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Ако потърсим термина хиперхидроза (прекомерно изпотяване) в Goo-
gle, ще открием безкрайно много възможни лечения: домашно, „природо-
съобразно“, инжекционно, хирургично, психологично, хомеопатично и кон-
венционално фармакологично.

Бих искал в тази статия да разгледам  значението на потенето като кон-
ституционна характеристика при снетата анамнеза на  пациента от лекаря
хомеопат и да обобщя накратко различните възможности за лечение и
какво можем да очакваме от тях.

n И така, какво представлява потенето?
Потта е течност, съставена предимно от вода, но също така и натриев

хлорид (солен вкус), урея, пикочна и млечна киселина и други вещества.
Произвежда се от потните жлези, които се намират под кожата. След кон-
сумация на някои храни като чесън или сардини и т.н., потта може да при-
добие особена миризма.

Любопитно е, че обратно на това, което обикновено се смята, областите
с най-голямо присъствие на потни жлези не са подмишниците, а дланите на
ръцете, стъпалата на краката и челото, където техният брой може да дос-
тигне между 600-700 жлези на квадратен сантиметър, от общо  3 до 4 ми-
лиона, които има в човешкото тяло.
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Важно е да се отбележи, че потните жлези са
особено чувствителни към психически стимули.

n Защо се потим?
Хората, птиците и бозайниците са ендотер-

мични, т.е. ние регулираме телесната температура
без зависимост от външната среда, за разлика от
екзотермичните животни, които не регулират те-
лесната си температура, а я адаптират към средата,
в която живеят като гущери, риби и др.

Изпотяването е физиологична нужда. Основ-
ната функция на изпотяването е регулиране на те-
лесната температура, тъй като когато  потта се из-
парява от кожата, тя намалява излишъка от топ-
лина. Затова се потим, когато ни е горещо: по
време на физически упражнения или в ситуации
на нервно напрежение. Изпотяването допринася
и за премахване на вредни за здравето вещества.

Потта, която отделяме обикновено е малко над
един литър на ден в условия на почивка, но този
обем може да нарасне до един литър на час, ако
изпълняваме някаква усилена физическа дейност.
Това количество не е постоянно в течение на чо-
вешкия живот, тъй като децата и старите хора се
потят по-малко от останалите индивиди.

n Какво представлява хиперхидрозата?
При нормални условия би трябвало да се по -

тим прекомерно единствено ако практикуваме ня-
какъв спорт и/или температурата на околната
среда е висока. В действителност има хора, които
се изпотяват прекомерно при всякакви обстоятел-
ства, като изпотяването бива генерализирано (под-
мишници, длани, крака, лице и череп) или локали-
зирано.

В този случай говорим за хиперхидроза.
Когато засяга ръцете или подмишниците, които

постоянно са обилно, прекомерно изпотени, това

е проблем за човека, защото обуславя неговия со-
циален, трудов и емоционален живот.

Хиперхидрозата или прекомерното изпотя-
ване е травматично нарушение за онези, които
страдат от него, и няма нищо общо с липсата на хи-
гиена.

n Интересът към изпотяването в 
хомеопатичната клинична история
Във всяка клинична история има една първа

част, която в медицината се нарича анамнеза. Тя
съответства на първоначалните клинични данни,
които лекарят събира по време на прегледа на
всеки пациент, който го посещава за първи път,
като най-вече  го моли  да опише симптомите или
дискомфорта, които е почувствал в началото на за-
боляването.

За лекаря хомеопат наличието на изпотяване,
неговото количество, вискозитет, температура и
локализация както при острата, така и при хро-
ничната патология и като израз на специфична или
по-широка конституционна реактивност са от ин-
терес при избора на лекарствата, които трябва да
се използват при пациента.

Много добър пример за това е един симптом
като температурата.

Фебрилната картина подсказва много на ле-
каря. Така е било традиционно, особено когато ме-
дицинската практика се опираше повече на на-
блюдението и по-малко на технологиите, фарма-
цевтичното производство и техническите изисква-
ния към него.

Лекарят хомеопат разпитва и оценява про-
страцията или активността, състоянието на кожата,
наличието на възбуда, жажда или апетит и други
промени. Разбира се лекарите, които практикуват
конвенционална медицина (от терапевтична глед -
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на точка), при прескрипцията също вземат предвид
промените, които изпитва и разказва пациентът.

