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Preussin kuningas Fredrik Suuri halusi kesäpalatsin, johon voisi vetäytyä 

hovista viettämään huoletonta aikaa. Toive toteutui hänen  

Potsdamiin rakennuttamassaan Sanssoucissa – nimi merkitsee huolia vailla.

Sanssouci
Minnamaria Koskela

Huoleton
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 P otsdam on kuin arkkitehtuurihisto-
rian ulkoilmamuseo. Harvassa pik-
kukaupungissa on kävelymatkan 
päässä kymmeniä palatseja, jotka 

edustavat eri tyyli-ihanteita kolmensadan 
vuoden ajalta. Ainutlaatuinen palatsien ja 
puistojen kokonaisuus kuuluu Unescon 
maailmanperintökohteisiin. Arkkitehto-
nisesti merkittävin palatseista on Preussin 
kuninkaan Fredrik Suuren 1747 rakennut-
tama rokokootyylinen Sanssouci.

Fredrik Vilhelm I:n poika Fredrik II 
(1712–1786), jota kutsutaan Fredrik Suureksi, 
nousi Preussin valtaistuimelle 1740 ja hal-
litsi maata kuolemaansa asti. Rakennustai-
teesta kiinnostunut kuningas palkkasi lah-
jakkaita arkkitehteja, ja Potsdamin maine 
yhtenä Saksan kauneimmista barokkikau-
pungeista on peräisin hänen ajaltaan.

Fredrik Suuren elämää ja hallituskautta 
leimasi ristiriitaisuus: toisaalta kuningas 
oli rationaalinen, järjen voimaan luottava 
ihminen, toisaalta hänen elämäänsä hallit-
sivat voimakkaat tunteet. Hän oli sekä hal-
litsija että taiteilija.

Hän jatkoi isänsä sotaista valloituspoli-
tiikkaa ja nosti Preussin Euroopan mahti-
valtioiden joukkoon. Silti hänellä oli aikaa 
myös lukea ja harrastaa filosofiaa. Valtaan-
tulovuonnaan 1740 hän julkaisi salanimellä 
teoksen Anti-Machiavelli, jossa hän kriti-
soi italialaisen Niccolo Machiavellin val-
tiofilosofisia ajatuksia. Hän oli sitä mieltä, 
että valtion etu ja valistuksen ihanteet voi-
daan yhdistää.

Fredrik Suuri ihaili Voltairea (1694–1778) 
ja ystävystyi tämän kanssa. Valistusfiloso-
fin lähtiessä maanpakoon Ranskasta kunin-
gas kutsui hänet luokseen Sanssouciin 
1750-luvulla. Ystävyys päättyi kuitenkin 
välirikkoon.
Aurinko viinikukkulan laella
Preussin kuninkailla oli suuret linnat Ber-
liinissä, Charlottenburgissa ja Potsdamissa, 
mutta niissä vietetty hovielämä viralli-
suuksineen ei miellyttänyt Fredrik Suurta. 
Hän haaveili paikasta, jonne voisi vetäytyä 
lähimpien ystäviensä kanssa ilman suurta 
hovia ja hallintoon liittyviä velvollisuuksia.

Fredrik Suuri päätti rakentaa itsel-
leen pienen kesäpalatsin Potsdamiin. Sans 
souci, ilman huolta – huoleton elämä oli 
kuninkaan mielessä hänen luonnostel-
lessaan linnaa. Sanssoucin kesäpalatsissa 
hallitsija halusi keskittyä rakkaisiin har-
rastuksiinsa, joten rakennuksessa tuli olla 
huoneet niin kirjoille, musiikille kuin 
maalaustaiteellekin.

Hoviarkkitehti Georg Wenzeslaus von 
Knobelsdorff suunnitteli palatsin kunin-
kaan ideoita noudattaen. Siro palatsi on 
monessa suhteessa poikkeuksellinen aika-
kauden muihin linnoihin verrattuna; raken-
nuksessa on vain 12 huonetta ja se on sijoi-
tettu Viinikukkulalle.

Viininviljelyä harrastanut kuningas 
halusi oman viinitarhansa lähelle palat-
sia, joten hän pengerrytti tasaisen maaston 

Fredrik Suuri suosi taiteita. Anton 
Graffin 1781 maalaama muotokuva 
on painettu saksalaiseen postikorttiin, 
F.A.Ackermann’s Kunstverlag, München.
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Yllä: Kultaisena loistavan auringon teema toistuu Sanssoucin palatsissa ja 
puutarhan rakenteissa. Yksityiskohta puutarhakäytävästä, pergolasta.

Vasemmalla: Fredrik Suuri harrasti viininviljelyä ja halusi kasvattaa 
viiniköynnöksiä linnan puutarhassa. Niinpä etelänpuoleinen osa linnan pihaa 
pengerrettiin kuudesta terassista koostuvaksi rinteeksi.

