lage im Irak sprechen» [234]. 

Для того, щоб глядачі адекватно сприйняли та зрозуміли текст 

телепрограми, журналісти мусять правильно й точно вживати мовні засоби, 

які повинні відповідати змістові повідомлення та нормам літературного 

мовлення. Ці критерії слугують запорукою успіху засобів масової інформації. 

Телебачення відрізняється від інших ЗМІ тим, що для ефективного впливу на 

аудиторію поряд із зображально-виражальними засобами використовується 

велика кількість мовних елементів. У цілісному змістовному поєднанні 

режисери повинні досягнути гармонії у співвідношенні мовного ряду та 

зображення [109, с. 654]. 

Без сумніву медіа завдяки візуальному характеру несуть 

відповідальність за те, що мова має залишатися функціональною та 

різноманітною. Існує низка порад, розроблених мовознавцями та 

журналістами, яким чином можна досягти найбільшої зрозумілості 

теленовин: логічне поєднання думок, ненавантажених різними мовними 

засобами, вербальний та номінальний стилі, уникання лексичної 

варіативності (nicht Parlament für Bundestag usw.), винесення найголовнішого 

на початок разом із дієсловом, якомога менше вживання абстрактних понять, 
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уникнення непотрібних запозичень, спрямованість мовця на повсякденну 

мову [235, с. 342]. 

Вартим уваги є й те, що журналіст на телебаченні не лише створює 

текст, але і є координатором знімальної групи, тобто він формує своєрідний 

інформаційний дискурс. Журналісти не лише пишуть сценарій майбутнього 

матеріалу, а й сценарій творчої роботи над ним. Вони продумують місце 

зйомок, їх тривалість, елементи формування сюжетного змісту (інтерв’ю, 

відеоряд). Звичайно, під час зйомок журналіст обговорює свої ідеї з 

оператором. Новинний текст ґрунтується на зображенні, тому журналіст має 

чітко уявляти, як найкраще передати свій текстовий задум за допомогою 

відеосупроводу.  

По завершенні зйомок журналіст продивляється не лише факти, які 

слугуватимуть для написання тексту, а й відзнятий відеоматеріал. Якщо текст 

готовий, це зовсім не означає, що робота журналіста завершена, він бере 

участь у подальшому монтажі матеріалу. Таким чином, телевізійний сюжет 

створюється відповідно до канонів телевізійної майстерності і 

перетворюється на логічне поєднання тексту та зображення [265, с. 155]. 

Автор новинних текстів завжди змушений уникати спроб уживання 

негативно забарвленої лексики щодо почутого або побаченого, наприклад:  

 Verteidigungspolitik wird als Friedenspolitik bezeichnet (воєнну політику 

називають мирною політикою). 

 Arbeiter werden nicht entlassen, sondern freigesetzt (робочих не 

звільняють, а відпускають). 

 Aufrüstung wird als Nachrüstung bezeichnet (замість озброєння вживають 

такі лексичні одиниці, як модернізація або оснащення додатковими 

пристроями. 

 Politische Täter werden als Terroristen oder als Freiheitskämpfer bezeichnet 

usw. (Залежно від потрібного ракурсу представлення політичних діячів 

називають терористами або борцями за свободу) [265, с. 235]. 
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Інформаційний текст теленовин характеризується лаконічністю, тому 

мовні конструкції демонструють еліпси та значну економію мовних засобів, 

це пояснюється тим, що зміст інформації оформлюється звуком, 

зображенням та словом.  

Теленовини мають на меті поінформувати глядача та прокоментувати 

події (вертикальна структура новин: мовленнєві форми: «повідомлення», 

«міркування», частково «опис», тому що його часто заміняє зображення) у 

повному обсязі використовуючи ресурс мови і маючи підґрунтям 

зображення. Основними вимогами до телевізійних текстів є раціональність 

викладу, стислість, змістовність висловлювання. За умови поєднання тексту з 

позамовними засобами (зображення) він набуває необхідної цілісності та 

виразності. 

 

 1.6. Специфіка прагматичної установки на маніпулювання на 

телебаченні 

 

Телебачення достатньо часто використовує багато різних прийомів 

маніпуляції громадською свідомістю. О. С. Іссерс зазначала, що з моменту 

виникнення мова використовувалася з метою впливу та маніпуляції. А той 

древній предок, який замість кийка здогадався використовувати в якості 

впливу слово, був без сумніву одним із перших маніпуляторів [77]. 

Маніпуляція – це психологічний вплив на свідомість людини, який 

призводить до виникнення намірів, які не повністю або зовсім не збігаються з 

її актуальними бажаннями. Серед науковців існує думка, що маніпуляція – це 

той самий психологічний вплив, який спричиняє дії, спрямовані на 

виникнення думок, цілей та намірів. Кінцева мета таких дій – контроль 

свідомістю [77, с. 71]. А. А. Любимова вважає, що маніпуляція – це 

«прихований інформаційно-психологічний вплив, який здійснюється на 

трьох рівнях (індивідуальному, груповому та масовому). Цей вплив 
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спрямований на спонукання людини до дій, які суперечать її інтересам та 

мовній картині світу [124, с. 56]. 

Маніпуляція – це свідома зміна або заміна фактів для повного або 

часткового обману аудиторії. Маніпуляція слугує для того, щоб 

контролювати населення. Слід зазначити, що звичайно кожна форма надання 

інформації або її обмін серед людей прямо або опосередковано впливає на 

них [124].  

З одного боку, багато новинних агенцій підпорядковуються різним 

владним групам за інтересами, а з іншого, агенції мусять підтримувати 

цінності тієї чи іншої системи. Наприклад, сюди можна віднести 

замовчування інформації щодо роботи розвідувальної служби країни, з 

деякими методами якої не погодився б жоден громадянин. Надання 

інформації несе в собі велику відповідальність. 

Маніпулятивних прийомів існує необмежений арсенал. Телебачення не 

нехтує нічим на шляху досягнення поставлених цілей. Відомий 

американський соціолог Гарольд Лассуелл сказав, що «для кожної людини 

«особливу категорію важливої інформації складає знання того, яким чином 

вона може бути піддана маніпуляції і позбутися того ступеня вибору, який 

вона могла б мати» [116, с. 65]. ЗМІ можуть вибірково наводити факти, 

висвітлювати неактуальну інформацію, виривати цитати із контексту, що 

може повністю змінити її зміст [116, с. 201]  

Спроба переконання інших у конкретних судженнях називається у 

науці сугестією, яка є фундаментальним механізмом маніпулювання. У 

енциклопедичному словнику «Клиническая психология» термін сугестія 

визначається як «спосіб впливу, заснований на некритичному сприйнятті 

людиною отримуваної інформації» [289]. За Б. Ф. Поршнєвим, сугестія – це 

«стимуляція до реакції, що може суперечити рефлекторній поведінці 

організму» [159, с. 298]. Л. Ільницька визначає «вербальний сугестивний 

вплив як використання мови з певною метою: підтримка і встановлення 
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психологічного контакту; спроба приєднання до реальності суб'єкта; 

отримання доступу до несвідомого» [76, с. 129].  

Аналізуючи засоби сугестії, В. М. Петрик та М. М. Присяжнюк 

виділяють текстові та мовленнєві. Шрифти, графіки, зміст та форма подання 

текстів належать до текстових засобів. Мовленнєві поділяються «на 

вербальні (слова, фрази, наголоси та інтонації), невербальні (жести, міміка, 

особливості поведінки учасників відеоряду) та паралінгвістичні (висота, 

тембр голосу, тон)» [155, с. 132 ].  

Варто наголосити, що зазначена вище класифікація має диферентні 

ознаки щодо класифікації, покладеної в основу дослідження пропонованої 

роботи. До невербальних були віднесені зображення, таблиці, графіки тощо, 

а до паравербальних – міміка, жести та пози.  

Комунікативний вплив у широкому розумінні – це вплив на розум або 

спосіб дій, що здійснюється різними мовними засобами, позами, жестами, 

мімікою, засобами графічного оформлення тексту. У комунікативному акті 

послуговуються різними методами мовленнєвого впливу [76]. Серед них:  

1) Доказ – підтвердження правильності будь-якого висловлювання; 

2) Переконання – створення у людини враження, що істина 

підтверджена і немає необхідності її доводити. 

3) Умовляння – емоційне натхнення співрозмовника відмовитися від 

його власної точки зору на користь адресата повідомлення. 

4) Навіювання – спосіб змусити співрозмовника довіритися без 

критичного осмислення повідомлення. Цей спосіб сформований на 

психологічному та емоційному тиску, а також на авторитеті співрозмовника. 

5) Примус – насильна спроба змусити адресанта зробити певну дію. 

З перерахованих методів мовленнєвого впливу більш за все примус 

демонструє погрози, залякування тощо. 

Сьогодні на телебаченні та у новинах зокрема ніхто не використовує 

спосіб залякування або умовляння задля впливу на глядацьку аудиторію. 

Сучасна комунікація уможливлює застосування наступних способів 
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переконання: інформування, роз’яснення, доказ і спростування. 

Інформування – це виклад фактів; роз’яснення – інструктивний виклад 

матеріалу, що пропонує розгляд усіх «за» та «проти»; докази базуються на 

законах логіки і послуговуються методом наведення аргументів; 

спростування – міркування, спрямоване проти висунутого положення і має 

на меті встановлення його помилковості [155]. 

Мовний вплив використовує засоби мови та особливості її вживання з 

метою впливу на адресата у вигідному для маніпулятора світлі (прихованому 

або ні). Ці маніпулятивні можливості мають низку прийомів, серед яких і 

непрямі мовні акти, метафора, пресупозиція, помилкова аналогія, 

багатозначність та ін. [155, с. 133]. 

Х. Дацишин зазначає, що «у телевізійних новинах маніпулятивні 

засоби лінгвального (вербального) рівня дуже часто зосереджені в першому 

реченні повідомлення диктора» [38, с. 206]. Дослідниця виокремлює такі 

засоби маніпуляції на мовному рівні:  

– «використання прикметників з чітко вираженим позитивним чи 

негативним забарвленням;  

– використання іменників та дієслів зі стійким негативним чи 

позитивним значенням, за рахунок чого відбувається свідоме перекручення 

фактів;  

– позиціонування змісту новини як іронічного через свідомо 

неправильну, перекручену назву реалії: 

– «згущення фарб», нагнітання страху внаслідок можливості 

двозначного тлумачення фрази, маніпуляція результатами статистичних 

досліджень; 

– невиправдану заміну ірреальної модальності висловлювання на 

реальну; 

 – заміну нейтральних слів на стійкі вислови з негативним 

забарвленням; 
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– використання висловів, які в певних контекстах набувають 

негативних конотацій, хоча первісне значення – нейтральне; 

– маніпулювання кількістю, зокрема внаслідок опускання займенників, 

які конкретизують значення; 

 – використання стійкого вислову, значення якого не відповідає змісту 

новини;  

– вербальне перебільшення, уведення в оману [38,с. 206]». 

Дослідник С. Г. Кара-Мурза виокремлює такі методи маніпуляції: 

фабрикація фактів, відбір подій реальності для повідомлень та створення 

великих психозів (прагнення перетворити громадян на великий натовп, який 

можна легко ввести у стан психозу) [81, с. 476]. 

Кушніров О. О. основними методами маніпуляції на телебаченні 

вважає: «замовчування, перестановка інформації, залучення авторитетного 

джерела, проведення опитувань та виведення рейтингів, підбір цитат, 

використання емоцій в умовах нестачі фактів і цифр, монтаж»   [104]. 

 Автори, які досліджували маніпуляції на телебаченні [116], описали 

найбільш поширені загальні прийоми маніпуляції у ЗМІ та на телебаченні, 

серед яких: використання стереотипів, наклеювання ярликів, інформаційні 

повтори, ігнорування фактів, відволікання уваги, відбір специфічних 

мовленнєвих засобів, риторичні питання, замовчування або недооцінка 

фактів, інформаційна блокада, ефект присутності, останнє слово, ефект 

первинності, використання евфемізмів, посилання на експертів, принцип 

контрасту, однобічність та інші [116, с. 43-46].    

Розглядаючи більш детально кожен із прийомів, звернемося до 

визначення Русских Л. В., яка зазначає, що стереотип – це сприйняття 

людиною якогось соціального об’єкта у спрощеному вигляді. Це уявлення з 

часом фіксується у пам’яті і рідко коли підлягає перевірці. Використання 

стереотипів на телебаченні практика досить поширена [171, с. 116]. 

Наклеювання ярликів дуже широко застосовується у політиці, 

наприклад, поняття Dschihadisten, або PEGIDA-Demos. За цими поняттями 
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приховується бажання використати позитивну конотацію стосовно 

негативного явища. Адже джихадисти – це, за Кораном, люди, які борються 

за віру та поширення ісламу, а по факту - терористи-смертники, які не знають 

ні жалю, ні милості. Демонстрації PEGIDA – це демонстрації, де люди 

виступають проти ісламізації Німеччини. У маніфесті представників PEGIDA 

проголошена боротьба на захист юдейсько-християнської культури 

Німеччини. Ісламізм тут названий жінконенависницькою та жорсткою 

ідеологією [300]. 

Твердження є досить актуальним саме для телевізійних новин, тому що 

часто надаються бездоказові твердження без дискусії та аргументації, 

обмежуюючи право на будь-яку іншу думку і представляючи лише свою 

одну.  

Якщо неважливе повідомлення повторювати з достатньо великою 

частотою, то є великий шанс, що воно закріпиться у масовій свідомості. І 

навпаки, якщо не повторювати, наприклад у тих самих випусках новин, 

важливе повідомлення, про нього досить швидко забудуть. Саме тому 

інформаційні повтори такі важливі для теленовин [95, с. 10]. 

За допомогою прийому відволікання уваги значні події витісняються 

більш незначними, але з частими повторами під час випусків новин.  

Автори та редактори новин мають широкий спектр мовленнєвих 

засобів. Так, наприклад, якщо у редакції повідомлення з інших країн хочуть 

поставити під сумнів у речення додають прислівник angeblich (за 

попередньою інформацією) [273]. 

Тонка грань між поняттями Freiheitskämpfer, Rebelle та Terrorist. 

Залежно від того, де озброєні меншини представляють свої інтереси у своїй 

або чужій країні, їх називають або ж бунтівниками (Rebelle), або борцями за 

свободу (Freiheitkämpfer). Також борці за свободу досить швидко можуть 

стати терористами завдяки сучасним масмедіа [новини RTL aktuell, ZDF 

heute]. 
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Аналогічна історія з Осамою бен Ладеном, який дуже довго 

співпрацював із ЦРУ. Моджахедів бен Ладена використовували у війні проти 

Росії в Афганістані. Врешті-решт обраних борців за свободу використовували 

під час війни в Косово. А протягом двох років бен Ладен зі своїми 

послідовниками перетворилися на найстрашніших терористів світу [273]. 

Риторичні питання покликані несвідомо розвивати у глядачів ідею у 

напрямку, потрібному для маніпуляції. ЗМІ можуть посилатися на 

неправдиві опитування та переконувати адресатів у підтримці, наприклад, 

певного політика чи партії. Такі опитування покликані змусити людей з 

іншою думкою приховувати її, щоб не відрізнятися від інших. Факти 

недооцінюються, щоб применшити їх значимість, коли це «комусь» потрібно 

[116, с. 43-46].   

Задля ефекту присутності  може вживатися низка трюків, які змусять 

повірити глядача в те, що репортер знаходиться в гарячій точці (крики, 

постріли, нечіткий фокус камери не завжди є достовірними). 

Новини на телебаченні чинять неабиякий психологічний вплив. Це 

відбувається за допомогою подачі якомога негативнішої інформації: 

катастрофи, пожежі, аварії. У людей, які отримують таку інформацію,  

знижується рівень психологічного захисту і можна легше чинити 

маніпулятивний вплив.  

Телебачення може транслювати показання «очевидців». Люди 

проходять різного роду опитування, а потім нарізається необхідний сюжет 

або смисловий ряд. Дуже часто використовується прийом посилання на 

експертів. Якщо звернути увагу на будь-яке повідомлення, у новинах 

зазначають, що так звані експерти це повідомлення підтверджують, а коли 

контролюються вербальні засоби, зображення, тоді відбувається 

інформаційна блокада [116, с. 43-46 ].   

Прагматична спрямованість текстів теленовин виражена нечітко, вона 

схована у самому тексті. Дуже часто адресат не має жодного уявлення, що на 

нього намагаються вплинути з телевізійного екрану. Такий вплив 
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проявляється в актуалізації вербальних та невербальних компонентів, 

покликаних активізувати його емоційні та інтелектуальні реакції [60, с. 43].  

Жалко Т. Й., даючи визначення поняттю маніпуляція, цитує 

Оксфордський словник англійської мови, де зазначено, що маніпуляція – це 

«дії з об’єктами зі спеціальними намірами, певною метою, як ручне 

управління, рух, здійснюваний за допомогою рук. У переносному значенні 

словник визначає маніпуляцію як «акт впливу на людей або управління 

ними» [60, с. 44]. На її думку, процес здійснення маніпулятивних актів 

поділяється на прості та складні маніпуляції. Простий процес полягає у 

використанні одного чи двох маніпулятивних прийомів, а складний процес 

включає цілий комплекс, скерований на психологічну структуру особистості.  

З лінгвістичної точки зору маніпуляцією слід вважати використання 

мовних засобів, які часто вступають в активну взаємодію з паралінгвальними 

засобами, для здійснення психологічного впливу на адресата, метою якого є 

приховане укорінення певних відношень та установок у психіці адресата 

[48, с. 16].  

Політична мова, наприклад, має величезний маніпулятивний потенціал. 

Вона уможливлює приховане управління поведінкою та свідомістю через 

реалізацію інтерпретаційно-оцінної та комунікативної функції. 

Маніпулятивний характер засобів масової комунікації має свої 

причини. Серед них упередженість та суб’єктивізм людей, які працюють у 

сфері засобів масової комунікації; організаційні, політичні, соціоекономічні 

умови, де здійснюється діяльність засобів масової комунікації; сам процес 

функціонування ЗМІ: під час підготовки матеріалу, ЗМІ керуються певними 

правилами, які можуть перешкоджати створенню адекватної інформаційної 

картини світу [60, с. 50-51].  

Задля переконання адресата канали послуговуються стратегіями та 

тактиками впливу [137, с. 113]. «Стратегія – це процес розробки та реалізації 

комунікативного завдання, метою якого є ефективний вплив на реципієнта. 

Мовленнєва стратегія визначає семантичний, стилістичний і прагматичний 
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вибір мовця. Стратегії можуть бути більш загальними та конкретними [137, 

с. 115]. Якщо «мовну стратегію розглядати як сукупність мовленнєвих дій, 

що спрямовані вирішити загальну комунікативну задачу, то мовною 

тактикою можна вважати дії, які сприяють реалізації стратегії» [14, с. 7]. 

Отже, тактика – це спосіб мовленнєвого впливу за допомогою мовленнєвих 

засобів та покроковий шлях реалізації стратегії.  

Т. А. ван Дейк уважав, що «комунікативну стратегію варто 

характеризувати перед усім як ознаку когнітивних планів, які являють собою 

загальну організацію певної послідовності комунікативних дій і включають 

мету або цілі взаємодії, реалізація яких передбачає декілька способів, вибір 

яких регулюється комунікативною стратегією» [40, с. 272].  

 Питання комунікативної стратегії розглядалось багатьма науковцями, 

серед них Іссерс О. С. [77], Борисова І. Н. [17], Клюєв Є.В. [90]. Їхнє 

визначення цього поняття підсумовано у дефініції Ф. С. Бацевича.  

Комунікативна стратегія, за Бацевичем, – «це оптимальна реалізація інтенцій 

мовця щодо досягнення конкретної мети спілкування, тобто контроль і вибір 

дієвих ходів спілкування і гнучкої їх видозміни в конкретній ситуації» [11, 

с. 133].  

Успіх будь-якої комунікації залежить від уміння ефективно 

застосовувати психологію, логіку та мову. «Мовна комунікація є явищем, яке 

ґрунтується на плануванні мовленнєвих дій та способів досягнення цілей, які 

мають комуніканти» [125, с.192]. У зв’язку з тим, що кожне висловлювання 

може виконувати безліч функцій, обираються такі «мовленнєві засоби, які 

відповідають цілям спілкування» [125, с. 193]. Повідомлення має бути 

результативним та ефективним і враховувати різні підходи, які б відповідали 

ситуації спілкування.  

 Як бачимо, телебачення має великий арсенал лінгвальних і 

екстралінгвальних засобів впливу на глядача. Автори новинних текстів 

послуговуються комунікативними стратегіями та тактиками для досягнення 

комунікативного впливу.  
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1.7. Методика дослідження вербальних, невербальних та 

паравербальних засобів теленовин німецькомовних каналів RTL та ZDF 

 

Методи дослідження зумовлені поставленою метою та завданнями. Під 

методом, як відомо, розуміємо систему процедур вивчення об’єкта 

дисертаційного дослідження. Тексти теленовин з їх невербальним та 

паравербальним супроводом – комунікативні феномени в різних аспектах: 

семіотичному, комунікативно-прагматичному, стилістичному тощо. 

Усебічний розгляд вербальних, невербальних та паравербальних елементів 

теленовин вимагає застосування комплексної методики їх аналізу, що має на 

меті застосування загальнонаукових і лінгвістичних методів дослідження в 

актуальній для сучасного мовознавства парадигмі.  

Для формування теоретико-методологічної бази та розробки алгоритму 

дослідження було застосовано загальнонаукові методи аналізу і синтезу при 

опрацюванні наукових джерел у галузі дослідження медіатекстів, 

вербальних, невербальних та паравербальних засобів теленовин. Мета цієї 

наукової розвідки зумовила здійснення аналізу текстів новин, зображень, 

міміки та жестів ведучих теленовин. Були враховані традиційні підходи 

вивчення та дослідження характерних ознак текстів теленовин – функційний, 

структурний, тематичний.  

До загальнонаукових методів, які створюють загальнонаукову базу 

дисертації, відносимо: аналіз, синтез, індукцію, дедукцію, описово-

аналітичний метод, метод суцільної вибірки, метод кількісних підрахунків. 

У якості ключової методологічної настанови розглядаємо 

антропоцентризм, який почав набирати оберти наприкінці ХХ ст. На 

антропоцентричному підході до вивчення мови наголошували Н. Д. 

Арутюнова, І. О. Голубовська, О. С. Кубрякова, М. В. Піменова, О. О. 

Селіванова, Ю. С. Степанов та ін. Антропоцентрична парадигма ставить у 

центр наукових розвідок людину і її відображення у мові. 

Антропоцентричний підхід до дослідження новинних текстів та їх 
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невербальних та паравербальних елементів є доцільним, оскільки завданням 

новин є донесення та переконання адресата у правдивості 

почутого/побаченого.  

Таким чином, вектор досліджень новинних текстів на весь процес 

мовленнєвої діяльності з урахуванням ролі усіх учасників медійної 

комунікації, їхніх мовних та немовних дій, які слугують ефективному 

впливові на адресата. Засоби усіх семіотичних кодів – структурних елементів 

телевізійних новин, є засобами впливу на адресата. 

Дослідження німецьких теленовин передбачає такі етапи роботи. На 

першому етапі здійснюємо аналіз усіх теоретичних праць, релевантних для 

досягнення мети дослідження. За допомогою методу аналізу та синтезу 

виокремлюємо теоретичні положення, що стосуються цієї дисертаційної 

праці, та створюємо теоретичну базу дослідження. Аналіз спонукає до 

роздроблення цілого на складники, тобто виділення ознак конкретного тексту 

для вивчення їх окремо як частини цілого [98]. У дослідженні текстів новин, 

анaлiз дoпoмaгaє у їх члeнувaннi нa структурні кoмпoнeнти з метою 

виокремлення їх конкретних ознак. 

Синтез – поєднання отриманих при аналізі частин у єдине ціле. Аналіз і 

синтез тісно взаємодіють і дають змогу зрозуміти досліджуване явище.  

У процесі опрацювання теоретичного матеріалу ми послуговувалися 

такими загальнонауковими методами: індукція (узагальнення результатів 

здійснених спостережень), дедукція (конкретизація результатів аналізу 

теоретичного підґрунтя), метод спостереження (за допомогою цього методу 

дослідник приймає рішення на власний розсуд і висуває гіпотези з метою їх 

подальших перевірок) [98]. 

Медіалінгвістичний метод допоміг виокремити параметри медіатексту, 

такі як спосіб створення, канал поширення, жанровий тип, тематична 

домінанта, масовість, полікодовість, фіктивна діалогічність та особливе 

мовленнєве наповнення. 
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На другому етапі здійснюємо підбір емпіричного матеріалу, формуємо 

загальну вибірку відео та текстів теленовин RTL aktuell та ZDF heute. 

Методом суцільної вибірки було дібрано 100 відео з їх текстовим супроводом 

загальною тривалістю 1580 хвилин та кількістю 1 425 000 знаків.  

На третьому етапі визначаємо структурно-композиційні особливості 

текстів теленовин обраних нами каналів (анонс новин; вітання ведучого; 

розгорнутий виклад новинного повідомлення, де ведучий висвітлює події; 

прощання; новини спорту та погода) та характерні ознаки мови теленовин 

(зрозумілість, лаконічність, уникання спеціальних термінів тощо). На цьому 

етапі послуговуємося методами семіотичного аналізу, описовим та 

контекстуальним методами.  

За допомогою методу семіотичного аналізу була досліджена знакова 

природа текстів теленовин. Ю. А. Сорокін та Є. Ф. Тарасов уважають, що 

полікодовий текст – це текст, який «має дві негомогенні частини: вербальну 

та невербальну, і фактура якого належить до інших знакових систем» [188, 

с. 180]. У семіотичному розумінні полікодові тексти поєднують природній 

мовний код з кодом будь-якої іншої семіотичної системи. Тексти теленовин – 

це тексти, побудовані на поєднанні семіотично гетерогенних складників – 

вербального тексту, зображення, а також знаків іншого походження.  

Новини обраних у дисертації каналів містять зазначені гетерогенні 

складники (текст, відеоряд / зображення / інфографіки, міміка та жести 

телеведучих). За допомогою вдалого поєднання таких семіотично різних 

складників, автор новинного повідомлення досягає свого комунікативно-

прагматичного наміру – вплинути.  

Описовий метод – «планомірна інвентаризація одиниць мови і 

пояснення особливостей їх будови та функціонування на певному (даному) 

етапі розвитку мови, тобто в синхронії» [98]. Цей метод передбачає методи 

аналізу та синтезу фактичного матеріалу, мовних особливостей текстів 

теленовин та застосовується для виявлення й опису особливостей 
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функціонування вербальних, невербальних і паравербальних елементів 

теленовин. 

У межах системно-функціонального підходу до вивчення мови найбільш 

актуальною є методика контекстуального аналізу. Метод контекстуального 

аналізу передбачає вивчення текстових контекстів (лексико-семантичного, 

синтаксичного, графічного, звукового) [98]. У цьому методі основну роль 

відіграє контекст, в якому реалізується мовна одиниця. Текст у масовій 

комунікації багаторівневий, тому що вербальна частина тексту поєднується із 

невербальною (зображення, графіки тощо) та паравербальною (пози, міміка, 

жести).  

Четвертий етап мав на меті виявлення стратегій, тактик та інструментів 

досягнення комунікативної мети новинних випусків на лексичному, 

морфологічному, синтаксичному та просодичному рівнях.  

Функціонування лексичних засобів свідчить про вживання емоційно-

оцінної лексики, запозичень, уточнень і т.д. Засобом морфологічного рівня 

виявлено вживання дієслів у пасивному стані. Синтаксичний аналіз свідчить 

про незмінний характер реалізації таких засобів, як інверсія, еліпс, розповідні 

речення тощо.  

За допомогою інверсії реалізується незвичний порядок слів у реченні, 

який дозволяє виокремити ту частину, яку автор вважає найбільш 

інформативною або важливою. 

          Еліптична конструкція також є одним з найпоширеніших засобів 

впливу у текстах теленовин. За допомогою еліпсів глядач самостійно може 

доповнювати або закінчувати речення, певною мірою він стає співавтором, 

приймаючи таким чином точку зору реального автора. 

Найрозповсюдженішим типом речення у текстах теленовин звичайно є 

розповідні речення, адже розповісти, тобто поінформувати – це основна 

функція новин. 

За допомогою порівняльного аналізу текстів теленовин ZDF та RTL були 

визначені спільні та відмінні ознаки створення та вживання лексичних, 
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морфологічних, синтаксичних одиниць текстів досліджуваних теленовин. На 

основі порівняльного аналізу були створені таблиці «Лексичні засоби 

мовленнєвого впливу в новинах каналів RTL та ZDF» і «Морфологічні та 

синтаксичні засоби мовленнєвого впливу в новинах каналів RTL та ZDF».  

Для визначення медійного впливу на адресата було використано метод 

прагматичного аналізу. Комунікативно-прагматичний підхід ґрунтується на 

характеристиці відношення адресант – адресат. Дослідження комунікативних 

значень вербальних засобів «у мовленнєвому процесі відбуваються на основі 

теорії мовленнєвих актів та різних екстралінгвальних чинників, що 

зумовлюють існування конкретних висловлень адресанта й адресата 

спілкування, тобто пов’язані із комунікативною інтенцією та її реалізацією у 

медіадискурсі [151, с. 70]. 

Найважливішим складником у межах цього аналізу є прагматична 

інтенція тексту, зображення, жестів або виразу обличчя ведучого. 

Прагматичний зміст тексту має конкретні умови та цілі передачі змісту [151, 

с. 70], оцінні та спонукальні наміри адресанта. Від того, як адресант реалізує 

свою інтенцію, буде залежати сутність комунікативно-прагматичного впливу. 

Почепцов, Сусов та Дем’янов уважають, що «загальна інтенція спілкування 

породжує стратегію мовленнєвого спілкування». Стратегія спілкування, за Ф. 

С. Бацевичем, – це «реалізація інтенцій мовця щодо досягнення конкретної 

мети спілкування шляхом вибору оптимальних способів спілкування і 

гнучкої їх видозміни». Стратегії реалізуються за допомогою комунікативних 

тактик. Комунікативна тактика – це «сукупність прийомів та методів, 

визначена лінія поведінки на певному етапі комунікативної взаємодії, 

спрямованої на досягнення бажаного ефекту чи запобігання небажаному» 

[11, с. 157-160]. Стратегії і тактики спілкування реалізуються за допомогою 

мовленнєвих актів, які є важливими складниками повідомлень. Тактики 

можуть стосуватися не тільки «засобів мовного коду» [11, с. 161], а й різних 

каналів комунікації, каналів надходження інформації, що є актуальним для 

нашого дослідження. У досліджених теленовинах наявні і позатекстові 

http://www.library.univer.kharkov.ua/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/131984/source:default
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засоби, тому поєднання мовних та позамовних чинників є важливим для 

досягнення комунікативно-прагматичного впливу на адресата.  

У ході дослідження були викремлені такі стратегії та тактики: стратегія 

формування необхідної думки або настрою глядацької аудиторії / тактика 

аргумент на початку прохання, стратегія солідаризації / тактика дії в колі 

інтересів співрозмовника, стратегія нав’язування / тактика вибір без вибору, 

стратегія дискредитації / тактика звинувачення або знущання і т. д. 

Методом стилістичного аналізу були виокремлені та схарактеризовані 

засоби лексичного, морфологічного, синтаксичного та просодичного рівнів, 

ужиті для підсилення комунікативно-прагматичного впливу на адресата, а 

також стилістичні засоби, використані з цією ж функцією.  

Серед лексичних засобів комунікативно-прагматичного впливу в 

теленовинах ZDF heute та RTL aktuell, які сприяють реалізації зазначених 

вище стратегій, переважають трюїзми, припущення, прості та розгорнуті 

порівняння, специфічний неймінг, запозичення, уточнення, евфемізми, 

дисфемізми. Засоби цієї групи використовуються для формування певної 

думки до подій, явищ або людей, для керування настроєм глядацької 

аудиторії, для налаштування аудиторії бути солідарними із, наприклад, 

автором повідомлення, для нав’язування певного бачення дійсності, 

пояснення, переконання, віднайдення спільного та відмінного і т.д. 

Завдяки застосуванню стилістичного аналізу були визначені 

інструменти мовленнєвого впливу на морфологічному й синтаксичному 

рівнях (зміна структури речень, зміна часових форм, протиставлення, 

використання синтаксичних стилістичних фігур), які мають стилістичний 

потенціал у теленовинах ZDF heute та RTL aktuell і виконуюють такі функції: 

надання тексту експресивності, виразності, динамічності, інколи постановці 

під сумнів деяких висловлювань, виокремлення та винесення на передній 

план певної інформації.  

Стилістичний аналіз просодичних засобів теленовин підтвердив тезу, 

про використання просодії у сучасних ЗМІ як засобу впливу на адресата з 
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метою передачі конкретного ставлення до змісту тексту. Застосування цього 

аналізу щодо інтонаційного оформлення повідомлень дало змогу підтвердити 

важливість інтонації у новинному потоці на відміну поширеного уявлення 

про її мотонність і невиразність. Заповнені паузи хезитації із їхнім лексичним 

наповненням уживаються для акцентування уваги на певній події або ж для 

виправлення допущених обмовок. 

На п’ятому етапі було систематизовано невербальні та паравербальні 

засоби теленовин, виокремлено їхні основні функції, які підсилюють 

комунікативно-прагматичний вплив на адресата. На цьому етапі ми знову 

послуговувалися методом семіотичного аналізу для виокремлення основних 

характеристик невербальних та паравербальних елементів новин. 

Порівняльний аналіз надав можливість зафіксувати паравербальні засоби, які 

вживаються провідними ведучими для досягнення перлокутивного ефекту, і 

порівняти, на якому каналі ці засоби представлені більше, на якому менше.  

Методом кількісних підрахунків були пораховані типи зображень 

заднього плану у теленовинах, інфографіки та інформаційні мапи. Був 

визначений відсоток, яким представлений інфотейнмент у зазначених 

новинах. 

Шостий етап дослідження висвітлив результати дисертаційної праці, 

сформував висновки. Методом кількісних підрахунків встановлені кількісні 

параметри вербальних, невербальних та паравербальних засобів теленовин.    

Методика пропонованої роботи полягає у комплексному застосуванні 

лінгвістичних методів для аналізу лінгвостилістичних характеристик 

теленовин у комунікативно-прагматичному аспекті. Зазначені вище 

лінгвістичні методи необхідні для об’єктивного спостереження за процесами 

впливу на адресата, вони дозволили виявити основні характеристики 

сучасного медіатексту, дослідити специфіку впливу і маніпулювання на 

телебаченні та у теленовинах зокрема, проаналізувати лексичний, лексико-

граматичний та стилістичний інструментарій мовленнєвого впливу в обраних 
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теленовинах та дослідити звʾязок невербальних та паравербальних елементів 

теленовин з їх вербальним змістом. 

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 

 

1. Сьогодні писемна комунікація інтегрувала в себе елементи інших 

семіотичних систем. Це призвело до того, що медіатекст у сучасній 

лінгвістиці – це не лише вербальний код, а цілий комплекс невербальних та 

паравербальних кодів у поєднанні із вербальним. Під медіатекстом розуміємо 

унікальний або особливий тип тексту, який характеризується зв’язністю, 

ситуативністю, цілісністю, інформативністю, а його відмінними ознаками є 

авторська оцінка і прагматична спрямованість на адресата. 

2. У вербальних полікодових текстах у великій кількості присутні 

зображальні компоненти. Поєднання цих компонентів слугує приверненням 

уваги реципієнта. За рахунок поєднання вербальних і невербальних засобів 

досягається висока інформативність та посилюється їхній прагматичний 

потенціал. 

3. Основною відмінністю полікодових текстів від двоканальних є те, 

що полікодовий текст поєднує у собі різні семіотичні коди, а двоканальний 

сприймається за допомогою різних каналів отримання інформації, а саме: 

візуального та аудіального. 

4. Двоканальний новинний текст реалізує впливовий потенціал завдяки 

своїй негомогенності. Комбінуючи вербальні, невербальні й паравербальні 

компоненти новинного тексту, автори створюють новий смисл, який 

передається реципієнту різними каналами сприйняття. Сугестивна дія 

негомогенного тексту відбувається шляхом імпліцитного впливу на емоційну 

сферу адресата. Окремо один від одного вербальні, невербальні й 

паравербальні компоненти мають значно менший маніпулятивний потенціал, 

ніж у взаємодії. Поєднуючись, вони реалізують свою сугестивну 
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прагматичну установку. Вплив на адресата відбувається за рахунок 

використання обох каналів надходження інформації.  

5. Теленовини – це полікодовий двоканальний гібридний тип жанрової 

форми «новини». Серед ресурсної бази теленовин розрізняємо такі їх 

різновиди, як репортаж, розслідування, інтерв’ю, інформаційне 

повідомлення, відеоогляд, коментар та ін., які змінюють один одного в 

одному новинному випуску. Різні новинні жанри об’єднуються у 

теленовинах в один загальний код, який має такі складники: тема новини 

(політика, культура, суспільство, спорт), герої подій (селебріті, звичайні 

люди, злодії, доброчинці), стилістичні символи (стилістика візуального та 

аудіального зображень – професійна лексика, загальновідома термінологія, 

зовнішній вигляд героїв подій тощо), подієвий ряд (розгортання події, 

перебіг та закінчення). Теленовини – це рекурентне уособлення 

монологічної, не спонтанної, а підготованої мовленнєвої діяльності ведучого 

з метою поширення певної інформації серед широкого загалу телеглядачів. 

Стилістичні ознаки новин збігаються з характеристиками публіцистичного 

стилю мовлення щодо інформаційних жанрів.  

6. Мова новин має особливий офіційний, стриманий стиль, в якому 

створені новини для радіо та телебачення, що презентується слухачеві або ж 

глядачеві. Відмінна риса телевізійних новин – це відсутність зворотного 

зв’язку з телеглядачем, тобто їх монологічність, фіктивна діалогічність 

представлена в основному формами вітання та прощання. Діалог у новинах 

присутній, якщо це діалог ведучого з експертом або частина репортажу в 

інтервʾю з місця подій. 

7. Телевізійний новинний текст має стійку макро- та мікроструктуру. 

Семіотично його композиція, будується за «принципом перевернутої 

піраміди» (від найголовнішого до малозначимого). Горизонтальна структура 

новин, які аналізуються у цьому дослідженні, має наступні елементи: 1) 

анонс новин; 2) вітання ведучого; 3) розгорнутий виклад новинного 

повідомлення; 4) прощання; 5) новини спорту та погода. Вертикальну 
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структуру складають мовленнєві форми «повідомлення» та «міркування», 

опис часто заміняє зображення як елемент двоканальності новин. 

8. У роботі застосовано такі методи дослідження: індукція та дедукція, 

аналіз та синтез, метод спостереження; до спеціальних методів належать 

описовий, медіалінгвістичний, метод контекстуального, синтаксичного, 

прагматичного, стилістичного аналізу, метод суцільної вибірки, метод 

семіотичного аналізу, метод прагмалінгвістичного аналізу, метод 

порівняльного аналізу, метод кількісних підрахунків. 

Основні положення розділу висвітлено у публікаціях автора [194, 195, 

199]. 
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РОЗДІЛ 2 ПРАГМАТИЧНА ЗУМОВЛЕНІСТЬ ІНСТРУМЕНТІВ 

МОВЛЕННЄВОГО ВПЛИВУ У ВИПУСКАХ НОВИН НІМЕЦЬКИХ 

КАНАЛІВ ZDF ТА RTL 

 

У телепросторі сучасного світу існує нескінченна кількість телеканалів, 

які прагнуть не лише поінформувати свого глядача, але й розважити або 

навіть навчити. Вибір двох німецьких телевізійних каналів для 

пропонованого дослідження обумовлений високим ступенем довіри 

населення до каналів, зазначених в темі. Для порівняння та визначення 

спільних та відмінних рис ми обрали один державний (ZDF) та один 

приватний (RTL) телеканал.  

 

 2.1. Структура та тематика основних концепцій випусків новин на 

телеканалі ZDF  

 

Випуски вечірніх новин відіграють велику роль для рейтинговості того 

чи іншого каналу. Німецький телеканал ZDF (Zweites Deutsches Fernsehen) є 

одним із найрейтинговіших у Німеччині, чим і обумовлений вибір цього 

каналу для дисертаційного дослідження. На телеканалі створений 

спеціальний відділ під назвою Aktuelles, до якого входять редакції усіх 

випусків новин (heute, heute journal, heute nacht, tagesthemen und heute journal, 

wochenjournal, Mittagsmagazin, hallo deutschland, Leute heute und Drehscheibe 

Deutschland). У цьому відділі працює біля 250 редакторів. У кожної передачі 

своя окрема редакція, яка, у свою чергу, складається із декількох команд 

ведучих і т.д. Інтерв’ю та репортажі для новин створюються не лише у студії, 

а частково надходять з різних куточків світу [258, с. 60]. 

Керівник відділу Aktuelles уважає, що вечірні новини heute мають 

велике значення для ZDF в цілому. Вони виходять в ефір щодня о 19:00 і у 

фаховій телевізійній літературі вони належать до категорії традиційних 

передач вечірніх новин [258, 63]. Після tagesschau вони вважаються 
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найстарішими новинами на німецькому телебаченні. Спочатку новини heute 

ставили за мету розповідати про політичне життя країни і саме цим 

відмежувалися від великої кількості комерційних каналів, які робили ставку 

на бульварні теми. Змістовно вони зорієнтовані більше на інтереси глядача 

[230, 113]. 

Еріх Штраснер [278, с. 45] дефінує новини heute як дикторську 

програму новин. Людина у студії є одночасно і диктором, і ведучим. Саме ця 

людина пише тексти підводок та повідомлень, а під час програми пояснює 

складні теми. Редактор у студії також проводить live-інтерв’ю. У цих 

теленовинах ведучі не лише розповідають про події дня, а й прагнуть їх 

пояснити. 

У вечірніх випусках теленовин heute на початку програми у кадрі 

завжди з’являються головний модератор та ведучий спортивних новин, 

камера одразу перемикається на головного ведучого і показує його або по 

плечі, або по пояс. Під час самої телепередачі спочатку з’являється ім’я 

ведучого, потім ключові слова новинної телепередачі. Модератора змінюють 

прямі включення з місця події, репортажі інших репортерів, інтерв’ю та 

твердження інших осіб. Під час подачі інформації модератором на задньому 

плані з’являються графіки, рисунки, малюнки та фото, які унаочнюють 

новини.  

Новини heute, як правило, зачитує один модератор, через тиждень йому 

на зміну приходить інший. У період, обраний для аналізу теленовин 

пропонованого дисертаційного дослідження, ми мали змогу спостерігати за 

роботою двох основних ведучих – Крістіана Зіверса та Петри Герстер. У 

студії також присутній ведучий спортивних новин, але його присутність 

залежить від кількості спортивних новин на момент виходу передачі в ефір. 

Головний модератор також може зачитувати короткі спортивні новини.  

Характеризуючи сутність новинного формату, головний редактор ZDF 

у 1988-2000 рр. Клаус Брессер наголошував: «Мені здається, ми зрозуміли, 

що телебачення – це засіб масової інформації. Але це не означає, що 
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телебачення слід прирівнювати до бульварної преси. Наша мета – передати 

усі важливі новини дня, а також те, що знати не обов’язково, але корисно» 

[278]. 

Теленовини heute в середньому тривають 15 хвилин. Модератор 

розпочинає перелік основних новин, про які йтиме мова протягом програми.  

Їх зазвичай п’ять-шість. Ведучі розпочинають зачитувати першу новину, яка 

перетікає у сюжет, ролик з місця події. І так відбувається із кожною 

наступною новиною. Новини насичені інтерв’ю, прямими включеннями та 

репортажами. Зачитавши усі новини, модератор, як правило, передає слово 

ведучому спортивних новин.  

Загалом новини ZDF heute та RTL aktuell мають багато спільних рис. 

По-перше, це тривалість випуску новин (в середньому 15 хвилин). По-друге, 

склад телеведучих, у якому присутні як жінки, так і чоловіки. По-третє, на 

зміну новинним випускам у кінці приходять випуски про погоду або спорт. 

Новини обох каналів насичені інтерв’ю, репортажами, та прямими 

включеннями з місця подій. У середньому в одному випуску новин RTL 

aktuell інтерв’ю складають 15%, прямі включення 7% (в основному, коли 

сталася визначна, трагічна подія, репортери розповідають з місця події), 

репортажі складають основну частину новин 48%, інформація , яку зачитує 

ведучий, – 30%. ZDF heute цими показниками не сильно відрізняються від 

показників новин RTL aktuell. Інтерв’ю 15%, прямі включення – 10%, а 

репортажі – 40%, а інформація , яку зачитує ведучий, складає 35%. 

 

 2.2. Структура та тематика основних концепцій випусків новин на 

телеканалі RTL 

  

 Вечірні випуски новин телеканалу RTL виходять щодня о 18:45. Щодо 

позиції ведучого на екрані, то згідно з Ю. Шмідт [273, с. 135], саме у 

теленовинах RTL aktuell найчастіше змінюються позиції камери відносно 

ведучого. Особливістю цих новин є те, що ведучий не сидить постійно за 
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столом, він може змінювати своє положення. Тут більш чітко виражені 

невербальні засоби як засоби впливу. Ведучі більше жестикулюють. 

 На зміну інформації, яку зачитує ведучий у студії, приходять прямі 

включення з місця події, графіки, фото на задньому плані студії, відео-звіти. 

Імена репортерів із місць прямих включень не виводять на головний екран, їх 

озвучують вербально, тобто увага телеглядача фокусується на новини, а не 

на журналістів, які доносять ці новини до широкого загалу.  

Під час однієї передачі з’являються два модератори. Однин зачитує 

основну частину новин та інколи спортивні новини, а другий – прогноз 

погоди. Зазвичай один склад ведучих зачитує новини протягом робочого 

тижня, інший – протягом вихідних. «Створюючи новини, ви маєте розуміти, 

що вони мусять відрізнятися від інших. Наші відрізняються лексикою, 

короткими реченнями. Слід відрізнятися не лише формою подачі новин, а й 

змістом», – вважає Гельмут Тома, директор RTL 1988-98 рр. [267]. Під час 

дослідження новин ми спостерігали за роботою трьох основних ведучих: 

Петера Кльопеля, Аннет Мьоллер та Лотара Келллера. 

 За структурою у новин RTL aktuell є багато спільних рис із новинами 

heute телеканалу ZDF. Їх тривалість складає 15-18 хвилин. За один випуск 

новин висвітлюють приблизно 3-4 події. Спочатку ведучий зачитує 

інформацію, а потім передає слово репортеру і запускається підготований 

сюжет. На екран можуть виводитись таблиці, графіки, малюнки, комп’ютерні 

підрахунки. У випуск новин також входять News kompakt. Це короткі 

сюжети, підготовані одним репортером, тривалість яких не займає більше 3 

хвилин. У кінці новин уже інший ведучий розповідає про погоду. 

 Із опрацьованої інформації щодо структури та змісту досліджуваних 

нами новин виводимо порівняльну таблицю, де можна відслідкувати спільні 

та відмінні риси обох випусків новин. 

 

 

 



68 
 

Таблиця 2.1. 

Структура теленовин RTL aktuell та ZDF heute 

 RTL aktuell ZDF heute 

Тривалість новин (хв) 15-18 15 

Кількість ведучих 3 2 

Кількість висвітлених 

подій 
3-4 5-6 

Наявність прямих 

включень, інтерв’ю, 

таблиць, інфографіків 

тощо. 

+ + 

  

 Із таблиці видно, що тривалість випусків новин RTL aktuell та ZDF 

heute у середньому однакова, кількість ведучих дещо відрізняється, але 

різниця не суттєва. Однак новини ZDF heute за один випуск висвітлюють 

більше подій, ніж RTL aktuell.  

 

 2.3. Усне мовлення в телевізійних випусках новин  

 

 На думку О. А. Лаптэвої, телевізійна мова належить до публічного 

мовлення незалежно від жанру програми [111, с. 9]. Авторка виокремлює два 

різновиди усного мовлення: розмовно-побутове мовлення, непідготоване і 

спонтанне, і дикторське сценічне, повністю підготоване і неспонтанне. 

 Телевізійна мова має свою специфіку. З точки зору її продукування та 

сприйняття існує не лише усна – домінантна форма на телебаченні, а й 

письмова форма (титри, будь-які пояснення, що з’являються на екрані, 

рухомий рядок тощо). Така мова має усні транспозиційні форми [157, с. 1027] 

(мовлення ведучого, диктора, де основою є письмова форма мови – 

сценарій). У теленовинах відбувається неопосередковане усне відтворення 

заздалегідь написаних текстів, які сприймаються глядачами симультанно. 

