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VNÚTROPOLITICKÝ VÝVOJ BULHARSKA 

V POSLEDNÝCH ROKOCH VOJNY 
 

Eva ŠTEFANIČOVÁ 

 

ulharsko sa druhej svetovej vojny, napriek počiatočnému vyhláseniu neutrality, zúčast-

nilo po boku fašistického Nemecka. Jeho spolupráca s Treťou ríšou sa počas vojny ne-

tešila všeobecnej podpore obyvateľstva. Obyvateľstvu boli oveľa bližšie vzťahy s Ruskom, 

ktoré siahali do obdobia konštituovania sa Bulharského štátu v 19. storočí. Tieto negatívne 

konotácie na začiatku vojny potlačilo presvedčenie, že iba na strane Nemecka si Bulharsko 

môže splniť najväčšiu túžbu – obnovenie Bulharska na sanstefanských hraniciach spred dru-

hej balkánskej vojny.1 Avšak ani po začlenení do Paktu troch sa Bulharsko vojensky priamo 

nezúčastňovalo na nemeckej výbojnej politike. Vstúpilo síce do vojny proti VB a USA, ale aj 

po opakovaných žiadostiach Hitlera sa rezolútne odmietlo zapojiť do vojny na východnom 

fronte. Na jeho území však boli umiestnené nemecké vojenské jednotky a nieslo na svojich 

pleciach veľké hospodárske zaťaženie. Postupne sa stávalo čoraz viac závislé na nemeckom 

hospodárstve.2 V závere vojny hrozilo, že vďaka nemeckým dlhom, pobytu nemeckých vojsk 

v Bulharsku, ktorých náklady hradila bulharská strana, ako aj udržiavaniu okupačných armád 

v Trácii a Macedónii, dôjde k zrúteniu ekonomiky. V krajine bol už od začiatku vojny zave-

dený prídelový systém a životná úroveň obyvateľstva patrila k najnižším v Európe. 

                                                 
1 K Bulharsku bola v r. 1940 pripojená južná Dobrudža, v r. 1941 egejská a vardarská Macedónia a západná 

Trácia. Na území Trácie a Macedónie až do septembrového povstania pôsobila bulharská okupačná armáda. 
2 Tomaszewski, 1980, s. 11. Už v roku 1939 dosahovala výška vývozu tovaru do Nemecka 75 % a stále naras-

tala. V roku 1944 dosahoval import do Nemecka až 88% a naopak import z Nemecka do Bulharska 72 %. 

Nemecko videlo v Bulharsku najmä producenta poľnohospodárskych surovín, špeciálne tabaku. Clearingové 

saldo v hodnote 22,8 mld. leva z vojnového obdobia nebolo nikdy vyrovnané a dlh Nemecka voči Bulharsku 

za celú vojnu bol vyrátaný na 60 mld. leva vo vtedajšej mene (a 31 mld. leva v mene z r. 1939). Pre porovna-

nie v auguste 1939 bolo v celom Bulharsku v obehu 5,4 mld. leva a v marci tohto roku sa 100 leva = 1,2 

USD. V roku 1944 počet obeživa síce vzrástol na 45,8 mld. leva, ale to bolo spôsobené infláciou. 

B 
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Vo vnútropolitickom vývoji bola Bulharsku ponechaná veľká samostatnosť.3 Politické 

strany boli rozpustené a v Národnom zhromaždení nezasadali poslanci nominovaní politic-

kými stranami, ale „nezávislí“ poslanci. Po vypuknutí druhej svetovej vojny nelegálne poli-

tické spektrum tvorili Bulharská strana práce (komunistov) – BSP(k), Bulharský roľnícky ľu-

dový zväz – pladne (poludnie) BRĽZ,4 Bulharská robotnícka sociálno-demokratická strana – 

BRSDS, politický klub Zveno, Národno-liberálna strana, Radikálna strana a časť Demokra-

tickej dohody. Oficiálne však systém bez politických strán pretrval do roku 1944.5 V úvod-

ných fázach vojny bol vplyv BSP(k) nepatrný. Vzrástol v jej priebehu, súvisel jednak s antifa-

šistickým bojom a jednak s vyostrovaním sociálneho napätia v spoločnosti. 

Organizovaná opozícia voči vláde sa v Bulharsku začala formovať po napadnutí Soviet-

skeho zväzu Nemeckom od 24. júna 1941. Do jej čela sa postavila BSP(k) riadená pokynmi 

svojho vedenia, ktoré bolo v tom čase sústredené v Moskve pod vedením Georgi Dimitrova. 

