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Резюме: В статье рассматривается возникновение архитектуры сецессии в болгарской 

столице Софии. Внимание уделяется изменяющимся оценкам сецессии среди 

специалистов и широкой общественности за последние несколько десятилетий. Был 

проанализирован ряд стилистических особенностей архитектуры сецессии. 

Значительные архитекторы и некоторые значительные здания сецессии в столице. 
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Архитектура на сецесиона в българската столица София в началото 

на XX век: влияния, творци, рецепция, памет 
 

 

Годината е 1904. В периферията на центъра на бързо растящата българска 

столица, на централния тогава (а и днес) булевард „Дондуков“, но достатъчно далеч от 

деловата глъчка по натоварената улица „Търговска“, строителни работници завършвали 

работата си по нова и елегантна постройка. Австрийският лекар и собственик на 

сградата – д-р Адолф Функ, вероятно бил доволен от резултата. Разчупената 

планировка, просторните овални прозорци и ред други нововъдения били нещо 

невиждано и непознато за тогавашна София. Доволни били изглежда и проектантите, а 

това щяло да стане първият им от дългата поредица престижни и успешни проекти в 
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тeхния „сецесионов“ тандем, оставил дълбока диря в българското архитектурно 

наследство. Разказва се, че самият Георги Фингов, единият от двамата, в сигурно най-

успешното българско архитектурно бюро от началото на миналия век, възкликнал с 

радост, че със завършването на къщата на д-р Функ, първата истинска сецесионова 

сграда в столицата вече била станала реалност. Този смел и авангарден за времето си 

проект отварял сецесионовата глава в историята на българската архитектура, която 

съвсем скоро щяла да получи не по-малко бляскаво и вдъхновено продължение. А 

сградата на д-р Функ, изградена първоначално, за да приюти неговата акушеро-

гинекологична клиника, но сменила впоследствие редица собственици и 

предназначения, продължава до днес да краси повече от столетие ъгъла на „Дондуков“ 

и бул. „Левски“, пазейки и спомена, и духа на една отминала епоха.  

 Тръгвайки от този емблематичен пример и неговите създатели, нека в духа 

академичните традиции се прехвърлим към проблема за изследователите на сецесиона 

в българска среда и съответно за неговата по-отдавнашна и скорошна рецепция. 

Явлението е предизвиквало интерес на изследователи с разнообразна школовка. 

Сецесионовата проблематика е разглеждана от различни перспективи – изкуствоведска, 

историческа, урбанистическа, била е обект, разбира се, и на специалисти с фокус върху 

историята на архитектурата. От днешна гледна точка има ярко изразен интерес към 

сецесиона и неговото наследство както от страна на различни специалисти, така и от 

широката публика. Основни двигатели на този интерес днес са стремежът за запазване 

на културното и архитектурното наследство и за опазване на духа на града чрез 

местата, които са свързани с отминали исторически епохи. А точно този стил, с 

присъщата му виталност и артистизъм, се радва на специални адмирации. 

Сецесионовата архитектура мобилизира също и гражданска активност, изразена в 

различни инициативи за съхраняване на отделни, заплашени от разрушение, стари 

сгради.  

С оглед на тази ясно изразена изцяло позитивна оценка на сецесионовото 

наследство към днешна дата фактът, че допреди петдесетина години то е било не само 

силно пренебрегвано, но дори естетиката му е била категорично отричана от 

социалистически културтрегери, вероятно звучи донейде парадоксално. Крайната 

неприязън към сецесиона от страна на тружениците на ранния социалистически 

реализъм е подробно коментирана от историка Поппетров, който отбелязва пълно 

отричане и пренебрежение към този стил след 1944 г. Според него изцяло негативното 

възприемане на стила е част от представата за наличието на упадъчни тенденции в 

българското изкуство в началото на ХХ век, а сецесионът се е превърнал в централна 

