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НА РОДНА ЗЕМЯ 

        Тука се споменуват стотини имена на    
незначителни и дори нищожни хора, които 
утре ще бъдат забравени и ще изглежда 
като че съвсем не са съществували. Това 
последното не значи, че аз не трябвало да 
им правя чест, да се занимавам с тях. Те в 
мое време представляваха могъщата орга-
низираност на отрицателните сили в 
страната; в техни ръце бяха разно-
образните власти на живота – и аз 
чувствам, че ми се налага граждански дълг 
да заклеймя тези негодници в очите на 
техните синове и внуци. 

    Кирил Христов, „Време и съвременници”    
 

През есента на 1972 г. се върнах в София. Бях със самочувствие като след добре 
изпълнен дълг. Приключваше важен етап от живота ми. Защитил бях добра 
дисертация, бях добре приет в най-силната теоретична школа на СССР, имах контакти 
с учени на световно ниво, които ме уважаваха. Имах добри идеи и се бях захванал с 
интересни изследвания в моя област. Животът в чужбина ми беше омръзнал и търсех 
топлината на близки хора, на семейство, домашен уют и спокойна работа. Имах нужда 
и от пари. Бях следвал на издръжката на баща си. Той беше гладувал като студент в 
Чехия и Германия и сега правеше всичко, за да не се повтори това със синовете му.  

 Бях разпределен на работа към Физическия институт на БАН. Предпочитах и 
очаквах да работя в Софийския университет. Когато слушах лекциите в МГУ, все си 
представях как ще предавам знанията си на студентите. Но по това време завършилите 
висше образование се разпределяха централно и „планово“ след дълга процедура с 
участието на  министерства, партийни комитети, Отечествения фронт, комсомола и 
дори кварталните организации, които даваха сведения и за родителите на кандидата. 
Това особено се отнасяше за висшите училища, където се възпитаваше младежта. 
Разбира се, използваха се и всевъзможни връзки с „отговорни другари“. Един колега 
специално стана член на БКП с надеждата да получи  назначение в София. Но не можа 
да надхитри „Партията“, която го изпрати в Шумен с партийно поръчение. Аз имах 
вуйчо в чужбина (заминал още преди войната), по време на чешките събития през 
1968 г. симпатизирах на чешкия народ, а след това – на чешкия хокеен отбор, когато 
играеше срещу съветския. Това се знаеше. Разпределиха ме в БАН. Но не бях 
разочарован – щях да имам повече време за научна работа.  

 Във Физическия институт беше образувана нова проблемна група по „Квантова 
механика и теория на твърдото тяло“ с ръководител акад. Асен Дацев и един член – 
брат ми Христо Пушкаров, който беше вече доктор (кандидат на 
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физикоматематическите науки), защитил в Московския държавен университет 
„М. В. Ломоносов“ (МГУ) също под ръководството на акад. И. М. Лифшиц. Беше 
първият българин, положил успешно теоретичния мниимум на Ландау. Аз бях вторият 
и последен. Дацев ръководеше катедрата по Теоретична физика във Физическия 
факултет, а в института беше по съвместителство. Казваха, че ходел там рядко. 

 Дацев беше партийна фигура с голямо влияние. На младини завършил 
Софийския университет под ръководството на проф. Георги Манев, след което 
специализирал в Сорбоната при Луи де Бройл и през 1938 г. станал доктор по 
философия.1 По-късно неуспешно се опитва да въведе някаква фиктивна субстанция, 
която нарича субвак и да коригира уравнението на Шрьодингер. Проява на човек, 
който иска да бъде забелязан като посегне на нещо велико, без да преценява 
възможностите си. Когато бях негов студент (1963/64 г.), той хем четеше лекции по 
квантова механика, хем твърдеше и пишеше в учебника си, че тя била вътрешно 
противоречива. След завръщането си в България работи като асистент без сериозна 
научна активност. Политическата му дейност е забулена в тайна. За нея не пише в 
биографиите му, които са лаконични, няма информация в интернет. Няма сведения за 
родители и семейство. Не е ясно кога е влязъл в комунистическата партия и какво е 
правил там, за да попадне в затвора. Разправяха, че бил със смъртна присъда за 
просъветска и противобългарска агентурна дейност в Сливенския затвор, откъдето го 
освободили на девети септеври 1944 г. Участва в политическите чистки в университета 
и БАН и в уволнението на учителя си проф. Г. Манев. Проваля се на конкурса за 
доцент. След това работи в Българското посолство в Москва до 1947 г. Едва ли там се е 
занимавал с физика, но веднага след връщането си става доцент. Няма да се спирам на 
всички слухове, които се носеха за него, защото може да са били преувеличени, или 
неверни. Същественото е, че те бяха възприемани като истини и това имаше голям 
ефект в едно общество, в което властваше диктатурата на пролетариата, а дружбата и 
верността към СССР бяха вписани в Конституцията и в химна ѝ.  

