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лея на Възраждането се нарича централната
градина, после кланица, а на север – и гробище.
алея в Приморската градина на град Варна,
Това се случило между 1862 г. и 1870 г. После дошло
която започва след моста за втората част на
Освобождението и едва през 1881 г. кметът на града
градината и продължава до мястото, където е
Михаил Колони премахнал кланицата, която се
Пантеонът. Алеята на Възраждането е единствена в
намирала близо до мястото, където сега е алпинеумБългария по своя замисъл и по своята монументалът под завоя на бул. “Приморски”. Благодарение на
на, патриотична и инженерно-озеленителска
неговите усилия пет години по-късно можело да се
реализация. Описанието на нейната история е
каже, че Приморската градината вече е създадена,
свързано с удоволствието от
тъй като тя заемала 2 600 кв.м
опознаването на Алеята и на
площ и бавно, но сигурно
историите на 25 от най-красивирастяла по посока на поляните,
те паметници във Варна.
където някога са били КатолиИсторията на Алеята е тясно
ческите гробища, а днес се
свързана с историята на Прииздига Пантеонът. На 1 август
морския парк и води началото си
1888 г. варненският Общински
от 1862 г., когато председателят
съвет одобрил план за разширена търговския съвет Хафъз Еюб
ние на Приморската градина на
заградил с плет от пръти десет
26 000 кв.м, вземайки решение
декара земя в близост до северо“да се почне приготовление на
източната част на крепостната
пътища и пътеки и да се изкопаАлея на Възраждането
стена на града и ги направил
ят трапове за посаждане на
беледие бахча, тоест общинска
дръвчета”. Засадени били
зеленчукова градина. Тя се простирала от двора на
първите 130 дръвчета. Тези неясни контури на
сегашния Военноморски музей до сградата на
бъдещата Приморска градина накарали Михаил
Планетариума. По-късно близо до нея и върху площ
Колони, вече при второто му кметуване, да се
от четири декара насадили вишнева градинка, която
замисли за нейното планирано култивиране и през
започвала там, където свършвала зеленчуковата
1891 г. той възложил изработването на генерален
градина, тоест простирала се от Планетариума до
план на Приморската градина на френския паркоМорското казино. Вишневата градинка бързо
строител инж. Ханс Мерсине. Планът бил готов още
станала любимо място за разходка, в нея направили
същата година и включвал територията на парка от
кафене и шалаш, тоест бюфет, построен на колове и
дома на италианския консул граф Асарето, тоест от
покрит със слама, и шадраванче с бистра изворна
Военноморския музей, до паметника на граничаря.
вода. Градинката се оформила като малко райско
Той включвал също и нивелация на местността,
кътче и няма как да е било иначе, след като току до
изучаване на профила на алеите и планове на
нея се простирало пасище, отвъд нея – зеленчукова
няколко кьошка, тоест павилиони за музика.
Решаваща за растежа и красотата на Приморската градина се оказала 1901 г., когато
особено енергичният общински съветник д-р Иван Басанович изнесъл пред Общинския
съвет два доклада, единият от които се наричал “Проект за повдигане на гр. Варна в
лечебно и културно отношение”. В този проект освен мащабно развитие на здравната и
благоустройствената политика на града, д-р Басанович очертал и бъдещето на Приморската градина – да бъде разширена до Евксиноградското шосе “съгласно плана, представен от общинския градинар”, да се предвидят площи за игрища, да се построи
естрада, “да се набавят 20 нови европейски пейки”, да се построи казино и най-важното,
да се изгради широка, добре благоустроена алея за разходки. Докладите били ясни,
конкретни и на 11 април 1902 г. на специално заседание, посветено на Приморската
градина, Общинският съвет ги одобрил изцяло. През следващите десетилетия почти
Д-р Иван Басанович
всички предложения на д-р Басанович били реализирани.
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усилията на Градинаря
За нас по-важни са решенията, свързани с
Мерсине. Той започнал да пренася с каруци
развитието на Приморската градина и нейната
ценни дървета и храсти от горите край Варна, от
Алея на Възраждането. Докладите на д-р
Лонгоза и от Странджа, като много от тях
Басанович ангажирали цялата варненска
облагородявал сам. Твърде успешно се окаобщественост с проблемите на Приморзало и пътуването му с керван от биволския парк – нещо, от което паркът имал
ски каруци из Средиземноморието,
нужда, тъй като от 1895 г. в него твърде
откъдето донесъл редки и красиви
героично, но със скромни резултати се
дървета, които и днес са гордост за
трудел чехът Антон Новак. Той
Приморската градина. Малко
пристигнал във Варна по молба на
варненци знаят, че напролет,
Варненската община и по покана
когато липите по главните улици
на неговия сънародник Карел
на Варна, в Приморската градина,
Шкорпил. След докладите на д-р
около Адвокатската градинка и по
Басанович към Приморската
други места цъфнат и заухаят,
градина били насочени средства,
дължат това на Антон Новак, който
които позволили на Антон Новак още
ги пренесъл от Джанавара и Араппрез следващата 1896 г. да започне
чешме и лично ги засадил по тези
Антон Новак
изпълнението на плана на инж.