Между тези симптоми/промени, изпотяването
заема важно място при избора на лечение за па-
циента:

• Когато кожата е суха и гореща ще изпол-
зваме ACONITUM.

• Ако изпотяването е силно – ще мислим за
BELLADONA, ACONITUM, GELSEMIUM,
NUX VOMICA или CHAMOMILLA.

• Ако е променливо ще си спомним за APIS
MELLIFICA, ARSENICUM ALBUM или FER-
RUM PHOSPHORICUM.

• Неговата миризма ще ни ориентира към
MERCURIUS SOLUBILIS, HEPAR SULFUR
или BAPTISIA TINCTORIA.

Останалите обективни и субективни симптоми
ще доведат до оформяне на избора на подходящ
медикамент за нашия пациент.

Уверявам ви, че от гледна точка на медицин-
ската практика това е много интересно умствено
упражнение.

При хронична и повтаряща се патология нали-
чието на пот е част от естеството на индивида, от
начина му на реагиране на болестта или е консти-
туционална характеристика и представлява инте-
рес при формирането на ефективно лечение. Така:

• CALCAREA CARBONICA ще мокри възглав-
ницата със студена пот предимно по гла-
вата и врата.

• SANGUINARIA CANADIENSIS ще има за-
червено и изпотено лице.

• SILICEA ще има обилно изпотяване по гла-
вата и краката с лоша миризма.

• NITRICUM ACIDUM ще се изпотява от без-
покойство, от състояния на предварителна
тревога, от предстоящо пътуване със само-
лет, от публично изказване и др., които се
дължат на неговите личностни особености.

• SULFUR ще се поти лесно с гореща пот и
ще изпитва топлина, локализирана на
опре делени места.

• ANTIMONIUM CRUDUM, THUYA, SEPIA или
CARBO VEGETALIS са други примери сред
много от специфичните начини на изпотя-
ване, които лекарят хомеопат ще прецени
по време на прегледа.

Какво може да предложи хомеопатията при хи-
перхидроза?

Хиперхидрозата е заболяване с високо пси-
хосоциално въздействие върху пациента, тъй
като увеличаването на потта във видими области,

като лицето или подмишниците, или в зони с го-
ляма социална активност, като ръце, може да за-
сегне самочувствието и междуличностните взаи-
моотношения.  Освен това може да предизвика
проблем при изпълнението на някои домашни или
трудови дейности (ръкуване, рисуване, шофиране,
готвене, писане и т. н.)

ХОМЕОПАТИЧНИТЕ МЕДИКАМЕНТИ ПРЕД-
ЛАГАТ ЦЯЛОСТНА ТЕРАПИЯ НА ПРОБЛЕМА И
ДАВАТ ПО-СТАБИЛНИ РЕЗУЛТАТИ ВЪВ ВРЕМЕТО.

Да бъдем реалисти: хиперхидрозата е сложен
за лечение проблем.  Конституционните характе-
ристики, както генетични, така и личностни или по-
веденчески, правят хиперхидрозата медицински
проблем, който трябва да бъде решен както във
физически, така и в психически план. Да припом-
ним влиянието на психоемоционалното състояние
върху производството на пот.

Средства за домашно лечение, химически ве-
щества, като добре познатия алуминиев хидроксид
и др., фитотерапия, диетични мерки, йонофореза
(техника, която въвежда йони през кожата с пос-
тоянен ток), ботулинов токсин или хирургия в най-
тежките случаи (последните три с висока степен на
ефективност в краткосрочен план) обикновено
предлагат решение, фокусирано единствено върху
прекомерното изпотяване и с ограничена продъл-
жителност във времето, като се оставя настрана
психиката на личността. А тя в много случаи влияе
върху появата на това прекомерно изпотяване.

Хомеопатичните лекарства, въпреки че не са
па нацея, предлагат цялостно лечение на пробле -
ма. Резултатите не са незабавни, което е логично,
но са стабилни в течение на времето.

Медикаменти като CHAMOMILLA, OPIUM, JA-
BORANDI, CAUSTICUM, GELSEMIUM, THUYA, CAR-
BONIC CALCAREA, SILICEA и много други са много
полезни  за лечение на прекомерното изпотяване,
които  лекарят хомеопат ще предпише след задъл-
бочено изследване на пациента. Съвместимостта
на хомеопатичното лечение с други терапии, ако
се сметне за уместно, ще позволи намаляване на
рецидивите на заболяването. По този начин ще се
спести използването на потенциално по-агресив -
ни лечения, които не изключват възможни стра-
нични ефекти.