Do riadenia moskovského vedenia BSP(k) zasahovala sovietska vláda. 17. júla 1942 odvysie-

lala bulharská rozhlasová stanica v Moskve Christo Botev 12-bodový program širokej antifa-

šistickej organizácie Vlastenecký front (Otečestven front). Až po jeho vytvorení zaznamenalo 

odbojové hnutie väčší úspech. Od septembra 1942 sa začínajú vytvárať výbory Vlasteneckého 

frontu – VF, do ktorých sa mohli zapojiť všetky jestvujúce politické strany. V závere roku 

pracovalo na území Bulharska vyše 100 výborov. Po zložitých rokovaniach sa v septembri 

1943 sformovalo základné jadro Národného výboru VF, ktoré tvorili predstavitelia BSP(k), 

politického klubu Zveno, BRĽZ – pladne. Neskôr sa pripojili aj ľavicoví sociálni demokrati 

a nezávislí. Podporu našiel VF aj v rôznych organizáciách.6 

Od marca 1943 začína VF organizovať partizánske oddiely zjednotené do spoločnej Ná-

rodnooslobodzovacej povstaleckej armády (NOVA), ktorá si rozdelila Bulharsko do 12 po-

vstaleckých operačných pásem. Od leta 1943 počet akcií NOV-y narastal, čo znepokojovalo 

                                                 
3 Od roku 1936 tu bol pevne usadený osobný režim cára Borisa, ktorý prebral moc počas povstania v máji 

1934, so silnými autoritatívnymi, až fašizujúcimi tendenciami. Cár riadil zahraničnú politiku krajiny. Vnútro-

politickú situáciu v krajine riadila vláda Georgi Kjoseivanova (1935 – 1940) a neskôr Bogdana Filova (1940 

– 1944) a od roku 1938 zasadalo XXIV Národné zhromaždenie. 
4 Bola to strana s tradíciou a širokou členskou základňou. Od pol. 20. do pol. 30. rokov došlo k jej rozštiepeniu 

na tri časti – pravicový BRĽZ, ľavicový BRĽZ – pladne (poludnie) a centristický BRĽZ – Vrabča 1. Do VF 

vstúpil iba ľavicový BRĽZ – pladne, ktorý sa po septembrovom povstaní zjednotil s BRĽZ – Vrabča 1. Pra-

vicový BRĽZ zostal po povstaní v opozícii v čele s Dimitarom Ljubomirovom Gičevom. 
5 Rychlík, 2000, s. 332. 
6 Kolář, 1984, s. 274. 
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vládu, ktorá proti nim niekoľkokrát nasadila armádu, avšak bez výraznejšieho výsledku. 

K partizánskym oddielom dezertovala i časť vojakov bulharskej armády na okupovaných 

územiach. Proti odboju prijalo Národné zhromaždenie 26. 1. 1944 zákon o vytvorení zvlášt-

nych ozbrojených skupín – žandarmerije, organizovaných ako vojensko-policajná organizácia 

s rozsiahlymi právomocami. 

S postupom Červenej armády narastalo partizánske hnutie a v lete 1944 prerástlo do parti-

zánskej vojny, proti ktorej vláda nasadila všetky svoje sily.7 Krajina sa ocitla v hlbokej poli-

tickej a hospodárskej kríze. Od smrti cára Borisa v r. 1943 vládla namiesto neplnoletého cára 

Simeona regentská rada v zložení knieža Kiril Preslavský, profesor Bogdan Filov a generál 

Nikola Michov. Oficiálne rade predsedal knieža Kiril, ale reálne ju riadil B. Filov. V čele vlá-

dy stál pronacisticky orientovaný Dobri Božilov. Od apríla do mája 1945 boli vláde odovzda-

né tri nóty sovietskej vlády, v ktorých sa požadovalo ukončenie podpory Nemecka a zabráne-

nie nacistickým vojskám využívať bulharské územie k vojenským operáciám proti ZSSR. 

Ďalšou požiadavkou bolo obnovenie konzulátu vo Varne a vytvorenie ďalších sovietskych 

konzulátov v Ruse a Burgase. Božilov nóty odmietol, ale už začiatkom leta nebola jeho vláda 

schopná udržať situáciu v krajine. 1. 6. 1944 bola vymenovaná nová vláda Ivana Bagrjanova, 

ktorá prehlásila, že zmení zahraničnopolitickú orientáciu a vyvedie Bulharsko z vojny. Vyhlá-

sila politiku neutrality a snažila sa nadviazať kontakty s Britmi a Američanmi.8 Vnútropolitic-

kú situáciu sa Bagrjanov neúspešne snažil stabilizovať prítomnosťou člena VF vo vláde. Vy-

hlásil, že spoluprácu s Nemeckom ukončí len čo nastane vhodná príležitosť. Prerušenie kon-

taktov sa však už nestihlo zrealizovať. 

V závere augusta sa zaktivizoval opozičný VF, ktorý vydal Manifest k bulharskému ľudu. 