Научните интерпретации и нововъведения на Дацев не се приемаха добре както 
в чужбина, така и у нас. Спомням си една конференция във Видин (1976 г.) – 
единствената, на която съм виждал Дацев да докладва. Иван Желязков от ядрения 
институт (да не се бърка с едноименника от физическия факултет) изрази несъгласие с 
доклада и зададе въпроси, на което Дацев отговори с думите: „Значи така! Война?! Не 
сте прав!“ С това дискусията завърши. Но това беше по-късно. Сега ми предстоеше да 
се представя на новия си ръководител. 

 Дацев ме прие в кабинета си и подчерта, че той сам е поискал да бъда 
разпределен при него, защото знаел, че съм се „представил много добре“ и че той е 
следил внимателно развитието ми. Благодарих му за хубавите думи и за подкрепата, 
която вероятно съм получавал без да знам. Възможно е да е било така, защото като 
студент бях полагал два пъти изпити при Дацев с отлични оценки, а и заминаването ми 
                                                 
1 Де Бройл извежда формулата си през 1923 г., за което получава Нобеловата награда през 1929 г. След 
това няма забележителни приноси в науката, а по-скоро прави доказано неправилни интерпретации. За 
съжаление, именно те повлияват на младия му специализант. 
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за Москва беше доста инфарктно и беше добило известност (то заслужава специално 
внимание). С тези си качества  съм можел винаги да си намеря работа, докато една моя 
колежка, която той беше изпратил в докторантура в Москва, не могла да защити в срок 
и се нуждаела от място. Аз трябвало да проявя колегиалност и да се откажа от мястото 
си, като не си подам документите. Не очаквах такъв ход на разговора. Отговорих му, че 
по закон съм длъжен да кандидатствам за поименно обявеното за мен място. В 
противен сучай подлежах на санкции. Да не съм се тревожел за това, той щял да го 
уреди. Освен това било добре да си почина малко. Защо съм бързал. Щяло да има 
други възможности... Дори ми подметна как брат ми бил чакал назначаването си близо 
2 години след защитата. Казах му, че брат ми е бил много търпелив. Дацев вече се 
готвеше да ме изпрати, гледайки към вратата. Тогава му предложих вариант. До 
крайния срок за подаване на документите имаше близо месец. Освен това, само преди 
три месеца бяха променени правилата, и докторите (кандидатите на науките) можеха 
да бъдат назначавани за срок от една година само с решение на научния съвет, а след 
това за тях евентуално да бъде получено постоянно щатно място и да бъде обявен 
конкурс. До края на срока щеше да има две заседания на научния съвет. Ако бъда 
назначен, всичко ще е наред и колежката ще получи моето място. В противен случай, 
два дена преди крайния срок ще си подам документите.  
 Реакцията беше бурна.  

- Как смеете да ми поставяте условия!? Кой сте Вие? Ако не бях аз...  
 Повторих спокойно, че нямам друг законов изход. И вярвам, че той има 
всичките възможности да уреди въпроса в Академията. Станах и тръгнах бавно към 
вратата. Зад гърба си чух задавен глас:  

- Добре... Но докато съм жив, за Вас живот в този институт няма да има! 
      Обърнах се. Лицето му излъчваше омраза.  
- Тогава ще трябва да Ви преживея... – и затворих вратата. 
Така на 8 ноември (на именния ми ден, по тогавашния църковен календар) бях 

назначен за една година на длъжност научен сътрудник втора степен. Съдбата на този 
институт обаче вече беше решена – от 1 януари 1973 г. той се разделяше на два 
института – Институт по физика на твърдото тяло (ИФТТ) и Институт по ядрена 
физика и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ). Секцията на Дацев премина към ИФТТ с 
директор проф. Милко Борисов, чиято съпруга „леля Надя“ беше сестра на Дацев.  

