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Резюме:  
 
Николай Иванович Пирогов (1810-1881) е 
изтъкнат руски хирург, основател на 
клиничната анатомия, учен педагог и 
общественик. Той въвежда обучението по 
приложна топографска анатомия, и е един 
от първите въвел етерната наркоза в 
Европа. Той е основоположник на военно-
полевата хирургия. По време на Кримската 
война (1853-1855) той пръв разработва 
гипсовата превръзка. Той е първият хирург, 
приложил анестезия на бойното поле 
(1847), и изобретил различни видове 
хирургични операции. Пирогов създава 
своя знаменит анатомичен атлас 
„Топографска анатомия на човешкото тяло” 
(1851-1854), който представлява първата 
публикация на замразени срезове в 
анатомичната илюстрация.  
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Summary: 
 
Nikolay Ivanovich Pirogov (1810-1881) was a 
prominent Russian surgeon, founder of clinical 
anatomy, scientist, pedagogue and public 
figure. He introduced the teaching of applied 
topographical anatomy, and was one of the 
first to use ether as an anesthetic in Europe. He 
is considered to be the father of field surgery. 
In the Crimean War (1853-1855) he developed 
his own technique of using plaster cats to treat 
fractured bones. He was the first surgeon to 
use anesthesia in a field operation (1847), 
invented various kinds of surgical operations.  
He compiled his famous anatomical atlas: 
„Topographical anatomy of the human body“   
(1851-1854), that represents the first 
publication on the technique of frozen sections 
in anatomical illustration. 
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„...За спокойствието на хората, за техния 
живот и за тяхното щастие, за науката, 
заслужава лекарят да жертва своето 
спокойствие, да отдаде живота си 
дори....” 
     
    Н. И. Пирогов 
 
В звездната плеяда от незабравими учени и 
лекари се откроява една личност, която 
буди истинско възхищение – Николай 
Иванович Пирогов. През 2010 г. се 
навършват 200 години от рождението на 
великия хирург, учен и педагог.  
Н. И. Пирогов е роден на 27 ноември 1810 
г. в Москва в заможно, патриархално 
семейство на висш московски чиновник. В 
дома на дядото на Пирогов, крупен 
московски търговец, са идвали и по 
традиция продължават да идват много 
гости. Разговорите, които се водят в къщата 
са пропити с любов към науката и 
изкуството. Разказите на московския лекар 
д-р Григорий Березкин за новостите на 
медицината, за чудесата, които извършват 
лекарите, за да спасят боледуващите хора, 
впечатляват силно Пирогов. Незабравима 
остава за Пирогов срещата му с д-р Андрей 
Клаус, който му показва малък микроскоп и 
го въвежда в загадъчния свят на 
невидимите врагове на човека – микробите. 
Още в детска възраст Пирогов чувства 
силно влечение към лекарската професия 
повлиян от проф. Мухин – професор по 
анатомия и физиология и домашен лекар на 
сем. Пирогови. Някакъв необясним 
вътрешен подтик го насочва към тази 
интересна област на науката. Проф. Мухин 
внушава на стария Пирогов да насочи 
любознателния си и очевидно талантлив 
син към медицината (1, 2). 
Пирогов завършва предсрочно средното си 
образование и още ненавършил 14 години 
се явява на изпит по медицина. Бъдещият 
велик лекар постъпва в Медицинския 
факултет на Московския университет през 
септември 1824 г., а на 24 май 1828 г., 
ненавършил пълни 18 години се дипломира 
за лекар. Пред него пътят е неясен, но той 
вярва дълбоко, че само с труд може да 
осъществи мечтите си: да се отдаде на 
борбата с болестите и смъртта, да намали 
страданията на човека (3).  
След дипломирането си талантливият 
Пирогов постъпва в новооткрития в гр. 

Дерпт институт за подготовка на 
професори. Пряк негов ръководител е 
професора по хирургия д-р Иван Майер. 
