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Gorjanské hnutie v Bulharsku 1944 – 1953 

 

Eva ŠTEFANIČOVÁ 

 

Jedným z problémov, ktorými sa v súčasnosti zaoberá bulharská historiografia je 

existencia hnutia odporu voči vládnej moci v rokoch 1944 - 1953 – tzv. Gorjanského hnutia 

(Gorjanske dviženie). Ide o tému, ktorá nie je veľmi známa ani v samotnom Bulharsku. 

Jednak kvôli faktu, že počas niekoľkých desaťročí vlády Bulharskej komunistickej strany1 

nebola možnosť historického výskumu gorjanskej problematiky, jednak kvôli tomu, že sa 

zachovalo málo písomných prameňov. Záznamy o činnosti hnutia boli publikované v dobovej 

tlači, najmä v denníkoch Rabotničesko delo, Narodna armija a Otečestvenija front 2 a 

archívoch Ministerstva vnútra (Ministerstvo na vătrešnite raboti). Najviac záznamov o jeho 

činnosti sa nachádza v správach Štátnej bezpečnosti (Dăržavnej sigurnosti).3  

Nedostatočné vyhranenie pojmov Gorjan, Gorjanské hnutie v terminológii Dăržavnej 

sigurnosti sťažuje v súčasnosti výskum archívneho materiálu. Činnosť skupín bola oficiálnou 

rétorikou označovaná ako politický banditizmus – "...ozbrojená podvratná činnosť, proti 

mieru a nastoleniu socializmu".4 V správach sa okrem termínu Gorjani používajú aj 

označenia: fašistické skupiny, partizáni, "šumaci", prípadne banditi. Nejednotnosť 

pomenovania sa prejavuje i v názvoch jednotlivých gorjanských jednotiek. Účastníci hnutia sa 

organizovali v čatách, ozbrojených skupinách, nazývali sa aj gorjani, gorjanské skupiny,... 

Súčasná bulharská historiografia odlišuje činnosť ilegálnych organizácii od činnosti 

gorjanských jednotiek. Význam termínu Gorjani sa zúžil, označuje príslušníkov ilegálnych 

skupín, ktorí svoju činnosť zamerali na boj proti sovietizácii krajiny - teda aby sa z Bulharska 

nestala ďalšia vazalská krajina ZSSR. Následkom toho boli nútení opustiť svoje domovy, 

ukrývať sa v horách a tam umierneným, prípadne teroristickým spôsobom bojovať za 

dosiahnutie svojich cieľov. 

                                                 
1 Do roku 1948 strana niesla názov Bulharská robotnícka strana (komunistov). 
2 STEFANOV, P.: Gorjanskite anarchisti v Pavelbanskija rajon 1952-1954. In Pintev, S. (zost.): Bălgarskata 
opozicija i organizirana săprotiva v Bălgarija 1944-1954. Sliven 2000, s. 193. 
3 V roku 1947 sa vrámci Daržavnej sigurnosti sformovali špeciálne oddelenia A, B, V a BB. Ich úlohou bolo 
bojovať s "kontrarevolučnými elementmi" v nekomunistických politických stranách Vlasteneckého frontu, 
rozpustenými "fašistickými" organizáciami, prepustenými dôstojníkmi, trockistami, anarchistami, mládežou, 
inteligenciou, umelcami, štátnym aparátom,... Oddelenie BB bolo zamerané na boj proti banditizmu, teda na 
vypátranie a elimináciu gorjanských skupín. Dokumenty № 5, 6, 7. GROZEVA, N. (zost.): Gorjanite. Săbornik 
dokumenti. Tom I (1944-1949). Sofia : Glavno upravlenie na archivite pri Ministerskijat săvet na Republika 
Bălgarija 2001, s. 22 - 26. 
4 ŠARLANOV, D.: Gorjanite. Koi sa te? Sofia : Izd. "Prostranstvo i forma", 1999, s. 14.  (vl. preklad) 
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Vznik Gorjanského hnutia bol podnietený politickou situáciou v krajine, ale postupne 

sa pripojili aj ekonomické a sociálne podnety. Bulharsko sa v septembri 1944 ocitlo na 

rozhraní dvoch politických systémov. Na jeho území pôsobila Červená armáda5 a postupné 

zavádzanie sovietskeho totalitného systému do bulharského prostredia začalo narúšať 

politickú, ekonomickú aj kultúrnu štruktúru spoločnosti. Či už išlo o likvidáciu občianskych 

práv, súkromného vlastníctva a tradícií, alebo macedonizáciu Pirinského kraja - to všetko 

vplývalo na nesúhlas obyvateľstva s novým systémom.  

