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Anotacija 

Straipsnyje aptariama Potsdamo aikštės Berlyne raida ir rekonstrukcijos sprendiniai darnios teritorijų plėtros 

kontekste. Darbe taikomi metodai: literatūros apžvalga, istorinės raidos analizė, dokumentų ir kartografinės medžiagos 

analizė, teritorijos žvalgomasis tyrimas vietoje ir fotofiksacija, urbanistinių, architektūrinių ir kraštovaizdžio 

architektūros sprendinių vertinimas pagal sudarytas kriterijų sistemas. Apibendrinant pateikiamas galutinis sprendinių 

įvertinimas, daugiausiai dėmesio skiriant vietos dvasiai ir tęstinumui, ekologijai ir darnumui, etikai ir estetikai bei 

komercializacijos reiškiniui. 

Reikšminiai žodžiai: darni teritorijų plėtra, darnus projektavimas, ekologiška architektūra, Potsdamo aikštė, 

Berlynas. 

 

Abstract 

The article presents the analysis of the development and reconstruction solutions of the Potsdamer Platz in Berlin 

in the context of sustainable urban development. The methods applied in this research include literature review, the 

analysis of historical development of the square, analysis of maps and historical material, the survey of the territory on 

site, extensive photographic survey, and the assessment of urban, architecture, and landscape architecture solutions 

using the special systems of criteria. The concluding section contains the conclusive evaluation of reconstruction 

solutions; in this section the main attention is devoted to sense of place and continuity, ecology and sustainability, ethics 

and aesthetics, and the phenomenon of commercialization. 

Key words: sustainable territorial development, sustainable design, ecological architecture, Potsdamer Platz, 

Berlin. 

 

Įvadas 

 

Darni teritorijų plėtra ir darnus kraštovaizdžio projektavimas pastaraisiais dešimtmečiais 

sulaukia vis daugiau praktikų ir mokslininkų dėmesio, visame pasaulyje realizuojama daug 

ekologinio projektavimo ir darnaus vystymosi idėjomis paremtų įvairaus masto projektų tiek 

gamtinėje, tiek kaimo ir urbanizuotoje aplinkoje. Darnus kraštovaizdžio projektavimas taip pat turi 

savo tendencijas, kitaip tariant, madas: J. Stuart-Murray (2007) teigimu, dabar, dėmesį sutelkus į 

klimato kaitą, sunkiai nuspėjamus vandens lygio svyravimus, susirūpinta potvynių ir lietaus 

vandens valdymu  ir vadinamosiomis darniomis miesto drenažo sistemomis (Sustainable urban 

drainage systems). Projektai, apimantys minėtas darnaus kraštovaizdžio projektavimo tendencijas, 

įgyvendinami ne tik priemiestinėse teritorijose, bet ir miestų centruose, išskirtinę kultūrinę, istorinę 

ir visuomeninę reikšmę turinčioje aplinkoje. J. Stuart-Murray (2007) pastebi, kad vis daugiau atvirų 

vandens telkinių atsiranda urbanizuotoje aplinkoje. Galimos priemonės ir techniniai aspektai 

planuojant ir projektuojant darnų kraštovaizdį yra pakankamai aiškūs ir plačiai aptarti, tačiau 

skirtingi požiūriai į etinius klausimus, estetiką, skirtingas pertvarkymų mastelis ir skirtinga aplinka 

gali duoti labai skirtingus rezultatus. J. Stuart-Murray (2007) mini keletą darniais laikytinų 

kraštovaizdžio pertvarkymo projektų, tarp jų ir Sidnėjaus olimpinio komplekso sutvarkymą bei 

Fresh Kills sąvartyno teritorijos rekultivacijos projektą. Siekiant nuodugniau išanalizuoti darnaus 

kraštovaizdžio projektavimo ir darnių miesto drenažo sistemų taikymo galimybes miesto istorinėje 

aplinkoje, kaip pavyzdys buvo pasirinkti Potsdamo aikštės Berlyne rekonstrukcijos sprendiniai, 
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kuriuos J. Stuart-Murray (2007) pristato, kaip darnios kraštovaizdžio architektūros pavyzdį. 

