УВАЖАЕМА Г-ЖО ПЕЕВА,
Пише Ви един евреин. Тъй като покойната ми баба е родена в Одеса и както
знаете всички евреи са роднини, със сигурност съм някакъв братовчед с Моня
Рабинович, герой от 41 страница на броя Ви от 17 септември 2016 г.
Радвам се, че Вашият вестник е избрал да се концентрира върху Еврейския
хумор в няколко свои броя. Няма нищо лошо в това. Може би Ви е известно, че няма
друг народ, който да се надсмива повече на своите недостатъци от еврейския народ.
Еврейският хумор датира още от древните времена. Като начало можем да
отбележим описанието в Стария завет как Сара се смее над вестта, че ще роди син на 90
години. Еврейският хумор изживява своя разцвет в Европа през трудните години на
погромите и гоненията в средновековието и 19 век. Но тогава той е бил в повечето
случаи „за вътрешна употреба“, разпръсквайки мрака на нищетата в гетата и давайки
упование и надежда за по-добри времена.
През 20 век, надмогвайки ужасите на Холокоста, заедно с голямата емигрантска
вълна, Еврейският хумор се пренася в Америка, а в днешни времена се разпространява
по света с невероятните изпълнения на много световно известни еврейски комици и
майстори на stand-up комедията.
Може би се питате защо този човек ми пише тези неща и ми изнася лекция за
Еврейския хумор. Разказвам Ви това, защото искам да Ви напомня, че Еврейският
хумор е институция, достойна за уважение. Родените през вековете вицове и анекдоти,
са по-скоро изблик на достойнство и гордост на еврейския народ, толкова силна, че той
може да си позволи да се шегува със собствените си недостатъци. Но никога, ние не
сме си позволявали да се наричаме чифути.
За жалост, тази дума присъства във Вашата „жълта“ подборка от анекдоти. Има
стотици хиляди еврейски вицове, наситени с много тънък хумор и носещи
общочовешки послания. За съжаление, публикуваните във Вашия вестник анекдоти се
плъзгат по най-долните човешки страсти – секс и пари.
Но сега за най-важното. Вашите анекдоти са гарнирани с най-долнопробни
антисемитски карикатури на евреи, от типа на използвани от Гьобелсовата
антиеврейска пропаганда или от развихрилия се руски и полски антисемитизъм през 19
и началото на 20 век. Както се казва – нищо ново под слънцето. Търсенето на „големия
нос“ като символ на злодея евреин е вече толкова девалвирало понятие, че се чудя на
Вашите редактори за толкова елементарния и ретрограден подход.

Хуморът е средство за постигане на добро настроение и приятна атмосфера.
Задавали ли сте си въпроса колко хиляди евреи в България са се почувствали дълбоко
оскърбени и засегнати от пошлите Ви карикатури и чифутски намеци на 41 страница на
вестника Ви? На колко хиляди души развалихте настроението през почивните дни и ги
направихте обект на подигравки и подмятания, захранвайки най-долните страсти на
примитивите в обществото?
Със сигурност не! А жалко, защото отговорността Ви на Главен редактор
изисква да мислите за всички Ваши читатели, независимо от пол, религия и етнос и да
се отнасяте с уважение към всички тях.
Може би сте забелязали, че до момента не съм Ви цитирал нито една резолюция
или конвенция за правата на човека, не съм Ви заплашвал със съд или прокурорска
проверка. Няма и да го направя, защото целта на моето писмо е не да Ви заплашвам, а
да Ви накарам да почувствате и разберете, колко дълбоко сте засегнали всички мои
сънародници и се надявам да поднесете извинение.

26.09.2016г.
гр. София
Настоящото писмо е подкрепено единодушно от членовете на Изпълнителното
бюро на Организацията на евреите в България „Шалом“ по време на редовно
заседание на ИБ от 27.09.2016г.
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