Тієї ж думки і В. Онг, який вважає мовлення теленовин вторинним, тому що, 
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в першу чергу, створюється текст, який потім озвучується ведучим [264, с. 

30].  

Поступово мова телевізійних новин стає все більше схожою на 

розмовну мову, хоча є повністю підготованою та неспонтанною [205, с. 340]. 

Уживання у телевізійних новинах елементів розмовної мови сприяє 

встановленню контакту між ведучим та глядачем, привертає та втримує його 

увагу й спонукає до роздумів. Хоча це не є завданням ведучого, він може 

коротко висловити свою думку щодо побаченої інформації: 17 Jahre und 

schon ganz schön frech. Mindestens wenn es um das Schulsystem geht. An dem hat 

Naina kein gutes Haar gelassen. Bei Twitter postet die Gymnasiastin folgenden 

Eintrag... (RTL aktuell 06.01.15). Серед особливостей мовлення ведучих 

виокремлюємо швидкий темп мовлення, обмовки, відступи від тексту на 

екрані суфлера. 

Серед лексичних засобів розмовної мови вирізняємо такі частки та 

прислівники, як наприклад: ja, eben, doch, halt, vielleicht, man kann sagen, 

offenbar, ganz toll, quasi, wirklich і т. д. Вживання наведених прислівників та 

часток робить мову жвавішою та переконливішою:  

Wir haben jetzt ganz tolle Erfahrung mit extremer Motivation der jungen 

Menschen aus Südeuropa bekommen, die das ganz toll machen und hochengagiert 

machen (RTL aktuell 13.01.15).   

Уживаючи підсилювальну частку ganz та прикметник toll, автор має 

намір наблизити мову інформаційних програм до розмовної мови [211, с. 

221]. Крім того у тексті присутній повтор дієслова machen, який симулює 

спонтанність мовлення, ніби диктор під час мовлення не знайшов 

підходящого синоніма, як це часто буває в усному мовленні. 

Наступний приклад із використанням прямої мови також демонструє 

вживання розмовної лексики: «Wir haben die verdammte Pflicht alles zu tun, 

was in unseren Kräften steht», «аuf alle gemäßigten Moslems und die verhassten 

Schiiten aber warte der Tod» (RTL 14.01.15). Редактори могли вирізати такі, аж 

ніяк некоректні висловлювання die verdammte Pflicht та die verhassten 
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Schiiten, однак не зробили цього заради збереження експресивності 

висловлювань, яка характеризує сутність ситуації, і викликає довіру 

телеглядача до новинного контенту.  

Наступні приклади ілюструють уживання англіцизмів та риторичних 

питань у текстах теленовин. Задля охоплення якомога ширшого кола глядачів 

теленовини прагнуть наблизити офіційне, стандартизоване мовлення 

теленовин до більш розмовного.  

Wo erfahren Sie dazu mehr heute? (ZDF 14.01.15). 

Noch am Morgen nach dem Horrormassencrash bei Rostock war ein Sturm 

aus Sand und Dreck (RTL 16.01.15). 

Tja, und was denken Sie, sollte man das Rauchen auf dem Balkon verbieten, 

wenn es die Nachbarn stört? Stimmen Sie ab auf RTL.de im Internet (RTL 

19.01.15). 

In Europas Weihnachtsshoppingmetropole boomt das Geschäft (ZDF 

18.01.15). 

Diese Frau steht seit heute vor Gericht, weil sie im Jahr 2011 in einem 

Massencrash im Sandsturm in Mecklenburg-Vorpommern zu schnell gefahren sein 

soll (RTL 16.01.15). 

Mittlerweile gibt es auch Whatsapp Gruppen, in denen sich die Jugendlichen 

gegenseitig animieren zum lebensgefährlichen Abnehmen (RTL 16.01.15). 

Vielleicht hätte sich der junge Mann für ein klassisches Candlelightdinner 

entschieden (RTL 10.01.15). 

Підраховуючи кількісні показники вживання розмовної лексики у 

текстах теленовин, отримуємо на один текст приблизно 1-2% елементів 

розмовного стилю. Причиною такої тенденції є прагнення ведучих наблизити 

тексти, які вони зачитують, до усної форми мовлення спільноти глядачів. 

Писемне мовлення представлене у телевізійних новинах не лише у 

вигляді тексту, а й у вигляді графіків, схем, заголовків, посилань і т. д. У 

новинах комунікація одностороння, зворотного зв’язку ведучий не отримує. 
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Саме тому важливо підсилювати комунікативно-прагматичний вплив, 

поєднуючи текст, зображення та звук. 

Серед ознак усного мовлення у теленовинах виокремлюємо: еліпси, 

короткі речення, паратаксис, анаколуфи, модальні частки, посилання на 

окремих осіб, пряма мова, самостійне виправлення мовленнєвих помилок, 

високий рівень персоналізації речень тощо. Ознаками писемного – 

номінальний стиль,  підрядні структури речення, абстрактні формулювання в 

пасиві  [205, с. 341].  

Процес інсценування усного мовлення у новинах створений навмисно, 

щоб глядачі навіть не замислюються над тим, що текст читається. Ведучий 

має змогу «розповідати» про події із швидким темпом, що слугує йому 

доказом впевненості й переконливості у своїх словах. 

Серед основних ознак підготованого усного мовлення виокремлюємо 

послідовний розвиток теми, короткі паузи, стабільний темп висловлювань. 

Зазначені ознаки змінюються залежно від особливостей мовлення диктора. 

Отже, процес інсценування усного мовлення на телебаченні та у 

новинах зокрема не є вільним усним мовленням, а лише вільне відтворення 

заздалегідь написаних текстів. Новинні телепередачі мають ознаки як 

непідготованого усного мовлення, так і підготованого писемного. Вживаючи 

розмовну лексику у текстах теленовин, автори прагнуть наблизитися до своїх 

глядачів на мовному рівні. 

 

 2.4. Стилістичне оформлення мовленнєвих технік впливу та їхня 

прагматична сутність 

 

З позиції впливу тексти новин розглядаються нами як сукупність 

необхідних мовленнєвих засобів та мовленнєвих дій для досягнення певної 

комунікативної мети. Відомо, що однією з найголовніших функцій новин є 

інформативна, але функція впливу на глядача посідає не останнє місце серед 

усіх функцій текстів теленовин. Функція впливу полягає у прагненні суб’єкта 
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донести адресатам певну оцінку, сформувавши при цьому позитивне або 

негативне ставлення аудиторії до дій, явищ, об’єкта або предмета мовлення.  

Лексичний, морфологічний, синтаксичний і просодичний рівні мови 

мають широкі можливості для створення експресивних, яскравих та 

емоційних образів у теленовинах. За допомогою лексичних, морфологічних і 

синтаксичних одиниць створюється велика кількість лінгвальних засобів 

впливу на свідомість людини. Розглянемо найбільш цікаві, поширені та 

ефективні інструменти, вживані для досягнення цього впливу.   

 

2.4.1. Інструменти мовленнєвого впливу на лексичному рівні 

 

        Лексичні засоби маніпуляції у випусках новин є найбільш уживаними 

інструментами мовленнєвого впливу. Їх можна, на думку С. О. Виноградової, 

систематизувати на основі семантики, синтаксису і прагматики. Залежно від 

того, який аспект лексичної одиниці задіяний для реалізації впливу, авторкою 

пропонується поділити лексичні інструменти мовленнєвої маніпуляції на 

лексико-семантичні, лексико-синтаксичні та лексико-прагматичні [23, с. 96], 

хоча часто таку чітку класифікацію проаналізованого матеріалу здійснити 

важко, тому що прагматичні інстументи тісно повʾязані  і з синтаксисом, і з 

семантикою.  

         Виокремивши декілька стратегій впливу на телебаченні, 

найрозповсюдженіші з них взято для подальшого розгляду у дисертаційній 

праці. Їх вибір зумовлений частотністю вживання у новинних текстах, 

обраних для дослідження. Зазначимо, що засоби цієї групи можуть 

використовуватися для формування певної думки про події, явища або 

людей, для керування настроєм глядацької аудиторії, для налаштування 

аудиторії бути солідарними із, наприклад, автором повідомлення, для 

нав’язування певного бачення дійсності і т. д. Отже, у нашому дослідженні 

були виокремлені такі стратегії: стратегія формування необхідної думки або 

настрою глядацької аудиторії, стратегія солідаризації, стратегія 
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нав’язування, стратегія фільтрації інформаційного потоку [116, с. 43-47]. 

Як вже було зазначено комунікативні стратегії реалізуються за допомогою 

комунікативних тактик. Наприклад, стратегія формування необхідної думки 

або настрою глядацької аудиторії реалізується за допомогою тактики 

аргумент на початку прохання: коли автор хоче висловити будь-яке 

прохання, слід починати з аргументів на користь прохання, а вже потім 

просити про необхідне. Тут спрацьовує метод, де запам’ятовуються перші та 

останні фрази промови. Увага адресата закцентована на аргументі, що є дуже 

важливим, адже прохання без аргументації має низькі шанси на виконання: 

         Wir sorgen uns um die aktuellsten Informationen für Sie! Bleiben Sie bei RTL 

aktuell! 

 З наведеного вище прикладу бачимо, що програма турбується про 

пошук найактуальнішої інформації для громадян. Людина сприймає 

аргумент і знає або принаймні уявляє, що телепередача робить (умовно) для 

неї. Важливу маніпулятивну роль тут відіграє наказовий спосіб дієслів. 

Автори спонукають нас до дій, підкріплюючи свої спонукання аргументами.  

 Стратегія солідаризації реалізується за допомогою тактики дії в колі 

інтересів співрозмовника. Будь-кому з нас приємніше слухати та чути те, у 

чому ми хоч якось розбираємось. Звичайно, найкраще ми знаємо себе самих. 

Саме тому вживання особових та присвійних займенників ich-mein, wir-unser, 

über mich-über uns і т.д. можна часто зустріти в текстах теленовин та й не 

тільки. Щоб отримати симпатію аудиторії, говорити слід про її проблеми, її 

можливості. Займенники ich, wir, mir слід замінити на Sie, Ihnen, Ihr, wir mit 

Ihnen. Наприклад: 

 Замість Ich möchte vorschlagen das Weitere zu beobachten – Sie haben die 

Möglichkeit das Weitere zu beobachten [ZDF heute 15.01.15]. 

Не я хочу запропонувати, а у вас є можливість подивитись на 

наступні події. Таким чином ви надаєте своєму співрозмовнику більш 

широке коло дій, і він бачить вашу зацікавленість у ньому і на підсвідомому 

рівні відчуватиме до Вас симпатію.  
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Замість Ich kann das rechtzeitig machen – Sie bekommen das rechtzeitig 

[RTL aktuell 22.01.15]. 

Адресант обирає особовий займенник Sie, що дає змогу зрозуміти, що 

він турбується про адресата, про його інтереси. 

Замість Ich erkläre Ihnen jetzt – Jetzt klären wir das zusammen [ZDF 

heute15.01.15]. 

Адресант відмовляється від ich на користь wir. Це свідчить про 

зацікавленість та привертання уваги адресата.  

 Стратегія нав’язування реалізується за допомогою тактики вибір без 

вибору, яка реалізується сугестивним питанням з навіюванням щодо 

позитивної відповіді, наприклад:  

Wie lautet Ihre positive Antwort? 

Наведене питання має на увазі, що відповідь вже буде позитивна, не 

зважаючи на те, що людина, якій питання було поставлене, може мати зовсім 

іншу думку. Але питання або твердження такого роду налаштовують людей 

позитивно і вірогідність відповіді «так» таким чином вища. Тут прихована 

пастка для свідомості, яка імітує право на вибір [RTL aktuell 17.01.15].  

 Уживання наступних лексичних засобів у текстах новинних випусків 

має впливовий характер. Саме тому розглянемо їх детальніше.  

 Трюїзми – «загальновідома, заяложена істина. Емоційність є 

необхідною передумовою художньої творчості та в наш час сприймається як 

аксіома чи навіть трюїзм» [290, с. 304].   

 Незважаючи на свою простоту, трюїзми досить ефективні для впливу 

на людину, за ними приховується стратегія обману. Адже коли людина чує 

заздалегідь відому істину, вона починає несвідомо довіряти співрозмовнику. 

Трюїзм допомагає спрямувати людину в потрібне русло, задати необхідний 

напрям дій. В об’єкта маніпуляцій має виникнути думка, що це саме він 

самостійно прийняв те чи інше рішення. Приказки та прислів’я також часто 

використовуються у якості труїзмів, тому що ми сприймаємо їх як певну 

істину, якій звичайно довіряють.  
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 Verändern ist menschlich. 

 Das Leben besteht nicht nur aus Vergnügen. 

 Ordnung ist das halbe Leben. 

Geduld bringt Rosen   [RTL aktuell, ZDF heute]. 

 Припущення – це думка про можливість, імовірність чого-небудь або 

наукова гіпотеза [291, с. 720].  Припущення містить у собі лексичне 

наповнення, яке оформлюється синтаксичними конструкціями з такими 

сполучниками: wenn; falls; bevor; sobald; nachdem; sofort wenn і т. д. 

За допомогою припущення на телебаченні пов’язують між собою, 

зазвичай, дві або більше речей, які не можна повʾязати. Автори висловлюють 

те, що вони хочуть отримати за якихось умов. Вони мотивують аудиторію до 

виконання потрібних їм дій. Звичайно це відбувається на підсвідомому рівні.  

Однією з функцій припущення у випусках теленовин є висвітлення 

новини з інформацією, яка не була перевірена на 100% або люди, що стали 

очевидцями події, не впевнені у своїх коментарях.  

Das ist ein Phänomen, was auch in Dresden anscheinend jetzt zu Hause ist 

(RTL 05.01.15). Тут йдеться про феномен, який прижився в Дрездені, 

вірогідно, як удома. Уживаючи у реченні прислівник «вірогідно», автори 

хочуть показати, що й насправді феномен (феномен створення демонстрацій 

проти ісламізації Німеччини) так прижився, що почуває себе як вдома, але 

тим самим прислівником вони знімають з себе відповідальність за сказане, 

тому що це всього-на-всього припущення.  

Wirklicherweise ist er in einem solchen blauen VW-Golf mit Kennzeichen 

LG KA 102 auf der Flucht (RTL 05.01.15). Ця новина розповідає нам про 

втікача, який вірогідніше за все втік на синьому фольксвагені Гольф. Тобто 

поліція у цьому не впевнена, але, за словами,  очевидців, ймовірно, що це 

правда.  

У наступному прикладі припущення виражене лексемою vielleicht на 

тлі аргументу дороговизни. 

http://sum.in.ua/p/7/720/1
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 Es hat Schweizern gegönnt. Aber eins ist klar. Für uns Deutschen werden 

die schweizer Produkte noch mal deutlich teurer. Der eine und der andere wird 

dann vielleicht auf den Urlaub in den Schweizer Alpen verzichten und sich mit 

einem Stückchen Schweizer Schoki begnügen müssen (ZDF 13.01.15). У 

повідомленні мова йде про дороге життя у Швейцаріїі і порівняння цін на 

продукти із Німеччиною. Автор зазначає, що з-за підвищення цін комусь із 

німців доведеться відмовитися від відпустки у Швейцарськи Альпах. 

Використовуючи лексему Schweizer Schoki (словосполучення Schweizer 

Schokolade – це вже сталий вираз, свого роду фразеологізм, який асоціюється 

в усьому світі з високою якістю шоколаду, по суті шоколад є візитівкою 

Швейцарії поряд з годинниками і сиром) телеведучий використовує побутову 

назву щодо шоколаду Schoki, яка має зменшувально-пестливе значення, але в 

контексті подорожчання виконує функцію мейозису з метою ще більше 

наголосити на дороговизні відпустки у Швейцарії. У цьому прикладі 

вбачаємо також іронію, бо припускається, що німці зможуть собі дозволити 

лишень шматочок швейцарського шоколаду, але прислівник vielleicht 

наштовхує глядача на думку, що це всього лише припущення ведучого, 

висловленого у блоці новин soft news. 

 Припущення у наступному прикладі більш розгорнуте, ніж в інших 

випадках. Воно починається типовим сталим виразом з книг рецептів смачної 

їжі, є своєрідним маркером варіанту жанрової форми «рецепт» у кулінарії. 

Далі телеведучий уживає дієслово lecken, яке стосовно тварин нейтральне, а 

стосовно людини уживається часто у лайливих виразах з маркером 

«вульгарне» або у розмовному усному мовленні.  

 Wir nehmen ein Stück Fleisch in die Hand, lecken kurz unbedacht an den 

Fingern und nehmen damit ESBL-produzierende Keime auf. Diese siedeln dann im 

Darm und machen zunächst gar nichts. Aber wenn ich eine Lungenentzündung 

habe oder eine Harnwegentzündung und gehe ins Krankenhaus, um mich 

behandeln zu lassen, kann das sein, dass kein Antibiotikum mehr wirkt, weil in dem 
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Augenblick die Bakterien im Darm ihre Antibiotikaresistenz geltend machen (RTL 

12.01.15).  

 У прикладі є два припущення. Перше – це гіпотетичне (ми необережно 

поводимося з сирими продуктами харчування під час готування їжі), а друге 

побудоване на висновках лікарів щодо можливості серйозно захворіти за 

певних обставин. За допомогою сполучника wenn автор висловлює 

обґрунтоване лікарями припущення подальшого розвитку подій. На основі 

певної низки спостережень, котрі можуть підтвердити зазначену вище 

інформацію, автор вживаючи модальне дієслово können, все ж обмежує 

можливість такого негативного подальшого розгортання подій, тобто 

можливість ситуації, коли жоден антибіотик не діятиме, не заперечується, 

але і не обовʾязково підтримується. Так імпліцитно присутній певний сумнів, 

але і застереження щодо необдуманого поводження з сирими продуктами, 

наприклад з мʾясом. 

 Прості та розгорнуті порівняння. Лінгвістична наука визначає 

структуру порівнянь за семантичним та формальним критеріями. 

Семантичний критерій порівнянь зазвичай складається із трьох частин: 

суб’єкт порівняння, об’єкт порівняння та ознака, за якою один предмет 

порівнюється з іншим. Такими ознаками можуть виступати колір, розмір, 

відчуття, запах, форма, властивість і т.д. Прості та розгорнуті порівняння 

виокремлюються за формальним критерієм. У простих порівняннях 

зіставлення предметів відбувається за однією або кількома однорідними 

ознаками.  

Es ist der erste Montag im neuen Jahr und wie schon im alten hat die 

islamfeindliche PEGIDA-Bewegung für den Abend wieder zu Kundgebungen in 

mehreren Städten aufgerufen (RTL 05.01.15).  

Und wenn wir jetzt mit der Kamera mal rübergehen, so etwa 50 m von hier, 

dort sind die KEGIDA Anhänger, wie sie sich nennen (RTL 05.01.15).  
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За Е. Різель ці приклади можна класифікувати як раціонально-

уточнюючі порівняння з прагматичним впливом на основі прямого значення 

[166, с. 209]. 

 Розгорнуте порівняння – це порівняння, де предмети зіставляються за 

кількома ознаками та уточнюють одне одного [83, с. 12]. 

У німецькій мові існують два види зв’язку між компонентами у 

порівняльних конструкціях: сполучниковий та безсполучниковий (власне 

безсполучникові конструкції; структури із синсемантичним словом). 

Сполучниковий зв'язок представлений сполучниками wie, als, als ob, je desto. 

Безсполучниковий зв'язок представлений лексемами, які містять сему 

порівняння: grenzen an, ähnlich sein і т.д. Якщо в середньому текст теленовин 

налічує 14000 знаків, то в ньому можна виділити від 10 до 20 порівняльних 

конструкцій.  

Нижче наведений фрагмент з промови федерального президента 

Йоахіма Гаука, який увійшов у новинний ресурс. Ця промова присвячена 

темі єдності людей. Після того, як терористи напали на редакцію журналу 

Charlie Hebdo, питання подолання тероризму стало найактуальнішим. 

Президент наголошує у простому порівнянні із сполучником als, що 

демократія сильніша за терор.  

Ich bin sicher unsere Demokratie ist stärker als der Terror. Und wir lassen 

uns durch Hass nicht spalten. Als Gemeinschaft der Demokraten stehen wir 

zusammen. Wir sind Charlie (ZDF 09.01.15). 

Порівняння може також бути виражене безсполучниковим способом. 

Für die Helfer grenzt es an einer akrobatischen Meisterleistung sich 

überhaupt auf dem Deck des havarierten Frachters halten zu können (RTL 

05.01.15). У цьому прикладі спостерігаємо безсполучниковий вид зв’язку між 

компонентами. Автор розповідає нам, що для рятівників втриматися на  

палубі вантажного судна те саме, що акробатичний трюк. Порівняння 

німецькою мовою виражене без будь-якого сполучника, а за допомогою 

дієслова grenzen an (межувати). Тобто для рятівників це є чимось 
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неможливим через складні погодні умови у морі. Тут зображена важка 

робота рятівників і їх прагнення допомогти людям, які потрапили у скрутне 

становище. Тут використане порівняння з прагматичним впливом на основі 

переносного значення: утриматся на ногах – це акробатичний трюк. 

 In Kolumbien ist eine Feuerwerksfabrik mit mehr als 50. Tonnen Sprengstoff 

in die Luft geflogen. Zufällig vorbeifahrendes Fernsehteam filmte die Explosion in 

der Nähe der Hauptstadt Bogotá. Sie war so gewaltig, dass Teile des Daches 

durch die Luft geschleudert wurden (RTL 05.01.15). Цей приклад порівняння у 

текстах теленовин демонструє сполучниковий зв'язок між компонентами. 

Йдеться про вибух на фабриці феєрверків. Телевізійна команда, яка 

випадково проїжджала повз, зафільмувала це неподалік міста Богота. Вибух 

був настільки сильним, що частини даху порозліталися в повітрі. Акцент 

падає саме на те, наскільки сильним був вибух, що висловлено за допомогою 

раціонально-уточнюючого порівняння з прагматичним впливом на основі 

прямого значення.  

 Специфічний неймінг. Неймінг – це мистецтво створення назв та імен. 

Часто ці назви стають неологізмами. Серед неологізмів надзвичайно 

поширеними стали абревіатури. Особливо популярністю користуються 

акроніми, тобто абревіатури, що набули «статусу слів» [272, с.55]. 

Переглядаючи новини, глядачі можуть почути незрозумілі та 

специфічні слова. Хоча здавалося б, як уже зазначалося раніше, журналісти 

прагнуть оформити тексти новин якомога зрозуміліше, щоб розширити коло 

аудиторії. Не зважаючи на це, маємо змогу почути специфічну лексику. 

Якщо це відбувається, то зазвичай із поясненнями специфічного поняття, 

адже ніхто на телебаченні не переслідує мети, поставити людину в 

неприємне становище її незнанням того чи іншого поняття або явища. 

Найчастіше вживаним акронімом в досліджених текстах новин за 

вибраний нами період була назва антиісламської демонстрації у Дрездені 

PEGIDA (Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes -

 Патріотичні європейці проти ісламізації Заходу) [300]. Зараз цю назву 
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впізнає кожен європеєць і не тільки, варто погодитись з тим, що назва стала 

всесвітньо відомою. Рідним містом PEGIDA є Дрезден, бо саме в ньому була 

створена ця організація. Але вона стала популярною, люди по всій Німеччині 

підхопили хвилю демонстрацій і у великих містах почали створювати свій 

антиісламський рух, який однак має присмак ворожого ставлення до 

іноземців з Близького Сходу.  

BEGIDA – Патріотичні європейці проти ісламізації Заходу в Берліні; 

LEGIDA – Патріотичні європейці проти ісламізації Заходу в Лейпцизі; 

KEGIDA – Патріотичні європейці проти ісламізації Заходу в Кельні 

[300]. 

Запозичення. Сьогодні все більшу увагу привертає мова, переповнена 

словами іншомовного походження, переважно це слова запозичені з 

англійської мови. У Німеччині досить розповсюджене поняття 

«Sprachverfall», що дослівно означає занепад мови. В основному запозичення 

стрімко проникають у мову через торгівельно-ділове середовище, що стає 

невід’ємною частиною текстів будь-яких ЗМІ, промов політиків, економістів 

та молоді.  

 Кожен глядач новин пасивно пристосовується до вживання 

іншомовних слів [99, с. 143], насамперед англійських, що викликано впливом 

США на весь світ і наслідком цього процесу: підвищеним інтересом до 

вивчення і володіння англійською мовою. Слід зазначити, що із 

запозиченням того чи іншого слова у німецьку, зберігається не тільки його 

вимова, а й передається точне написання таких слів буквами латинського 

алфавіту, наприклад:  GPS-Gerät, HR Manager.  

 Однією з причин запозичення є відсутність такого поняття у мові 

реципієнтів. Так, наприклад, запозичене поняття brainstorming не заміняють 

його німецькі відповідники: Ideengewitter або Hirnyoga. Ферм Л. [197, с. 145] 

до переліку причин додає прагнення до економії мовних засобів, до 

спрощення висловлювання.  
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 Однією з причин, яка визначає швидке впровадження запозичень у 

середовище, є престижність уживання іншомовних слів. В. Г. Костомаров 

писав, що людина, яка вживає такі слова, заслуговує більшого визнання та 

поваги з боку адресата [96, с. 82]. Сметаніна С.І. вважає, що іншомовна 

лексика використовується для номінації нових явищ, повністю не пов’язаних 

своїм корінням із новим ґрунтом [183, с. 152].  

 Як відомо, мова теленовин завжди була стриманою, нормативною та 

максимально простою, задля залучення широкого загалу глядачів. Що 

стосується запозичень конкретно у текстах новин, то вони представлені, але 

незначною кількістю. На один випуск новин припадає приблизно 1-3% 

запозичень.  

Heute urteilte deshalb der Bundesgerichthof über die Gefährlichkeit der 

Legal Highs (RTL 14.01.15.). 

Und nicht wie in manchen Headshops unter drunter verkaufen, keine 

Beratung geben, unter Umständen es auch an Jugendliche verkaufen (RTL 

14.01.15.). 

Vielen Dank für diese Einschätzungen, Elke Büchter live aus Paris (RTL 

14.01.15.). 

Der Countdown hat begonnen, für 2015. Welcome New Year. Cheers 2015, 

auf dich. (ZDF 31.12.14.) 

 У праці М. Адлер [228, с. 64] було досліджено декілька основних 

німецьких телеканалів. Серед них: ARD, ZDF, SAT.1 та RTL. З поміж 262 

досліджених хвилин телемовлення на ZDF, було знайдено 309 англіцизмів, 

що складає 0,89 % від загальної кількості слів. На телеканалі SAT.1 

(приватний телеканал) авторка дослідила 149 хвилин ефірного часу і знайшла 

359 запозичень, що складає 1,81 % від загальної кількості слів.  

У своєму дослідженні Р. Глан [243, с. 180] дійшов висновку, що часто 

англіцизми не зберігають своєї вимови, однак дві третини з них реалізуються 

у німецькій мові так само як і в англійській. Насамперед це залежить від віку, 
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професії, рівня володіння англійською мовою і від загального рівня 

освіченості мовця.  

 Проаналізувавши розмовну мову німецького телебачення, Р. Глан [243,  

с. 182], зробив висновки, що чим коротша та молодша лексема, тим більша 

вірогідність того, що вона вимовлятиметься англійською.  

Дослідження особливостей вимови запозичень у німецьких текстах 

відеоновин показало, що ведучі прагнуть вимовляти англіцизми англійською, 

запозичення із французької мови французькою і т.д., не зважаючи на те, що 

можливо навіть не вся аудиторія розуміє ту чи іншу запозичену лексему. При 

цьому, прагнучи до оригінальної вимови, вони можуть дещо змінювати певні 

звуки.  

 Евфемізми/Дисфемізми. Евфемізми покликані зобразити реальний 

стан речей у більш сприятливий спосіб, часто мають позитивне емоційне 

забарвлення, спричиняючи цим емоційний вплив на глядачів. І. Р. Гальперін 

зазначав, що, наприклад, політичні евфемізми замовчують, уводять в оману і 

висловлюють щось неприємне більш м’яко [30]. 

Використання евфемізмів у текстах теленовин пояснюється їх 

ефективними можливостями маніпулятивного впливу на глядача. Г. Шиллер 

вважає, що «для успішної маніпуляції необхідна фальшива дійсність, де не 

буде відчуватися її присутність» [221, с. 28]. Виникає можливість, 

акцентувати увагу на одному явищі або понятті, але при цьому автор тексту 

залишає без уваги інше, не менш важливе поняття. Вони задають певний тон, 

емоційний настрій, впливаючи на процес формування світогляду адресатів.  

 В. В. Ловяннікова дотримується думки, що, наприклад, на мову 

політики впливає політична коректність, дотримуючись якої, слід уникати 

мовних одиниць, які ображають або утискають права людини. Слід 

знаходити нейтральні поняття та позитивні евфемізми [120, с. 388]. 

У ході дослідження було виокремлено три тематичних сфери, у яких 

автори намагаються завуалювати певні поняття, явища, осіб або дії: 

1. Об’єкти зовнішньої політики.  
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 Йдеться про відносини між країною-батьківщиною того, хто 

розповідає, та іншими країнами. Існує низка країн, економічний та 

політичний стан яких є набагато гіршим за стан індустріально розвинутих 

країн Європейського союзу. Раніше такі країни називали rückständige 

(відсталі), unterentwickelte (погано розвинені) Länder [120, с. 389], а тепер із 

міркувань коректності прийнято такі країни називати Entwicklungsländer 

(країни, що розвиваються). Досить розповсюдженим у новинах є позначення 

терористів та терористичних атак. Замість звичних нам Terrorist та Terrorakt 

маємо нейтральні юридичні терміни Attentat, Anschlag (замах) та Attentäter 

(зловмисник), наприклад, «Аls mehrere maskierte Attentäter wahllos auf sie 

schossen», «Ein Anschlag auf die Meinungsfreiheit», «Die Täter sind noch auf der 

Flucht aber ihr Auto wurde gefunden. Sie haben ihr Wagen verlassen und einen 

anderen überwältigt und dessen Fahrer als Fluchtfahrzeug genommen» (07.01.15. 

ZDF).  

2. Жертви. 

Серед обраних нами новин зустрічалися такі лексеми як das Opfer та das 

Ziel. Зазначеними лексемами називалися люди, які зазнали атак, нападів, яких 

вбили. В. В. Ловяннікова зазначає, що саме таку назву може отримати і певна 

споруда, яку варто знищити. Евфемізмом ця лексема стає, коли мова йде про 

цивільних жертв або людей, які постраждали випадково [120, с. 390]. 

Наприклад: «Kaltblütig schießen sie um sich, es gibt viele Opfer» (ZDF 

07.01.15.), «Was heute in Paris passierte ist ein barbarischer Anschlag gegen die 

Werte, in denen wir zusammen leben in Europa Wir verurteilen das. Unsere 

Gedanken sind bei den Menschen in Frankreich. Insbesondere bei denen, die heute 

Opfer zu beklagen haben» (RTL 07.01.15.), «Prorussische Separatisten haben 

heute ukrainische Stadt Mariupol angeschossen. Ihr Ziel waren ukrainische 

Soldaten, die in der Stadt stationieren» (RTL 23.01.15.). 

3. Воєнні дії.  

 В основу евфемізмів закладене прагнення не образити почуття людини 

та уникнути комунікативних конфліктів. Евфемізми у випусках новин 



84 
 

завуальовують інформацію про реальні події та факти. Так, слово «Konflikt» 

або «Militäraktion» замість «Krieg» увійшло в словниковий запас німецької 

мови як евфемізм для прикриття справжнього характеру воєнного вторгнення 

в інші держави (Er strebe weiterhin eine diplomatische Lösung des Konflikts an, 

beteuert Präsident Poroschenko (13.01.15 ZDF). У контексті велика кількість 

слів набуває значення евфемізмів для вираження більш дипломатичного 

значення, адже слово «війна» асоціюється із смертю, вбивством, агресією, 

насиллям. 

 Під час правління Третього рейху масові страти називалися 

Sonderaktionen (особливі дії), а винищення єврейського народу Endlösung der 

judischen Frage (остаточне вирішення єврейського питання). Віктор 

Клемперер досліджував це питання і дійшов висновку, що масово, і 

цілеспрямовано відбувалась заміна одних понять іншими, які нав’язувалися 

суспільству [250, с. 200].  

 Отже, евфемізми у текстах теленовин вживаються з метою приховання 

неприємної правди шляхом пом’якшення або зміни сенсу лексеми, про яку 

йде мова. Уживання та створення евфемізмів зумовлене правовими 

обмеженнями на телебаченні на використання мовленнєвих засобів 

негативної оцінки, необхідністю дотримання правил коректності або великим 

ступенем ефективності впливу на аудиторію шляхом імпліцитної подачі 

інформації. 

Протилежну мету мають дисфемізми – тропи, які «виражають 

негативне, зневажливе ставлення до нейтральної або позитивно забарвленої 

лексичної одиниці» [295]. Наприклад: Kanonenfutter замість Soldaten.  

У новинах вони формують сприйняття об’єкта як підозрілого та 

небажаного, він має викликати неприязнь або навіть ненависть [1]. 

Дисфемізми та евфемізми є тактичними мовленнєвими засобами, за 

допомогою яких можна досягти потрібного прагматичного впливу, а також 

здійснити цілеспрямований вплив на глядацьку аудиторію [1]. Ці мовленнєві 

засоби спрямовані на пропаганду певних ідей або дій, емоційний вплив, іноді 
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спонукання до політичних, соціальних дій для створення суспільної згоди 

або незадоволення. Також слід зазначити, що у якості дисфемізмів можуть 

виступати як лексеми з негативною оцінкою та вирази, так і нейтральні 

лексеми, які вже в контексті набувають тієї необхідної негативної оцінки.  

Вартою уваги є класифікація евфемізмів та дисфемізмів 

В. В. Ловяннікової, яку ми взяли за основу для власної класифікації поняття 

«дисфемізм» [120, с. 388], та виокремили такі тематичні сфери: 

1. Діяльність політиків, політичні акції.   

In der wiederaufgeflammten Debatte um einen möglichen Austritt 

Griechenlands aus dem Euroraum hat die Bundesregierung alle Vorwürfe 

zurückgewiesen (RTL 05.01.15). У дебатах, які знову спалахнули, про 

можливий вихід Греції із Єврозони федеральний уряд відхилив усі закиди. 

Тобто автор дає змогу зрозуміти, що ці розмови, дебати ведуться вже не 

вперше. Дисфемізм wiederaufgeflammt виражений імпліцитно. 

У рамках використання та аналізу кожної конкретної мовленнєвої сфери 

можуть з’являтися ті чи інші маніпулятивні стратегії і тактики. Стратегія 

дискредитації  реалізується через тактики звинувачення, знущання та образи 

[36]. У текстах досліджуваних нами новин вживаються дисфемізми, які 

найчастіше висловлюють емоційний стан автора по відношенню до суб’єкта 

дискредитації або до його дій, висловлювань з метою викриття, наприклад, 

політиків або неправомірних дій серед влади та населення.  

У наведеному нижче прикладі кореспондент Кордула Робертс дає власну 

оцінку прибічникам демонстрацій ПЕГІДА, яка однак спирається на дані 

поліції. Робертс називає їх такими, які створюють паніку серед населення, 

багато з них готові застосувати насилля та є справжніми 

правоекстремістськими хуліганами, які поширюють страх серед громадян.  

Doch bisher werden diese Panikmacher von Rechtsextremen betrieben. 

Anführer und auch viele Teilnehmer der PEGIDA Demos gelten als gewaltbereit, 

sind Polizei bekannt, einige auch rechtsextreme Hooligans. Sie schüren die Ängste 

der Bürger. Mehr als 180.000 neue Asylanträge wurden allein bis November in 
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Deutschland gestellt. Und wie man damit umgeht, darauf gibt's von etablierten 

Parteien bisher keine echte Antwort (RTL 14.12.14). 

Panikmacher – той, хто провокує панічний настрій за допомогою 

перекрученого уявлення про певні обставини  [299]. 

Rechtsextrem – правоекстремістський, ультраправий, національно-

соціалістичний, неонацистський [301].  

Hooligan – в основному це молодий хлопець з певного угрупування, 

поведінка якого характеризується чиненням безладу та насильницькими 

нападами на громадських заходах [298]. 

Panikmacher, rechtsextreme Hooligans – дисфемізми, покликані 

негативно охарактеризувати прибічників антиісламських демонстрацій, 

окрему частку яких становлять саме такі люди, але не всі.  

Наступний приклад демонструє як прибічники ПЕГІДи звинувачували 

пресу у брехні і одночасно вигукували «Lügenpresse» (брехлива преса). У 30-і 

роки цей вираз використовували нацисти, висловлюючи думку щодо 

ліберальних та іноземних ЗМІ. Вираз з’явився у 19 ст., так називали медіа, 

особливо це стосувалось журналів та газет, яким закидали, що вони 

знаходяться під політичним, ідеологічним або економічним впливом з метою 

замовчування та фальсифікації інформації і таким чином маніпулювання 

громадською думкою [296]. 

Nach Anschlägen in Paris haben PEGIDA-Anhänger in Dresden weiteren 

Zulauf marschiert. Gestern gingen 25.000 auf die Straße. In anderen Städten 

allerdings waren es wie hier in Leipzig deutlich weniger. Einen zweifelhaften 

Erfolg dürfen sie immerhin verbuchen. Ihren Ruf „Lügenpresse“ gegen die 

deutschen Medien hat eine Jury zum Unwort des Jahres gewählt, auch weil 

„Lügenpresse“ bereits ein Kampfbegriff der Nazis war (RTL 13.01.15). 

2. Діяльність відомих громадських діячів, події суспільного життя.  

Тактики звинувачення та знущання [42, с. 12] спрямовані на 

висміювання або викриття предмета мовлення або певних дій об’єкта. Для 

тактики знущання автори використовують як евфемізми, так і дисфемізми. 

https://www.duden.de/suchen/dudenonline/panikmacher
https://www.duden.de/rechtschreibung/rechtsextrem
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Вона має досить іронічний характер. Приклад, наведений нижче, демонструє 

нам іронічний характер інформування про минулого президента футбольного 

клубу «Баварія» Улі Хьонеса, якого судять через уникнення від сплати 

податків. Як відомо, процес довготривалий, Улі Хьонес уже більш як шість 

місяців сидить у тюрмі. Та у цьому блоці новин автор говорить нам про те, 

що «зірка знову засяє у суді», але цього разу лише в якості свідка:  

Seit über sechs Monaten sitzt Uli Hoeness bereits wegen Steuerhinterziehung 

im Gefängnis. Ab morgen spielt der Expräsident des FC Bayern wieder eine Rolle 

in einem Prozess. Diesmal allerdings nur als Zeuge (RTL 14.12.14). 

Наступний уривок із новини про підривника у Нью-Йорку, через якого 

загинуло щонайменше 7 осіб і адвокати завзято наполягають на смертній 

карі: Aber die Bundesanwälte verharren auf die Todesstrafe (RTL 05.01.15) 

(verharren – 1. не рухатися з місця; 2. наполягати, залишатися при своїй 

думці  [296]). Вони не просять, не вимагають, а саме завзято наполягають, 

тому що, на їх думку, це буде достатнє покарання за його дії. І так уважають 

не тільки адвокати, так уважає весь Нью-Йорк. Уживаючи саме такі слова, 

автори текстів прагнуть схилити на свій бік (на бік покарання винного) 

більшу кількість людей.  

3. Курйози.  

Es sollte ein romantischer Heiratsantrag werden. Doch das ging gründlich 

daneben. Ein junger Holländer in Eiselstein hat gleich ein ganzes Stadtviertel in 

Aufregung versetzt und einen immensen Schaden angerichtet. Seine Aktion endete 

mit einem umgestürzten Baukran und einem Großeinsatz der Рolizei (RTL 

14.12.14). 

Голландський юнак вирішив зробити пропозицію своїй коханій та 

спричинив цим велику шкоду декільком будинкам. Автор розповідає, що 

його дії закінчилися зваленим будівельним краном та великомасштабною 

операцією поліції. Тут ніякої образи в бік хлопця не спостерігаємо. Jemanden 

in Aufregung versetzen – означає змушувати когось хвилюватися [297]. А він 
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змусив хвилюватися цілий квартал. Повідомлення носить іронічний характер 

через  найкращі наміри юнака та незавершеність запланованого. 

Наступна новина з іронічною тональністю розповідає нам про таку річ, 

як купівля меблів. 

 Streitsache Möbelkauf. Eine neue Studie zeigt: Am Ende haben dabei die 

Frauen Hosen an. Romantikecke mit Blumen oder doch eher kühl, klar und eckig. 

Möbelkauf kann ganz schnell zum Ehekrach führen. Tatsächlich tut sich hier ein 

Graben zwischen den Geschlechtern auf. Kuschelig muss die Wohnung sein, 

meinen zwei Drittel der Frauen. Ähnlich sieht es nur ein Drittel der Männer. 

Allerdings haben die hier sowieso wenig Einfluss (RTL 17.01.15).  

Автор інформує глядачів, що у цій справі переважає жіноча думка і що 

нерідко купівля може закінчуватися сварками. Hosen anhaben – метафорично 

означає переважати [296]. Зазначається, що ця справа може закінчитися 

крахом шлюбу, що вже здавалося б смішним. Та як показало дослідження, 

чоловіки мало що вирішують у цій справі – haben die hier sowieso wenig 

Einfluss (не мати впливу, мати мало впливу у кореляції з пролепсою, яка має 

маркер «побутове» за Е. Різель [166]). За допомогою наведених 

висловлювань ведучий одночасно розповідає та іронізує над такою річчю, як 

купівля меблів.  

 Уточнення мають на меті виокремити та пояснити певний аспект 

явища, предмета або ситуації та сконцентрувати увагу саме на ньому або на 

якомусь його аспекті [103, с. 41], що досягається винесенням уточнюючої 

інформації за предикативну рамку речення [166, с, 144]:  

 In Deutschland waren im vergangenen Jahr im Durchschnitt 42,6 Mio. 

Frauen und Männer erwerbstätig, so viele wie nie zuvor (RTL 05.01.15). Автор 

пояснює, що ніколи раніше в Німеччині не було стільки працюючих 

чоловіків та жінок. Акцент він робить на тому, що кількість працюючих 

просто величезна і в минулому році цей показник сягнув найбільшої 

відмітки.  
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60 Zuschauer und Läufer wurden verletzt, 17 verloren Beine oder Hände 

und drei starben. Ein 8-jähriger Junge und zwei junge Frauen (RTL 17.01.15). У 

цьому реченні модератор уточнює хто загинув під час параду у Нью-Йорку. 

Окрім того, що багато людей було поранено, загинули двоє жінок та один 

восьмирічний хлопчик. Цю інформацію автори уточнюють, щоб показати 

наскільки небезпечними можуть бути навіть мирні паради у мирних країнах, 

і що ніхто не може бути застрахований від нещасних випадків: ні дорослі, ні 

діти. Уточнення представлено стилістичним лексико-граматичним засобом 

«ізоляція» [166, с, 143], що надає висловленню додаткової експресії. 

 Варто зазначити, що наведений перелік засобів мовленнєвої 

маніпуляції не вичерпує можливостей лексичного рівня. Було розглянуто 

найбільш поширені засоби з теленовин, дібраних нами. Велику кількість цих 

інструментів представляють уточнення, припущення, протиставлення, 

евфемізми та дисфемізми, запозичення, порівняння та ін.  

 Вплив на адресата відбувається за рахунок присутності у тексті «слів-

маніпуляторів»: Frauen haben die Hosen an, Panikmacher, Kanonenfutter і т.д. 

[103, с. 42], які мають асоціативні, оцінні, експресивні значення, вони 

спрямовують думки глядача, створюючи необхідну установку на тлумачення 

повідомлення. 

 Наступний приклад демонструє виокремлення за рахунок довшої паузи 

лексеми з позитивною конотацією: deutlich, позитивність якої підсилюється 

запереченням негативної оцінки семантики парної сполуки Angst und Terror.  

 Bundespräsident Gauck warb heute für ein Zusammenrücken in der 

Gesellschaft – als deutliches Zeichen gegen Angst und Terror (ZDF 09.01.15). 

Автор прагнув виокремити конкретний аспект та сконцентрувати увагу саме 

на ньому. У повідомленні уточнено, що єднання суспільства – це важіль у 

боротьбі зі страхом та тероризмом.  

 Засоби цієї групи можуть використовуватися для формування певної 

думки до подій, явищ або людей, для керування настроєм глядацької 

аудиторії, для налаштування аудиторії бути солідарною із, наприклад, 
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автором повідомлення, для нав’язування певного бачення дійсності, 

пояснення, переконання, віднайдення спільного та відмінного і т.д. Для 

унаочнення отриманих результатів було створено таблицю частотності 

вживання засобів мовленнєвого впливу у текстах теленовин.  

Таблиця 2.2 

Лексичні засоби мовленнєвого впливу в новинах каналів RTL та ZDF 

 RTL aktuell 

 (кількість 

одиниць на один 

випуск новин) 

ZDF heute  

(кількість одиниць на 

один випуск новин) 

Труїзми 3-7 1-3 

Припущення 15-20 10-13 

прості та розгорнуті порівняння 10-20 12-17 

специфічний неймінг 2-3 1-4 

Запозичення 5-12 2-10 

Уточнення 20-25 15-20 

Евфемізми 10-15 10-17 

Дисфемізми 7-10 7-12 

  

          У таблиці представлені кількісні показники лексичних засобів 

маніпулятивного впливу у новинах каналів RTL та ZDF. Найвищі показники 

вживання у теленовинах мають припущення, уточнення та порівняння. 

Найменші складають специфічний неймінг та труїзми. 

 

2.4.1.1. Форми вітання та прощання телеведучих новин RTL aktuell 

та ZDF heute  

 

Комунікативна мета привітання ведучого – привернення та утримання 

уваги глядачів. Через певні екстралінгвальні умови (масовість аудиторії, 

швидкість передачі інформації) вітання мають ширший спектр функцій, ніж 
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при особистому спілкуванні. Функція встановлення контакту забезпечується 

маркуванням початку передачі: schönen guten Abend (доброго вечора), 

herzlich willkommen (ласкаво просимо) і т.д.  

Кожен глядач, вмикаючи новини, автоматично стає цільовою 

аудиторією каналу. Уявлення про образ глядача, яке створено інтуїтивно або 

базуючись на фактах, допомагає ведучому обрати етикетні форми прощання 

або вітання. У новин аудиторія різнобічна: різний вік, статус, достаток, 

рівень освіти, гендерні особливості. І тому ведучий мусить ураховувати всі ці 

фактори у стилі спілкування. Те саме відбувається і з етикетною формою 

прощання. Орієнтуючись на свою глядацьку аудиторію ведучий має логічно 

завершити програму.  

Досить часто форми вітання або прощання повторюються і 

супроводжуються характерними жестами та інтонацією, що свідчить про 

стійку формальність, офіційність телеканалу, а також упізнаваність 

журналіста у медіапросторі. З іншого боку, якщо форми вітання та прощання 

не повторюються або повторюються досить рідко, це є доказом того, що 

телеканал переслідує мету інтимізації, встановлення довірливої атмосфери у 

кожному своєму випуску із кожним глядачем. На каналі RTL, наприклад, ці 

форми більш традиційні, ніж на ZDF:  

RTL aktuell – «Und damit einen schönen guten Abend und herzlich 

willkommen zu unseren Nachrichten» (Доброго вечора та ласкаво просимо до 

наших новин), «Guten Abend und herzlich willkommen bei RTL aktuell» (Доброго 

вечора та ласкаво просимо до новин RTL aktuell). 

ZDF heute – «Guten Tag liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu den heute 

Nachrichten» (Доброго дня шановні глядачі, ласкаво просимо до наших новин), 

«Kein guter Abend, der mit solchen Nachrichten beginnt, meine Damen und 

Herren, trotzdem, willkommen bei heute» (Вечір, що починається такими 

новинами, не може бути добрим, та все ж вітаємо Вас), «Meine Damen und 

Herren, guten Abend und willkommen bei heute» (Пані та панове, доброго 

вечора та ласкаво просимо), «Guten Abend. Ich begrüße Sie an diesem Montag» 
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(Доброго вечора, вітаю Вас цього понеділка), «Guten Abend. Ich begrüße sie 

ganz herzlich gemeinsam mit Wolf-Dieter Posсhmann für den Sport» (Доброго 

вечора! Щиро вітаю Вас разом з ведучим спортивних новин Вольфом-

Дітером Пошманом), «Meine Damen und Herren seien sie herzlich willkommen 

zu heute Sendung am ersten Weihnachtsfeiertag» (Пані та панове щиро вітаю 

Вас у сьогоднішніх новинах у перший святковий день Різдва). 