Alla: Sanssoucin palatsi puutarhoineen muodostaa vaikuttavan kokonaisuuden. 
Pohjoispuolen klassisistinen julkisivu on tunnelmaltaan virallisempi kuin 
keveämpi ja koristeellisempi eteläpuoli.
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kuudesta terassista koostuvaksi rinteeksi. 
Terassien seinämät lasiovineen muodos-
tavat kapeita kasvihuoneita, joihin kylmän-
arat viiniköynnökset suljetaan talveksi.

Linnan keskipisteessä on sen juhlavin 
tila, soikea Marmorisali. Sinne kuninkaan 
seurue kokoontui illalliselle. Salin seinät ja 
lattia on päällystetty Carraran marmorilla, 
ja korinttilaisten pylväiden kannattelema 
kupoli on koristeltu kultaornamenteilla ja 
eri taiteen lajeja symboloivilla figuureilla.

Pyöreä kirjastohuone linnan itäpäädyssä 
on tunnelmaltaan kodikas. Takaseinällä on 
takka, ja seiniä peittävät tummat setripuu-
paneelit. Yli kahdentuhannen niteen kir-
jasto oli aikansa suurimpia. Mukana ei ollut 
yhtään saksankielistä teosta, sillä kuningas 
piti äidinkieltään barbaarisena.

Rakennuksen julkisivu ilmentää kunin-
kaan kahta roolia: pohjoinen fasadi on 
perinteisen arvokas, suorastaan jäyhä klas-
sisistine aiheineen ja sommitelmineen, ja 
etelän puoleinen julkisivu on iloinen ja 
kepeä niin väritykseltään, rakenteeltaan 
kuin koristelultaankin.

Kuningas halusi, että kukkulan laella 
sijaitseva keltainen palatsi loistaisi kuin 
aurinko. Hoviarkkitehti onnistui tehtäväs-
sään, sillä eteläfasadi edustaa saksalaista 
rokokoota parhaimmillaan.

Fredrik Suuren aikana syntyivät viinite-
rassit, suurta suihkulähdettä ympäröivä 
puutarha ja metsäkaurispuisto. Kuningas 
rakennutti myös muun muassa Maalaus-
gallerian, elämän turhuudesta muistuttavan 
Rauniovuoren ja Kiinalaisen teehuoneen.

Muu osa Sanssoucin puistosta on peräi-
sin 1800-luvulta, jolloin Preussin merkittä-
vin maisema-arkkitehti Peter Joseph Lenné 
(1789–1866) suunnitteli puistoa Fredrik 
Suuren seuraajien palkkaamana. Mallia 
otettiin englantilaisista maisemapuutar-
hoista. Suuressa puistossa voisi kävellä tun-
tikausia. Viehättävien purojen ja lampien 
ohi kulkevat kapeat hiekkatiet johdattavat 
Charlottenhofin linnaan (1829), Roomalai-
seen kylpylään ja Ruusutarhaan.

Sanssoucin puisto palatseineen on syn-
teesi aikakautensa eurooppalaisissa hoveissa 
ja kaupungeissa vallinneista tyylisuuntauk-
sista, ja Unescon maailmanperintökomitea 
ottikin listalleen 1990 yksittäisten raken-
nusten sijaan koko kulttuurimaiseman. 

Schloss Sanssouci, Maulbeerallee, Pots-
dam. Sanssoucin palatsi on avoinna ti–su 
ympäri vuoden. Puiston muista rakennuksista 
osa on talvella kiinni. www.potsdamtouris-
mus.de, www.sanssouci-sightseeing.de.

Lähde Glorian Antiikin lukijamatkalle 
Saksaan, mm. Sanssouciin, ks. s. 76.

Ilman hovia, uskontoa ja naisia
Kerrotaan, että elämä Sanssoucissa oli huo-
letonta, sillä Fredrik Suuri eli palatsissa 
ilman hovia, uskontoa ja naisia. Kuningas 
oli aikoinaan isänsä painostuksesta solmi-
nut järkiavioliiton Braunschweig-Bever-
nin Elisabeth Christinen (1715–1797) kanssa, 
mutta kesäpalatsiin kuningattarella ei ollut 
asiaa. Kuningatar asui Berliinissä Kruu-
nunprinsessojen palatsissa ja tapasi puoli-
soaan kerran vuodessa.

Sanssoucin palatsia verrataan usein Lud-
vig XIV:n rakennuttamaan Versaillesin 
barokkipalatsiin (1688). Siihen verrattuna 
Sanssouci kuitenkin on pieni, vaikka onkin 
ylellinen.