 
*           *           * 

 
Акад. Дацев беше човек, който държи на думата си. Беше заявил, че за мен живот в 

този институт няма да има и доста се постара да изпълни обещанието си. Не става дума 
за традиционни спънки, които един ръководител прави. Повишението ми в научен 
сътрудник I ст. стана след 3 години, когато вече имах 6 самостоятелни публикаци, една 
в съавторство и три в печат, 15 доклада на научни конфереции (повечето 
международни и за сметка на приемащата страна), един от които премиран. Награден 
бях със „Златна значка за постижения в техническото и научно творчество на 
младежта“ (ТНТМ) и златна „Значка за отличие на БАН“, бях лектор в дружеството за 
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разпространение на научни знания „Георги Кирков“, изнасях научно-популярни 
лекции по Радио София.  

 
  Големият сблъсък дойде през 1977 г.  Дацев беше поканил проф. В. Л. Бонч-

Бруевич от МГУ да изнесе цикъл лекции. Двамата бяха в близки отношения. Преди 
няколко години Дацев му беше изпратил двама докторанти (Ив. Захариев и Яна 
Пройкова).  Двамата защитиха, макар и с една дисертация, разделена на две части, а 
скоро след това Яна избяга в Англия. На Бонч-Бруевич предстояла командировка на 
Запад. В Съветския съюз беше практика, преди да пуснат някого зад желязната завеса, 
той да посети най-напред някоя страна от социалистическия лагер, за да могат 
„органите“ да се убедят в неговата „политическа грамотност и морална устойчивост“. 
Биографията на Бонч-Бруевич беше добре известна в научните среди и той едва ли се 
нуждаеше от такава проверка. Налага се тук да кажа няколко думи за нея. 

 

Рожденото му име е Виктор Леополдович Авербах. Баща му Леополд Авербах 
(1903 - 1937) е син на собственик на речна параходна компания, а майка му – София 
М. Свердлова (по баща) е сестра на Яков Свердлов – фактическия държавен глава на 
съветската държава (1917-1919), организатор на червения терор и на разстрела на 
царското семейство. Жени се за Елена Бонч-Бруевич, дъщеря на Владимир Д. Бонч-
Бруевич – най-приближения секретар на Ленин. Сестрата на Леополд Авербах и леля 
на Виктор, Ида Авербах, пък е заместник на прокурора на Москва, идеолог на ГУЛАГ 
и жена на зловещия шеф на Главното политическо управление (ГПУ) на НКВД и 
генерален комисар на държавна сигурност Генрих Ягода.  

     Л. Авербах напуска гимназията и използвайки родствените си връзки прави 
шеметна политическа кариера. Влиза в ръководството на младежкия Коминтерн, става 
редактор на различни воинстващи комунистически издания, генерален секретар на 
Всеросийската асоциация на пролетарските писатели, провежда чистки в 
литературните среди. Особено силно мрази и преследва М. Булгаков. Той е праобразът 
на М. А. Берлиоз и Латунски в „Майсторът и Маргарита“.  

През 1936 г. Ягода е свален, арестуван и съден, а през 1938 г. – разстрелян.  
Л. Авербах също е арестуван като негов близък, обвинен е в антисъветска дейност и 
смъртната му присъда е подписана лично от Сталин на 14. 08. 1937 г. Месец по-късно 
жена му Елена е осъдена на 7 години лагер, въпреки ходатайството на В. Бонч-Бруевич 
пред Сталин. Това, което авторитетният партиен и държавен мъж успява да измоли, е 
да вземе 14-годишния Виктор под свое попечителство и той да не бъде изпратен с 
майка си в лагера, каквато е била практиката.  Под покровителството на новото 
фамилно име пред Виктор отново няма политически пречки. Сред руските ми колеги в 
МГУ се говореше, че когато по различни поводи го питали за родителите му, отговарял 
„дядо ми е Бонч-Бруевич“. 

