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УДК 94(480*5) Денис КОВАЛЬОВ (Дніпропетровськ)

МІСТИЧНА АРХІТЕКТУРА УНО УЛЬБЕРҐА

За своє більш ніж 
шістсотрічне існування 
місто Виборг (фін. Viipuri) 
встигло побувати під вла
дою шведів, росіян (в 1710 
р. Виборг зайняли війська 
Петра І), фінів (в результаті 
революції 1917 р. Вели
ке князівство Фінляндське, 
створене на місці завойова- 
них в 1809 р. Олександром І 
східних провінцій Швецького 
королівства, отримало ста
тус незалежної держави -  в 
1812 р. до Фінляндії відійшов 
і Виборг) і знову росіян (в ході 
Зимової війни в 1939-1940 
рр. Фінляндія вимушено по
ступилася СРСР більшою ча
стину своїх східних територій 
-  в тому числі і Виборгом).[3, 
с. 74]

Таким чином, саме настільки бурхливим історичним розвитком і 
пояснюється яскраво виражена неоднорідність архітектурного вигля
ду цього прикордонного міст. У Виборзі можна побачити приклади 
різних відгалужень модерну (переважно в центральному районі, фін. 
Linnojtus), як суворого національного романтизму, так і вигадливого 
балтійського ренесансу і пафосного псевдорококо, а також радянські 
хрущовки (їх основна маса концентрується на південно-східному 
краю міста біля підніжжя Батарейної гори), і функціоналізм 1930-х рр. 
(в основному промисловому районі, фін. Pantserlahti), і навіть добре 
збережені будівлі XIV-XV ст.[5, с. 65-66] Судячи з кількості наведених 
вище термінів, Виборг начебто повинен справляти враження строка
того в архітектурному плані міста. Нічого подібного. Вся ця стильова 
різномастість виборзького зодчества нівелюється вкрай занедбано
му стані (часом на межі аварійного).
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Так на південь від старого міста, на вершині Панцерного бастіону 
(фін. Pantserlahti), розташовується будівля Школи мистецтв (фін. 
Viipurin Taidehalli), що побудована фінським архітектором, шведом 
за походженням, Уно Вернером Ульберґом в 1930 р., яка сьогодні 
є філіалом Ермітажу.[5, с. 67] В архітектурі будівлі абсолютно 
унікальним чином поєднуються стильові риси популярного на той 
момент функціоналізму і класицизму, і було б краще класифікувати 
Школу мистецтв як помірно постмодерністську (хоча за всіма прави
лами це не що інше, як ар-деко).

Будівля Школи мистецтв має віялоподібне планування і 
складається з двох триповерхових блоків (корпусів) , пов’язаних 
один з одним тільки на рівні стилобату -  за допомогою одного кори
дору (з жахливо низькою стелею) -  і третього поверху -  за допомо
гою двох переходів: перший спирається на подвійну колонаду (у купі 
вони формують подобу портика, що є центром композиції фасаду, 
зверненого до затоки) і декорований тригліфами, які затиснуті між 
тонкими горизонтальними пасками -  виходить своєрідна пародія на 
античний архітрав, другий менш протяжний і утворює разом з тор
цями основних блоків на фасаді, зверненому до Лужської вулиці 
(фін. Hovioikeudenkatu), прямокутну арку.[2, с. 112] Ця арка є алюзією 
на давньоєгипетську храмову архітектуру -  в першу чергу, з при
чини своєї монументальності. Вона увінчана невеликим карнизом, 
підтримуваним двома кронштейнами. Нижня грань перекриває її пли
ти, і в той же час прикрашена плафоном з орнаментом правобічних 
фінських свастик (фін. hakaristi), їх Г-образні кінці закручені за годин
никовою стріл кою. [2, с. 113]

Здалеку Школа мистецтв здається на сто відсотків модерністським 
продуктом (навіть квадратні колони виглядають цілком собі авангар
дно), проте при близькому розгпяді, можна виявити дрібні декоративні 
елементи, запозичені з античної та ренесансної культур, що до того 
ж майже всі вони перекручені в пропорціях. Чим не постмодернізм? 
Щодо орнаментів, використаних в оформленні Школи мистецтв, існує 
версія, ніби їх прототипами послужили язичницькі символи. Багато 
сучасних істориків та архітекторів як Росії, так і Фінляндії виражають 
збентеженість щодо специфічності планування будівлі -  сегментна, з 
периметром, утвореним двома дисиметричними блоками. Вчені вба
чають у цьому результат захоплення Уно Ульберґа містицизмом: на 
схематичному рівні будівля Школи мистецтв як би представляє со
бою криптограму, що зображає язичницьке божество Вяйнямьойнен 
(аналог Христа у стародавніх фінів і карелів) -  мовляв, радіальні кри-
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Виборзька Школа мистецтв (фін. Viipurin taidehalli)

ла будівлі -  ноги божества, а фасадна арка -  його хребетний стовп. 
[1] Вчені з Гельсінкського університету архітектури і мистецтва імені 
Алвара Аалто довели, що Школа мистецтв, яку збудував Уно Ульберґ 
має всі основні ознаки язичницького і давньохристиянського храму: 
вхід в будівлю зі сходу, колонада відкрита на захід, у бік моря.[7, с. 
726] Як і християнський храм, Школа мистецтв орієнтована по сто
ронах світу, небесний або храмовий купол -  це ніби зв'язок з небом 
(найперші християнські вівтарі мали дірку в даху), печера (крипта) 
або джерело води внизу -  зв'язок із землею і підземним світом.[7, с. 
726] Місце, вибране для будівництва Школи мистецтв -  має сильну 
історичну та природню ауру -  це місце жертви, полите кров'ю бага
тьох битв (кут старовинної фортеці), це височина на березі, це худож
ня майстерня.[7, с. 727]

