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Це видання є спільним проектом Од еського національного
університету ім. І. І. Мечникова і міського наукового товариства
«Одеська гуманітарна традиція». Збірник наукових праць «Δόξα / Докса»
має міждисциплінарний характер, редакційна колегія публікує статті,
що містять результати наукових досліджень переважно у галузі
філософії та філології. Кожен випуск присвячений окремій тематиці.
Випуск 18 «Сміх у світі культури» в черговий раз звертається
до проблем сміху та сміхової культури. Він містить результати
оригінальних досліджень авторів, що представляютьрізні ділянки
з н а н н я т а р і з н і ї х н і а с п е кт и : ф і л о с о ф і ю , кул ьт ур о л о г і ю ,
мистецтвознавство тощо.
Розділ 1 «Сміх і смішне в культурі» містить результати вивчення
авторами різних аспектів рецепціїї сміхового у мистецтві та культурі
взагалі. Віктор Левченко розглядає гносеологічні та соціальні причини
смислового переформатування концептів «дотепність» і «гумор» в епоху
раннього Європейського Модерну. Костянтин Райхерт проаналізував
образ японця в «Tokio Jokio» – антияпонському мальованому роліку (1943
р.), тепер забороненому у США через явний расизм, де комічність
зображення типового японця переслідувала серйозну мету дегуманізації
образа ворога. Обравши проблему функцій сміху, обмежену у часі
середніми віками, а у просторі – арабськими країнами, Ольга Єфимова
торкнулася маловідомої теми «Іслам і гумор», в результаті чого нею були
виявлені конкретні культурнорегіональні особливості комічних жанрів,
а також те, яким чином бачать мусульманство деякі твори комічній
літературі. Феномен так званого “червоного сміху” на матеріалі творчості
Л. Андреєва та М. Волошіна досліджується в статті О. Соболевської.
Середньовічні європейські твори сміхової культури із сатурналістичним
«світопорядком навиворіт» – «Сказ про Кокань» (XII ст.) та «Страна
Кокейн» (XIII ст.) стали предметом аналізу статті Олексія Ткаченка, який
показав ефект «зниження» сприйняття історичного часу та його
переривання у тогочасній свідомості. Певним чином дану тематику
продовжило дослідження Аллою Поляковою поетики нонсенсу на основі
творів Е.Ліра з розглядом його генезису, жанрових особливостей, сутності
та виховних потенцій. Марина Столяр у цій збірці продовжила розробку
проблеми зв’язку сакральних сенсів цирку та сакралізованих тоталітарних
практик, котре конкретизувалось у питання про те, чи йдеться про їхню
опозицію, або про конвенцію. У статті Олени Золотарьової зроблена
спроба визначити роль танцювального шоуМайdан’s. За автором, Майdан’s
є своєрідною зовнішньою формою молодіжного флешмобу, новітнім