Vnútropolitická situácia v krajine si vyžadovala, aby novosformovaná vláda 

Vlasteneckého frontu podnikla rázne kroky na očistenie verejného života od negatív 

predchádzajúceho režimu. Oficiálne sa hovorilo o defašizácii spoločnosti, avšak očista režimu 

od nežiaducich elementov bola sprevádzaná aj prenasledovaním založenom na politických, 

ekonomických či osobných motívoch. Obyvateľstvo sa ocitlo v neistote a po vydaní Zákona o 

súdení Národným súdom, Zákona o konfiškácii majetku občanov súdených Národným súdom 

a Zákona o politicky nebezpečných osobách neexistovali legálne prostriedky, ktoré by 

zabránili represiám na obyvateľstve. Čistky sa dotkli všetkých vrstiev spoločnosti a ľudia 

obvinení jedným so zákonov mali iba tri možnosti prejavu nesúhlasu – buď sa ukrývali u 

svojich príbuzných, prešli do ilegality alebo ušli za hranice Bulharska, najčastejšie do Grécka 

či Turecka.6 Tí, ktorí si zvolili ukrývanie, prípadne prešli do ilegality, tvorili členskú základňu 

Gorjanského hnutia.  

Hnutie odporu voči politike vlády Vlasteneckého frontu, v ktorej získala prevahu 

Bulharská robotnícka strana (komunistov), sa prejavovalo dvoma spôsobmi – legálnou a 

nelegálnou činnosťou. Na úrovni legálnej opozície šlo o prípravu sociálnopolitickej základne 

a rozpracovanie jej politických programov a cieľov. Formovala sa v r. 1944 - 1947 a 

Gorjanské hnutie najviac ovplyvnila, paradoxne, až po svojom zániku.7  

Druhou formou odporu voči nastupujúcim zmenám v reáliách Bulharska bola ilegálna 

činnosť. Organizovaný odpor sa začal formovať od novembra 1944 a jeho prvým prejavom 

bol vznik nelegálnych organizácií a skupín, ktoré Dăržavna sigurnost často označovala ako 

obnovené bývalé fašistické organizácie.8 Reálne však cieľom týchto skupín nebol návrat 

                                                 
5 Bulharskí historici dodnes riešia problém, či šlo o armádu okupačnú, prípadne oslobodeneckú. 
6 ŠARLANOV, D.: c.d., s. 86. 
7 V auguste 1947 dochádza k likvidácii najvplyvnejšej opozičnej politickej strany Bulharského 
poľnohospodárskeho národného zväzu – Nikola Petkov. Jej členovia sa následne stávajú integrálnou súčasťou 
ilegálneho hnutia.  
8 Napr.  v Kjustendile sa formuje Tajná antibolševická nacionálna organizácia (TANO), ktorú tvorili prevažne 
členovia zakázaných nacionalistických organizácií Ratnik a Otec Paisij. V Kazanlăku bola založená nelegálna 
Organizácia odbojového hnutia v Bulharsku "Gorjani" (OSDB "Gorjani"), v Asenovgrade skupina "Nacionalno-
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predchádzajúceho zriadenia, ale zabránenie sovietizácii krajiny. Z jej záznamov vyplýva, že v 

skupinách odporu sa združovali mladí ľudia s "teroristickými" úmyslami a všetci, ktorí zaujali 

protivládne pozície. Tvorili ideovú, členskú i materiálnu základňu Gorjanského hnutia.9  

Sformovanie Gorjanských jednotiek bolo výsledkom činnosti mnohých nelegálnych 

organizácií a obe úrovne nelegálneho odporu boli navzájom tesne prepojené. Pri formovaní 

gorjanských jednotiek sa uplatňovali dva postupy. Najčastejšie bola najprv vytvorená ilegálna 

organizácia, v rámci ktorej sa sformovala ozbrojená čata, skupina alebo iný útvar. Okrem toho 

sa mohli gorjanské oddiely vytvárať tak, že na územie daného kraja prišli príslušníci iných, 

rozpadnutých jednotiek, ktorí okolo seba sformovali novú skupinu.  