Straipsnyje pateikiamas tyrimas buvo atliktas Kauno technologijos universitete, Kraštotvarkos 

magistro studijų metu, kaip studijų dalyko Kraštovaizdžio kompleksų architektūrinis formavimas 

dalis. 

Straipsnio tikslas – išanalizuoti ir įvertinti Potsdamo aikštės Berlyne raidą ir rekonstrukcijos 

sprendinius darnios teritorijų plėtros kontekste. 

 

Tyrimo metodai 

 

Tyrimui pasirinkta metodika apima: literatūros analizę, istorinę analizę,  dokumentų ir 

kartografinės medžiagos analizę, tyrimus vietose, fotofiksaciją, vertinimą pagal sudarytas kriterijų 

sistemas ir apibendrinimą. Siekiant suprasti istorinį ir urbanistinį Potsdamo aikštės rekonstrukcijos 

sprendinių kontekstą, pirmiausiai buvo atlikta literatūros ir teritorijos istorinės raidos analizė, 

išskiriant svarbiausius raidos etapus. Išanalizavus raidą, pateikiamas komplekso rekonstrukcijos 

idėjos ir svarbiausių sprendinių aprašymas, analizė bei įvertinimas. Sprendinių analizei pasitelkiami 

naujojo urbanizmo kriterijai, J. Jacobs išskirti gyvybingų miestų erdvių ir kompaktiško miesto 

centro bruožai, modernistinio miesto suplanavimo bruožai, analizuojama, kaip sprendiniai atsako į 

C. Cadell ir kt. išskirtus šiandieninius miestų centrų atgaivinimo iššūkius. Ypatingas dėmesys 

skiriamas sprendinių analizei ekologinio projektavimo ir vietos savitumo aspektu ir projekte 

įgyvendintoms šiuo metu populiarėjančioms darnaus miesto drenažo sistemoms.  

 

Rezultatai 

 

1. Potsdamo aikštės raidos iki šių dienų apžvalga. 

Formavimasis. XVIII a. pradžios žemėlapiuose Potsdamo aikštė tebuvo kelių sankryža prieš 

vienus iš Berlyno miesto vartų. 1735 m. pastačius naujus Berlyno miesto vartus, prasideda 

Potsdamo aikštės urbanistinė raida. Tuo metu Berlynas buvo Prūsijos karaliaus Fridriko Vilhelmo I 

rezidencija. Būtent šio valdovo iniciatyva buvo pradėta sparti miesto plėtra į Vakarus nuo 

tuometinio centro. To meto miesto žemėlapyje ryškiai išsiskiria nauja taisyklingo planavimo miesto 

dalis, nuo užmiesčio atskirta nauja miesto siena (Overstrom, 2010). Vieta, šiandien žinoma kaip 

Potsdamo aikštė, anuomet buvo tuoj pat už Potsdamo vartų. Pavadinimą vartai ir aikštė gavo nuo 

Potsdamo miesto, su kuriuo minėtas kelias ir jungė Berlyno centrą (1 pav.).  

 

 
 

1 pav. Potsdamo vartai 1830 m. (Potsdamer…, 2013) 

Fig 1. Potsdam Gate in 1830 (Potsdamer…,2013) 
 

Baroko laikotarpiu Potsdamo aikštė buvo viena aktyviausiai naudojamų miesto erdvių 

(Stuart–Murray, 2007). Maršrutas Potsdamas–Berlynas buvo toks populiarus, kad prie miesto vartų 

nuolat susidarydavo spūstys: keliautojai su vežimais nuolatos stovėdavo eilėje prie miesto vartų, tai 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0b/Berlin_-_Leipziger_Platz%2C_1900.jpg
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netrukus įvertino apsukrūs bakalėjininkai ir prieš vartus įsikūrė nemažai kavinių, nedidelių 

parduotuvėlių ir restoranų, kurie stengėsi patenkinti stovinčiųjų kamštyje poreikius (Frank, 2003).  

