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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
до лу под пи са ни те ад во ка ти,
жи те ли на град Видин

Господине Министър-Председателю и Господине Предсе да-
телю на Народното Събрание

В послед но вре ме бе съ об ще но, че се гот ви за кон за Нацио-
налната за щи та, в кой то един от дел е пос ве тен на огра ни ча ва не 
пра ва та на евре ите бъл гар ски по да ни ци.

Нам при всич ки вър хов ни мо мен ти на Родината са би ва ли и 
са при сър це го ле ми те ней ни де ла и за да чи и по ра ди та зи при чи на 
един ст ве но от гле ди ще на дър жав ни те ин те ре си, от гле ди ще име-
то на дър жа ва та, от гле ди ще на на ши те тра ди ции ка то на род ний 
ма кар да не сме ни как ва об щест ве на ин сти ту ция и да не сме за ни-
ма ни от ни ко го с то зи въпрос си поз во ля ва ме да Ви до не сем до 
зна ние що мисли ме по гот ве ния за ко нопроект.

Вам е из вест но, че Българският прав ник и вче ра и днес и в 
дъл бо ки ми на ли дни и си гур но и за в бъ де ще ще оста не най-здра-
вият но си тел на дър жав но-прав ни те идеи и ви на ги най-добрият 
поз на вач и най-добрият из ра зи тел на на род ни те чув ст ва, на на-
род ни те въж де ле ния и на пъ ти ща та и це ли те на дър жа ва та.
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Ние об съ дих ме все ки за се бе си и в дру гар ски раз го во ри дър-
жав на та и мо рал на стра на на гот ве ния проект. Намерихме, че той 
би тряб ва ло да бъ де спестен за Българската дър жа ва и за 
Българският Народ. Еврейството в България, ка то из клю чим от-
дел ни су бек ти, ка то мал цин ст ве на гру па, ни ко га не е съ щест ву ва-
ло и дейст ва ло в кон ф ликт с Българската дър жа ва. Може дру га де, 
в дру ги стра ни то да е би ло гру па и да е игра ло ро ля. У нас 
еврейска гру па ня ма, у нас има евреи, които все ки по от дел но е 
та ка дъл бо ко вко ре нен ду хов но и идей но с на ро да ни и с всич ки 
исто ри чески под ви зи и жер т ви на дър жа ва та, че той е ни що дру го 
ос вен ед на аб со лют но при то пе на пионка в го ля мо то де ло на 
България. Нашата исто рия знае евре ина ка то из раил тя нин по вя ра 
и евре ин по кръв, ала не из мен но ка то Българин по сър д це и по 
ду ша. Така е поз нат евре ина ро ден и ра съл в България и ко га то я 
на пуст не и се на ми ра в пре де ли те на Европа, в Палестина и къ де-
то и да би ло дру га де.

Тоя факт е на ша на ционал на гор дост, за що то той го во ри, че 
на ши те дър жав ни и граж дан ски ин сти ту ции, на ши те братст ве ни 
връз ки с евре ите са сле ли послед ни те с нас и са ги напра ви ли 
кръв от на ша та кръв и плът от на ша та плът.

В на шия сто пан ски жи вот тях на та ро ля е би ла ви на ги по зи-
тив на и строител на. Еврейската упо ри тост, ме то дич ност и тру до-
лю бие са един ве лик при мер за нас и в област та на науч ни те 
въпро си и в област та на сто пан ския труд. Има ли нуж да да из-
броява ме име на та на ли ца та.

Еврейството в България от Средновековието и по це лият ре-
жим на роб ст во то в най-тъм ни те дни за на ро да ни е би ло дру гар и 
брат на бъл га ри на при всич ки те му стра да ния и ни ко га не е бил 
пре да тел на бъл га ри на и на бъл гар щи на та.

Ние всич ки сме из жи вя ва ли тре пет ни ми ну ти по вре ме на 
войни те, ко га то на ши дру га ри евреи про ли ва ха кръв и тво ря ха 
под ви зи за бъл гар ска та Армия и за Българската дър жа ва. Нашата 
гор дост бе ше из ра зе на в про чу тия ционисти чески кон грес в 
Кюстенджа през 1918 г., ко га то Нахум Соколов про въз гла си 
България за вто ра ро ди на на бе зо те чест ве ния евре ин.
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Ние апе ли ра ме за бла го дар ност към евре ите на пър во място 
и за чо веч ност към тях на вто ро място.

Ние вяр ва ме, че Българският Парламент и Българският 
управ ник със своя акт на ба щи на гри жа и на го ля ма чо веч ност ще 
до ка же още вед нъж, че не мо же да оскър бя ва па мет та на ония 
евреи, които из м ря ха за България.

Гр. Видин, 30 ок том ври 1940 г.
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