Z hľadiska činnosti Gorjanského hnutia môžeme v jeho existencii vyčleniť dve 

základné etapy.10 Prvá etapa (december 1944 – august 1947) bola spontánnou rekciou na 

okupáciu Bulharska vojskami Červenej armády a situáciu v spoločnosti. Hnutie vykonávalo 

svoju činnosť bez akýchkoľvek zásahov cudzích vlád alebo domácich politických organizácií. 

Spočiatku sa obmedzovalo na mierové propagovanie názorov, keďže masové čistky v 

spoločnosti nevytvárali priestor na ozbrojený odpor. Členmi gorjanských skupín sa v tomto 

období stávali najmä bývalí dôstojníci a poddôstojníci cárskej armády. 

 Druhá etapa (1947 - 1953) nemala jednoznačný priebeh a pri jej vyčlenení musíme 

brať do úvahy niekoľko faktorov. Prvým bolo vydanie zákona o zrušení legálnej opozície z 

augusta 1947. Bola zakázaná činnosť Bulharského poľnohospodárskeho národného zväzu - 

Nikola Petkov (ďalej Národného zväzu - NP) a jeho mládežníckej odnože Zväzu mladých 

poľnohospodárov. Po poprave lídra legálnej opozície Nikolu Petkova sa gorjanské skupiny 

rozširujú predovšetkým o členov opozičných strán a ich sympatizantov, ktorí nesúhlasia s 

politikou ani spôsobom, ktorým vládne strany presadzujú svoje názory. Ich činnosť dosahuje 

vrchol v rokoch 1950-1951 a je súčasne vrcholom Gorjanského hnutia. Vďaka členom 

Národného zväzu v tomto období jestvovalo najviac aktívnych skupín s pomerne rozsiahlou 

členskou i sympatizatskou základňou.  

Ďalším faktorom bolo zapojenie politickej emigrácie do Gorjanského hnutia. V rokoch 

1949-1953 sa jednotky rozširujú o skupiny politických emigrantov, ktorí ilegálne prekračovali 

hranice a zapájali sa do podvratnej činnosti. Kvôli nedokonalým kontaktom so zahraničím 

                                                                                                                                                         
christijanski krăst", s cieľom zjednotiť všetky zakázané politické a mládežnícke organizácie vznikol Otečestven 
blok,... Dokument № 58 (zost.) GROZEVA, N.: c.d.,  s. 233 - 236.; ŠARLANOV, D.: c.d., s. 89 – 91. 
9 ŠARLANOV, D.: c.d., s.85.  
10 KAVALDŽIEV, T.: Úvod. In Pintev, S. (zost.): Bălgarskata opozicija i organizirana săprotiva v Bălgarija 
1944-1954. Sliven 2000, s. 5 – 6. 
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narážali jednotlivci i skupiny pri etablovaní na domácej pôde na prekážky a v niektorých 

prípadoch boli eliminovaní buď pohraničnou strážou, alebo samotnými Gorjanmi.  

Z hľadiska geografického rozloženia sa činnosť gorjanských skupín sústreďuje do 

hornatých oblastí juhozápadného, západného a stredného Bulharska. Prírodné pomery týchto 

oblastí poskytovali vhodné podmienky na úkryt a podvratnú činnosť. Hoci Gorjani pôsobili v 

zalesnených a neobývaných oblastiach, môžeme ich pohyb ohraničiť väčšími mestami Sliven, 

Jambol, Stara Zagora, Kazanlăk, Gabrovo, Vrača, Sofia, Pernik, Kjustendil, Pazardžik, 

Plovdiv, Asenovgrad, v ktorých sídlili ich materské nelegálne organizácie.  

Prvé ozbrojené čaty vznikli v jari 1945 a ich členmi boli domáci obyvatelia, k migrácii 

medzi skupinami dochádzalo iba výnimočne. Výzbroj jednotlivých skupín bola v porovnaní 

so zdrojmi, ktoré mala k dispozícii Dăržavna sigurnost a milícia, takmer vo všetkých 

prípadoch nedostatočná. Tvorili ju prevažne automaty, pušky, pištole, bomby, v niektorých 

prípadoch i ďalekohľady a nože.  