Aikštės susikūrimui įtakos tiesiogiai turėjo jos geografinė padėtis: susiformavusi už miesto 

vartų prie labai judraus tranzitinio kelio Berlynas–Potsdamas, aikštė augo, plėtėsi smulkių 

verslininkų dėka. Patogi geografinė padėtis tarp dviejų pagrindinių valstybės valdžios miestų buvo 

puikiai išnaudojama ir pasiturinčių miestelėnų bei aukštuomenės, kurie kėlėsi gyventi į Potsdamo 

aikštės apylinkes (Overstrom, 2010).  

XIX a. Berlynas tapo greičiausiai augančiu metropoliu Europoje. 1838 metais buvo atidaryta 

nauja Potsdamo stotis ir tada šioje vietoje, vietoj ramios kaimo priemiesčio zonos, per kelis 

dešimtmečius susikūrė viena judriausių aikščių Europoje. Pirmosios Prūsijoje traukinių linijos 

pagrindinė ir galutinė stotis bei daugelis gyvenamųjų namų įsikūrė aplink Potsdamo aikštę. Tai 

Potsdamo vartus pavertė labiausiai iš visų (vartų) perkrauta Berlyno miesto prieiga. Pirmasis 

Vokietijoje geležinkelis ir netoliese viena šalia kitos pastatytos traukinių stotys padidino aikštės 

apkrovimą, o kartu ir populiarumą, o netrukus atsiradęs metro (U-bahn) sustiprino Potsdamo 

aikštės, kaip miesto geografinio centro, pozicijas (Frank, 2003; Potsdamer...,2013; Overstrom, 

2010). 

Klestėjimas. Po 1866 metų, nugriovus miesto sieną, per keletą dešimtmečių, Potsdamo aikštė 

išaugo į visiškai metropolinę didmiesčio aikštę. Tai buvo vieta, kurioje susikirto net penki keliai, 

tad eismo dalyvių srautas buvo milžiniškas (Overstrom, 2010). Nuo XIX a. antros pusės aikštės ribą 

kirto net keletas tramvajų linijų. 1924 m. transporto chaosas Potsdamo aikštėje pasiekė piką 

(šaltiniuose minima, kad XX a. pr. aikštę per valandą kirsdavo apie 1700 vienetų transporto eismo 

dalyvių), Berlyno policija nusprendė pastatyti šviesoforą aikštės centre (Frank, 2003) (2 ir 3 pav.). 

 

  

2 pav. XX a. pradžioje apie 1700 vnt. įvairių transporto 

priemonių per 1 val. kirsdavo Potsdamo aikštę. 

Fig. 2. In the beginning of the 20th century 

approximately 1700 different vehicles crossed the 

Potsdamer Platz in 1 hour 

3 pav. Šviesoforo bokštas Potsdamo aikštėje 

(Potsdamer…, 2013) 

Fig. 3. The traffic light tower at Potsdamer Platz 

(Potsdamer…, 2013) 

 

Šis įrenginys buvo pirmasis šviesoforas visoje Vokietijoje, tai dar labiau padidino Potsdamo 

aikštės kaip metropolinio miesto pagrindinės aikštės reikšmę, ir Europoje tapo Berlyno miesto 

progresyvumo simboliu. Potsdamo aikštės įvaizdis buvo neatsiejamas nuo judėjimo. Apie 1930-

uosius Potsdamo aikštė buvo versliausia aikštė Europoje, nurungusi net Piccadilio aikštę Londone  

(Frank, 2003).  

