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елементом карнавального життя України, ідея котрого зародилася на
верхніх владних щаблях, але згодом була впроваджена у молодіжну
субкультуру.
Другий розділ «Інтелектуальні та біографічні ремарки» містить текст
Тетяни Чайки та Віктора Малахова, присвячений гумористичній
складовій такої непересічної особистості, як Сергій Кримський.
Напрацювавши значний матеріал з життєпису видатного українського
філософа (натепер видано два томи вкрай цікавих матеріалів), авторське
подружжя прослідкувало еволюцію сміха у Сергія Кримського від абсурду
до гумору, який був своєрідною відповіддю на абсурдність буття.
Олександр Кирилюк продовжив порівняльний аналіз концепцій О.
Фрейденберг та В Проппа, раніше репрезентований у його монографіях
та попередніх статтях, але тепер вже у площині підходу цих дослідників
до визначення семіотичної функції ритуалізованого сміху та виявлення
його фольклорноетнографічних джерел.
Позитивноіронічний есей Віктора Ополєва про жінок, кохання та
логіку входить до третього розділу збірки «Наукові фейлетони»,
специфічна стилістика та предмет міркувань якого неможливо подати у
короткому анонсі, тому радимо читачеві звернутися безпосередньо до
авторського тексту.
В останньому, традиційному для «Докси», розділі «Переклади»
друкується стаття німецького арткритика Людвіґа Сейфарта з Берліна,
що був визнаний 2007 р. кращим критиком Німеччини, надана нам автором
і перекладена російською мовою Ліаною Кришевською: «За этим всегда
прячется умная голова. Ирония, фальсификация и мораль»
Редколегія сподівається, що всі читачі зможуть отримати величезну
насолоду від міркувань наших авторів і здобути переконання в
невмирущості сміху та його перебуванні по всіх усюдах.
Редакційна колегія
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