Ведучі новин RTL aktuell на початку роблять анонс новин, а потім 

вітаються із глядачами. Вітання майже завжди є стандартним (доброго вечора 

та ласкаво просимо до новин RTL aktuell, якщо ж воно відрізняється, то 

різниця ця не суттєва. На нашу думку, журналісти намагаються таким чином 

створити пізнаваний образ новин або ведучих. Ведучі новин ZDF heute 

прагнуть до інтимізації та діалогізації із глядачами (доброго дня дорогі 

глядачі…, шановні пані та панове…, вітаю Вас або щиро вітаю Вас і т. д.). 

Розглянемо форми прощання вже зазначених вище новин. Тут 

тенденції дещо змінюються.  

RTL aktuell – «So das war‘s von uns heute» (На сьогодні це все), «Das 

war‘s leider schon wieder von uns» (На жаль, ми знову закінчуємо передачу), 

«Wenn Sie schon mal gehört haben, Steaks aus Heuschrecken sind angeblich die 

Nahrung der Zukunft und auch gesund, sagen die Experten. Wo erfahren Sie dazu 

mehr heute? Im Nachtjournal» (Якщо Ви вже чули, стейки із саранчі – це їжа 

майбутнього, яка також є здоровою, принаймні так говорять експерти. Де 

дізнатися більше? У нічному випуску новин), «Das war‘s von RTL aktuell 

nochmal kurz zusammengefasst…Ich wünsche Ihnen noch einen guten Abend. Bis 

dann, bis morgen» (Це був короткий огляд новин RTL aktuell. Бажаю Вам 

приємного вечора. До побачення, до завтра). 

Ведучі новин RTL aktuell вже не такі стримані та нейтральні, як на 

початку передачі, вони дозволяють собі висловлювати власні думки, 

спілкуватися із глядачами (бажаєте дізнатися більше, бажаю Вам гарного 

вечора). Наприкінці новинних блоків, вони шукають контакту із глядачем 
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своїми прямими зверненнями або риторичними питаннями задля 

встановлення довірливої атмосфери. 

ZDF heute –  «Der Sport jetzt mit Jana» (Далі новини спорту із Яною), 

«Zum Sport. Da stand auch am heutigen Sonntag der Wintersport im Mittelpunkt, 

Rudi» (А тепер новини спорту. Цієї неділі у центрі уваги знаходилися зимові 

види спорту, чи не так Руді), «An dieser Stelle ist morgen Petra Gerster für Sie 

da. Ich wünsche Ihnen allen noch einen angenehmen Sonntagabend» (Завтра з 

Вами буде Петра Ґерстер. Бажаю Вам усім приємного недільного вечора) , 

«Wir von der heute-Redaktion wünschen Ihnen noch einen schönen und 

harmonischen Heiligabend. Bis morgen, tschüss» (Уся редакція новин heute 

бажає Вам приємного та гармонійного Святвечора. До завтра, бувайте), 

«Wir wünschen Ihnen noch einen schönen zweiten Weihnachtsfeiertagsabend» 

(Бажаємо Вам приємного вечора у другий святковий день Різдва) . 

Особливістю новин ZDF heute є численні випадки відсутності форм 

прощання ведучого основного новинного блоку. Зазвичай він або вона 

передає слово спортивному коментатору. Лише у тих випусках новин, які 

припадали на великі церковні свята, спостерігалися звернення з прощанням 

до глядачів (Gute Nachrichten von den Skispringern hat Rudi. Ausführlich über 

dieses und andere spannende Themen informiert Sie WISO gleich im Anschluss an 

diese Sendung. Der Sport jetzt mit Jana; Zum Sport. Da stand auch am heutigen 

Sonntag der Wintersport im Mittelpunkt, Rudi. Wir von der heute-Redaktion 

wünschen Ihnen noch einen schönen und harmonischen Heiligabend. Bis morgen, 

tschüss!). 

Здійснений аналіз форм вітання та прощання дає змогу зробити 

висновок, що вони не характеризуються широким спектром лексичних 

засобів. Це пов’язано з умовами, в яких відбувається комунікація. Телевізійні 

новини покликані поінформувати глядача, увести в курс останніх подій. 

Зважаючи на те, що форми вітання та прощання мають суттєве значення у 

різних ситуаціях соціального спілкування, телеведучі прагнуть обрати та 
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використати ті, за допомогою яких вони зможуть звернутися до усієї своєї 

глядацької аудиторії, стати пізнаваними, викликати довіру.  

 

2.4.1.2. Прагмастилістичний потенціал анонсів новин RTL aktuell 

та ZDF heute 

  

Незмінним та найголовнішим засобом привернення уваги читачів газет 

є новинний заголовок,  а телеглядачів у свою чергу приваблює телеанонс. Він 

– перше джерело інформації, яку отримують глядачі. Новинний анонс – це 

своєрідне «обличчя» передачі. Функція атрактивності анонсів новинних 

текстів полягає у тому, що вони передбачають характер змісту новини, 

«орієнтуючи сприйняття на ту сферу діяльності, яка відтворюється у тексті» 

[198, с. 85]. Анонс містить нерозкритий зміст тексту, саме тому представляє 

такий інтерес для глядача.  

Малигіна Л.Є. вважає, що телевізійний анонс покликаний реалізувати 

подвійну інтенцію автора: інформувати та привертати увагу [130, с. 61]. У 

сучасних засобах масової інформації існує велика конкуренція за глядацьку 

аудиторію. Інформація стає продуктом, який треба рекламувати. Це ж 

відбувається і з телевізійними новинами: «новини – це товар, а товари 

потрібно продавати. Цим і займаються телеканали. Щоб товар продати, йому 

слід створити достойну рекламу. Але товар мусить мати певну якість . Він 

мусить бути гарно запакованим та грамотно представленим» [202, с. 265]. У 

новинах, які ми досліджуємо, новинний анонс триває до 30 секунд. Завдання 

автора тексту полягає в тому, щоб за такий короткий проміжок часу 

викликати у глядача інтерес до передачі, зачепити увагу аудиторії та змусити 

затриматися біля телеекрану.  

Зміст анонсу інформаційного повідомлення завжди узагальнений. 

Аналізуючи новинні анонси, ми виявили наступні семантичні моделі:  

 1) Суб’єкт, дія якого спрямована на об’єкт: Terror in Paris. Mutmaßlich 

islamistische Attentäter richten Blutbad an, schwer bewaffnet stürmen sie die 
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Redaktion des Satiremagazins "Charlie Hebdo" RTL 07.01.15., Spekulation über 

Euro-Austritt: Die Bunderegierung will, dass Griechenland in der Währungsunion 

bleibt ZDF 05.01.15. 

 2) Суб’єкт та його стан: Eltern im Stress, weil sie glauben bei Erziehung 

ihrer Kinder zu versagen, setzen sich viele Mütter und Väter selbst unter Druck 

RTL 12.01.15. 

 3) Об’єкт, над яким виконується дія: Neuе Fragе im Fall Edathy: Wurde 

der ehemalige SPD-Abgeordnete vor möglichen Ermittlungen gewarnt? ZDF 

14.12.14., Dicke Luft um Raucher: Auch das Qualmen auf dem Balkon darf 

eingeschränkt werden ZDF 16.01.15.  

 4) Стан навколишнього середовища: Orkan-Böen über Deutschland: 

Sturmtief „Felix“ verursacht Schäden und Verkehrsbehinderungen ZDF 10.01.15., 

Nur Spuren von Schnee: Weiße Weihnachten gibt es wohl nur ganz oben auf den 

Gipfeln ZDF 23.12.14. 

 5) Дія без вказівки на конкретний об’єкт: Das andere Dresden: 

Zehntausende demonstrieren mit einem Bürgerfest gegen Pegida ZDF 26.01.15., 

Pegida Proteste in Dresden. Wieder gehen Tausende Islamgegner auf die Straße 

ZDF 15.12.14. 

 6) Дані та узагальнена інформація: Gespaltenes Deutschland. In Köln 

gehen 15.000 Menschen gegen Fremdenfeindlichkeit auf die Straße. Zugleich 

wächst die Zahl derer, die sich vor Überfremdung fürchten RTL 14.12.14., 

Alptraum in der Adria: Mehr als 420 Passagiere könnten von der brennenden Fähre 

gerettet werden, dutzende werden noch vermisst ZDF 29.12.14. 

 Комунікативна мета анонсу інформаційних новин, на нашу думку, 

полягає у наступному: чітка та зрозуміла передача новини; привертання 

уваги глядача; здійснення впливу. 

 Створюючи анонс, автор новинних повідомлень має здійснити, перш за 

все, виконання двох функцій: інформативну та функцію привернення уваги. 

Для автора першочерговим завданням є втримання уваги глядача, донесення 

інформації, яка анонсується, та досягнення запам’ятовування поданої 
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інформації усіма можливими лінгвостилістичними засобами [211]. Нижче 

наводимо анонси, які, на нашу думку, є найяскравішими прикладами для 

привернення уваги глядачів: 

 1) уживання імпліцитних форм оцінки певної події або особи:  

 Blutige Kämpfe in der Ukraine: trotz Waffenruhe startet die Armee eine 

Offensive am Flughafen von Donezk ZDF 19.12.14. 

 Gefährlicher Koffein-Kick: Energy-Drinks können bei Kindern und 

Jugendlichen schwere Schäden verursachen ZDF 20.01.15. 

Koalition streitet über Mindestlohn – die SPD lehnt Änderungen kategorisch ab 

ZDF 23.01.15. 

 Schmerzliches Erinnern: Zehn Jahre nach dem verheerenden Tsunami 

gedenken in Thailand Überlebende und Hinterbliebene der Opfer ZDF 26.12.14. 

 Unfassbares Grauen. In Pakistan greifen die Terroristen der Taliban eine 

Schule an und ermorderten mehr als 100 Kinder RTL 16.12.14. 

 Und folgenschwerer Antrag. Von diesem Kran aus wollte ein Niederländer 

um die Hand seiner Angebeteten anhalten, doch dann überstürzten sich die 

Ereignisse. RTL 14.12.14. 

 Eingepfercht und alleingelassen: so werden Flüchtlinge auf Geisterschiffen 

über das Mittelmeer geschleust RTL 03.01.15 

 Reißender Absatz. Die erste Ausgabe von „Charlie Hebdo“ nach dem 

Terroranschlag von Paris ist auch in Deutschland in wenigen Minuten 

ausverkauft. In vielen islamischen Ländern gibt es Tote bei gewalttätigen 

Protesten gegen die Satirezeitung RTL 17.01.15. 

 Оцінка відіграє велику роль ще на початковій стадії створення тексту 

анонсу. «Вона полягає у відборі та класифікації фактів, в їх описі з певного 

погляду, у співвідношенні негативних та позитивних деталей, у специфічних 

мовних засобах» [88, с. 214].  

 У досліджених анонсах ми фіксуємо лаконічно подані факти, зміст 

яких повністю не розкрито. Таким чином автор викликає у глядача інтерес до 

перегляду новин.  
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 2) Мовна гра:  

 Der Linke mit den Rechten: So will Griechenland Wahlsieger Tsipras 

regieren ZDF 26.01.15. 

 Dicke Luft um Raucher: Auch das Qualmen auf dem Balkon darf 

eingeschränkt werden. ZDF 16.01. 15. 

 Мовна гра як спосіб інтерпретації дійсності і лінгвостилистичний засіб, 

який використовується в новинах для привернення уваги глядача, присутній 

у теленовинах обох телеканалів. Проаналізувавши приклади, ми дійшли 

висновку, що на телеканалі ZDF мовну гру в інформаційних анонсах 

використовують частіше, ніж на RTL aktuell. За допомогою мовної гри 

посилюється виразність тексту, створюється «інтрига» та яскрава, 

експресивна характеристика ситуації або події, вибудовується певний 

асоціативний ряд, який тримає увагу глядача. 

 Інші стилістичні засоби виконують таку саму функцію, як і мовна гра, 

вони емоціоналізують анонси засобами експресії, тобто виконують функцію 

атракції.  

3) Антитеза: 

 Leben am Limit: Mit Joe Cocker geht einer der ganz Großen der Rockmusik. 

23.12.14. 

 Großer Einsatz, kleines Einkommen: Deutsche Altenpfleger müssen je nach 

Bundesland mit unterschiedlichen Löhnen klarkommen ZDF 27.01.15. 

 Winterfreud und Winterleid: In beiden Teilen Deutschlands ist es weiß und 

frostig ZDF 29.12.14. (антитетична анаферна парна сполука). 

 Überbucht und überfordert: Die Passagiere der ausgebrannten Adria-Fähre 

erheben schwere Vorwürfe gegen die Besatzung ZDF 31.12.14. (антитетична 

анаферна парна сполука). 

4) Повтор у парній сполуці 

 Bruder zu Bruder – nach dem Tod von König Abdullah übernimmt Salman 

den Thron in Saudi Arabien ZDF 23.01.15. 
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 Haus für Haus - Die Attentäter von Paris werden in einem Dorf nordöstlich 

vermutet, die Polizei durchkämt Haus für Haus RTL 08.01.15. 

 Papsts Messe in Sturm und Regen. Franziskus besucht auf den Philippinen 

Überlebende von Taifun Hai-jen ZDF 17.01.15. (Синонімічний повтор у парній 

сполуці) 

5)  Запозичення з англійської  

 So shoppt die Welt. Wir zeigen Ihnen, wieviel Geld die Menschen in London, 

Paris und New York für Weihnachtsgeschenke ausgeben. RTL 16.12.14. 

 Дієслово shoppen походить від англійського to shop і означає 

«купувати». Словники не зазначають якоїсь додаткової конотації до значення 

цього дієслова, однак у німецькомовній дефініції цієї дії einen 

Einkaufsbummel machen, einkaufen із загальновідомого словника Дуден [295]. 

завдяки компоненту складного слова – bummel отримує маркер «літературно-

побутове» як про це писала у свій час Е. Г. Різель [166,  с. 30]. Тобто дієслово 

shoppen має крім семи ʾкупуватиʾ ще додаткові семи «скуповуватися», 

ʾкупувати багатоʾ та асоціативну сему ʾкупуючи отримувати задоволенняʾ. 

Часто це дієслово вживається для того, щоб підкреслити позитивний бік 

купування речей як дії для зняття стресу. На основі цих додаткових 

семантичних нашарувань дієслово shoppen отримує в зазначеному контексті 

позитивну оцінку та експресію на рівні емоційного тону та компонента 

стилістичного значення «літературно-побутове». 

 6) Фразеологізми:  

 Die Schlinge zieht sich zu. Die Attentäter von Paris werden in einem Dorf 

nordöstlich vermutet, die Polizei durchkämt Haus für Haus RTL 08.01.15.  

 Mit dem Finger am Abzug. In Frankreich patrouillieren 10.000 Soldaten, um 

z.B. judische Schulen und Sehenswürdigkeiten vor Terroristen zu schützen. RTL 

12.01.15. 

 Urbi et Orbi: Papst Franciscos erteilte den traditionellen Segen und feierte 

mit Zehntauseden Weihnachten in Rom ZDF 25.12.14. 
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 Versprechen gehalten. Der RTL Wählerrat überprüft zum ersten Jahrestag 

des schwarz-roten Koalitionsvertrages, ob SPD und Union die Hausaufgaben 

gemacht haben RTL 16.12.14. 

 Фразеологізми не часто зустрічалися у досліджених нами анонсах 

телевізійних новин. Але у тих випусках, де автори все ж уживали 

фразеологізми, вони прагнули надати висловлюванню образності, 

емоційності та експресивності. Із сотні анонсів телевізійних новин 

фразеологізми зустрічалися лише у п’яти випусках (5%).  

 7) Риторичні питання: 

 Neue Frage im Fall Edathy: Wurde der ehemalige SPD-Abgeordnete vor 

möglichen Ermittlungen gewarnt? ZDF 14.12.14. 

 Wie sicher ist der Frankfurter Flughafen? Bei der Kontrolle von 

Passagieren und Gepäck gibt es offenbar Mängel ZDF 21.12.14. 

  Wieviel Hilfe kommt aus Deutschland? Das Rote Kreuz beklagt weniger 

Spenden für Katastrophengebiete ZDF 21.12.14. 

 Wer wusste wann was? Ex-Abgeordneter Edathy belastet SPD-

Parteifreunde in der Kinderporno-Affäre ZDF 18.12.14.  

 Polizei oder Privatfirmen? Wer kann die Sicherheit an Flughäfen eher 

gewährleisten? ZDF 22.12.14. 

 Autos, die alleine fahren. Und Verkehrsrechtler, die fragen: Wer zahlt bei 

einem Unfall? ZDF 29.01.15. 

 Частотність уживання риторичних питань в анонсах теленовин має не 

досить високий відсоток. Риторичні питання покликані активізувати 

цікавість глядача, змусити його шукати відповідь на поставлене запитання. 

Навіть якщо він її знатиме, він усе одно буде дивитися новини, хоча б задля 

того, щоб переконатися, мав він рацію чи ні.  

Отже, основні функції анонсів телевізійних новин – це інформативна, 

атрактивна та експресивна. Створюючи текст анонсу, автор аналізує та 

підбирає лінгвостилістичні засоби висловлення експресії та емоційності. 

Серед дослідженого нами корпусу новин та їх анонсів зафіксовано наступні 
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прийоми: уживання оцінних лексичних одиниць, імпліцитних форм оцінки, 

мовна гра, антитеза, повтор у парній сполуці, запозичення з англійської, 

уживання риторичних питань та фразеологізмів. Усі ці прийоми допомагають 

привертати та фокусувати увагу глядача на певних подіях.  

 

 2.4.2. Морфологічні та синтаксичні стилістичні засоби 

мовленнєвого впливу 

 

 Засоби граматики представляють широкий спектр можливостей для 

мовленнєвого впливу на аудиторію. Трансформація синтаксичних 

конструкцій речення уможливлює взяття до уваги або уникнення визначення 

певних учасників ситуації (досягається, наприклад, за допомогою пасивних 

конструкцій, номіналізації, використання узагальнених речень), зміну 

ступеня активності учасників (за допомогою опущення агенсу), варіювання 

емоційності, зміщення акценту в потрібне русло (перестановка, повтори) і т. 

д. [138, с. 161]. 

 За допомогою включення або усунення із речень «непотрібної» 

інформації, ці прийоми можуть формувати певне ставлення до предмета 

мовлення (накладення або зняття відповідальності, виправдання або 

звинувачення), і тому велика кількість синтаксичних засобів 

використовується для упередженої презентації подій і спрямування думок 

аудиторії у потрібний напрямок [138, с. 162]. 

       Інструментів мовленнєвої маніпуляції на морфолого-синтаксичному 

рівні існує ціла низка: еліпси, фігури мовлення, особливості комунікативних 

типів речень, вибір граматичної форми та ін. [23, с. 99]. Розглянемо ці засоби 

детальніше.  

Номіналізація –  дуже поширений у новинах засіб знеособлення певних 

дій. Зникнення суб’єкта є наслідком заміни особових форм дієслів. 

Застосовуючи метод номіналізації у текстах новин автори уникають 
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відповідальності за написане або сказане, адже особового дієслова немає 

відповідно немає і особи, яка виконує дію [165, с. 253]. 

Згідно з Штраснером номінальний стиль є типовим явищем для мови 

новин [279, с. 177]. Номіналізація в реченнях новин уживається задля 

економії мовних засобів, з її допомогою можна складні підрядні речення 

перетворювати на прості.  

Kaffeе, Tee, Wurst, Brot, weitere Preiserhöhungen sind bereits angekündigt. 

Das Budget der Russen wird kleiner (ZDF heute 16.12.14.). У новині мова йде 

про невигідне для простого люду становище росіян. Усе дорожчає та вже 

навіть повідомлено про наступні підвищення цін. Саме «підвищення цін», а 

не, наприклад, уряд чи урядовці вирішили підвищити ціни. Суб’єкт, який 

виконував би дію, а саме: підвищував би ціни, відсутній, отже нема на кого 

покласти відповідальність за сказане.  

Die Dorfbewohner baten darum, auf die Verbrennung der Toten zu 

verzichten. Sie boten an, ein zentrales Gelände zu finden, wo sichere und würdige 

Beerdigungen stattfinden können (ZDF 17.01.15). Жителі села попросили 

відмовитися від спалення тіл мертвих, вони запропонували знайти місцевість, 

де можна провести достойне поховання. Уживаючи іменники спалення та 

поховання, автору не доводиться називати тих, хто буде займатися цією 

достатньо неприємною справою.  

Diese Schiffe sind ohne Besatzung wie eine Bombe, die auf die Küste 

zusteuert. Und nicht die einzige in den letzten Wochen. Zwei Tage zufor. Der Blue 

sky M treibt mit 800 Flüchtlingen ohne Besatzung auf die Küste zu (RTL 

03.01.15.). Мова йде про човен із біженцями, який плив без команди та без 

капітана. Що з ними сталося невідомо. Скоріше за все команда, яка 

перевозила біженців втекла, коли корабель почав наближатися до узбережжя. 

Автори навмисно використовують прийом номіналізації «кораблі без 

керування», щоб не вводити глядачів у оману. Новини подають достовірну 

інформацію, достовірної інформації, хто керував кораблем немає. За 
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допомогою прийому номіналізації авторам вдалося повністю передати 

інформацію, не повідомивши глядачам нічого неправдивого.  

Hunderte Polizisten fahren nach dem immer noch flüchtigen Täter. Der erste 

von insgesamt drei Fluchtwagen wurde mittlerweile gefunden. Nach 

Augenzeugenberichten sprachen die Mörder perfekt Französisch (RTL 07.01.15.). 

Der Verdächtige war mit Axt und Messer bewaffnet, die er auch gegen die 

Polizei eingesetzt hat. Die Polizei musste ihn mit Waffengewalt stoppen (RTL 

07.01.15.). Мова йде про теракти у Франції. Був знайдений один із 

автомобілів, на якому тікали терористи. За «словами очевидців» убивці 

ідеально розмовляли французькою. Скоріше за все автор свідомо уникає 

вживання імен свідків задля їх безпеки. Це значить, що суб’єкти відсутні, 

знайти їх буде важко. Отже, і новини не нестимуть ніякої відповідальності у 

разі розшуку свідків терористами. У наступному абзаці бачимо, що терорист 

«застосував проти поліції ніж та сокиру», а от поліція мусила зупинити 

його, використавши «силу зброї». Стосовно постаті терориста маємо 

установку «негативний», автор досягає цього за допомогою вербального 

стилю, чітко сформульовано, що і ким було зроблено. Тепер до поліції. 

Автор не сказав, що його застрелили, наприклад, він ужив більш нейтральне 

словосполучення «скористатися силою зброї».  

 Протиставлення – це зіставлення контрастних явищ, образів, понять, 

почуттів та людських характерів. Зазвичай функцію протиставлення у 

текстах теленовин виконують антоніми. У текстах, які слугують матеріалом 

для цього дисертаційного дослідження, на один випуск новин припадає в 

середньому 3-4 % антонімів. Таким чином автори підкреслюють несумісність 

певних об’єктів або подій та різницю між ними [93, с. 81]. 

«Протиставлення, яке вважається універсальним прийомом 

аргументації [13, с. 92] виступає досить дієвим способом побудови логічного 

викладу матеріалу новинного тексту, підтверджуючи основну ідею 

висловленого. Включення твердження, відмінного від того, що складає канву 

події, може, на перший погляд, внести певні сумніви щодо правильності 
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сприйняття і розуміння сказаного автором, але подальше розгортання подій 

прояснює ситуацію і ще більше запевняє у достовірності наведених фактів» 

[32, с.81]. 

Використання прийому протиставлення у теленовинах обумовлене не 

тільки формою та змістом програми. Це засіб переконливості й образності, 

засіб підкреслити відмінності [19, с. 39]. 

Прийоми протиставлення у текстах теленовин уживалися для 

створення переконливості, де психологічний вплив на людей заснований на 

принципі контрасту сприйняття. Прийоми протиставлення покликані 

підкреслити індивідуальність, неповторну особливість, розкрити 

суперечності, підкреслити або загострити конфлікт, привернути увагу. Також 

це може мати комічний намір [19, с. 39]. 

Während sich die Verbraucher über sinkende Lebensmittelpreise freuen, 

fürchten Ökonomen, dass Unternehmen bald weniger investieren, weil sie sich 

wegen der niedrigen Preise keinen Gewinn versprechen (RTL 05.01.15). Автор 

розповідає нам про те, що в той час, як споживачі радіють цінам, які падають, 

економісти бояться, що підприємства будуть менше інвестувати, оскільки не 

вбачають прибутку через низькі ціни. Тобто автор наголошує та 

протиставляє, якщо ціни низькі - радіє простий люд та не зважає на те, що 

ніхто не інвестуватиме, а від цього можуть бути погані наслідки.  

Beide Partner haben in dieser Koalition für sie wichtige Projekte umgesetzt. 

Und trotzdem ist natürlich klar und deutlich, es ist eine Koalition unter Führung 

der CDU/CSU mit Angela Merkel als Bundeskanzlerin (ZDF 16.12.14). Мова йде 

про коаліцію між SPD та CDU, які разом утілили в життя немало важливих 

проектів. Та не зважаючи на це, чітко зрозуміло, що керує ХДС/ХСС на чолі 

з пані Меркель - бундесканцлеркою Німеччини. Тобто автор говорить про те, 

що не зважаючи на активну співпрацю соціалістів у цих проектах, усі лаври 

отримує ХДС/ХСС. 

Demonstrationen gegen PEGIDA. Die Anti-Islam-Bewegung will trotz aller 

Kritik ihre Kundgebungen fortsetzen (ZDF 25.01.15). Автор свідчить, що не 
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дивлячись на критику ПЕГІДИ, цей антиісламський рух продовжуватиме 

протести. Тут відбувається протиставлення двох явищ: за і проти ісламу, 

Прибічники і противники ісламу живуть в одних і тих містах. Можливо цей 

антагонізм несе розбрат у чиїсь сім’ї, але все це є, на жаль, у повсякденному 

житті.  

Heute geht das nur, denn das Gesetz verlangt den allzeit eingriffsbereiten 

Fahrer. Deshalb müssen am Lenkrad extra Sensoren eingebaut werden, die nach 

30 Sekunden Alarm schlagen, wenn das Steuer nicht wenigstens leicht berührt 

wird. Die Bundesregierung will mehr Automatisierung erlauben. Weil 

Führerscheine international gelten, muss sie sich erst noch mit anderen Ländern 

abstimmen. Ab 2016 können dann die Gesetze geändert werden (ZDF 29.01.15). У 

повідомленні одна дія протиставляється іншій за допомогою сполучника 

wenn (якщо): водій має весь час тримати руки або руку на кермі – нема 

дотику до керма 30 секуд – звучить сирена. Цей приклад можна також 

розглядати як умову для наступної дії в протиставленні ситуації з 

нормальним перебігом подій ситуації з аварійним перебігом подій. 

Hier wird alles vorbereitet für diesen Empfang. Es stehen viele Sanitäter 

bereit. Und doch mehr Angehörige sind gekommen. Die warten schon seit über 

einem Tag darauf, dass sie ihre Freunde und Angehörigen auf sicherem Boden 

wissen. Aus einer Tür kam nach einer Explosion Feuer raus. Dann rennen alle 

irgendwohin, obwohl man nicht rennen kann (ZDF 30.12.14). Йдеться про 

врятованих з парому, який перекинувся на бік. Елемент протиставлення 

представлений сполучником obwohl, який сигналізує обмеження дій людей у 

ситуації з обмеженим простором, протиставляється аварійна ситуація з 

відносним спокоєм (контрольована) аварійній ситуації з неконтрольованим 

перебігом подій з-за пожежі, що виникла зненацька.  

Було підраховано, що у середньому на один текст телевізійних новин 

припадає близько 4-10 протиставлень. 

Часова форма. М. Стівенс уважає, що теперішній час дієслівних форм 

є найбільш ілюстративним для інформації, що подається у новинах (це є 
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ознакою того, що дія відбувається у цей момент часу), однак автори текстів 

новин не можуть скористатися цією категорією, оскільки від моменту, коли з 

новиною ознайомиться слухач/глядач проходить певний проміжок часу. У 

зв’язку із сказаним минулий час є найчастіше вживаним серед усіх інших 

часових форм у текстах теленовин [190, с. 377]. 

В обраних нами новинах домінує теперішній час, за ним за частотністю 

йде минулий. Теперішній час виражений за допомогою Präsens, минулий – 

Präteritum, Perfekt, рідше Plusquamperfekt. Присутній також і майбутній час. 

Нижче наведено декілька уривків із текстів теленовин, які наочно дають 

змогу прослідкувати, яку часову форму дієслова зазвичай уживають у 

вечірніх випусках новин.  

Якщо йдеться про анонс новин, який глядач бачить на початку на 

каналі RTL, то найчастіше вживаною часовою формою дієслова є Präsens. 

Модератори та журналісти на ZDF heute використовують як Präsens, так і 

Präteritum. У наведених нижче прикладах зустрічається також і 

Zustandspassiv Präsens. 

RTL aktuell ZDF heute 

RTL 13.01.15 

Es ist 18:45 hier ist RTL aktuell und das 

sind unsere Themen heute: Mahnwache 

in Berlin. Die Spitzen der deutschen 

Politik, Vertreter der Religionen und 

tausende Bürger setzen ein Zeichen 

gegen islamistischen Terror und 

Fremdenhass. Außerdem Trauer um die 

Opfer. In Frankreich und Israel nehmen 

die Menschen in bewegenden 

Zeremonien Abschied von den Toten 

der Pariser Anschläge. Die Satiriker von 

Charlie Hebdo geben sich kämpferisch 

und zeigen in ihrer neuen Ausgabe 

wieder eine Mohammed Karikatur. Und 

Tricksereien beim Mindestlohn. 

Arbeitnehmer beschweren sich über 

Chefs, die die 8,50 Euro nicht zahlen 

wollen.  

RTL 17.01.15 

ZDF 13.01. 15 

Guten Abend. Ich begrüße Sie ganz 

herzlich zu den heute-Nachrichten mit 

Jana Thiel für den Sport. An einem Tag, 

an dem die Menschen am 

Brandenburger Tor sich stark machen 

für ein weltoffenes und tolerantes 

Deutschland. „Gesicht zeigen.“ 

Muslimische Verbände hatten 

aufgerufen zur Mahnwache und alle 

kamen: Berliner Bürger genauso wie 

Bundespräsident, Bundeskanzlerin, 

Regierung und Opposition. Aus Berlin 

Winnie Heescher.  

ZDF 17.01. 15 

Schlangestehen für „Charlie Hebdo“. In 

Deutschland ist die Satirezeitung nach 

Minuten ausverkauft. 

Papst Messe in Sturm und Regen. 

Franziskus besucht auf den Philippinen 
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Es ist 18 Uhr 45 RTL aktuell und das 

sind unsere Themen heute: Reißender 

Absatz. Die erste Ausgabe von „Charlie 

Hebdo“ nach dem Terroranschlag von 

Paris ist auch in Deutschland in wenigen 

Minuten ausverkauft. In vielen 

islamischen Ländern gab es Tote bei 

gewalttätigen Protesten gegen die 

Satirezeitung. Außerdem Streitsache 

Möbelkauf. Eine neue Studie zeigt: am 

Ende haben dabei die Frauen Hosen an.  

Guten Abend und herzlich 

willkommen zu unseren Nachrichten. 

Die Meldungen von Sport hat Andreas 

von Thien später für Sie.  

Ja, knapp eine Woche nach den 

Terroranschlägen von Paris ist heute in 

Deutschland die neuste Ausgabe von 

„Charlie Hebdo“ im Handel erschienen. 

 

Überlebende von Taifun Hai-jen.  

Erfolg für deutsche Wintersportler: 

Gleich mehrere Athleten stehen heute 

auf dem Siegertreppchen. 

Jetzt erst mal guten Abend und 

willkommen bei Nachrichten um 19 

Uhr. Dieses Heft wird wohl historisch 

werden. Die neue Ausgabe von „Charlie 

Hebdo“ nach dem mörderischen 

Attentat von Paris ist seit Mittwoch 

ständig vergriffen. Gesamtauflage 7 

Millionen, statt der üblichen 60.000 – 

So viele wollen wissen, wie die 

Karikaturisten den Anschlag auf ihr 

Leben und die Pressefreiheit 

beantworten. Und auch bei uns, wo das 

Satire-Blatt erst heute ankam, dauerte es 

nur Minuten bis zum Ausverkauf.  

  

У прикладах анонсів новин RTL aktuell у першому випуску вісім 

дієслівних одиниць, усі вони вжиті в теперішньому часі (ist, setzen, nehmen 

Abschied, geben sich, zeigen, beschweren sich, zeigen wollen). У другому анонсі 

RTL aktuell п’ять дієслівних одиниць, три з яких вжито в теперішньому часі 

(sind, zeigt, haben an), одна у Präteritum і одна дієслівна конструкція у 

Zustandspassiv Gegenwart (ist ausverkauft). Така тенденція присутня в усіх 

анонсах новин RTL aktuell, а їх для дослідження було взято п’ятдесят 

випусків. Якщо переводити у відсоткове співвідношення, то вживання 

теперішнього часу в анонсах досліджених під час написання дисертації 

новин складає близько 85%.  

Переходячи до розгляду анонсів новин ZDF heute, у першому прикладі 

бачимо чотири дієслова, серед яких Präsens вжито двічі (begrüße, sich 

machen), один раз Plusquamperfekt (hatten aufgerufen), один раз Präteritum 

(kamen). Наступний приклад налічує десять дієслівних одиниць, серед яких 

Präsens вжито п’ять разів (besucht, stehen, wollen wissen, beantworten), двічі  

Präteritum (ankam, dauerte), двічі Zustandspassiv Gegenwart (ist ausverkauft, ist 

vergriffen) та навіть Futur I (wird werden). У відсотковому співвідношенні 
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вживання часових форм розділилося таким чином: теперішній час – 95%, 

минулий – 3% і майбутній – 2%. Установлена різниця пов’язана із тим, що 

новини прагнуть бути актуальними. Ця актуальність в основному 

висловлюється теперішнім часом.  

Якщо говорити про основний текст теленовин, то на обох каналах в 

текстах присутні різні часові форми дієслова. Уживання тієї чи іншої часової 

форми дієслова залежить від багатьох факторів: якщо це пряме включення, 

то це Präsens, якщо свідки переповідають побачене, то Präteritum або Perfekt, 

рідше Plusquamperfekt. 

Проаналізуємо уривки теленовин, обраі методом суцільної вибірки. 

RTL aktuell ZDF heute 

RTL 09.01.15 

Offensive geplant. Nach dem blutigen 

Massaker im Nordosten Nigerias durch 

die Islamistenmiliz Boku Haram wollen 

die Streitkräfte die eingenommenen 

Dörfer nun zurück erobern. Die 

Terroristen hatten 11 Ortschaften 

überrannt und dabei Hunderte 

Menschen getötet. Boku Haram will im 

Norden Nigerias einen Gottesstaat 

errichten und hat in den vergangenen 

Jahren bereits Tausende Menschen 

getötet.  

Sturmchaos in Deutschland. Heftige 

Orkanböen haben vor allem im Norden 

des Landes für Unfälle und große 

Schäden gesorgt. Auf einem hamburger 

Schulhof riss ein Windböe einen Baum 

um. Er traf eine Gruppe Jugendlicher. 

Zwei Mädchen wurden schwer verletzt. 

Für das Wochenende haben 

Meteorologen weitere Stürme 

vorausgesagt. 

 

 

 

 

 

ZDF 10.01. 15 

Start geglückt, die geplante 

Raketenlandung aber nicht. Ein privater 

US-Raumfrachter ist von Cape 

Canaveral aus erfolgreich in Richtung 

ISS gestartet. An Bord: Nahrungsmittel 

und Ausrüstung für die Crew der 

internationalen Raumstation. Das 

Ungewöhnliche an der Mission: Die 

erste Stufe der Trägerrakete sollte nach 

dem Start auf einer Plattform im 

Atlantik landen und wieder verwendet 

werden. Anders, als in dieser 

Animation, ist die Rakete beim 

Landeversuch aber offenbar zerbrochen. 

 Ein Nadelöhr feiert runden 

Geburtstag. Vor genau 40 Jahren wurde 

der Hamburger Elbtunnel eingeweiht. 

Ein historischer Engpass, den viele 

staugeplagte Autofahrer bestens kennen. 

Denn auf dem Weg von Flensburg nach 

Süden kommen sie um die A7 fast nicht 

herum. Die stark befahrene Autobahn 

geht mitten durch Hamburg und dort 

zwischen Othmarschen und Waltershof 

auf mehr als 3 km unter der Elbe 

hindurch.  
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RTL 13.01.15 

Die Muslime in Deutschland wollen so 

auf dem wachsenden Misstrauen in 

Deutschland begegnen, wie es vor allem 

die PEGIDA Bewegung sichert. Sie 

sieht den Islam als grundsätzlich 

gewalttätigen Glauben. Nach 

Anschlägen in Paris haben PEGIDA 

Anhänger in Dresden weiteren Zulauf 

marschiert. Gestern gingen 25.000 auf 

die Straße. In anderen Städten allerdings 

waren es wie hier in Leipzig deutlich 

weniger… 

Bundespräsident Joachim Gauck hat den 

deutschen Astronauten Alexander Gerst 

das Bundesverdienstkreuz erster Klasse 

verliehen. Der 38-jährige hat ein halbes 

Jahr auf der internationalen Raumstation 

ISS gearbeitet. Und von dort regelmäßig 

aus der Schwerelosigkeit berichtet. Als 

Bordingenieur führte Gerst mehr als 100 

wissenschaftliche Experimente durch. 

ZDF 14.12.14 

Es war ein starkes Zeichen gegen 

Fremdenhass. In Köln sind 15.000 

Menschen für Toleranz und 

Weltoffenheit auf die Straße gegangen. 

Deutlich mehr als erwartet. Bekannte 

Künstler beteiligten sich an dem 

Bühnenprogramm. Die Veranstaltung 

war auch eine Reaktion auf die 

Krawalle von Rechtsextremisten und 

Hooligans in Köln Ende Oktober. In der 

Türkei nahm die Polizei dutzende 

Menschen fest, die als 

Regierungsgegner betrachtet werden. 

Die Razzien fanden v.a. bei Zeitungen 

und Fernsehsendern, aber auch bei der 

Polizei selbst statt. Die Regierung wirft 

den Festgenommenen vor, sie wollten 

als Anhänger des islamischen Predigers 

Gülen einen Umsturz herbeiführen. 

Vorgestern kündigte Präsident Erdogan 

an, er werde Gülens Anhänger bis in 

ihre Schlupfwinkel verfolgen. 

 

Наведені вище приклади унаочнюють основні частини текстів новин. 

Перший новинний уривок програми RTL aktuell налічує тринадцять 

дієслівних одиниць, а часові форми вжиті наступним чином: Präsens – двічі 

(wollen erobern, will errichten), Präteritum – двічі (riss um, traf), Perfekt – тричі 

(hat getötet, haben gesorgt, haben vorausgesagt), Plusquamperfekt – двічі (hatten 

überrannt und getötet), Vorgangspassiv Präteritum – один раз (wurden verletzt), а 

також маємо еліпс (Offensive geplant) з формою дієслова у Partizip II.  

Другий уривок містить одинадцять дієслівних одиниць. Серед них: 

Präsens – чотири рази (wollen begegnen, sichert, sieht, berichtet), Präteritum – 

тричі (gingen, waren, führte durch), Perfekt – тричі (haben marschiert, hat 

verliehen, hat gearbeitet). Тут спостерігається вживання і теперішнього часу, і 

минулого. Як бачимо, перший приклад більш багатий на різні часові форми, 

тобто чіткої тенденції вживання тієї чи іншої часової форми тут не 

прослідковується.  
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У структурі другого уривку тексту новин ZDF heute зареєстровано 

десять дієслівних одиниць, серед них: Präsens – чотири рази (feiert, kennen, 

kommen herum, geht hindurch), Präteritum з модальним дієсловом – один раз 

(sollte landen),Vorgangspassiv Präteritum – один раз (wurde eingeweiht), 

Zustandspassiv Präsens – двічі (ist gestartet, ist zerbrochen), Passiv Präteritum з 

модальним (sollte verwendet werden), а також один еліпс з формою дієслова у 

Partizip II (geplant). 

Другий уривок новин ZDF heute з таблиці налічує чотирнадцять 

дієслівних одиниць. Präsens – один раз (wirft vor), Präteritum – шість разів 

(war, beteiligten sich, war, nahm fest, kündigte an, fanden statt), Präteritum з 

модальним дієсловом – один раз (wollten herbeiführen), Perfekt – один раз 

(sind gegangen), Vorgangspassiv Präsens – один раз (werden betrachtet), 

Konjunktiv I Zukunft (werde verfolgen), а також один еліпс з формою дієслова 

у Partizip II (erwartet). 

У цілому вживання тієї чи іншої часової форми безпосередньо 

залежить від новини, про яку йдеться. Якщо, наприклад, відбувається 

демонстрація проти ісламізації, вона відбувається і на час виходу новини в 

ефір, і після нього, то логічно, що буде вживатися теперішній час. А якщо 

терорист напав на школу та, на жаль, застрелив учителів та учнів, зрозуміло, 

що вживатиметься минулий час. Варто зазначити, що дієслова майбутнього 

часу не є характерними для теленовин, вони складають досить малий 

відсоток. Однак вони все ж використовуються у текстах, орієнтованих на 

події у майбутньому.  

У текстах теленовин слід відзначити використання пасивного стану. 

Т. Г. Добросклонська називає чи не найважливішою ознакою новинного 

тексту широку розповсюдженість пасивних та безособових конструкцій. Це 

можна пояснити тим, що редактори прагнуть найбільш об’єктивно подавати 

інформацію та навмисним дистанціюванням «виробника новинного тексту 

від його отримувача» [51, с. 32]. 
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Цей прийом відповідний прийому номіналізації, коли відповідальна 

особа залишається поза кадром, свого роду зняття з себе відповідальності за 

сказане, наприклад: 

 Es sind tote Tiere, die hier weggeschafft werden. In zwei Betrieben im 

Landkreis Cloppenburg werden seit heute insg. 30.000 Puten getötet, um eine 

Ausbreitung der Vogelgrippe zu verhindern (ZDF 16.12.14). Йдеться про хворих 

тварин, яких треба позбутися. Сьогодні будуть вбиті 30 тисяч тварин, щоб 

уникнути поширення пташиного грипу. Суб’єкт, який виконуватиме дію 

відсутній, у цьому реченні він прихований за допомогою пасивного стану. 

Автор навмисно уникнув уживання імені або посади вбивці тварин.  

 Wolfgang Bosbach: Gerade weil wir wissen, dass wir belogen werden. Wir 

wissen nur nicht, von wem. Das ist natürlich eine Belastung für die Koalition, aber 

auch für den politischen Betrieb insgesamt (ZDF 19.12.14). Мова йде про обман 

політиків Бундестагу внутрішнім комітетом, але хто саме розповсюджує 

брехню – невідомо. Саме тому автор використовує пасивну конструкцію, 

щоб показати, що їх обманюють та не наводити наклепу на конкретну особу. 

Це вони встигнуть зробити завжди, а от просити публічно вибачення за 

такого роду висловлювання - річ не дуже приємна.  

 Im Januar geht es weiter im Untersuchungsausschuss, dann sollen Zierke 

und erneut Edathy vernommen werden (ZDF 19.12.14). Йдеться про депутата 

Бундестагу, якого зловили за завантаженням дитячої порнографії. Його 

судять. Процес довготривалий, адже слід зібрати усі докази того, що це 

правда. Модератор інформує глядачів про те, що розслідування 

продовжиться і пана Едаті повинні будуть знову допитати. Та відбудеться це 

чи ні, то вже зовсім інша річ. Тобто відповідально стверджувати, що його 

допитають, ніхто не намагається.  

 Wladimir Putin: Wir gehen davon aus, dass die Krise gelöst werden muss. 

Mit politischen Mitteln (ZDF 18.12.14). Йдеться про вирішення нестабільної 

ситуації на Сході України. І він, президент Росії, виходить з того, що 

ситуація повинна бути вирішена. Насправді ж «повинна бути вирішена» 
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зовсім не означає, що вона вирішиться. У наступному реченні він додає як 

саме ця ситуація повинна бути вирішена, а саме: політичними засобами. 

Політичними, а не воєнними. Напевно, саме це він має на увазі, 

висловлюючись у інтерв’ю. Адже ніяких політичних заходів, які б сприяли 

вирішенню ситуації, немає. Політик говорить те, що він мусить говорити аби 

бути політиком. Тут ситуація та сама. Урегулювання має досягатися мирним 

шляхом – слова для преси, насправді ж усе інакше.  

 Das Land sei kampfbereit, so der Präsident. Morgen beginnt in der Ukraine 

die Mobilmachung von 50.000 Reservisten, die zusätzlich bewaffnet werden. Auch 

mitten in Donezk schlugen Granaten ein. Ein Krankenhaus soll getroffen worden 

sein, es gab wohl mehrere Verletzte. In einigen Wohngebieten im Zentrum gab es 

ebenfalls Explosionen (ZDF 19.01.15). Тема повідомлення – мобілізація 

резервістів в Україні, яких додатково озброять. Автор дистанціюється, він не 

зазначає головного – хто озброїть і чим озброїть.  

 Виводячи статистичні дані, можна сказати, що у дібраних нами текстах 

теленовин досить часто вживається пасивний стан. На один текст у 

середньому припадає 7-15 речень із пасивними конструкціями.  

           Еліптичні конструкції та інверсія також є одними з найпоширеніших  

засобів впливу у текстах теленовин. За допомогою еліпсів глядач самостійно 

може доповнювати або закінчувати речення, певною мірою він стає 

співавтором, приймаючи таким чином точку зору реального автора. За 

С. А. Виноградовою [23, с. 95] еліпси надають текстам більше 

експресивності, виразності та динамічності.   

Nein zur Pegida: Zehntausende Demonstranten in Dresden gegen 

Fremdenfeindlichkeit (ZDF 10.01.15).  

Еліптичні конструкції неначе створюють живий потік мови, коли 

глядач має добудувати фразу. Як бачимо, наступні приклади демонструють 

нам еліптичні конструкції.  

Offensive der Separatisten: Viele Tote bei Angriff auf die ostukrainische 

Stadt Mariupol (ZDF 24.01.15). 
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Flugzeug über Indonesien verschollen (ZDF 28.12.2014). 

Schmerzliches Erinnern: Zehn Jahre nach dem verheerenden Tsunami 

gedenken in Thailand Überlebende und Hinterbliebene der Opfer (ZDF 26.12.14). 

8.50 Euro in der Stunde (RTL 01.01.15). 

Massenpanik in Schanghai (RTL 02.01.15). 

Мit den Daten-Brillen auf  Reisen (RTL 03.01.15). 

Prozess gegen Hoeness-Erpresser (RTL 14.12.12). 

Mehr zu dem Tag, jetzt von Lothar Keller (RTL 13.01.15). 

Joachim Gauck, Bundespräsident: Ich danke den muslimischen 

Gemeinschaften und allen Muslimen, die hier und heute sagen: Terror nicht in 

unserem Namen (RTL 13.01.15). 

Ще один приклад демонструє опущення дієслова «sein» у другому 

реченні. І наприкінці абзацу автор вирішив членувати речення (парцеляція) 

задля підсилення емоційного враження глядачів. Автор повідомлення 

прагнув як викликати, так і передати співчуття родинам тих, хто під час 

війни страждав у концентраційних таборах, але і тих, для кого кінець війни 

не був звільненням, а поразкою у війні.  

In diesen Minuten läuft die Premiere in Berlin. Die Produktion hochkarätig 

besetzt. Viele, die heute älter als 30 sind, werden aber Schicksale ihrer Eltern und 

Großeltern wiederkennen. Nach Kriegsende wird der Ort der Sowjetzone 

zugeschlagen. Die sog. Stunde Null ist für viele nicht Befreiung. Sondern 

Niederlage. Hochemotional und fesselnd inszeniert (ZDF 13.01.15). 

Варто зазначити, що і в новинах каналу ZDF, і RTL еліптичні 

конструкції переважають на початку тексту або на початку випуску новин. 

Коли ведучі називають теми, про які йтиме мова, вони формулюють їх як 

заголовки в друкованих медіа, саме у цей час маємо змогу спостерігати 

найбільшу кількість еліпсів. При цьому економиться час в ефірі і досягається 

динамічність та експресивність.  
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За допомогою інверсії реалізується незвичний порядок слів у реченні, 

який дозволяє виокремити ту частину, яку автор вважає найбільш 

інформативною або важливою, наприклад: 

1. Hier haben sich etwa 3.000 Menschen versammelt am Pariser Platz vor 

dem Brandenburger Tor…(ZDF 10.01.15). 

2. Es ist übrigens nicht nur in Hotel- und Gaststättengewerbe, sondern auch 

in Friseurgewerbe. Ein Angebot, was gemacht wird den Beschäftigten. Das 

Trinkgeld zusammenwerfen und dann am Monatsende teilen über die Beschäftigten 

und auf den Mindestlohn anrechnen. Auch das ist nicht in Ordnung 

(RTL 21.01.15). 