мишена за воюващите с формализма критици от края на 40-те и 50-те години на 

миналия век. Според тази линия, сецесионът се явява най-ниската точка в 

деградиращото буржоазно изкуство и е третиран като силно елитарен стил с 

формалистичен уклон, дирещ бягство от действителността и лишен от всякакво идейно 

съдържание. Това изцяло негативно отношение е донейде парадоксално на фона на 

далеч по-благосклонното възприемане на еклектика в архитектурата. Поппетров 

отбелязва появата на „частична реабилитация“ към края на 70-те години и все по-

честото споменаване на „анатемосваното някога название“  (Поппетров 1994: 271- 272).  

Същото крайно негативно отношение към сецесиона отразява и изкуствоведът 

Ангелов, който добавя, че в своя статия от 1977 г. в списание „Изкуство“ бил 

предложил преоценка на стила в опит да излезе от съществувалите дотогава 

определения за сецесиона, като декадентско буржоазно изкуство и като антиреализъм, 

обслужващ реакционни сили (Ангелов 2016: 7).    
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  В действителност първоначалното възобновяване на интереса към стила в 

европейски мащаб (60-те години) подминава българската публика. Изследователски 

интерес може да бъде регистриран в появата на отделни публикации по темата от края 

на 70-те години на миналия век. И двамата посочени по-горе автори споменават, че 

смяната на отношението към сецесиона може да бъде поставена към края на 70-те 

години, но тази промяна едва ли е усетена извън тесните професионални кръгове на 

ограничен брой интелектуалци с интереси по темата. За истински и траен интерес към 

сецесиона в българска среда може да се говори едва в началото на 90-те години, което 

се отразява в рязко нарасналия брой на сериозните професионални изследвания и 

публикации, както от и различните други прояви (напр. изложби). Сецесионът, и в 

частност сецесионовата архитектура (вероятно в най-голяма степен именно тя), вече се 

радват на специално внимание от различна публика извън ограничените академични 

рамки. 

 В самото начало на XX век сецесионовите влияния намират благодатна почва в  

големите градски центрове в България. В град Русе се изпълняват някои ранни проекти 

и стилът оставя значим отпечатък върху архитектурата на градовете Пловдив и Варна. 

Столицата София, като най-динамично развиващият се център, който вече е привлякъл 

значителна част от политическия и културния елит на страната, естествено застава във 

фокуса на това развитие. Разпространението на сецесиона е частично обусловено от 

необходимостта от нов представителен стил на множеството строящи се обществени 

сгради, както и за личните домове на по-заможните люде. По това време все още 

изцяло доминират академичните неостилове, които навлизат в страната с идващите от 

чужбина архитекти. Архитектурата от първите две десетилетия, след създаването на 

модерната българска държава, е изцяло резултат от тази тенденция. В самия край на 

XIX век обаче в страната се завръща първото поколение български архитекти, които са 

получили образованието си в престижните европейски университети и по тази причина 

са отлично запознати с набиращия все по-голяма популярност в Европа нов стил.  

 Като столица на новата българска държава, София съсредоточава значителна 

част от политическия, стопанския и културния елит на България. Трябва да се има 

предвид и изразено централизирания модел на развитие на страната, при който 

главният град бързо се превръща в притегателна сила за голяма част от 

представителите на елита. От значение са и икономическите възможности. В съчетание 

с протичащия процес на формиране на различните държавни и обществени институции 

и търсенето на признание за новата държава, София естествено предоставя особено 

благодатна почва за разпространение на новия стил. От ключово значение е, че в 

първите десетилетия специалистите в различните области са чужденци. До тях 

постепенно застава една все по-нарастваща прослойка от млади българи, получили 

наскоро образованието си в чужбина и завръщащи се от европейските университети с 

актуалните за времето си идеи и знания. В това първо поколение български 

специалисти с елитно европейско образование ключово място заема първото поколение 

български архитекти. Освен в  София, сецесионовата архитектура получава широко 

разпространение в Русе, Варна, Пловдив – все градове с растяща делова социална 

група, която има изразена европейска културна ориентация и редица манталитетни 

сходства със средните класи на континента.  

