
Патронен празник на 90 СУ “Ген. Хосе де Сан Мартин” 

24 февруари 2017 г. 

 На 25 февруари 1778 година е роден генерал Хосе де Сан Мартин, 

национален герой на Аржентина, Перу и Чили. Нашето училище носи името на 

този човек, изживял живота си с мисълта за свободата на страни, които са 

отдалечени на хиляди километри от България ... 

 Ваши превъзходителства, 

 Уважаеми гости,  

 Скъпи учители и ученици, 

 Краят на 18 век е един изключителен период в историята на човечеството, 

което, сякаш пробудено след дълъг сън, изригва и произвежда две събития, 

които слагат завинаги своя отпечатък върху световната история – 

Американската революция от 1776 и Френската революция от 1789 г. Ето какво 

четем в двата им основополагащи документа: 

Декларацията за независимост  приета  на 4 юли 1776 : 

„Според нас следните истини се разбират от само себе си: че всички хора 

са създадени равни и техният Създател ги е дарил с определени неотменими 

права, сред които са животът, свободата и стремежът към щастие.”  

Декларация за правата на човека и гражданина, гласувана от 

френското Национално събрание на 26 август 1789  : 

“Хората се раждат и остават свободни и равни по права.  

Тези права са свободата, собствеността, сигурността и съпротивата срещу 

насилието. 

Свободата се състои във възможността да се прави всичко, което не вреди 

другиму.” 

Сан Мартин е  „дете” на  тези революции и в битки като тези при Сан 

Лоренсо, Чакабуко, Маипу, затвърждава техните принципи, като същевременно 

остава в историята с неопетнено име на държавник и патриот. 

Кое е специфичното в днешния празник? Този месец се навършват 200 

години от прехода на Андите, осъществен от армията на ген. Хосе де Сан 

Мартин. 

Малко история… 

Ген. Хосе де Сан Мартин създава военна академия, която обучава 

дисциплинирани и достойни офицери и войници. Неговата „Армия на Андите“ 

е трябвало да извърши преход през големите възвишения на Андите с конница, 

артилерия и боеприпаси и да нападне испанските войски там, където най-малко 

очакват. Януари 1817г. армията се отправя на път, състои се от 4000 пехотинци 

и 1200 кавалеристи, много товарни мулета, коне, оръдия, снаряди, куршуми, 

храна и всичко необходимо за предстоящото сражение. Пътят бил 150 мили 

през заснежени хребети, буйни реки, пропасти, при температура на въздуха под 

нулата, продължил около месец. Загубени били десетки войници, повече от 

половината коне и мулета, но армията била готова за бой. 

На 12 февруари 1817г. на разсъмване армията започнала бой в района на 

Чакабуко, който продължил повече от 10 часа  и завършил с пълен разгром на 

испанските войски. Така Чили е освободена. 



И ето днес, 200 години по-късно, в училище, което се намира в столицата 

на европейска страна, учениците и учителите честват  генерал Хосе де Сан 

Мартин като свой патрон! 

 За всеки, чийто народ е преживял национално възраждане и подем, 

убежденията и мотивите на генерал Хосе де Сан Мартин са съвършено 

понятни. И макар днес основателно да се говори, че бъдещето на човечеството е 

в преодоляване на националната обособеност, примерът на борците за свобода 

никога няма да престане да бъде достоен за възхищение – преди всичко, защото 

тези хора са жертвали спокойствието си, благосъстоянието си, често и живота 

си в името на една алтруистична идея – да постигнат свобода, братство, 

равенство за своите народи. 

 Гордея се, че нашето училище чества Хосе де Сан Мартин, защото освен 

високи технологии и мощни средства за комуникация културата на новото 

столетие означава да припознаваме и уважаваме достиженията на другите 

народи. Защото към фундаменталните европейски ценности – толерантността и 

сътрудничеството – се тръгва и от способността да се възхитиш на националния 

герой на един друг народ, да го поставиш наравно с героите на собствения си 

народ. 

 Ваши превъзходителства, 

 Уважаеми гости,  

 Благодарим Ви, че сте наши приятели и подпомагате усилията ни да 

поставим духовните ценности над материалните, за да приобщим учениците си 

към идеите, в които е вярвал и нашия патрон – генерал Хосе де Сан Мартин ! 

 

Честит празник! 


