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Роман Бліхарський

МУЗИЧНА ЖУРНАЛІСТИКА: ЗАВДАННЯ, СПЕЦИФІКА,
ПРОБЛЕМИ УНІФІКАЦІЇ

Досліджено сучасний стан і тенденції музичної журналістики. 
Розглянуто специфіку функціонування друкованих та електронних ЗМІ 
музичного спрямування. Окреслено низку актуальних проблем уніфіка-
ції музичної журналістики в контексті глобального медіапростору.

Ключові слова: музична журналістика, музична критика, інтер-
нет-журналістика, медіапростір, «саунд».
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Исследовано современное состояние и тенденции музыкальной 
журналистики. Рассмотрена специфика функционирования печатных 
и электронных СМИ музыкального направления. Определено ряд 
актуальных проблем унификации музыкальной журналистики в кон-
тексте глобального медиапространства.

Ключевые слова: музыкальная журналистика, музыкальная крити-
ка, интернет-журналистика, медиапространство, «саунд».

The contemporary state and trends of music journalism has been 
examined. The speci cs of print and electronic media of musical subjects 
has been studied. A number of actual problems of musical journalism 
uni cation in the global media space have been outlined.

Key words: musical journalism, the musical criticism, internet journa-
lism, media space, «sound».

У сучасному мистецькому процесі чітко простежується тенден-
ція синтезу конформізму та реакційності. Цьому сприяють появи у 
ньому характерних ознак сучасного суспільства як закритої системи 
з претензією на самодостатність та універсальність.

У такій ситуації основною проблемою мистецьких інституцій 
є підтримка їхнього сталого функціонування. В умовах розвиненої 
ринкової економіки виникає взаємозв’язок, який можна описати за 
схемою «замовник—виконавець» («продавець—покупець»). Як-
що у цьому ракурсі розглянути мистецтво, то отримаємо такий же 
взаємозв’язок, а саме: той, хто виготовляє мистецький продукт, і 
той, хто його споживає.

Теодор Адорно вбачає у цьому суто соціальні мотиви, де мис-
тецтво є показником стану суспільства, а не причиною змін у ньо-
му, що тим самим легітимізує розвиток міщанської свідомості, яка 
зводить усі духовні структури мистецтва до рівня простої функції: 
бути предметом споживання. Він вказує, що дедукція мистецького 
твору, виходячи з суспільства, яке є супротивне іманентній логіці 
цього твору, має на меті подолання фетишизму суспільства й ідеоло-
гії замкненості в собі, і, на його думку, певною мірою мистецтву це 
вдається. Проте під час цього виникає зворотна реакція.

Споживацьке суспільство дає право мистецтву існувати лише 
в товарному вигляді, незважаючи на те, що мистецтво є критичним 
щодо суспільства. Так ця дедукція працює на конформізм. Проте 
необхідно підкреслити, що в сучасному суспільстві духовний по-
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тенціал розпізнається лише у явищах, які не мають ознак цього 
суспільства [1].

Зразки творчості, які перебувають у контексті сучасного мис-
тецького процесу, стають об’єктами масової культури й ототож-
нюються з аспектами споживацького суспільства, набуваючи ознак 
тиражності, товарності, беззмістовності, доступності та необов’яз-
ковості [6].

Проблеми ролі та специфіки функціонування музичної журна-
лістики в сучасному суспільстві висвітлювалися у працях науковців: 
Л. Мельник [11], Г. Курнацька та Т. Білка [9], П. Коваленко і Т. Тяп-
кіна [7], Т. Куришева [10].

Однак досі не вирішеним залишається питання: чи набуває 
музична журналістика в контексті сучасного медіапростору статусу 
структури, яка обслуговує виробника та споживача «мистецького 
продукту», а не музиканта й слухача.

Музична журналістика перебуває на перетині двох дисцип-
лін — музикознавства та журналістикознавства. Баланс і взаємодія 
цих векторів визначають тенденції в музичній журналістиці на кон-
кретному етапі її становлення.

Л. Мельник, аналізуючи стан музичних ЗМІ, вказує, що «за 
останніх сто років засади музичної журналістики та критики зміни-
лися значно менше, аніж їх адресати: й у цьому також коріниться чи 
не одна із основних причин тих труднощів, які виникають у процесі 
комунікації музичної журналістики на етапах кодування, а відтак 
і декодування інформації. В десятки разів збільшилася не лише 
кількість читачів, але й кількість подій — проблему «селекції ма-
теріалу», вибору з цілого моря інформації «достойного для друку» 
називають першочерговою усі музичні журналісти» [11].