Както твърди датската писателка Карен Блик-
сен: „Лечението на всеки проблем е солена во -
да: пот, сълзи или – море.“

https://www.hablandodehomeopatia.com/sudor-hiperhidrosis-
tratamiento-homeopatia/
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Един  живот, 
пълен с емоции

„Лудостта се състои в
това да виждаш 
жи вота такъв, какъвто
е, а не такъв, какъвто
тряб ва да бъде.“ 

Жак Брел

Опитах се чрез проследяване на живота и
творчеството на Жак Брел да определя кои хо-
меопатични медикаменти,  биха съответствали
на неговата типология, на неговите етиологични
и психически признаци и общи характеристики.

Жак Брел мразеше фармацевтите. Няма да го
моля да ме обича „от неговите шест фута под
земята“, но ми се иска той да бе разбрал, че и
една фармацевтка може да се опита да размърда
мозъка си и да погледне на нещата в  нова свет-
лина ...

n „Детството отмина…“
Физически той е пълен с ентусиазъм и

енергия, играе футбол, ходи на дълги походи или
върти педалите до изтощение. „Бях истинско
животно. Понякога накрая падах от изтощение,
повече не можех.“ – SILICEA. При него няма
полутонове! Жак Брел обича бисквитки,
шоколад. Обожава крамик1. С големите си
червени устни, жизненост, веселие, игривост,
динамичност, общителност, любопит ство,
необходимост от движение и вкус към хра ната,
той се оприличава на SULFUR, ARGENTUM NI-
TRICUM.

n „Това бе юношеството. 
Първата тръпка“
За да не  е принуден да потрети последния

клас, баща му го кара да напусне колежа и го

наема на работа в семейната картонена фабрика.
Жак, който се отегчава в училище и намира спа-
сение в своя въобръжаем свят, сега  се отегчава
зад „фабричните решетки“. Той се жени на 21 го-
дини за Терез Мишилсен (Миш). Тя е малка, руса,
със сини очи и естествено поведение. Въгле-
родна конституция, чувствителен тип PUL-
SATILLA? 

Жак Брел винаги е бил наясно колко важно
за него е канализиращото действие, което тя има
вър ху врящата му енергия – ARGENTUM NI-
TRICUM, MEDORRHINUM. Винаги прибягва до нея,
когато има нужда от спокойствие, почивка, неж-
ност ...

Детето е пораснало.  Той е един дългуч –
висок 1,82 м, с дълги ръце, които му „пречат“ и  с
кариозни зъби – CALCAREA PHOSPHORICA, CAL-
CAREA FLUORICA. В типологично отношение
сякаш се ориентира към NATRUM MURIATICUM,
SILICEA.

n Раната
Момичетата го намираха „малко досаден“. И

отвратителен! Сюзан Габриело ще каже доста по-
късно: „ Наблюдавах го как спи: беше много гро-
зен.“ В духовно отношение има възходи и паде-
ния. Той би имал нужда от STAPHYSAGRIA в до-
пълнение към NATRUM MURIATICUM и SILICEA.

n Карикатурата
С профил на кон, но с ри-

царска душа, а понякога с ка-
валерски обноски ...

„Ако бях красив, вероятно
нямаше да имам никаква ка-
риера.“ Във всеки случай той
никога няма да забрави оби-
дите – LYCOPODIUM. Няма да
излезе непокътнат от преживе-

ЖАК БРЕЛ
СЪРЦЕ В ЗВЕЗДИТЕ ИЛИ БЕЗКРАЙНОТО ЮНОШЕСТВО

Роз Бле-Корне, фармацевт, Франция
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ните унижения, но те ще засилят пламъците на
огъня, които вече горят в него, вместо да ги уга-
сят -PHOSPHORUS.