V ňom sa požadovalo okamžité prerušenie všetkých stykov s Nemeckom a ukončenie vojno-

vého stavu s VB a USA, nadviazanie priateľských vzťahov so ZSSR, vytvorenie vlády VF, 

                                                 
7 Tamže, s. 280. Na konci augusta mala NOVA okolo 20 000 – 30 000 bojovníkov (údaje sa líšia v závislosti 

od zdroja). V priebehu troch rokov zahynulo v Bulharsku 9 415 partizánov a 20 070 ich pomocníkov, zatknu-

tých bolo približne 60 000 osôb. Od januára 1942 do 4. 9. 1944 odsúdili vojenské poľné súdy na smrť 1590 

osôb podozrivých z boja proti režimu a viac než 30 000 ľudí bolo internovaných v pracovných a koncentrač-

ných táboroch. 
8 Tomaszewski, c. d., s. 19. 6. 8. odcestoval do Istambulu Stojčo Mošanov (bývalý predseda NZ), ktorý bol 

vládou (Bagrjanovom a MZV Pirvanom Draganovom) poverený sprostredkovať kontakty s britskou diplo-

maciou a získať britské stanovisko k podmienkam ukončenia vojny. Vláda bola dokonca ochotná prijať pod-

mienky úplnej kapitulácie, aby tak zabránila vstupu sovietskych vojsk na svoje územie. K dohode nedošlo 

pretože Bulharsko nebolo schopné ukončiť kontakty s Nemeckom. 
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demokratizácia krajiny, zriadenie ľudového súdu, účasť Bulharska vo vojne proti nacistické-

mu Nemecku, likvidácia všetkých fašistických organizácií, ... Manifest podpísalo 15 členov 

NV VF.9 Súčasne vyzvali Bagrjanovu vládu na odstúpenie a predanie moci VF. 30. 8. soviet-

sky diplomatický zástupca odovzdal vláde nótu, ktorá žiadala o bezodkladné zastavenie od-

chodu nemeckých vojsk na rumunské územie. Regentská vláda podnikla posledný pokus 

o záchranu, keď 2. 9. menovala novú vládu vedenú politikom pravicového BRĽZ Konstanti-

nom Muravjevom. V tejto vláde mali zasadať politici neskompromitovaní režimom a pokra-

čovať v rokovaniach s VB a USA. 4. 9. vydala aj Muravjevova vláda prehlásenie o neutralite. 

Nasledujúci deň však sovietska vláda vydala nótu, v ktorej oznámila zrušenie diplomatických 

stykov s Bulharskom a vyhlásila mu vojnu.10 Červená armáda prekročila rumunsko-bulharské 

hranice a vylodila sa na čiernomorskom pobreží v ranných hodinách 8. septembra. 

Súčasne so vstupom Červenej armády na územie Bulharska prebehlo v krajine ozbrojené 

povstanie.11 Hlavný úder sa mal spojiť s demonštráciami a politickým štrajkom v Sofii 

a v piatich najdôležitejších bulharských mestách. Celonárodné povstanie malo vypuknúť 9. 9. 

o druhej hodine v noci. 

V Sofii prebehlo povstanie rýchlo a podľa stanoveného plánu bez odporu. Regenti, ministri 

a niektorí generáli boli zatknutí a strategické body v meste (vládne budovy, policajné stanice 

a ďalšie správne inštitúcie) prešli do rúk povstalcov. Bola vytvorená prvá vláda VF na čele 

s ministerským predsedom Kimonom Georgievom, ktorý o 6:25 ráno prečítal v rozhlase vlád-

ne prehlásenie.12 Do dvoch dní povstalci zabrali všetky časti krajiny a administratívno-právne 

zmeny sa v nich uskutočnili do 15. septembra.13 V západných častiach krajiny, ktoré boli 

v blízkosti frontu vznikali živelné skupiny na ochranu proti možnému návratu Nemcov. Bul-

harská armáda, ktorá sa podieľala na vojenských operáciách v susednom Grécku a Juhoslávii 
                                                 

9 Kolář, c. d., s. 278. 
10 Tamže. Dôvodom vypovedania vojny bola faktická podpora Nemecka, ktorá sa skrývala za politikou neutra-

lity. ZSSR podľa slov, ktoré odzneli vo výzve veliteľa 3. ukrajinského frontu maršala F. I. Tolbuchina k bul-

harskému ľudu nevyhlásil vojnu bulharskému ľudu, ale vláde. 
11 Plány priebehu povstania boli zverejnené 26. 8., keď bol po spoločnom zasadnutí hlavného štábu NOV-y 

všetkým straníckym organizáciám zaslaný obežník č. 4 obsahujúci smernice o povstaní a prevzatí moci VF. 

Oddiely NOV-y začali obsadzovať dediny a okolia väčších miest a vytvárať miestne výbory VF. Už predtým 

vydal minister vojny gen. Ivan Kristev Marinov rozkaz nestavať sa na odpor Červenej armáde. 
12 V prehlásení sa zdôrazňovalo, že VF preberá moc v krajine, aby ju zachránil pred katastrofou, pripája sa 

všetkými silami k ZSSR a jeho spojencom s cieľom vyhnať z Bulharska nacistov a urobí všetko preto, aby 

bolo dosiahnuté pevné spojenectvo so ZSSR a priateľstvo so susednými krajinami. 
13 Havránková, 1978, s. 112. 
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sa stiahla. Rovnako sa stiahli aj vojenské jednotky z okupovanej gréckej Trácie a juhoslovan-

skej Macedónie a Bulharsko znovunadobudlo hranice z r. 1941. 