улици.
В резултат на широкия обществен дебат и отново по предложение на д-р Басанович на 8 юли 1902 г.
варненският Общински съвет формулирал окончателно своето решение “...още същата есен да се култивират всички праздни места в приморската градина, като се образуват по-вече сенчести алеи за разходка, а в
новоприсъединената част към градината да се образува гора”. Две години по-късно, на 16 април 1904 г.,
лицето на градината, нейният вход, очевидно се нуждаело от един по-приличен и заключителен щрих,
защото Общинският съвет взел решение “...като се разшири и самата градина, да се направи желязна врата
– ограда с дължина, колкото е улица “Сливница”.
Някои стари варненци още си спомнят красивата
кована желязна ограда, части от която могат да се
видят днес на западната ограда на Градска болница.
След като д-р Басанович посочил колко е важно
в Приморската градина да се очертае и изработи една
широка и красива централна алея, първото нещо,
направено по негово настояване в първата част на
градината, е павилионът за музика. Той контролирал
провеждането на търга за построяването на павилиона, който се провел на 28 и 29 април 1904 г. и според
протокол №22/3.5.1904 г. бил спечелен от Христо
Николов “за предложена от него най-износна цена”.
Изградили павилиона там, където сега се намира
Само за няколко години с много талант и трудолюбие
Морското казино. Неговата висока желязна ограда
Градинарят, както с признателност варненци наричали Антон
имала голям портал с полукръгла арка, увенчана с
Новак, успял да спечели на Приморската градина славата на найнадпис “Слънце, море, грозде”.
красивия парк на Балканския полуостров.
Най-важният момент от живота на Приморската
градина настъпил четири години по-късно, с учредяването на комитет ”Българско Възраждане”. Комитетът си поставил ясна цел – да бъде изградена Алея на
Възраждането и тя да илюстрира и да моделира за идващите поколения националната памет на България в
града ни. Идеята възникнала спонтанно сред група съученици от варненската Мъжка гимназия, които на
24 май 1907 г., на връщане от традиционната среща на випуска, минавали по главната алея на Приморската
градина. Всред тъмния листак на алеята те били завладени от едно особено чувство, което по-късно в
преамбюла на учредителния протокол на комитета описали така: “Тук в тоя омаен кът на нашето отечество,
на брега на морската градина, инициаторите намислиха да дадат среща на нашите велики народни дейци, да
ги наредят един до друг, примирени от временните си различия, да ги поставят да си шепнат, на вечен
покой, всред благоуханието на розите и тихия лъх на морския зефир и всред гръмливия рев на страховитата
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морска стихия...” и т.н. В общи линии идеята им била от двете страни на алеята да бъдат изградени паметници на най-големите български възрожденци, революционери и просветители и редом с тях да бъдат
изградени един паметник на Свободата и един на Науката. Освен това алеята да се нарича Алея на Възраждането. Във времето, за което говорим, бъдещата Алея на Възраждането била наистина централната паркова алея, но си е била една обикновена, по-широчка и отъпкана алея, една от многото “добре отъпкани и
сенчести алеи, които лъкатушат из зеления шумак на акациите”, както я описва дядо Вазов долу-горе по
това време. Алеята пресичала дървения мост за втората част на Приморската градина и стигала до поляните, където сега е Пантеонът. На тази именно алея, както вече споменахме, донесена сякаш от вятъра, идеята
за Алея на Възраждането завладяла умовете и сърцата на групата интелектуалци, бивши съученици от
варненската Мъжка гимназия, и те създали комитета “Българско Възраждане”. Броени месеци след това,
на 15 февруари 1908 г., кандидат-членовете на комитета се събрали в салона на Г. Антонов, за да обсъдят
проектоустава. Единодушно с член първи от гл. І те конституирали комитета и неговото име. Член втори
посочва, че “Целта на комитета е да въздигне в Варненската морска градина 22 памятници, от които двадесет на български деятели от Възраждането насам до Освобождението, един памятник на Науката или
Възраждането и един на Свободата”.