Домът на проф. Майер е център на руската 
култура в Дерпт. В него идват много видни 
гости, водят се диспути, които оставят 
дълбоки следи в душата на Пирогов. 
Основател на Дерптската хирургична школа 
проф. Майер за разлика от другите хирурзи 
по това време изисква от своите ученици 
основни познания по анатомия. За целта 
Майер организира изучаването на анатомия 
на човека и лично ръководи практически 
упражнения по топографска анатомия. 
Институтът в Дерпт става за Пирогов 
широко поле за действие. Той слуша 
лекциите на проф. Майер по обща и 
специална хиругия, оперативна хирургия, 
очни болести. Той сам приготвя 
многобройни анатомо-хирургични 
препарати, прави много операции на 
трупове на животни и хора, занимава се с 
болните в хирургическата клиника. Още с 
първия си научен труд върху операциите на 
големите артерии, Пирогов прави силно 
впечатление на своите преподаватели и за 
него се заговаря като за бъдещ голям учен. 
През 1829 г. е награден със златен медал. 
Тази награда служи стимул на Пирогов и 
през 1832 г. той с голям успех защитава 
докторска дисертация на тема „Является ли 
перевязка брюшной аорт ы при аневризме 
паховой области легко въьполнимым и 
безопасным вмешательством” и е удостоен 
с титлата „Доктор по медицина”. Анатомо-
физиологичният подход е съществен 
момент в дисертацията на младия учен и е 
принос в развитието на хиругията (4,5).  
През пролетта на 1832 г. Пирогов заминава 
за Берлин, а след това за Гьотинген, където 
работи със световно известните хирурзи 
проф. Пруст и професор Лагенбек. Завръща 
се в родината и през 1836 приема 
предложението на проф. Майер да заеме 
поста ръководител Катедра по хирургия 
към Дерптския университет. Една мечта е 
станала действителност – на 26 години 
Пирогов е професор по хирургия. Твърде 
млад за големия пост, твърде самонадеян за 
възрастта си той е изправен пред сериозни 
трудности. Но още от началото на своя 
ръководен пост той се стреми да постигне 
най-главното: обучението да бъде на високо 
научно равнище и да е нагледно. Тай изнася 
лекции по хирургия, топографска и 
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патологична анатомия. За да бъдат 
лекциите му по-ясни и нагледни, той винаги 
ги съпътства с демонстриране на 
анатомични препарати, които сам приготвя. 
На практически лекции по оперативна 
хирургия Пирогов съветва студентите си да 
правят дисекции и операции на трупове 
„Как е възможно – възкликва Пирогов, един 
хирург и изобщо съвременната хирургия, да 
няма сигурни познания по анатомия? Та не 
значи ли това човек да работи слепешката?” 
На операциите на Пирогов присъстват 
всички студенти и те забелязват нещо ново, 
което не са виждали досега, дори и от 
прочутия проф. Майер: Хирургичните 
инструменти са подредени в строго 
определен ред както са нужни по време на 
операцията. По-късно Пирогов е 
технически директор на завод за 
хирургически инструменти, където 
разработва инструменти, използвани и до 
днес в хирургичната практика  
Пирогов се стреми да изгражда у 
студентите научен подход към болния 
човек и да ги предпазва от грешки „Моето 
най-съкровено желание е учениците ми да 
се отнасят към мене критично. Моята цел 
ще бъде постигната само тогава, когато те 
се убедят, че аз работя честно и 
последователно. Работя ли правилно – това 
вече е друго и то ще се изясни и прецени с 
течение на времето и опита”.  
През 1837 и 1839 излизат от печат в два 
тома „Анналы хирургической клиники” на 
Пирогов, посветени на хирургията и 
патоанатомията, които предизвикват 
истинска сензация. За пръв път се появява 
на бял свят произведение с такава 
откровеност. Такава безпощадна и 
откровена критика на Пирогов към себе си 
и към своята дейност не се е срещала 
дотогава в медицинската литература и 
тъкмо това е най-голямата заслуга на това 
произведение”. Тя е една своеобразна 
изповед на хирурга, в която за първи път 
някой се осмелява да постави на публично 
обсъждане лекарската етика – въпрос от 
основно значение за хуманния лекар. 