    В България сецесионовата архитектура се разпространява около десетилетие 

след възникването си в европейските метрополии. Като цяло стилът е топло приет не 

само от архитекти, но и от хората на изкуството в различните сфери и за повече от две 

десетилетия става предпочитан от мнозина художници и илюстратори. Сецесионът 
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навлиза в почти всички графични приложни форми – мотиви се използват за оформяне 

на книги и плакати, но също за грамоти, поздравителни адреси, ресторантски менюта, 

банкноти; отделно широко приложение той намира в дизайна на мебели, стъклописи и 

т.н. Дори бихме могли да кажем, че сецесионовата естетика става определяща в 

първите две десетилетия на XX век. Сецесионът се превръща, в някакъв смисъл, в израз 

и платформа на разрастващата се модернизация и европеизация на българската 

култура. В България се разпространява в социална и културна среда, която е много 

различна от тази в европейските метрополии, където той първоначално избуява. Едва 

ли е необходимо да се привеждат широк набор от доказателства за това, че културната 

ситуация в София от края на XIX и началото на XX век има редица специфики въпреки 

протичащите интензивни процеси на промяна. Дори да оставим настрана въпроса за 

несъпоставимите мащаби, културната ситуация в българската столица е много различна 

от тази във Виена или Мюнхен, което предопределя и редица специфики в местните 

проявления. От друга страна, адаптивността към различни местни специфики, една от 

чертите на сецесиона като цяло, благоприятства присаждането на неговата естетика и 

идеи на българска почва.       

  Сецесионовата архитектура отговаря отлично на нуждите и търсенията на 

архитектите и публиката в страната към онзи момент най-вече със своите изразни 

средства и в значителна степен с идейното си съдържание. Една от дилемите, на които 

стилът дава отговор, е взаимодействието между чуждите влияния и специфично 

националното. Изкуствоведът Валентин Ангелов отбелязва еклектичността на 

сецесиона и податливостта му на взаимодействие с донякъде сходни стилове и 

артистични течения. В българската архитектура тези взаимодействия са основно с т. 

нар. „старобългарски стил“ (от редица автори определян като „национален 

романтизъм“ под влияние на ясно изразена национална романтика). Стилът е породен 

от търсенето на репери на националната идентичност, осмисляне на родното, обръщане 

към величието на българската държава през Средните векове (Ангелов 2016). Обща 

черта между двата стила са декоративните тенденции, а преплитанията са толкова 

силни, че в отделни примери дори може да се говори за симбиоза между двата стила.  

Като цяло една от чертите на сецесиона е неговата значителна адаптивност към други 

форми, което способства за преход и междинни варианти с други стилове.  

Редица изследователи на българската архитектура от началото на XX век 

разграничават две ясно изразени тенденции в нея, като при различните автори има 

терминологични различия. Някои са склонни да определят двете течения като 

„старобългарски стил“ и „сецесион“ (Ангелов 2016); друго терминологично 

разграничение е националромантизъм и сецесион (Банков 1997). Ангелов посочва, че 

предпочита първото название заради по-ясната му определеност и историчност. 

Характерна черта на първата линия е обръщането към и търсене на вдъхновение в 

Средновековната българска държава. Втората тенденция отправя поглед в съвсем друга 

посока, към най-модерния за този момент европейски стил в изкуството, какъвто е 

сецесиона. Въпреки това ярко различие, на едно първо ниво, редица автори виждат 

множество общи елементи в двете течения. Например Банков говори за „двете лица на 

една същност, основополагане на модерната архитектура на 20 век“, като аргументира 

позицията си с изразения стремеж и у двата стила за скъсване с установените 

академични конвенции и търсене на класическа симетрия (Банков 1997: 16).  