Zo záznamov Dăržavnej sigurnosti vyplýva, že v priebehu roka 1945 boli odhalené 

skupiny v Rusenskej, Varnenskej, Plevenskej, Plovdivskej oblasti a dve priamo v Sofii.11 V 

správe Ministra vnútra Antona Jugova Politbyru ÚV BRP(k) z 12.4.194512 sa hovorí, že po 

celej krajine sa zakladajú "fašistické" organizácie a v oblasti Rily a Pirinu sú zakladané 

skupiny "šumcov". V správe sa uvádza predpoklad, že ich počet sa v priebehu jari a leta ešte 

zvýši.  

V prvej etape pôsobilo na území Bulharska veľké množstvo gorjanských skupín. Počet 

ich členov sa pohyboval od jedného po niekoľko desiatok. Medzi najväčšie patrili 

asenovgradská, svetivračka a kujstendilská čata.  

Asenovgradska čata vznikla pod patronátom nelegálnej organizácie Nacionalen  

christijanski krăst13, na čele ktorej stál bývalý príslušník cárskej armády podplukovník Angel 

Stefanov Ivanov. Jeho cieľom bol umiernený odpor voči orgánom štátnej moci a získanie 

zahraničnej pomoci.14 Možnosti organizácie boli oslabované vnútornými rozpormi medzi 

predstaviteľmi umierneného prístupu a zástancami ozbrojených akcií a sabotáží.  

Vrámci organizácie boli zostavené dve čaty – Čata smrti a Chvărkova čata. V januári 

1948 dochádza k zjednoteniu čiat a velenie prevzal Christo Jančev Buzov. Hlavná činnosť sa 

                                                 
11 O činnosti nelegálnych skupín sa dozvedáme z "Dokladu o činnosti fašistických organizácií v celej krajine 
počas marca 1945". Podľa nej boli v Sofii odhalené 2 skupiny, avšak celkovo je registrovaných 47, mesto 
Plovdiv udáva počet 7, Ruse 2, Varna 5, Vraca 2,... ŠARLANOV, D.: c.d.,  s. 86 – 87.  
12 Tamže. s. 87. 
13 Skupina Nacionalen christijanski krăst bola založená v auguste 1947 a celkovo mala do 300 členov.  
14 Predstavitelia domáceho odboja i zahraničného exilu sa v tom čase ešte spoliehali na pomoc USA a myšlienku 
možnej vojny medzi ZSSR a USA.  
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sústredila na propagandu, najmä na dedinách, zameranú proti národnodemokratickému 

zriadeniu krajiny a vazalskému charakteru vzťahov medzi Bulharskom a ZSSR. Podporu mali 

najmä u stredných vrstiev obyvateľstva, chudobných roľníkov, ale sympatie nachádzali aj 

medzi vojakmi v armáde.  

V januári 1948 bol založený špeciálny agentúrno-informačný aparát, ktorého úlohou 

bolo získavať informácie o činnosti skupiny. Pomocou nasadených agentov bola v marci 1948 

asenovgradská čata rozložená. S jej príslušníkmi boli vedené dva procesy - prvý v marci 

1948, v ktorom bolo odsúdených 79 ľudí, druhý v máji, kde bolo odsúdených 139 ľudí.15 

Gorjani, ktorí unikli zatknutiu, sa pokúsili vytvoriť ďalšiu jednotku, avšak jej činnosť 

nedosahovala rozmery prvej čaty a skončila sa jej rozložením v jeseni 1950.  

Svetivračka čata bola organizovaná v Pirinskom kraji, jej založenie a činnosť 

vychádza z rozdielnych podnetov. Pirinská oblasť je národnostne zmiešaná, keďže ju obývajú 

nielen Bulhari, ale aj Macedónci. Napriek striktnej národnostnej politike Bulharska v 

macedónskej otázke sa v povojnovom období na podnet Stalina vyskytli tendencie k 

macedonizácii obyvateľstva Pirinského kraja. Súviseli s projektom vytvorenia federácie 

medzi Bulharskom a Juhosláviou. Vznik Gorjanského hnutia v tejto oblasti má preto najmä 

nacionalistické pozadie. Vzniká ako odpoveď na macedonizačné snahy a jeho predstavitelia 

vo svojom programe vyzývali na obranu Bulharov a bulharčiny, sformovanie širokej základne 

nielen partizánov, ale aj jatakov.16  

Gorjanská skupina vznikla začiatkom roku 1947 pod vedením Gerasima Todorova 

Nikolova. Jej členmi sa stali prevažne príslušníci Vnútornej macedónskej revolučnej 

organizácie - Ivan Michajlov (Vătrešna makedonska revolucionna organizacia - VMRO). 