Жак Брел има фосфорна конституция, оцве-
тена с флуоризъм. Конституционни медикамен -
ти: CALCAREA PHOSPHORICA, CALCAREA FLUOR-
ICA. Оксигеноиден темперамент, туберкулинова
и лутеична диатеза. Влиза в сикозата в края на
живота си.

n Живот „на скорост“
Жак Брел начева занаята пеене в период на

булимични кризи. Той е изключително трудолю-
бив - NUX VOMICA,  абсолютен перфекционист –
ARSENICUM ALBUM. Винаги е твърдял, че талан-
тът не съществува: „Талантът е желанието да
реализираш една мечта, а останалото е прос -
то пот.“ Какво смирение!

Той ще обиколи целия свят, защото, казва той,
„мъжът е номад по природа, но жената го спи -
ра!“ Винаги е налице непреодолимата нужда да
„отидеш да видиш“! Тази голяма активност на-
помня за NUX VOMICA и необходимостта от
мобилност при PHOSPHORUS.

Брел не е сребролюбец, той не трупа пари.
Той е щедър и организира много благотвори-
телни мероприятия по различни поводи. Напри -
мер,  дава доживотни авторски права за „Фанет“
на Изабел Обрет, жертва през 1963 г. на сериозен
пътен инцидент. Това пречи на карие рата му на
певец за дълги месеци. Предлага правата на
„Детство“ на фондацията Перс-неж, създадена от
неговия приятел Лино Вентура в полза на млади
хора с увреждания. Той е прекомерно щедър,
той е господар на сърцето - PHOSPHORUS.

ПО ВРЕМЕ НА РЕЦИТАЛ

n Първо „неудържим страх“
В продължение на 15 години преди вдига-

нето на завесата и преди да излезе на сцената,
Жак Брел умира от страх и повръща. Дори тогава
когато не е необходимо да доказва на никого
нищо. Прие ма нето на ARGENTUM NITRICUM, IG-
NATIA, GELSEMIUM със сигурност би облекчило
този момент.

n Следва движение и пот, много пот
По време на рециталите, докато изпълнява

своите 15-те песни, Брел непрекъснато жестику-

лира, гримасничи и подскача, като превръща
своето тяло, което дълго време му е създавало
притеснения, в основно сценично оръжие –
CHAMOMILLA. И какво като потъва в пот и  оставя
на пода на сцената голямо лепкаво петно! CAL-
CAREA PHOSPHORICA, NATRUM MURIATICUM,
SILICЕA, MERCURIUS SOLUBILIS, BELLADONNA,
PSORINUM, PHOSPHORUS. Енергията, която из-
лъчва, в края на изпълнението на песните му се
увеличава десетократно. Той дава всичко, изгаря
всичко до степен на пълен срив - PHOSPHORUS,
SILICEA.

n Възстановяването: вечеря с приятели
След тези „адски“ изпълнения идва време за

възстановяване. Той вероятно би се повлиял
добре от CHINA, PHOSPHORICUM ACIDUM,
KALIUM PHOSPHORICUM. Предпочита първо да
изпуши цигара, а след това да вечеря с екипа си.
Със своите колеги той пие, потъва в тютюнев
дим, философства, оправя света – NUX VOMICA,
LACHESIS. За да забави колкото е възможно пове -
че времето когато ще остане сам със своите съм -
нения и тревоги, той пие бира – KALIUM
BICHROMICUM, алкохол,  започва да пренарежда
света – LACHESIS. И пуши цигара след цигара -
NUX VOMICA, ARGENTUM NITRICUM.

ПЕТНАДЕСЕТ ГОДИНИ ЛЮБОВ 1953

Обгърнат в своята сива мантия, Жак Брел се
превръщаше в певец на вярата, красотата, весе -
лието и простотата. Зад неговото тромаво про -
повядване все още никой не бе забелязал пър -
вите признаци на необикновено прозор ливия,
неспо ко ен и вече безкомпромисен човек. 

ОЛИМПИЯ 1964

Започва с „Амстердам“, неизвестна до тогава
песен, която смразява публиката – GELSEMIUM.
Когато песента свършва с едно от най-силните
кресченда на Брел, няколко секунди се чувства
напрежение ... след това идва експлозията. В този
ден една цяла зала получава ъперкът в лицето –
ARNICA, LEDUM PALUSTRE. Когато завесата пада,
всички в залата се изправят. В края на този три-
умф, със смес от гордост и мъка, той признава:
„Чудя се какво ще мога да направя от сега ната-
тък.“ – MEDORRHINUM.
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Брел осъзнава, че е достигнал висини и се
плаши от идеята, че може да поставя граници:
тревожност, подобна на страха от остаряване.
Това е страхът от бавна и необратима деграда-
ция – NATRUM MURIATICUM – независимо дали е
физическа или е лицемерно прикрита  от еро-
зията на вдъхновението.