Необхідно з’ясувати дистанцію між поняттями «читач/спожи-
вач» і «читач/слухач». Жан Бодрійяр визначає логіку споживання 
як «маніпуляцію знаками, у якій відсутні символічні цінності тво-
рення, символічність внутрішнього характеру, оскільки вона цілком 
орієнтована на зовнішнє. Предмет втрачає свою об’єктивну доціль-
ність, свою функцію, він стає частиною обширної комбінаторики, 
сукупності предметів, де його цінність відносна. З іншого боку, він 
втрачає свій символічний смисл, свій тисячолітній антропоморфний 
статус і має тенденцію вичерпатися у дискурсі конотацій, співвідне-
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сених, своєю чергою, одна з одною у рамках тоталітарної культурної 
системи, що може інтегрувати всі значення, яке б поход ження вони 
не мали» [4].

Виходячи з цього, припускатимемо, що ця дистанція є міні-
мальною. Поняття «споживач» та «слухач» майже тотожні. Проте 
такими вони стають тоді, коли на посередника між музикантом та 
слухачем впливає структура, яка зацікавлена в збуті продукції з ко-
мерційною метою.

Тенденція у музичній журналістиці домінування підходу до 
написання матеріалів з метою розповісти про особисті симпатії 
журналіста до певного музичного явища — ознака конкретної мар-
кетингової стратегії. Пряме звернення до цільової аудиторії спожи-
вачів — це беззаперечний вплив видавничої індустрії на музичну 
журналістику [5].

На кризу критичної думки в українських друкованих музичних 
ЗМІ вказує О. Москалець. У статті, опублікованій в одному з номе-
рів «Дзеркала тижня», автор акцентує два підходи до викладання 
матеріалу у пресових виступах про музику, а саме: біографічно-
описовий (нарисовий) та оцінно-аналітичний (рецензійний). Од-
нак, розглядаючи тенденції в українській критичній думці початку 
90-х рр. стосовно бібліографічно-описового підходу, О. Москалець 
зазначає: «Все особистісне й людське, що розповідалося у пресі про 
артистів, набуло «жовтавого» відтінку. І перевага виявилася за комп-
роматом та негативом. Що ж до оцінно-аналітичного, то він гальму-
вався двома обставинами: страх перед спеціальною термінологією 
та безмірний пієтет перед званнями та нагородами».

Аналізуючи сучасну ситуацію, автор публікації відзначає, що 
«у вирі інших соціальних перетворень преса з несподіваною старан-
ністю засвоїла і правило «криваво-сексуально-фінансової тріади», 
що значною мірою знизило актуальність будь-якої конструктивної 
музичної критики» [12].

Музичний журналіст та критик А. Горохов наводить приклади 
спроб позбавлення від впливу індустрії, яка обслуговує споживацьке 
суспільство і яка претендує на контроль мистецького процесу.

Перший приклад — це підхід німецького музичного журналу 
«SPEX», який упродовж усіх 90-х рр. був провідним виданням для 
інтелектуальної аудиторії. Текстам часопису властивий соціологіч-
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ний дискурс. Розглядаючи те чи інше музичне явище як «капіта-
лістичне відчуження, гру символів, чи стратегій супротиву», автор 
матеріалів часопису вводив читача в соціологічний та культуроло-
гічний дискурси, однак якщо останній не перебував у цьому контек-
сті, зрозуміти повідомлення «SPEX» було важко.

Інший спосіб писати про музику — це приклад британського 
журналу «The Wire». Для характеристики основних поняттєвих 
категорій автори «The Wire» оперують поняттям «саунд», тобто дис-
курс стосувався суто звучання об’єкта уваги журналу. Це свідчить 
про зміну парадигми музичної журналістики, а саме — абсолютно 
новий підхід до відбору музики та її інтерпретації [5].

Розглянемо детальніше актуальні позиції «The Wire». Для жур-
налу важлива перш за все музика, а не причини та обставини, в 
яких вона виникала. Характеристика та визначення того чи іншого 
музичного явища — це передусім метод пояснити його форму та 
статус. Загалом, для видавців часопису музична журналістика має 
бути критичним аналізом, розслідуванням музичного явища.

Першочергове завдання журналіста — розпізнати шифр му-
зики, перекодувати в слова і донести в доступній формі до читачів. 
У ситуації, коли музика стала доступнішою, необхідні надійні та 
авторитетні фільтри. І такі видання-фільтри відіграють головну роль 
у схемі «музикант—слухач».

Враховуючи те, що основною перевагою інтернет-видань над 
друкованими ЗМІ є оперативність забезпечення інформацією, ви-
давці «The Wire» зменшили кількість новин у друкованій версії 
свого журналу, однак пріоритетною залишається друкована версія 
видання. Інтернет-видання не можуть функціонувати повноцінно, 
осмислюючи свій контент, публікувати критичний та аналітичний 
матеріал, розглядати музичне явище з різних ракурсів [3].