Скоро след това Пирогов издава 
знаменития труд „Хирургическая анатомия 
артериальнъьх стволов и фасций” на 
немски и латински език, който допринася за 
удостоверяването му с Демидовска награда 
и създава световна известност на автора (6). 
Според думите на известния френски 

хирург проф. Велпьо тази книга е „чест за 
хирургическата наука за всяка страна”. 
Пирогов посещава Париж, среща се с 
известни френски хирурзи Велпьо, Ру, 
Амюс и води оживени диспути с тях.  
След завръщането си в Русия той все по-
често си задава въпроса – защо и при най-
сполучливите операции, оперираните 
умират от инфекция и гангрена? В резултат 
на своите внимателни наблюдения Пирогов 
идва до научно обоснован практически 
извод за заразността на болничните 
инфекции. През 1841 г., за пръв път в 
историята на хирургията Пирогов въвежда 
изолация на заразените. Няколко години по-
късно унгарският лекар Игнац Земелвайс 
въвежда дезинфекцията.  
През 1841 г. Пирогов е поканен да поеме 
катедрата по хирургия в Медико-
хирургическата Академия в Петербург. Там 
той основава първата клиника по болнична 
хирургия (7). Като всеки голям учен 
Пирогов винаги насочва своята мисъл към 
същността на вълнуващите го въпроси. В 
живота на Пирогов няма случайни 
открития. Всички негови постижения са 
резултат на упорит труд. Той извършва 
фантастично количество операции. 
Историята на всяка от тях записва подробно 
и последователно. Прави още едно 
нововъведение – статистиката. Пирогов 
работи в Петербург 10 години, като умело 
свързва практиката на хирурга с теоретични 
и експериментални изследвания в областта 
на анатомията. По негово време 
хирургическата клиника става висша школа 
на руското хирургичното образование, за 
което освен богатия му опит, съдействат 
големия авторитет, необикновената 
преподавателска дарба и несравнима 
оперативна техника на Пирогов (8,9). През 
този период под ръководството на Пирогов 
са защитени 10 научни дисертации на 
различни теми. През 1849 г. излиза неговата 
монография „О перерезке ахиллова 
сухожилия в качествен оперативно-
ортопедического лечебного средства”. 
Пирогов извършва повече от 800 опита, 
подробно изучавайки анатомичния строеж 
на ахилесовото сухожилие и процеса на 
срастване след прерязването му. С 
изключителна упоритост Пирогов внедрява 
анатомичните изследвания в хирургията, 
защото счита, че анатомията насочва най-
правилно работата на хирурга (10,5). Той 
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смята, че без анатомия хирургът е сляп. А 
слепецът няма право да държи ножа на 
хирурга. Задълбочената научна насоченост 
на Пирогов го довежда до идеята да се 
изучават положението, формата и 
взаимоотношенията между органите върху 
замразени трупове (2). Един от основните 
дарове, оставени на всички лекари от 
Пирогов е пълният анатомичен атлас. Той е 
съставен в резултат на многогодишната му 
работа със замразени трупове и е 
незаменимо ръководство за лекарите-
хирурзи. Благодарение на атласа, 
човешкото тяло става „прозрачно” за 
лекарите. През 1851-1859 г. излиза от печат 
„Леденая анатомия” и атласът към нея с 
1000 рисунки на органите на човешкото 
тяло, под заглавие „Топографическая 
анатомия заморженых распилов 
человеческого тела, сделаных трех 
направлениях” в 4 тома, значителен научен 
труд, които създава световна известност на 
автора и Демидовска награда. Така се ражда 
медицинска дисциплина – топографска 
анатомия (11). Великите представители на 
медицината са се грижили не само да 
спасяват живота на страдащия човек, но и 
да обезболят болния по време на операция. 