Prvými činmi novej vlády bolo zrušenie Zákona na ochranu štátu, Zákona na ochranu ná-

roda a na ne nadväzujúce predpisy. Bol zrušený zákaz politických strán. Pre nový režim sa 

začal používať termín ľudová demokracia, čo malo zvýrazniť, že ide o hlbšiu formu demokra-

cie, než spred roku 1934.14 Po 9. septembri postupne nastala obnova niektorých dočasne roz-

pustených vládnych inštitúcií, prípadne konštituovanie sa nových orgánov. Zriadená bola no-

vá Štátna bezpečnosť a namiesto odstráneného policajného aparátu a žandarmerije bola podľa 

sovietskeho vzoru zriadená Ľudová milícia. Nastala takmer úplná výmena administratívy na 

vyššej i nižšej úrovni.15 Bola zakázaná činnosť všetkých fašistických organizácií. Vláda VF 

vymenovala novú regentskú radu v zložení prof. Venelin Jordanov Ganev, Cvjatko Bobošev-

ski a prof. Todor Dimitǎr Pavlov. Na rozdiel od predchádzajúceho obdobia nemala regentská 

rada veľký podiel na riadení štátu. Ten sa sústredil do rúk vlády a NV VF v čele s Colou Dra-

gojčevovou – BSP(k), ale hlavné rozhodnutia prichádzali naďalej z Moskvy. 

17. 9. 1944 vláda VF vyhlásila svoj program. Bol formulovaný všeobecne, aby vyhovoval 

čo najširšiemu spektru obyvateľstva.16 Program sa mal začať realizovať hneď, pričom do po-

predia sa dávalo zlepšenie medzinárodného postavenia Bulharska ako porazenej krajiny. Bolo 

potrebné čo najrýchlejšie ukončiť vojnový stav so ZSSR, USA a VB. Už 9. 9. bola k veliteľo-

vi 3. ukrajinskej armády generálovi Fjodorovi Ivanovičovi Tolbuchinovi vyslaná delegácia 

poverená prerokovať podmienky prímeria. Toho večera bol vojnový stav so ZSSR bol ukon-

čený. Napriek tomu zotrvali jednotky Červenej armády v okolí Sofie do 18. 9. Rokovania po-

kračovali 26. – 28. 10. v Moskve, kde na prvom zasadnutí prednieslo Bulharsko deklaráciu o 

                                                 
14 Rychlík, c. d., s. 332. 
15 Amort, 1980, s. 341. 
16 Vo vnútornej politike si vláda kládla za cieľ obnoviť ústavnosť, všetky práva a občianske slobody, vykonať 

voľby do nového NZ, zriadiť ľudové súdy a súdiť fašistických zločincov, očistiť štátny aparát, obnoviť obec-

nú samosprávu, konfiškovať majetok získaný počas vojny nezákonným spôsobom, demokratizovať armádu 

a verejný život, prestavať školstvo, zrovnoprávniť ženy, zaviesť občiansky sobáš, vykonať odluku cirkvi od 

štátu, úplne vykoreniť fašizmus, vytvoriť ľudovú milíciu. V hospodárskej a sociálnej oblasti bolo cieľom za-

viesť štátny tabakový a naftový monopol, zrušiť priemyselné a obchodné monopoly, organizovať dovoz 

a vývoz, zoštátniť poisťovníctvo. Program sľuboval pozemkovú reformu, pridelenie pôdy bezzemkom a ma-

loroľníkom, podporu družstevného hnutia, zaistenie práce pre všetkých občanov, zvýšenie životnej úrovne 

a zlepšenie zdravotnej starostlivosti. V oblasti financií sa mala stanoviť max. výška súkromného vlastníctva, 

zaviesť progresívne zdanenie, dane z veľkého majetku a vojnových ziskov. V zahraničnej politike bolo po-

trebné zaistiť prímerie, susedské vzťahy a vyriešiť sporné otázky na Balkáne. 
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nastúpení novej cesty vývoja. Dôkazom mala byť sformovaná bulharská armáda bojujúca pro-

ti Nemcom. 28. 10. podpísali zástupcovia ZSSR, USA,VB a Bulharska dohodu o prímerí.17 

Na plnenie podmienok prímeria mal dozerať najvyšší orgán v Bulharsku – Spojenecká kon-

trolná komisia (SKK) v Sofii. V jej čele stál zástupca Sovietskeho zväzu gen. F. I. Tolbuchin. 

Povstanie a pád vojnového režimu priniesli veľké zmeny. Súčasťou programu VF sa už pri 

jeho založení stal postih vojnových zločincov, ich domácich pomáhačov a kolaborantov (tzv. 

retribúcia). Koncom augusta 1944 uverejnil VF ďalší program v 16 bodoch, ktorého súčasťou 

bola aj požiadavka zriadenia Ľudového súdu, ktorý by stíhal predstaviteľov fašistického reži-

mu. Táto požiadavka bola obsiahnutá aj vo vládnom programe zo 17. 9. 1944. Aj keď podnet 

na represie vychádzal z radov komunistov, je treba podotknúť, že zákony schvaľovali všetci 

členovia vlády VF. Slabý odpor ostatných strán VF nebol natoľko výrazný, aby mal nejaký 

efekt. 