Vďaka nacionalistickému programu si veľmi rýchlo získala sympatie obyvateľstva a do jari 

1947 mala 14 členov a rozšírenú jatackú základňu. V júni mala skupina okolo 25 - 30 členov 

a začala sa aj ozbrojovať.17 

Činnosť čaty vyvrcholila na prelome rokov 1947/1948, kedy pre neustále sa 

rozširujúcu členskú základňu a sympatie verejnosti upútala pozornosť Dăržavnej sigurnosti. 

Vo februári začala milícia blokádu kraja a napriek taktike rýchleho presunu bola postupne 

zlikvidovaná celá gorjanská čata. Akcia vyvrcholila v marci 1948, kedy sa do boja zapojila i 

armáda, začala obsadzovať oblasť a zatýkať jatakov. Celkovo bolo zajatých 23 osôb, šieti boli 

                                                 
15 Dokumenty № 109, 110. GROZEVA, N. (zost.): c.d.,  s. 372 - 402. 
16 Termín jataci označuje tzv. pomáhačov, ľudí, ktorí s Gorjanmi sympatizovali a pomáhali im z hľadiska 
materiálneho (zásobovanie potravinami, šatstvom i zbraňami), ako aj ukrývaním hľadaných osôb vo svojich 
domovoch. Svojou činnosťou sa ocitali v rovnakom nebezpečenstve ako samotní Gorjani. Mohli byť zatknutí, 
odsúdení a ich majetok konfiškovaný. 
17  ŠARLANOV, D.: c.d., s. 92. 
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zabití, siedmim sa podarilo ujsť, jeden člen bol nezvestný a štyria oslobodení. Je nutné 

spomenúť, že oslobodení Gorjani boli v skutočnosti agentmi Dăržavnej sigurnosti.18  

Kjustendilská čata vzniká ako výsledok činnosti nelegálnej organizácie TANO a 

VMRO. Pri svojom založení v apríli 1945 mala 7 členov, avšak ich počet sa prirodzene 

rozrastal, najskôr na 11 a napokon na 21. Medzi členov patrili najmä prívrženci opozičného 

politika dr. G. M. Dimitrova a po jeho nútenom odchode do emigrácie sa skupina premenúva 

na Brigádu dr. G. M. Dimitrova. Činnosť čaty v čele s Ivanom Jordanovom Lešnikovom bola 

umiernená a sústreďovala sa na zakladanie ďalších nelegálnych buniek organizácie TANO v 

kraji a protikomunistickú propagandu. Propaganda bola zameraná na presviedčanie 

obyvateľstva, že politika Bulharska je riadená z Moskvy a po odchode Červenej armády z 

krajiny nebude Bulharská robotnícka strana (komunistov) schopná udržať moc v krajine a 

začne sa ozbrojený odpor. Skupina mala spočiatku podporu obyvateľstva, avšak po 

niekoľkých represívnych akciách zo strany milície, sa sympatie rozplývajú. V septembri 1945 

dochádza k likvidácii likvidáciu čaty, do ktorej sú zapojené jednotky milície, ale aj armády. 

Počas akcie bolo zadržaných 360 ľudí.  

Okrem spomínaných jednotiek operovali na území Bulharska aj menšie čaty, prípadne 

jednotlivci, ktorí si viac alebo menej získavali sympatie domáceho obyvateľstva. Medzi 

najznámejšie patrili godečská a staroselská čata. 

O činnosti godečskej čaty nebolo zachovaných veľa informácií. Podľa jediného 

záznamu Dăržavnej sigurnosti zo začiatku apríla 1947 deväťčlenná skupina ľudí z Godečskej 

oblasti žijúca v Sofii plánovala odísť do hôr a tam bojovať proti vláde Vlasteneckého frontu.   