С „Бонч“ се бяхме срещали в МГУ. Беше изнасял доклади на семинара на 
катедрата по Квантова теория, към която се числях и аз. Семинарът беше на много 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BD%D1%87-%D0%91%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BD%D1%87-%D0%91%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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високо ниво. Ръководеше го акад. И. М. Лифшиц. Член на семинара беше акад. 
М. А. Леонтович, който беше и ръководител на катедрата. Бонч беше самовлюбен, 
високомерен и напорист, което никак не му помагаше в докладването.  Лифшиц пък 
беше винаги много вежлив, но не допускаше неточности, още по-малко – грешки и 
шикалкавене. След един много дълъг спор на семинар, който Лифшиц убедително 
спечели, а докладчикът се просълзи, се наложи Бонч да дойде на следващата сбирка и 
да се извини не само за това, че е занимавал семинара с необоснована работа, но и за 
поведението си.  

  Лекциите на Бонч-Бруевич в София бяха върху теорията на неподредените 
структури. Залата беше пълна както с хора, които се интересуваха, така и с такива, 
доведени за публика. Последните явно преобладаваха. Дацев седеше на 
председателското място и по-често гледаше към аудиторията, отколкото към 
докладчика. Лекциите вървяха нормално, но ме дразнеше пренебрежителното 
отношение на лектора към аудиторията. Сякаш говореше на аборигени. Когато стигна 
до една важна теорема на Андерсон, все още недоказана, въпреки вложените огромни 
усилия от световни учени, Бонч-Бруевич си позволи да обяви, че я е доказал и дори 
даде някакво доказателство. Не ми беше трудно да видя грешката. Позоваваше се на 
разпространено („битуващо“) твърдение, че във всяка едномерна потенциална яма 
винаги имало поне едно енергетично ниво. Твърдението беше вярно за много широк 
клас случаи, но не и за този. Изискваше се двата края на едномерната яма да завършват 
на еднаква височина, което очевидно не е вярно за всяка яма в една неподредена верига 
от произволни ями и бариери. Обадих се от залата по възможно най-вежливия начин, 
че това условие не е изпълнено и следователно доказателството е грешно. Настъпи 
смут. Дацев стана от стола, повечето от присъстващите ме гледаха с укор и 
възмущение. Бонч-Бруевич ме позна, усмихна се иронично и поучително каза:  
        - Моля аудиторията за извинение. Не съобразих, че тук може да има 
експериментатори, които не са изучавали квантова механика. Във всяка едномерна 
потенциална яма винаги има поне едно ниво и това е написано във всеки учебник. – 
подигравката беше очевидна.  
        - В учебника на Ландау и Лифшиц има пример на едномерна яма, в която няма 
ниво. – казах аз. Но високомерието продължи.  
        - Аз няма да губя време сега, но няма да започна следващата лекция, докато 
доктор Пушкаров не направи своето ново научно съобщение. – Значи, помнеше името 
ми, а ме наричаше експериментатор, който не е учил квантова механика. У нас 
експериментаторите също изучаваха квантова механика. Преподаваше им именно 
Дацев. Сигурно помнеше и присъствието ми на семинара на Лифшиц. Такива семинари 
не се забравят лесно. 
 След лекцията, вече в коридора, разменихме по още една реплика.  
        - Не искам да Ви виждам повече в залата. Не мога да говоря спокойно. 
        - Не се тревожете. Тук никой няма да Ви обиди. 
 