Mittakaavaltaan aivan toista luokkaa on 
sen sijaan Fredrik Suuren Sanssoucin puis-
toon myöhemmin rakennuttama Neues 
Palais. Vuonna 1769 valmistuneen palatsin 
julkisivu on 250 metriä pitkä ja siinä on yli 
200 huonetta. Valtavalla palatsilla kunin-
gas halusi julistaa maailmalle sodasta toi-
puneen Preussin voimaa.

Pitkät, suorat puistokäytävät yhdistävät 
puiston palatseja – Neues Palaisin ja Sans-
soucin palatsin välinen käytävä on oli yli 
kaksi kilometriä. 

Kaikkiaan yli 300 hehtaaria käsittävä 
puisto rakennettiin kahdessa vaiheessa. 

Kuningas nautti elämästään viinitarhassa, kirjastossa ja ystäviensä seurassa.
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Yllä: Sanssoucin puiston 
Kiinalaisen teehuoneen 
julkisivua koristavat 
kullatut veistokset, tässä 
ylimysten teehetki.

Vasemmalla: Kiinalainen 
teehuone (1757) on 
oiva esimerkki 1700-
luvun muotityylistä 
chinoiseriesta, jossa 
kiinalaisaiheet yhdistettiin 
rokokoon sirouteen ja 
pastellisävyihin.
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POTSDAMIN  
VAIHEIKAS HISTORIA

Potsdam sijaitsee Brandenburgin osavaltiossa aivan Berliinin 
kupeessa. Viehättävä 150 000 asukkaan kaupunki on oiva ret-
kikohde, jossa on helppo liikkua kävellen tai pyöräillen, sillä 
välimatkat ovat lyhyitä. Kaupungin kerrostunut rakennuskanta 
on muotoutunut jännittävän historian tuloksena.

Soisella järvialueella sijainneesta slaavilaisten kalastajien 900-
luvulla asuttamasta pikkukylästä Poztupimista kehittyi Preus-
sin mahtava sotilas- ja virkamieskaupunki. Vesistöjen ympä-
röimä kaupunki laajoine metsästysmaineen viehätti kuninkaal-
lisia ja aatelistoa. Kuningas Fredrik Vilhelm I (1688–1740) teki 
Potsdamista toisen residenssikaupunkinsa Berliinin rinnalle ja 
rakennutti sinne barokkisen kaupunkilinnan Potsdamer Stadt-
schlossin. Kaupunki oli merkittävä varuskuntakeskus: sen asuk-
kaista kolmannes oli sotilaita.

Hallitsijat viihtyivät Potsdamissa kunnes keisarikunta lakkau-
tettiin Saksan hävittyä ensimmäisen maailmansodan. Hohen-
zollernin hallitsijasuvun omaisuus siirtyi Potsdamin kaupun-
gille. Toisen maailmansodan pommituksissa kaupunki tuhou-
tui pahasti, muun muassa Potsdamer Stadtsschloss paloi maan 
tasalle. Neuvostoliiton puna-armeija valtasi kaupungin, ja Pots-
damin konferenssissa heinäkuussa 1945 Cecilienhofin linnassa 
liittoutuneiden johtajat jakoivat Berliinin.

Saksan kahtiajaossa 1949 Potsdam jäi Itä-Saksaan. Berlii-
niä ja Potsdamia yhdistävällä legendaarisella Glienicken sil-
lalla vaihdettiin vakoilijoita valtioiden kesken. Seuraavan puo-
len vuosisadan aikana historiallisesti merkittäviä rakennuksia 
purettiin ja tilalle rakennettiin elementtitaloja. Jäljelle jääneet 
rakennukset rappeutuivat. Vuoden 1991 Saksojen yhdistymi-
sen jälkeen Potsdamin ilme on taas kohentunut.

Historiallisen ympäristön suojelun kannalta on merkittävää, 
että Sanssouci on liitetty maailmanperintöluetteloon. Esimer-
kiksi 1990-luvun lopulla kiisteltiin Potsdamin uuden päärauta-
tieaseman rakentamisesta. Suunniteltu korkea rakennus olisi 
maailmanperintökomitean mukaan vaurioittanut kulttuurimai-
semaa, ja asemasta rakennettiin lopulta matalampi.
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Yllä: Filosofiaa ja kirjallisuutta harrastanut kuningas rakennutti 
palatsiinsa pyöreän kirjaston. Setripuisten seinien koristeet ovat 
kullattua pronssia.

Alla: Sanssoucin hienoin huone on Marmorisali, jonka seinät ja lattia on 
päällystetty Carraran marmorilla. Kultaornamentein koristeltua tilaa 
valaisee ranskalainen kristallikruunu.

Adolph von 
Menzelin 
maalauksessa 
iloinen pöytä-
seurue on koolla 
Marmorisalissa. 
Kuningas 
istuu keskellä, 
vasemmalla on 
Voltaire.
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