раждането на алеята
По-надолу в устава става ясно, че “доброволни пожертвувания се събират от частни лица, от общини, окръжни съвети, дружества и от държавата”. Струва си да се цитира категоричният член шести:
“Памятникът в чест на Хр. Ботев, който се строи пръв се въздига от инициаторите. Никакви помощи
от външни лица не се приемат за този памятник”. Привилегията да построят Ботевия паметник
инициаторите не отстъпили на никого. Според член 14, член на Комитета може да стане всеки, който
внесе 100 лева, а който внесе 5000 лв. и повече, става почетен член.
В края на деня събранието приело текст на писма, които да се изпратят до ректора на Софийския
университет, до митрополит Симеон и до учителите Божил Райнов,
Ив. Церов и Г. Балкански, за да предложат те личностите, на които да се изградят паметници. Докато
членовете на комитета “Българско Възраждане” очаквали отговор, в града бил сформиран специален
комитет за честване на наближаващата 30-годишнина от освобождението на България от османско
робство.

Макар и основната задача, с която сам се натоварил този комитет, да била честването на юбилейната
годишнина, неговите членове развили бурна дейност в много посоки. По тяхно предложение на 6 февруари
1908 г. Общинският съвет взел решение да преименува Приморската градина в “Сан-Стефанска България”
и решението си обнародвал в общинския вестник на 26 април 1908 г. Пак по тяхно предложение общинарите гласували единодушно в деня на честването на Освобождението да бъде положен и осветен основен
камък на паметник, посветен на Царя Освободител. На 19 февруари 1908 г. честването на празника действително се състояло, топовни салюти от параход “Надежда” огласяли Приморската градина, докато основният
камък бил полаган. Паметникът не бил построен.
На 1 юни 1908 г. пристигнал отговорът на запитването и по този повод в сградата на Митрополията се
събрали председателят на комитета Харалан Николов, секретарят арх. А. Несторов и Марин Костов – касиер
на комитета. Под председателството на митрополит Симеон отговорът бил обсъден и настоятелството на
комитета взело решение: определило “лицата, на които да се въздигнат памятници”: А) Духовни деятели:
Отец Паисий, Софроний Врачански, Неофит Бозвелията, Иларион Макариополски, Неофит Рилски, Антим І.
Б) Писатели: Петър Берон, К. Фотинов, В. Е. Априлов, Петко Р. Славейков, братя Миладинови, Г. Кръстевич,
Тодор Икономов. В) Политически деятели: Г. С. Раковски, Любен Каравелов, Васил Левски, Хр. Ботев,
Ст. Караджа, Георги Бенковски, Панайот Волов. Решено и записано било също така всяка година на 27 юли,
деня на освобождението на Варна от османско робство, да бъде откриван по един паметник от утвърдения
списък. Със заповед № 555 от 22 март 1908 г. Министерството на народната просвета одобрило Устав на
комитета “Българско Възраждане”, а с решение от 19 януари 1910 г. Общинският съвет уважил молба на
Комитета с вх. №633 за предоставяне на разположение на комитета на онези места в Приморската градина,
върху които ще се поставят 22-та паметника. Под решението стоят подписите на кмета Иван Церов, Кръстю
Трошев, Н. Киряков и други. Цялата по-сетнешна дейност на комитета сочи добрата организаторска работа на
инициаторите: адвоката Коста Ранков – кметувал два пъти във Варна, бъдещ народен представител, д-р Т.
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Иванов, известния в Европа арх. Дабко Дабков, М. Г. Костов, д-р
Аршинков – обичания от всички доктор на бедните, градския
инженер Г. Бърнев, д-р Б. Ючормански, Михаил Георгиевич, д-р
Панайот Ранков, Д. Бончев, Харалан Николов, Максим Иванов,
Благой Ангелов и д-р Иван Екимов.
През следващите няколко десетилетия имената на инициаторите
ще се срещат все по-често наред с имената на много други интелигентни, предприемчиви, имотни или не толкова имотни варненци, оставили по нещо в историята на града. В устава на комитета
са посочени и членовете на настоятелството: председател Харалан
Николов, секретар Атанас Несторов, касиер М.Г. Костов,
членове д-р Ючормански и инж. Георги Бърнев, на когото
Началото на Алеята в очакване на своите паметници
Варненската община възложила проектирането на алеята.