 На следващата лекция седнах на първия ред с „Квантовата механика“ на Ландау 
и Лифшиц скрита под чина. Очаквах, че лекторът се е успокоил, разбрал е грешката си 
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и сега ще продължи ни лук ял ни лук мирисал. Той обаче огледа демонстративно 
цялата зала отзад напред и когато най-сетне ме „откри“ пред себе си, помоли с любезен 
жест да направя „научното си съобщение“. Излязох на подиума с книгата. Помолих за 
извинение, че отнемам от времето на нашия „скъп гост“, което много ценя, но не мога 
да не уважа желанието му да научи истината. Казах, че това не е мой научен резултат и 
че освен в книгата на Ландау и Лифшиц го има във всеки по-известен учебник, 
например на А. С. Давидов. Има и други примери на едномерни потенциални ями, в 
които няма нива – напр. потенциала на Морз. Бонч-Бруевич ме гледаше с наслаждение 
и хвърляше победоносни погледи към Дацев и аудиторията.  

Взех тебешира и преписах от учебника (§ 22) на черната дъска направо крайния 
резултат. Нарисувах простичката правоъгълна форма на ямата и до нея – условието, 
при което няма ниво.  

Професорът взе книгата, порови се в нея и ме помоли да прочета на глас едно 
изречение. Очевидно се беше подготвил, защото го намери много бързо. То беше от 
§45 и там пишеше, че в едномерна яма винаги има „нива с отрицателна енергия“. 
Посегна да издърпа книгата от ръката ми, но аз не му я дадох. Продължи:  

- Някои са прочели само първите страници на учебника и не са стигнали до тук. 
Трябвало е да четат повече.  

Самата мисъл професор по физика да противопоставя някакво изречение на 
неопровержимия факт, написан на черната дъска и описан в учебниците, е безумие. Но 
той очевидно разчиташе повече на създадения му образ на поканен велик съветски 
учен (у нас всичко съветско беше велико), от чиято уста говори само неоспоримата 
истина. И щеше да успее. Аз обаче познавах прекрасно книгата, защото бях полагал по 
нея изпит от „Теоретичния минимум на Ландау“. Обърнах на предишната страница (в 
същия §45). Там пишеше, че потенциалът (ямата) е забележимо различен от нула само 
в малка област на пространството. Значи, в останалата част е нула, т.е. двата края на 
едномерната яма имат еднакви стойности, равни на нула. Не случайно в книгата се 
говореше за нива с отрицателни енергии, а не просто за нива в яма. Имаше и 
препратка към задача, подробно решена в края на параграфа. Обясних това и добавих: 

- Изглежда някои четат книгите на Ландау отзад напред. Иначе преди да стигнат до 
изречението,  което прочетох, щяха да видят условието на предишната страница, а 
щяха да са видели вече и примера, който показах.  
      Върнах се на мястото си. Всички мълчаха. Опитът на госта да увърта пропадна. 
Още по-лошо щеше да бъде, ако покажеше, че си вярва. Той се разходи пред черната 
дъска и рязко смени темата: 

- Знаете ли, има хора, които ходят на театър, за да гледат пиесата, а има и такива, 
които искат да си покажат новите дрехи. 

Отговорът ми не закъсня.  
- Има и артисти, които в театъра играят роли и такива, които гледат само как да се 

покажат на сцената.   
 
Така теоремата на Андерсон си остана недоказана. 

 
*          *          * 
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Очаквах, че ще имам неприятности. Но мащабът им надмина всички очаквания. По 
тревога бяха вдигнати всички партийни, държавни и комсомолски структури и 
ръководства. Състоя се разширено заседание на партийната организация на Единния 
център по физика с участието на представители на всички физически институти и 
физическия факултет. Разбира се, без да бъда поканен. Там съм бил обвинен в опит за 
дискредитиране на съветската наука в лицето на професор Бонч-Бруевич.  

Все пак, намерили се хора, които запитали дали не съм бил прав в научния спор. 
Изглеждало да съм прав. Пък и не всички обичаха Дацев. Имаше и други важни 
партийни персони, имаше и вътрешнопартийни борби. Дацев заплашвал, че ще 
напусне института, ако не бъда уволнен. Накрая пуснал най-съкрушителния аргумент. 
Заявил, че съм му се оплаквал, че в Съветския съюз подслушват телефонните 
разговори! Всички знаеха, че там телефонните разговори се подслушват, включително 
и аз. Но да избера да се оплаквам именно на Дацев и то по такъв въпрос беше 
прекалено. Нямаше нищо общо с разглеждания случай. Но подслушването винаги е 
наклонявало везните. Било решено да се поиска от научния съвет на ИФТТ да отнеме 
званието ми научен сътрудник I ст., след което директорът да ме уволни. Освен това, 
брат ми, който не взе никакво участие в спора, да бъде преместен в сектора по Ниски 
температури. Изглеждаше като заточение, макар че ниски температури не винаги 
означават Сибир. Това щеше да даде възможност за „израстване“ на единствения член 
на БКП в секцията. Партията се грижеше за всичко.  