Staroselska čata sa sformovala koncom marca 1948 a jej hlavní predstavitelia Ivan 

Penčev Tasev, Rangel a Stojan Drebčevi predtým pôsobili v Plovdivskej a Pazardžiskej 

oblasti. Do polovice júna sa čata sústreďovala na propagandistickú činnosť a po odhalení 

ďalšej skupiny operujúcej v oblasti Starosela sa jej počet rozšíril na 13 členov. Zatýkaniu v 

júni 1948 sa vyhol iba vodca čaty – Ivan Tasev, celkovo bolo odhalených a zadržaných 60 

ľudí.  

 

Druhá etapa rozvoja Gorjanského hnutia zasiahla svojou činnosťou v rokoch 1948 - 

1949 Sofijskú, Burgaskú, Blagoevgradskú, Samokovskú, Chaskovskú i Starozagorskú oblasť. 

Najväčší rozmach však dosiahla v rokoch 1950 - 1951. V tomto období operovalo na území 

Bulharska veľké množstvo jednotiek, medzi ktoré patrili Kazanlăšská, Karlovská čata, 

                                                 
18 Nasadzovanie agentov Dăržavnej sigurnosti bolo pri monitorovaní činnosti a likvidácii hnutia častým javom. 
V mnohých prípadoch prispeli agenti k rozkladu hnutia.  
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niekoľko čiat v Plovdive, Pazardžijskí gorjani, jednotky z Jambolskej okolie,... Najvýraznejšie 

sa Gorjanské hnutie prejavilo v okolí Slivna v činnosti dvoch slivenských čiat.  

Kazanlăšska čata bola vytvorená v apríli 1951 ako ozbrojená skupina 7 - 9 členov. V 

jej čele stál Petko Kitinkov, ktorý bol po zatknutí vystriedaný Georgi Komitským. Skupina sa 

po zmenách rozšírila na 15 osôb, zväčša roľníkov - príslušníkov zakázaného Národného 

zväzu – NP. Ich činnosť však nemala dlhé trvanie a v priebehu júla a augusta dochádza k 

likvidácii skupiny.  

Karlovská čata vyvíjala svoju činnosť od začiatku roku 1951 do augusta 1951. V 

tomto období mala 6 členov, v čele s bratmi Atanasom a Ivanom Batalovými a širšiu jatackú 

základňu, ktorú tvorilo približne 35 osôb.  

Počas leta 1951 sa v okolí Plovdivu vytvorili štyri Plovdivské čaty. Najaktívnejšou 

bola Prvá plovdivská čata, ktorá pôsobila v Kazanlăšskej oblasti. Druhá plovdivská čata sa 

orientovala na okolie Karlovska, tretia na okolie Plovdivu a štvrtá pôsobila v okolí dediny 

Prvenec.  

 Nelegálna skupina "Zväz slobodných vojakov"19 vznikla ešte v roku 1949 v okolí 

Pazardžiku. Za svoj hlavný cieľ si stanovila sformovanie ozbrojenej skupiny Pazadživských 

gorjanov, ktorá bola založená v tom istom roku. V období 1949 až 1951 mala 12 členov, v 

čele ktorých stál Spas Asenov Ivanov. Ostatní členovia boli bývalými príslušníkmi 

opozičných strán, VMRO a dokonca aj dvaja bývalí kriminálnici.20 Do leta 1950 sa ich 

činnosť obmedzovala na propagáciu, rozširovanie letákov medzi obyvateľstvom a pozvánok 

na ilegálne stretnutia. Dăržavná sigurnost mala činnosť skupiny veľmi dobre podchytenú, 

pretože v radoch členov i jatakov pôsobilo 6 agentov a 7 informátorov.  

 V jari 1950 pod záštitou nelegálnej skupiny Oranževa gvardija vznikla nelegálna 

ozbrojená skupina v Jambolskom kraji. Veliteľom čaty bol Tonju Dimitrov Gospodinov, 

ktorý sa snažil rozšíriť činnosť hnutia na širšie územie a udržiaval kontakty so sofijskými 

Gorjanmi.   

 Gorjani v Rusenskej oblasti sa sformovali na pôde nelegálnej organizácie Oblasten 

zemedelski nelegalen centăr №.1. Začiatkom roku 1951 bola vytvorená prvá gorjanská 

skupina, ktorá mala okolo 40 členov s veliteľom Canko Ivanovom Cankovom. Aj tu zasiahla 

Dăržavna sigurnost, ktorá do hnutia infiltrovala 8 agentov. Na základe ich činnosti bola 

skupina už v apríli 1951 zaistená a rozložená.  

