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Съюзът на българските писатели е създаден през 1913 г. като творческо сдружение с
почетен председател Иван Вазов. Съюзът бързо се превръща в авторитетна организация в
областта на културата. Неговите председатели са едни от най-даровитите и изявени писатели
на времето си.
Въпреки различните политически влияния и идейни пристрастия, може да се каже, че
СБП е сдружение с плуралистичен дух и естетическо многообразие. Това ясно си проличава,
когато в България започва да се говори за законопроекта за защита на нацията. В протестно
писмо, изпратено до министър-председателя, с копие до председателя на Народното
събрание, четем: „Уважаеми, господин Министре, подписаните български писатели
счетохме за уместно да се отнесем към Вас със следната молба:
На 8 т.г. (1940) се публикуваха изявленията на министъра на вътрешните работи.
От тях се вижда, че правителството е решило да внесе в Народното събрание
законопроект за защита на нацията. От изявленията се разбира, че с този закон се
отнемат гражданските права на едно малцинство в страната.
Ние сме много зачудени, дори смутени, загдето се е наложило в България да се мисли
за подобен закон, когато не се чувства нацията да е нападната или насилена от кого да е.
Ние разбираме, че такъв закон ще бъде много пакостен за нашия народ.
Нашето законодателство не бива да отбележи един закон, който ще пороби една
част български поданици и ще остане една черна страница в нашата най-нова история.
Българското племе в своето историческо минало е било преследвано и унижавано. Нашите
бащи живо помнеха срама на игото. Още личат у нас, както казва народния поет „синила
от бича, следи от робството“.
Нима и ние по подражание трябва да тръгнем по един опасен път и да отречем себе
си като свободен и културен народ?
Ние не защитаваме едно или друго малцинство: нашата цел е по-скоро да защитим
доброто име на нашия народ, създадено в културния свят и да предупредим ония, от които
зависи това – да не допуснат с изработването на подобен закон да се накърни престижа на
страната и завоюваните традиции на веротърпимост и човещина.
В името на културата и на доброто име на България, ние молим да попречите да се
създаде един закон, чиито печални последици ще помрачат нашето законодателство и ще
оставят най-тежки спомени“ - завършват писмото си писателите.
Приемете нашите отлични почитания:
Т. Г. Влайков, Елин Пелин, С. Чилингиров, К. Константинов, Никола Филипов,
Христо Цанков-Дерижан, Людмил Стоянов, Гр. Чешмеджиев, Минко Генов, Трифон
Кунев, Ел. Багряна, Младен Исаев, П. Горянски, Николай Лилиев, Мирослав Минев, Вл.
Русалиев, И. Волен, Д. Б. Митов, Н. Джеров, Н. П. Икономов, Ана Каменова
Трябва да се отбележи, че председател при изготвянето на това писмо на Съюза на
българските писатели е Елин Пелин.
Резолюция на писмото: Архива. Взех си бележка. 22.Х.1940 г. Логофетов