Proces očisty verejného života prebehol v dvoch fázach. Jedna nasledovala bezprostredne 

po povstaní, prebiehala živelne a do konca roka mala okolo 20 000 obetí.18 Po niekoľkých 

týždňoch bola „divoká očista“ čiastočne legalizovaná. Druhá fáza sa začala 30. 9., kedy vláda 

schválila zriadenie Ľudového súdu a 4. 10. podpísali regenti Nariadenie s platnosťou zákona 

o súdení Ľudovým súdom. Na jeho základe bolo vytvorených 120 Ľudových súdov v jednot-

livých častiach krajiny. V Sofii bol Ľudový súd zložený zo štyroch centrálnych kolégií a mal 

súdiť hlavných predstaviteľov bývalého režimu. Nariadenie tiež stanovilo, že rozhodovať mô-

žu i senáty zložené z ľudových prísediacich volených oblastnými výbormi frontu a sudcovia 

z povolania menovaní ministrom spravodlivosti. Prísediacimi boli najčastejšie príslušníci od-

boja alebo príbuzní obetí fašizmu a ich objektivita bola diskutabilná. Podľa slov predstaviteľa 

BRĽZ N. Petkova nešlo „o potrestanie vinníkov, ale o krvavé vybavovanie účtov s bulharskou 

                                                 
17 Bulharská vláda sa v nej zaviazala, že sa pod spojeneckým vrchným velením zúčastní vojny proti Hitlerov-

skému Nemecku, aj keď zástupcovia USA a VB boli proti. Ďalej sa zaviazala vykonať opatrenia na pomoc 

sovietskym vojskám na svojom území, anulovať všetky opatrenia o anexii gréckeho a juhoslovanského úze-

mia, rozpustiť fašistické organizácie, pátrať po vojnových zločincoch, ... Približne 450 000 bulharských vo-

jakov bolo začlenených do jednotiek 3. ukrajinskej armády na zásah proti ustupujúcim Nemcom v údolí riek 

Vardar a Morava. Vojská nemeckej a bulharskej armády sa stretli aj na území Macedónie, kde nemecké jed-

notky zaútočili na 5. bulharskú armádu a dokonca prenikli aj na bulharské územie a obsadili mesto Kula. Zú-

častnili sa bojov v Juhoslávii, Maďarsku a Rakúsku. V týchto bojoch padlo približne 30 000 vojakov. 
18 Po obsadení Bulharska sovietskymi vojskami bol v súčinnosti NKVD a Komunistickou emigráciou v Mos-

kve vypracovaný zoznam politicky nepohodlných osôb. 
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štátnosťou.“19 Represie boli najrozsiahlejšie a najkrutejšie spomedzi všetkých krajín strednej 

a juhovýchodnej Európy. V podstate akýkoľvek podiel na predchádzajúcom režime mohol byť 

potrestaný smrťou. Pred súd boli postavení všetci ministri vojnových vlád, radcovia a vysokí 

dôstojníci, ako aj 127 zo 160 poslancov XXV NZ. Doba činnosti ľudových súdov bola obme-

dzená do apríla 1945. Údaje o výsledkoch súdnych procesov sa rôznia, keďže niektoré roz-

sudky boli vynesené v neprítomnosti odsúdených, prípadne boli formálne súdené už poprave-

né osoby.20 Trest smrti bol na prelome rokov 1944/45 udelený predsedom vojnových vlád (Fi-

lov, Božinov, Bagrjanov), väčšine ich ministrov, regentom a veľkej časti poslancov XXV 

NZ.21 

Očista verejného života zasiahla aj armádu. NOVA sa po povstaní včlenila do armády, kto-

rú tak obohatilo asi 40 000 dobrovoľníkov. Podľa zvláštneho rozkazu z 11. 9. 1944 boli 710 

veliteľom partizánskeho hnutia udelené dôstojnícke hodnosti. Súčasne prebehla aj výmena 

takmer všetkých vyšších dôstojníkov (veliteľov, náčelníkov štábov armád, divízií a brigád). 

Uznesením vlády z 10. 9. 1944 bola zriadená Ľudová armáda.22 Časť politických predstavite-

ľov VF si uvedomovala, že z armády budú odstránení schopní dôstojníci a na ich miesto sa 

dostanú nedostatočne pripravení politicky spoľahliví partizáni. Na návrh ministra vojny 

D. Velčeva za neprítomnosti komunistických ministrov vláda prijala nariadenie č. 4 z 23. 11. 

1944, ktoré umožňovalo vojenským osobám, ktoré sa podľa dekrétu o Ľudových súdoch pre-

vinili, zaradiť sa do jednotiek bojujúcich na fronte, a tak sa statočnosťou v boji vyhnúť pred-

volaniu na súd alebo dosiahnuť zmiernenie trestu a neskoršiu amnestiu. Tento krok však vo 

vláde VF narazil na odpor komunistov, ktorí argumentovali nezlučiteľnosťou nariadenia 

s vládnym programom VF. Z ich iniciatívy prijala následne vláda rozhodnutie, ktorým spomí-

nané nariadenie 6. 12. 1944 zrušila. 

