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Неотдавна пловдивският писател 
доцент Владимир Янев изрече: 
„Ако Бургас внезапно изчезне, 

той може да бъде възстановен по стиховете 
на Христо Фотев”. Сега от тази матрица аз 
изписвам: Ако цветовете  внезапно изчезнат, 
те могат да бъдат възстановени по Завета на 
цветните лъчи на Светлината на Учителя 
Петър Дънов1.

„Културата ражда и отглежда йерархия 
на ценности, поведение, ритуали, символи, 
обобщено – стил на живот, начин на мислене, 
религиозни, научни и политически доктрини 
– меметика, в която кодовете на семейство-
то, детската градина, училището и универси-
тета имат съществено значение в културната 
антропология.

Човек живее в сферата на въздуха – ат-
мосфера, на водата – хидросфера, като цяло 
– в геосфера, а самият човек е част от био-
сферата. Или от литосферата (гр. lithos – ка-
мък) – сферата на бездушниците. Сега хора-
та, по-точно някои от тях, влизат и в сферата 
на мислите – ноосфера (гр. nous – съзнание). 
Появи се духовният човек (Homo noeticus) и 
ноетика (noetics), подобно на генетика и ме-
метика. Появи се дори ноокрация, като поли-
тическа доктрина. Така в сферата на мисли-
те се зароди хипотезата за ноееволюцията, 
базирана на трансформация на съзнанието 
(не на мутации на биологичните гени, което 
е сравнително бавен процес) – „това може 
да се случи през следващите няколко века, 
като резултат на хармонизация на културна-
та и биологичната еволюция и на колектив-

ната, симбиотична интелигентност” – каза в 
интервю американският писател Джон Уайт. 
Концепцията за ноосферата е въведена през 
1926 г. от руския учен Владимир Вернадски 
в книгата му „Биосферата”. Едгард Мичел е 
американският космонавт, който с Аполо-14 
през 1971 г. се разходи до Луната. През 1973 
г. той създаде Институт по ноетика, в който 
работи и Джон Уайт. Тогава би трябвало да 
спомена и Учителя Петър Дънов и неговата 
Шеста (Славянска) културна епоха и произ-
тичащата от нея бъдеща Шеста раса – но това 
са „езерата” на лекаря и поета Димитър Ка-
лев.” Tова написах в едно мое есе, озаглавено 
„Ноетика и Homo noeticus”2. 

Канадският социолог Джон Лий е пра-
вил интервюта с много хора с цел да разбере 
какво означава за тях любовта. През 1976 г. 
той публикувана книгата си „Цветовете на 
любовта”3, където описва шест вида (цвя-
та) любов: Eros (романтична любов), Ludus 
(спортна любов – повече удоволствие, от-
колкото емоции), Storge (партньорите са по-
вече като приятели), Pragma (комбинация на 
приятелство и „спорт”, прагматична, „логич-
на” любов), Mania (любов с много ревност) 
и Agape (алтруистична любов – пълна всеот-
дайност на единия партньор).

През 2007 г. едно научно списание пуб-
ликува поредната „любовна” статия на д-р 
Енцо Емануеле от Медицинския факултет в 
Павия, Италия – той и колегите му установи-
ха, че гени за синтеза на (молекулите) серото-
нин и допамин и техните рецептори участват 
в „цветовете на любовта”4.

Много години преди това в „Песен на 
първото желание” Лорка беше написал:
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Душа,
стани оранжева на цвят.
Душа,
стани цвят на любовта.
J)+#(*%& * $,.A* „-#(*%” +&.%*
Аурата на генетиката е през 1865 г. в една 

манастирска градина в Бърно – там Грегор 
Мендел  кръстосва семена от грах и открива 
първите закони на наследствеността. През 
ноември 1951 г. в King’s College в Лондон Ро-
залинд Франклин изнася лекция за изследва-
нията си на структурата на деоксирибонук-
леинова киселина (ДНК). Джеймс Уотсън, 
тогава 25-годишен, също присъства на  лекци-
ята. След това той се връща в Кеймбридж и за-
едно с Франсис Крик продължават да правят 
техния модел на ДНК. Уотсън и Крик имат и 
копие от кристалографския портрет на ДНК, 
направен от Розалинд Франклин на 2 май 1952 
г. в King’s College. Така те правят „своя” модел 
на ДНК – завършват го в събота вечер на 23 
феруари 1953 г. в стая № 103 в Кавендишката 
лаборатория в Кембридж. След това отиват в 
кръчмата Ye Eagle (Орелът) и съобщават на 
приятелите си, че са открили „структурата на  
живота”.   След години Douglas Noel Adams, 
автор на  известния „Пътеводител на галак-
тическия стопаджия”, се гордее, че съкратено 
имена му се изписват DNA (DeoxyriboNucleic 
Acid) и че е роден в Кембридж една година 
преди нейното раждане. 

