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ÌÎËÁÀ ÎÒ ÀÄÂÎÊÀÒÈ ÆÈÒÅËÈ ÍÀ ÂÈÄÈÍ ÄÎ
ÌÈÍÈÑÒÚÐ-ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËß È ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËß
ÍÀ ÍÀÐÎÄÍÎÒÎ ÑÚÁÐÀÍÈÅ
До Господина
Министър-Председателя и Господина
Председателя на Народното Събрание
Гр. София
Молба
от
долуподписаните адвокати,
жители на град Видин
Господине Министър-Председателю и Господине Председателю на Народното Събрание
В последно време бе съобщено, че се готви закон за Националната защита, в който един отдел е посветен на ограничаване
правата на евреите български поданици.
Нам при всички върховни моменти на Родината са бивали и
са присърце големите нейни дела и задачи и поради тази причина
единствено от гледище на държавните интереси, от гледище името на държавата, от гледище на нашите традиции като народ ний
макар да не сме никаква обществена институция и да не сме занимани от никого с този въпрос си позволяваме да Ви донесем до
знание що мислиме по готвения законопроект.
Вам е известно, че Българският правник и вчера и днес и в
дълбоки минали дни и сигурно и за в бъдеще ще остане най-здравият носител на държавно-правните идеи и винаги най-добрият
познавач и най-добрият изразител на народните чувства, на народните въжделения и на пътищата и целите на държавата.

70

Àäâîêàòñêè ïðåãëåä 11/2020

Ние обсъдихме всеки за себе си и в другарски разговори държавната и морална страна на готвения проект. Намерихме, че той
би трябвало да бъде спестен за Българската държава и за
Българският Народ. Еврейството в България, като изключим отделни субекти, като малцинствена група, никога не е съществувало и действало в конфликт с Българската държава. Може другаде,
в други страни то да е било група и да е играло роля. У нас
еврейска група няма, у нас има евреи, които всеки по отделно е
така дълбоко вкоренен духовно и идейно с народа ни и с всички
исторически подвизи и жертви на държавата, че той е нищо друго
освен една абсолютно притопена пионка в голямото дело на
България. Нашата история знае евреина като израилтянин по вяра
и евреин по кръв, ала неизменно като Българин по сърдце и по
душа. Така е познат евреина роден и расъл в България и когато я
напустне и се намира в пределите на Европа, в Палестина и където и да било другаде.
Тоя факт е наша национална гордост, защото той говори, че
нашите държавни и граждански институции, нашите братствени
връзки с евреите са слели последните с нас и са ги направили
кръв от нашата кръв и плът от нашата плът.
В нашия стопански живот тяхната роля е била винаги позитивна и строителна. Еврейската упоритост, методичност и трудолюбие са един велик пример за нас и в областта на научните
въпроси и в областта на стопанския труд. Има ли нужда да изброяваме имената на лицата.
Еврейството в България от Средновековието и по целият режим на робството в най-тъмните дни за народа ни е било другар и
брат на българина при всичките му страдания и никога не е бил
предател на българина и на българщината.
Ние всички сме изживявали трепетни минути по време на
войните, когато наши другари евреи проливаха кръв и творяха
подвизи за българската Армия и за Българската държава. Нашата
гордост беше изразена в прочутия ционистически конгрес в
Кюстенджа през 1918 г., когато Нахум Соколов провъзгласи
България за втора родина на безотечествения евреин.
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Ние апелираме за благодарност към евреите на първо място
и за човечност към тях на второ място.
Ние вярваме, че Българският Парламент и Българският
управник със своя акт на бащина грижа и на голяма човечност ще
докаже още веднъж, че не може да оскърбява паметта на ония
евреи, които измряха за България.

Гр. Видин, 30 октомври 1940 г.
С уважение:
(следват 18 подписа)