Банков определя като основоположник на първата тенденция архитект Антон 

Торньов, като стилистичните особености на течението са видими в първия му значим 

проект – църквата „Св. Никола Софийски“, която е построена в периода 1896-1900 г.; 
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характерно за нея е целенасоченото обръщане към традициите на старите български 

майстори-строители. Тази стилистика, според Банев, се споделя от редица други 

архитекти като: Петко Момчилов, Наум Торбов, Йордан Миланов и др. Според тази 

трактовка „безспорните шедьоври“ на стила са Централните хали и Минералната 

баня; характерни за двете сгради са  богатата пластична орнаментика, която репликира 

средновековните архитектурни образци. В същото време Банков говори за „сецесионов 

дух на орнамента“ при тези сгради, като ярка тяхна черта. Би следвало да се добави 

още, че гербът върху Халите и част от декорацията на банската постройка са дело на 

един силно повлиян от сецесиона художник като Харалампи Тачев.  

Според един от другите главни изследователи на българския сецесион, архитект 

Петър Йокимов, в архитектурата на софийските Централни хали, построени в периода  

1909-1911 г. по проект на възпитаника на Букурещкия университет, архитект Наум 

Торбов, национално-романтичната идея се сраства със сецесиона. Освен във външната 

орнаментика, сецесионовите влияния се проявяват във витражните прозорци (Йокимов 

2005: 54). В подобен стил са издържани редица важни обществени постройки – 

Синодалната палата, Богословския факултет, Семинарията. При всяка от тях може 

да се открие известен сецесионов отзвук във фасадните декорации. Сецесионът, 

доколкото е изразен при тези сгради, остава просто акцент. В изграждането на 

Синодалната палата се виждат заемки от архитектурата на старинния Несебър и 

църквите в Света гора. Едва ли е трудно да си представим, че подобна архитектура на 

обществените сгради няма да се възприема положително сред широките кръгове, тъй 

като това е архитектура, реферираща към отминали ценности и стародавно наследство 

в една, на практика, новооснована държава, поне от гледна точка на институциите на 

модерните общества.  

 С оглед на дискусиите, дори сред различните изследователи, въпросите около 

особеностите на стила заслужават допълнително внимание. Сред ненапълно изяснените 

остават няколко ключови момента. Сред тях например е, доколко сецесионът има ясно 

формулирана и цялостна художествена и естетическа концепция? И доколко 

единствено е предпочитание на творци в отделни техни произведения? Иманентна 

черта на стила, за която изглежда има консенсус сред изследователите, е неговият 

артистизъм и типичният полет на въображението. Изкуствоведът Ангелов акцентира на 

това, че сецесионът е много повече от стил в изкуствата. За него това е естетическа 

позиция, цялостно ново светоусещане (Ангелов 2016: 9).   

Съгласие има и по отношение на факта, че стилът бележи рязко скъсване със 

съществуващите академични практики и конвенции. Оттам и едно от наименованията 

на стила – Secession, получило широко разпространение сред виенските творци и оттам 

одомашнено и у нас. Тази линия се илюстрира чудесно от мотото за стремежа към 

свобода в изкуството и за вписване в духа на съвремието, изписано на прочутата 

сецесионова изложбена сграда на Олбрихт в австрийската столица – „Der Zeit ihre 

Kunst. Der Kunst ihre Freiheit“. Сецесионовото изкуство е движено от изблик на 

артистично вдъхновение, в търсене на освободеност (дори отричане) на политически и 

социални норми и императиви. Стилът се характеризира с буквално възпроизвеждане 

на природните форми и с отричане на академичния канон да се следват стриктно  

традициите в занаята. Както пише през 1895 г. Ото Вагнер, един от корифеите на 

движението, само модерният живот може да бъде изходна точка за художественото 

творчество. В същия дух са и думите на Херман Бар, един от вдъхновителите на 

сецесиона: „Ние искаме да обявим война на стерилната рутина“.  
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Това отделяне от традицията се комбинира с голям интерес към разнообразни  