По това време набираха бригадири за строителството. Желаещи, разбира се, не 
достигаха. Българските „научни работници“ бяха използвани за каква ли не ненаучна 
работа в помощ на други отрасли – в земеделски и строителни бригади, митинги, 
посрещане на чуждестранни делегации. Пожелах да отида на бригада и на 3-ти май 
1977 г. заминах за 45 дена като бригадир с II разряд към Софстрой. Докато съм на 
бригада нямаха право да ме уволняват.  

Разговарях с различни хора. Някои ми съчувстваха, други се преструваха, за да 
съберат информация. Един член на партийното бюро ме попита подвеждащо, но и 
доста подценяващо: „Ти наистина ли си бил толкова умен?“. Предложиха ми да си 
подам оставката. Отказах категорично. Твърдях, че съм водил чисто научен спор и съм 
го спечелил. Едва ли Бонч-Бруевич е олицетворението на съветската наука, за да може 
да бъде дискредитирана чрез него. Дискредитирането ѝ по-скоро идва от него. 
Подчертавах, че познавам много от истинските представители на науката, някои на 
много високи позиции в съветската академия, които сигурно биха се застъпили за мен, 
като разберат съществото на спора. Обявих, че ще се боря с всички средства, 
включително чрез съда. Намеквах, че това ще засегне партийната организация, която е 
допуснала такъв скандал. Сигурно ще настъпят промени в ръководството ѝ. Ще се 
вдигне шум и по някои чуждестранни медии. Нямах какво да губя. Последният ми 
аргумент беше, че ще уведомя посолството на СССР и Московския университет за 
поведението на съветския гост в „нашата братска страна“. Предположих на глас, че той 
след това не само няма да замине на Запад, но сигурно ще бъде санкциониран. А за 
„Запада“ винаги ще се намерят достатъчен брой по-добри кандидати. Желанието да ме 
уволняват спадна. Имаше доста колеги, които мълчаливо застанаха на моя страна. 
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Дацев заяви официално, че ако аз остана в института, той няма повече да ръководи 
Секцията и няма да стъпи в научния съвет. Така и стана. Макар че това не беше краят. 

    Има още нещо, което бих искал да споделя. По това време председател на БАН 
беше акад. Ангел Балевски. С баща ми са били състуденти в Немското висше 
техническо учлище в Бърно, което Балевски завършва през 1934 г., а баща ми 
продължава следването си в Политехниката в Щутгарт. И двамата са били със 
социалистически, некомунистически възгледи. Нещо повече. Баща ми се запознал на 
една антифашистка изложба с немски евреин, преследван от нацистите – Herbert Lehm, 
и за да го спаси, го довел през 1933 г. в България, в къщата на баща си в с. Крамолин. 
Дал му убежище и подслон за повече от две години. Известно е какво е щяло да се 
случи с баща ми – един обикновен студент в хитлеристка Германия, ако нацистите 
бяха научили за това. Един ден, в първите години след девети септември 1944 г., 
Балевски и баща ми се срещат случайно на улицата. Балевски му казва, че е станал 
комунист. Постъпил в БКП. Властта сега била у комунистите. Аргументът не се 
харесал на баща ми. Разделили се и повече не се срещнали. Брат ми Христо стоя близо 
две години без работа, имайки разпределение за БАН, аз бях пред уволнение, което 
можеше завинаги да съсипе живота ми. Но никога на никого от нас не мина през ума да 
се обърне към Балевски. Той пък, виждайки имената ни (едва ли подготвяното с 
толкова шум уволнение не му е било известно), не може да не си е спомнил за своя 
състудент и бивш приятел – фамилното име Пушкаров не се среща често. 