Това спасява болния от страдания и мъки и 
допринася за сполучливия изход на 
операцията. Дълги и мъчителни нощи 
прекарва Пирогов в мисли как да избегне 
непоносимите болки и страдания на 
болните по време на операции и след 
това...”  За спокойствието на хората, за 
техния живот и за тяхното щастие, за 
науката заслужава лекарят да жертва своето 
спокойствие, да отдаде и живота си дори...”. 
С цялата си страст Пирогов се заема да 
изучи обезболяващото действие на етера и 
не само да го изучи, но и да намери начин 
за неговото приложение. Следват редица 
опити с експериментални животни, а преди 
приложението му върху пациенти той го 
тества първо на себе си. Така ученият 
потвърждава на практика анестезиращият 
ефект на етера. Първата сложна операция от 
рак на млечната жлеза с упойка е 
извършена през есента на 1846 г. По 
същото време учените Крауфорд Лонг, 
Мортон, Варен, Джон Сноу и др. правят 
своите опити за въвеждане на наркоза. Но 
за разлика от тях Пирогов развива теорията 
за действието и приложението на 
анестезията. През 1847 г. излиза книгата на 

Пирогов „Анатомические и 
физиологические исследования об 
этеризации”, в която описва действието на 
етерните пари като болкоуспокояващо 
средство при хирургически операции. Тя е 
неопровержимо доказателство, че именно 
Пирогов утвърждава обезболяването в 
хирургическата практика. Въвеждането на 
етерната упойка има огромно значение в 
историческо значение.  
Докато в Европа все още се водят спорове 
за приложението на наркозата в хирургията, 
Пирогов решава да приложи етерната 
наркоза във военно-полевата хирургия. По 
това време се води война в Кавказ „Кой, ако 
не героят-руският войник има най-голямо 
право и предимство да се възползва от 
новото средство срещу болката” - смята 
Пирогов. За кратък период Пирогов 
извършва над 100 операции под наркоза. 
Така Пирогов се явява първият в света 
лекар, приложил етерната наркоза на 
бойното поле (12,13).  
Великите открития и непосилните усилия 
на Пирогов да облекчи страданията на 
хиляди руски патриоти остават неоценени 
от тогавашната власт. 
Въпреки всичко Пирогов е неотклонно в 
битка срещу болестите и смъртта. Той влага 
неизчерпаемата си енергия, опитността си и 
целия си ум в борбата с холерната 
епидемия, избухнала през 1848 г. в 
Петербург. През същата година Пирогов 
провежда важни проучвания върху 
холерата, базирани на повече от 800 
дисекции върху починали от холера (4). 
Неговият известен труд „Патологическая 
анатомия азиатской холеры” (атлас 1849 г., 
текст 1850 г.) е удостоен с Демидовска 
награда. 
Друго велико дело на Пирогов е откритието 
на гипсовата превръзка. В Кавказ Пирогов 
прилага скорбялната превръзка и 
напрегнато мисли как да открие средство, 
чрез което да осигури пълен покой на 
счупените крайници. Неизвестен скулптор 
със своите гипсови творби помага на 
Пирогов. Той пробужда в гениалния хирург 
творческо вдъхновение за негово откритие 
– въвеждане на гипсирането в медицината.  
През 1854 по време на Кримската война, 
Пирогов е главен хирург в Севастопол. Там 
той за първи път в историята на медицината 
прилага гипсовата превръзка. Тя спасява 
много войници и офицери от тежка 
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инвалидизация. Великият лекар не престава 
да мисли за своите болни. Постигнал едно, 
той търси нещо ново. Целта му винаги е 
една единствена – да облекчи страданията 
на болния, да му помогне за по-бързо 
оздравяване. Пирогов предлага и 
осъществява на практика много нови 
оперативни интервенции (ампутация по 
Пирогов и др.), които прилагат и до днес. А 
най-забележителното – първи в света 
извършва присаждане на кост. 
Хирургическата помощ на Пирогов и на 
неговата група на фронта е забележителна. 