 3. Nicht für die Schule lernst du, sondern für das Leben. Wer hat diesen Satz 

nicht schon mal von seinen Eltern gehört? (RTL 13.01.15). 

4. Die Nordsee tobt. Offenbar der perfekte Hintergrund für Urlaubsfotos. 

Stürmische Zeiten. Tag zwei nicht nur wie hier auf Sylt. Auf Orkantief „Elon“ folgt 

„Felix“. Ist sehr zur Freude von Einheimischen und Touristen (ZDF 10.01.15). 

У першому реченні експресивний порядок слів полягає в тому, що 

обставина місця винесена за дієслівну рамку, і тому наголошується саме 

місце дії. Таким чином автор зробив акцент на тому, де люди вийшли 

підтримати постраждалих у терактах у Парижі. У Берліні і саме на Паризькій 

площі – це символічне місце, яке повʾязує Німеччину з Францією.  

У наступному прикладі у підрядному реченні теж бачимо інверсію. 

Звичним є винесення дієслів у кінець підрядного речення, тут же цього не 

сталося. Автор робить акцент на тому, що не зважаючи на прийнятий закон 

про мінімальну зарплату, роботодавці все одно знаходять обхідні шляхи і 

пропонують працівникам ці шляхи, усе задля своєї вигоди.  

Третій приклад ілюструє глядачам те, що вони часто чули від батьків 

під час навчання. Експресивний порядок слів побудований на винесенні 

додатка в акузативі на перше місце в реченні, яке займають зазвичай підмет, 

обставина часу або обставина місця. Автор речення вирішив закцентувати 
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увагу на тому, що діти навчаються не для школи і не для оцінок, а для 

майбутнього життя.  

Останній приклад демонструє незвичний порядок слів у розповідному 

реченні. Тут присудок займає першу позицію в реченні, хоча воно не є 

питальним. Таким чином опущено підмет, який мав би бути формальним 

присудком (es). 

Іншим не менш важливим аспектом інструментів мовленнєвого впливу 

на синтаксичному рівні є вибір комунікативного типу речення. Як відомо, 

речення можуть бути розповідними, спонукальними, окличними і 

питальними. Найрозповсюдженішим типом речення у текстах теленовин 

звичайно є розповідні речення, адже розповісти, тобто поінформувати – це 

основна функція новин. Великим попитом користуються питальні речення, а 

саме: риторичні питання, де відповідь не потрібна, і такі питання є свого роду 

прихованими твердженнями, які неначе неопосередковано наштовхують нас 

на потрібну для авторів повідомлення відповідь. Це свого роду натяк.  

Згідно з Різель Е. Г., риторичні питання – стилістичні фігури, які мають 

абсолютне стилістичне значення. У дослідженому корпусі новин функція 

риторичних запитань полягає у створенні фіктивного діалогу з глядачем. 

Фіктивного тому, що у запитаннях сховане твердження, яке насправді не 

потребує відповіді, а заставляє глядача задуматися над певною тезою новини.  

Уживання риторичних питань – це прийом, що впливає на почуття і 

думки адресата, активізує увагу глядачів, полегшує сприйняття темпу 

мовлення диктора, імітує розмову диктора з глядачем, змушує його 

зануритися у сутність проблеми, розмірковувати та, головне, сприймати 

інформацію, так, як вона подається у новинах [269]. Отже, можемо 

стверджувати, що фіктивний діалогічний характер новинних повідомлень 

містить елементи вербального прагматичного впливу. 

Jetzt müssen die ursprünglich zuständigen Richter in Brandenburg festlegen, 

ob die Beeinträchtigung oben auf dem Balkon wesentlich ist oder nicht. Und dann 

nach den Bedürfnissen beide Parteien entscheiden, ob es bei diesen Rauchzeiten 
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bleibt. Für jeden anderen ähnlichen Streit in Deutschland, würden dann andere 

Zeiten festgelegt. Für den Balkon als zeitweise rauchfreie Zone. 

Peter Kloeppel, Moderator: Tja, und was denken Sie, sollte man das Rauchen 

auf dem Balkon verbieten, wenn es die Nachbarn stört? (RTL 16.01.15). 

Хоча ми добре знаємо, що комунікація у світі новин між ведучим та 

глядачем однобічна, автори новин не нехтують можливістю поставити 

риторичне питання. Щоб глядач, сидячи вдома, міг сам собі відповісти на це 

запитання. У наведеному прикладі нас інформують про заборону паління на 

балконах. Сторони можуть домовитися, обрати та узгодити час, коли курці 

можуть палити. І далі ведучий запитує, що про це думають глядачі.  

Das griechische Parlament wählt ab Mittwoch einen neuen 

Staatspräsidenten. Wenn die Regierungskoalition ihren Kandidaten nicht 

durchbringt, dann drohen vorgezogene Parlamentswahlen. Und die 

reformkritischen Linken können gewinnen. Dabei beginnt sich das Land zwei 

Jahre nach seiner schlimmsten Wirtschaftkrise grade erst zu erholen. Nur merken 

die Griechen davon schon etwas? Hat das Land wirklich die Talsohle 

durchschritten? (RTL 15.12.14). 

У наведеному вище прикладі йдеться про Грецію та греків зокрема, про 

те, що у них вибори, які мають спричинити зміни. У кінці повідомлення 

ведучий все ж запитує, чи помітять це греки, чи зможе країна піднятися на 

поверхню. На нашу думку це не є на 100 відсотків питальним реченням. 

Швидше автор висловлює великий сумнів щодо подальшого виходу Греції із 

боргової кризи. Він використовує риторичні питання для того, щоб 

висловити свій сумнів більш м’яко.  

Wenn der Weihnachtsmann oder das Christkind heute schon kämen, und Sie 

im Gegenzug für Ihr Geschenk ein Lied vortragen müssten, könnten Sie den Text 

oder würden Sie leer ausgehen. Heute am dritten Advent wird’s langsam Zeit sich 

fürs Weihnachten singen und am Tannenbaum fit zu machen. Und da hätten einige 

von uns noch ordentlich Nachhilfe nötig, wie Andreas Popp festgestellt hat. 

Deutsche Weihnachtslieder, können Sie da Texte auswendig? 
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Поставивши це риторичне питання, напевно, кожен глядач спробував  

заспівати та перевірити себе на знання не одного чи двох рядків приспіву, а 

всієї пісні. Таким чином, автор висловлює сумнів щодо можливості багатьох 

людей повністю заспівати хоча б одну різдвяну пісню.  

У наступному прикладі риторичне запитання стоїть на початку абзаца, а 

далі йде пояснення, чому автор використав представлену стилістичну фігуру. 

Ця тема близька не лише німцям, тому що мова йде про дитячу порнографію. 

Автор запитує, хто ж зміг попередити підозрюваного у тому, що будуть 

вестися розслідування. Насправді ж його інтонація говорить про те, що 

ведучий розчарований, як таке могло трапитися. 

Neue Frage im Fall Edathy: Wurde der ehemalige SPD-Abgeordnete vor 

möglichen Ermittlungen gewarnt? Seit Monaten kursiert in Berlin die Frage, wer 

wohl den SPD-Politiker Sebastian Edathy gewarnt haben könnte, als dessen Name 

im Zusammenhang mit Kinderpornografie Ermittlungen auftauchte, nun gibt er 

seinen Informanten selbst preis. Es sei, so behauptet Edathy, im „Stern“, der 

rheinland-pfälzische Bundestagsabgeordnete Michael Hartmann. 

Наведений нижче приклад зображає, як ведучий намагається посилити 

зацікавленість глядачів у політичному житті Німеччини. Він ніби анонсує, 

про що йтиметься далі, і змушує глядача не перемикати, якщо він хоче 

послухати про досягнення уряду протягом року. 

Heute vor einem Jahr – Start der Großen Koalition. Drei Parteichefs, ein 

Podium. Und viel vor. Was hat die Regierung geschafft? Woran ist sie gescheitert, 

was muss noch kommen? 

Виконаний огляд прикладів дає змогу зробити висновок, що 

використання певної структури речення впливає на адресата повідомлення 

таким чином, що він може піддатися цьому впливу, подекуди змінити свою 

думку щодо певних питань. Мовленнєва маніпуляція – це «використання 

прихованих можливостей мови з метою нав’язати адресату певне уявлення 

про дійсність, сформувати потрібне ставлення до неї, викликати необхідну 

оцінку або емоційну реакцію [150,  с. 206].  
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Спираючись на дані нашого дослідження та висловлену вище думку, 

робимо висновок, що використовуючи у мові певні мовленнєві засоби, 

автори текстів теленовин досягають бажаного результату. Мовленнєва 

маніпуляція на морфолого-синтаксичному рівні – складний процес, який 

складається із різних прийомів впливу, які у свою чергу створені зміною 

структури речень, граматичних замін, стилістичних фігур. Інструменти 

мовленнєвої маніпуляції на морфолого-синтаксичному рівні виконують 

наступні функції: надання тексту експресивності, виразності, динамічності, 

інколи постановка під сумнів деяких висловлювань, виокремлення та 

винесення на передній план певної інформації. У таблиці, наведеній нижче, 

представлено кількісні показники частоти вживання морфологічних та 

синтаксичних засобів мовленнєвого впливу у досліджуваних текстах новин, 

які мають стилістичний потенціал.  

Таблиця 2.3 

Морфологічні та синтаксичні засоби мовленнєвого впливу в новинах 

каналів RTL та ZDF 

 RTL aktuell 

 (кількість одиниць на 

один випуск новин) 

ZDF heute  

(кількість одиниць на 

один випуск новин) 

Номіналізація 5-25 10-20 

Протиставлення 4-10 5-7 

Пасивний стан 7-12 5-15 

Еліптичні конструкції 5-15 5-18 

Інверсія 5-9 3-8 

Риторичні питання  2-5 1-5 

 

Із таблиці бачимо, що за кількісним показником переважає вживання 

номіналізації, далі пасивного стану та еліптичних конструкцій, а 

протиставлення, інверсія та риторичні питання знаходяться на останній 

позиції у таблиці. 
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 2.4.3. Просодичні засоби мовленнєвого впливу 

 

Просодія використовується у сучасних ЗМІ як засіб впливу на адресата 

з метою передачі певного ставлення до змісту тексту, формування певного 

ставлення аудиторії до пропонованої інформації.   

Мовлення дикторів новинних повідомлень знаходиться у центрі уваги 

багатьох вітчизняних та іноземних лінгвістів (Калита А. А., Тараненко Л. І., 

Бабушкіна О. О., Ломикіна Н. Ю., Грибкова О. І., Gansel С., Selting M.). 

Більшість дослідників уважають, що мовлення дикторів відрізняється 

наявністю кодифікованої норми вимови, великим словниковим запасом, 

умінням мовця виражати потенційно можливі смислові відтінки.  

Слухове сприйняття інформації базується на інтонаційних 

характеристиках, які сприяють оптимальному рівню виразності текствої 

структури. О. Г. Прокоф’єва вважає, що інтонація сприяє поясненню та 

виявленню текстової інформації на рівні слухового сприйняття. Це концепція 

слухового сприйняття «згори до низу», коли адресат сприймає спочатку весь 

смисл повідомлення абстрактно, а за основу бере інтонаційні 

характеристики, тому і виникає певна асоціативність інтонаційних та 

інформаційних структур. Лише потім повідомлення аналізується щодо фраз, 

синтагм та окремих слів 163, с. 115.  

О. Г. Прокоф’єва виділяє стильовий складник інтонації. Вона вважає, 

що «стиль створюється єдністю фонетичних, лексичних і граматичних ознак 

інтонації». Засобами реалізації таких функцій є акцентні й мелодійні 

просодичні характеристики 163, с. 59.  

Зупинимися детальніше на характеристиці паузи як інтонаційного 

засобу. Основною характеристикою паузи є її тривалість 218, с. 94. 

Тривалість пауз обумовлюється багатьма причинами, серед них: 

завершеність висловлювання, запитання, вигук або на межі незавершеного 

уривку речення для підсилення емоційного забарвлення висловлювання.  
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У теленовинах пауза членує звуковий потік таким чином, що впливає 

на ритмічну та темпоральну організацію мовлення. Найцікавішими з 

просодичної точки зору для нас виявилися паузи хезитації, оскільки, 

зазвичай, ці паузи є показниками спонтанного мовлення, що зовсім 

непритаманно для мовлення телевізійних новин.  

Згідно з Шальовим А. С., пауза хезитації – це самоперебивання, 

виправлення та додавання, тобто зміни синтаксичної структури речення під 

час висловлювання 218, с. 96. Виокремлюючи паузи хезитації із матеріалу 

дослідження, ми користувалися класифікацією А. Хіке. Він розрізняє 

превентивні та коригуючі паузи хезитації. Превентивні попереджають 

виникнення помилок, що є актуальним для нас, тому що диктор, зачитуючи 

повідомлення новини, робить це у швидкому темпі і виникає вірогідність 

повторів або самоперебивання. Використовуючи превентивні паузи хезитації 

із змістовним складом (sozusagen, ich denke, das bedeutet, tatsächlich, 

offenbar), модератор встановлює контроль над продукуванням мовлення.  

Die geänderte Geschäftspolitik der Schweizer Banken ist neben der 

Strafverschärfung eine weitere Ursache für den Jahresendspurt in deutschen 

Finanzämtern. Die eidgenössischen Vermögensverwalter forderten ihre Kunden 

sozusagen intensiv auf, ihre möglichen Schwarzgeldkonten steuerehrlich zu 

machen (ZDF 30.12.14.). 

Das Ungewöhnliche an der Mission: Die erste Stufe der Trägerrakete sollte 

nach dem Start auf einer Plattform im Atlantik landen und wieder verwendet 

werden. Anders, als in dieser Animation, ist die Rakete beim Landeversuch aber 

offenbar zerbrochen (ZDF 10.01.15.). 

Коригуючі паузи – це самостійне виправлення помилок, які були 

допущені модератором: обмовки, фальшстарти тощо. Такі паузи також є 

актуальними для дослідження, тому що ефірний час обмежений, темп 

мовлення завжди швидкий, навіть професіонали з великим досвідом роботи 

не застраховані від уживання обмовок:  
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Zum ersten Mal seit Beginn der Luftangriffe auf die Terrormiliz 

Islamistischer Staat wurde ein Kampfflugzeus - Entschuldigung ein 

Kampfflugzeug - des internationalen Militärbündnisses abgeschossen (ZDF 

24.12.14.). 

In Deutschland gibt es in vielen Regionen zu viele Wildschweine. Sie sind 

eine echte Plage. Besonders schlimm ist es zur Zei - zur Zeit - in Bayern (RTL 

06.01.15.). 

Модератор новинних повідомлень може свідомо робити паузи 

хезитації. Це відбувається для того, щоб сконцентрувати увагу слухача на 

найбільш важливому елементі висловлювання.  

Тексти телевізійних новин мають чітке лексико-граматичне 

оформлення, структурований виклад змісту, інтонаційне оформлення фраз 

теж має свою чітку структуру. Якщо трапляються обмовки або модератор, 

наприклад, загубив рядок, який він зачитує з телесуфлера, він намагається 

заповнити паузи вставками на зразок «ja», «ähhh», «hm», які є лексичними 

засобами заповнення пауз хезитації і не передають змісту: 

Weil man Kunden verliert, weil die Preise vielleicht zu hoch geworden sind. 

Dann äh muss man natürlich auch in der Backstube abbauen. Das heißt also man 

wird nicht nur Verkäufer entlassen. Man wird dann auch äh in der Backstube 

Bäcker entlassen müssen (RTL 01.01.15.). 

Das heißt wir gehen dann weg von einer möglicherweise prekären 

Beschäftigung zu einer äh prekären Selbstständigkeit äh die für das Gemeinwesen 

auf Dauer auch nicht äh günstiger und billiger werden wird (RTL 01.01.15.). 

Guten Abend, wir begrüßen Sie ganz herzlich! Zuerst RTL aktuell Sendung 

2015. Und wir wünschen Ihnen ein gesundes und frohes neues Jahr. So ist es. Ja 

und Millionen Deutsche haben dieses neue Jahr mit Feuerwerk und Sekt begrüßt 

(RTL 15.01.15.). 

Ja, knapp eine Woche nach den Terroranschlägen von Paris ist heute auch 

in Deutschland die neueste Ausgabe des französischen Satiremagazins „Charlie 

Hebdo“ im Handel erschienen (RTL 15.01.15.). 
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Паузи хезитації у текстах теленовин виконують сполучну функцію, 

об’єднуючи конкретні елементи висловлювання в єдине ціле, нерозривне 

речення. А з іншого боку, вони виконують функцію контролю та функцію 

зосередження уваги на конкретному явищі, на якому слід наголосити, надати 

вагомості. За допомогою лексичних засобів заповнення пауз хезитації 

модератор піклується про те, щоб у швидкому потоці продукування речень 

паузи не залишалися незаповненими тривалий час.  

Паузи хезитації полегшують продукування висловлювання у умовах 

швидкого продукування новинного повідомлення, а глядачу дають змогу 

краще зрозуміти й осмислити почуте.  

Досліджувані нами новинні повідомлення демонструють засоби 

виразності усної мови. Серед них: свідомо дібрана лексика, словосполучення 

та типи речень для передачі змісту з певною інтенцією, допустимі 

літературною нормою німецької мови, композиційна структура й інтонаційна 

виразність з використанням певних інтонаційних контурів, визначеної 

довжини пауз, системи наголосів, що визначають ритм і темп мовлення. 

Мовлення дикторів уважається еталонним стандартом вимови тієї чи 

іншої мови. Зачитування новин для теледикторів – це комунікативний акт, 

коли вони звертаються до кожного окремого громадянина та одночасно до 

усіх разом. Презентація подій у новинах теж є комунікативним актом, що має 

певні комунікативні наміри (здивування, розвага, осуд, схвалення або 

несхвалення, обурення) 133. 

Від тематично-емоційного спрямування новинного дискурсу залежить 

частотність та варіативність просодичних характеристик мовлення дикторів, 

а комунікативний намір мовлення дикторів визначає вибір просодичних 

засобів для оформлення новинних текстів. До просодичних засобів, які 

використовуються ведучими-дикторами новинних програм для впливу на 

аудиторію належать ритм та темп 133. За допомогою зазначених вище 

засобів диктор може висловлювати власне ставлення до події.  
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Вибір мовленнєвих засобів здійснюється за допомогою системи, де 

кожен елемент тісно пов'язаний з іншими елементами, що призводить до 

єдності форми та змісту. Зміст почутого повідомлення обумовлений 

взаємодією інтонаційних та лексико-синтаксичних засобів із урахуванням 

контексту висловлювання та інших комунікативних факторів 218. 

М. А. Дьоміна до засобів впливу на адресата також відносить темп 

мовлення, чітку ритмічну організацію, акцентуацію принципово важливих 

понять. З позиції комунікативної установки ведучий свідомо виокремлює 

найважливіші поняття, щоб не лише поінформувати адресата, а й вплинути 

на його сприйняття почутого тексту 41, с. 41. 

Проаналізовані тексти презентують у своїй структурі чітко виділені 

частини. Велика увага приділяється ключовим словам повідомлення. Для 

того, щоб інформація була сприйнята аудиторією, ведучий чітко артикулює 

та дотримується певного ритму, наприклад, ключові слова вимовляє або з 

різким падінням, або з різким підйомом.  

М. В. Мєдвєдєва [133 зазначає, що вживання рівного тону, швидкого 

темпу та нечітко вираженого ритму може зменшити важливість та значимість 

події, про яку йдеться у новинах. І навпаки – розширений діапазон мовлення, 

передає значимість події, про яку йдеться. Ми згодні із цим висловленням, 

адже новинні випуски RTL aktuell та ZDF heute відображають сказане вище.  

Виявлено, якщо йдеться про трагічні новини, тут спостерігаємо 

середній темп, чіткий ритм, спадний тон та мінімізовану кількість емоційно-

виражальних засобів. 

Дані виконаного аналізу теленовин на обох каналах свідчать про те, що 

трагічні новини зачитує ведучий жіночої статі. Обґрунтування такого вибору 

знаходимо специфіці жіночого тембру голосу, він м’якший, ніж чоловічий, і 

таким чином легше висловити співчуття учасникам трагічних подій або їх 

родичам. При цьому важливою є тривалість пауз між новинами із 

нейтральними та трагічними подіями. Хоча новинні випуски обмежені 

часовою трансляцією, якщо трапляється трагічна подія, яку слід подати в 



123 
 

ефір, то після її зачитування, ведучий робить дещо довшу паузу, ніж завжди, 

приблизно 2-3 секунди. Зазвичай паузи між сюжетами тривають від 1 до 2 

секунд.  

Інтонаційне оформлення телевізійних новин відображає важливі 

комунікативні орієнтири, серед них: ступінь підготовленості модератора до 

зачитування тексту повідомлення, ставлення мовця до тексту, експресивно-

емоційне забарвлення мови тощо. Хоча телевізійним новинам притаманна 

монологічність, інтонація може виконувати контактовстановлюючу функцію, 

полегшуючи глядачам сприйняття усного мовлення. Функція інтонації як 

оформлення тематичного змісту новини розкривається шляхом членування 

бесіди на змістові фрагменти. Інтонація робить свій внесок також у 

інформативну функцію новин, тому що передає прагматичну оцінку 

модератора змістової інформації, а сполучна функція полягає у пов’язуванні 

частин речення в одне ціле, розірваних паузами.  

Не зважаючи на те, що мовлення телеведучих характеризується 

підготованістю, логічністю викладу, виразністю, поява пауз хезитації та 

лексичного заповнення цих пауз не виключена. Вони вживаються для 

акцентування уваги на певній події або ж для виправлення допущених 

обмовок. 

Таким чином, короткий аналіз просодичних засобів у новинах дає 

змогу усвідомити, що повідомлення, створені для масової аудиторії, мають 

відкритий або прихований, завуальований смисл. Реципієнт декодує цей 

смисл самостійно. Водночас повідомлення створені таким чином, що 

декодування закладено вже в самому повідомленні, тобто воно вже має 

певний посил до аудиторії.  

 

 ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 

 

1. Характерними жанровими ознаками новинних випусків телеканалу 

ZDF heute є сталий склад дикторів (колективний адресант), чітка 
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структурованість як блоків новин, так і самих текстів, повне володіння 

інструментарієм мовленнєвих засобів, які допомагають здійснювати 

комунікативні наміри авторів та редакторів. Теленовини heute в середньому 

тривають 15 хвилин. Модератор розпочинає перелік основних новин, про які 

йтиме мова протягом програми. Їх зазвичай п’ять-шість. Новини насичені 

інтерв’ю, прямими включеннями та репортажами. У випусках ZDF heute 

інтерв’ю складають 15%, прямі включення – 10%, а репортажі – 40%, а 

інформація , яку зачитує ведучий складає 35%. 

 2. За структурою новини RTL aktuell подібні до heute телеканалу ZDF. 

Їх тривалість складає 15-18 хвилин. За один випуск новин висвітлюють 

приблизно 3-4 події. Спочатку ведучий зачитує інформацію, а потім передає 

слово репортеру і запускається підготований сюжет. На екран можуть 

виводитись таблиці, графіки, малюнки, комп’ютерні підрахунки. У 

середньому в одному випуску новин RTL aktuell інтерв’ю складають 15%, 

прямі включення 7% (в основному, коли сталася визначна, трагічна подія, 

репортери розповідають з місця події), репортажі складають основну частину 

новин 48%. Інформація, яку зачитує ведучий, складає 30%. 

3. Інсценізоване писемне мовлення новин, виголошене диктором, має 

ознаки як усного, так і писемного мовлення. Засоби усного мовлення, типові 

для обраних новин, – це еліпсиси, короткі речення, пряма мова, самостійне 

виправлення мовленнєвих огріхів, високий рівень персоналізації речень, 

стабільний темп, зменшення кількості пауз, скорочення вставних і службових 

слів, послідовний розвиток теми тощо. Серед засобів писемного мовлення 

навпаки можна виокремити номінальний стиль, підрядні структури речення, 

абстрактні формулювання в пасиві. 

4. Аналіз матеріалу телевізійних новин державного ZDF та приватного 

RTL телеканалів на наявність розмовної лексики, професіоналізмів, 

запозичень та просторіччя показав, що у середньому на один текст припадає 

близько 1-2% елементів розмовного стилю.  



125 
 

5. Виокремлені стратегії та тактики, якими послуговуються новини 

ZDF heute та RTL aktuell задля досягнення комунікативних намірів: 

стратегія формування необхідної думки або настрою глядацької аудиторії 

реалізується за допомогою тактики аргумент на початку прохання, 

стратегія солідаризації за допомогою тактики дії в колі інтересів 

співрозмовника, стратегія нав’язування за допомогою тактики вибір без 

вибору, стратегія дискредитації за допомогою тактики звинувачення або 

знущання і т. д.  

6. Серед лексичних засобів комунікативно-прагматичного впливу в 

теленовинах ZDF heute та RTL aktuell, які сприяють реалізації зазначених 

вище стратегій,  переважають трюїзми (Das Leben besteht nicht nur aus 

Vergnügen), припущення (Das ist ein Phänomen, was auch in Dresden 

anscheinend jetzt zu Hause ist), прості та розгорнуті порівняння (Und wenn wir 

jetzt mit der Kamera mal rübergehen, so etwa 50 m von hier, dort sind die 

KEGIDA Anhänger, wie sie sich nennen), специфічний неймінг (BEGIDA, 

KEGIDA), запозичення (Der Countdown hat begonnen, für 2015. Welcome New 

Year. Cheers 2015, auf dich), уточнення (60 Zuschauer und Läufer wurden 

verletzt, 17 verloren Beine oder Hände und drei starben. Ein 8-jähriger Junge und 

zwei junge Frauen), евфемізми (Entwicklungsländer замість unterentwickelte 

Länder), дисфемізми (Kanonenfutter замість Soldaten) та інші. Засоби цієї 

групи використовуються для формування певної думки до подій, явищ або 

людей, для керування настроєм глядацької аудиторії, для налаштування 

аудиторії бути солідарними із, наприклад, автором повідомлення, для 

нав’язування певного бачення дійсності, пояснення, переконання, 

віднайдення спільного та відмінного і т.д. 

Були здійснені кількісні підрахунки зазначених лексичних одиниць у 

кожному новинному тексті та виявлено, що за кількісним показником 

переважають уточнення (15-25 одиниць у одному новинному тексті),  прості 

та розгорнуті порівняння (10-20), припущення (10-20), евфемізми досить 

часто вживаються у новинних текстах (10-17), запозичення (5-12), 
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дисфемізми (7-12), труїзми (1-7) та останнє місце посідає специфічний 

неймінг (1-4).   

7. Форми вітання і прощання телеведучих новин каналів RTL aktuell і 

ZDF heute не демонструють широкий спектр лексичних засобів та їхнє 

варіювання. Фатична функція (встановлення контакту) забезпечується 

«клішованими» виразами: «schönen guten Abend» (доброго вечора), «herzlich 

willkommen» (ласкаво просимо), винятки становлять екстрені події або 

релігійні свята: «Kein guter Abend, der mit solchen Nachrichten beginnt, meine 

Damen und Herren, trotzdem, willkommen bei heute» (Вечір, що починається 

такими новинами, не може бути добрим, та все вітаємо Вас). 

У формах прощання ведучі новин RTL aktuell не такі стримані та 

нейтральні, як на початку передачі, вони дозволяють собі висловлювати 

власні думки, шукають контакт із глядачем своїми прямими зверненнями або 

риторичними питаннями задля встановлення довірливої атмосфери та анонсу 

нічних новин: «Das war‘s leider schon wieder von uns» (На жаль, ми знову 

закінчуємо передачу), «Wenn Sie schon mal gehört haben, Steaks aus 

Heuschrecken sind angeblich die Nahrung der Zukunft und auch gesund, sagen die 

Experten. Wo erfahren Sie dazu mehr heute? Im Nachtjournal» (Якщо Ви вже 

чули, стейки із саранчі – це їжа майбутнього, яка також є здоровою, 

принаймні так говорять експерти. Де дізнатися більше? У нічному випуску 

новин). 

8. Функція атрактивності анонсів новинних текстів як засобу 

привертання уваги телеглядачів полягає у передбаченні характеру змісту 

новини. Виокремлено конкретні семантичні моделі телевізійних анонсів 

каналів ZDF heute та RTL aktuell: суб’єкт, дія якого спрямована на об’єкт; 

суб’єкт та його стан; об’єкт, над яким виконується дія; стан навколишнього 

середовища; дія без вказівки на конкретного об’єкта; дані та узагальнена 

інформація. Найчастотніші засоби анонсів: уживання імпліцитних форм 

оцінки певної події або особи; мовна гра; антитеза, повтор у парній сполуці, 

запозичення з англійської, фразеологізми та риторичні питання. 
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9. Інструменти мовленнєвого впливу на морфологічному й 

синтаксичному рівнях (зміна структури речень, зміна часових форм, 

протиставлення, використання синтаксичних стилістичних фігур) у 

теленовинах ZDF heute та RTL aktuell виконуюють такі функції: надання 

тексту експресивності, виразності, динамічності, інколи постановці під 

сумнів деяких висловлювань, виокремлення та винесення на передній план 

певної інформації. Середня кількість морфологічних і синтаксичних одиниць 

з стилістичним ефектом, які вживаються за один новинний випуск, становить 

у новинах RTL aktuell: номіналізація – 5-25, протиставлення – 4-10, пасивний 

стан – 7-12, еліптичні конструкції – 5-15, інверсія – 5-9, риторичні питання – 

2-5. У новинах ZDF heute: номіналізація – 10-20, протиставлення – 5-7, 

пасивний стан – 5-15, еліптичні конструкції – 5-18, інверсія – 3-8, риторичні 

питання – 1-5. Досліджені морфологічні й синтаксичні стилістичні засоби є 

найчастотнішими засобами у корпусі проаналізованих теленовин. 

10. Просодія використовується у сучасних ЗМІ як засіб впливу на 

адресата з метою передачі певного ставлення до змісту тексту. Велика увага 

приділяється просодичному виокремленню ключових слів повідомлення, 

ведучий чітко артикулює їх та дотримується певного ритму і мелодики, коли, 

наприклад, ключові слова вимовляються або з різким падінням, або з різким 

підйомом. Інтонаційне оформлення повідомлень відіграє важливу роль. 

Заповнені паузи хезитації із їхнім лексичним наповненням уживаються для 

акцентування уваги на певній події або ж для виправлення допущених 

обмовок. 

Виявлено, якщо йдеться про трагічні новини, то їх найчастіше зачитує 

жінка, оскільки жіночий тембр голосу м’якший і передати співчуття таким 

чином легше.  

Основні положення розділу висвітлено у публікаціях автора [196, 200, 

201, 202, 203]. 
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Розділ 3 ПРАГМАТИЧНА ЦІЛІСНІСТЬ ПАРАВЕРБАЛЬНИХ І 

НЕВЕРБАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕЛЕНОВИН КАНАЛІВ RTL ТА ZDF 

З ЇХ ВЕРБАЛЬНИМ ЗМІСТОМ 

 

Телевізійна комунікація набуває полікодового характеру і під час 

тлумачення тексту як зв’язної і послідовної сукупності знаків ми враховуємо 

не лише лексичні, морфологічні, синтаксичні, прагматичні параметри, але й 

семіотичні знаки. Із погляду семіотики, текст – це не лише вербальна 

структура, а й невербальний та паравербальний комплекс елементів, які 

утворюють комплексний смисл, адресований реципієнтам з метою 

досягнення ефекту впливу. 

Як відомо, використання невербальних та паравербальних компонентів 

у комунікації – це використання будь-яких знаків немовного характеру, які є 

інформаційно релевантними [92, c. 306]. Новинне повідомлення – це складне 

багатокомпонентне утворення, продуктивність якого визначається 

взаємодією лінгвального та паралінгвального складників. Ефективне з 

прагматичної точки зору новинне повідомлення є результатом узгодженої 

інформації між текстом та невербальним й паравербальним компонентами. 

Одним із вагомих факторів невербальної та паравербальної передачі 

інформації є фактор візуального сприйняття дійсності адресантом і 

реципієнтом. Він відіграє величезну роль не лише у продукуванні 

телевізійних новин. Невербальні та паравербальні засоби новинних 

повідомлень представлені фотографіями, зображеннями, фільмами, мімікою 

й жестами. Зображення будь-якого роду мають, як відомо, доказовий 

характер. Такими, якими зображуються речі на фото або відео, вони мусять 

бути і в житті, однак ті самі технічні засоби дозволяють маніпулювати 

зображення і видавати їх нібито за факти.  

Проаналізувавши паравербальні та невербальні засоби комунікативно-

прагматичного впливу теленовин ми сформулювали їхні основні функції й 
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розташували їх за значимістю у теленовинах (від первинного задуму автора 

до експресії у теленовинах): 

1) прагматична; 

2) інформативно-ілюстративна; 

3) атрактивна; 

4) експресивна. 

У дослідженні було проаналізовано впливовий потенціал кожної 

функції на матеріалі невербальних та паравербальних засобів новинних 

повідомлень. 

 

3.1. Паравербальні засоби прагматичного впливу у випусках 

теленовин 

 

Специфічні властивості телебачення (візуалізація, симультанність) 

«дозволяють йому найбільш продуктивно реалізовувати свою основну 

функцію – вплив» [85, с. 218]. Випуски новин – це багатокомпонентні блоки, 

які складаються із вербальних, невербальних та паравербальних компонентів. 

Паравербальні засоби представлені кінетикою, а саме: позами, мімікою та 

жестами. 

У пропонованому дисертаційному дослідженні ми проаналізували 

рухову активність ведучих та визначили комунікативно-прагматичний вплив 

їх паравербальної поведінки.  

На телебаченні ведучі досить широко використовують паравербальні 

засоби комунікативного впливу. Однак вони обмежені у своїх жестах та 

позах через вимушеність бути об’єктвними та нейтральними до подій, які 

вони висвітлюють. 

 

3.1.1. Комунікативно-прагматичний аналіз паравербальної 

поведінки телеведучих  
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Розглянемо образ ведучого в умовах його професійної паравербальної 

поведінки. Кінетичні засоби комунікативної поведінки (жести, міміка, пози) 

доповнюють мовленнєвий портрет тележурналіста [84, с. 72]. 

Комунікативна поведінка ведучих новин ZDF heute та RTL aktuell 

супроводжується жестами, що є відображенням їхнього ставлення до події, 

про яку йде мова. Жести та пози є проявом внутрішнього стану людини.  

Каширін А. А. уважає, що ведучий, використовуючи закриту позу 

(руки схрещені на грудях), «під час відкритого мовленнєвого повідомлення 

допускає комунікативну помилку, яка умовно дає право сумніватися у 

правдивості своїх слів» [84, с. 72]. Поряд з цим автор говорить про те, що 

ведучий може використовувати різні в оцінному відношенні вербальні та 

паравербальні засоби для досягнення ефекту іронії.  

Важливу роль відіграє зовнішній вигляд телеведучих. Програми новин 

завжди мають свій певний стиль і вигляд ведучого має відповідати заданому 

стилю новинної телепередачі. Усім ведучим притаманний діловий стиль 

одягу, неяскравий, стриманий макіяж та приємна зачіска у жінок, яка в усіх 

випусках новин однакова.  

У новинах RTL aktuell працює троє ведучих: двоє чоловіків, одна жінка, 

у ZDF heute – двоє: чоловік та жінка. Н. Звєрєва висловлює думки щодо 

ведучих чоловіків та жінок. Вона пише, що новини мають вести порівну 

диктори жінки та чоловіки. Але, на її думку, зараз на телебаченні відчутний 

дефіцит чоловіків-ведучих, що не підтверджується новинами, дослідженими 

нами [67, с. 205]. 

Крістіан Зіверс (Рис. 1, Рис. 2), ZDF heute, має високу, міцну статуру, 

на екрані виглядає впевнено, здається, він усе тримає під контролем. Іноді на 

обличчі з’являється легка посмішка, що свідчить про невимушеність 

комунікації. Сидячи за столом, руки торкаються одна одної, але не 

змикаються, так, що можна побачити долоні. Це означає, що він відкритий і 

прагне отримати певну довіру до себе [101, с. 131]. Також він має спокійний 

погляд та трохи підняті зовнішні кутики губ, що, у свою чергу, є ознакою 
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позитивного налаштування. На середньому пальці правої руки він носить 

каблучку, що може свідчити про його любов до прикрас або певний стиль 

ведучого. Загалом він справляє позитивне враження, а його пози, жести та 

міміка свідчать про відкритість до аудиторії. 

    

      Рис. 1 (ZDF heute 12.01.15)           Рис. 2 (ZDF heute 12.01.15)             

Петра Ґерстер (Рис. 3, Рис. 4), ZDF heute, має офіційно-діловий стиль 

одягу, неяскравий макіяж, приємну, незмінну зачіску, з якою обличчя завжди 

відкрите, а колір її волосся доповнює світлий образ ведучої. Вона дозволяє 

собі легкі розведення руками, часто тримає ручку, якою користується під час 

ефіру, вказуючи на зображення на задньому плані. Наприкінці випуску 

майже завжди усміхнена, якщо мова не йде про трагічні події, передаючи 

слово спортивному коментатору, контактує з ним, перекидаючись парою 

невимушених слів. Про свою роботу Петра говорить: «Кожного разу 

подавати правдиву та актуальну інформацію є справжнім викликом. Завжди 

чудово мати змогу представити спільні зусилля усієї команди»                          

[новини ZDF heute]. Петра Ґерстер у кадрі виглядає природньою та 

відвертою.  

    

       Рис. 3 (ZDF heute 19.01.15)            Рис. 4 (ZDF heute 19.01.15)             

Наступний ведучий новин RTL aktuell Петер Кльопель (Рис. 5, Рис. 6) 

виглядає у кадрі достатньо серйозно, що є однією з головних вимог до 

ведучих теленовин. Інколи посміхається, може тримати в руках ручку, 
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скручений папір. Серед усіх випусків новин вартими уваги були його такі 

жести та міміка: стискання губ та насуплення брів, що означає обурення [101, 

с. 150] (йшлося про нерівні умови життя людей у країнах третього світу, 

виходить, що ведучий співчуває цим людям); посміхаючись, киває головою 

(знак згоди, схвалення; новина про те, як німці святкують новорічні свята). 

Сидячи за столом, положення його рук відкрите, що означає, що він 

відкритий для кожного глядача і доносить правдиву інформацію. Також, 

сидячи за столом, він часто перехиляється через нього, тобто нахиляється у 

бік камери, глядача, а це у свою чергу означає прояв інтересу до 

співрозмовника [101, с. 152 ], який у нашому випадку глядач, тобто він на 

психологічному рівні демонструє, що думка глядача для нього або для 

каналу в цілому теж важлива. Часто можна побачити як він витягує руки 

вперед і кладе їх на стіл, це означає володіння темою, упевненість у тому, що 

говорить. У рідкі моменти, якщо є інтерактивне спілкування у студії або він 

передає слово спортивному коментатору, намагається спілкуватися і з 

глядачем: «Ich bin sicher, es interessiert Sie» (RTL aktuell 23.01.15). 

    

    Рис. 5 (RTL aktuell 21.12.14)          Рис. 6 (RTL aktuell 10.01.15)             

Анет Мьоллер (Рис. 7, Рис. 8) завжди виглядає впевненою, усміхненою, 

доброзичливою. Макіяж неяскравий, волосся завжди розпущене, зачіска 

незмінна протягом усіх випусків новин. На нашу думку це свідчить про 

певну сталість новин в цілому, яку вони передають через своїх ведучих. Вітає 

та проводжає своїх глядачів із посмішкою. У руках, як і її колеги, може 

тримати ручку або інший предмет, текст наприклад. У деяких випусках у 

положенні стоячи спиралася на стіл, що на підсвідомому рівні означає пошук 

опори. У нашому випадку можливо це була невпевненість у сказаному і через 
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це пошук підтримки. Вона може висловлювати власні думки або очікування 

щодо певних подій: «Da bin ich gespannt», «Warte drauf», «interessant». 

    

  Рис. 7 (RTL aktuell 15.01.15)           Рис. 8 (RTL aktuell 30.01.15)             

Третім незмінним ведучим новин RTL aktuell є Лотар Келлер (Рис. 9, 

Рис. 10). Свою розповідь веде дуже спокійно, врівноважено та стримано. За 

столом руки стиснуті в кулаки, що не у телевізійному дискурсі трактується 

як прояв люті. Та у нашому випадку це більше прояв стриманості та 

сором’язливості ведучого. Дуже добре видно на лівій руці обручку, а це 

значить, що ведучий одружений. До людей сімейних і рівень довіри вищий. 

На його обличчі можна спостерігати легку посмішку та кивання головою, що 

є знаком згоди із сказаним.  

   

  Рис. 9 (RTL aktuell 05.01.15)               Рис. 10 (RTL aktuell 19.01.15)             

Мова новинних повідомлень нейтральна, звідси виникає вимога й до 

зовнішнього вигляду, жестів, міміки та поз ведучого виглядати та поводити 

себе максимально нейтрально й стримано, щоб повністю відповідати 

загальній стилістиці передачі.  

Існує велика кількість класифікацій жестів та міміки, однак однієї 

загальноприйнятої, на жаль, немає. Аналізуючи кінетичні характеристики 

ведучих, варто пам’ятати, що жести, пози та міміка є також внутрішнім 

проявом фізіологічного стану людини [84, с. 72]. До найчастіших способів, 
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якими ведучі користуються для досягнення впливу на аудиторію, належать 

акцентування окремих слів та словосполучень, використання оцінних 

зворотів (da glaubt man nicht, sowas möchte niemand), використання етикетних 

форм вітання та прощання, характерна міміка та жести, пози. Варто 

зазначити, що жести ведучих новин RTL aktuell та ZDF heute дещо обмежені 

та стримані. Звичайно вони присутні в ефірах, але, наприклад, завдяки 

виразам обличчя ведучих ми змогли віднайти приховане власне ставлення 

ведучих до певних подій та явищ. Підняті брови догори, стиснуті губи, 

кивання головою, потирання підборіддя – кожен мімічний рух має своє 

тлумачення. Іноді ведучі роблять певні рухи на підсвідомому рівні, не 

зважаючи на те, що трактування такого руху, пози носитиме негативний 

характер.  

Новини на конкретних каналах часто асоціюються із конкретними 

ведучими. За допомогою прийомів солідаризації та ідентифікації себе з 

адресатом досягається позитивне сприйняття ведучого. Хоча завданням 

ведучих є максимальна нейтральність, об’єктивність, відсутність будь-якої 

оцінки у висвітленні останніх подій, вони, як усі звичайні люди, схильні до 

спонтанності та мимовільності у своїх невербальних діях. Навіть якщо 

ведучий намагається замаскувати свої емоції та переживання, вони можуть 

проявитися за рахунок жестів та міміки [6, с. 26]. 

На нашу думку, образи усіх ведучих гармонійно вписуються в іміджеву 

концепцію новин на кожному із обраних каналів. Пози, жести та міміка 

дають нам інформацію про ведучого. Це прояв їх почуттів та емоцій. У 

телеведучого окрім слів говорять його пози та жести. Вони, у свою чергу, 

відповідають змісту озвученої інформації. При створенні загального образу 

телеведучого певного каналу, увага звертається насамперед на цільову 

аудиторію, як вона сприйме цей образ. 

Паравербальні засоби, якими користуються ведучі під час ефіру, 

підсилюють те емоційне навантаження, яке несуть новини. Мімічні рухи 

обличчя (підняття або зведення брів, легка усмішка, підняте чи опущене 
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підборіддя тощо), пози та жести цілком передають настрій ведучого, який у 

свою чергу відповідає змісту новин. Новина трагічна – вираз обличчя 

засмучений, співчутливий, новина позитивна – на обличчі усмішка, жести 

висловлюють позитивні емоції. Ведучі новин RTL aktuell та ZDF heute 

досвідчені професіонали. За їх плечима роки роботи на телеканалах не тільки 

у якості ведучих, а й журналістів, кореспондентів та редакторів. Вони мають 

чітке уявлення про те, як і з яким комунікативним наміром подавати новини 

для досягнення комунікативного впливу. Паравербальні засоби слугують їм 

незмінним засобом інтенсифікації цього впливу.  

 

3.2. Утілення прагматичної функції шляхом використання 

невербальних елементів заднього плану студії каналу  

 

Досить часто, зачитуючи текст новин, на задньому плані у ведучого 

з’являються так звані допоміжні елементи, які, у першу чергу, сприяють 

кращому розумінню поданої інформації. До цих допоміжних елементів 

належать фотографії та малюнки, рідше таблиці і графіки. Вони покликані 

візуалізувати основні тези тексту, передати його основну думку. Поєднання 

вербальних і візуальних знаків «різко знижують поріг зусиль, які необхідно 

зробити для сприйняття повідомлення» [39, с. 102].   

У цьому дослідженні розглядаються новини двох каналів. І графічні 

елементи, які з’являються на задньому плані ведучих, дещо відрізняються 

один від одного. Наприклад, у новинах телеканалу RTL кожна новина, яку 

починає зачитувати ведучий, супроводжується зображенням. У 57% 

випадках це зображення багатокомпонентне, тобто не звичайна фотографія з 

місця події, а згенероване зображення, що містить декілька основних або 

головних героїв, політиків, дійових осіб. У новинах телеканалу ZDF не кожна 

новина підкріплена зображенням. Іноді у кадрі лише ведучий, після якого 

з’являється відеосюжет. 
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Дослідниця Хан К. О. зазначає, що не всі фотографії «інформаційно та 

оцінно» насичені [200, с. 176]. Вона класифікує зображення, що з’являються 

у новинах, таким чином: фото-кліше (фотографії будівель, переговорів, 

рукостискань); фотопортрети із неординарною мімікою; фотомонтажні 

зображення; алегоричні фотографії [200, с. 168-169]. 

У наявних в експериментальному корпусі відеоматеріалах були 

віднайдені усі вищезазначені види зображень і класифікація була доповнена 

ще одним пунктом, а саме: рухомими зображеннями. Вони також 

з’являються на задньому плані, але вони динамічні та інтерактивні.   

             Рис. 11 (ZDF heute 18.12.14)          Рис. 12 (RTL aktuell 11.01.15)             

Динамічні зображення (Рис. 11, Рис. 12) застосовують не лише для 

унаочнення наданої інформації, а й для привернення уваги глядача, іноді для 

його розваги (залежить від теми повідомлення). На першому прикладі 

зображені місяці із відповідними температурами. Як супровід інформації 

телеведучої про певний місяць, на екрані з'являється картинка, яка його 

характеризує. Далі бачимо градуси, на які зросла температура саме в 

кожному конкретному місяці. Ведуча також рухається у студії, підходячи до 

кожної картинки та жестами показує на неї. Другий приклад, на нашу думку, 

є більш розважальний, хоч і тематика цього сюжету досить серйозна: чим 

займаються працівники різних компаній на роботі. За спиною ведучого 

починають випливати відповіді на ці запитання: хтось сидить в інтернеті, 

хтось переписується з друзями, а хтось грає в ігри на робочому місці. 

Ведучий розповідає, який вид «діяльності» займає перше, друге та третє 

місце. Він також активно жестикулює та переміщується по студії.  
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Дослідивши усі рухомі зображення обраних теленовин, ми дійшли 

висновку, що вони подають певні статистичні дані або результати 

опитування громадян. Такі дані телевізійникам дуже зручно зображати у 

динамічному образі, а глядачу, у свою чергу, запам’ятовувати динамічні 

образи з екрану.  

Фото-кліше – це фото з місця подій, що передають ефект присутності 

та доказ правдивості висловлювань автора. Фото-кліше (Рис. 13, Рис. 14) 

зустрічаються досить часто, тому що мають суто доказовий, ілюстративний 

характер. Якщо мова йде про суд, бачимо загальновідому статую Феміди, 

якщо мова йде про вдалі переговори, з’являється зображення рукостискання, 

якщо ведучий розповідає про дії певної партії, на екрані бачимо логотип цієї 

партії.  

   

  Рис. 13 (RTL aktuell 21.01.15)         Рис. 14  (ZDF heute 28.12.14)           

Особливої уваги заслуговують фотопортрети політиків, релігійних 

діячів, акторів, спортсменів, усіх відомих людей, незалежно від їхніх 

професій, із викривленою мімікою [200,с. 168]. Часто такі фото можна 

побачити у політичному блоці новин, адже політична еліта країн, зловлена на 

зіванні, за криком, бійкою, здивуванням, сміхом, суворістю, викликає 

неабиякий інтерес до своєї персони і неважливо негативний він чи 

позитивний. Адже, моменти, коли політичні діячі проявляють свої емоції, 

наближують їх до звичайних людей. Зазвичай, викривлена міміка зображає 

політика неестетично, тому відповідно має негативну конотацію.  