                                                 
19 Ilegálna skupina mala širokú členskú základňu, približne 280 členov v okolí mesta Pazardžik. 
20 Príslušnosť kriminálnych živlov v Gorjanskom hnutí je ďalším z aspektov, pre ktoré strácalo podporu širokých 
vrstiev obyvateľstva. 



 198 

 Menšie gorjanské jednotky pôsobili v okolí dedín a miest Samokovo, Popovo, 

Sapareva Banja, Stara Zagora,...  Najvýznamnejšími však zostávajú dve Slivenské čaty. Ich 

činnosť bola motivovaná nielen politickými, ale aj hospodárskymi problémami, ktoré boli v 

Bulharsku v tom období naliehavé. Prvá čata bola vytvorená v jari 1950 ako skupina s 90 

členmi a pôsobila do novembra 1950. Z výpovedí účastníkov vyplýva, že činnosť skupiny 

bola zameraná na provokácie vládnych orgánov a organizovanie protivládnej činnosti.21 Jej 

činnosť bola ukončená jednak z vonkajších a jednak z vnútorných príčin. Vnútorný rozklad 

nastal po vražde veliteľa Penju Christova, ktorá mala finančnú motiváciu.  

Činnosť Druhej slivenskej čaty bola úspešnejšia. Od svojho vzniku na prelome apríla – 

mája 1951 si vybudovala širokú členskú základňu, počet vzrástol z 30 na 73 členov.22 V čele 

čaty stáli Georgi Marinov Stojnov (Tărpanov) a Ivan Spasov Christov (Achmaščeto). Vrámci 

jej činnosti boli organizované konferencie a schôdze v obciach v okolí Slivna. Pri likvidácii 

hnutia bola v okolí Slivna vyhlásená blokáda celého rajónu a na vojenských akciách sa 

zúčastnila aj A. Jugov.  

  

 Činnosť domácich gorjanských skupín v období 1949 - 1953 bola podporená akciami 

zahraničnej emigrácie.23 Jej účasť v Gorjanskom hnutí spočívala na myšlienke pomoci 

zahraničných vlád pri riešení vnútropolitickej situácie v Bulharsku.24 Výsledkom ich činnosti 

malo byť slobodné a nezávislé Bulharsko. V krajine pôsobili exilové jednotky od jesene 1949 

v Blagoevgradskom, Chaskovskom, Plovdivskom, Burgaskom kraji,... Najznámejšie boli 

Ozbrojená skupina majora Nikolu Mutafčieva operujúca v Chaskovskej, Svilengradskej a 

Starozagorskej oblasti; čaty z Pirinského kraja pod vedením Borislava Atanasova, Stanke 

Dimitrova, Georgi Migdalova,...  

Po vrcholnom období gorjanského hnutia nastáva v polovici roku 1953 utlmenie 

činnosti. Podľa hlásení Dăržavnej sigurnosti sa "...už nezakladajú nové banditské skupiny, ani 

počet ich členov nestúpa...".25 Príčin bolo niekoľko – ukončili sa celospoločenské čistky a do 

úvahy treba vziať aj faktor jednotlivca. Gorjani po dlhom čase strávenom mimo domovov 

začali pociťovať únavu, sklamanie a zúfalstvo. Zo správy Dăržavnej sigurnosti Politbyru ÚV 

                                                 
21 JANAKOVA, V.: Gorjanskoto dviženie v Slivenskija kraj 1950-1951 g. In Pintev, S. (zost.): Bălgarskata 
opozicija i organizirana săprotiva v Bălgarija 1944-1954. Sliven 2000, s. 25. 
22 Tamže. s. 31 - 32. 
23 Zahraničný odpor sa sústreďoval v najskôr v Rakúsku a západnom Nemecku, kde sa sformovali organizácie 
Antikomunističeski komitat za osvoboždenije na Bălgarija, Bălgarski protivobolševiški legion na narodnoto 
spasenie, Nacionalen političeski centăr, Demokratističeski sgovor, Bălgarski klub "Mjunchen",... Od roku 1947 
sa činnosť emigrácie presúva do Francúzska a USA. ŠARLANOV, D.: c.d., s. 18 - 23. 
24 Vo viere im pomohol aj fakt, že od 20.1.1950 prerušilo Bulharsko diplomatické styky s USA. 
25 ŠARLANOV, D.: c.d.,  s. 31. (vl. preklad) 
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BKS z 26.5.1955vyplýva, že "ozbrojená činnosť banditských skupín v Bulharsku utíchla a 