Що ж надихнуло архітектора на створення такої загадкової і 
містичної будівлі? Слід зазначити, що у творчій кар'єрі Уно Ульберґа 
було два періоди: всю першу чверть XX ст. він займався стилізацією, 
а потім раптом кардинально змінив курс і захопився «функішом» (так 
фіни визначали своєрідність функціоналізму).[7, с. 724] Модерністська 
архітектура Уно Ульберґа в стильовому відношенні більш адекватна 
тій ідеології, з якої вона виросла (соціалістичної), ніж його архітектура
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в радикальному югендстилі, і з цієї точки зору остання багато в чому 
програє першій.[7, с. 725] Що це означає?

Модерн -  це архітектурний жанр, що еволюціонував з недоладної 
естетики так званої купецької розкоші і почав втілювати систему 
цінностей буржуазного соціуму (банкірів, негоціантів, комерсантів, 
великих промисловців) початку XX ст.[6, с. 20] Для нього типовими є 
рельєфність і витіюватість (так зване багатство) фактури екстер'єру, 
яскравість, а іноді й поліхромія (багатоколірність) обробки -  як 
внутрішньої, так і зовнішньої.[6, с. 21]

А от національний романтизм архітектури Уно Ульберґа, незва
жаючи на укладений в ньому фінський патріотичний пафос, видається 
надто депресивним: сірі, облицьовані грубо обтесаними кам'яними 
блоками фасади, загрозливі масивні портали парадних входів, 
рельєфи, що зображують жінок в капюшонах, з щелепами, і мечами 
в руках.[7, с. 728] Все це віддає чимось романським, а середньовічні 
мотиви (суворі і похмурі) не дуже добре лягають на химерність і епа
таж, закладені в самій суті модерну. У цьому сенсі холодні і лаконічні 
форми Школи мистецтв Виборга слугують ідеальним прикладом 
щирості в архітектур і. [7, с. 728]

3 1931 по 1936 рр. Уно Ульберґ займав посаду міського архітектора 
Виборга. Він вів велику роботу з реставрації та реконструкції 
будівель міського управління, клубу-готелю і театру, одного з гарних 
історичних кварталів Виборга.[1] Ці будівлі з північно-західної сторо
ни сучасної Театральної площі не збереглися. Творчість фінського 
зодчого відрізнялося рідкісним різноманіттям. Він проектував у 
Виборзі житлові та громадські будівлі, центральний міський стадіон 
і дерев’яні споруди на пляжі, відкритий літній театр, паркові кіоски 
та павільйони. З числа будівель в околицях Виборга кращим є вілла 
комерційного радника Ееро Сельґрена, зведена в стилі модерн на 
Човновому острові у Виборзькій затоці ще в 1913 р.[4, с. 132] 3 1936 
р. Уно Ульберґ вимушений був покинути рідне місто і зайняти поса
ду головного архітектора медичного управління в Гельсінкі. Однією 
в останніх його робіт у Виборзі став проект міської жіночої клініки та 
пологового будинку, зведених в 1937 р.[1]

Творча діяльність Уно Ульберґа в царині архітектури поча
лася в першому десятилітті XX ст. У ній відбилися найважливіші 
етапи розвитку сучасних йому архітектурних напрямків: модерн, 
неокласичні шукання і функціоналізм 1920-1930-х рр.[6, с. 184] У 
зв’язку з низкою обставин творчість цього талановитого виборзького 
архітектора в достатній мірі ще не вивчена і не отримало освітлення 
в мистецтвознавчій та історичній літературі.

ВАЙНГОРТІВСЬКІ ЧИТАННЯ 239



УКРАЇНА: АРХІТЕКТУРА, ІСТОРІЯ, МИСТЕЦТВО

Творча біографія архітектора злилася воєдино з «кам'яним 
літописом» рідного йому міста. Уно Ульберг" став першим активним 
захисником архітектурної старовини Виборга. Прискіпливо, в кращо
му сенсі цього слова, ставився до всіх вторгненням в середньовічні 
квартали міста, виступав переконаним противником застосування у 
Виборзі покрівельного матеріалу у вигляді оцинкованого заліза.[4, с. 
161] Він вважав, що «навіть старовинний вельмишановний замок» з 
таким покриттям суперечить стилістичним тенденціям міської забу
дови. Найбільше зодчий любив свої споруди в середньовічній частині 
міста, особливо чутливою до різних вторгненням в її середовище.

Колеги Уно Ульберґа згадуючи зодчого, відзначають його вели
ку художню обдарованість, справжню інтелігентність і делікатність, 
говорять про нього як про людину товариським, вірному і щирому 
другу.[1] Проте в роботі він був завжди суворим і вимогливим, осо
бливо до самого себе. Уно Ульберґ помер в Гельсінкі у 1944 р. Над
гробний пам'ятник на його могилі виконаний за проектом академіка, 
архітектора зі світовим ім’ям -  Алвара Аалто.[7, с. 730] Безсумнівно, 
Уно Ульберґ є найбільш помітною фігурою серед архітекторів і гро
мадських діячів Виборга в період з початку XX ст. до 1940 р.
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