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АРХЕТИП ТРИКСТЕРА В СУ АСНІЙ МЕДІАКУЛЬТУРІ:  
ШОУЇЗАЦІЯ ТА ДЕМОНІЗМ 

Наталія БУКІНА (Київ, Україна) 

У сучасному світовому інформаційному полі спостерігаються тенденції 
гібридизації та ескалації явищ і понять. Всім відомо, влада зосереджена 
в руках тих, хто має гроші, володіє інформацією та найбільш 
ефективними засобами впливу на свідомість мас. Людство стало 
заручником ЗМІ, які, підтримуючи різні політичні сили і змагаючись за 
високі рейтинги, влаштовують різноманітні шоу, «годують» населення 
роздутими сенсаціями, фейками і негативом. З іншого боку, цей процес 
зворотній, адже маси споживають саме ту інформацію, на яку свідомо чи 
несвідомо очікують. Врешті-решт, нівелюються кордони між реальним і 
ілюзорним світами: шоу, маніпуляція, хаос, зло перетворилися на 
ключові константи  буття людини. 
На цьому тлі, а також на фоні глобальної політичної й економічної 
нестабільності актуалізація в мультикультурному просторі образу 
Трикстера (англ. trickster – обманщик, спритник, шахрай) є цілком 
закономірною. 
Як відомо, у міфологічній свідомості людства образ Трикстера поєднує в 
собі риси фольклорного «блазня», «ошуканого ошуканця», героя 
карнавальної культури, злого жартівника, руйнуючого порядок та 
сіючого хаос. Так К.Юнг бачив в даному архетипі Тінь – все найгірше, 
що є в людях, бачив диявола як simia del (мавпу Бога). Він також 
порівнював Трикстера з полтергейстом, злі і безглузді витівки якого 
схожі на дії нерозумної дитини [1]. 
В цьому сенсі в Трикстері, ніби в кривому люстрі, віддзеркалює 
інфантильність людства, яке нагадує малюка, незадоволеного грою, а 
тому озлобленого й капризного. Дитина може бути налякана власними 
вчинками, відчувати небезпеку ззовні, тоді виникають образи монстрів,  
трансформуючись на привіллі культури у зловісних клоунів на кшталт 
Пеннівайза з роману С.Кінга «Воно» (1986). 
Водночас трагізм, відчуження, абсурдність існування, соціальні 
несправедливості  суспільства породжують зло і божевілля, уособлене в 
герої Джокері з однойменного психологічного трилера «Джокер» (2019) 
режисера Тодда Філіппса. 
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