XX a. trečiame dešimtmetyje aikštė garsėjo veiklos ir pramogų pasiūla. XIX a. pab. – XX a. 

pr. aikštės prieigose telkiasi ne tik populiariausios kavinės, restoranai, vyninės, alaus namai, 

cukrainės, parduotuvės, bet ir valdžios įstaigos, diplomatinės atstovybės, privataus verslo 

bendrovės. Laisvalaikio ir pasilinksminimo vietų gausa formavo metropolio aikštės įvaizdį (Frank, 

2003; Overstrom, 2010). Dvi pačios populiariausios vietos buvo tradicinė kavinė Cafe Josty, kurioje 
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nuolatos lankydavosi daugelis žymių to meto menininkų, ir įspūdingas, išskirtinės formos pastatas, 

vadinamas Haus Potsdam, vėliau – House Vaterland, kuriame buvo milžiniškas kino teatras ir Cafe 

Picadilly – didžiausia to meto kavinė pasaulyje (Baerliner..., 2013). Kitas žymus to meto pramogų 

pasaulio vardas, siejamas su Potsdamo aikšte – Vox House. Tai pastatas, iš kurio 1921 m. 

transliuota pirmoji radijo laida Vokietijoje. 

Nuosmukis. Dėl savo svarbos miesto gyvenimui Potsdamo aikštė XX a. pradžioje dažnai 

atsidurdavo politinių įvykių centre. Šioje aikštėje 1917 m. Vokietijos komunistų partijos lyderis 

Karl Liebknecht kvietė pakilti į revoliuciją. 1933 – 1945 m. aplink aikštę buvo išsidėstę nemažai 

valstybinių institucijų. Būtent jos Antrojo pasaulinio karo metu tapo Sąjungininkų taikiniu. Dėl šios 

priežasties, t.y. dėl šių įstaigų svarbos ir jų kaimynystės Potsdamo aikštei, iki 1945 m. kapituliacijos 

didžioji dalis aikštės buvo visiškai sugriauta (Potsdamer..., 2013) (4 pav.). 

 

 

4 pav. Potsdamo aikštės komplekso kaita XX a. (Leipziger..., 2013): vaizduojama nagrinėjamos teritorijos situacija 

1940 m., 1953 m., 1989 m. ir 2010 m.; juodai pažymėtos užstatytos, o balta spalva – atviros viešosios, pusiau viešosios 

erdvės, kiemai. Keturiose iliustracijose matomi aiškūs teritorijos raidos etapai ir lūžio taškai 

Fig. 4. Changes of Potsdamer Platz complex in XX century (Leipziger..., 2013): the illustration shows the situation  

of the territory under analysis in 1940, 1953, 1989 and 2010; black color indicates buildings, white – open public, 

semipublic spaces and courtyards. Four pictures show clear stages and turning points in the development of the 

territory 

 

Po karo Berlynas buvo Sąjungininkų padalintas į keturias dalis, trys iš jų ribojosi su Potsdamo 

aikšte: Sovietų Sąjungos, Britų ir JAV sektoriai (Overstrom, 2010). Dėl šios priežasties Potsdamo 

aikštė tapo svarbia Šaltojo karo scena. 1949 m. įkūrus Vokietijos Demokratinę Respubliką, buvo 

pastatytos kelio užkardos, o 1951 m. Sovietų armija įkūrė sienos kontrolę ir pėstiesiems. Tais 

pačiais metais Vokietijos Demokratinė Respublika prieš Potsdamo geležinkelio stoties griuvėsius 

demonstratyviai pastatė monumentą, skirtą įamžinti Karl‘o Liebknecht‘o kvietimui 1917 m. 

revoliucijai, kaip atsaką vakarietiškai kapitalistinei Berlyno pusei (Frank, 2003).  