Нижче наведено декілька прикладів із досліджуваних нами новин. На 

першому фото (Рис. 15) бачимо щиро усміхнену Ангелу Меркель. Вона вітає 

громадян із наступаючим Новим роком, а її посмішка свідчить про щирість її 
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побажань. Її постать досить естетично представлена на екрані, тим самим 

вона викликає позитивне враження і налаштовує глядачів на позитив до себе. 

На наступному фото (Рис. 16) зображений Себастіан Едаті, депутат 

соціал-демократичної партії Німеччини. У новинному блоці розповідають 

про те, як було проведене розслідування і було встановлено, що він замовляв 

дитячу порнографію із Канади. На фото він у сидячому положенні сперся на 

спинку крісла і виглядає досить упевнено та розслаблено, що турбує, 

подекуди навіть дратує глядача, адже звинувачення в його адресу досить 

серйозні. Його постать справляє повністю негативне враження, а 

фотомонтаж, доповнений його коментарями, підсилює це враження. На 

питання чи є він педофілом, він відповідає журналістам у досить грубій 

формі, що його не цікавить, хто вони (журналісти), а їх не має цікавити, хто 

він.  

На Рис. 17 зображений президент Росії  Володимир Путін під час прес-

конференції, де він протягом довгого часу відповідав на питання журналістів 

із різних країн та різних телеканалів. На фото Путін виглядає досить 

нікчемно. Він низький та згорблений тримає в руках папірці і складається 

враження, ніби він щось пояснює, виправдовується. Фото має негативну 

конотацію, Путін виглядає так, ніби він намагається щось довести. Насправді 

ж на конференції він відповідав на питання щодо війни на Донбасі і зухвало 

брехав, що Росія непричетна. Вибір фото, на нашу думку, зумовлений 

недовірою авторитету російського президента, адже відомо, що Путін – лідер 

країни-агресора.  

Наступний приклад (Рис. 18) зображає вже не політичну постать, а 

представника німецької футбольної еліти. Йдеться про Марко Ройса гравця 

дортмундської Борусії. Цей персонаж спійманий на тому, що декілька років 

підряд керує автомобілем, ніколи не складавши іспитів на отримання 

водійських прав. Зображення має вербальне повідомлення «Strafbefehl», яке 

узагальную подану ведучим інформацію. Йому присуджений штраф більш 

ніж на півмільйона євро та у обов’язковому порядку він має пройти медично-
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психологічне обстеження, що в народі називається, за словами ведучого, 

«Idiotentest». Повертаючись до фото, можна сказати, що Марко виглядає 

дещо здивованим або ж пійманим зненацька і збентеженим. Про футболістів 

існує багато стереотипів, один із них, що вони не є високоінтелектуальними, 

їх мізки – це їх мускули або їх ноги. Глядачеві він здається дещо 

розгубленим. Він почісує біля скроні і справляє враження людини, яка не 

розуміє, що трапилось, цим самим приєднується до «еліти 

високоінтелектуальних футболістів».  

    

 Рис. 15 (RTL aktuell 31.12.14)    Рис. 16 (RTL aktuell 21.01.15)             

    

Рис. 17 (RTL aktuell 04.01.15)      Рис. 18 (RTL aktuell 11.01.15)             

Алегоричні фотографії «переносять образ із зображення на головну 

думку тексту» [200, с. 169]. Серед усіх досліджуваних нами випусків новин 

на обох каналах було знайдено лише одне алегоричне зображення (Рис. 19). 

У випуску RTL aktuell ведучий розповідав про акцію у американському 

метро, де чоловіків спонукають до прийняття культурної пози під час сидіння 

у транспорті. Мається на увазі, що більшість чоловіків, сідаючи на сидіння, 

широко розставляють ноги. На фото нижче бачимо юнака, який закинув ноги 

на сидіння, а поряд із ним сидить мавпа у схожому положенні. Мавпи, хоч 

тварини і розумні, але не володіють мистецтвом прямоходіння та 

прямосидіння. Тут образ іронічний, чоловік прирівнюється до тварини, яка 

вміє сидіти тільки у такий спосіб. Хоч образ іронічний, він, на нашу думку, 
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негативний, оскільки проводить паралель між нерозвиненістю та 

невіглаством. Рідке використання таких фотографій у новинах свідчить про 

те, що метою новин є інформування у першу чергу, а не розвага, для чого 

створено безліч інших передач на телебаченні.  

 

          Рис. 19 (RTL aktuell 17.01.15)             

 Не меншої уваги потребують фотомонтажні зображення. Вони 

присутні у великій кількості у новинах телеканалу RTL, а новини ZDF heute 

майже не використовують у своїх випусках зображення такого роду. Під 

фотомонтажними зображеннями маємо на увазі фото, створені та cкореговані 

за допомогою електронних пристроїв та програм, тому що в реальному житті 

одним лише фотоапаратом такі зображення створити неможливо.  

     

           Рис. 20 (RTL aktuell 30.01.15)       Рис. 21 (RTL aktuell 24.01.15)             

 Певно, що в реальному житті не побачиш Папу Римського поряд із 

напівоголеними дівчатами (Рис. 20) або монету номіналом один євро, яка 

тріщить по швам (Рис. 21). У цілому фотомонтажні зображення виконують 

функцію втілення авторської думки. Вони використовуються у новинах для 

підсилення емоційного впливу на глядача. Нижче подана таблиця 
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відсоткового співвідношення типів зображень заднього плану студії в 

корпусі теленовин.  

Таблиця 3.1 

Типи зображення заднього плану у теленовинах (%) 

 ZDF heute RTL aktuell 

Фото-кліше 48,7% 15% 

Фотопортрети  49,8% 25% 

Фотомонтажні зображення  0,2% 57,3% 

Алегоричні фото 0% 0,2% 

Рухомі зображення 1,3% 2,5% 

    

У новинах ZDF heute найбільше присутні фото-кліше та фотопортрети, 

що свідчить про ілюстративний та доказовий характер цих новин. Редактори 

і режисери майже не використовують фотомонтажні зображення та 

алегоричні фото. Це свідчить про те, що новини мають високий рівень 

серйозності й достовірності та не прагнуть розважити свого глядача. 

Водночас у новинах RTL aktuell усе навпаки. Найбільше уживаними 

зображеннями є фотомонтажні. При цьому ми маємо розуміти, що 

фотомонтажні, у нашому випадку, означають не підкореговану або 

видозмінену реальність, людей чи події, а декілька різних осіб, намальованих 

героїв, машин, установ тощо, об’єднаних в одному фото. Фотопортрети 

займають другу позицію, за ними йдуть фото-кліше. Так само, як і в новинах 

ZDF heute, останнє місце посідають алегоричні та рухомі фото. На нашу 

думку, це пов’язано з тим, що автори не вважають за потрібне акцентувати 

увагу глядачів на зображеннях такого роду. У новинах їм достатньо показати 

усміхненого політика, заплаканого спортсмена, будівлю суду або поліції і 

цього буде достатньо аби глядач подивився і повірив.  

Отже, основна частина невербальних компонентів, у нашому випадку, 

фотографій, несе інформативне та емоційне навантаження. Глядачі 

відчувають ефект присутності та мають докази правдивості висловлювань 
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автора. Фотопортрети різних діячів та відомих людей надзвичайно цікаві, 

якщо вираз обличчя викривлений, фото має негативну конотацію, а якщо 

привітний і усміхнений, то, навпаки, – позитивну. Хоча алегоричні 

фотографії майже не представлені у переліку досліджених новин, в них 

утілена основна думка тексту з дещо іронічним характером. Фотомонтажні 

зображення можуть використовувати також і вербальний матеріал. 

Впливовий потенціал новинного тексту доповнюється різними 

зображальними елементами: фотографіями, графіками, схемами. Вагому роль 

у створенні маніпулятивного ефекту відіграє підбір фотографій. За 

допомогою вдалого фото або вдало змонтованого фото можна досягти 

певного впливу на глядача, а саме: сформувати у нього необхідні думки, 

враження, емоції щодо переглянутої новини. 

 

3.3. Інформативно-ілюстративна функція теленовин 

 

Звичним для телевізійних новин є те, що фактично зображення 

супроводжується текстом, а не навпаки. Зважаючи на це, можемо 

спостерігати про що «сказано» за допомогою зображень, і про що вже не слід 

повторювати в тексті. Г. Люгер уважав, що ілюстрації підвищують рівень 

зацікавленості, зображають вербальне повідомлення, роблять його 

семантично однозначним і таким чином зрозумілим. Цей ефект діє і у 

зворотному напрямку: багатозначні ілюстрації стають зрозумілими завдяки 

мовному супроводу, тобто за допомогою вербальної інформації їм надається 

конкретне тлумачення [256, с. 105].  

Це твердження справедливе і для телевізійних новин. Візуальні 

елементи в телевізійних новинах не можуть існувати без тексту. А от текст 

може, та лише тоді, коли він передає все те, що мали б передати зображення, 

наприклад, порушення під час демонстрацій або зруйновані міста після 

природної катастрофи.  
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Новинний контент з семіотичної точки зору поліструктурний, він 

використовує коди різних знакових систем. Ці різні системи тісно 

взаємопов’язані, вони доповнюють одна одну та посилюють вплив кожної з 

них [170].  

Зображення телевізійних новин обираються за фактором привабливості 

(Augenkitzelfaktor) [252, с. 251]. Цей фактор, який притягує увагу глядачів і 

сприяє кращому розумінню, є свого роду приманкою для очей. За допомогою 

різних функцій камери зображення можна зробити більш інтенсивними. 

Наближене зображення дитини, яка голодує, у якої видно ребра через шкіру, 

справляє на глядача глибоке емоційне враження.  

На прикладі новини про терористичний акт у одному із кафе Сіднея 

можна прослідкувати фактор привабливості зображень (Augenkitzelfaktor). 

RTL aktuell 15.12.14.  

Blutige Geiselnahme. 16 Stunden hält 

dieser Mann in einem Cafe in Sydney 

dutzende Menschen in seiner Gewalt. 

Bei der Erstürmung gibt es Tote und 

Verletzte. 

ZDF heute 15.12.14.  

Geisel Drama in Sydney. Nach 17 

Stunden greift die Polizei offenbar, 

dabei sterben zwei Menschen.  

 

 

 Рис. 22 (RTL aktuell 15.12.14) 

 

     Рис. 23 (ZDF heute 15.12.14) 

На початку новин ми завжди чуємо зміст передачі та бачимо короткі 

відео або фото з місця події. Як видно з таблиці, новини RTL aktuell (Рис. 22) 

показують глядачам заручників, які тікають з кафе з піднятими руками та з 

обличчями, повними страху. У новинах ZDF heute (Рис. 23) глядачі мали 

змогу в якості першого кадру спостерігати штурм кафе та постріли поліції. 
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Хоч сама зйомка не наближена, однак нами зафіксовано декілька крупних 

кадрів.  

Перелякані обличчя людей, які вибігали з кафе, мають на глядача більш 

емоційний вплив, ніж штурм поліції. Людина на підсвідомому рівні починає 

співчувати тим, кому не пощастило вижити. Не вистачає часового та 

просторового аспектів у цих зображеннях, але модератори обох новин 

нададуть глядачам цю інформацію далі.  

Заголовок новин ZDF heute частково відповідає зображенню. Можливо, 

з етичних міркувань глядачі не побачили вбитих терористом людей. Так само 

і новини RTL aktuell, зображення яких передає лише один пункт із заголовка, 

а саме: інформацію про заручників. Зображення отримує пряме посилання на 

подію через текст і одночасно несе негативне емоційне забарвлення.  

Тема тероризму зараз дуже широко висвітлюється на телебаченні, і не 

тільки в новинах, тому що від нього потерпає увесь світ. На прикладі 

наведених новин видно її міжнародний складник. Серед заручників можемо 

спостерігати людей різних національностей, що говорить про те, що 

терористу було все одно кого вбивати, він хотів таким способом привернути 

увагу суспільства. У цілому завжди, коли зображено людей різних 

національностей, соціального статусу, статей, віку, які страждають, це 

активує емоції і автоматично викликає співчуття [273, с. 138], тому що 

глядач розуміє, що він теж міг би опинитися на місці «героїв» новин. Це і є 

основним завданням теленовин: поінформувати, продемонструвати і зробити 

так, щоб реципієнт повірив. А якщо були викликані емоції, сюжет можна 

вважати успішним на всі сто відсотків. Що стосується заголовка, він теж 

мусить бути чітко та зрозуміло сформульованим і привернути увагу, 

«заманити» глядача, щоб він був змушений дивитися новини і чекати 

конкретного сюжету. «Geiseldrama in Sydney» цей заголовок не може не 

викликати щонайменше зацікавленості, адже при слові драма, мало хто може 

залишитися осторонь подій, які більш усього мали негативні наслідки. 
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«Blutige Geiselnahme» так само тримає увагу, і глядач затамовує подих в 

очікуванні додаткової інформації.  

Розглянемо ще один приклад.  

RTL aktuell 17.01.15.  

Die erste Ausgabe von „Charlie Hebdo“ 

nach dem Terroranschlag von Paris ist 

auch in Deutschland in wenigen 

Minuten ausverkauft. In vielen 

islamischen Ländern gibt es Tote bei 

gewalttätigen Protesten gegen die 

Satirezeitung. 

ZDF heute 17.01.15. 

Sсhlangestehen für „Charlie Hebdo“. In 

Deutschland ist die Satirezeitung nach 

Minuten ausverkauft. 

 

     Рис. 24 (RTL aktuell 17.01.15) 

 

 

       Рис. 25 (ZDF heute 17.01.15) 

 

 

      Рис. 26 (ZDF heute 17.01.15) 

Анетт Мьоллер, ведуча теленовин RTL aktuell, повідомляє глядачам 

про те, що саме в цей день уперше після терористичного нападу вийшов 

друкований номер сатиричної газети «Charlie Hebdo». У той час, як глядач 

спостерігає на екрані величезну чергу за примірниками газети (Рис. 24), 
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модераторка розповідає про те, що їх розібрали буквально за декілька 

хвилин. Вихід газети спричинив в ісламських країнах численні протести, де 

декілька людей загинуло.  

Ведуча теленовин ZDF heute Петра Герстер дає більш конкретну та все 

ж майже ідентичну інформацію. Вона розповідає про 7 мільйонів 

примірників, які надрукувало видання, замість звичних 60 тисяч. Та 

зацікавлених було стільки, що ці 7 мільйонів розлетілися за лічені хвилини. 

На екрані спостерігаємо майже ідентичну картинку. Та сама черга, те саме 

місце, хіба що люди в ній інші (Рис. 25, Рис. 26). Відео доповнене 

зображенням обкладинки газети, де журналісти знову висміюють пророка 

Мохаммеда, опитуваннями людей щодо ситуації, яка склалася, та зйомками 

різних магазинів, куди люди прийшли у пошуках газети.   

У наведених прикладах відеоряд повністю відповідає текстовому 

супроводу. Для привернення уваги глядача, на нашу думку, достатньо було 

використати назву видавництва «Charlie Hebdo». Адже людина завжди 

відслідковує, співчуває, намагається бути в курсі усіх подій особливо 

трагічних.  

Тема тероризму хвилює увесь світ, а виходячи з випусків обраних нами 

новин, ця тема хвилює Європу. Саме європейські міста зазнають численних 

нападів терористів. Європейська спільнота відчайдушно підтримує один 

одного.  

Обидва канали віддали пріоритетність зображенню черг, а також 

зображенню обкладинки газети, що свідчить про велику кількість людей, які 

співчувають постраждалим, люди купують газету, щоб висловити 

солідарність.  

Якщо говорити про емоційну сторону зображень, обраних 

редакторами, то можна зробити висновок, що вони дещо далекі від 

емоційності. Зображення звичайних людей, які чекають своєї черги, щоб 

купити газету, але самі люди, герої відео, виказують таким чином 

солідарність.  
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Із наведених прикладів видно, що зазвичай новини створюють таким 

чином, щоб текст новини та зображення повністю відповідали один одному, 

доповнювали один одного та пояснювали стан речей певної події. Якщо 

редактори не досягнуть цієї мети, існує загроза нерозуміння або 

несприйняття певної інформації або якоїсь її частини. Щоб поінформувати 

глядача, уся редакційна команда старанно працює над сюжетом. До 

існуючого відео у якості допоміжних засобів добираються ілюстрації 

(малюнки, карикатури, окремі фотографії тощо). Новини переконливі, тому 

що інформація підкріплена доказовою базою. Відео і є тим самим доказом 

правдивості та достовірності новинних сюжетів. 

 

3.4. Утілення атрактивної функції теленовин 

 

Атрактивна функція теленовин має важливе завдання. Вона має 

привертати увагу якомога більшої кількості глядачів. За Психологічною 

енциклопедією атрактивність – це «здатність людини викликати до себе 

симпатію і довіру в інших людей» [292, с.11]. У площині телевізійного та 

новинного простору атрактивність – це здатність телеведучих та новин 

зокрема викликати до себе довіру та симпатію глядачів. Лисиця С. В. 

наголошує, що «атрактивними технологіями можна вважати комплекс 

медіальних засобів, спрямованих на те, щоб викликати в глядача емоційне 

тяжіння до телепродукту» [119, с. 60].   

  

3.4.1. Виразність зображень теленовин 

 

Сьогодні у мовленнєвій комунікації на телебаченні люди звикли до 

автоматичного поєднання звукового ряду із візуальним супроводом. Те ж 

саме відбувається із сприйняттям новин, де за основу взятий візуальний ряд, 

а аудіальний його супроводжує.  
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Якщо редактор або автор новин намагається написати емоційно 

забарвлений текст, такий, що викликає у глядачів почуття, у нагоді може 

стати саме відеосупровід. За допомогою відео автори досягають потрібної 

емоційності, надають новинам значущості. Найкращими прикладами таких 

сюжетів слугують новини про природні катастрофи, війни, демонстрації, 

несправедливість, дітей та літніх людей.  

Кожна телепередача повинна обов’язково бути спрямована на пошук 

приголомшливих відеодоказів. Саме тому команди операторів теж відіграють 

не останню роль у створенні новинного випуску. Оператори отримують 

завдання, знаходити такий відеоматеріал, який би привертав увагу якомога 

більшої кількості телеглядачів. За такими критеріями і будується змістовна 

насиченість телепередачі.  

Безсумнівно, відеоматеріал має величезну перевагу, він є ідеальним 

засобом розуміння того, що відбувається. Відеоматеріал, відзнятий з місця 

події, розходиться по всьому світу і передає основну інформацію, яка усюди 

буде однаковою, єдине, що залишиться, це створити текстовий супровід до 

нього. Однак багато що залежить від тексту, створеного до відеоматеріалу. 

На наступному прикладі показано як підзаголовки деяких зображень можуть 

змінювати їх конотацію. 

Новини ZDF heute транслюють новину під заголовком, який здавалося 

б є досить нейтральним: „PEGIDA-Demonstranten versammeln sich wieder in 

Dresden“. А от RTL aktuell ті ж самі новини подає з дещо іншим заголовком: 

„PEGIDA gegen Islamisierung. Die ersten Auseinandersetzungen zwischen 

Gegnern und Anhängern“. Тут вже у назві прослідковується негативізм події 

та те, що відбулися сутички. У першому ж прикладі дізнаємося з назви лише 

про те, що відбуваються демонстрації.  

Досить часто на допомогу глядачам з метою повного розуміння тексту 

приходять таблиці та графіки. Нижче у якості прикладів наведені географічні 

мапи із точним зображенням руху біженців. Обидва канали включили до 

свого випуску новину про те, яким шляхом біженці потрапляють до Європи, і 
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редактори вирішили унаочнити вербальний потік інформації графічним 

зображенням.  

 

Рис. 27 (ZDF heute 02.01.15) 

 

Рис. 28 (ZDF heute 02.01.15) 

 

Рис. 29 (RTL aktuell 02.01.15) 
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Рис 27, 28 (ZDF heute 02.01.15). Tausende Flüchtlinge versuchen seit langem 

über das Mittelmeer nach Europa zu kommen, aber was sich derzeit in der südlichen 

Adria abspielt, hat eine neue Dimension, einen neuen Grad der Grausamkeit, sagen 

die EU-Grenzschützer. Dort haben Schlepperbanden einen Frachter mit hunderten 

Menschen an Bord seinem Schicksal überlassen. Di’e italienische Küstenwache 

konnte gerade noch verhindern, dass er führerlos auf die Küste prallt. Es ist bereits 

das zweite Geisterschiff in dem Seegebiet in dieser Woche.  

Текст під час включення географічної карти в репортаж: Die Odyssee der 

größtenteils syrischen und kurdischen Flüchtlinge hat in der syrischen Stadt Tartus 

begonnen und nach einem Zwischenstopp auf Zypern direkt vor die italienische Küste 

geführt. Dort hatte die Mannschaft das Schiff aufgegeben und die Menschen ihrem 

Schicksal überlassen.  

Рис. 29 (RTL aktuell 02.01.15). Zum zweiten Mal. Innerhalb von nur zwei 

Tagen hat die Küstenwache vor Italien einen führerlosen Frachter mit hunderten 

Flüchtlingen gerettet. Die Besatzung hatte die Menschen ihrem Schicksal überlassen. 

EU-Grenzschützer sehen darin eine neue besonders skrupellose Methode der 

Schleuser. 

Текст під час включення географічної карти в репортаж: So steht die Zahl 

der Flüchtlinge, die vor allem aus Libyen und Syrien durch das Mittelmeer nach 

Europa kamen, im vergangenen Jahr auf über 210.000. Die meisten landen zunächst 

in Italien, wollen aber weiter Richtung Norden vor allem nach Deutschland.   

Випуск новин каналу ZDF розпочинається із новини про корабель, на 

якому пливли біженці. Ведучий розповідає про біженців, які пливли до Європи. 

Під час подання в ефір географічної мапи перед усім бачимо відправну точку 

біженців, а саме: сирійське містечко Тартус. Далі зупинка на Кіпрі, потім 

італійське узбережжя. Автор наголошує, що саме там команда покинула 

корабель та залишила людей на поталу долі.  

Географічні карти слугують для локалізації процесів, про які розповідає 

ведучий [200, с. 159]. У цитованому випуску карта дуже спрощена, подані 
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неповна карта Європи, місто-відправний пункт, зупинка та кінцева точка. Текст 

повністю збігається із зображенням.  

Із такого роду зображеннями глядачу набагато легше сприймати 

вербальний зміст новини, тому що на екрані демонструються конкретні речі, 

місця, міста, острови та континенти. Така географічна мапа – це візуальна 

підтримка тексту. Поява новини на двох каналах (аудіальному та візуальному) 

надають змогу глядачу легше та швидше пригадати зміст новини та 

зорієнтуватися у географії цієї новини.  

Включення новин RTL по суті передає нам ту саму інформацію, що і 

попередні новини, та все ж з деякими відмінностями. Ведучий зазначає, що 

кількість біженців з Лівії та Сирії за минулі роки склала більше 210 тисяч 

чоловік. Вони усі пливуть до італійського узбережжя та прямують далі на 

Північ, більшість перед усім прагне потрапити до Німеччини.  

На географічній карті, яка з’являється на екрані, глядач спостерігає 

місцезнаходження Лівії та Сирії і напрямок руху біженців до Європи. Країни 

Європейського союзу виділені синім кольором, країни біженців – 

помаранчевим.  

Якщо порівнювати карти обох каналів, вони дещо відрізняються одна від 

одної. Новини ZDF heute більш інформативно зобразили шлях біженців, 

зазначивши не тільки куди вони прямують, а й звідки, конкретне місто, а також 

місце зупинки корабля. RTL aktuell цих даних не подали. Але інформативність 

новин від цього не постраждала. За допомогою виокремлення країн ЄС одним 

кольором, а країн, звідки тікають біженці, іншим, автор відокремлює 

Європейський Союз від країн третього світу. Глядачі завдяки мапі мають змогу 

запам’ятати та, у разі необхідності, згадати зміст новини. Обидва інформаційні 

канали обрали досить схожі карти для пояснення змісту своїх новин.  

Проаналізуємо ще один приклад, однак вже не з географічною мапою, а з 

графіками процентного співвідношення між бідними та багатими на нашій 

планеті. В обох новинах дізнаємося про величезний розрив між двома 

суспільними прошарками. Цифри тривожні.  
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Рис. 30 (ZDF heute 19.01.15) Рис. 31 (ZDF heute 19.01.15) 

Текст під час включення графіку в репортаж: Alarmierende Zahlen kommen 

auch von der Entwicklungsorganisation Oxfam. In einer Studie warnt sie vor einer 

immer tieferen Kluft zwischen Arm und Reich. Bis 2016 wird ein Prozent der 

Weltbevölkerung mehr Vermögen angehäuft haben als die restlichen 99% zusammen. 

Alarmierend auch diese Zahl: bereits heute leben mehr als eine Milliarde Menschen 

von weniger als 1,25 Dollar pro Tag. 

 

Рис. 32 (RTL aktuell 19.01.15) 

   Текст під час включення графіку в репортаж: Das reichste Prozent der 

Welt besaß 2009 noch 44% des gesamten Wohlstandes. Im vergangenen Jahr waren 

es schon 48 %. Und 2016 wird das eine Prozent der Superreichen mehr als die Hälfte 

des weltweiten Vermögens besitzen. 

Те, що спостерігаємо на екрані ZDF heute називатимемо графіком (Рис. 

30, Рис. 31). Графік з’являється на екрані у два етапи. Перший етап інформує 

глядача про те, що у одного відсотка населення планети більше майна, ніж у 99 

% разом узятих. Другий етап: більше, ніж один мільярд людей живуть менше, 

ніж на 1, 25 долари на день.  

Графік розбитий на два етапи заради привернення уваги глядачів. Обидва 

графіки супроводжуються словосполученням alarmierende Zahlen (тривожні 

дані). Як уже зазначалося в пропонованій роботі, науково було доведено, що 

найбільшу увагу людини привертають саме негативні події: природні 
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катаклізми, автомобільні та авіакатастрофи. Саме прикметник «тривожний» на 

нашу думку є таким, який передає увесь негативізм події.  

Другий графік є унаочненням того, як живе більшість людей на планеті. 

Тут використаний той самий прикметник «тривожний». Адже й справді надана 

інформація цілковито відповідає значенню цієї лексеми. «Тривожний» – 

сповнений тривоги, неспокою, хвилювання; який виражає тривогу, побоювання 

[294]. Можна зробити висновок, що текст повністю відповідає зображенню на 

екрані.   

Редактори RTL aktuell вирішили обмежитися одним графіком, та від цього 

його інформативність не постраждала. Глядачі спостерігають чіткий графік, де 

одна вісь це роки, інша – процентне співвідношення (Рис. 32). Для порівняння 

взяті 2009, 2014 та 2016 роки. Ведучий розповідає, як змінилося 

співвідношення майнової власності найбагатших людей світу. У 2016 році один 

відсоток багатіїв володітиме більш, ніж 50 % світового майна.  

Інформативно новини обох каналів ідентичні, відмінність спостерігаємо у 

візуалізації змісту у графіках. ZDF не виводить на перший план інші роки, а 

унаочнює те, що маємо зараз. RTL для більшого привернення уваги та 

порівняння виводить на екран інформацію за інші роки, щоб глядачі змогли 

порівняти та зорієнтуватися, які тенденції очікують людство у майбутньому. 

Графік RTL також повністю відповідає змістові тексту.  

У телевізійних новинах акцент завжди робиться на сильніших 

компонентах: якщо загальні зображення, швидкоплинний відеоряд, акцент 

робиться на тексті, тобто він буде інформаційно насиченим, та навпаки, якщо 

мало інформації – акцент на відео та зображенні.  

Візуальні аналітичні дані є найбільш інформативним типом зображень. 

Такі дані називають інфографікою. За допомогою інфографіків «унаочнюють 

співвідношення статистичних даних, об’єктів, на основі яких можна зробити 

певні висновки» [200, с. 170]. Нижче подана таблиця кількості досліджених 

одиниць у новинах обраних телеканалів.  

 

https://www.duden.de/rechtschreibung/alarmieren
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Таблиця 3.2 

Кількісні показники текстів теленовин, які слугують досягненню 

достовірності 

 Кількість 

текстів 

 

Кількість 

друкованих 

знаків 

Кількість 

інфографіків(схеми, 

графіки, таблиці) 

Кількість 

інформа-

ційних мап 

RTL aktuell 50 700000 20 7 

ZDF heute 50 725000 67 64 

 

Як видно із таблиці, кількість опрацьованих текстів та знаків, що у них 

містяться, на обох каналах майже однакова. Це пов’язано із тим, що у 

середньому тривалість новинного випуску теленовин RTL aktuell та ZDF heute 

становить 15 хвилин. За кількістю інфографіків та інформаційних мап новини 

відрізняються. Протягом усіх випусків RTL aktuell ми спостерігали лише 20 

інфографіків та 7 інформаційних мап. Інформативність новин від цього не 

постраждала, але засобів унаочнення або локалізації подій значно менше, ніж у 

теленовин ZDF heute. Ці новини у кожному своєму випуску містять по два-три 

інфографіки або інформаційні мапи, тобто новини унаочнюються цими 

допоміжними засобами майже у кожному сюжеті. Новини ZDF heute прагнуть 

надати своєму глядачеві якомога повну інформацію і використовують усі 

допоміжні засоби для цього, цим пояснюється така кількість графіків та мап.  

У цих новинах можна сповна спостерігати взаємодію вербальних засобів 

із невербальними. Глядач бачить зображення на екрані, чує текст і все 

складається в одне задумане автором ціле.   

Отже, можна зробити висновок, що досліджені зображення спрощують 

сприйняття текстової інформації за допомогою підкріплення останньої 

відеорядом, графіками, таблицями, схемами, картами та фотографіями. Такі 

маніпуляції призводять до впливу на адресата, вони інтерпретують події у 

такому аспекті, який першочергово був задуманий автором. В усіх 

проаналізованих текстах та відеоматеріалах, де використовувалися графіки та 
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таблиці, текст збігається із зображенням. Усі вищезазначені невербальні 

компоненти в розглянутих нами теленовинах уживаються для локалізації події 

або явища, унаочнення, засвідчення фактів, трансляції з місця події, а отже 

подача неправдивої інформації стає неможливою з точки зору глядача.  

 

3.5. Експресивна функція зображення у теленовинах  

 

Категорія експресивності, як відомо, притаманна телекомунікації, але 

коли йдеться про новини, поняття «експресії», на перший погляд, дещо 

нівелюється. У дійсності експресія має право на існування й у теленовинах, про 

що свідчать результати аналізу стилістичних засобів, які в них застосовуються. 

Дослідивши корпус текстів теленовин, ми дійшли висновку, що експресивна 

функція зображень проявляється у використанні інфотейнменту, тобто 

поєднання інформації та розваг. Також було виявлено, що використання 

насильницьких сцен та відео викликає певний емоційний стан глядача і 

спонукає його до виокремлення певного ставлення.  

 

3.5.1. Інфотейнмент у теленовинах 

 

Новинний текст характеризується стилістично нейтральними мовними 

засобами та малою кількістю емоційно-забарвленої лексики, з одного боку, та 

прямо протилежними ознаками, непритаманними нейтральному стилю новин, з 

іншого. Це явище зумовлене інфотейнментом (англ. infotainment = information + 

entertainment), тобто поєднанням інформування та розваги у сучасних ЗМІ. 

[189,  с. 154]. 

Поняття інфотейнменту розглядалося багатьма дослідниками в різних 

аспектах (У. Бернхард, Д. Туссу, Л. М. Драгун, Є. В. Потєхіна, О. Ю. Агамян та 

інші), проте достатньої уваги цьому явищу у текстах теленовин не було 

приділено. М. Маклюен [цит. за Стеценко Н. М.], досліджуючи інформаційну 

сферу, дійшов висновку, що сучасному суспільству більше не потрібні 
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«хардньюз» з їх соціальними проблемами, суспільство прагне бачити та чути 

розважальну інформацію [189, с. 154].  

У пропонованому дисертаційному дослідженні виокремлено з відеоновин 

ті частини, де представлений інфотейнмент. Як зазначалося раніше, новини 

поділяються на «hard news» та «soft news». До першої частини належать 

політичні, економічні, релігійні блоки новин. А от у так званих «soft news» 

більшою мірою представлений інфотейнмент, інакше кажучи новини із 

розважальними елементами.  

Журналісти, редактори новин завжди використовують засоби, які мають 

привернути увагу аудиторії та принесуть високі рейтинги. Ці прийоми загалом 

впливають на форму подачі інформації та на концепцію новин. 

Є. М. Драгун розрізняє вербальні та невербальні прийоми інфотейнменту. 

До вербальних прийомів належать лексичні засоби мови, а до невербальних 

належать іміджеві, структурні, художні та технічні прийоми [53, с. 19]. Легкість 

подання, привабливість та доступність інформації досягаються за допомогою 

мовної гри, трансформації фразеологізмів, лексичних повторів, тавтологій, 

антонімів та синонімів, а це сприяє посиленню дотепності ведучого та 

підвищенню його авторитету в очах аудиторії. Риторичні питання, включені до 

розважального блоку, роблять новини діалогічними. За допомогою цих питань 

глядач має змогу самостійно сформувати свою думку до поданої інформації. 

         До невербальних технічних прийомів належать комп’ютерна графіка, 

використання різних технологій під час монтажу та зйомки, звукові та візуальні 

ефекти. Завдяки цим засобам глядач запам’ятає образи, показані на екрані. 

          Н. С. Стеценко також підтримує твердження, що автор новин приділяє 

увагу не лише суті події або явища, а і яскравим деталям, які інколи не мають 

важливого значення для розкриття теми, але які «збагачують сюжет образно та 

емоційно» [189, с. 155]. Авторка має власну класифікацію лінгвістичних 

прийомів, які роблять новини більш розважальними. Вона виокремлює 

використання розмовної лексики, просторіччя, іронічних висловлювань, 
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метафори, цитат медіаперсон, мовну гру, навмисне спрощення інформації, 

створення яскравих образів певним подіям або персонам [189, с. 155].    

Факт присутності у випусках новин елементів інфотейнменту дозволяє 

глядачу отримувати окрім потоку «жорстких» новин ще декілька «легких», які 

більше впливають на його емоційність.  

Так, наприклад, новорічний випуск новин каналу ZDF транслював 

глядачам пряме включення з Берліну, де зібралося багато люду. Автор 

розповідає як у світі зустрічають Новий рік і перемикає на ведучих у місто. 

Вони тішать новинами про те, що виступатиме гурт «Токіо готель». Такі 

передноворічні новини налаштовують глядача на позитивний лад. Глядач знає, 

що не буде політичних дебатів, від яких уже всі втомилися, не буде розповідей 

про війни, перевернутий на мілині лайнер, біженців, аварії, він знає, що він 

може розслабитися перед телевізором і насолоджуватися концертом, а згодом 

зустріти Новий рік.  

Теленовини каналу RTL майже завжди (75% усіх випусків) наприкінці 

випуску подають новину із елементами інфотейнменту. Це робиться з метою 

відволікання глядача від негативних новин, почутих за останні 10-15 хвилин, а 

також для налаштовування глядача на позитивні емоції. У випусках новин 

присутні різні елементи інфотейнменту. Це і опитування посеред вулиці на 

різні соціальні теми: писати в школах від руки чи друкувати, купування меблів, 

куріння на балконах, податок на випльовування жувальної гумки на вулиці, 

інтерактивне спілкування ведучих з простими перехожими, музичний супровід 

новини і т. д. Усе перераховане вище завжди унаочнюється, щоб глядач мав 

змогу спостерігати за усіма експериментами та опитуваннями.  

 Проаналізуємо приклад новин телеканалу RTL (17.01.15):  

Moderatorin: Und wir kommen zu einem Thema, bei dem sich viele Paare auch heute 

in den deutschen Möbelhäusern sicher nicht immer einig waren, um es mal 

diplomatisch auszudrücken. Laut einer neuen Studie ist 9 von 10 Deutschen ein 

gemütliches Zuhause wichtiger als ein schickes Auto. Doch das gemeinsame 
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Einrichten ist nicht immer einfach. Wie die Deutschen die Streitfragen beim 

Möbelkauf lösen, Karolin Setlag und Koni Hanemann berichten.  

 Karolin Setlag: Romantikecke mit Blumen oder doch eher kühl, klar und eckig. 

Möbelkauf kann ganz schnell zum Ehekrach führen. Tatsächlich tut sich hier ein 

Graben zwischen den Geschlechtern auf. Kuschelig muss die Wohnung sein, meinen 

zwei Drittel der Frauen. Ähnlich sieht es nur ein Drittel der Männer. Allerdings 

haben die hier sowieso wenig Einfluss. 

 Frank Surholt, Otto-Versand: Zuletzt entscheiden die Frauen über die Möbel, 

die fürs zu Hause eingeschafft werden, den Männern geben sie aber das Gefühl, dass 

sie die Entscheidung getroffen haben. 

 Karolin Setlag: Diplomatisch ausgedrückt klingt das dann so: Wir entscheiden 

es definitiv zusammen, aber er lässt sich auf meine Wünsche ein. Bei der 

Kaufentscheidung gehen 75 % der Deutschen vor allem nach dem Aussehen. Fast 

eben so viel achten beim Möbelkauf auf Funktionalität. Der Preis landet mit 52% nur 

auf Platz 6 der wichtigsten Kriterien. Wenn sich Paare gar nicht einigen können, 

nützt es auch übrigens nicht, noch weitere Möbelhäuser zu besuchen. 

 Uwe Linke, Wohnpsychologe und Paartherapeut: Wenn der Geschmack 

maximal unterschiedlich ist, dann haben die Leute wahrscheinlich noch ein größeres 

Thema ihrer Beziehung nicht bearbeitet. Die Erfahrung als Paartherapeut zeigt, dass 

man sich schon ein bisschen annähert und dass man nicht vollkommen 

entgegengesetzt vom Geschmack ist.  

 Karolin Setlag: Oder man gibt die Entscheidung komplett an die Partnerin ab. 

Beste Aussichten für Möbelkauf und Beziehung.  

 Новина подається наприкінці ефіру і є «м’якою» новиною. Мова йде про 

те, як молоді пари вибирають та купують меблі. Здавалося б – це не досить 

складна справа, та ті, хто це пережив не погодяться із таким твердженням. 

Можемо виокремити декілька речень з іронією, де вона є важливим засобом для 

посилення виразності мовлення і базується на використанні різних 

стилістичних засобів:  
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- Möbelkauf kann ganz schnell zum Ehekrach führen. Tatsächlich tut sich 

hier ein Graben zwischen den Geschlechtern auf (метафора). 

- Ähnlich sieht es nur ein Drittel der Männer. Allerdings haben die hier 

sowieso wenig Einfluss (розмовний стиль, оцінка чоловіків з позиції 

вищості). 

- Oder man gibt die Entscheidung komplett an die Partnerin ab. Beste 

Aussichten für Möbelkauf und Beziehung (зевгма). 

 У наведених вище прикладах присутня іронічна оцінка участі чоловіка 

під час купівлі меблів. Автор наголошує, що чоловікові краще віддати жінці 

остаточне право вибору. Інакше це може перетворитися мінімум на сварку, 

максимум на розлучення.  

 У наступному прикладі RTL aktuell 12.01.15. подається інформація про 

виховання дітей, і як батьки себе при цьому почувають. Вони знаходяться під 

тиском, прагнучи встигнути все із своїми нащадками, працюючи при цьому.  

Peter Kloeppel, Moderator: Viele Eltern in Deutschland setzen sich bei der 

Erziehung ihrer Kinder stark unter Druck. Das ist das Ergebnis einer aktuellen 

FORSA-Umfrage für die Zeitschrift „Eltern“. Dennoch haben rund ¾ aller Mütter 

und 2/3 der Väter das Gefühl als Eltern nicht gut genug zu sein. Woran das liegt und 

wie der liebe Nachwuchs Mama und Papa beurteilt, das weiß unser noch kinderloser 

Reporter Stephan Framke.  

Stephan Framke: Der Familienalltag als Vollzeitjob auch bei den Herrmanns. 

Die Töchter müssen zum Sport, Hausaufgaben stehen an und der Familie ist wichtig 

gemeinsam zum Abend zu essen. Das ist schon rein logistisch eine Mammutaufgabe 

für die berufstätigen Eltern. Der Hauptgrund aber für stressigen Familienalltag sind 

die Erwartungen der Eltern an sich selbst. Jeder will als Mama oder Papa der oder 

die Beste sein.  

Stephan Framke: Die Experten raten Eltern sich nicht verrückt machen zu 

lassen, sondern auf ihr Bauchgefühl zu hören oder auf ihre Kinder. Denn die sagen 

zu 92% genau das, was uns die Herrmanns Töchter bestätigen.  
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Lilly Herrmann, Tochter: Für mich und meine Schwester, glaub ich, dass sie 

die perfekten Eltern sind.  

Stephan Framke: So viel falsch haben sie also nicht gemacht.  

Уже на початку модератор іронізує, називаючи дітей der liebe Nachwuchs 

(дорогі нащадки), а репортера, який вестиме розповідь про дітей та тему 

батьківства, бездітним – unser noch kinderloser Reporter Stephan Framke. 

 Далі репортер перераховує завдання, які батькам слід виконувати разом з 

дітьми. При цьому він висловлює свою оцінку за допомогою іменника 

Mammutaufgabe – гігантське завдання для працюючих батьків (Das ist schon rein 

logistisch eine Mammutaufgabe für die berufstätigen Eltern). Вживаючи обрану 

лексему (гіпербола), автор репортажу зображає, наскільки важким може бути 

батьківство. Також сімейну буденність він називає стресовою (Der Hauptgrund 

aber für stressigen Familienalltag sind die Erwartungen der Eltern an sich selbst). 

Це може бути викликано тим, що автор не має дітей та ставиться до них 

критично, і не уявляє, як би він повів себе у таких ситуаціях.  

 Наприкінці сюжету маємо змогу спостерігати за експертами з сімейних 

питань, які радять не божеволіти та покластися на своє «шосте чуття», або на 

думку своїх дітей. (Die Experten raten Eltern sich nicht verrückt machen zu lassen, 

sondern auf ihr Bauchgefühl zu hören oder auf ihre Kinder). Тут автор вживає вже 

розмовну лексику, тим самим надаючи мові невимушеності та розбавляючи 

нейтральний стиль подання новин.  

 Наведений нижче приклад ілюструє новини з елементами інфотейнменту 

каналу ZDF 19.12.14. Сюжет не є багатим на розмовну лексику, просторіччя, 

іронію. Елемент розваги представлений анонсом музею, який люди зможуть 

відвідати задля самоосвіти та відпочинку. 

Einmal einen Mythos erleben: den wohl berühmtesten und sicher 

berüchtigtsten Luxusdampfer aller Zeiten. Der Mythos „Titanic” ist greifbar, weit 

weg von den Ozeanen der Welt. Dafür am Rhein, in Speyer. Mehr als 250 Original-

Fundstücke sind dort zu sehen. Und auch die noble Einrichtung der Titanic kann man 

besichtigen. In der ersten Klasse: purer Luxus. Prunkvolle Treppenhäuser, Gänge 
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wie in Nobelhotels, exquisite Bars und Cafés. Alle Orte, die für die Ausstellung 

akribisch nachgebaut wurden. Christopher Heinze hat sich umgesehen.  

Christopher Heinze: Detailgetreu nachgebaute Luxussuiten, das prachtvolle 

Panoramacafé, die berühmte Treppe der ersten Klasse. Aber auch enge 

Mehrbettkabinen weit unten im Schiff samt dauerdröhnenden Motoren. In Speyer ist 

der Mythos Titanic erlebbar, erstmalig in Deutschland, die Ausstellung aus Amerika 

neu arrangiert. Eine Kombination aus Inszenierung und originalen Fundstücken. 

Новина розпочинається із заголовка Einmal einen Mythos erleben, що не 

може не привабити, адже хто з глядачів не хотів би відвідати справжню 

легенду. Мова йде про інсталяцію всесвітньовідомого Титаніка, який так і не 

побачив берегів Америки. Автор називає корабель wohl berühmtesten und sicher 

berüchtigtsten Luxusdampfer aller Zeiten (найвідоміший та безсумнівно 

горезвісний пароплав класу «люкс» усіх часів). Автор надає саме таку оцінну 

характеристику пароплаву задля швидкого орієнтування глядача. Маємо 

розуміти: Титанік потонув, але у німецькому Шпеєрі з’явився новий Титанік, 

майже ідентичний справжньому. Автор описує дизайн та інтер’єр корабля, 

вживаючи оцінні прикметники nobel (частина композита в порівнянні), pur, 

exquisite, prunkvoll, akribisch, за допомогою яких глядач має змогу уявити 

наскільки шикарним та оригінальним є цей комплексний музейний експонат. 

Таким чином автор приваблює, заманює глядачів відвідати цей музей.  

Здавалося б теми дуже невимушені, прості та зрозумілі, але вони досить 

часто підкріплені думками експертів та професіоналів у тій чи іншій галузі.  

Інфотейнмент впливає не лише на розум індивіда, а також на його 

емоційний стан. Гедоністична функція масмедіа посилюється завдяки 

інфотейнменту: потурання людським бажанням та потребам створює 

можливості для маніпулювання [53, с. 18]. 

Дослідники інфотейнменту наголошують, що надмірне використання 

прийомів інфотейнменту може впливати на зниження якості інформаційної 

програми.  
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Факт наявності у досліджених новинних випусках елементів 

інфотейнменту дозволяє активізувати увагу глядача, якщо він втомився від 

перегляду «жорстких» новин. Потік інформації стає таким чином більш 

невимушеним, що у свою чергу посилює впливовий потенціал новин. Як 

зазначалося раніше, людина не прагне аналізувати розважальні елементи новин, 

що дуже вигідно для журналіста. Якщо переслідується мета маніпулювання, то 

цього можна дуже легко досягти, використовуючи інфотейнмент.  

У відсотковому співвідношенні інфотейнмент новин RTL aktuell складає 

10 відсотків від загального тексту/сюжету. Майже в усіх випусках новин RTL 

aktuell представлений інфотейнмент (75 %). Новини ZDF heute налічують 

меншу кількість розважальних новин у своїх випусках. Вони складають 

приблизно 8% від загального тексту та представлені у кожному шостому 

випуску новин, тобто у 16%. Новини з інфотейнментом на обраних каналах 

завжди гармонійно поєднуються із звичайним потоком новин. Серед мовних 

засобів для них характерні анаколуфи, риторичні питання, порівняння, 

метафори, зевгма, іронія та розмовна лексика.  

 

3.5.2. Зображення насилля в теленовинах  

 

Серед видів змісту, які несуть у собі велике експресивне навантаження 

виокремлюємо насилля. Незаперечним фактом є те, що на телебаченні новин 

без зображення насильства просто не існує. Інше питання – це розбіжності у 

виборі відеодоказів для ефіру з етичних міркувань того чи іншого телеканалу. 

Із проаналізованих нами випусків новин можна зробити висновок, що на 

обраних каналах стовідсотково уникають зображень трупів або 

важкопоранених, які стікають кров’ю. Дещо суперечливим є дослідження 

Петера Вінтерхофа-Шпурка, в якому він дійшов висновку, що приватні 

телерадіокомпанії більше схильні до грубого зображення насилля, так само як і 

розбійних нападів та аварій. Автор зазначає, що приватні телерадіокомпанії під 

час вибору зображення для випуску новин орієнтуються на той факт, що 
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новини із зображенням негативної інформації викликають більший інтерес 

глядачів, ніж позитивні новини [283, с. 104].  

Випуски новин обраних телеканалів, що вийшли у період, який 

досліджувався, мали у сюжеті цілу низку насильницьких подій, аварій, 

катастроф, терористичних нападів. Серед них розстріл журналістів у редакції 

«Charlie Hebdo» у Парижі, падіння літака азіатської авіакомпанії у море 

поблизу Борнео, пожежа на лайнері у водах Адріатики, терористичні атаки по 

всій Франції та Бельгії. Нижче наведено декілька прикладів зображення 

насильства у теленовинах.  

    

  Рис. 33 (RTL aktuell 07.01.15)    Рис. 34 (RTL aktuell 07.01.15) 

Frankreich ist unter Schock. Bei einem Mordanschlag mutmaßlicher Islamisten 

auf das Satiremagazin "Charlie Hebdo" sind in Paris mindestens 12 Menschen 

getötet und mehrere teilweise lebensgefährlich verletzt worden. Die drei Täter 

drangen schwer bewaffnet in die Redaktionsräume ein und richteten dort ein 

Massaker an. Die Mörder sind noch auf der Flucht. Bourdot Wasseuo fasst die 

Ereignisse zusammen.  