растителни мотиви в комбинация с различни стилизирани абстрактни орнаменти   

(включително стилизирани елементи от различни култури – византийски, японски и 

т.н.). На почит са максимално изчистените и елегантни форми, които придават 

естетическа изтънченост и финес. Ясно изразена черта на сецесиона е силната връзка с 

органичното начало в природата, мнозина споделят преклонението пред природата, 

което е силно застъпено сред влиятелните философи от XIX век. Значителна част от 

творбите правят реверанс към природната виталност, много от авторите се стремят към 

пресъздаване на цъфтежа в растителния свят. Тези тенденции са представени от богат 

букет от флорални мотиви. В този смисъл сецесионът се разграничава от редица 

следващи артистични и художествени тенденции, вдъхновени от машината и 

техниката, които включват в дизайна си индустриални форми. Тази важна черта на 

стремежа към обновление може да бъде видяна и в търсената връзка с природата.  

Сецесионът най-често намира изява във фасадна орнаментика, а също и като 

част от украсата на врати, прозорци, парапети и други външни елементи. Все пак 

сецесионовите творци запазват разбирането, че основната мисия на архитекта е 

разкрасяването чрез обличането на стените на сградата. Въпросите за обема, функцията 

конструкцията – все типични за модернистите – не стоят в такава степен на дневен ред 

при сецесионистите. В същото време се възприемат нови материали и нови строителни 

техники, като цяло се забелязва стремеж към следване на новите естетически и духовни 

търсения на времето. Във връзка с това, че възникват нови функционалности на 

жилищата или обществените сгради, както нови потребности у поръчителите,  много от 

архитектите отговарят бързо на тези промени и тук сецесионът със своите идеи и 

стилистика пасва добре на променените условия.   

Посочените по-горе характеристики описват сецесиона като многолико явление, 

но и такова, показващо някои вътрешни противоречия. Въпреки отделянето от 

историческите  стилове в архитектурата с тяхното широко претворяване на 

исторически  епохи (т.нар. нео-стилове), някои архаични нотки не са съвсем чужди 

на сецесиона с референциите на отделни примери към ранното Средновековие. Тъй 

като скъсването с традицията става в комбинация с отделни консервативни нотки, 

сецесионът може да бъде разглеждан като кръстопът, където взаимно си влияят 

търсенето на новото и традицията (Ангелов 2016). В по-общ план може да се каже, че 

сецесионът изиграва значителна роля в процесите на обновление и търсене на нова 

артистична изява в българската култура от началото на XX век с прехода от 

педантичното възпроизвеждане на природата към творческата преработка, посредством 

освободеното въображение на индивидуалния артист.  

  Мнозина приписват на сецесиона освен това елитарност, включително 

критикуващите стила от позициите на социалистическия реализъм. Но сравнен с 

архитектурните представители на академичните нео-стилове в градската култура, 

трудно може да се каже, че сецесионът бележи завой в елитарна посока. Разбира се, не 

може да не се отчете, че сецесионът е свързан в голяма степен с нуждите и търсенията 

на градските елити (разбирани най-общо като средната градска класа), особено когато 

във фокуса са проявленията в архитектурата. Но могат да се намерят редица аргументи 

в полза на егалитарната нагласа сред редица творци. Така например сецесионовата 

естетика намира твърде широко приложение в различни по вид печатни издания – 

покани, брошури, списания – голяма част от които са изразено насочени към широката 

публика. Какво да кажем за плаката, претърпяващ бурно развитие през периода с 

широко използване на сецесионови елементи. Освен това трябва да се имат предвид 
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каналите на разпространение, навлизащи в изцяло нова територия извън 

художествената галерия и търсещи излаз към изцяло нови публики.        