1961 m. per Potsdamo aikštę nusidriekė Berlyno siena, padalinusi ją į rytų ir vakarų dalis, o 

eismas visiškai sustabdytas. Pastačius sieną, trys rytiniai aikštės ketvirčiai tapo vadinamojo mirties 

ruožo dalimi. Tai buvo užminuota, vielomis apjuosta stebėjimo bokšteliais įrėminta, kadaise 

buvusios žymiausios Europos aikštės dalis. Kad stebėjimo laukas būtų platesnis ir patogesnis, visi 

pastatai, netgi senieji XVIII a. pr. Potsdamo vartai, buvo nugriauti Rytų Vokietijos kariuomenės 

(Frank, 2003; Overstrom, 2010). 
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1989 m., griuvus Berlyno sienai, buvusios Potsdamo aikštės vietoje atsivėrė urbanistinė 

dykra. Tik du pastatai išgyveno pokarines destrukcijas: viešbutis Esplanada, statytas 1909 m., ir 

vyno namai, vadinami Weinhaus Huth (1911 m.). Abu pastatai prieš rengiant rekonstrukcijos 

projektą (1990 m.) buvo įtraukti į nekilnojamųjų kultūros vertybių sąrašą (Leipziger..., 2013). 

Rekonstrukcija. I. Schegk ir S. Wilk (2007) pastebi, kad Vokietijos susijungimas 1989 m. 

paskatino daugybę naujų impulsų ir veiklų architektūros, statybų ir kraštovaizdžio architektūros 

srityse. Suvienytas Berlynas vėl tapo Vokietijos sostine. Į tris milijonus gyventojų turintį miestą iš 

Bonos persikėlė šalies vyriausybė, buvo pastatyta daug naujų statinių, įgyvendinta infrastruktūros ir 

kraštovaizdžio architektūros projektų (5 pav.). 

 

 

5 pav. Potsdamo aikštės komplekso fragmentas, toliau matoma valstybinė biblioteka. 

I. Gražulevičiūtės–Vileniškės nuotrauka 

Fig. 5. The fragment of the Potsdamer Platz complex, the building of state library is visible in the background.  

Photo by I. Gražulevičiūtė–Vileniškė 

 

Berlyno sienos griuvimas sukūrė naujas galimybes Potsdamo aikštei pertvarkyti. Buvo 

manoma, kad tiek geografiniu, tiek simboliniu požiūriu tai raktas, suvienijantis miestą (Överström, 

2010). Praėjus vos keletui savaičių po Berlyno sienos griūties, viešojoje erdvėje pasigirdo pirmieji 

svarstymai apie tolesnes buvusios aikštės, virtusios dykra, vystymo perspektyvas. Vos įsiplieskusią 

polemiką pristabdė žinia, kad 1990 m. pavasarį Berlyno Senatas pardavė 62 000 m² žemės sklypą 

Daimler Benz korporacijai. Minėtame sklype stovėjo išlikęs Weinhaus Huth pastatas. 1991 m. 

senatas pardavė dar 31 000 m² ploto žemės sklypo dalį su jame buvusiu saugotinu viešbučiu 

Esplanada korporacijai Sony. Galiausiai 1992 m. kompanija vadinama A+T nusipirko 12 000 m² 

sklypą (Frank, 2003). Su visomis minėtomis firmomis Senatas pasirašė viešo ir privataus 

bendradarbiavimo susitarimą dėl teritorijos urbanistinio vystymo. Tai reiškė, kad savo valdose jos 

įsipareigoja ne tik pasistatyti biurus savo reikmėms, bet ir suformuoti naujos kokybės kvartalus ir 

kartu išsaugoti esančias nekilnojamojo kultūros paveldo vertybes. Savivaldybė prisiėmė 

įsipareigojimą organizuoti, vykdyti ir prižiūrėti miesto infrastruktūros vystymą šiose teritorijose 

(Potsdamer...,2013). 

Miesto bendrojo plano konkursą laimėjo Vokietijos architektūros firma Hilmer & Sattler. 