Bourdot Wasseuo: Vom Dach eines Nachbargebäudes filmt ein Augenzeuge 

das Moment des Attentats. „Allah Akbar“ ist darauf zu hören („Gott ist groß“) und 

daneben viele Schüsse. Auf einem zweiten Amateurvideo sind die Täter aus nächster 

Nähe zu sehen. Schwer bewaffnet feuern sie vor dem Gebäude von der Redaktion auf 

einen Polizisten, der bricht getroffen auf dem Bürgersteig zusammen, fleht um sein 

Leben. Doch die Terroristen kennen keine Gnade. Anschließend steigen die 

Terroristen in ein Auto und verlassen die Szene. Es ist der schwerste Terroranschlag 

in Frankreich seit Jahrzehnten. 
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На зображеннях (Рис. 33, Рис. 34) бачимо машини поліції та швидкої 

допомоги, співробітників редакції, яким пощастило вижити, вони у шоковому 

стані. Як і належить, текст супроводжується відеорядом. Зображень 

застрелених працівників редакції не показують. Автор розповідає нам про те, 

що Франція знаходиться у стані шоку. Очевидно, що зображення мертвих та 

крові у кадрі додало б драматизму загальній сцені, але у цих новинах такі 

зображення відсутні. При цьому модератор наголошує, що кадри, де терористи 

тікають, застрелюючи поліцейського, зняті аматором, можуть бути нечіткими. 

На відео чути постріли, але поранених та вбитих глядачам не показують з 

етичних міркувань, адже новини можуть дивитися й діти. Також глядачі мають 

можливість спостерігати за потерпілими, яким пощастило вижити, що викликає 

високий рівень співчуття. Тобто подія, що сталася має найвищий рівень 

трагічності та занепокоєння, а відео до неї більш-менш нейтральне. Таким 

чином автори хотіли вберегти дітей та людей зі слабкою психікою, які 

дивляться новини, від емоційного потрясіння. Функція тексту тут має не тільки 

інформативний характер, а ще й роз’яснювальний з метою досягти 

контрольованого емоційного сприйняття глядачем трагічних подій. 

Серед мовленнєвих засобів увагу привертає найвищий ступінь 

порівняння прикметника der schwerste Terroranschlag (найтяжчий 

терористичний акт). Автор висловлює за допомогою цього граматичного засобу 

факт, що такої жорстокості Париж та Франція взагалі ще не бачили.  

Із уживанням фразеологізмів um das Leben flehen (благати залишити 

живим) та keine Gnade kennen (не знати пощади) автор зображає трагічність, яку 

не показано на відео. 

    
            Рис. 35  (ZDF heute 07.01.15)           Рис. 36 (ZDF heute 07.01.15) 
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 Schwer bewaffnete Männer stürmen heute Mittag die Redaktion des 

französischen Satiremagazins „Charlie Hebdo“ in Paris. Kaltblütig schießen sie um 

sich, es gibt viele Opfer. Ein Anschlag auf die Meinungsfreiheit.  

Petra Gerster: Kein guter Abend, der mit solchen Nachrichten beginnt, meine 

Damen und Herren, trotzdem, willkommen bei heute. Norbert König ist für den Sport 

an meiner Seite. Der Anschlag von Paris trifft Frankreich, trifft Europa ins Herz, 

denn es ist nicht nur ein Anschlag auf Menschenleben, sondern auch einer auf die 

Freiheit von Presse und Kunst. Die Attentäter haben sich als Ziel für ihre tödlichen 

Waffen die Redaktion ausgesucht, die wegen Mohammed-Karikaturen und anderen 

islamkritischen Comics schon lange bedroht wurde. Am helllichten Tag überfallen 

bewaffnete Männer die Redaktion der Satirezeitschrift „Charlie Hebdo“ mitten in der 

Stadt und schießen um sich. 12 Menschen sind tot, die Täter auf der Flucht. Vom Ort 

des Anschlags berichtet Susanne Freitag.  

Susanne Freitag: Sie riefen alle Allah Akbar (Allah ist groß) und erschossen 

kurz danach einen Polozisten. Die Amateurfilmszene ist so unerträglich, dass wir sie 

nicht zeigen. Wir haben den Propheten Mohammed gerächt, ruft einer der Täter als 

er zum Fluchtauto läuft. Das war heute um 11,30 Uhr mitten in Paris. 12 Menschen 

starben. Die Redakteure und Karikaturisten des Satiremagazins Charlie Hebdo, 

saßen bei ihrer Redaktionskonferenz, als mehrere maskierte Attentäter wahllos auf 

sie schossen. 

Зображення цієї теленовини на каналі ZDF heute (Рис. 35, Рис. 36) дуже 

схожі із зображеннями RTL aktuell, подекуди навіть ідентичні. З одного боку, це 

можна пояснити аматорським відео, яке розповсюдилося в інтернеті та на 

сайтах новинних агенцій, куди інколи і звертаються транслятори новин. З 

іншого боку, зовнішні обставини (подія, поліцейські, машини швидкої 

допомоги і т. д.) ситуація однакова, з якого б ракурсу її не знімали.  

Випуск розпочинається саме з цієї новини, про яку повідомляє нам 

модератор. Вона коротко вводить глядачів у суть справи і передає слово 

репортеру. Зазвичай на початку кожного випуску ведуча вітає глядачів звичним 

guten Abend, та цього разу у зв’язку із терористичним нападом, ведуча зустріла 
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глядачів словами kein guter Abend. Демонструється лише частина аматорського 

відео, тому що, як ведуча зазначає, сцени, які містяться у відео, нестерпні. Так 

само бачимо поліцейські автівки, машини швидкої. Аналіз показав, що цей 

текст більш емоційно забарвлений, на відміну від тексту новин RTL aktuell. Тут 

модераторка наголошує, що подія, що сталася, це не лише посягання на людські 

життя, а посягання на свободу думки, свободу преси та мистецтва. Тобто вона 

дає оцінку події, не займає позицію сторонього спостерігача, сухо зачитуючи 

новини.  

На відео видно, як на каталках вивозять людей, але не зрозуміло, чи живі 

вони. Із тексту ми дізнаємося, що є 12 вбитих та багато поранених.  

Виокремленими мовленнєвими засобами, за допомогою яких відбувається 

вплив на глядача теленовин, є прикметники та прислівники, які в зазначеній 

ситуації отримують негативну оцінку (schwer bewaffnet, kaltblütig, wahllos 

schossen), а також  прикметник tödlich у сполученні tödliche Waffen, який має 

експліцитну негативну оцінку. Ужитий автором тексту фразеологізм ins Herz 

treffen показує, наскільки глибоко ця атака торкнулася життів простих людей, 

міста, країни. Подію, що сталася, модератор постійно називає Anschlag. Одним 

із значень цього слова є: насильницька атака, атака, спрямована на знищення 

[296]. Саме ця лексема посилює негативну оцінку події, про яку йдеться в 

новинах.  

Повертаючись до твердження Петера Вінтерхофа-Шпурка, в якому він 

дійшов висновку, що приватні телерадіокомпанії більше схильні до грубого 

зображення насилля, можемо констатувати, що, проаналізувавши новини про 

напад на редакцію журналу Charlie Hebdo та зображення до них, підтвердження 

цьому твердженню ми не знайшли. Навіть навпаки, на державному ZDF глядачі 

спостерігали, як вивозять чи то поранених, чи то вбитих. Задля більшої 

трагічності автори можуть уживати мовленнєві засоби, які посилюють 

враження глядачів і відповідно до мети автора можуть налаштувати глядача або 

на позитивне, або ж на негативне сприйняття подій.  
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На думку Сафронової О. В. [176, с. 70] показ насильницьких дій на 

телебаченні – це тривожний фактор. Масмедіа чинять деструктивний вплив, 

поширюючи негативну інформацію, цей вплив здатен призвести до втрати 

певних цінностей, традицій, дезорієнтації. Дослідниця пише про вплив 

телевізійного насилля на духовну культуру зокрема та на суспільство. 

А. В. Клочкова вважає, якщо глядач постійно спостерігає за сценами 

жорстокості й насилля, це може призвести до того, що з’явиться відчуття 

безпорадності та безвиході стосовно потенційної загрози та відчуття страху 

перед вуличною злочинністю [87, с. 31]. 

Очевидно, що завдання журналістів полягає у висвітленні останніх 

найважливіших подій, тому вони змушені відображати події зі сценами агресії, 

страху та жорстокості. А. В. Клочкова зауважує, «чим більше новина негативна, 

тим більша вірогідність для неї стати цікавою для користувача. Людину 

приваблює таємний світ криміналу, агресії, боротьби через його незрозумілість 

та нелогічність. Теми погроз, насилля, голоду, репресій, хвороб стимулюють 

увагу та процес єднання на основі древньої сторони людської натури» [87, с. 

32]. 

Підсумовуючи дані здійсненого аналізу, констатуємо, що автори 

досліджених новин, зображаючи усі трагічні події, що відбуваються у світі, 

прагнуть до нівелювання насильницьких сцен, зображень трупів, крові у своїх 

відео. Тексти таких новин мають насамперед більше вербальних засобів 

експресивності та емоційності, ніж відео до них. За таким принципом 

працюють журналісти як приватного каналу RTL, так і державного телеканалу 

ZDF. 

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3 

 

1. До паравербальних засобів, що вживаються у телевізійних новинах RTL 

aktuell і ZDF heute, належать пози, жести та міміка телеведучих. Ці засоби 

допомагають телеведучому здійснювати неопосередкований прагматичний 
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вплив на глядача. Охарактеризовано паравербальну поведінку п’яти 

телеведучих з телеканалів ZDF та RTL. Крістіан Зіверс, ZDF heute, справляє 

позитивне враження, зачитує новини впевнено з легкою усмішкою. Його пози, 

жести та міміка свідчать про відкритість до аудиторії. Ведуча ZDF heute Петра 

Ґерстер тримається насамперед стримано, про що свідчать її пози, жести та 

міміка, дозволяє собі легкі розведення руками, часто тримає ручку, якою вказує 

на деякі зображення. Ведуча виглядає природньою та відкритою до глядача.  

Ведучий теленовин RTL aktuell Петер Кльопель стриманий та серйозний. 

Під час проаналізованого ефірного часу він демонстрував емоції обурення, 

згоди, схвалення. Порівняно з іншими телеведучими його спектр міміки та 

жестів найширший серед усіх: насуплення брів, стискання губ, кивання 

головою, руки завжди відкриті, що означає відкритість до глядацької аудиторії. 

Він проявляє інтерес до співрозмовника, перехиляючись через стіл у бік 

камери. Одягу ведучого притаманний офіційно-діловий стиль.  

Анет Мьоллер, RTL aktuell, виглядає позитивно, завжди усміхнена, 

впевнена та доброзичлива. У одязі та макіяжі переважають світлі кольори. Вона 

веде діалог із глядачами, ставить риторичні питання та висловлює власні думки 

та очікування щодо певних подій. 

Лотар Келлер, RTL aktuell, третій незмінний ведучий цих новин. Він 

стриманий та врівноважений, завжди усміхнений. Його арсенал міміки та 

жестів не такий широкий, як у його колег. Він іноді киває головою у знак згоди 

із сказаним, розводить руки, що можна потрактовувати як відкритість до 

аудиторії.  

2. Образи усіх ведучих гармонійно вписуються в іміджеву концепцію 

новин на кожному із обраних каналів, їх жести дещо обмежені та стримані, але 

завдяки їх виразам обличчя можна декодувати приховане власне ставлення до 

певних подій та явищ (схвалення, згода, співчуття). Ведучим ZDF heute 

найбільше притаманна стриманість та скутість жестів і мімічних виразів 

обличчя.  
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3. Текст та зображення у новинах як дві різні системи знаків доповнюють 

одна одну, взаємодіють та викликають у глядачів появу певних емоцій. 

Зображення чітко та точно передають те, про що написано в тексті, виконуючи 

підсилюючу функцію.  

4. Важливим фактором невербальної передачі інформації, як і вербальної, 

є візуальне сприйняття дійсності адресантом і реципієнтом. Зображення будь-

якого роду: фотографія, зображення, фільм мають у досліджених новинах 

доказовий характер.  

5. Зображення в теленовинах доцільно диференціювати за видом 

продукування, за інтерактивним, семантичним і прагматичним аспектами та за 

фактором привабливості. Вони виконують чотири основні функції: 

прагматичну, інформативно-ілюстративну, атрактивну та експресивну. 

Атрактивна функція є частково експресивною, оскільки описуючи атрактивну 

функцію на вербальному рівні, вона реалізується експресивними засобами.  

6. Невербальні компоненти, представлені на задньому плані студії, несуть 

інформативне та емоційне навантаження. Виокремлено п’ять типів зображень 

заднього плану студії: фото-кліше, фотопортрети, фотомонтажні зображення, 

алегоричні фото, рухомі (динамічні) зображення. У новинах ZDF heute фото-

кліше складають 48,7%, а фотопортрети – 49,8% від загальної кількості 

зображень, що свідчить про ілюстративний та доказовий характер таких новин. 

Дуже малу кількість складають фотомонтажні зображення – 0,2% та рухомі – 

1,3%, а алегоричні фотографії взагалі відсутні, що є доказом того, що новини не 

прагнуть розважати свого глядача і мають високий ступінь серйозності та 

достовірності. У новинах RTL aktuell найбільше представлені фотомонтажні 

зображення – 57,3%. Фотопортрети посідають другу позицію – 25%, за ними 

фото-кліше – 15%. Рухомі зображення складають 2,5%, а алегоричні фото – 

0,2%, 

7. Інфографіки й інформаційні мапи унаочнюють статистичні або 

географічні дані теленовин. У досліджуваному корпусі теленовин RTL aktuell 

зафіксовано 20 інфографіків та 7 інформаційних мап. ZDF heute оперують 
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більшою кількістю інфографіків – 67 та інфомап – 64, тобто у кожній 

телепередачі автори використовували не менше двох засобів унаочнення 

статистичної інформації чим досягається найбільша достовірність новин. 

8. Експресивна функція зображень проявляється у використанні 

інфотейнменту, тобто поєднанні інформації та розваг, а легкість і 

невимушеність таких новин посилює їхній впливовий потенціал.  

9. Інфотейнмент новин RTL aktuell складає 10 відсотків від їхнього 

загального тексту/сюжету. Майже в усіх випусках новин RTL aktuell 

представлений інфотейнмент (75 %). Новини ZDF heute налічують меншу 

кількість розважальних новин у своїх випусках. Вони становлять приблизно 8% 

від загального тексту та представлені у кожному шостому випуску новин, тобто 

у 16% корпусу теленовин. Новини інфотейнменту на обраних каналах завжди 

гармонійно поєднуються із звичайним потоком новин. Серед стилістичних 

засобів для них характерними є анаколуфи, риторичні питання, порівняння, 

метафори, зевгма, іронія та розмовна лексика. 

10. Насильницькі сцени новин RTL aktuell зображуються більш 

нейтрально, без показу вбитих та крові задля уникнення негативного впливу на 

психічний стан глядача, якою б трагічною новина не була. Функція тексту при 

цьому не лише інформаційна, але й роз’яснювальна, яка має на меті досягнення 

контрольованого емоційного сприйняття глядачем трагічних подій з потужним 

експресивним потенціалом. 

Зображення насилля у новинах ZDF heute має трагічний характер 

(зображення нажаханих людей або людей, які співчувають учасникам трагічних 

подій). Ведучі впевнено висловлюють співчуття постраждалим, 

використовуючи прикметники та прислівники, які в зазначеній ситуації 

отримують негативну оцінку.  

11. Прагматична функція невербальних і паравербальних засобів новин 

ZDF heute та RTL aktuell реалізується за допомогою використання 

різноманітних способів презентації інформації та каналів її передачі, 

наприклад, звуку, відеоряду, фотографій, схем, карт, інфографіків. 
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Комунікативна поведінка ведучих новин ZDF heute і RTL aktuell 

супроводжується різними експресивними жестами, позами та мімікою, що є 

відображенням ставлення тележурналіста до події, про яку йдеться. Вагому 

роль у створенні маніпулятивного ефекту відіграє підбір фотографій. За 

допомогою вдалого або вдало змонтованого фото можна досягти бажаного 

впливу на глядача, а також сформувати у нього необхідні думки, враження й 

емоції щодо переглянутої новини. 

Основні положення розділу висвітлено у публікаціях автора [197, 198, 

204, 227]. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

На основі функціонально-комунікативного підходу до вивчення мас-

медійного простору функціонального стилю публіцистики і преси у дисертації 

здійснено комплексний розгляд комунікативно-прагматичного аспекту 

взаємодії вербальних, невербальних і паравербальних засобів реалізації впливу 

на масову аудиторію.  Гібридизація писемної комунікації призвела до того, що 

новинний текст розглядається не тільки з позиції вербального змісту, але й у 

взаємодії із невербальними та паравербальними засобами. Теленовини є 

уособленням двоканального негомогенного гібридного інформаційного 

варіанту жанру масової комунікації «новини».   

 У дослідженні полікодових та двоканальних текстів, які є невід’ємною 

частиною новин, було диференційовано, що полікодовий текст поєднує у собі 

різні семіотичні коди; а двоканальний, комбінуючи вербальні й невербальні 

компоненти новинного тексту, передається реципієнту різними каналами 

сприйняття, у нашому випадку: візуальним та аудіальним. У двоканальних 

текстах у великій кількості присутні вербальні, зображальні та аудіальні 

компоненти. Поєднання цих компонентів призводить до привернення уваги 

глядача. Окремо один від одного вербальні та невербальні компоненти мають 

значно менший прагматичний потенціал, ніж разом. Поєднуючись, вони 

реалізують свою сугестивну прагматичну установку, яка часто буває 

маніпулятивною. Вплив на адресата відбувається за рахунок використання 

різних каналів надходження інформації. 

 Новинне повідомлення – це семіотично ускладнений «продукт», який 

містить комплекс вербальних, невербальних та паравербальних засобів.  

Різні новинні жанри об’єднуються у теленовинах в один загальний код, 

що має наступні складники: тема новини (політика, культура, суспільство, 

спорт), герої подій (селебріті, звичайні люди, злодії, доброчинці), стилістичні 

символи (стилістика візуального та аудіального зображень – професійна 

лексика, загальновідома термінологія, зовнішній вигляд героїв подій тощо), 
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подієвий ряд (розгортання події, перебіг та закінчення). Відмінна риса 

телевізійних новин – це відсутність зворотного зв’язку з телеглядачем, тобто їх 

реальна монологічність і фіктивна діалогічність. 

 Базу теленовин складають нейтральна лексика і нормативний синтаксис 

стандартної літературної німецької мови, до якої додаються засоби 

комунікативно-прагматичного впливу на глядача: вербальні, невербальні та 

паравербальні. Експресивність засобів усіх мовних рівнів використовується для 

досягнення ефекту маніпулятивного впливу.   

Стратегічна комунікативна мета новинного повідомлення зумовлює його 

комунікативну інтенцію, вибір конкретних стратегій і тактик. Автором 

новинних повідомлень ретельно обираються лексичне наповнення, синтаксичні 

структури, стилістичні прийоми, невербальні та паравербальні засоби. У 

поєднанні отримуємо семіотично неоднорідний способ презентації новинного 

повідомлення. У нашому дослідженні були виокремлені наступні стратегії та 

тактики, якими послуговуються новини ZDF heute та RTL aktuell задля 

досягнення комунікативних намірів: стратегія формування необхідної думки 

або настрою глядацької аудиторії реалізується за допомогою тактики 

аргумент на початку прохання, стратегія солідаризації за допомогою 

тактики дії в колі інтересів співрозмовника, стратегія нав’язування за 

допомогою тактики вибір без вибору, стратегія дискредитації за допомогою 

тактики звинувачення або знущання і т. д.  

Серед лексичних засобів з стилістичним потенціалом, що здійснюють 

вплив на глядацьку аудиторію виокремлено труїзми, припущення, порівняння, 

запозичення, уточнення, уживання евфемізмів та дисфемізмів. Інструменти 

комунікативно-прагматичного впливу на лексичному рівні використовуються 

для привернення уваги, керування настроєм глядацької аудиторії та задля 

формування необхідної думки.  

Серед телеанонсів новин ZDF heute та RTL aktuell були виокремлені 

конкретні семантичні моделі телевізійних анонсів: суб’єкт, дія якого 

спрямована на об’єкт; суб’єкт та його стан; об’єкт, над яким виконується дія; 
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стан навколишнього середовища; дія без вказівки на конкретного об’єкта; дані 

та узагальнена інформація. В анонсах новинних повідомлень були зафіксовані 

наступні стилістичні прийоми: уживання оцінних лексичних одиниць, 

імпліцитних форм оцінки, мовна гра, антитеза, повтор у парній сполуці, 

запозичення з англійської, уживання риторичних питань та фразеологізмів. 

Аналіз форм вітання і прощання телеведучих новин каналів RTL aktuell та 

ZDF heute не продемонстрував широкий спектр лексичних засобів та їх 

варіювання, винятки становлять екстрені події або релігійні свята. 

 Стилістичне оформлення морфологічними й синтаксичними засобами 

представлене еліпсами, інверсією, риторичними питаннями, засобами 

номінального стилю, уживанням форм пасивного стану дієслів. Ці засоби 

надають тексту експресивності та виразності. 

Просодія використовується у сучасних ЗМІ як засіб впливу на адресата з 

метою передачі певного ставлення до змісту тексту. Велика увага приділяється 

ключовим словам повідомлення, ведучий чітко артикулює їх та дотримується 

певного ритму і мелодики, коли, наприклад, ключові слова вимовляються або з 

різким падінням, або з різким підйомом. Інтонаційне оформлення повідомлень 

відіграє важливу роль. Заповнені паузи хезитації із їхнім лексичним 

наповненням уживаються для акцентування уваги на певній події або ж для 

виправлення допущених обмовок. Виявлено, якщо мова йде про трагічні 

новини, то їх найчастіше зачитує жінка, тому що жіночий тембр голосу 

м’якший і передати співчуття таким чином легше. 

Використання фотографій, таблиць, графіків, інформаційних мап є 

невідємною частиною створення новин. Це невербальні засоби, які підсилюють 

інформаційне навантаження. Окрім інформативної вони виконують такі 

функції: ілюстративну, атрактивну, прагматичну й експресивну.  

Міміка, пози та жести телеведучих належать до паравербальних засобів, 

які вживаються у новинах. Паравербальні засоби допомагають здійснювати 

прагматичну функцію новин імпліцитно, хоча й не демонструють широкий 
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спектр можливостей (рухи, жести та пози телеведучих обмежені вимогами 

жанру «новини» та редакції телеканалу).  

Залучення інфотейнменту у новини слугує засобом маніпуляції 

глядацької аудиторії позитивом. На тлі стомленості глядачів від сенсацій, 

побудованих на негативних фактах подій сьогодення, інфотейнмент дозволяє 

закінчити випуск теленовин у розважально-інформативному ключі (тактика 

інформування з позиції рівності з телеглядачем). Новини з інфотейнментом 

гармонійно поєднуються із звичайним потоком новин. Серед стилістичних 

засобів для них характерні анаколуфи, порівняння, риторичні питання, 

метафори, зевгма, іронія та розмовна лексика. 

Теленовини RTL aktuell та ZDF heute володіють великою кількістю 

варіантних та інваріантних ознак. Хоча канали по-різному фінансуються 

(приватний і державний), спільних ознак у них більше, ніж відмінних, серед 

них: майже однакові кількісні показники вживання вербальних засобів 

комунікативно-прагматичного впливу, паравербальний портрет ведучих має 

багато спільних рис. Показники вживання у теленовинах невербальних засобів 

відрізняються. Теленовини каналу ZDF heute включають в ефір набагато більше 

інформаційних графіків та мап, ніж новини RTL aktuell, що свідчить про 

високий ступінь унаочнення та доказовості, яким супроводжується новинний 

текст. 

Комплексне дослідження лінгвостилістичних характеристик теленовин 

інших німецьких телеканалів як приватних, так і державного ARD уважаємо 

перспективним у подальших наукових студіях. 
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Додаток 1 

ВЖИВАННЯ НАЙЧАСТОТНІШИХ ЛЕКСИЧНИХ ЗАСОБІВ 

КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНОГО ВПЛИВУ В НОВИНАХ 

КАНАЛІВ RTL ТА ZDF 

 

 RTL aktuell 

 (кількість одиниць на 

один випуск новин) 

ZDF heute  

(кількість одиниць на 

один випуск новин) 

Труїзми 3-7 1-3 

Припущення 15-20 10-13 

прості та розгорнуті порівняння 10-20 12-17 

специфічний неймінг 2-3 1-4 

Запозичення 5-12 2-10 

Уточнення 20-25 15-20 

Евфемізми 10-15 10-17 

Дисфемізми 7-10 7-12 
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Додаток 2 

ВЖИВАННЯ НАЙЧАСТОТНІШИХ МОРФОЛОГІЧНИХ І 

СИНТАКСИЧНИХ ЗАСОБІВ КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНОГО 

ВПЛИВУ В НОВИНАХ КАНАЛІВ RTL ТА ZDF 

 

 RTL aktuell 

 (кількість одиниць на 

один випуск новин) 

ZDF heute  

(кількість одиниць на 

один випуск новин) 

Номіналізація 5-25 10-20 

Протиставлення 4-10 5-7 

Пасивний стан 7-12 5-15 

Еліптичні конструкції 5-15 5-18 

Інверсія 5-9 3-8 

Риторичні питання  2-5 1-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



206 
 

 
 

Додаток 3 

УТІЛЕННЯ КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНОЇ ФУНКЦІЇ 

ТЕЛЕНОВИН ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ ФОТО-КЛІШЕ НА 

ЗАДНЬОМУ ПЛАНІ СТУДІЇ 

 

ZDF heute RTL aktuell 

 

Ein mutmaßlicher Doppelagent des 

Bundesnachrichtendienstes soll 

amerikanischen Geheimdiensten eine 

strenge geheime Liste verraten haben. 

14.01.15. 

 

 

Allein die Ankündigung, dass die 

europäische Zentralbank notfalls 

unbegrenzt Anleihen von Krisenstaaten 

aufkauft, hat die Eurokrise erstmal 

entschärft. 15.01.15. 

 

Wir beginnen mit dem NS-Terrorprozess, 

den zum ersten Mal haben heute die 

Opfer des Bombenattentats, der 

überwiegend von Migranten bewohnten 

Kölner Keubstraße ausgesagt. 20.01.15.  

 

 

Nach der langen Krise gehe es jetzt für 

Amerika wieder aufwärts. Das war die 

Schlüsselbotschaft in seiner vorletzten 

Rede zur Lage der Nation. 18.12.14. 
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Die große Mehrheit der Menschen in 

Deutschland will keine gentechnisch 

veränderten Pflanzen auf heimischen 

Äckern. 13.01.15. 

 

 

Im monatelangen Tarifstreit zwischen 

Deutscher Bahn und 

Lokführergewerkschaft GDL ist keine 

schnelle Lösung in Sicht. 19.01.15. 

 

Bei dem Treffen der EU-Außenminister 

in Brüssel waren die Terroranschläge von 

Paris und die Anti-Terror-Aktion in 

Belgien das Thema. 19.01.15. 

 

Diejenigen, die auf dem Balkon eine 

Zigarette rauchen, damit könnte bald für 

so manche Bewohner eines 

Mehrfamilienhauses Schluss sein. Denn 

der Bundesgerichtshof hat heute 

entschieden, dass das Rauchen auf dem 

Balkon zu bestimmten Zeiten verboten 

werden kann. Wenn der Qualm die 

Nachbarn stört. 16.01.15. 

 

 

Um Kampf gegen die Erderwärmung hat 

sich die UN-Thema-Konferenz in Peru 

doch noch auf einen Kompromiss 

verständigt, der den Weg für den 

weltweiten Klimavertrag ebnen soll. 

14.12.14. 
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Die Zeitenwände im Verhältnis USA-

Kuba: Annäherung nach 50 Jahren 

Eiszeit.  20.12.14. 

 

 

Eine Entscheidung mit erheblichen 

Auswirkungen für gewaltbereite 

Hooligans hat der Bundesgerichtshof 

gefällt. 22.01.15. 

 

 

Hoffnung im Kampf gegen Ebola. Nach 

Überzeugung der 

Weltgesundheitsorganisation ist eine 

Trendwende erreicht. 25.01.15. 

 

Der SPD-Politiker Sebastian Edathy 

wurde von einem Insider gewarnt, dass 

gegen ihn wegen des Besitzens von 

kinderpornographischen Bildern ermittelt 

wird. 15.01.15. 

 

 

Im Bundesverfassungsgericht in 

Karlsruhe ging es heute um 

Milliardensummen und um tausende Jobs 

in Deutschland. Die Richter mußten 

nämlich entscheiden, ob beim Vererben 

von Familienbetrieben die 

Erbschaftsteuer weiterhin großzügig 

reduziert wird. 17.12.14. 
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Was denken Deutsche und Israelis 

voneinander? Anlässlich des 50. 

Jahrestages der diplomatischen 

Beziehungen zwischen den beiden 

Länder hat die Bertelsmann Stiftung dazu 

eine Studie vorgelegt. 25.01.15. 
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Додаток 4 

УТІЛЕННЯ КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНОЇ ФУНКЦІЇ 

ТЕЛЕНОВИН ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ ФОТОПОРТРЕТІВ НА 

ЗАДНЬОМУ ПЛАНІ СТУДІЇ 

 

ZDF heute RTL aktuell 

 

Wirtschaftsminister Gabriel warnt davor, 

Russland mit Sanktionen weiter zu 

destabilisieren. Es sei nie das Ziel 

gewesen, das Land ins Chaos zu stürzen 

sagte der SPD-Chef. 04.01.15. 

 

 

Die beiden Altkanzler Schmidt und 

Schulde haben sich in einem Appell gegen 

die islamfeindlichen PEGIDA-Bewegung 

ausgesprochen. „Deutschland müsse 

weltoffen und tolerant bleiben“. 06.01.15. 

 

 

Im Alter von 94 Jahren ist der 

ehemalige Bundespräsident Richard 

von Weizsäcker. In Erinnerung wird er 

vor allem bleiben, weil er der erste 

Spitzenpolitiker war, der den Sieg der 

Alliierten im zweiten Weltkrieg als 

Befreiung für Deutschland bezeichnet 

hat. 31.01.15. 

 

 

In der Ukrainekrise hat 

Bundeskanzlerin Merkel ein 

Lockangebot an Russlands Präsident 

Putin übermitteln. Sollte der Konflikt 
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US-Präsident Obama bietet Paris 

Unterstützung bei der Fahndung nach den 

Tätern an. 07.01.15. 

 

 

Das Satiremagazin Charlie Hebdo wird 

morgen wieder erscheinen. Größere 

Auflage, den je. Über starke Redakteure 

und über eine bewegende Trauerfeier für 

die drei Polizisten, die bei den 

Terrorataken getötet worden. 13.01.15. 

 

 

Wer wusste wann was in der Affäre um 

den ehemaligen SPD-

friedlich gelöst werden, dann könne er 

sich Gespräche über eine 

Freihandelszone zwischen der EU und 

Russland vorstellen. 23.01.15. 

 

 

Vor genau einem Jahr haben Union 

und SPD ihren Vertrag für die große 

Koalition unterzeichnet. Zum 

morgigen Geburtstag dieser 

Vereinbarung haben wir die Mitglieder 

unseres RTL Wählerrates gefragt, wie 

zufrieden sie mit der Regierung sind. 

16.12.14.  

 

 

Fast jeder dritte Deutsche sorgt sich 

von einem zu großen Einfluß des Islam 

in Deutschland. Zu den islamkritischen 

Protesten hatte Bundeskanzlerin 

Merkel gestern sehr deutlich Stellung 
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Bundestagsabgeordneten Edathy? Grüne 

und politiker aus der Union fordern 

Aufklärung. 14.12.14. 

 

 

Beji Caid Essebsi hat offiziell die erste 

freie Präsidentschaftswahl in Tunesien 

gewonnen. 22.12.14. 

 

 

In seiner Weihnachtsansprache lobt der 

Bundespräsident Gauck das Engagement 

vieler Deutscher für Flüchtlinge als 

Zeichen der Menschlichkeit in unserer 

Gesellschaft. 24.12.14. 

 

gezogen und die Organisatoren scharf 

kritisiert. 01.01.15. 

 

 

Seit über sechs Monate sitzt  Uli 

Hoeness bereits wegen 

Steuerhinterziehung im Gefängnis. Ab 

morgen spielt der Ex-Präsident des FC 

Bayern wieder eine Rolle in einem 

neuen Prozess. Diesmal nur als 

Zeuge.14.01.15.  
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Russlands Präsident Putin war ja nicht bei 

der Zeremonie in Auschwitz dabei. Er 

erinnerte an die Befreiung des 

Konzentrationslagers durch die Rote 

Armee im jüdischen Museum in Moskau. 

27.01.15. 
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Додаток 5 

УТІЛЕННЯ КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНОЇ ФУНКЦІЇ 

ТЕЛЕНОВИН ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ ФОТОМОНТАЖНИХ 

ЗОБРАЖЕНЬ НА ЗАДНЬОМУ ПЛАНІ СТУДІЇ 

 

ZDF heute RTL aktuell 

 

Bei Lawinenunglücken in Österrich 

sind in diesem Winter bereits 10 

Menschen gestorben, mehr als in den 

Jahren zuvor. 22.01.15. 

 

In Deutschland riefen ranghohe 

Vertreter von  katholischer und 

evangelischer Kirche, Juden und 

Muslimen in einem gemeinsamen 

Manifest zur Toleranz auf.  09.01.15. 

 

 

Erstmals seit den Anschlägen in Paris 

sind in Deutschland islamfeindliche 

PEGIDA Anhäger auf den Straßen. Die 

Demonstrationen stoßen auf Empörung. 

12.01.15. 

 

Die Ukraine hat mit einer Mobilmachung 

von bis zu 50.000 Reservisten begonnen. 

Die Truppen sollen eingesetzt werden, 

um im Osten des Landes die 

prorussischen Separatisten zu bekämpfen. 

20.01.15. 
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Wer Steuern hinterzogen hat und sich 

ehrlich machen will, hätte das 

spätestens in diesen Tagen tun sollen. 

Denn ab übermorgen gelten 

verschärfte Bedingungen für die 

Selbstanzeige. 30.12.14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schnee und Eis haben den gesammten 

Verkehr in der Südhälfte Deutschlands 

behindert. 30.12.14. 

 

 

Es sieht nämlich aus, wie eine simple 

Übung ist aber ziemlich anstrengend. 

30.01.15. 

 

Der islamistische Terror als Thema im 

Karneval. Geht das? Diese Frage stellen 

sich die Karnevalisten im Rheinland. 

24.01.15. 
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Spätestens seit den Attentaten in Paris 

haben die deutschen Sicherheitsbehörden 

ein besonderes Augenmerk auf die 

salafistische Szene gelenkt. 31.01.15. 

 

 

Das Oberhaupt der katholischen Kirche 

Papst Franciscus prangerte bei den 

Feierlichkeiten in seiner 

Weihnachtsbotschaft Gewalt und Kriege 

in der ganzen Welt an. 25.12.14. 

 

Wo haben Sie eigentlich die Geschenke 

für Ihre Lieben versteckt? Vielleicht da, 

wo noch einige DM-Scheine und Münzen 

rumliegen? 26.12.14. 
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Der Widerstand in der Bevölkerung 

gegen die Antiislamdemonstrationen der 

PEGIDA Bewegung. Gestern Abend 

versammelten sich in mehreren Städten 

Tausende Bürger, um gegen 

ausländerfeindliche Bewegungen zu 

protestieren. 23.12.14. 

 

 

Bundesfamilienministerin Manuela 

Schwesig macht sich zusammen mit 

Jugendlichen stark gegen Mobbing im 

Internet. 22.01.15.  
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Mit seinem Verbrechen hat er ganz 

Amerika schockiert. Im Sommer 2012 

erschoß James in einem Hof von Denver 

Colorado 12 Menschen. 20.01.15. 

 

 

Es sollte ein romantischer Heiratsantrag 

werden. Doch das ging gründlich 

daneben. 14.01.15. 

 

 

Alle Eltern haben das wohl schon erlebt. 

Beim Warten an der Supermarktkasse 

entdeckt der Nachwuchs die dort 

ausgelegten Schokoriegel und 

Kaugummis und fordert lautstark, dass 

diese sofort gekauft werden sollen. 

13.01.15 
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Wenn man Post von eigenem ich 

bekommt, dann ist es sicher seltsam. Es 

kannn aber auch sehr schön sein. So hat 

der kanadische Lehrer immer wieder 

aufgefordert einen Brief an ihr 

zukunftiges Ich zu schreiben und dann 

bei ihm abzugeben. 

15.12.14 
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Додаток 6 

УТІЛЕННЯ КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНОЇ ФУНКЦІЇ 

ТЕЛЕНОВИН ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ АЛЕГОРИЧНИХ ФОТО НА 

ЗАДНЬОМУ ПЛАНІ СТУДІЇ 

 

ZDF heute RTL aktuell 

Відсутні 

 

Männer, setzt euch endlich anständig 

hin. Unter diesem Motto werben die 

Newyorker Verkehrsbetriebe in einer 

Kampagne für mehr Rücksichtnahme in 

Bahnen und Busen. 22.01.15. 
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Додаток 7 

УТІЛЕННЯ КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНОЇ ФУНКЦІЇ 

ТЕЛЕНОВИН ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ РУХОМИХ ЗОБРАЖЕНЬ 

НА ЗАДНЬОМУ ПЛАНІ СТУДІЇ 

 

ZDF heute RTL aktuell 

 

Die Endlagerkommission der 

Bundesregierung hat heute Bilanz 

gezogen. Wie viel Atommüll gibt es 

eigentlich in Deutschland? Schauen wir 

mal auf den schwach- und 

mittelradioaktiven Müll. 19.01.15. 

 

 

Bei den aktuellen Temperaturen kaum 

zu glauben: doch 2014 war das wärmste 

Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen 

1881. 30.12.14. 

Was meinen Sie wieviel Zeit verbringen 

die Angestellten am Arbeitsplatz mit 

privaten Dingen. Laut einer Studie sind 

es täglich volle zwei Stunden. 19.12.14. 

 

 

Es wurden Hunderte Apps für Tablets 

und Smartphones entwickelt. Das ist 

sehr gut für die  Ungeduldigen, die seit 

langem auf Weihnachten warten. 

21.12.14. 
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Додаток 8 

КІЛЬКІСНІ ПОКАЗНИКИ ВИКОРИСТАННЯ РІЗНИХ ТИПІВ 

ЗОБРАЖЕНЬ ЗАДНЬОГО ПЛАНУ У ТЕЛЕНОВИНАХ 

 

                                                               RTL aktuell              ZDF heute 

Фото-кліше        15%        48,7% 

Фотопортрети        25%        49,8% 

Фотомонтажні зображення        57,3%        0,2% 

Алегоричні фото        0,2%        0% 

Рухомі зображення        2,5%        1,3% 
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Додаток 9 

КІЛЬКІСНІ ПОКАЗНИКИ ТЕКСТІВ ТЕЛЕНОВИН, ЯКІ 

СЛУГУЮТЬ ДОСЯГНЕННЮ ДОСТОВІРНОСТІ 

 

 Кількість 

текстів 

 

Кількість 

друкованих 

знаків 

Кількість 

інфографіків(схеми, 

графіки, таблиці) 

Кількість 

інформа-

ційних мап 

RTL aktuell 50 700000 20 7 

ZDF heute 50 725000 67 64 
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Додаток 10  

ТЕКСТ НОВИНИ RTL AKTUELL ВІД 07.01.2015 

Moderatorin: Es ist 18:45 und hier ist der RTL aktuell und das sind unsere 

Themen, oder das ist unser Thema heute: Terror in Paris. Mutmaßlich islamistischen 

Attentäter richten Blutbad an, schwer bewaffnet stürmen sie die Redaktion des 

Satiremagazins "Charlie Hebdo". Mindestens 12 Menschen sterben. Es herrscht die 

höchste Terrorwarnstufe. Tausende Polizisten jagen die Mörder. 

Und damit willkommen zu unseren Nachrichten, die heute hauptsächlich 

Frankreich Zeichen der Ereignisse in Paris stehen. Die Meldungen vom Sport hat 

Ulrike von der Groeben.  

Ulrike von der Groeben: Guten Abend! 

Moderatorin: Frankreich ist unter Schock bei einem Mordanschlag 

mutmaßlicher Islamisten auf das Satiremagazin "Charlie Hebdo" sind in Paris 

mindestens 12 Menschen getötet und mehrere teilweise lebensgefährlich verletzt 

worden. Die drei Täter drangen schwer bewaffnet in die Redaktionsräume ein und 

richteten dort ein Massaker an. Die Mörder sind noch auf der Flucht. Boudot fasst die 

Ereignisse zusammen.  

Reporter: Vom Dach eines Nachbargebäudes filmt ein Augenzeuge dem 

Moment des Attentats. „Allah Akbar“ ist darauf zu hören („Gott ist groß“) und 

daneben viele Schüsse. Auf einem zweiten Amateurvideo sind die Täter aus nächster 

Nähe zu sehen. Schwer bewaffnet feuern sie vor dem Gebäude von der Redaktion auf 

einen Polizisten, der bricht getroffen auf dem Bürgersteig zusammen, fleht um sein 

Leben. Doch die Terroristen kennen keine Gnade. Anschließend steigen die 

Terroristen in ein Auto und verlassen die Szene. Es ist der schwerste Terroranschlag 

in Frankreich seit Jahrzehnten. 

„Frankreich ist schockiert über diesen Terroranschlag auf eine Zeitung, die 

bereits mehrfacht bedroht wurde und unter der polizeilicher Bewachung stand“, – 

sagte Frankreichs Präsident Hollande, der sofort an den Ort der Tat geeilt war. Die 

drei Attentäter waren um Uhr 11:30 mit Kalaschnikows bewaffnet, in das 

Redaktionsgebäude eingedrungen, das im elften Arrondissement im Osten von Paris 

liegt. Die Männer sollen sofort geschossen haben. Die Tatzeit war wohl bewusst 

gewählt, denn gegen elf Uhr dreißig fand die wöchentliche Redaktionskonferenz 

statt, bei der üblicherweise alle Mitarbeiter anwesend sind. Die barbarische Tat 

dauerte nach einen Augenzeugin, die sich unter einem Tisch versteckt konnte, nur 

fünf Minuten. Unter den Toten sind in der Tat der Redaktionsleiter des Blattes 

Stéphane Charbonnier, sowie drei weitere prominente Zeichner der Satirezeitung. 

Weitere Mitarbeiter wurden verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Augenzeugen, die 

die Attentäter bei der Flucht auf der Straße beobachtet haben, können immer noch 

nicht fassen, was sie gerade gesehen haben.  

„Erst dachte ich, da feiert jemand das neue Jahr, weil es überall knallte, – sagt 

dieser Augenzeuge – sie müssen mindestens 50 Schüsse abgefeuert haben. Es war 

schrecklich!“  

Eine Zeichnerin, die das Attentat überlebt hatte, sagte, die Täter haben sich 

während des Massakers in den Redaktionsräumen zu Al- Qaida bekannt. Die 

https://de.wikipedia.org/wiki/11._Arrondissement_(Paris)
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Satirezeitung "Charlie Hebdo" war wegen ihrer Mohammed-Karikaturen bereits 

mehrfach in die Schusslinie von den religiösen Eiferer geraten. So waren im 

November 2011 nach der Veröffentlichung einer Charlier Sonderausgabe die 

Redaktionsräume in Flammen aufgegangen. Der letzte Tweet der Redaktion zeigt den 

Chef der islamistischen Terrormiliz IS Al Bagdadi, wie er seinen Anhänger nach 

guter bürgerlicher Sitte ein frohes neues Jahr und vor allem gute Gesundheit wünscht. 

Der Rat der Muslimen in Frankreich verurteilte die Tat als barbarisch.  

Hassen Chalghoumi: Das hat nichts mit Islam zu tun, das sind kriminelle 

Barbaren. Sie sind Teufel, sie haben ihre Seele verloren, haben ihre Seelen der Hölle 

verkauft. Familien weinen, ihre Angehörigen, wir alle weinen. Alle Familien in 

Frankreich weinen, weil es uns alle betrefft.  

Hunderte Polizisten fahren nach dem immer noch flüchtigen Täter. Der erste 

von insgesamt drei Fluchtwagen wurde mittlerweile gefunden. Nach 

Augenzeugenberichten sprachen die Mörder perfekt Französisch. 

Moderatorin: Und das ist Paris, unser Reporter Carsten Lueb zugeschalten. 

Carsten, die Täter sind noch nicht gefasst. Es herrscht die höchste Terrorwarnstufe. 

Wie gehen die Menschen in der französischen Hauptstadt damit um? 

Carsten Lueb: Sie sind natürlich geschockt. Nicht nur in Paris, das ganze Land 

steht nach diesem Attentat, nach diesen 12 Morden unter Schock. Und das 

Innenministerium sagt, die Polizei tut alles die Leute zu schützen. Es ist natürlich 

auch eine beruhigende Meldung, denn es ist wirklich so, dass die Menschen ganz 

besonders zur Zeit, wenn die drei Täter noch auf der Flucht sind, wirklich Angst 

haben, wirklich Sorge haben. Teilweise wurden auch Schulausflüge abgebrochen, 

Man hat eben versucht sich in Sicherheit zu bringen, in vermeintliche Sicherheit. 

Also auf jeden Fall, eins ist klar – solange die Täter nicht gefasst sind, hat diese Stadt, 

hat dieses Land Angst.  

Moderatorin: Carsten, vielen Dank für den Moment. Wir kommen gleich noch 

mal zu Ihnen zurück. Die Toten von Paris sind nicht die Einzigen, die dem 

Karikaturenstreit zwischen westlichen Satirikern und Islamisten zum Opfer gefallen 

sind. Begonnen hat alles vor fast zehn Jahren. 2005 veröffentlichten 12 Karikaturisten 

in der dänischen Zeitung „Jyllands-Posten“ Zeichnungen des Propheten Mohammed. 

Es ist der Auftakt für einen jahrelangen Flächenbrand, der heute seinen bislang 

traurigsten Höhepunkt erreicht hat. Carlo Schlender  berichtet.  

Carlo Schlender: Es sind diese Bilder, die 2005 einen Aufschrei in der 

muslimischen Welt verursachten. Immer wieder brennen seitdem Barrikaden, fliegen 

Steine. Dutzende Menschen sterben bei den Protesten gegen der  Veröffentlichung 

der Mohammed-Karikaturen. Im Islam ist jede Darstellung des Propheten strengstens 

verboten, Karikaturen erstrecht. Die Wut der Muslime reicht bis nach Europa. 2010 

dringt ein Attentäter in das Haus von Kurt Westergaard, einem der Urheber der 

Karikaturen in Dänemark, ein, schreit „Blut und Rache“, attackiert den Zeichner.  

Fritz Keldsen: Der Verdächtige war mit Axt und Messer bewaffnet, die er auch 

gegen die Polizei eingesetzt hat. Die Kollegen mussten ihn mit Waffengewalt 

stoppen.  
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Carlo Schlender: Westergaard kann gerade noch entkommen. Der Attentäter, 

ein gebürtiger Somalier wird von der Polizei angeschossen und verhaftet. Die Wut 

der Muslime bleibt. 2006 boykottieren mehrere islamische Staaten dänische Waren. 

In Gaza stürmen Aktivisten das Gelände des EU-Büros. Radikale Muslime beruhen 

Länder mit blutiger Rache , wenn sie die Veröffentlichung solcher Karikaturen 

zulassen. Darunter auch Deutschland. Das Pariser Satiremagazin „Charlie Hebdo“ 

lässt sich nicht beeinflussen, druckt mehrfach neue Mohammed-Karikaturen ab.  

Stéphane Charbonnier: Wir haben nur wenige Leser. Keiner ist gezwungen 

„Charlie Hebdo“ zu lesen. Es tut mir Leid für die Leute, die dadurch wirklich 

geschockt sind, aber wer das nicht will, der kann natürlich die €2.50 sparen.  

Carlo Schlender: Heute erschien „Charlie Hebdo“ mit dem umstrittenen 

Schriftsteller Houellebecq  auf der Titelseite. Sein neues Buch „Unterwerfung“ 

handelt von der Islamisierung Frankreichs und einen muslimischen Präsidenten. Die 

Diskussion darüber können Stéphane Charbonnier und seine Kollegen nicht mehr 

verfolgen. Sie bezahlten ihren Einsatz für die Freiheit von Presse und Satire mit dem 

Leben.  

Moderatorin: Und damit noch einmal zurück zu Carsten Lueb nach Paris. Kann 

man denn schon sagen, ob es um Einzeltäter oder um einen von der Terror-

Organisation Al-Qaida gelenkten Terroranschlag handelt? 

Carsten Lueb: Nein, das kann man noch nicht mit absoluter Gewissheit sagen. 