В началото на лятото на 1966 г. той пуска: „Аз
спирам“. Решението е неотменимо. Жак Брел се
сбогува  дълго време. През май 1968 г. той за-
писва нов албум, в който е по-умерен от всякога.
Дали причината за това не е фактът, че тези
песни не са изпълнявани на сцена?

„И СЛЕД ТОВА“…

n Кино
Жак Брел има две страсти: самолети и ко-

раби. Самолетът скъсява разстоянията и съкра-
щава времето. Винаги понятието за време! – 
ARGENTUM NITRICUM, MEDORRHINUM.

Записва се в училището „Ле-з-ел“ в Женева и
получава лиценз за професионален пилот. По-
късно постъпва в Кралското военноморско учи-
лище в Остенде, което му издава удостоверение
за „Капитан на голям каботаж“1. Това му дава
право да води кораби от търговския флот.

Жак Брел се нуждае от тези интелектуални
придобивки, за да се чувства жив – ARGENTUM
NITRICUM. Той няма време за безделие, което би
го довело до тревожност – MEDORRHINUM, за-
щото пет дни след последното му представление
в Рубе, започват снимките на филма на Андре
Каайт „Рисковете на занаята“. Научил е фех-
товка и конна езда. Както винаги, когато става въ-
прос за усвояване на нови техники – ARGENTUM
NITRICUM, PHOSPHORUS – той показва упоритост,
която удивлява и предизвиква възхищение у не-
говите инструктори - LYCOPODIUM.

Среща Mадли Бами, последната спътница в
живота му, на снимачната площадка на „При-
ключението“ на Клод Льолуш (1971). Свързва
го дълбоко приятелство с Лино Вентура. И два-
мата са известни от една страна с непоноси-
мост към позьорството и светския характер на
професията, а от друга с щедрост, издигане в
култ на приятелството и дори  Омиров култ към
смеха.

n Човекът от Ла Манча

Между  сним ки -
те, Жак Брел поставя
на сцена мюзикъла
„Човекът от Ла
Манча“. Чрез Дон
Кихот Жак Брел из-
казва своето възхи-
щение от Сер вантес.
Той напуска сцената
на 150-тото пред -

ставление, силно изтощен. Принуден е да пре -
късне шоуто за десет дни след отравяне с храна,
причинено от стриди – LYCOPODIUM. Човекът от
Ла Манча го води до загуба на 10 кг.

n Режисьор
1971 – Франц: Историята на един нещастник

и на „едни нахакани, но обикновени идиоти“.
1973 – Далеч на Запад: луд и мечтателен филм,

в който Жак Брел   изразява правото си на детство.
Той работи  много върху филмите си. Кри тиките,
обаче, са катастрофални. Жак Брел се чувства на-
ранен и сломен. След три дни прострация – 
STAPHYSAGRIA – той решава да напусне киното.

n „Аз съм на плаване в морето“
Настъпило е пресищане и умора. Дълго

време ентусиазирано е нанасял звънки удари, в
много случаи нахалост, но е получил такива,
които са го  обезкръвили. Наранен е дълбоко, но
гордостта не му позволява да го покаже –
STAPHYSAGRIA. Разбрал е, че никога няма да над-
делее над глупостта, лицемерието и лъжата.

На 24 юли 1974 г. тръгва на околосветско пъ-
тешествие на борда на яхтата си „Аской“ в ком-
панията на дъщеря си Франс и Мадли.  Пъте-
шествието трябва да продължи 5 години. На 2
септември научава за смъртта на (своя приятел)
Жожо. Жак Брел е раздиран от мъка, сломен, от-
чаян – ARNICA. Присъства на вдигането на тялото
и придружава вдовицата на приятеля си в Бре-
тан. В катафалката споделя: „Следващият съм аз.“

През този период умората му се засилва.
Страда от непрекъснати главоболия. Отдават
това на усилията и напрежението по време на
плаването. Спират, за да си починат в Пик дьо
Тейд, на Канарските острови. Планинският въз-



дух не му помага, а когато слиза от планината, е
обхванат от силна, изпепеляваща болка в об-
ластта на сърцето. „Мислех, че се задушавам. Хва-
нах се с ръце за гърдите, сякаш да задържа въз-
духа. Не бях в състояние да мръдна нито да го-
воря – BRYONIA. И имах усещане, че умирам.“

Той изпитва жажда – ACONIT, CARBO VE -
GETABILIS. Иска да ходи, да стои прав – CHA -
MOMILLA – след това постепенно се успокоява.