„Колко хубаво и все пак колко тъжно 
е това” – евристичните приноси на Роза-
линд Франклин са омаловажени в книга-
та „Двойната спирала” на Джеймс Уотсън 
– арогантност или „научна” амнезия, какво 
точно е това да си голям учен, а да не ува-
жаваш постиженията на колегите си? И Но-
беловият комитет на Шведската академия 
на науките се отнесе пренебрежително към 
тази чаровна жена, отдадена от дете на на-
уката – тя се превърна във „феминистката 
икона”, „черната лейди на ДНК” и умря само 

на 38 години от рак на яйчниците, а Уот-
сън, Крик и Морис Уилкинс получиха Но-
беловата награда за медицина през 1962 г. 
„Морала търся” – отговаря Диоген по улици-
те на Стокхолм.

През 1990 г. Националният институт 
за здравето на САЩ предостави три мили-
арда долара за проучване на човешкия ге-
ном. От ‘ген’ и ‘сома’ (гр. soma – тяло) става 
‘геном’ – тялото на гените, общият брой на 
гените на даден организъм. През 2004 г. бяха 
публикувани резултатите от Проекта за чо-
вешкия геном (International Human Genome 
Consortium. Finishing the human genome. 
Nature 2004; 431: 931–945). През 2005 г. ръ-
ководителят на проекта – онова 25-годишно 
момче от „Орелът” в Кеймбридж – съобщи, 
че са открити около 30 000 гена, които коди-
рат около 100 000 протеина. И още: „Между 
двама човека има 0.5% разлика в профила на 
ДНК, докато разликите между шимпанзе и 
човек са само 1.23%. Ние сме генетично по-
близо до шимпанзетата, отколкото е мишка-
та спрямо плъха”. 

Това още повече разгневи анти-дезок-
сирибонуклеиновият Денис Нобъл, профе-
сор по сърдечносъдова физиология в Окс-
форд. И той публикува книгата си „Музиката 
на живота. Биология извън генома”5 – мото 
на книгата е „Знаете ли, че нашата душа е със-
тавена от хармония?” от „Трактат за рисува-
нето” на Леонардо да Винчи. Наред с другите 
любознателни истории, описани в книгата, 
Денис Нобъл сравнява  броя на човешките 
гени с броя на тръбите на двата най-големи 
органа в света – единият е във Филаделфия и 
има 28 482 тръби, другият е в Атлантик сити 
и има 33 114 тръби. Органите в Royal Albert 
Hall в Лондон и в Sydney Opera House са с по-
малък генетичен заряд – всеки един има 9 999 
тръби, докато органът в катедралата Notre 
Dame в Париж – само 8 523. 

Надеждите, очаквани от проекта за чо-
вешкия геном, бяха, че той може да подобри 
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разбиранията ни за причините и лекуването 
на болестите. Оказа се обаче, че генетични-
те болести представляват около 10 процен-
та от всички болести на човека. Останалите 
90 процента са свързани с излагането (англ. 
expose, exposure) на човека на вредните факто-
ри на вътрешната и околната среда. И дойде 
времето на проекта за експозома (exposome) 
и експозомика (exposomics)6. Както геномът е 
общият брой на гените на даден организъм, 
така експозомът е общият брой на вредните 
за здравето вътрешни и външни фактори, на 
които е изложен човек през живота си, вклю-
чително през вътреутробния и неонатал-
ния живот – именно тогава се осъществява 
„програмирането на растежа” (developmental 
programming) и програмирането на болести-
те, които настъпват при възрастния човек.

Сега много, много интензивно се раз-
виват и протеомика – изследване на общия 
брой на протеините в даден организам, ин-
тероактомика – взаимодействията между 
протеините, транскриптомика, метабиомика 
(бактериите, колонизирали човешкото тяло) 
и други „-омик” науки. 