Така сецесионът може да бъде видян като творческо поле с редица свои изразени 

особености, в което се наслояват множество национални, регионални и фолклорни 

специфики. Твърде значим при него е и личностният фактор в специфичната трактовка 

на отделния творец в работата му, която е повлияна от общото сецесионово течение, но 

в същото време проявява индивидуални особености, което в един по-общ план отговаря 

на сецесионовия дух за свободно творческо изразяване извън твърдо фиксирани рамки.  

По тази причина анализите на архитектурните проявления на сецесиона в българска 

среда би следвало да обърнат специално внимание на индивидуалните търсения на 

отделните архитекти.   

  Според Банков началото на „истинските сецесионови творби“ би следвало да се 

свърже със спомената сграда на д-р Функ, която е проектирана през 1903 г. от 

архитектурното бюро на Фингов и Маричков (Банков 1997: 16). По спомените на 

Фингов, сградата предизвикала фурор сред столичното общество. Характерна 

особеност при нея е скъсването с традиционните пространствени форми, в значителна 

степен освободеност на плана според логиката на вътрешните пространства. Според 

Ангелов, сецесионовите примери представляват две вътрешни направления; едното 

течение следва плътно сецесионовите принципи, без да се влияе от български традиции 

в изкуството и строителството. За такива примери той определя спомената къща на 

Функ, домът на д-р Моллов. Като втора линия – разграничава „симбиозата на 

сецесионната архитектурна естетика с лелеяните у нас идеали за родното“. Според него 

заемките от европейския сецесион се „редактират“ съобразно наложилия се вече в 

някаква степен „старобългарски стил“, което той определя като „своеобразна 

модернизация на националната традиция“. Тази симбиоза ражда „националните форми 

на българския архитектурен сецесион“ – което Ангелов нарича „национален 

романтизъм“. В същото време откроява еклектичността на българския сецесион, който 

освен „старобългарски“ мотиви включва елементи от барока, традиционната къща и 

т.н. (Ангелов 2016: 36) Според Ангелов втората линия в сецесиона, европейската, се 

радва на по-голям успех. Тук са типичните представители на сецесиона, като 

архитектите Фингов, Маричков и Койчев, но също отделни проекти на Никола Лазаров, 

Димо Ничев, Дабко Дабков.  

  Случаят на архитект Никола Лазаров показва съчетание на академизъм и 

френски вариации на еклектиката в комбинация със сецесионови влияния. Никола 

Лазаров, който безспорно е едно от най-големите имена в българската архитектура от 

този период и иначе твори почти изцяло в историческите стилове (значителен 

еклектизъм, но все пак водещ е френският нео-барок), в някакъв смисъл не устоява на 

сецесионовото „изкушение“ и прави няколко опита в сецесионната архитектура. 

Първият пример е къщата на д-р Димитър Моллов на площад „Народно събрание“, 

която може да бъде наредена сред най-блестящите сецесионови примери, и въпреки че 

е добре запазена, остава в известна степен недооценена. Причината за това вероятно се 

крие във факта, че тя остава в голяма степен „затисната“ и скрита от заобикалящите я, 

построени впоследствие, далеч по-масивни сгради.  

Друг знаков пример от сецесионовото творчество на Никола Лазаров са двете 

къщи на братя Парушеви, намиращи се на бул. „Евлоги Георгиев“ и ул. „Оборище“, 

които изпъкват с романтичните си кули. С убеденост може да кажем, че тази стъпка, 

встрани от обичайната за Лазаров стилистика, е допълнителен свеж полъх не само в 

неговото творчество, но и в архитектурния облик на столицата като цяло, а двете 
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сгради на „Оборище“ остават сред най-емблематичните примери за софийската 

архитектура от началото на XX век.  

В подобна линия се вписват и две творби на австрийския архитект Фридрих 

Грюнангер – вероятно най-влиятелния архитект в българската столицата от първото 

поколение, който иначе е ревностен последовател на академизма в най-чистя му вид. 