Teritorija buvo padalinta į keturias dalis, skirtas pagrindiniams komerciniams investuotojams: 

Daimler-Benz (Daimler-Chrysler), Sony Corporation, A + T ir Asea Brown Boveri. Nuo 1992 m. iki 

2000 m., investavus 20 milijardų Vokietijos markių (10 milijardų eurų), Potsdamo aikštė tapo vienu 

iš ambicingiausių komercinės statybos projektų visame pasaulyje (Överström, 2010). Dabartiniu 

metu Potsdamo aikštėje ir jos prieigose įrengta daugybė įstaigų, kino teatrų, teatrų, kavinių, kazino, 

biurų, gyvenamųjų pastatų ir begalė kitų funkcijų pastatų bei viešųjų erdvių. Vietos istoriją mena 

priešais kompleksą pastatyta šiuolaikinė senojo šviesoforo versija, įkomponuota į kompleksą vyninė 

bei kavinė VOX pavadinimu, tarsi užuomina į pirmosios radijo stoties vietą.  
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2. Potsdamo aikštės rekonstrukcijos idėjos aptarimas 

I. Schegk ir S. Wilk (2007) teigia, kad daugelis Berlyne po 1989 m. įgyvendintų projektų 

galėtų būti laikomi gerosios patirties kraštovaizdžio architektūroje pavyzdžiais. Vienas tokių 

projektų yra straipsnyje analizuojamas Potsdamo aikštės rekonstrukcijos projektas. Siekiant šią 

prielaidą patikrinti ir patvirtinti ar paneigti, vėliau aptariama projekto idėja ir jos įgyvendinimo 

ypatumai architektūriniu–urbanistiniu, funkciniu, ekologiniu ir vandens valdymo aspektais. 

Architektūrinė–urbanistinė idėja. Pirminė projekto idėja buvo miesto mastu sukurti sąsają 

tarp tradicinės Berlyno rytų–vakarų ašies, einančią tarp zoologijos sodo, Aleksandro aikštės ir 

naujos ekologinės ašies šiaurės–pietų kryptimi. Integruojant urbanistinius ir natūralios gamtos 

kompleksus siekta sukurti naują urbanistinių erdvių kokybę ir potyrius. Potsdamo aikštės 

koncepcija buvo suformuota bandant integruoti vienuolika tvarios aplinkos komponentų, įskaitant 

energijos ir vandens taupymą bei judumo užtikrinimą, miesto išteklių srautų reorganizavimą,  

mikroklimato gerinimą ir viešųjų erdvių formavimą (Ecologically..., 2011). Projektuojant ir statant 

pirminės idėjos gerokai transformavosi, tačiau siekis pademonstruoti šiuolaikinės tvarios 

urbanistikos principus buvo daugiau ar mažiau įgyvendintas. Naujoji Potsdamo aikštė sukurta kaip 

pasaulio(-ių) susitikimo vieta. Šio kūrinio tikslas – gyvybingas kvartalas miesto, šalies sostinės, 

širdyje (Potsdamer...,2013), leidžiantis jo lankytojams miesto aplinkoje prisiliesti prie neįprastai 

pateiktos gamtos. Potsdamo aikštės rekonstrukcija Berlyne atspindi išskirtinį bandymą sukurti 

darnią meno, architektūros, daugiafunkciškumo ir ekologijos sintezę. Architektūra čia neatsiejama 

nuo šių laikų technologijų. Šis kompleksas stebina savo užmojais ir apimtimis, medžiagų ir formų 

įvairove. Architektūriniu požiūriu Potsdamo aikštė atstovauja šiuolaikinės architektūros 

tendencijoms, reprezentuoja laikmečio vertybes ir aktualijas. Stambus mastelis, šiuolaikinės 

statybinės medžiagos, vadinamasis Manheteno stilius kuria oficialios, sterilios aplinkos įvaizdį, 

kurį, skeptikų teigimu, galima pavadinti netgi šaltoku ir dirbtiniu.  

Funkcijos. Darbo prekybos, maitinimo, kultūros ir apgyvendinimo funkcijų derinys daugelio 

autorių teigimu pavertė Potsdamo aikštę atraktyviu Berlyno rajonu, išsiskiriančiu ne tik šiuolaikine 

architektūra, bet ir verslo adresų gausa (šiuo metu Potsdamo aikštės komplekse yra išsidėstę: trys 

teatrai, 3500 žmonių talpinantis kino teatras, du viešbučiai, vienas didžiausių Europoje kazino, du 

naktiniai klubai, du sveikatingumo centrai, apie 130 parduotuvių, beveik 30 restoranų, barų ir 

kavinių) bei pasaulyje žinomais kultūros renginiais, tokiais kaip kino festivalis Berlinalė, ar 

ekspresionizmo meno paroda (vadinamoji Ekspresionalė) (Potsdamer...,2013) (6 pav.). 