Одна з проблем існування інтернет-медіа зумовлена парадиг-
мою інтернет-журналістики, суть якої — безкоштовний контент. 
Проте ця ситуація не унікальна — в такому ж становищі перебува-
ють більшість видавництв [3].

Проблема полягає в продажі реклами, за рахунок якої видання 
існує. Музичний часопис зможе існувати, якщо запустить якісний 
інтернет-ресурс, де буде продавати свій контент і надавати платні 
послуги з розміщення реклами на сайті. Однак актуальна ситуація, 
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коли читач готовий сприйняти та переосмислити матеріал фахового 
рівня, але не готовий платити за переосмислений продукт [8].

Прикладом успішної реалізації проекту використання інтер-
нет-простору як єдиної форми існування видання може слугувати 
один із перших музичних інтернет-журналів — «Resident Advisor». 
Особливість цього видання — це використання змішаного контенту. 
Окрім журналістських текстів, у часописі публікується велика кіль-
кість матеріалів користувачів ресурсу.

«Resident Advisor» — своєрідний синтез соціальної мережі та 
періодичного видання. Урізноманітнення контенту — основа видав-
ничої політики журналу. Це обґрунтовується тим, що деякі матеріа-
ли краще сприймаються у певному форматі, при цьому акцентується 
його якість. Форма подання — лише один з аспектів комунікації, 
який обирається залежно від характеристик конкретного матеріалу.

Таким чином, гнучкість та універсальність, яку пропонують 
інтернет-технології, спонукають до переформатування музичної 
журналістики в усіх її проявах. Проте, незважаючи на технології та 
технічні засоби, журналістика не втратила своїх основних функцій 
та завдань. Йдеться про модифікацію засобів, з допомогою яких 
можлива реалізація комунікативного акту.

Позиції видавців «The Wire» та «Resident Advisor» збігаються 
у плані необхідності провідника для слухацької аудиторії, від якого 
можливо отримати інформацію про виконавця, жанр, суть повідом-
лення тощо, та в прогнозах стосовно друкованих музичних ЗМІ, вка-
зуючи на суттєве зменшення кількості друкованої музичної преси [2].

Наступна проблема, яка виникає під час дослідження сучасної 
вітчизняної та закордонної музичної періодики, — питання її типо-
логізації. Не враховувати електронні видання при аналізі музичних 
ЗМІ — це залишати без уваги значний пласт музичної журналістики.

Однак спершу варто навести приклад типів українських ви-
дань, присвячених музичній тематиці. Г. Курнацька та Т. Білка, 
проаналізувавши ситуацію на українському медіаринку впродовж 
2000—2009 рр., поділяють музичні періодичні видання на газетні, 
журнальні видання та додатки до потужних загальноукраїнських 
видань. За читацькою аудиторією — це видання для читачів, які 
професійно займаються музикою; музичні видання для широкого 
кола читачів; видання, які частково присвячені музиці; видання 
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для викладачів та учнів музичних закладів. За характером інфор-
мації — універсальні видання та видання, присвячені конкретному 
музичному стилю. Науковці також виокремлюють категорію видань 
за способом їх розповсюдження, а саме ті, що розповсюджуються по 
всій Україні та локальні [9].

П. Коваленко і Т. Тяпкіна, дослідивши формально-змістове на-
вантаження журналістських текстів музичного інтернет-дискурсу, 
поділяють музичний медіадискурс за музичними жанрами, яким 
присвячено інтернет-ресурси, віковою аудиторією, формою доне-
сення інформації, професійністю, географічними показниками та 
прив’язаністю до подій [7].

При такому підході можна простежити надання інтернет-ресур-
сам атрибутів друкованого видання. Оскільки типологія музичних 
видань стосується тільки друкованих ЗМІ, постає проблема творен-
ня типології, яка була б адекватна новому медійному просторові, з 
урахуванням трансгресії інтернет-простору.

Т. Куришева виділяє такі форми сучасної музичної журналіс-
тики: газетно-журнальна (преса) музична журналістика, музич-
на радіо- і тележурналістика та інтернет-журналістика. Стосовно 
останньої, то дослідниця переконана: в перспективі інтернет-жур-
налістика не витіснить традиційні друковані видання, але навіть 
при наявності такої альтернативи до Інтернету буде психологічно 
тяжіти та частина населення, яка прагне йти в «ногу з часом». На-
уковець зазначає, що музична журналістика в Інтернеті ще не стала 
самостійним творчим напрямом, вона функціонує насамперед як 
альтернативний канал, який дублює основні джерела [10].

