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Межа в мистецтві між нату
ральним і штучним, між грою і

профанацією, фарсом, між живою
культурою і затхлою цивілізацією
дуже хистка. Сергій Параджанов
у сучасній культурі сприймається

на цій межі. Колажі й прикрашан
ня побутовості в СРСР були сво•
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наука це називає первІс-

граната" і "Ашик-Керіб") не є

ною поетизацією. Як у Гомера.
Магія Палагни і Юра - це не гра,

підробною, вона nеретворюється

не сліпе здійснення традицій\ а

значень.
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на першоелементи свІту людських
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ти чи власноt сили,

міфу, який міr існувати і в украї
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символу ви-

нських Карпатах на березі Чере

щих сил, богів чи демонів.

Сучасна людина здебільшого не

куль-
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моша, і на висохлих пагорбах Кав•
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казу ,

рішньою побутовою еміграцією.

вщчуває ан1 живих архетипtчних
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СИМВОЛІВ, анІ ритуалІВ, ЩО пере-

Гротескна краса костюмів і при-

ЖИВаЮТЬСЯ щоразу. Але Параджа-

дивує те, шо йому вдалося таки

крас

захищали

митця
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вщ

галасу
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це передав. Колись у "Міфо

радянської дійсності. Тематику

логіях" Р.Барт говорив про істо

його фільмів також можна інтер

ричні фільми як про сліпе пере

претувати як втечу до "золотого

вдягання, без зміни суті харак

віку" традиційної, давньої казки,

терів, тобто, про справжнього
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поеми, вірування, міфу. Але за

американця, але в костюМІ лорда

раз сприйнятrя параджановських

чи
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мораль,

мертве жонглювання предметами.

бистості не змінюються при та

Тож не виглядає див ним деякий

кому костюмуванні. У Параджа-

скепсис щодо Параджанова як

нова
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що завдяки особистому вмінню

чимо живу традиційну культуру,

Параджанова відчувати й істин

яку можна і треба аналізувати як

но розуміти традиційні, давні епо

міф прадавніх українців. Ми тут

хи, в "Тінях забутих предків" ми

бачимо всі названі риси первіс
ного світосприймання, передані

бачимо дещо набагато глибше й
прадавніше, аніж у повісті Коцю

фантастично вдало кінематогра

бинського.

гуманітарних наук НаУКМА.

Дивно, але навіть без rрунтов

фічними засобами.
У фільмі музика, мелодія, ко

ного знання символіки, історії й
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люється фільмом. Це досягається
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ка. А Марічка наче народилася з

неність на рівні архетиnів, пере

піснею на вустах. Усі головні події

живань давніх культур. І там, в

людського життя (народження,

давнині, гротескні костюми і ко•
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обхідними , а І<ожен їхній елемент

здійснення яких світ зруйнуєть

стає символом. Там, у тому пер 

ся. Поезію Марічка чує в дощі,

вісному міфі гра в скельця, бля 
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