Той решава да отиде в клиника в Швейцария.
Присъдата е: злокачествен тумор, разположен в
горната част на левия бял дроб, съвсем близо до
главния бронх – PHOSPHORUS, NATRUM SULF.

ЛИЦЕ В ЛИЦЕ С РАКА

Туморът, както показва радиографията, не е
много голям, но отстраняването му ще бъде в ре-
зултат на тежка операция. Възстановяването е
изключително болезнено. Всяко движение, все -
ки смях, всяка кашлица, всяко хълцане, прово-
кират силни и остри болки, които предизвикат
сълзи в очите – BRYONIA. Жак Брел понякога се
държи като умиращ: „Вършите безсмислено доб -
ро! Искам да ми бъде позволено да умра в мир!“ –
ARSENICUM ALBUM. Понякога хвърля обувките
си по главите на медицинските сестри, друг път
ги очарова със своето добросърдечие и довер-
чивост – PULSA TILLA.

Връща се в морето 5 седмици след опера-
цията. Всяко движение му напомня за неговото
заболяване, но чувства, че „ако не  тръгне сега,
никога повече няма да  тръгне“. В онзи момент
той   се дразни лесно и не спестява нищо на дъ-
щеря си. Омерзена, Франс напуска яхтата. Вмес -
то сбогом, с наранена бащина гордост, той за-
явява: „Надявам се, че никога повече няма да те
видя“. Така той не просто я пуска да си отиде, а я
изгонва. Той пише в дневника си „Капитанът
вече няма деца.“ – NUX VOMICA, LYCOPODIUM.

Жак и Мадли наемат къща на Маркизките
острови, недалеч от гроба на Гоген. Влажният и
задушаващ климат не е препоръчителен за Жак
– DULCAMARA, PHYTOLACCA, TK. Той продава ях-
тата „Ас кой“, която обвинява за проблемите си,
дори заличава спомените за моментите  на ра-
дост и пълна свобода. Решава  да се раздели с
нея по прищявка и в изблик на гняв – NUX VOM-
ICA, LYCOPODIUM, AURUM.

НА МАРКИЗКИТЕ ОСТРОВИ

Жак Брел най-накрая е в мир със себе си и
със себеподобните. Прави всичко, за да внесе
повече култура сред местното население (про -
жекции на нови филми, уроци по танци от Мад -
ли). Това му носи щастие и равновесие – SI LICEA.
Започва да се занимава с кулинария. И е изтън -
чен готвач – NUX VOMICA, SULFUR. Той не търпи
аматьорщина – „всичко трябва да е нап равено
професионално“ – ARSENICUM ALBUM.

Не търпи и възражения. Брел става все по-
нетолерантен към всичко, което не отговаря на
новия му начин на живот. „Неразбирането идва
от това, че всъщност искам хората да бъдат
истински.“ Прекарва по-голямата част от вре ме -
то си в четене и препрочитане на книги и по лу ча -
ването им, но изпитва потребност Мадли да е
близо до него непрекъснато – NATRUM MUR.

През юли 1978 г. силни пристъпи на кашлица
предизвикват сълзи в очите му и повръщане на
кръв. Изследванията показват метастази и зася -
гане на целия ляв дял на белия дроб – PHOS-
PHORUS. Подлага се на лъчетерапия. 

Жак не умира от раковото заболяване, а от
белодробна емболия. Настинал е в помещение
на летището в Женева, където се е скрил, за да
избяга от журналистите – ACONIT. Впоследствие
остро настъпилата бронхопневмония става при-
чина за белодробната емболия. 

Жак Брел почива на 9 октомври 1978 г., на 49
години. Погребан е на Маркизките острови, бли -
зо до Гоген.

Бележки
1Белгийски хляб с мляко, яйца и стафиди. – Б пр.
2Превоз на товари и пътници между пристанища, разполо-
жени на различни морета. – Б.пр.
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