B#+)%'#(*%&
„Ome sweet ome” като италианската 

„casa dolce casa” (къща сладка къща) – въз-
кликна професор Джефри Лихтман от Хар-
вардския университет7 – създателят на ко-
нектомиката (англ. Connection – свързване), 
картографиране в цветове на връзките между 
нервните клетки. 

От всички бозайници най-голям – спря-
мо размера на тялото –  е човешкият мозък 
(около 1.5 кг). „Нещото в главата” – мозъкът  
(гр. enkephalos – en, в, kephale, глава)  съдържа 
около 90 милиарда нервни клетки (неврони), 
които разговарят помежду си посредством 
трилиони синапси. На тяхното изследване е 
посветен Проектът за човешкия конектом, в 
който през октомври 2010 г. националните 
институти за здраве в САЩ вложиха 40 ми-

лиона долара – защото милиони хора стра-
дат от Алцхаймер и други невродегенератив-
ни болести. В проекта участват 33 учени от  
САЩ, Италия, Англия и Германия.

„Аз мисля за тези колеги като за dream 
team,  който колективно ще събере и обобщи  
повече от един квадрилион байта (петабайта) 
информация за връзките между мозъчните 
неврони” – каза професор Дейвид ван Есен. 
Той е един от главните „треньори” на тима, 
защото е един от най-големите учени в не-
вронауката. Дейвид ван Есен е ръководител 
на Катедра по анатомия и невробиология във 
Вашингтонския университет в Сейнт Луис, 
Мисури. Където повече от 15 години успеш-
но работи един български и вече американ-
ски гражданин – доцент Крикор Дикранян, 
който също е включен в Проекта за човешкия 
конектом.

„N")'+*') 2:4* +& (#7:%&”: 
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През 1704 г. Исак Нютон в книгата си 

„Оптика” описва превръщането на светлината 
в седем цвята: червен, оранжев, жълт, зелен, 
син, индигов, виолетов. Като цветовете, по-
лучени от пречупването на слъчевите лъчи от 
дъждовните капки – цветната дъга (rainbow), 
свързваща Земята с Небето, когато Слънцето 
е близо до хоризонта. Сто години след като 
Сантяго Рамон и Кахал и Камило Голджи полу-
чиха Нобелова награда за медицина за оцветя-
ването на нервните клетки и техните връзки, в 
началото на 21-ви век професорът по клетъч-
на и молекулна биология Джефри Лихтман се 
премества от Университета „Вашингтон”, Сей-
нт Луис, Мисури, в Центъра за мозъчна наука 
в Харвардския университет, където получава 
неограничена финансова подкрепа за изслед-
ванията си. Така в Харвард се родиха първи-
те „мишки с мозъчна дъга” (brainbow mice) – 
Лихтман инжектира мишки с гени на зелени, 
жълти, червени и сини флуоресциращи проте-
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ини, изолирани от медузи. И мозъците им се 
превръщат в ателиета на Винсент Ван Гог – от 
комбинациите на цветове, невроните засияват 
в 100 различни цвята. Когато ги наблюдаваш с 
флуоресцентен микроскоп, грейва  мозъчната 
дъга (brainbow). През ноември 2007 г.  Джефри 
Лихтман и сътрудници публикуваха резулта-
тите си от мишките с мозъчни дъги (Nature 
2007; 450:56-62). Освен новите възможности 
за проучване на памет, обучение, емоции и 
други функции на мозъка, тези картини ста-
наха най-красивите микрофотографии в све-
та – сега някои от тях са изложени в Museum 
of Modern Art в Манхатън, Ню Йорк – една от 
тях, както и „Върби пред залез слънце” на Ван 
Гог, са показани съответно на Фигура 1, 2. Вече 
чуваме и песента на мозъка  (brainsong). През 
2009 г. китайски учени публикуваха статия, 
показваща превръщането в звуци на мозъчни-
те вълни, записани от електроенцефалограф 
в продължение на едно денонощие. След това 
човекът може да чуе музиката на своя мозък.
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Фигура 1. Микрофотография на „мозъчна дъга” в 
малкия мозък на плъх, наблюдавана от Джефри 
Лихтман.

Фигура 2. Върби при залез слънце, нарисувани от Ван 
Гог. Сега те са изложени в Kröller-Müller Museum  в 
Oтерло, Холандия.

 