Podľa uznesenia vlády z 12. 9. 1944 bolo možné rekvirovať majetok uväznených.23 Počas 

tohto obdobia nešlo iba o likvidáciu politickej a kultúrnej elity, ale aj o zvláštnu formu zná-

                                                 
19 Rychlík, c. d., s. 334. 
20 Mates, 1982, s. 300. Podľa správy hlavného žalobcu Ľudového súdu z 3. 7. 1945 bolo vykonaných celkom 

133 hromadných procesov s 10 919 obvinenými. Z nich bolo 2618 odsúdených k trestu smrti, 1 226 na doži-

votné väzenie, 8 na 20 rokov, 962 na 15 rokov, 687 na 10 rokov a k nižším trestom 3 741 osôb. J. Vykoukal 

uvádza 135 procesov s 11 122 obvinenými, 2 730 popravenými, 1 035 odsúdených na doživotie, 1 516 oslo-

bodených. 
21 Tamže. 102 poslancov NZ bolo odsúdených na trest smrti, ostatní boli uväznení. 
22 Amort, c. d., s. 341. 
23 Tomaszewski, c. d., s. 24. 
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rodnenia. Globálne znárodnenie nemohlo prebehnúť do podpisu mierových zmluv. Bolo skon-

fiškovaných okolo 200 priemyselných podnikov alebo podielov, ako aj hmotný majetok. 

Retribučné zákony boli zavŕšené 20. 12. 1944 prijatím Nariadenia s platnosťou zákona na 

zriadenie pracovno-výchovných stredísk pre politicky nebezpečné osoby, ktoré umožňovalo 

bez súdneho procesu internovať nespoľahlivých občanov. 

Prvá 16-členná vláda Vlasteneckého frontu bola koaličným zoskupením 4 strán združených 

vo VF.24 Otázku budúcej formy vlády malo po voľbách vyriešiť Ústavodarne národné zhro-

maždenie. Bulharská strana práce (komunistov) si od počiatku nárokovala pozíciu organizáto-

ra nového zriadenia, a hoci v novovzniknutej vláde VF získala iba 4 kreslá, riadila chod mi-

nisterstva vnútra a spravodlivosti. Po septembrovom povstaní počet členov BSP(k) narastal.25 

Po 9.septembri mala v 7 292 výboroch VF 26 245 zástupcov a z nich 14 120 boli členmi stra-

ny. Ostatné politické strany mali vo výboroch nepomerne menšie zastúpenie – BRĽZ 8 682 

zástupcov; BRSDS 854; politický klub Zveno 410 a nestraníci 2 179.26 Politické strany zdru-

žené vo VF boli podporované rôznymi skupinami obyvateľstva. 

BRĽZ mal už tradične významné postavenie na vidieku. V čele strany stál dr. G. M. Dimit-

rov („Gemeto“),27 ktorý sa po návrate z exilu v septembri 1944 snažil o vybudovanie silného 

BRĽZ, ktorý by pôsobil ako protiváha BSP(k). Tlačovým orgánom zväzu bol od 14. 9. 1944 

denník Zemedelsko zname, ktoré redigoval Nikola Petkov. 

                                                 
24 Tamže, s. 22. Jej členmi boli 4 predstavitelia BSP(k): Dobri Kolev Terpešev – vicepremiér, Anton Tanev Ju-

gov – min. vnútra, dr. Minčo Nejčev Kolev – min. spravodlivosti, a Račo Angleov Genčev – min. zdravotníc-

tva, 4 zástupcovia ľavého krídla BRĽZ: Nikola Dimitrov Petkov – vicepremiér, Asen Pavlov – min. poľno-

hospodárstva a štátnych majetkov, Boris Bumbarov – min. verejných prác a ciest, Angel Georgiev Diržanski 

– min. železníc, pôšt a telegrafov, 4 predstavitelia politického klubu Zveno: Kimon Georgiev – premiér – 

Petko Stojanov Stajnov – min. zahraničných vecí a náboženstiev, prof. Stančo Grigorov Čolakov – min. škol-

stva, gen. Damien Velčev – min. vojny, dvaja členovia BRSDS: Dimitǎr Manolov Nejkov – min. obchodu, 

priemyslu a práce, Grigor Ivanov Češmedžiev – min. sociálnej politiky a dvaja nezávislí politici: prof. Petko 

Stojanov – min. financií, Dimo Totev Kazasov – min. propagandy. 
25 Kým V. Kolár uvádza, že od 9. 9., kedy vykazovala 25 000 členov stúpol počet do marca 1945 na 254 000 