Грюнангер, който е определян като „придворен“ архитект (действително проектира 

разширение на Двореца) и е автор на множество пищни частни и обществени сгради в 

историческите стилове, също прави опит в новия за него стил. Два негови проекта 

носят силни сецесионови влияния – Духовната академия (построена 1904-1908 г.), 

която се свързва със сецесиона основно заради колаборацията с Хараламби Тачев при 

декорациите, и Централната синагога (построена 1904-1909 г.), която се отличава с 

екзотичност във външната декорация и стремеж към новаторство в екстериора 

(Йокимов 2005: 54-58).  

  След първите успешни опити сецесионът се налага в столичната среда и остава 

мярка за модерност за продължителен период от време. Важен момент е, че бива добре 

приет от частните поръчители, каквито са д-р Функ, д-р Моллов и братя Парушеви.  В 

същото време към него се ориентират и различни институции и в резултат на това са 

построени сградите на Софийската банка (на ул. „Московска“ 19), сградата на 

Занаятчийско-дюлгерското  дружество (на бул. „Христо Ботев“ 71). 

 Трябва да се отбележи и възникването на нова организация на българските 

творци. Следвайки модела на артистичните сдружение в европейските метрополии, 

българските творци създават своя организация в столицата. През 1903 г. представители 

на различните изкуства – художници, декоратори, архитекти – учредяват сдружението 

„Съвременно изкуство“. Първият председател на дружеството е Харалмпи Тачев, а 

творците, които са събрани  в това дружество, търсят, според някои трактовки, нови 

пътища и по тази причина движението се вписва в сецесионовите форми (Банков 1997: 

16). Според друга трактовка, свързването на сдружението със сецесиона е „пресилено“, 

заради участието на художници, които са новатори в някакъв смисъл, но без да 

показват никакви типични сецесионови търсения; такъв например е Ярослав Вешин, с 

характерното за него ярко изразено подражание на природата. Независимо от това 

обаче че няма монолитно и ясно артикулирано отстояване на сецесионовата естетика, 

представителите на сдружението дават своята концептуална и естетическа подкрепа за 

сецесиона (Ангелов 2016: 41, 74). Връзка между „Съвременно изкуство“ и сецесиона 

вижда и историкът на архитектурата Йокимов, според когото, „няма никакво съмнение, 

че (последното) е формация от сецесионов тип“ (Йокимов 2005: 65).  

  Следващ ключов момент в историята на столичната сецесионова архитектура е 

свързан с къщата на самия архитект Георги Фингов, на ул. „Шипка“. Сградата,  която е 

проектирана през 1907 г. и построена през 1911 г., предлага редица новости. Сред тях 

са плъзгащите се врати на първия етаж, които свързват отделните помещения и 

осигуряват плавен преход между тях. В този елемент от интериора може прекрасно да 

бъде видяна онази органичност, която е толкова присъща на философията на сецесиона, 

а също търсене на вътрешен естетически комфорт. В същото време по фасадата липсва 

орнаментика, а на прозорците са придадени различни форми, в зависимост от 

помещенията –  все елементи, които показват близост до идеите на сецесионов творец 

като Ото Вагнер. Къщата на Фингов е характерна и с употребата на  дърво по фасадата 

– нейните еркерни ръбове  са изпълнени с дървени елементи. Дървото, като цяло, става 

у нас широко застъпен материал. Така например Никола Лазаров проектира балконите 

на третите етажи на къщите на братя Парушеви с дървени конструкции.     
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 Георги Фингов е сред първите, които възприемат изцяло сецесионовите идеи и 

естетика. Интересен би бил паралелът с десетина години по-възрастния от него Петко 

Момчилов. Последният е възпитаник на Пражката школа и получава образованието си в  

средата на ярки сецесионови архитекти, но продължава да следва доста по-плътно 

академичните традиции. Проектът на собствения му дом, от 1899 г., показва подчертан 

вкус към новото, а сецесионови влияния се откриват в интериорите на сградата на 

Централна баня, но все пак творчеството му остава в канона на класическата 

архитектура (Йокимов 2005: 44-47).  