 

 a  b 

6 pav. Potsdamo aikštės kompleksas: a) vaizdas į pietus, ilga žalia juosta – Tilla-Durieux parkas, buvusi 

Potsdamo geležinkelio stoties ir jos prieigų vieta; b) Sony centras. I. Gražulevičiūtės–Vileniškės nuotraukos  

Fig. 6. Potsdamer Platz complex: a) view towards south, long green stripe is the Tilla-Durieux park, former site 

of Potsdam railway station; b) Sony center. Photo by I. Gražulevičiūtė–Vileniškė  

 

Kompleksą sudaro kelios pagrindinės dalys – verslo centrai (Daimler centras, Sony centras, 

Beisheim centras ir Kolonadų parkas) – jungiamos intensyvių tranzitinių erdvių. Šalia Potsdamo 

aikštės sukurti du parkai (Tilla-Durieux ir Henrietos širdies). Tilla-Durieux parkas siejamas su atvira 
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pievos erdve, formuojančia kompozicinę ašį ir skiriančią Daimler kvartalą nuo Kolonadų parko. Tai 

buvusi Potsdamo geležinkelio stoties vieta. 

Įvairios komplekso funkcijos sutelktos skirtinguose aukštuose. Pirmuose pastatų aukštuose 

išsidėstė prekyba, virš jos – administracinės įstaigos, biurai. Viršutiniai aukštai skirti gyvenamajai 

funkcijai (Leipziger..., 2013). Utilitarių sistemos aptarnavimo poreikių klausimas išspręstas dalį 

komplekso įrengiant po žeme. Aptarnavimo ir logistikos centras suprojektuotas 15 m gylyje, iš jo 

prekės ir produktai požeminiais keliais nukreipiami į visus kitus komplekso taškus (Potsdamer..., 

2013). Požeminiai aukštai ne tik leido sumažinti kvartalo antžeminės dalies aukštingumą, bet ir 

optimizavo komplekso srautų paskirstymą. Potsdamo aikštės kvartalai išlaisvinti nuo paviršinio 

aptarnaujančio transporto eismo, o tai  yra išskirtinis urbanistinis sprendimas Berlyno centre. 

Daugiau nei pusė komplekso automobilių stovėjimo aikštelių taip pat yra požeminės. Nors 

naujoje Potsdamo aikštėje dominuoja prekybos ir biurų pastatai, ilgalaikėje perspektyvoje 20 proc. 

ploto yra numatyta paskirti gyvenamajai funkcijai, o tai reiškia, kad čia gali apsigyventi apie 20 000 

žmonių. Dėl daugiafunkciškumo ir įvairiakryptės sąveikos ši teritorija kartais vadinama miestu 

mieste.  

Ekologiniai aspektai ir žaliosios erdvės. E. Hahn teigimu, ekologinis požiūris nuo pat pradžių 

buvo pagrindinis šio projekto leitmotyvas. Projektu buvo siekiama parodyti, kad miestų plėtros 

technologijos gali būti jautrios aplinkai (Ecologically..., 2011). Potsdamo aikštės projektas buvo 

sukurtas ir įgyvendintas pagal tuometinius aukščiausius tvarumo standartus, pripažintus visame 

pasaulyje. Sveikų ir aplinkai nekenksmingų statybinių medžiagų naudojimas, oro kondicionavimo 

atsisakymas, lietaus vandens antrinis panaudojimas, centralizuotas atliekų rūšiavimas – tai pirmieji 

tvarios miestų plėtros strategijos pavyzdžiai, realizuoti tokiu dideliu mastu. Efektyvios ventiliacijos 