členov, R. Havránková uvádza nárast členstva z 15 000 na 254 000 osôb v priebehu pol roka a po roku nárast 

na takmer pol milióna členov. 
26 Havránková, c. d., s. 112. Podľa údajov zverejnených na 1.zjazde VF v marci 1945.  
27 „Gemeto“ počas vojny od roku 1941 pôsobil v „bulharskom národnom výbore“ v Káhire a ako znalec Bul-

harska spolupracoval s britským velením pre Blízky východ. 
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BRSDS podporovala časť robotníckeho obyvateľstva. Vedúcu úlohu v strane, hoci zastával 

len funkciu generálneho sekretára, mal Kosta Ljulčev. Spolupracoval s Georgi Češmedžievom 

a Krsťju Ivanovom Pastuchovom. Tlačovým orgánom bol denník Narod. 

Politický klub Zveno nachádzal podporu u časti inteligencie a samozrejme v armáde. Po 

povstaní sa 1. 10. 1944 v Sofii zišla celorepubliková konferencia, na ktorej bolo Zveno usta-

novené ako Ľudový zväz Zveno v čele s K. Georgievom. Tlačovým orgánom sa stali noviny 

Izgrev pod vedením redaktora Vasila Jarukova. 

Strany združené vo VF boli síce ľavicovo orientované, no napriek tomu predstavovali pes-

trú zmes politických názorov a cieľov. Bolo len otázkou času, kedy do popredia vystúpia roz-

pory, ktoré boli počas vojny ochotné tolerovať. Rozpory vo vnútri frontu sa začali po septem-

brovom povstaní roku 1944. Opozícia sa vo VF sústredila okolo pravicového krídla BRĽZ 

a do jej čela sa postavil „Gemeto“. Spolupracoval s N. Petkovom, K. Lulčevom, G. Češme-

džievom a ďalšími. Jeho snahy stroskotali pri pokuse o potlačenie vplyvu BSP(k) v otázke 

členstva vo výboroch VF, keď sa snažil pri voľbe do výborov zaviesť systém parity hlasov. 

Ďalší spor vyvolal návrh na odvolanie bulharských vojsk z frontu. „Gemeto“ ho zdôvodňoval 

nadmerným zaťažením roľníkov zásobujúcich armádu a mestá, ale nestretol sa s veľkým po-

chopením komunistov odvolávajúcich sa na podmienky prímeria. Od polovice decembra 1944 

musel BRĽZ bojovať aj proti rozporom vo vnútri zväzu. Ľavica protestovala proti „gemetov-

skej“ orientácii strany a v januári 1945 bol Gemeto nútený rezignovať z funkcie generálneho 

tajomníka Roľníckeho zväzu. Veľa jeho stúpencov bolo z miestnych vedení zväzu odstráne-

ných alebo vylúčených.28 

Po uvoľnení pozície na čele BRĽZ sa do čela opozície dostáva v polovici januára 1945 Ni-

kola D. Petkov (potomok hrdinu národnooslobodzovacieho boja z 19. storočia). Jeho zvolenie 

malo byť kompromisom medzi ľavicou a pravicou v BRĽZ, pretože bol považovaný za naj-

slabšieho a najľavicovejšieho politika v zväze. Čoskoro sa ukázalo, že je schopný odolávať 

tlaku z radov komunistov. Na začiatku roka 1945 sa v BRĽZ viditeľne vyčleňujú dve krídla – 

pravicové (N. Petkov) a ľavicové (Alexander Obbov). 8. – 9. 5. 1945 usporiadala ľavica 

BRĽZ celoštátnu konferenciu, na ktorej odsúdili postup pravice a prehlásili, že zachovávajú 

vernosť jednotnému VF a trvajú na spoločnom postupe s komunistami. Pravica, na čele 

                                                 
28 Havránková, c. d., s. 114. Krátko nato bol „Gemeto“ obvinený zo sprisahania s Britmi, pre obavy o svoju 

bezpečnosť sa ukryl v budove amerického vyslanectva v Sofii a za pomoci amerického diplomatického dele-

gáta M. Barnesa v auguste 1945 emigroval do USA. 
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s N. Petkovom s vyhlásením nesúhlasila a začala ešte vrámci jednotného zväzu praktizovať 

samostatnú politiku. V priebehu leta 1945 viedli rozpory k rozpadu strany. 

Podobný rozkol nastáva aj v radoch BRSDS. Z vedenia strany bol odstránený K. Pastu-

chov a po porade členov výkonného výboru strany v júni 1945 aj K. Lulčev. G. Češmedžiev 

dočasne zotrval v ľavicovej sociálnej demokracii, ktorá do svojho čela postavila D. Nejkova. 

Politický klub Zveno bol rozdelený politickými názormi na tri prúdy – pravicový (V. Juru-

kov), ľavicový (T. Dobroslavski) a centristický (K. Georgiev). Vzhľadom k malej členskej 

základni však klub z pragmatických príčin nemohol dopustiť rozštiepenie a postupne v ňom 

prevahu získavajú ľavicovo orientované názory. 

Od polovice marca 1945 sa V. Ganev a P. Stojanov pokúšajú oživiť Radikálnu stranu 

s odôvodnením boja proti fašizmu. Napriek protestom VF začala strana neoficiálne pôsobiť 

a spolu s Demokratickou stranou dopĺňajú politické spektrum mimo VF.29 

Kríza v radoch VF sa vystupňovala po kapitulácii Nemecka v máji 1945. Podľa vládneho 

programu VF sa mali po ukončení vojny uskutočniť voľby do Národného zhromaždenia. Vlá-

da K. Georgieva ich vypísala na 26. 8. 1945. Strany združené vo VF mali podľa vládneho 

programu vystúpiť na spoločnej kandidátke.30 Avšak po rozkole v BRĽZ sa jeho pravicoví 

predstavitelia spojili s pravicovo zameranými sociálnymi demokratmi a začiatkom augusta 

podala skupina ministrov v čele s Petkovom a Češmedžievom memorandum regentom poža-

dujúce, aby spolu s jednotnou kandidátkou VF boli voličom predložené aj kandidátky opozí-

cie. Dôvodom malo byť podozrenie zo zmanipulovania volieb a rozdielne názory na znenie 

volebného poriadku.31 Po odmietnutí memoranda regentskou radou vystúpili štyria predstavi-

telia sformovanej opozície demonštratívne z vlády. Vláda demisie ministrov prijala a na ich 

miesto dosadila ľudí z VF.32 Tým dochádza k rozbitiu jednoty VF. Pravicové krídla BRĽZ ako 

aj BRSDS sa konštituovali ako samostatné strany v opozícii k VF. Ľavicové krídla oboch 

strán zotrvali vo VF. 

                                                 
29 Tomaszewski, c. d., s. 36. 
30 BSP(k) a BRĽZ v nej mali mať po 94 nominácií, Zveno 47, BRSDS 33 a 9 kandidátov zo spoločenských 

organizácií. 
31 Tomaszewski, c. d., s. 36. Podľa volebného poriadku bola veková hranica aktívneho volebného práva stano-

vená na 19 rokov, pasívneho 23 rokov. Sporným bodom bolo umožnenie nominácie kandidáta na poslanca 

nefašistickou stranou, ktorá je právnym subjektom, ale aj skupinou 10 obyvateľov, ktorí vedia čítať a písať. 

Tento bod umožňoval nominovať aj formálne neregistrovaných kandidátov a tým oslaboval pozície straníkov. 
32 Amort, c. d., s. 347. B. Bumbarov, bol takto nahradený iným príslušníkom BRĽZ Georgi Dragnevom Todo-

rovom. 
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26. 7. 1945 zaslala opozícia memorandum predsedovi SKK so žiadosťou, aby sa voľby ko-

nali pod dozorom spojeneckých vojsk. Vláda USA poslala bulharskej vláde 18. 8. nótu, v kto-

rej pohrozila neuznaním výsledkov volieb a odmietnutím pozvania Bulharska na mierovú 

konferenciu. O tri dni nato sa k nóte pripojili aj Briti. Bulharská vláda ustúpila a nový termín 

volieb bol stanovený na 18. 11. 1945. 

Záver vojny priniesol de facto rozhodnutie v otázke ďalšieho smerovania Bulharska v pro-

spech komunistov. V období posledných rokov vojny ešte nemožno hovoriť o moci jednej 

strany, ale o kombinovanej spolupráci viacerých strán združených vo VF. Sovietsky zväz pro-

stredníctvom SKK zasahoval do vnútropolitického vývoja tak, aby ovplyvnil a podporil 

k moci sa dostávajúcich komunistov a potlačoval opozíciu. Bulharská strana práce (komunis-

tov) využívala v boji proti opozícii vo VF ľavicové frakcie v jednotlivých stranách. K faktic-

kej likvidácii opozície však poslúžilo vydanie Nariadenia s platnosťou zákona na ochranu ľu-

dovej moci zo 7. 3. 1945, ktorý sa nápadne podobal Zákonu na ochranu štátu z r.1924. Podľa 

neho bola snaha o oslabenie VF protištátnym činom. 

Po úspešnom povstaní bol postup komunistov rýchly, ovládli základné zložky riadenia štá-

tu, avšak potom sa ich postup spomalil. Hlavný dôvod je treba vidieť vo fakte, že Bulharsko 

stálo na strane porazeného Nemecka. Na jeho území bola zriadená SKK, ktorá aj napriek roz-

hodujúcej prevahe sovietskeho zástupcu, pôsobila na území Bulharska až do podpisu mierovej 

zmluvy v r. 1947, čo prechod k novému zriadeniu spomalilo. V Bulharsku bol tento prechod 

v porovnaní so štátmi strednej a juhovýchodnej Európy málo problematický, pretože komu-

nisti boli po septembrovom povstaní vo výhodnej pozícii – politickej i vojenskej. 
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