За разлика от него Фингов е изцяло завладян от новия стил и заедно с другото 

голямо име в българската сецесионова архитектура – Киро Маричков, оставя дълбока 

диря в българската архитектура. Двамата работят заедно до 1910 г. и проектират 

множество здания, голяма част от тях частни къщи в назования тогава 

„аристократически“ квартал около Докторския паметник.  Сред по-известните примери 

са къщата на ген. Кирил Ботьов на ул „Шипка“ 6 (построена 1905 г.) с характерните 

флорални стилизации, вертикални гирлянди и типичните сецесионови женски маски, 

както и къщата на Вера Дренкова на ул. „Сан Стефано“ 6 (построена през 1905 г.). 

През 1911 г. Фингов се включва в проучвателна експедиция на български архитекти в 

Европа, чиято цел е да се проучи опита в строежа на училищни сгради. В резултат на 

тази мисия са проектирани 8 училищни сгради в столицата, който стават едни от най-

блестящите примери за подобен тип постройки. В същото време Киро Маричков се 

отдава на обществена дейност и е депутат от Демократическата партия на Александър 

Малинов, а също става  заместник-кмет на столицата в периода 1908-1911 г. Той е 

известен като големият майстор на флоралната декорация, а сред най-известните му 

самостоятелни проекти е хотел Империал (построен през 1920 г.), постройка с изразени 

необарокови влияния, станала една от най-помпозните сгради в столицата.   

Според една от трактовките в анализите, отделен етап бележат сградите на т.нар. 

мюнхенски сецесион (Ангелов 2016). Възникването на този строителен тип се обуславя 

от засиленото уплътняване на застроената среда от второто десетилетие  на XX век. 

Отличителна черта при този тип сгради е, че става въпрос за по-високо строителство с 

ясно изразени вертикални акценти като скулптурна украса по най-високите части 

(бюстове, маски), които по този начин остават в зрителното поле.  Примери за подобен 

тип са административната сграда на бул „Дондуков“ и ул. „Бачо Киро“ и сградата на  

Търговска банка на площад „Гарибалди“, която е построена в периода 1920 – 1925 г.  

Тези сгради се явяват предвестник на по-късното високоетажно строителство в 

уплътняващите се градски ядра.  

  В направения преглед се опитах да покажа разцвета на сецесионовата 

архитектура в българската столица през първите десетилетия на XX век. Чрез десетките  

сгради  от периода, това модерно за епохата направление е оставило значим отпечатък 

в столицата ни, чрез богат архитектурен букет с голямо многообразие. Потънало в 

забрава впоследствие, но преоткрито през последните десетилетия, сецесионовото 

наследство днес е изправено пред нови предизвикателства. Един от най-брилянтните 

примери на този стил, къщата на Фингов, години наред стои празна и сякаш бе оставена 

без грижа, подобно на множество други сгради в историческия център, вероятно с 

целта да се саморазруши и да направи място за нов лъскав билдинг, който да отговаря 

на една от налаганите повели на нашето време – да предлага повече метри застроена 

площ и съответстващите на това приходи. Към този момент изглежда, че този 

архитектурен паметник ще бъде спасен, тъй като настоящите собствениците публично 

са поели ангажимент да ремонтират сградата като запазят автентичния ѝ  вид. 
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Последното със сигурност ще бъде важна стъпка в опитите за съхраняване на 

културната памет на града. 

Историческото наследство на София е съставено от множество пластове, а 

именно това е едно от истинските богатства на града. А архитектурата не е само 

материален паметник, тя е в някакъв смисъл жив свидетел и представител на отминали 

епохи с техните падения, триумфи и в крайна сметка уроци, така че всички 

заинтересовани страни е редно да правят съответните усилия за тяхното изучаване, 

познаване, опазване и социализиране.            
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