prejavuje sa iba ojedinelo a ich príslušníci prešli do ilegality, kedy im v ukrývaní pomáhajú 

prevažne rodinní príslušníci."26 

Po rozklade Gorjanského hnutia nastáva obdobie tzv. pasívneho odporu. Činnosť 

ilegálnej opozície sa sústreďuje na zakladanie tzv. "priatelski kărgove", v ktorých sú 

organizovaní napr. politickí väzni, kulaci, a pod.27 Od apríla 1951 do októbra 1962 

podporovalo nelegálne hnutie svojou činnosťou aj vysielanie rádiostanice Gorjanin.28  

Podľa záznamov Dăržavnej sigurnosti v rokoch 1945 - 1955 pôsobilo v Bulharsku 28 

organizovaných gorjanských čiat a 160 jednotlivcov, ktorí pracovali samostatne alebo na seba 

naviazali ďalších dobrovoľníkov. Okrem toho tu pôsobilo okolo 52 ozbrojených skupín 

zložených z bulharských politických emigrantov prichádzajúcich cez grécke, turecké, či 

juhoslovanské hranice.29 Uvádzané údaje nie sú úplné, pretože oficiálne záznamy 

nerozlišovali medzi gorjanskými jednotkami a nelegálnymi organizáciami a v záznamoch sa 

označujú jednotným termínom banditi. Napriek tomu boli zachované približné čísla. D. 

Šarlanov vo svojej monografii uvádza, že v roku 1949 bolo zadržaných 176 osôb a 14 z nich 

zlikvidovaných. Do júla 1951 bolo zadržaných a zlikvidovaných 1000 osôb a 836 bolo 

nútených prejsť do ilegality. V rokoch 1952 je uvedený  počet 1100 osôb registrovaných 

Dăržavnou sigurnosťou a v roku 1954 bolo zaznamenaných 174 členov, z ktorých zadržali 50. 

Celkovo Šarlanov uvádza na území Bulharska približne 1800 Gorjanov, aj keď konštatuje, že 

v oficiálnych správa sú uvedené oveľa nižšie počty – približne 600 osôb.30 

 Gorjanské hnutie sa sformovalo ako hnutie odporu voči podriadenosti politiky 

Bulharska ZSSR. Svojimi tradíciami nadväzovalo na tradície hajdúchov, ktoré sú v 

bulharskom povedomí silno zakorenené ešte z obdobia protitureckého 

národnooslobodzovacieho boja, ako aj partizánskeho hnutia počas druhej svetovej vojny. 

Preto si získalo sympatie a podporu širších vrstiev obyvateľstva.  

 Napriek tomu je potrebné konštatovať, že šance na úspech hnutia sa pohybovali iba v 

teoretickej rovine. Bulharská robotnícka strana (komunistov) mala po septembri 1944 

najsilnejšie postavenie na politickej scéne Bulharska a vďaka rýchlemu a včasnému 

podchyteniu dôležitých postov vo vláde a verejnom živote, mala aj prostriedky na elimináciu 
                                                 
26 Tamže s. 32. (vl. preklad) 
27 KAVALDŽIEV, T.: c.d., s. 6. 
28 Predpokladá sa, že vysielala v blízkosti grécko-bulharských hraníc, prípadne z lode v Stredozemnom mori. 
29 Tieto údaje sú len približné, pretože emigranti prekračovali hranice opakovane a privádzali do Bulharska nové 
skupiny. Činnosť niektorých emigrantov bola koordinovaná zahraničnými vládami, pre ktoré pracovali, a preto 
sa ich pôsobenie na území Bulharska nedá stotožniť s charakteristikami Gorjanského hnutia. ŠARLANOV, D.: 
c.d.,  s. 12. 
30 ŠARLANOV, D.: c.d.,  s. 57 - 58. 



 200 

opozície - či už legálnej alebo nelegálnej. Existencia hnutia však narúša stereotypné 

predstavy, že satelizácia Bulharska prebehla jednoznačne, hladko a poukazuje na to, že aj tu 

jestvuje odpor voči vládnej moci.  
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