Следващата година на 27 юли бил открит и осветен паметникът на Васил Левски, изработен отново от Жеко Спиридонов. Същата година започнала Балканската война,
след нея – Междусъюзническата и след това – Първата световна. Първи след войните, на 24 октомври 1920 г.,
бил открит и осветен паметникът на Иван Вазов, изработен от Андрей Николов. На 24 май 1926 г. бил открит и
осветен паметникът на Паисий Хилендарски – работа на скулптора Кирил Шиваров, а на 10 август 1930 г. бил
открит и осветен паметникът на митрополит Симеон, изработен от проф. Иван Лазаров. На 7 октомври 1936 г.

Проектът на инж. Георги Бърнев, приет от комитета “Българско Възраждане“

мечтата на инж. Бърнев
Георги Бърнев е роден на 13 февруари 1875 г. в Цариград, баща му бил търговец, а майка му е по-малката сестра на известните братя просветители
Никола и Сава Георгиевич. Георги Бърнев завършил Държавната мъжка
гимназия “Фердинанд І” във Варна през 1893 г., а след това учил в Париж,
откъдето се прибрал с диплома за инженер на цивилни строежи от Националната школа за мостове и пътища. През 1901 г. отслужил военната си
служба и станал общински инженер във Варна. Раждането на идеята за Алея
на Възраждането през май 1908 г. така ентусиазирало младия инженер, че
два месеца по-късно, на 25 юли 1908 г. той вече положил подписа си под
проекта за Алеята с паметниците, разполагайки паметниците по имена и по
ред, предоставен му от комитета “Българско Възраждане”. Завършената няколко десетилетия
по-късно Алея се различава от проектираната, но все пак именно първият проект посочва нейната
ширина, разстоянията между паметниците, мястото на всеки паметник поотделно. По-късно инж.
Бърнев ще вземе участие в откриването на повечето от паметниците, ще участва в монтирането на
някои, а на три от тях лично ще напише актовете, положени в основните им камъни. Сбъдването на
мечтата му започнало на 27 юли 1911 г., когато бил открит и осветен първият паметник в Алеята на
Възраждането – паметника на Христо Ботев, изработен от скулптора Жеко Спиридонов.
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бил открит и осветен паметникът на Васил Априлов от Кирил Тодоров. На 2 август 1939 г. бил открит и
осветен паметникът на Хаджи Димитър от скулптора Васил Вичев. Паметникът на Хаджи Димитър е последният, изграден в Алеята по списъка на комитет ”Българско Възраждане”. След неговото откриване комитетът
прекратил своята дейност.
Макар и нереализирани, трябва да споменем няколко решения на Общинския съвет, свързани с изграждането на музейна сграда именно в Алеята на Възраждането. С първото решение, взето по настояване на
Археологическия музей, на заседание с протокол № 174/22.02.1908 г. общинарите отстъпили на Археологическия музей празното място от 1 921 кв.м зад сегашния Матроски клуб, за да изградят археолозите нова
сграда на своя музей. По-късно на свое заседание, проведено на 24 февруари 1909 г., Общинският съвет
предоставил нов терен със същата квадратура между сградата на дружество “Майка” и училище “Св. Наум”,
там, където сега се намира Централна поща. През това време Алеята на Възраждането в Приморската
градина била моделирана, тя добила своите привлекателни контури, осветени били паметниците на Ботев и
Левски. Новата атмосфера, излъчвана от Алеята, подсказала няколко идеи на ръководството на Археологическото дружество, което след събрание, проведено на 20 май 1915 г., се обърнало с молба към Общинския
съвет да продаде предоставеното място до училище “Св. Наум” и с получените пари да основе Фонд за
изграждане на сграда на Музея в Приморската градина. Общината така и направила – откупила мястото за
постройка на Телеграфо-пощенска станция, а дружеството внесло парите във фонд “Постройка на музей”.
За съжаление времето отминавало, а парите постоянно не стигали и за начало на строежа. Така добрата
идея постепенно заглъхнала в годините.
След като бил прекратен през 1939 г., строежът на паметници в Алеята на Възраждането продължил
през 1973 г. На 2 юли били открити паметниците на Георги Бенковски от скулптора Веселин Начев,
на Петко Славейков от Иван Ковачев, на Г.С. Раковски от Павел Джеферов, на д-р Петър Берон от Альоша
Кафеджийски и на Любен Каравелов от Евгени Баръмов. По-късно, през 1997 г. бил открит паметникът на
Гоце Делчев от Павел Джеферов, а през 1998 г. – на Захари Стоянов от Евгени Баръмов. Паметникът на
П.К. Яворов, работа на скулптора Киро Янев, беше открит през 2001 г.
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