Es ist natürlich noch viel zu früh. Aber es gibt Hinweise, dass es sich tatsächlich um 

einen solchen geplanten und orchestrierten Terroranschlag handeln könnte. Die 

Gefahr von jihadistischen Terroranschlägen. Auf die ist auch hier in Frankreich auch 

schon längere Zeit hingewiesen worden, spätestens seit dem Einsatz französischer 

Truppen in Mali. Also, da ging man davon aus, dass es möglicherweise in Frankreich 

Ziel der von Terroristen geben würde und jetzt ist nachher auch bekannt geworden, 

dass in den vergangenen Wochen von den französischen Sicherheitsbehörden 

Terroranschläge verhindert worden sind. Was man sagen kann, ist dass die Täter 

professionell vorgegangen sind und natürlich auch sehr kaltblütig. Davon zeugt 

beispielerweise auch der brutale Mord an einem bereits auf dem Boden liegenden 

Polizisten als die Täter eben mit dem Fluchtauto den Tatort verlassen wollten.  

Moderatorin: Carsten, das Blutbad schockiert ganz Frankreich . Welche 

Auswirkungen wird’s denn auf die Gesellschaft haben? 

Carsten Lueb: Ja, wahrscheinlich wird die Gesellschaft hier in Frankreich 

weiter auseinander driften. Das ist schwer das noch zu verhindern. Diese Diskussion 

über Islamismus, über den Umgang mit Muslimen, die hat es ja schon länger 

gegeben. Und das ist natürlich jetzt auch etwas, was natürlich den extremen Rechten 

in die Karten spielt. Es ist davon auszugehen, dass der Front National noch stärker 

wird, als er ohnehin schon ist. Manche muslimischen Franzosen fürchten, dass sie 

jetzt immer mehr zu Bürgern zweiter Klasse werden können. 

Moderatorin: Carsten Lueb, vielen Dank nach Paris. In Deutschland und in der 

ganzen Welt ist das Entsetzen über den blutigen Terroranschlag groß? US Präsident 

Obama verurteilte die Tat scharf und hat Hilfe bei der Suche nach den 

Verantwortlichen angeboten. EU-Kommissionspräsident Juncker bezeichnete den 
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Anschlag als Barbarei. Auch Bundeskanzlerin Merkel zeigte sich bei einem Besuch 

von London betroffen. Hier ihre Reaktion und weitere Stimmen.  

Angela Merkel: Was heute in Paris passierte ist ein barbarischer Anschlag 

gegen die Werte in denen wir zusammen leben im Europa. Wir verurteilen das. 

Unsere Gedanken sind bei den Menschen in Frankreich. Insbesondere bei denen, die 

heute Opfer zu beklagen haben. Wir stehen zu den unverbrüchlichen Werten von 

Pressefreiheit, von Freiheit von Demokratie und unsere Gedanken sind bei den 

Franzosen. Wir werden alles tun, um Frankreich zu helfen in einer so schwierigen 

Situation. 

John Kerry: Jeder Amerikaner ist mit den Gedanken bei unseren französischen 

Freunden. Nicht nur im Schrecken und Wut angesichts dieses brutalen Angriffs. Wir 

stehen zu euch auch solidarisch. Wir werden gemeinsam Extremismus bekämpfen, 

und werden das stärken, was unsere Länder immer geeint hat und was die Terroristen 

so fürchten – die Freiheit.  

David Cameron: Alle Britten stehen an der Seite der Franzosen im Kampf 

gegen Terrorismus. Und wir stehen für unsere Überzeugung für die freie Rede und 

Demokratie. Die Terroristen können uns nicht von diesen Werten abbringen.  

Moderatorin: Über die Gewalt. Die Terroristen im Namen des Islam verbreiten 

Verunsichert den Menschen auch in Deutschland. Sie schürt die Angst vor dem Islam 

und es damit Wasser auf den Mühlen von PEGIDA. Die türkische Gemeinde in 

Deutschland betont, in diesem Zusammenhang die brutalen Morde der Verbrächer 

dürften nicht dafür instrumentalisiert werden. Franken hassen Deutschen zu schüren. 

Susanne Ungrad berichtet. 

Susanne Ungrad: Wir zeigen deutschen Muslimen die Bilder des Anschlags. 

Auch Aid Trabelsi. Der Krankenhausmitarbeiter ist entsetzt, dass der Anschlag im 

Namen des Islam gewesen sein soll.  

Aid Trabelsi: Meine Religion sagt nicht sowas. Ich bin selber Muslime, aber 

ich finde, das ist nicht in Ordnung.  

Susanne Ungrad: Auch das deutsche Satiremagazin „Titanic“ hat islamkritische 

Karikaturen abgedruckt. Bisher gab es von den deutschen Muslimen keine 

Beschwerden. Mutwort wollen sich die Satiriker durch den Anschlag nicht machen 

lassen. 

Tim Wolf: Es ist ein erschreckendes Ereignis, dass für die Satiriker bedeutet in 

dieser Konsequenz: „Jetzt erst recht!“ 

Susanne Ungrad: Die Sorge von Experten und Politik ist jedoch, PEGIDA 

Anhänger könnten den islamistisch orientierten Terrorakt für ihre Zwecke ausnutzen. 

Michale Lüders: Die öffentliche Meinung ist ja sehr schon antiislamisch 

eingestellt. Und es wird natürlich dieser antiislamischer Einstellung weiter Vorschub 

reichen. Und die PEGIDA-Demonstranten in Deutschland werden natürlich dieses als 

Wasser auf ihren Mühlen sehen.  

Susanne Ungrad: Vizekanzler Gabriel warnt davor Muslime auch in 

Deutschland pauschal zu verurteilen. 

Sigmar Gabriel: Ich denke, wir müssen in diesen Stunden auch dazu auffordern 

einen solchen Gewaltakt nicht zu missbrauchen. Zu einer innerdeutschen Debatte, bei 
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der der Versuch unternommen wird, alle Muslimen zu Gewalttäter oder Islamisten zu 

erklären.  

Susanne Ungrad: von Politiker allein nutzen jedoch nichts“ – heißt es von 

Soziologen. Es sei nur mal Fakt: die Menschen gehen auf die Straße auch wegen 

einer Unzufriedenheit, die sich neben der Wut auf Politik und Medien zu einem 

Großteil auch gegen Zuwanderung richtet.  

Naika Foroutan: Wir sind viel zu lange in Deutschland damit umgegangen, 

ach, die Menschen sind da, die kommen, irgendwie wird man schon miteinander 

klarkommen. Und viel zu spät haben wir angefangen überhaupt Gesetzte zu machen.  

Susanne Ungrad: …wie verpflichtende Sprachkurse, Indikationskurse, aber 

auch die Beteiligung einer Förderung. Die Politiker hätten auch die Bürger zu wenig 

informiert, dabei Helfeaufklärung gegen Vorurteile und Ängste.  

Aus Berlin ist unser Reporter Christian Wilp zugeschaltet. Christian, bei 

unseren Nachbarn in Frankreich herrscht die höchste Alarmstufe. Hat das Blutbad 

von Paris auch Auswirkungen auf die Sicherheitslage in Deutschland? 

Christian Wilp: Nein, also nicht direkt. Die Sicherheitskreise sagen uns 

gegenüber, es gibt zumindest derzeit keine konkreten Hinweise auf 

Anschlagsplanungen in Deutschland und demzufolge auch keine konkreten 

Abwehrmaßnahmen. Abstrakt herrscht eine erhöhte Terrorgefahr für Deutschland 

und die Behörden haben insbesondere Angst vor Einzeltäter. Die seien unberechenbar 

und insofern sehr Wachsamkeit allemal sehr angesagt. Für die Anhänger der 

PEGIDA in Deutschland ist der Anschlag von Paris offenbar eine Bestätigung. Es 

gibt entsprechende Facebook-Eintrage, es gibt auch entsprechende Reaktionen von 

Funktionären. Aber dazu muss man sagen, der Anschlag richtet sich letztendlich 

gegen die gesamte Gesellschaft, auch gegen die Muslime. Und der Zentralrat der 

Muslime in Deutschland hat ja den Anschlag von Paris umgehend aufs Schärfste 

verurteilt. Es spricht davon die Attentäter  hätten die muslimischen Werte in den 

Dreck gezogen.  

Moderatorin: Christian Wilp, vielen Dank für diese Informationen nach Berlin. 

Und an dieser Stelle jetzt der Blick auf weitere Themen des heutigen Tages, die  

Lisa-Marie Stryer und Andreas Mitzkus für sie zusammengefasst haben.  

Andreas Mitzkus: Heckerattacke in Berlin. Einer ukrainische Heckergruppe hat 

die Webseiten der Bundeskanzlerin und des Bundestags lahmgelegt. Die Gruppe will 

damit ein Zeichen gegen den heutigen Berlinbesuch des ukrainischen 

Ministerpräsidenten Jatsenjuk setzten. „Deutschland dürfe ein kriminelles Regime 

nicht unterstützen“ – heißt es von der Gruppe. Die Bundesregierung prüft die 

Vorfälle.  

Lisa-Marie Stryer: Klare Ansage. Der CSU-Vorsitzende Horst Seehofer wird 

sein Amt als bayerischer Ministerpräsident im Jahr 2018 endgültig aufgeben. Das 

sagte er am Rande der CSU-Klausurtagung im oberbayrischen Wildbad Kreuth. Als 

mögliche Nachfolger im Amt des Ministerpräsidenten im Freistaat gelten Bayerns 

Wirtschaftsministerin Ilse Aigner und Finanzminister Markus Söder. 

Andreas Mitzkus: Terror im Jemen. Im Zentrum der Hauptstadt Sanaa haben 

Extremisten heute mindestens 33 Menschen getötet und Dutzende verletzt. Nach 
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offiziellen Angaben sprengten die Attentäter vor der Polizeiakademie ein Auto in die 

Luft. Bei den meisten Opfern soll es sich um Studenten handeln, die sich gerade für 

die Polizeiausbildung bewerben wollten. 

 Lisa-Marie Stryer: Diskussion um Euro-Austritt. Griechenland soll nach dem 

Willen der Bundesregierung Mitglied der Eurozone bleiben, egal wie die 

Parlamentswahl Ende Januar ausgeht. Spekulationen über einen möglichen Austritts 

Griechenlands erteilte Regierungssprecher Seibert einer Absage.  

Andreas Mitzkus: Flugzeugheck entdeckt. Zehn Tage nach dem Absturz des 

Air-Asia-Maschine Indonesien rückt die Aufklärung des Unglücks näher. Taucher 

haben das Heck der Maschine und damit vermutlich auch die Blackboxen gefunden. 

Die unter anderen Gespräche im Cockpit aufzeichnen. Die Wrackteile sollen so 

schnell wie möglich geborgen werden. Das Flugzeug war am 28. Dezember mit 126 

Menschen am Bort ins Meer gestürzt.  

Lisa-Marie Stryer: Monaco feiert Zwillinge. Fürst Albert und seine Frau 

Charlène  haben den Volk heute erstmal ihren vierwochenalten Nachwuchs 

präsentiert. Hunderte Menschen jubelten vor dem Fürstenpalast, als sich die kleine 

Familie zeigte. Der Fürst hielt dabei Thronfolger Jacques in Armen und Charlène  das 

Töchterchen Gabriella.  

 

ТЕКСТ НОВИНИ RTL AKTUELL ВІД 08.01.2015 

 

Annett Möller, Moderatorin: Es ist 18:45 hier ist RTL aktuell und das sind 

unsere Themen heute: Gemeinsam gegen den Terror. In Paris gehen heute anderthalb 

Millionen Menschen in Gedänken an die Anschlagsopfer auf die Straße. 50 Staats- 

und Regierungschefs waren nach Frankreich gekommen. Außerdem Bedrohung in 

Deutschland. Ein IS-Kämpfer wird dem Haftrichter vorgeführt. In Hamburg fliegt ein 

Brandtsatz auf eine Zeitungsredaktion, die Mohammed Karrikaturen veröffentlicht 

hatte.  

Und damit einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zu unseren 

Nachrichten. Die Meldungen vom Sport hat nachher Andreas von Thien für Sie.  

Andreas von Thien: Guten Abend.  

Annett Möller, Moderatorin: Es sind beeindrückende Bilder aus Paris 

anderthalb Millionen Menschen haben sich am Nachmittag in den Straßen der 

französischen Hauptstadt zu einem Trauermarsch für die Opfer der Terroranschläge 

zusammengefunden, um die Einigkeit im Kampf gegen den Terrorismus zu 

demonstrieren. Fast 50 Staats- und Regierungschefs nahmen an dem 

Solidaritätsmarsch teil. Darunter auch Bundeskanzlerin Merkel. Bogart Wernemar 

hat den Tag zusammengefasst.  

Bogart Wernemar: Der Platz der Republik gleicht einem riesigen 

Menschenmeer. Allein auf diesem Plazu im Herzen von Paris hatten sich hundert 

Tausende Menschen versammelt, um die 17 Opfer der Terroranschläge zu bedenken. 

Überall Fahne und Plakate mit dem Spruch „Je suis Charlie“ (ich bin Charlie). Ein 

rieser Stift mit der Aufschrift „keine Angst“ wird durch die Menge gereicht und am 

http://www.abendzeitung-muenchen.de/thema/Charl%C3%A8ne_von_Monaco
http://www.abendzeitung-muenchen.de/thema/Charl%C3%A8ne_von_Monaco
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Monument der Republik hochgezogen. Das Symbol für die Rede- und 

Meinungsfreiheit.  

Ulrich Klose, RTL-Reporter in Paris: Die Franzosen sind in diesen Stunden 

trauer- und mutvereint, obwohl es noch Anschlagsdrohungen gibt und höchste 

Terrorwarnstufe gilt, sind Menschen aus dem ganzen Land, wenn auch viele mit 

mülmigem Gefühl, in die Hauptstadt gekommen, um an diesem Marsch einen Teil zu 

nehmen. Ein ganz starkes Symbol für die nationale Zusammenheit.  

Bogart Wernemar: Dutzende junge Männer vieler Länder sind auf das 

Monument geklettert und schwenken Fahnen ihrer Nationen. Auch die israelische 

Flagge ist zu sehen. Nach dem Anschlag auf den judischen Supermarkt waren viele 

Juden ermordert worden.  

Als sich die versammelten Staats- und Regierungschefs um kurz vor halb vier 

an den Armen in der Bewegung setzten, ist die Masse auf anderthalb Millionen 

Menschen angeschwollen. Im Zentrum der Front gegen den Terror und religiösen 

Fanatismus Frankreichs Präsident Hollande. Direkt neben ihm Kanzlerin Merkel, 

auch Israels Premier Netanuahy und palestinenser Präsident Abbas marschieren in 

der ersten Reihe. Ebenso wie der Britische Premier Cameron und Italiens 

Regierungschef Renzi. Hinter den Staatschefs marschieren hunderte Tausende 

Menschen zum platz der Nation. Darunter auch viele Deutschen.  

Aktionsteilnehmerin: Ich komme aus Braunschweig und ich möchte zeigen, 

dass alle Nationalitäten hier vertreten sind, nicht nur die französische. 

Aktionsteilnehmer: Es ist für uns wichtig, weil wir alle sagen wollen, dass wir 

für Freiheit stehen und dass der Terror nicht siegen wird.  

Bogart Wernemar: Auch die Redaktionskollegen und Angehörigen der Opfer 

waren bei dem Marsch dabei. Ein massives Aufgebot an Sicherheitskräften hatte 

dafür gesorgt, dass die Massenkundgebung ohne Zwischenfälle blieb. Und noch 

immer sind Tausende auf den Straßen. Ein starkes Zeichen für Freiheit und Toleranz.  

Annett Möller, Moderatorin: Und gleich weiter nach Paris, wo unsere 

Korrespondentin Elke Büchter auch heute für uns unterwegs war. Elke, wie haben Sie 

denn den Tag erlebt? Wie eng steht Frankreich, steht Europa heute zusammen? 

Elke Büchter: Francois Hpllande hatte sehr trffend formuliert, Paris ist heute 

die Hauptstadt der Welt. Gut 50 Staats- und Regierungschefs gingen nebeneinander 

auf der Straße, das hatte sowas noch nicht gegeben. Es gab Solidaritätsbekundung aus 

aller Welt. Es sind viele Ausländer heute angereist. Die Bahn hatte extra die Preise 

gesenkt, die Metro war heute kostenlos. Es war die größte Kundgebung seit Ende des 

zweiten Weltkrieges hier in Paris. Und vor allem sie ist friedlich und wird so auch 

bleiben. Es ist ein ganz starkes Symbol, das von Paris aus in die Welt geht. Die 

Franzosen stehen vereint zusammen mit ihren internationalen Freunden und lassen 

sich vom Terror nicht unterkriegen.  

Annett Möller, Moderatorin: Elke Büchter, vielen Dank für diese Eindrücke 

aus Paris. Gedenken an die Terroropfer von Paris haben heute in der islamischen 

Welt mehrere Zehn Tausend Menschen demonstriert. Sie protestierten gegen den 

Terror im Namen des Islams. Auch in Dhaka der Hauptstadt von Bengladesch gingen 

tausende Menschen auf die Straße. In Hebron Westjordanland zeigten Palestinenser 
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ihre Unterstützung für Frankreich in diesen schweren Stunden. Im Vordergrund stand 

heute die weltweite Trauer und Teilnahme. Aber natürlich sind die Ermttler weiter 

auf der Suche nach den Hintergründen für die Morde. Inzwischen sind alle Opfer der 

Geiselnahme im Supermarkt identifiziert. Alle waren Juden. Von ihren Mörden 

taucht heute ein Bekennervideo im Internet auf. Carlo Schlender berichtet.  

Carlo Schlender: Amedi Coulibaly, wie er sich selber sah, als ausgewählter 

Allahs im Kampf für den islamischen Staat. In dem Video bestätigt der 32-jährige in 

mehreren Zusammenschnitten, erneut der Komplizenchef mit den Atentäter von 

Charlie Hebdo. Aufgeteilt wollte die Gruppe mehr Wirkung erzielen. Es folgt ein 

Mix aus Rechtvertigungsversuchen, Drohungen auf die IS-Terroristen. Coulibaly 

morderte gezielt.  

Rudi Hadad, überlebender der Geiselnahme: Er wollte nur töten. Wenn er uns 

auch entdeckt hätte, wäre es zu einem Unfall gekommen.  

Carlo Schlender: Mit den vier Opfern und anderen hatte sich Rudi Hadad im 

Kühlraum des Supermarktes versteckt. Als Coulibaly drohte jeden zu erschießen, der 

sich nicht zeigt, gehen die vier nach oben direkt in die tödliche Falle. Das rettete Rudi 

Hadad und den anderen das Leben.  

Rudi Hadad, überlebender der Geiselnahme: Ich kann nur danken, dass ich 

immer noch mit meiner Familie bin.  

Carlo Schlender: Bereits gestern Abend kamen viele zum judischen 

Supermarkt, um den Getöteten zu gedenken. Alle sollen am Dienstag im Israel 

beerdigt werden.  

Trauer und Schmerz auch in der Familie des ermordeten Polizisten Ahmed 

Marabet. „Ahmed war ein Mann voller Überzeugung, er war immer für seine Mutter 

und seine Liebsten da“, sagte sein Bruder, dem immer wieder die Stimme brach. Die 

Angst vom weiteren Terror ist in Frankreich nach wie vor hoch. Zum alles noch keine 

Erkenntnis über den Aufenthaltsort von Coulibalys Lebensgefährtin gibt. Sie gilt 

weiterhin als bewaffnet und extrem gefährlich.  

Annett Möller, Moderatorin: Ja, die Anschlagsgefahr ist in Europa gestiegen. 

Experte schätzen, dass es jederzeit wieder zu Angriffen kommen kann.  Deshabl 

haben sich heute in Paris EU-Innenminister mit ihren US-Kollegen getroffen, um 

gemeinsame Maßnahmen zu beraten. Wie dringend notwendig eine 

länderübergreifende Zusammenarbeit ist, zeigt die Festnahme eines 

Terrorverdächtigen heute. Laut Medienberichten soll es Hinweise von US-

Geheimdiensten gegeben haben. Ralf Mitzke. 

Ralf Mitzke: Mehr Nähe ist öffentlich nicht möglich. Eine feste, tiefe 

Verbundenheit bei der Begrüßung zwischen Frankreichs Präsident Hollande und der 

Bundeskanzlerin. Was ist zu tun, um den Terror der Islamisten besser zu begegnen, 

diese Frage diskutierten die EU-Innenminister vor dem Trauermarsch in Paris.  

Geeinigt hat man sich sofort auf drei Maßnahmen. Mehr Informationen der 

Geheimdienste untereinander und es soll an den Granzen qualifizierte Personen 

Kontrollengeben. Auch sollen bei der Einreise in die EU Fluggastdaten erhoben 

werden. Noch blockiert das EU-Parlament dieses Vorhaben.  
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Thomas de Maziere, CDU, Bundesinnenminister: Wer jetzt europäische 

Fluggastdaten ablehnt, weiss nicht, was die Stunde geschlagen hat.  

Ralf Mitzke: Gleichzeitig blutet die Verteidigungsministerin von der Leyen im 

Irak aus, wie der militärische Kampf gegen die Islamisten stärker unterstützt werden 

kann. Auch die deutschen IS-Terroristen sollen ausgeschaltet werden.  

Ursula von der Leyen, CDU, Bundesverteidigungsministerin: Es zeigt sich hier 

aus, wie wichtig es ist, dass wir die Unbesiegbarkeit des sogenannten islamischen 

Staates brechen. Denn das ist auch etwas, was die Anziehungskraft für europäische 

Kämpferschwächt.  

Einer der deutschen Salafisten ist in Dinslaken verhaftet und dem 

Generalbundesanwalt vorgeführt worden. Der mutmaßliche IS-Terrorist Niels D. Der 

24-jährige hat eine militärische Terrorausbildung in Syrien erhalten. 

Ralf Jäger, SPD, Innenminister NRW: Wir gehen insgesamt von einer 

gewissen Gefährlichkeit gerade der Rückkehr aus Syrien aus. In diesem Sonderfall 

gab es ausreichenden Anlass jetzt hier direkt zuzugreifen. 

Ralf Mitzke: Unterdessen ist in der vergangenen Nacht ein Brandtanschlag auf 

ein Redaktionsgebäude der Hamburger Morgenpost verübt worden. Ob es einen 

Zusammenhang mit den abgedruckten Mohammed Karrikaturen gibt, ist bisher noch 

nicht klar. Am Nachmittag versammelten sich in Berlin rund 5.000 Menschen vor der 

französischen Botschaft am Brandenburger Tor, Zeichen der Solidarität mit der 

gesamten französischen Nation.  

Annett Möller, Moderatorin: Und wir wollen an dieser Stelle noch weitere 

Nachrichten, die uns heute beschäftigen, kucken. Kurz und kompakt hat sie für Sie 

Werina Schmaler zusammengefasst.  

Werina Schmaler: Blackboxen gefunden. Nach mehr als zwei Wochen Suche 

haben Taucher in der Javasee die Flugschreiber der abgestürzten Airasia Maschine 

entdeckt. Diese können allerdings nicht sofort geborgen werden, weil sie zwischen 

Trümmerteilen eingeklemmt sind. Bereits gestern hatten Einsatzkräfte das HEK des 

Flugzeugs geborgen. Die Maschine war am 28. Dezember mit 162 Menschen an Bord 

ins Meer gestürzt.  

Viele Tote bei Buscrash. Bei einem Busunfall in Pakistan sind mindestens 59 

Menschen ums Leben gekommen. Der Bus war auf einer Autobahn mit einem 

Öltransporter zusammengeprallt und sofort in Flammen aufgegangen. Nur einige 

Passagiere, die auf dem Dach saßen, überlebten das Unglück. Offenbar war der Bus 

auf der falschen Straßenseite unterwegs gewesen.  

Kritik an Mindestlohn. Wenige Tage nach dem in Kraft treten des Gesetzes 

wurden Korrekturen gefordert. Dabei geht es vor allem um die Bürokratie. Für 

kleinere Betrieb sei es problematisch und aufwendig, die Arbeitszeiten aller 

Minijober genau aufzuzeichnen. In einigen Bereichen haben sich wegen des 

Mindestlohns von 8,50 Euro bereits die Preise erhöht. Taxifahren ist in den meisten 

Städten nun rund 20% teurer. 

Annett Möller, Moderatorin: Orkan Felix hat auch in weiten Teilen 

Deutschlands erhebliche Schäden angerichtet. Hunderte Bäume knickten um, 

beschädigte Häuser und Autos, mehrere Menschen wurden verletzt. Die Retter in 



233 
 

 
 

Norddeutschland hatten viel zu tun, um erst die schlimmsten Sturmschäden zu 

beseitigen.  Und eine neue Sturmflut verursacht Überschwemmungen an der 

Nordseeküste. Einzelheiten von Romy Heller.  

Romy Heller: Hamburg schließt seine Fluttoren. Auf der anderen Seite steht 

der Pegel am Morgen bei 3 Meter über dem mittleren Hochwasser. Teile der 

Hafencity und der Speicherstadt werden gesperrt. Der weltberühmte Fischmarkt fehlt 

zum ersten Mal in seiner Geschichte aus. Auch für die Feuerwehr Hamburg das 

Finale eines arbeitsreichen Wochenendes.  

Henerk Frese, Feuerwehr Hamburg: Schwierig ist es natürlich immer, wenn 

man nie genau weiss, was passiert tatsächlich. Wir hatten nsgesamt in dieser 

Sturmlage über die letzten drei Tage über Tausend wetterbediente Ansätze. Dazu 

kommen rund mal 700-750 normale Ansätze, sodass die Feuerwehr schon gut zu tun 

hat.  

Romy Heller: Auch auf Süd zeigt sich bei Tageslicht eindrucksvoll mit welcher 

Kraft die Sturmtiefe wegfegten. Auf rund 500 Metern sind die Randdünnen 

abgebrochen. Noch am Nachmittag liegt die Spitzengeschwindigkeit hier in der Mitte 

angezeigt bei 137 km pro Stunde. Schäden gibt es auch im Rest des Nordens. In der 

Nähe von Wolfenbüttel Niedersachsen wurden Bäume entwurzelt und Dächer 

abgedeckt. Im Landkreis Cuxhaven Straßen und Parkplätze überflütet.  

Hein-Peter Frieß, Deichverband Cuxhaven: Jetzt ist Schluss. Wir hoffen, dass 

es nicht zu hoch kommt. 

Romy Heller: Hochwasser auch im Süden. Nach massiven Regenfällen und 

sehr mildem Tauwetter schmelzt in Bayern der Schnee. Einige Straßen sind 

unpassierbar. Kleine Talbächer wie hier in der Nähe von Oberpfalz werden zu 

reissenden Flüssen. In Wiesbaden am Nachmittag 30 Menschen bei einer 

Ruderregatte in Rhein. Die Rettungskräfte konnten alle rechtzeitig bergen. 7 

Menschen mussten allerdings mit zum Teil schweren Unterkühlungen ins 

Krankenhaus gebracht werden.  

Annett Möller, Moderatorin: So das war’s von uns heute.  

 

ТЕКСТ НОВИНИ RTL AKTUELL ВІД 13.01.2015 

 
Annett Möller, Moderatorin: Es ist 18:45 hier ist RTL aktuell und das sind 

unsere Themen heute: Mahnwache in Berlin. Die Spitzen der deutschen Politik, 

Vertreter der Religionen und tausende Bürger setzen ein Zeichen gegen 

islamistischen Terror und Fremdenhass. Außerdem Trauer um die Opfer. In 

Frankreich und Israel nehmen die Menschen in bewegenden Zeremonien Abschied 

von den Toten der Pariser Anschläge. Die Satiriker von Charlie Hebdo geben sich 

kämpferisch und zeigen in ihren neuen Ausgabe wieder eine Mohammed Karrikatur. 

Und Tricksereien beim Mindestlohn. Arbeitnehmer beschweren sich über Chefs, die 

die 8,50  Euro nicht zahlen wollen.  

Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu unseren Nachrichten. Die 

Meldungen vom Sport hat Ulrike von der Groeben.  

Ulrike von der Groeben: Guten Abend. 
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Annett Möller, Moderatorin: Ja in Berlin setzt Deutschland heute Abend ein 

Zeichen gegen islamistischen Terror und Hass für Freiheit und Demokratie. Bei der 

Mahnwache zum Gedenken an die Opfer von Paris ist auch mein Kollege Peter 

Kloeppel. Peter, ist es gelungen, ein eindrucksvolles Signal für mehr Toleranz zu 

senden.  

Peter Kloeppel, live in Berlin: Ja es war, man kann sagen, nicht natürlich eine 

so große Veranstaltung, eine so große Kundgebung, wie wir das aus Paris erlebt 

haben. Über eine Million Menschen sind ja dort zusammengekommen. Hier haben 

sich etwa 3.000 Menschen versammelt am Pariser Platz vor dem Brandenburger Tor. 

Aber das Signal, das hier aus Berlin ausgehen sollte, nähmlich zusammenstehen und 

Gesicht zeigen. Dieses Signal ist tatsächlich aus Berlin in die Welt gesendet worden. 

Die gesamte Bundesregierung versammelt mit vielen Vertretern verschiedener 

Religionsgruppen waren auf Einladung der muslimischen Gemeinde hier nach Berlin 

gekommen. Und sie haben ganz klar gesagt, die Atentate von Paris haben uns eher 

zusammengebracht, als das sie uns gespalten haben. Mehr zu dem Tag jetzt von 

Lothar Keller.  

Lothar Keller: Mit Kerzen in den Händen ziehen SPD-Abgeordnete vom 

Bundestag zum Brandenburger Tor. Das war vor gut einer Stunde. Einige tausend 

Menschen stehen bereits auf dem Pariser Platz, die die Polizei scharf bewacht. 

Gemeinsam mit Vertretern Muslime gedenken Bundespräsident und Kanzlerin von 

der französischen Botschaft den Toten von Paris. Dann beginnt die Mahnwache mit 

Suren vom Koran und Glaubensbekenntnissen von Christen und Juden. Die 

muslimischen Verbände haben zu dieser Mahnwache eingeladen, um ihre Solidarität 

zu den Toten von Paris zum Ausdruck zu bringen. Die im Rahmen ihrer Religion 

töten, verraten den muslimischen Glauben.  

Aiman Mazyek, Vors. Zentralrat der Muslime: Wir werden es nicht zulassen, 

dass unser Glauben missbraucht wird. Wir werden es nicht zulassen, dass unsere 

Gesellschaft von Extremisten, die nur das Ziel haben Hass und Zwietracht zu stiften, 

auseinander gerissen wird.  

Die Muslime in Deutschland wollen so auf dem wachsenden Misstrauen in 

Deutschland begegnen, wie es vor allem die PEGIDA Bewegung schiert. Sie sieht 

den Islam als grundsätzlich gewalttätigen Glauben. Nach Anschlägen in Paris haben 

PEGIDA Anhänger in Dresden weiteren Zulauf marschiert. Gestern gingen 25.000 

auf die Straße. In anderen Städten allerdings waren es wie hier in Leipzig deutlich 

weniger. Einen zweifelhaften Erfolg dürfen sie immerhin verbuchen. Ihren Ruf 

„Lügenpresse“ gegen die deutschen Medien hat eine Jury zum Unwort des Jahres 

gewählt, auch weil „Lügenpresse“ bereits ein Kampfbegriff der Nazis war. Und 

stärker als PEGIDA waren gestern ihre Gegner. Hundert tausend Menschen 

demonstrierten bundesweit für ein friedliches Miteinander von Muslimen und nicht 

Muslimen. Gemeinsam gegen Gewalt, das soll die Botschaft der Mahnwache heute 

Abend in Berlin sein. Entschlossen stehe man gegen jede Form von 

Menschenfeindlichkeit, so Bundespräsident Gauck. 

Joachim Gauck,  Bundespräsident: Ich danke den muslimischen 

Gemeinschaften und allen Muslimen, die hier und heute sagen: Terror nicht im 
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unseren Namen. Das ist ein patriotisches Jahr zu dem Land, in dem wir gemeinsam 

leben, unserem Land. 

Lothar Keller: Gegen den Versuch der Gewalttäter, die westliche Gesellschaft 

zu spalten, hoffe man auf ein bisschen „wir“-Gefühl, so hat es die türkische 

Gemeinde gesagt. Und das möglichst nicht nur am diesen Januar Abend in Berlin.  

Peter Kloeppel, live in Berlin: Als wir uns hier ein bisschen eingekuckt haben 

in der vergangenen Stunde haben wir viele Menschen aus vielen Ländern gesehen. 

Natürlich aus Deutschland, aus Israel, aber auch aus der Türkei. Viele Berliner sind 

hierher gekommen. Eine Berlinerin steht jetzt bei mir. Isabel, Sie haben heute hierher 

gekommen, warum? 

Isabel, Berlinerin: Es war für mich wichtig zu der Kundgebung zu gehen, wo 

Vertreter aus anderen Religionsgemeinschaften sind, aus der Politik, um einfach zu 

sagen, das, was in Рaris passiert ist, da stehen wir nicht dahinter. Sondern das, was 

hier passiert, das sind wir.  

Peter Kloeppel, live in Berlin: Gibt es ein Signal, von dem Sie glauben, dass es 

hier besonders stark aus Berlin ausgesandt wird, vielleicht ein Satz hier, den sie auf 

der Bühne gehört haben. 

Isabel, Berlinerin: Ich fand das besonders bewegend, die israelische Flagge 

neben der palestinensischer Flagge zu sehen. Es geht alles friedlich. Jeder hat seine 

eigene Plakate mitgebracht.  

Peter Kloeppel, live in Berlin: Wenn Sie jetzt zu der letzten Woche Review 

plazieren lassen mit allen Ereignissen in Paris auch denen, was Sie am Sonntag in 

Paris erlebt haben, was Sie heute hier gesehen haben. Was bleibt für Sie in 

Erinnerung? 

Isabel, Berlinerin: Ich fand das alles sehr bewegend. Besonders was es für eine 

Reaktion in der Gesellschaft hervorruft. Es ist, finde ich, unheimlich bewegend. Das 

ist eigentlich das, was bei mir hängen bleibt.  

Peter Kloeppel, live in Berlin: Vielen Dank, Isabel, für diese Eindrücke, vielen 

Dank, dass Sie hierher gekommen sind. Ja, Bundespräsident Gauck hat noch einmal 

ganz klar in seiner Rede gesagt, Terroristen wollten uns spalten, aber sie haben uns 

zusammengeführt. Ich denke, das ist etwas, was wir uns in den nächsten Wochen und 

Monaten vornehmen sollten. Dass wir aufeinander zugehen, dass wir miteinander 

reden, dass wir nicht übereinander reden, dass wir Vorurteile abbauen. Eine Aufgabe, 

die uns natürlich in den weiteren Jahren beschäftigen wird. Aber ich denke, dass 

dieses Signal, das aus Berlin ausgesandt wurde, auch noch lange Zeit vorhalten wird. 

Soviel für den Moment. 

Annett Möller, Moderatorin: Vielen Dank für die Eindrücke aus Berlin, Peter. 

In Frankreich haben sich heute Angehörige, Freunde und Regierungsvertreter 

in einer Trauerfeier von den Polizisten verabschiedet, die bei den Terroranschlägen 

ums Leben kamen. Im Innenhof der Polizeipräfektur von Paris kam es dabei zu seht 

bewegenden Momenten, wie Carlo Schlender zeigt.  

Carlo Schlender: Ein Bild, das die ganze Perversion des Terrors deutlich 

macht. Warum musste meine Tochter sterben, fragt die Mutter der ermordeten 

Polizistin Frankreichs Präsidenten Hollande bei der Trauerfeier. Doch mehr als 
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trösten, kann er nichts. Clarissa Jean-Philippe hat weder Karrikaturen gezeichnet, 

noch etwas gegen den Islam. Und doch wurde sie von Amedi Coulibaly gnadenlos 

niedergeschossen.  

Francois Hollande, Präsident Frankreichs: Clarissa, Frank, Ahmed sind dafür 

gestorben, dass wir frei leben können.  

Carlo Schlender: Es war der erste Abschied für die Opfer. Eine große 

Trauerfeier für alle 17-getöteten soll noch folgen.  

Tränen auf der einen Seite, Trotz und Standhaftigkeit auf der anderen. Trotz 

ihres Schmerzes produzierten die Mitarbeiter von Charlie Hebdo eine neue Ausgabe 

des Satiremagazins. Sie erscheint morgen in Frankreich und am Samstag auch in 

Deutschland. Die erste Seite zeigt den weinenden Propheten Mohammed. Alles ist 

vergeben, ich bin Charlie, so der Titel. 

Zineb el Rhazoui, Redakteurin „Charlie Hebdo“:Natürlich wird es nie mehr so 

sein, wie es mal war. Wir wissen noch immer nicht, wie wir ohne sie noch weiter 

machen sollen. Wir haben 8 Menschen verloren. 

Carlo Schlender: Auch sonst ist Frankreich derzeit nie, wie es war. Noch 

immer gilt die höchste Warnstufe. Tausende Polizisten und Soldaten ziehen 

schwerbewaffnet in Paris durch die Straßen. Zwar ist, wie heute erst bekannt wurde, 

am 1. Januar bereit diese mutmaßliche Komplize der Terroristen, an der türkischen 

Grenze verhaftet worden. Aber es sollen bis zu 6 weitere unterwegs sein.  

Ein Grund, warum am Sonntag die Staats- und Regierungschefs in einer 

Seitenstraße marschierten und nicht mitten im Trauerzug. Dort hätten sie nie 

ausreichend geschützt werden können. Genau diesen Eindruck vermittelte das 

französische Fernsehen, aber kritisieren einige. An der Symbolkraft der Bilder ändert 

das aber nichts. 

Annett Möller, Moderatorin: Viele Opfer der Anschläge von Paris waren 

Juden. Sie wurden heute unter großer Anteilnahme der Bevölkerung in Israel 

beigesetzt. Aus Angst vor antisemitischen Übergriffen verlassen immer mehr 

Menschen judischen Glaubens Frankreich. Das Land stand 2014 erstmals an der 

Spitze der Länder, aus denen Juden nach Israel eingewandert sind. Von dort berichtet 

unsere Korrespondentin Raschel Blufarb.  

Raschel Blufarb: Viele judische Familien trauerten heute in Jerusalem 

gemeinsam um ihre Ehemänner und Väter. Yohan, Yoav, Philippe und Francois-

Michel waren in einem Supermarkt in Paris, als Islamisten sie ermordeten und zwar, 

weil sie judisch sind. 2700 Menschen begleiteten die vier heute auf ihrem letzten 

weg.  

Teilnehmerin: Es ist ein furchtbarer Tag für uns Juden. 

Raschel Blufarb: Es ist ein trauriger tag nicht nur für Israel, sondern für die 

Juden auf der ganzen Welt. Die Sorge wächst, dass man nirgendwo mehr in Europa 

als Jude sicher leben kann außer in Israel.  

Natalie ist mit ihrer Familie nach Israel gezogen, denn den Hass auf Juden hat 

sie selbst erfahren. Als sie in Paris am Bahnsteig steht, schlagen Muslime sie fasr tot. 

„Stirb Judin“, schreien sie.  
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Natalie, Einwandererin aus Frankreich: Ich kehre nie wieder zurück nach Paris, 

ich habe Angst um mein Leben und das meiner Kinder. Die wollten uns umbringen. 

Ich gehe wirklich nie wieder nach Paris.  

Raschel Blufarb: Allein im letzten Jahr sind 6.600 Juden aus Frankreich nach 

Israel gezogen. Zum Vergleich aus Deutschland waren es 1.700.  

Ariella Azule, Einwandererin aus Frankreich: Ich hatte Angst, weil es so 

gefährlich geworden ist, für uns Juden. Wenn du Jude bist, musst du in Paris 

inzwischen Angst um dein Leben haben.  

Raschel Blufarb: Den pariser Schick hat Ariella inzwischen gegen das 

Landleben in Kibbutz angetauscht. Hier fühlt sie sich sicher, sagt sie und hat gleich 

neue Freunde gefunden.  

Annett Möller, Moderatorin: Und in dieser Stelle der Blick auf weitere 

Nachrichten vom Tage, die Kathrin Rossbach kurz und kompakt für Sie 

zusammengefasst hat. 

 Katrin Rossbach: Auszeichnung für „Astro-Alex“. Bundespräsident Joachim 

Gauck hat den deutschen Astronauten Alexander Gerst das Bunderverdienstkreuz 

erster Klasse verliehen. Der 38-jährige hat ein halbes Jahr auf der internationalen 

Raumstation ISS gearbeitet. Und von dort regelmäßig aus der Schwerelosigkeit 

berichtet. Als Bordingenieur führte Gerst mehr als 100 wissenschaftliche 

Experimente durch.  

Tot in der U-Bahn. Bei einem Metrounglück im Zentrum der US-Hauptstadt 

Washington ist eine Frau ums Leben gekommen. Mehr als 80 Menschen erlitten eine 

Rauchvergiftung. Die U-Bahn hatte mitten im Tunnel gestoppt, nachdem sich dichter 

Rauch in die Waggons ausgebreitet hatte. Die Insassen bekamen kaum noch Luft und 

mussten bis zu einer Stunde auf ihre Rettung warten. Offenbar führte eine elektrische 

Panne zu der Qualmentwicklung.  

Tastatur statt Füller. Schüler in Finnland müssen ab 2016 nicht mehr die 

Schreibschrift erlernen. Stattdessen sollen sie mehr Zeit darauf verwenden, auf Ipad 

und Computertastaturen tippen zu lernen. Mit dem Stift müssen die Kinder nur noch 

im Block Schrift schreiben. Deutsche Pädagogen sehen den Vorstoß aus Finnland 

skeptisch.  

 Annett Möller, Moderatorin: Der Mindestlohn gilt seit dem ersten Januar und 

lässt viele Arbeitgeber offenbar zu kreative Höchstform auflaufen, um nicht zu 

zahlen. Inzwischen gibt es sogar Anwaltskanzleien, die Unternehmen beraten, wie 

das am besten klappt. Der deutsche Gewerkschaftsbund hat eine Hotline eingerichtet, 

bei der täglich bis zu 400 Anrufen von Arbeitnehmern eingehen, deren Chefs die 8,50 

Euro nicht zahlen wollen. Mit welchen Tricks sie dabei arbeiten Marlen Weber 

berichtet.  

Marlen Weber: Wer liegt nicht gern in der Sauna, da verzichtet man auch gern 

auf den Mindestlohn. So denken sich das offenbar einige Chefs und wollen den 

zusätzlichen Lohn in Saunagutscheinen auszahlen. Es mehren sich auch Beschwerden 

von Zeitungszustellern, die ihre Arbeitsverträge auf minderjährige 

Familienmitglieder umschreiben lassen sollen, für die der Mindestlohn nicht gilt.  
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Stefan Körzell, Deutscher Gewerkschaftsbund: Wir geben den Tipp, dass es 

nicht in Ordnung ist, sondern der Arbeitsvertrag soll mit demjenigen geschlossen 

werden, der anschließend auch die Leistungen bringt. Und da möchten wir die 

Menschen darauf achten.  

Marlen Weber: Das Gesetz hat noch zu viele Schlupflöcher. Ein beliebter Trick 

sind die falschen Listen. Die Arbeitszeit z.B. auf dem Bau muss seit Jahresbeginn 

minutiös dokumentiert werden. Hier schummeln viele Arbeitgeber und schreiben zu 

wenig auf. 

Stefan Körzell, Deutscher Gewerkschaftsbund: Der Arbeitnehmer sollte selbst 

dokumentieren wieviel Stunden er im Monat arbeitet. Er sollte sehr genau am 

Monatsende prüfen, ob  der Lohn auch stimmt. Und wenn er nicht stimmt, soll er 

gemeinsam mit den Gewerkschaften den entsprechenden Lohn auch durchsetzen.  

Marlen Weber: Thema Scheinselbstständige. Trickunternehmer kündigen ihre 

Angestellten und lassen sie nur als Selbstständige weiter arbeiten. Sie werden oft 

gesehen in der Taxibranche. Und dann gibt es noch den Trick mit dem Trinkgeld.  

Stefan Körzell, Deutscher Gewerkschaftsbund: Es ist übrigens nicht nur in 

Hotel- und Gaststättegewerbe, sondern auch in Friseurgewerbe. Ein Angebot, was 

gemacht wird den Beschäftigten. Das Trinkgeld zusammenwerfen und dann am 

Monatsende teilen über die Beschäftigten und auf den Mindestlohn anrechnen. Auch 

das ist nicht in Ordnung.  

Marlen Weber: Auch hier gilt nicht gleich alles hinschmeissen, sondern sich 

erstmal informieren, z.B. bei der Hotline von GGB. Und natürlich sind nicht alle 

Chefs mies. Viele werden auch mit sich reden lassen.  

Annett Möller, Moderatorin: Das größte Schiff der Welt ist im Hamburger 

Hafen eingelaufen. Ursprünglich sollte das Kontainerschiff bereits gestern anliegen. 

Wegen des Sturms verzögerte sich die Ankunft. Aber CSC Elglobe ist knapp 60 m 

breit und 400 m lang. Aufgestellt wäre sie so mit Höhe als das Empire State Building. 

Sagenhafte 19100 Kontainer können auf dem Ozeanriesen transportiert werden. Nach 

Hamburg kam sie aber nur zur Hälfte beladen, weil die Elbe nicht tief genug ist.  

Annett Möller, Moderatorin: Nicht für die Schule lernst du, sondern für das 

Leben. Wer hat diesen Satz nicht schon mal von seinen Eltern gehört? Eine 

Gymnasiastin aus Köln ist da ganz anderer Meinung. In der Schule lerne sie 

hauptsächlich Unnützliches, die wirklich praktischen Dinge bleiben auf der Strecke, 

sagt sie. Das postete die 17-jährige im Internet und scheint damit einen Nerv zu 

treffen. Tausende Menschen stimmten ihr zu. Sebastian Redich und Martin Turuchsel 

berichten.  

17 Jahre und schon ganz schön frech. Mindestens wenn es um das Schulsystem 

geht. An dem hat Naina kein gutes Haar gelassen. Bei Twitter postet die 

Gymnasiastin folgenden Eintrag: „Ich bin fast 18 und habe keine Ahnung von 

Steuern, Miete und Versicherungen. Aber ich kann eine Gedichtanalyse schreiben. In 

vier Sprachen“. Mit ihrer Kritik trifft sie viele wohl viele junge Menschen. Innerhalb 

einer kürzesten Zeit erreicht sie rund eine halbe Million Internetnutzer mit ihrem 

Twit. 
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Naina, Schülerin: Die meisten finden es richtig gut, dass es endlich mal zur 

Sprache kommt, dass diese Disskusion endlich mal wieder einen Platz findet.  

Ist Schulbildung wirklich so weltfremd, vermittelt sie nur noch Theorie und 

lässt die Praxis links liegen. Früher gab es noch das Fach Hauswirtschaft. An den 

meisten Gymnasien längst Vergangenheit. Lehrerverbände wehren sich, können die 

Kritik der Schülerin jedenfalls nicht teilen.  

Jochen Nagel, Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft: In Schulen wird 

grundlegend Bildung vermittelt und mit dieser Bildung kann man sich die anderen 

Dinge aneignen.  

Andere Dinge, bei denen auch die Eltern gefragt sind, meinen Experten. 

Unterstützung für ihre Kritik bekommt die Schülerin übrigens von höchster Stelle.  

Johanna Wanka, CDU, Bundesbildungsministerin: Toll, wenn man an der 

Stelle die Diskission hat und ich wäre sehr dafür. Also mehr Alltagsfähigkeiten in der 

Schule zu vermitteln, das ist aber nicht gegen die Gedichtinterpretation in 4 Sprachen 

gerichtet. 

Naina macht in diesem Jahr noch ihr Abi. Der Rummel soll sich schnell 

wiederlegen, damit sie in Ruhe lernen kann. Leistungskurs Englisch, da werden die 

Sprachkenntnisse und ihr Wissen und Gedichtsanalyse sicherlich helfen.  
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Додаток 11  

ТЕКСТ НОВИНИ ZDF HEUTE ВІД 16.12.2014 
 

 Terror gegen Kinder. In Pakistan töten Taliban-Kämpfer mehr als 130 Schüler. 

Vogelgrippe in Niedersachsen: Auf einem Geflügelhof weisen Seuchenexperten das 

gefährliche Virus nach. Australien unter Schock: Nachdem Geiseldrama von Sydney 

trauert das ganze Land. Nachrichten des Tages. Heute mit Christian Sievers. 

 Christian: Guten Abend. Ich begrüße Sie ganz herzlich an diesem Dienstag. 

Norbert König hat alles Wichtige vom Sport. Wir müssen beginnen mit fruchtbaren 

Nachrichten aus Pakistan. Einer blutigen Attacke ausgerechnet auf die Kleinsten und 

Schwächsten. Terror gegen Kinder. Kämpfer der radikal-islamischen Taliban drangen 

im Nordeten Pakistans, in Peschawar in eine Schule ein, nahmen Lehrer und Schüler 

als Geisel. Bei der Aktion und danach folgenden Gefechten mit dem Militär kamen 

sehr viele Schulkinder ums Leben. Die Rede ist mittlerweile von mehr als 130 

Opfern. Carsten Rüger berichtet. 

 Carsten Rüger: Die Krankenwagen bringen immer mehr Schülerin die Kliniken 

von Peschawar. Viele werden schwer verletzt eingeliefert,  für viele können die Ärzte 

nichts mehr tun. Die meisten der Opfer sind zwischen zehn und 20 Jahre alt. Viele 

tragen noch die grüne Schuluniform der Army Public School. Einer beschreibt den 

grauenhaften Angriff.  

 Shah Rukh: Wir waren in der Schulhalle bei einer Feier. Plötzlich kamen 

Leute, nein, Terroristen kamen in die Halle und fingen an zu schießen. Einige von 

meinen Mitschülern wurden getötet, andere verwundet. Wir haben uns unter den 

Tischen versteckt. Sie haben unsere Lehrerin erschossen und dann verbrannt. Nach 

einiger Zeit kamen endlich Armeekommandos rein und haben uns gerettet. 

 Carsten Rüger: Als die sechs Taliban-Extremisten die Schule türmten, waren 

dort etwa 500 Schüler und Lehrer. In den oberen Klassen schrieben Kinder eine 

Prüfung, als die Attentäter das Feuer eröffneten. Draußen verzweifelte Eltern, froh, 

wenn sie ihr Kind verletzt, aber wenigstens lebend in den Armen halten konnten. Die 

Schule wird vom pakistanischen Militär betrieben, viele der Schüler sind Kinder von 

Soldaten. Seit Monaten läuft eine Offensive der Armee gegen die Taliban, aus Rache 

brachten die Taliban dafür nun Kinder von Soldaten um. Friedensnobelpreisträgerin 

Malala hatten die Taliban einst in den Kopf geschossen, sie zeigte sich bestürzt. 

 Malala Yousafzal: Meine Familie und ich sind zutiefst betrübt, dass mehr als 

100 unschuldige Kinder und Lehrer ihr Leben verloren haben. Ich rufe die 

internationale Gemeinschaft, die Politiker und Parteien in Pakistan auf, dass wir 

zusammen stehen und den Terrorismus bekämpfen. 

 Carsten Rüger: Sieben Stunden dauerten die Gefechte mit den Taliban. Dann 

erklärten die Sicherheitskräfte, alle sechs Angereifer seien getötet. Für die Familie 

der Kinder ist der Alptraum damit aber nicht zu Ende.  

 Christian: Um zu verstehen, was dort vor sich geht, jetzt Fragen wir an unseren 

Experten für Pakistan, der mehrfach auch in Peschawar war, unseren 

Korrespondenten Peter Kunz, derzeit in Sydney. Was ist das für ein fürchterlicher 

Krieg, den die Taliban und die Pakistanische Armee da führen?  
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 Peter Kunz: Für die Taliban ist die pakistanische Armee ihr Hauptfeind. Seit 

sie gegen die Fundamentalisten vorgehen. Vor allem in den Stammesgebieten im 

Norden Waziristan. Die Taliban behaupten, die Armee schone nicht Frauen und 

Kinder, deshalb jetzt das harte zurückschlagen. Es geht aber auch um den 

Bedeutungsverlust der Taliban. Die haben sich in den vergangenen Monaten in 

rivalisierenden Gruppen gespalten. Einige Gruppenführer wenden sich jetzt dem IS 

zu. Die bloße Existenz der islamischen Staaten sorgt für eine Radikalisierung. 

 Christian: Tod in der Schule. Zum Angriff der Taliban gleich ein ZDFspezial, 

direkt nach dieser Sendung. Auf heute.de zeigen wir eine beeindruckende 

Dokumentation über die Friedensnobelpreisträgerin Malala und ihren Kampf gegen 

die Taliban. Es begann ohne Sekt dafür mit Apfelschorle. Vielleicht schon ein 

Zeichen, das es nicht einfach werden würde. Heute vor einem Jahr – Start der Großen 

Koalition. Drei Parteichefs, ein Podium. Und viel vor. Was hat die Regierung 

geschafft? Woran ist sie gescheitert, was muss noch kommen? Ein Jahr GroKo, Wulf 

Schmiese mit Bilanz und Ausblick.  

 Wulf Schmiese: Verträge sind zum Vertragen da, das haben sich diese drei 

zum Motto gemacht vor einem Jahr, als sie ihre Große Koalition schlossen. Die 

Mahnung war Schwarz-Gelb, wo Streit früh die Stimmung verdorben hatte. Das sei 

heute anders, sagt die Union. 

 Peter Altmaler CDU: Beide Partner haben in dieser Koalition für sie wichtige 

Projekte umgesetzt. Und trotzdem ist natürlich klar und deutlich, es ist eine Koalition 

unter Führung der CDU/CSU mit Angela Merkel als Bundeskanzlerin. 

 Wulf Schmiese: Das sieht die SPD nicht ganz so und lobt v.a. sich.  

 Sigmar Gabriel SPD: Die SPD hat in dieser Koalition sozialdemokratische 

Politik wie schon lange nicht mehr durchsetzen können. 

 Wulf Schmiese: Für groß und erfolgreich hält sich da auch der kleinste 

Koalitionspartner.  

 Horst Seehofer: Ich bin mit den Punkten, die ich aus Bayern und von Seiten der 

CSU in die Koalition ingebracht habe und auch durchsetzten konnte, auch wiederum 

sehr zufrieden. 

 Wulf Schmiese: Nur Gewinner demnach bei einer gemischten Bilanz: Auf die 

„Schwarze Null“ ohne Steuererhöhung ist die Union stolz. Mindestlohn und 

Frauenquote sieht die SPD als Sieg. Das teuere Rentenpaket schnürten beide. Sie hat 

noch nicht alles geschafft, die Große Koalition, was die kleine Opposition natürlich 

empört. 

 Katrin Göring Eckradt: Sie hat nichts für die Zukunft auf den Tisch gelegt, 

weder was die Generationengerechtigkeit angeht, noch was die ökologische Frage, 

den Klimawandel angeht. 

 Gregor Gyst: Diese blöde schwarze Null, verstehen Sie, dafür verzichten wir 

auf Investitionen, auf die Beseitigung der Kalten Progression, auf die Erhöhung des 

Kindergeldes.  

 Wulf Schmiese: Seite an Seite aber ist weiter das Motto der Großkoalitionäre.  

 Christian: Der Rubel im feien Fall – die russische Währung verliert 

unaufhaltsam an Wert. Zu Jahresbeginn musste man für einen Dollar 32 Rubel 
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zahlen, jetzt bereits 68 Rubel. Also, ein Wertverlust von meht als 55% innerhalb 

eines Jahres. Die russische Zentralbank erhöhte jetzt den Leitzins massiv, um die 

Währung zu stärken. Gebracht hat das nichts. Die Menschen in Russland spüren die 

Folgen.  

 Bernhard Lichte: Bedrucktes Papier gegen harte Devisen. So scheint es zu 

mindestens in diesem für den Rubel, so verlustreichen Vergleich. Banken in der 

Provitz sind Euro und Dollar bereits ausgegangen. In Moskau gibt es die westlichen 

Währungen noch. Wer kann kauft sie. Die Schallmauer wurde am frühen Nachmittag 

gleich zweimal durchbrochen 80 Rubel für einen Dollar. Der Euro kostete gar 100 

Rubel. Wertverlust allein heute: über 26%. Bis Börsenschluss konnte der Rubel 

wieder etwas Boden gut machen. Die Gründe für den größten Kursverfall seit 1998 

liegen auch hier. Die Öl-Gasförderung ist kaum mehr profitabel. Keine 60 Dollar 

bringt das Barrel. Für Russland steht und fällt mit den Rohstoffeinnahmen, aber der 

gesamte Staatshaushalt. Die russische Zentralbank reagierte in der Nacht. Nach 

langen Zögern. Und vielleicht zu spät.  

 Elvira Nabiullina: Um die negative Effekte für die russische Wirtschat zu 

minimieren und in erster Linie zur Inflationsbekämpfung haben wir den Leitzins auf 

17% angehoben. 

 Bernhard Lichte: In den Supermärkten ist der Rubelverfall längst 

angekommen. Die Regale sind zwar voll. Die Preisschilder werden aber in immer 

kürzeren Abständen aktualisiert.  

 Vor einer Woche kostete der Zucker noch 41 Rubel, jetzt sind es bereits 49. 

Bernhard Lichte: 20% Aufschlag, Kaffe, Tee, Wurst, Brot, weitere Preiserhöhungen 

sind bereits angekündigt. Das Budget der Russen wird kleiner. Die Angst vor den 

Folgen der Wirtschaftskrise wächst. 16 Mio. Menschen, so warnte die stellvertretende 

Regierungschefin, könnten am Jahresende Almosenempfänger sein.  

 Christian: Die wirtschaftliche Situation könnte sich noch verschärfen. Die USA 

und die EU wollen noch in dieser Woche weitere Sanktionen gegen Moskau 

verhängen. V.a. Maßnahmen, die die russische Rüstungs- und Ölindustrie treffen 

sollen.  

 Am Tag nachdem Geiseldrama in Sydney, viele Fragen in Australien: Warum 

war der Geiselnehmer auf freien Fuß, obwohl die Justiz ihn doch kannte, als 

verwirrten Extremisten? Warum hat die Polizei mitten in der Nacht dann 

überraschend eingegriffen? Bei der Geiselnahme und Polizeireaktion kamen zwei 

Geisel ums Leben, und der Täter selbst auch. Australien trauert heute. Das Herz der 

Stadt ist gebrochen, die Hölle hat uns berührt, sagt der katholische Erzbischof. Mehr 

von Nina Hauser.  

 Bis Tief in die Nacht legen die Menschen Blumen nieder, tragen sich in 

Kondolenzbücher ein. Zünden Kerzen an. Sia trauern um die beiden getöteten 

Geiseln – den Manager Tori Johnson und die Anwältin Katrina Dawson.   

 Amanda und Samantha Oigori: Bislang haben wir nicht glauben können, dass 

so etwas hier passieren kann. Aber jetzt ist es Wirklichkeit geworden. Und doch ist es 

irgendwie unreal, weil man es sich einfach nicht vorstellen konnte. Es ist 

unerträglich. 
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 Nina Hauser: Was passierte genau in dieser Nacht. Offenbar hat der34-jährige 

Manager versucht, dem Geiselnehmer die Waffe zu entreißen. Daraufhin soll ein 

Schuss gefallen sein und die Geisel zusammengebrochen sein. Für die Polizei das 

Signal das Gebäude zu stürmen. Im Feuergerecht kamen dann der Täter und eine 

zweite Geisel ums Leben. De genaue Ablauf wird noch untersucht. Unklar ist noch: 

Das Motiv des Täters. Fest steht: Der Iraner Monis war laut Polizei u.a. wegen 

Beihilfe zum Mord an seiner Ex-Frau angeklagt. Gegen Kaution aber auf freiem Fuß. 

Warum? Da frage ich nicht nur viele Bürger. 

 Tony Abbot: Wie konnte jemand, der eine solch lange und kontroverse 

Vergangenheit  hatte, nicht auf den entsprechenden Überwachungslisten stehen? Und 

wie konnte so jemand völlig frei in der Gesellschaft unterwegs sein? 

 Nina Hauser: Auf diese Frage sucht die Polizei nun Antworten. Wichtige 

Antworten auch für die vielen trauernden Menschen.  

 Christian: Neiderlage der NPD vor dem Bundesverfassungsgericht. Das wies 

eine Klage gegen Familienministerin Manuela Schweißig zurück. Was Schweißig im 

Thüringer Wahlkampf sagte. Das aber habe sie als SPD-Politikerin gesagt und nicht 

als Ministerin, unterteilen die Richter.  

 Das hochansteckende Vogelgrippe-Virus H5N8 breitet sich aus. Jetzt wurde es 

in der Hochburg der deutschen Geflügelzucht, in Niedersachsen, nachgewiesen. Im 

Kreis Cloppenburg müssen 120.000 Tiere werden. Die Branche bangt – kurz vor 

Weihnachten ist das für die Geflügelzüchter alles andere als eine gute Nachricht. 

Christiane Hoffmann hat die Einzelheiten.  

Christiane Hoffmann: Es sind tote Tiere, die hier weggeschafft werden. In zwei 

Betrieben im Landkreis Cloppenburg werden seit heute insg. 30.000 Puten getötet, 

um eine Ausbreitung der Vogelgrippe zu verhindern. Denn auf einem der Höfe wurde 

der für Tiere hochpatogene, also hochanstekende, H5N8-Virus festgestellt.  

 Eberhard, Präsident Niedersächsisches Landesamt: Hochpatogene heißt, dass 

die Tiere, die sich infizieren, zu einer relativ hohen Rate an der Erkrankung sterben. 

Es gibt viele klare klinische Symptome. Störung des Allgemeinbefindens und viele 

Tiere sterben eben auch. 

 Christiane Hoffmann: Vor drei Wochen war die Vogelgrippe erstmals in 

Mecklenburg-Vorpommern  und den Niederlanden aufgeraucht, übertragen durch 

Wildenten. Seitdem gilt Stallpflicht für Geflügel, auch im Raum Cloppenburg. In der 

Geflügelhochburg werden 13 Mio. Tiere gehalten. In den Kreisen Cloppenburg Leer 

und Ammerland darf jetzt kein Geflügel mehr transportiert werden. Und ab morgen 

gelten Sperrzonen.  

 Christian Meyer B‘90/Grüne: Der Landkreis wird eine Sperrzone um den Stall 

anordnen von 3 km und es gibt den Überwachungsbereich von 10 km. 

 Christiane Hoffmann: Zusätzlich sollen im Umkreis von 1 km um den 

betroffenen Hof weitere 90.000 getötet werden, vorsorglich. Denn eine Ausbreitung 

der Vogelgrippe könnte Deutschlands Geflügelhochburg lauer zu stehen kommen.  

 Christian: Er drohte Uli Hoeneß Probleme im Gefängnis an – und muss nun 

selbst einsitzen: Der Erpresser des Ex-Bayer-Präsidenten wurde zu der Jahren und 

neun Monaten Haft verurteilt. Der 52-Jährige forderte in einem Brief mehr als 
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200.000 Euro. Sonst drohe Hoeneß eine unruhige Zeit. Deutschlands bekanntester 

Fußballfunktionär sitzt wegen Steuerhinterziehung hinter Gittern. Jetzt nehmen wir 

sie mit in einen geschichtsträchtigen Ort, zwischen Bayer und Thüringen.  

Quer durch den Ort ging einst die deutsch-deutsche Grenze. Jetzt steht der 

Ortim Mittlerpunkt eines Fernseherereignisse: Tannbach. In einem ZDF-Dreiteiler 

wird das Schicksal des Dorfes erzählt, und gleichzeitig die Dramen einer Epoche 

gezeigt. Heute ist große Premiereparty. Nils Schneider ist dabei.  

Nits Schneider: Der Dreiteiler beginnt in den letzten Kriegstagen. Hitlers SS-

Schergen verüben ein letztes Verbrechen. Kurz bevor die Amerikaner den Ort 

Tannbach einnehmen.  

„Achtung! Feuer!“ 

 Nits Schneider: Ein System bricht zusammen. Wer blieb ohne Schuld?  Warum 

hast du mitgemacht bei denen? Das muss doch jeder gesehen haben, ich glaubt die 

das nicht. Geh auf dein Zimmer, sofort. 

 Heiner Lauterbach: Er handelt aus gutem Glauben, wie so viele in dieser Zeit 

und versteht nicht, dass dich das alles anders entwickelt hat.  

 Nits Schneider: In dieser Minuten läuft die Premiere in Berlin. Die Produktion 

hochkarätig besetzt. Der reale Ort Mödiareuth diente LS Vorbild Die Geschichten der 

Bewohner und Flüchtlinge sind frei erfunden. Viele, die heute älter als 30 sind 

werden aber Schicksale ihrer Eltern und Großeltern wiederkennen.  Nach Kriegsende 

wird der Ort der Sowjetzone zugeschlagen. Die sog. Stunde Null ist für viele nicht 

Befreiung. Sondern Niederlage. Hochemotional und fesselnd inszeniert.  

 Schau doch mal, was die angerichtet haben. Aber es kommt eine neue Zeit. 

Was soll denn jetzt für eine Zeit kommen? 

Nits Schneider: Eine neue Generation beginnt den Aufbau – in Ost und West.  

 Christian: ZU sehen gibt es „Tannbach“. Anfang Januar im ZDF-Programm. 

Jetzt Sport mit Norbert.  

 

ТЕКСТ НОВИНИ ZDF HEUTE ВІД 11.01.2015 

 
 In Trauer vereint: Mehr als eine Million Menschen gedenken in Paris der 

Anschlagsopfer und senden ein Signal der Einigkeit. Sie marschieren für 

Meinungsfreiheit und Toleranz und gegen den Terror. Unter ihnen Arm in Arm: 

Staats-und Regierungschefs aus aller Welt.  

 Petra: Damit guten Abend und willkommen. Für den Sport ist heute Rudi 

Cerne an meiner Seite. Solche Bilder hat man noch nie im Fernsehen gesehen und 

man wird es nicht vergessen. Denn all diese Menschen zeigen den Islamisten dieser 

Welt: Wir stehen an der Seite der Franzosen und verteidigen unsere Werte. Der 

Schweigemarsch zog von der Place de la Repulique zur Place de la Nation. Wegen 

des riesigen Andrangs hatten die Behörden auch Alternativstrecken eingerichtet.  

 Susanne Freitag: Charlie – der Name ist zum Symbol für den Kampf gegen den 

Terror geworden. Allein in Paris waren über eine Million Menschen auf der Straße. 

Die Stadt war heute das Zentrum der Welt – eine solche Demonstration har es in der 

Geschichte noch nie gegeben, denn auch das hier sind Demonstranten. Über 50 
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Staats- und Regierungschefs und hohe aus aller Welt marschierten gemeinsam. 

Staatschefs aus Europa, Afrika, den arabischen Emiraten. In der erste Reihe, nur 

wenige Meter voneinander entfernt, Israels Präsident Benjamen Netanjahu und 

Palästinenserpräsident Abbas. Sie demonstrieren gemeinsam gegen Terror und das ist 

ein historischer Moment. Die politische Weltelite auf der Straße, Seite an Seite mit 

dem Volk.  

 Es ist enorm, es ist ein sehr emotionaler Moment. Ich habe zu meiner kleinen 

Tochter gesagt, das ist das erste Mal und hoffentlich auch das letzte Mal, dass sie so 

etwas sieht. So viele Menschen auf der Straße für die gleiche Sache, für die 

Solidarität. 

 Lemine Ba, Imam aus dem Senegal: „Ich trauere mit den Familien, die der 

Opfer bei Charlie Hebdo und die vom koscheren Supermarkt. Niemand hat das 

Recht, andere zu töten. 

 Susanne Freitag: Heute wolle sie über Partei und Religionsgrenzen hinaus eine 

Friedensbotschaft senden.  

 Bundeskanzlerin Merkel: Das sagt, es gibt viele, die sich für die Ideale von 

Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit stark machen und wir sind stolz, dass wir als 

deutsche Bundesregierung heute sagen können, wir wollen das genauso unterstützen, 

dass wir nach all den geschichtlichen Ereignissen Freude Frankreichs sind. Und in 

dieser schweren Stunde an der Seite aller Menschen in Frankreich stehen und ihnen 

viel Kraft wünschen.  

 Petra: Natalie Steger, wir haben Sie den Tag in der Welthauptstadt Paris heute 

empfunden?  

 Natalie Steger: Das war ein sehr beeindruckender Tag. Man hat die Solidarität 

gespürt. Es hat sich immer noch Tausende Menschen versammelt. Sie rufen: Charlie. 

Nur einmal wurde ist sie richtig still, da haben viele Manschen auf ihren Handys die 

Schweigeminute verfolgt. Die Menschen hier sind nicht ängstlich, sondern eher 

trotzig und selbstbewusst. Sie hoffen wirklich, dass die Stimmung der Freitag den 

Tag der großen Bilder auch wirklich übersteht.  

 Petra: Auch in vielen anderen europäischen Städten erinnerten die Menschen 

an die Toten von Paris und setzten ein deutliches Zeichen für Toleranz  und 

Meinungsfreiheit. Allein in Berlin versammelten sich rund 18.000 Menschen vor der 

französischen Botschaft. Mit Stiften als Zeichen für die Meinungsfreiheit zeigten sie 

ihre Solidarität. Mit Kerzen und Blumen ihre Trauer für die Opfer. Die westliche 

Welt zeigt Geschlossenheit, die wollen die in Paris versammelten Innenminister 

nutzen, um ihren Kampf gegen den Terrorismus besser abzustimmen. Denn sie 

wissen. Den können sie nur gemeinsam gewinnen.  

 Anna Gellineck:Der Sondergipfel der europäischen Innenminister steht ganz 

unter dem Eindruck des Terrors von Paris. Schatzschützen beobachten jede 

Bewegung die Minister scheinen näher zusammengerückt. Die Botschaft auch hier: 

Europa will gemeinsam gegen den Terror vorgehen. Zusammen mit dem US-

Justizminister beraten sie, wie sie der Gefahr weiter Anschläge begegnen können.  



246 
 

 
 

 Innenminister de Maiziere: Wir müssen uns über Gefährder austauschen und 

die wichtigsten Staaten und Sicherheitsdienste müssen voneinander wissen, um 

welche gefährlichen Menschen es in ihrem Land handelt. 

 Anna Gellineck: Diskutiert werden verstärke Kontrolle an den europäischen 

Außengrenzen und wieder einmal der Austausch von Flugpassagierdaten, um Reisen 

islamistischen Terroristen besser beobachten zu können. Ein solches Speichersystem 

ist in Europa höchst umstritten  und war bislang nicht durchsetzbar. Für Deutschland 

ruft Innenminister de Maiziere zu  mehr Wachsamkeit auf, es gäbe 260 „Gefährder“. 

Die von den Behörden beobachten würden. Kein Grund zur Panik aber auch keine 

Entwarnung.  

 Innenminister de Maiziere: Kein Innenminister der Welt kann eine vollständige 

Garantie dafür geben, dass in Deutschland oder anderswo keine Anschläge gibt. 

 Anna Gellineck: Unterdessen taucht um Netz ein neues Video des Pariser 

Supermarktattentäters Amedy Coulibali auf, der fünf Menschen erschoss und dann 

selbst getötet wurde. Der Islamist bekennt sich darin zur Terrormiliz IS, das postum 

veröffentliche Video legt nahe, dass er Komplizen hatte. Frankreich aber steht heute 

zusammen. Die kaltblütigen Mörder. So die Botschaft dieser Bilder, haben nicht 

gewonnen.  

 Petra: Mit dem Solidaritätsmarsch beschäftigt sich auch ein ZDFspezial gleich 

im Anschluss an diese Sendung. Stets auf dem Laufenden sind Sie auf heute.de.  Auf 

die Redaktion der Hamburger Morgenpost wurde in der Nacht ein Anschlag verübt. 

Mindestens ein Brandsatz wurde in einen Lagerraum geworfen. Der Staatsschutz 

übernahm die Ermittlungen. Zwei Verdächtige wurden gefasst. Möglicherweise steht 

die Tat in Zusammenhang mit der Veröffentlichung von Mohammed-Karikaturen in 

der Zeitung.  

 Petra Meier: Gegen 2 Uhr heute früh hatte ein Brandmeder im Verlagshaus der 

Hamburger Morgenpost Alarm ausgelöst. Im Innenhof eingeworfene Fenster, ein 

Brandsatz wird im Keller entdeckt. Viele Akten verkohlt, der ganze Raum ist mit 

schmieriger Asche überzogen. „So viel Freiheit muss sein“ – unter diesem Titel hatte 

die Zeitung am Tag nach dem Anschlag in Paris Mohammed-Karikaturen aus der 

Satire Zeitschrift Charlie Hebdo abgedruckt.  

 Mirko Streiber, Polizeisprecher Hamburg: Wir können nicht ausschlie0en, dass 

das im Zusammenhang mit den Karikaturen steht die veröffentlicht wurden. Aber das 

ist nur ein Bereich den wir abdecken. 

 Petra Meier: Drohungen wir „Ihr seid die nächsten“ hatte es gegeben, 

Morgenpost-Chefredakteur Frank Niggemeier äu0ert sich schriftlich: Wir sind 

schockiert über den Brandanschlag auf unser Verlagsaus. Dass so etwas in einer 

weltoffenen und liberale Stadt wie Hamburg passiert, erschüttert uns. Noch in die 

Nacht hat die Polizei zwei verdächtige Männer in der Nähe festgenommen. 

Hamburgs 1. Bürgermeister Scholz verurteilt den Brandanschlag als Angriff auf die 

Demokratie.  

 Petra: im nordrhein-westfälischen Dinslaken hat die Polizei eine 24-Jährigen 

festgenommen, der im Verdacht steht, der Terrormiliz IS anzugehören. Laut 

Bundesanwaltschaft war der Mann 2013 nach Syrien gereist und hatte sich dort dem 
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IS angeschlossen. Hinweise auf konkrete Anschlagspläne oder einen Zusammenhang 

mit den Ereignissen in Frankreich gebe es derzeit nicht.  

 Verteidigungsministerin von der Leyer ist in der Irak geflogen, und mir 

Präsident Masum über das Vorgehen gegen den IS zu beraten. Sie reiste auch ins 

nordirakische Erbil, wo sie mit Kurdenpräsident Barsani über den Einsatz von 100 

deutschen Militärausbildern sprach. Thema waren auch weitere Waffenlieferungen 

für den Kampf gegen den IS. In Kroatien haben in diesen Minuten die Wahllokale 

geschlossen. Knapp 4 Mio. Bürger waren zur Stichwahl eines neuen Präsidenten 

aufgerufen. Dabei standen sich der liberale Amtsinhaber Josipovic und die 

konservative Herausforderin Grabar-Kitarovic gegenüber. Erwartet wurde ein Kopf 

an Kopf rennen. In der ersten Runde hatte kein Kandidat die absolute Mehrheit 

erreicht.  

 Mannequin, Film-Ikone- Sex-Symbol: Das alles war Anita Ekberg. Heute ist 

sie im Alter von 83 Jahren gestorben. Berühmt wurde die ehemalige Miss Universum 

mit dem Kino-Klassiker „La Dolche Vita“ an der Seite von Marcello Mastroianni. 

Diese Szene kennt fast jeder: Mit ihrem nächtlichen Bad im römischen Trevi-

Brunnen ging die Schwedin in die Filmgeschichte ein.  

 Umstürzenden Bäume, Sturmfluten- Überschwemmungen: Tief Felix hat den 

Norden Deutschlands ordentlich durcheinander gewirbelt. Vielerorts wir hier im 

Kreis Rendsburg in Schleswig-Holstein deckte der Wind Dächer ab. Im Hamburg 

wurden Straßen überschwemmt und auf dem Fischmarkt stand das Wasser 

meterhoch. Teile des Hafens und der Speicherstadt waren zeitweise gesperrt. 

Inzwischen geht es Wasser zurück und die Windböen lassen nach. Zum Sport, da gab 

es eine unglaublich knappe Entscheidung im Slalom. 

 

ТЕКСТ НОВИНИ ZDF HEUTE ВІД 09.01.2015 
 

 Sсhlangestehen für „Charlie Hebdo“. In Deutschland ist die Satirezeitung nach 

Minuten ausverkauft. Papst Messe in Sturm und Regen. Franziskus besucht auf den 

Philippinen Überlebende von Taifun Hai-jen. Erfolg für deutsche Wintersportler: 

Gleich mehrere Athleten stehen heute auf dem Siegertreppchen. Nachrichten des 

Tages. Heute mit Petra Gerster. 

 Petra: Jetzt erst mal guten Abend und willkommen bei Nachrichten um 19 Uhr. 

Dieses Heft wird wohl historisch werden. Die neue Ausgabe von „Charlie Hebdo“ 

nach dem mörderischen Attentat von Paris ist seit Mittwoch ständig vergriffen. 

Gesamtauflage 7 Millionen, statt der üblichen 60.000 – So viele wollen wissen, wie 

die Karikaturisten den Anschlag auf ihr Leben und die Pressefreiheit beantworten. 

Und auch bei uns, wo das Satire-Blatt erst heute ankam, dauerte es nur Minuten bis 

zum Ausverkauf.  Dorthe Ferber.  

 Dorthe Ferber: Um zwei Uhr nachts kamen die Ersten, vier Stunden vor 

Öffnung der Düsseldorfer Bahnhofsbuchhandlung – Warten auf „Charlie Hebdo“ als 

Zeichen der Solidarität.  
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 Martina Hoffmann-Badache: Diese Ausgabe hat für uns einen ganz besonderen 

Wert. Sie ist von historischer Bedeutsamkeit und deswegen ist es uns auch wert, 

heute so früh hier zu stehen. Einfach das zu unterstützen, was da vorgefallen ist. 

 Florian Görtz: Bedauern ausdrücken, dass wir in einer solidarisierten Welt 

leben.  

 Dorthe Ferber: Das Interesse riesig, aber nur wenige tausend Hefte sind in den 

deutschen Handel gekommen. Die Nachfrage in Frankreich ist einfach zu groß. Diese 

Münchner Buchhandlung hatte Glück: Es gibt drei Exemplare – auf Französisch 

übrigens. Den stolzen Käufer stört das nicht.  

 Andreas Winter: Erst mal lesen, aufbewahren, vielleicht ja der Welt sogar. 

 Dorthe Ferber: Im Internet wird schon rege mit der Ausgabe gehandelt. Das 

Heft kostet teils mehr als 100 Euro. Die Nachfrage dauert an.  

 Hermann Sauer, Buchhandlung Grauert Düsseldorf: Es ging ab Montag schon 

los telefonisch. Die Leute waren hier, fragten, wollten sich vormerken lassen. Wir 

hätten 10.000 Vormerkungen machen können und können trotzdem nichts verkaufen, 

weil wir keine Ware haben.  

 Dorthe Ferber: Denn am Düsseldorfer Bahnhof gehen sie heute leer aus. Die 

Menschen strömen trotzdem ins Geschäft, so als können sie es nicht glauben. Dort, 

wo es ein paar Hefte gibt, wie in Frankfurt, werden die nur einzeln an der Kasse 

abgegeben. Nah wenigen Minuten ist „Charlie Hebdo“ ausverkauft. Neue 

Lieferungen soll es vielleicht Dienstag geben, sicher ist das nicht. 

 Petra: Seit den Terroranschlägen in Paris feiern sie ihn in Frankreich als 

Helden: den Malier Lassana Bathily. Er rettete in dem Supermarkt mehreren 

Menschen das Leben. Seine Geschichte sehen Sie späten in dieser Sendung.  

 Auch wenn die meisten Menschen in Europa an einem weinenden Mohammed 

auf dem Titel von „Charlie Hebdo“ nichts Anstößiges finden können, streng gläubige 

Muslime sehen das anders. Sie fühlen sich von der Darstellung verletzt. Und in 

einigen Ländern wie im westafrikanischen Niger  gab es sogar wütende und 

gewalttätige Proteste gegen die neuen Ausgaben. Kristina Kayatz. 

 Kristina Kayatz: Sie rufen „Gott ist groß“ und zünden Kirschen an. Es ist ein 

blutiger Tag in Niger. Angeblich im Rammen des Propheten ist hier ein gewalttätiger 

Mob auf der Straße. Mehrere Menschen werden getötet. Ganz anders das Bild in 

Pakistan. Sie sprechen von Gotteslästerung und ihr Protest bleibt friedlich. Wieder 

demonstrieren in Karatschi Tausende. Religionsshüler aber auch Juristen. Zornig über 

die neue Veröffentlichung einer Mohameds-Karikatur.  

 S.K.Hasnain, Anwalt Oberster Gerichtshof Karatschi: Wir brauchen 

internationale Gesetze damit in Zukunft niemand mehr den Propheten beleidigen und 

die Gefühle der Muslime verletzten können. Sie haben nicht das Recht, so etwas zu 

drucken. 

Kristina Kayatz: Gleiche Gefühle im Jemen. „Der Prophet ist unsere rote Linie“, 

heißt es auf den Plakaten. Kenner der Islam warnt davor, diese Demonstranten mit 

den Attentätern von Paris gleichzusetzen.  

 Prof. Volker Perthes, Stiftung Wissenschaft und Politik: Das sind 

unterschiedliche Gruppe. Wir haben Morderbanden Terrororganisationen, die den 
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Kampf gegen Pressefreiheit. Demokratie und den Westen auf ihre Fahnen schreiben. 

Und wir haben die simple Menge der frommen Menschen, die sich beleidigt fühlen, 

dass ihnen kein Respekt gezollt wird, für ihre Religion. 

 Kristina Kayatz: Was darf Satire? An dieser Frage scheiden sich die Geister. 

Für gläubige Muslime allerdings gehen Karikaturen des Propheten Mohammeds 

eindeutig zu weit. Auch wenn sie ihnen Zorn heute in verschiedenen Regionen der 

Welt unterschiedlich zum Ausdruck brachten.  

 Petra: Nah den Anschlägen von Paris sind bei deutschen Behörden zahlreihe 

Warnhinweise ausländische Geheimdienste eingegangen: Darin werden z.B. die 

Hauptbahnhöfe in Berlin und Dresden als mögliche Ziele genannt. Sie werden nun 

verstärkt von Beamten in Uniform und Zivilfahndung überwacht. In Belgien 

unterstützen auch Soldaten die Sicherheitsmaßnahmen der Polizei. Sie schützen 

jüdische Einrichtungen. Botschaft und EU-Gebäude. Gefahndet wird nah dem 

mutmaßlichen Anführer der am Donnerstag ausgehobenen Islamisten Zelle, einem 

Belgier mit marokkanischen Wurzeln.  

 In mehreren Städten sind tausende Menschen für Frühlinge und gegen 

Rassismus auf die Straße gegangen. 12.000 zogen durch die Mannheimer Innenstadt, 

dreimal mehr, als die Veranstalter erwartet hatten. Mit Slogans wie „Mannheim ist 

bunt“ demonstrierten die Teilnehmer für mehr Vielfalt und gegen die islamfeindliche 

Pegida-Bewegung.   

 Papst Franziskus hat auf seiner Philippinen-Reise die Stadt Tacloban besucht. 

Vor knapp 15 Monaten hatte hier ein schwerer Taifun die ganze Region verwüstet. 

Hunderttausende verloren ihr Hab und Gut. Der Taifun trat die philippinischen Inseln 

damals mit voller Wucht. Alleine in Tacloban kamen mehr als 2000 Menschen ums 

Leben. Und ausgerecht ein Wirbelsturm beendete vorzeitig den Paps-Besuch. 

Alexander von Sobeck. 

 Alexander von Sobeck: Seit gestern Nahmittag hatten über 300.000 Gläubige 

im strömenden Regen ausgeharrt, um mit dem Paps die heilige Messe zu feiern. 

Genau an der Stelle, an der vor 15 Monaten Tacloban vom Taifun „Hayan“ mit einer 

sieben Meter hohen Flutwelle getroffen wurde. Wohl mehr als 7000 Menschen 

verloren dabei ihr Leben, endliche gelten noch heute als vermisst und viele 

Hunderttausend wurden obdachlos.  

 Papst: So viele von euch haben alles verloren. Ich weiß nicht, was ich euch 

sagen soll. Aber der Herr weiß, was er euch sagen will. 

 Alexander von Sobeck: Spontan änderte Franziskus dann das Programm, 

deswegen einer erneut aufziehenden Troppensturm um mehrere Stunden verkürzt 

werden musste. Er suchte den Kontakt mit Überlebenden, wie diese Fischerfamilie, 

die seit der Katastrophe mit ihren Kindern in einer Wellblehbarake hausen muss. 

Franziskus will Brücken bauen zwischen den Religionen und den verfeindeten 

Volkgruppen als Papst der Armen. Unterdrückten und Hilfslosen. Dafür findet er 

klare Worte gegen Ausbedeutung und Korruption und dafür lieben ihn die Menschen 

nicht aber immer die Mächtigen. Obwohl völlig durchnässt ließ es sich der Papst 

nicht nehmen, die Strecke abzufahren, entlang der der Taifun seine Schneise der 

Zerstörung schlug viele Zehntausende am Straßenrand bejubelten ihn trotz der 
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Witterung wie einen Popstar. Auf dieser Asienreise ist es Franziskus bislang 

gelungen, der Kirche ein Gesichen von Menschlichkeit und Bescheidenheit zu geben 

und damit die Herzen der Gläubigen zu gewinnen. Überschattet wurde das nur vom 

Tod einer Frau, die von einem umgestürzten Lautsprecher erschlagen wurde nachdem 

die Altarbühne kurz nah der Messe im Sturm zusammengebrohen war. Deshalb wird 

man einer erleichtert gewesen sein, dass der Papst noch rechtzeitig vor dem nächsten 

Troppensturm Tacloban verlassen konnte während eine philippinische 

Regierungsmaschine kurz danach verunglückte.  

 Petra: Das Unglück ging glimpflich aus. Keiner der 16 Insassen wurde verletzt. 

Die Ebola-Epidemie traf westafrikanische Staaten schwer. In Sierra Leon, Liberia 

und Guinea starben bisher rund 8500 Menschen. Doch es gibt Fortschritte im Kampf 

gegen die Epidemie. Die Zahl der Neuinfektionen geht deutlich zurück. In Guinea 

entschied die Regierung daher, die Schulen nach zehn Monaten wieder zu öffnen. 

Von einer Normalisierung kann jedoch nicht die Rede sein. Auch wenn die 

Maßnahmen zur Bekämpfung greifen.  

 Jorg Brase: Wieder wird eine Gemeinde in Sierra Leone unter Quarantäne 

gestellt. In ihrem Dorf Sima hatte es Ebola-Fälle gegeben. Nach anfänglichen 

Protesten fügen sie sich in ihr Schicksal, nehmen Abschied von den Toten, ohne sie 

zu berühren.  

 Dr. David Nabarro, UN-Ebola-Beauftragter: Die Leute haben ihren Umgang 

mit den Toten geändert, obwohl ihnen das traditionelle Waschen der Verstorbenen 

wichtig ist. Aber es ist auch zu gefährlich und das hat zu einer rapiden Abnahme der 

Neuinfektionen geführt. 

 Jorg Brase: Es gibt Hoffnung auch hier in Liberia. Trotzdem, noch immer 

sterben Menschen an Ebola. Wie die 55-jährige Bendu Cooper. Ihre Leiche wird vom 

Beerdigungsteam in Monrovia abtransportiert. Noch vor einigen Wochen wäre die 

Tote sofort verbrannt worden. Doch jetzt darf die Familie wieder Abschied nehmen. 

 Varflee Dorleh, Ehemann der Verstorbenen: “Der Großmufti sagte uns, dass er 

das mit der Regierung so besprochen hätte. Wir dürften die Tote aber nicht berühren, 

und sollte er selbst am Virus sterben, dürften wir auch ihn nicht waschen. Und wer 

sind wir, dass wir die Worte unseres Muftis anzweifeln könnten? 

 Jorg Brase: Sie akzeptiert das verkürzte Ritual, weil es ihr Vorbeter für gut 

befand. Religionsführer und Dorfvorsteher sind wichtige Bindeglieder, um die 

Gemeinde zu Zusammenarbeit zu bewegen.  

 Pewwe Flomokou, Sozialarbeiter: Die Dorfsteher baten die Regierung darum, 

auf die Verbrennung der Toten zu verzichten. Sie boten an ein zentrales Gelände zu 

finden, wo sichere und würdige Beerdigungen stattfinden können. 

 Jorg Brase: Liberias Regierung stimmte zu. So gibt es jetzt diesen 

Ebolafriedhof außerhalb der Hauptstadt Monrovia. Und die Hoffnung, dass es hier in 

ein paar Monaten keine Beerdigungen mehr geben wird.  

 Petra: Ein LKW-Brand im Tunnel unter dem Ärmelkanal legte der gesamten 

Zugverkehr zwischen Frankreich und Großbritannien lahm – verletzt wurde dabei 

niemand. Das Feuer brach auf der französischen Seite des Euro-Tunnels aus, in 

einem Lastwagen, der auf einen Zug verladen war. GegenMittag gab es Rauchalarm, 
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Züge, die bereits unterwegs waren, mussten in ihre jeweilige Heimatbahnhöfe 

zurückkehren.  

 Im führenden DDR-Ministerium für Staatssicherheit in  Berlin  ist eine neue 

Dauerausstellung zu sehen. Der riesige Komplex an der Normannenstraße wurde vor 

25 Jahren von Demonstranten gestürmt. Heute war Bürgertag unter dem Motto: 

„Demokratie statt Diktatur“. Gleich zur Eröffnung strömten Hunderte Besucher v.a. 

zu dem Büro, in dem einst Stasi-Minister Mielke saß. Es ist weitergehend erhalten 

und gehört zur Ausstellung. Nun wird auch das breite Publikum zu Tisch gebeten. 

Auf der 80. Grünen Woche in Berlin, der weltweit größten Leistungsschau rund ums 

Essen und Trinken. Zum bewussten Umgang mit Lebensmitteln gehört für immer 

mehr Verbrauher der gezielte Griff zu regionalen Produkten. Doch die Siegel für 

Heimatnähe sind oft Mogelpackungen.  

 Markus Groß: Echt aus der Heimat – so steht es auf vielen Lebensmitteln. 

Geworben wird mit idyllischen Bildern,  den Regionalprodukte lassen sich gut 

verkaufen.  

 Manuela Aue: Ich achte da seht drauf – das darf dann auch mehr kosten. 

 Manfred Zwick: Wenn es fünf oder zehn Cent teurer ist, kaufe ich lieber 

Regionalprodukte, weil ich das Gefühl habe, das ist was für die Leute vor Ort. 

 Markus Groß: Was Gutes tun für die Region, doch kommt das Produkt immer 

aus der deklarierten Umgebung? Ähnliche Siegel sind auf dem Markt, alle 

versprechen Heimatnähe. Ökotester haben 100 Produkte daraufhin untersucht. 

 Jürgen Stellpflug, Chefredakteur ÖKO-TEST: Nur 26 dieser regional 

ausgelobten Produkte waren lupenreine Regionalprodukte, drei Viertel war 

Schwindel.  

 Markus Groß: Das Problem: Der Begriff „Region“ ist nicht klar definiert. So 

muss das Fleisch für Schwarzwälder Schinken nicht aus dem Schwarzwald kommen. 

Es reiht, wenn ein Produktionsschritt am angegebenen Ort lieg.  

 Andreas Müller, Verbraucherzentrale Bundesverband: Verbrauher erwarten bei 

einem regionalen Produkt nicht nur eine Veredelungs-Verbreitungsstufe, sondern 

eine gesamte Kette. Das ist bei vielen Produkten nicht gegebenen. 

 Markus Groß: Dieses Logo soll größtmögliche Rationalität garantieren, doch 

die Hersteller zögern noch.  

 Christian Schmidt CSU, Bundeslandwirtschaftsminister: Ich gebe zu, regional 

ist es bekannt, aber insgesamt zu wenig- Mein Ziel ist es, dass wir im nächsten Jahr 

5000 Produkte haben. 

 Markus Groß: Verbraucherschutze fordern nun eine eindeutige und 

verbindliche Herkunftsbezeichnung, damit endlich klar ist, was wirklich aus der 

Region kommt.  

 Petra: Pünktlich zur Grünen Woche Demonstranten in Berlin wund 25.000 

Menschen für ein Umdenken bei der Agrarpolitik demonstriert. Unter dem Moto 

„Wir haben es satt“ zogen die Teilnehmer vom Potsdamern Platz zum Kanzleramt. 

Sie forderten bezahlbares Essen für alle Menschen und eine artgerechte Tierhaltung. 

Der Protest richtete sich außerdem gegen Gentechnik und die Freihandelsabkommen 

mit den USA und Kanada.  
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 Das Bier ist legendär, aber das tschechische Pilsen kann mehr als das. Kunst, 

Theater und die herrliche Archietektur aus mehreren Jahrhunderten sollen Besucher 

nach Böhmen locken. Genauso wie das belgische Mons ist Pilsen Europäische 

Kulturhauptstadt. Mit einem großen Spektakel wird das Festjahr heute eingeläutet.  

Stephan Morseburger: Eine Gratwanderung zum Auftakt, in schwindelnder Höhe 

balanciert der Schweizer Artist David Dimitri auf dem Seil Richtung Sankt 

Bartholomäus Kathedrale, dem Wahrweichen der Stand. Dann erklingen die vier 

neuen Glocken. Sie wurden durch Spenden von Bürgern und Unternehmen finanziert, 

denn die alten Glocken wurden von den Nazis beschlagnahmt. Vor 70 Jahren zu 

Kriegszwecken. Mit dem Geläut wird Pilsen europäische Kulturhauptstadt.  

 Jiri Suchanek, Direktor Kulturhauptstadt Pilsen: Die Eröffnung ist ungeheuer 

wichtig, es gibt nur die eine Chance, einen guten ersten Eindruck zu machen, alle 

schauen hin. Und wir wollen die Leute zu uns locken.  

 Stephan Morseburger: Pilsen ist mehr als eine in die Jahre gekommene 

Industriestadt. Das Zentrum ist ein barockes Juwel, prächtige Bürgerhäuser säumen 

den Platz der Republik. Die Synagoge ist die drittgrößte der Welt und zu Zeiten der 

Habsburger lebten hier in Westböhmen Völker und Religionen friedlich miteinander.  

Kristina Naglova, Pilsnerin: Kulturhauptstadt, das bedeutet uns eine Menge. Pilsen 

öffnet sich dem Ausland und zeigt kulturelles Gesicht. 

 Marcela Sandova, Pilsnerin: Ich hoffe, dass viele Menschen entdecken, das 

Pilsen eine wundervolle Stadt ist, mit einer tollen Brauerei. 

 Stephan Morseburger: 1842 wurde es hier erstmal gebraut, das legendäre 

untergärige Bier, das als Pilsner Urquell die Welt eroberte und die Stadt für immer 

prägte. Pilser ist Bier und Bier ist Kunst, in Pilser zu mindestens ist das so. Die 

Brauerei ist schon lange ein Besuchermagnet. Und so hoffen sie hier, dass die 

Menschen jetzt, auch wegen der Kultur, in Strömen kommen.  

 Petra: Er rettete mehrere Kunden bei dem Terrorangriff auf einen jüdischen 

Supermarkt, handelte selbstlos. Seitdem wird er als Held von Paris gefeiert. Die Rede 

ist von Lassana Bathily. Flüchtling aus Mali. Der gläubige Muslim arbeitete dort zur 

Stunde des Überfalls versteckte die Kunden im Keller und rettete so ihr Leben. Dem 

Zuwanderer wird nun die französische Staatsbürgerschaft verliehen.  

 Theo Koll: Es hätte wohl auch ganz anders ausgehen können. 2006 war r ohne 

Papiere aus Mali eingereist, schlief bei seinen Cousins auf der Erde  in einem kleinen 

heruntergekommen Zimmer  des Männerwohnheims für Einwanderer. Und jetzt muss 

er eher peinlich berührt für Fotos posieren, ist ein französischer Held, ganz ohne 

Franzose zu sein. Als einer der Terrortäter den koscheren Supermarkt stürmt und vier 

Menschen wegschießt, arbeiten Lassana Bathily im Keller,  versteckt dort in einem 

Kühlraum rund ein Dutzend der ins Untergeschoss geflüchteten Kunden. Er selbst 

wagt dann unter Lebensgefahr der Flucht nach draußen, hilft der Polizei mit seiner 

Ortskenntnis bei der Befreiung der Geiseln. Der französische Fernsehmoderator 

konnte es kaum fassen, ragt, sich selbst bloßstellend: Sie sind Moslem – und haben 

Juden bei der Flucht geholfen? Ja, ich bin praktizierender Moslem, erklärst Lassana 

Bathlihy ganz selbstverständlich,  das waren Freunde, Brüder, man muss sich helfen 

in dieser Kriese. 
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 Theo Koll: Seit der Rettung haben 300.000 Menschen im Internet gefordert, 

dem stillen Helden endlich die Staatsbürgerschaft zu verleihen, am kommenden 

Dienstag soll es soweit sein. 

 Emily: Das ist wunderbar. Er hat Heldenhaftes geleistet und sollte dafür 

belohnt werden. 

 Dan: Man muss doch nicht erst Leben retten, um Staatsbürger zu werden. 

 Theo Koll: Seine Cousins sind stolz auf den Retter, sie selbst aber warten z.T. 

seit 27. Jahren auf die französische Staatsbürgerschaft.  

 Petra: Und von einem erfolgreichen Tag für Deutschlands Wintersportler 

berichtet jetzt Wolf-Dieter Poschmann.  
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