За 12 месеца са направени повече от 1000 
различни операции чрез обезболяване. На 
фронта Пирогов се изявява не само като 
хирург-клиницист, а най-вече като 
организатор на медицинската помощ. И 
днес се смята, че Пирогов е създател на 
военно-полевата хирургия (14). 
Неговият знаменит труд „Начала общей 
военнополевой хирургии” в два тома, е 
вечно актуален. Пирогов за първи път в 
историята на руската и световната 
медицина привлича милосърдни сестри в 
театъра на военните действия (14). Един от 
аргументите му за това е, че женската ласка 
към болния и ранения не може да бъде 
заменена с нищо! 
След падането на Севастопол през 1856 г. 
Пирогов се връща в Петербург. Неговият 
борчески и непримирим дух му спечелват 
конфликт с властта. На 13 март 1861 г. 
царят подписва заповед за уволнението му 
от Медицинско-хирургичната Академия, 
дори без право на пенсия. Последните 
години от живота си, Пирогов прекарва в 
своето имение „Вишня”, (днес с. Пирогово, 
около гр. Виница), където организира 
безплатна болница и лекува болни от цяла 
Русия и Украйна. По това време той е вече 
член на няколко чуждестранни Академии.  
През 1877 г. избухва руско-турската война 
на Балканите. Макар и в напреднала 
възраст, Пирогов за минава като 
доброволец на фронта. Той като 
ненадминат хирург и организатор е нужен 
на фронта на военните действия: подобрява 
военно-санитарните служби в Румъния и 
България. Неговата неуморна, всеотдайна, 
лекарска и хуманитарна дейност е оценена 
от България. След завръщането си в Русия 
излиза новото произведение на Пирогов 

„Военноврачебное дело и частная помощ на 
театре войны Болгарии и в тылу 
действуйщей армии 1877-1878 г.”. 
През 1881 г. в Москва и Петербург 
тържествено отбелязват петдесетгодишната 
научна дейност на Пирогов. Присъждат му 
звание почетен гражданин на Москва. На 
последния си юбилей през 1881 г. Пирогов 
вдига тост „Като човек на миналото, 
минавайки мимолетно настояще, пия за 
светлото бъдеще!”. 
За съжаление в това време Пирогов е вече 
неизлечимо болен и през лятото на 1881 
година на 71 години умира от рак на устата. 
Непосредствено преди смъртта си руския 
учен прaви още едно откритие – предлага 
съвършенно нов способ  за балсамиране на 
мъртвите. По настояване на неговата 
съпруга тялото на Пирогов е балсамирано 
по разработения от него метод и до днес се 
съхранява в мавзолея в село Вишня. 
В 1897 г. в Москва е издигнат паметник на 
Пирогов. Неговото име носят редица 
медицински учреждения и градски улици. В 
дома, където е живял Пирогов в 1947 г. е 
открит музей по история на медицината, 
носещ неговото име. 
Признателни българи издигат в негова чест 
26 обелиска, 3 ротонди и един паметник в 
Скобелевия парк в Плевен. В с. Бохот, 
Плевенско, на мястото на руската военно-
временна болница, е изграден парк-музей 
„Н. И. Пирогов”. Най-престижното лечебно 
заведение за спешна медицинска помощ в 
България носи името на Н. И. Пирогов. 
Негов паметник се намира във вътрешния 
двор. Днес „Пирогов” означава поредния 
спасен човешки живот. Ненапразно всички 
наричат хората с бели престилки от тази 
болница „пироговци“. И това е най-
голямото признание към великия доктор.  
Огромния принос в дейността на Пирогов 
се състои в това, че той полага началото на 
научно анатомо-експериментално 
направление в хирургията. Той превръща 
хирургията в наука, въоръжавайки лекарите 
с научно обосновани методи за оперативни 
интервенции. Със своя самоотвержен и 
безкористен труд, Пирогов полага основите 
на военно-полевата хирургия и 
хирургическата анатомия.  
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