З цього також випливає ще одна суттєва відмінність між мето-
дами постачання інформації в музичній журналістиці, яка випливає 
з можливостей доступу до цієї інформації. Отже, проблема полягає 
в дистрибуції. Якщо доступ до інформаційного ресурсу налагодже-
но, виникає можливість поєднати поширення музичного та журна-
лістського матеріалу.

Стрімкий розвиток інтернет-технологій позначився ще на одно-
му аспекті продукування та сприйняття інформації — це питання 
періодичності. Нерівномірний цикл обновлення, змінність інтер-
фейсу та фактично повна відсутність правил і норм у жанрі та формі 
подання інформації ускладнюють її сприйняття аудиторією [13].
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Наступною проблемою при уніфікації інтернет-видань є питан-
ня авторства матеріалу. Необхідно розглядати персональне та колек-
тивне авторство. Особливість інтернет-ЗМІ — це можливість швид-
кої реакції на отриману інформацію. Користувач інтернет-ресурсу 
має змогу коментувати повідомлення, статтю чи інший матеріал 
залежно від форми подання. Якщо музичний інтернет-ресурс діє за 
схемою суміші журналу та соціальної мережі, то колективне автор-
ство є пріоритетним. Мова йде про дискурс, проте варто зауважити, 
що навіть в умовах колективності завжди будуть ініціатори обгово-
рення та фахівці, думку яких враховуватимуть. Це уже проблема ви-
давця — обрати конкретну схему функціонування інтернет-видання, 
при якій можливий діалог або закритий односторонній варіант. При 
першому існує можливість для фахівців, які постійно працюють з 
інтернет-ЗМІ, доступу до інформації про користувачів ресурсу.

Отже, музичні видання мають бути максимально гнучкими, 
оскільки роль, мета, завдання ЗМІ не змінилися. Вони завжди бу-
дуть виконувати інформаційну функцію, змін зазнає форма подання 
цієї інформації. Відмінності між інтернет-виданнями, які працюють 
за різними схемами, будуть поступово зникати, оскільки існують 
тенденції синтезу офіційного інформаційного інтернет-ресурсу з 
тими, що працюють за принципом блогів та соціальних мереж. Та-
ким чином, інтернет-технології стають причиною переформатуван-
ня музичної журналістики.

Однією з ознак інтернет-простору як місця розповсюдження 
інформації є створення повноцінного комунікативного середовища, 
із власним дискурсом, участь в якому можуть брати користувачі 
незалежно від соціального статусу і культурних впливів. Єдина 
умова — це наявність технічних засобів та можливість постійного 
доступу до ресурсу.

Залишається невирішеним економічний аспект функціону-
вання інтернет-журналістики, суть якого полягає у безплатному 
контенті. Ця умова є бар’єром для сталого функціонування, оскіль-
ки проблематичним є наявність інтернет-видання без стабільного 
надходження засобів на існування. З огляду на це виникає проблема 
незалежного від музичної видавничої індустрії функціонування ін-
тернет-видання із збереженням ознак авторитетної музичної преси.

Проаналізувавши сучасний стан і тенденції музичної журналіс-
тики, ми дійшли таких висновків:
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Інформаційний аспект музичної журналістики набуває пріо-
ритету над аналітико-критичним, що свідчить про динамічність 
становлення музичних інтернет-видань.

Незважаючи на розвиток і доступність технологій та технічних 
засобів, журналістика не втратила своїх основних функцій і завдань. 
Модифікувалися методи, з допомогою яких можлива реалізація ко-
мунікативного акту.

Проте нові технології та механізми, які доступні усім, хто за-
лучений до комунікативного акту, не дають гарантії його успішної 
реалізації. В актуальній ситуації, коли музика стала доступнішою і 
збільшилася кількість зацікавлених сучасним музичним процесом, 
постає завдання відбору та систематизації інформації, яку необхідно 
опублікувати, для того щоби зафіксувати музичне явище, осмислити 
та повідомити про нього зацікавленому адресатові.

Актуальною є проблема зміни самої парадигми музичної жур-
налістики та модифікації підходу до того, як і про яку музику варто 
писати.

У сучасних умовах працівникам музичних ЗМІ необхідно вра-
ховувати глобальний стан музичної журналістики. Використання 
даних про локальний медіаринок не відображає повної картини 
актуального стану сучасного музичного та медійного дискурсу. Ви-
значальна категорія для існування видання — це унікальність про-
позиції в усіх її проявах.
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Проаналізовано основні принципи діяльності інтернет-ЗМІ, на-
ведено їхні переваги над друкованими медіа, висвітлено особливості 
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