ir fasadų sistemos sumažina pirminės energijos naudojimą pastatuose 50 proc. Pažangiausių 

priemonių naudojimas užtikrina, kad išmetamo anglies dvideginio kiekis yra iki 70 proc. mažesnis, 

lyginant su tradiciniais sprendimais (Lippmann, 2002; Potsdamer..., 2013). Potsdamo aikštės 

pastatai energija aprūpinami centralizuotai, naudojant kogeneracinę sistemą (Combined heating and 

pover station (CHP)) ir šilumos siurblius. Kogeneracinėje sistemoje naudojamos garo turbinos, 

varomos dujomis, o gauta energija yra efektyvesnė aplinkosauginiu požiūriu dėl mažesnės taršos. 

Įdiegta sistema pagamina 30–40 proc. pastatams reikalingos elektros energijos. Perteklinė šiluma 

nukreipiama į pastatus, kur, panaudojant šilumos siurblius, verčiama šaltu oru, kuris vasaros metu 

panaudojamas pastatams vėsinti. Pastatų orientavimas pasaulio šalių atžvilgiu, konstrukciniai, 

techniniai sprendimai ir tikslingai naudojamas apželdinimas sukuria natūralų oro masių judėjimą ir 

taip sumažina energijos sąnaudas, reikalingas pastatų orui kondicionuoti (Lippmann, 2002).  

Požeminis atliekų tvarkymo ir komunikacijų techninio aptarnavimo centras (Potsdamer..., 

2013) atlaisvina antžemines erdves nuo intensyvaus eismo, čia buvo sukurti platūs pėsčiųjų takai ir 

atviri vandens telkiniai. 

Potsdamo aikštės vandens valdymo schema. Potsdamo aikštės komplekse vandens valdymas 

stipriai veikia teritorijos vizualines savybes ir ekologiškumo rodiklius. Dreiseitl ateljė ir architekto 

Herbert Dreiseitl suprojektuota ir 1999 m. Potsdamo aikštės komplekse įgyvendinta vandens 

valdymo schema paremta siekiu sujungti technologiją, ekologiją ir meną (Dreiseitl ir Grau, 2006; 

Hoyer ir kt., 2011). Šią sudėtinę komplekso projekto dalį išsamiai aptaria J. Stuart–Murray (2007), 

J. Hoyer ir kt. (2011), N. Overstrom (2010). J. Stuart–Murray (2007) teigia, jog norėta kartu sukurti 

darniai funkcionuojančią vandens valdymo sistemą ir atvirus savitos estetikos vandens telkinius 

miesto aplinkoje. Vandens valdymo schemos dizainas sumanytas kaip jungiamasis elementas tarp 

buvusio Rytų ir Vakarų Berlyno, nors, reikia paminėti, miesto dalis jungianti socialinė ir kultūrinė 

funkcija nėra labai akivaizdi.  

Minimalistinis, griežtas vandens telkinių dizainas yra susietas su komplekso architektūra ir 

urbanistiniais sprendiniais (7 pav.) (Stuart-Murray, 2007; Hoyer ir kt., 2011). Kaip pastebi J. Hoyer 

ir kt. (2011), vandens valdymo sistema į komplekso sutvarkymo projektą buvo integruota nuo pat 

pradžios, būtent tai lėmė jos ryšį su kontekstu.  
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7 pav. Pagrindinis vandens telkinys Potsdamo aikštės komplekso vandens valdymo sistemoje ir jo dirbtinai 

suformuota gamtinė ir architektūrinė aplinka. I. Gražulevičiūtės–Vileniškės nuotraukos 

Fig.7. The main water body in the water management system of Potsdamer Platz complex ant its’ artificially created 

natural and architectural environment. Photo by I. Gražulevičiūtė–Vileniškė 

 

Vandens valdymo schema ypatingo dėmesio nusipelno technologiniu požiūriu: tai vienas 

didžiausių miesto lietaus vandens surinkimo projektų pasaulyje. