
Д о средата на XIX век, районът 
на днешната Морска градина 

е бил голо поле, извън крепостните 
очертания на града. Първообразът 
на градска градина за обществено 
ползване възникнал през пролетта 
на 1862 г. В началото тя представля-
вала зеленчукова градина на място-
то, където сега е  входът-колонада, 
а  по-късно, на още 4 декара, били 
посадени вишневи дръвчета.

След Освобождението, през 1881 г., 
кметът Михаил Колони пръв по-
ставя въпроса за създаването на 
градска градина и  съвременен при-
морски парк. Активността му бързо 
дала резултати – градината скоро 
стигнала 26 декара, засадени били 
първите 130 дръвчета и  били про-
правени пътеките. И  ето „надвечер 
алеите се пълнят с върволяци кава-
лери и модно накичени дами“.

Морската градина е  завинаги 
свързана с  името на Антон Новак. 
По молба на варненската община, 

през 1894 г. Карел Шкорпил пока-
нил паркостроителя, който приел 
и  на следващата година бил назна-
чен за Управител на градината. Той 
се заел с  работата си с  ентусиазъм. 
Задачата по набавянето на подхо-
дящата дървесна растителност била 
епична. Ценни екземпляри били 
пренасяни с  каруци от Варненско, 
Лонгоза, Странджа, Средиземномо-
рието и  Цариград. Скоро Морска-
та градина си спечелила славата на 
най-красивия парк на Балканите. 
През 1899  г., „предвид голямата де-
ятелност“, общината продължила 
договора на Антон Новак и  му по-
строила къща, която се намирала до 

Постепенно паркът растял. През 
1912–13 г. били направени няколко 
чешми, прокарано било електрическо 
осветление и канализация. За опазва-
не на зеленината била поставена же-
лязна ограда, която съществувала до 
1958 г. В началото на 1930–те години 

донесени нови семена и  луковици, 
а от Франция – дръвчета от нови ви-
дове – кедър, туя, манастирска хвой-
на, юки, либоцедрус и др.

През 1907 г. била обособена Алея 
на Българското възраждане. Сред-
ствата били събирани от дарения 
от обществеността, търговците 
и  общината. Първият паметник, на 
Христо Ботев, бил открит на 27 юли 

дата бил открит паметник на Лев-
ски. Заредилите се войни прекъсна-
ли начинанието. Едва през октом-
ври 1920-та приживе бил издигнат 
паметник на Иван Вазов. Следват 
паметниците на Паисий Хилендар-
ски, Хаджи Димитър, Васил Апри-

-

-
ненски скулптори.

Още в  началото, във вишневата 
градина бил построен т.н. „Салаш“ 

Уникалната Морска 
градина на Варна  
и нейният създател
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-
ма. Иззидан бил и  шадраван с  из-
ворна вода.

През 1906 г. започнал строежът 
на една от най-известните забеле-
жителности на града – Аквариумът 

Комисия определила мястото, об-
щината го одобрила и отпуснала не-
обходимите средства. Сградата била 
завършена през 1911 г., но поради 
последвалите събития първоначал-
но там било поместено Морското 

-
барското училище. Аквариумът бил 
открит чак на 17 септември 1932 г. 
Пред него било моделирано релефно 
изображение на Черно море и край-
брежието му. В съседство, на място-
то на Обсерваторията, през 1920-та 
бил построен първият летен театър, 
в който между 1926 и 1939 г. се про-
веждали Варненските музикални 
тържества, предшественик на „Вар-

-
тър бил строен през 1960–61 г.).

През 1921 г. Варна била обявена 
за курортен град, което дало силен 
тласък на развитието и на Примор-
ската градина: построени били дър-
вени павилиони, където по празни-
ците свирeла музика, устроен бил 
детски кът с люлки. През 1928 г. на 
варненския тенис-клуб е  отпуснато 
място за игрище. Вървяло и  строи-
телството на новото казино-бюфет.

В  средата на петдесетте годи-
ни на миналия век били поставени 
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осем нови чешми; на крайбрежната 
алея под Аквариума била постро-
ена нова чешма за минерална вода. 
Мястото от долната страна на мо-
ста при Алпинеума било преустро-
ено и превърнато в езеро. Пак през 
тези години в  сградата на бившето 
италианско консулство бил устроен 
Военноморския музей, а година след 
това, на 21 ноември 1957 г. бил от-
крит корабът-музей „Дръзки“. През 
1961 г., в  горната част на Морската 
градина била открита зоологическа 
градина. Близо до нея се поместил 
Природо-научният. Малко по-къс-
но, през 1968 г., на мястото на стария 
летен театър е  построена Астроно-
мическата обсерватория.

Задължително посещаван от аби-
туриенти и младоженци бил Панте-
онът на загиналите в борбата срещу 

фашизма, издигнат през 1961 г. Били 
издигнати и  „Братската могила“ на 
загиналите през 1877–78 г. руски 
войници. При входа срещу Иконо-
мическия университет имало памет-
ник на Ленин, а през периода 1949–
56 г., когато градът се казвал Сталин, 
в градинката пред входа имало и не-
гов паметник.

Често в градината се провеждали 
и  социални мероприятия. Влиза-
нето се заплащало, разигравали се 
томболи, а събраните суми отивали 
за благотворителни цели – за ин-
валидите от войните, за вдовиците 
и сираците, за ученическите трапе-
зарии. 

-
то го познаваме днес, бил оформен 

-
пов, главен архитект на града. �

Според градския архив, Antonín Novák, наричан в България Антон Новак, е роден на 7.12.1860 г. във Винорж. За-
вършва професионалната гимназия (Zemská škola) в Прага – Троя, специалност „Овощарство“. Специализира гра-
динска архитектура, работа с водоизточници, проектиране, архитектура и дизайн на зелени пространства.
С желание откликва на поканата, пристигнала от България. Пристигайки в непознатата страна, той се влюбва в ней-
ната природа и хора и остава да живее в нея. В продължение на 42 години е Управител на градските паркове. Делото 
на живота му е Морската градина във Варна, която се превръща в негов паметник. За своята работа и успехи е от-
личен от цар Фердинанд.
Умира във Варна на 85 години.
През 2005 г., по повод двойния му юбилей – 145 години от рождението и 60 години от смъртта му, „Дружеството за 
българо-чешко и словашко приятелство“ заедно с кметството на Варна и Националният архив откриват в негова 
чест изложба, наречена „Зелена Варна“.
На 25.08.2008 г. общинските съветници вземат решение, че площадът пред входа на Морската градина ще носи 
неговото име.
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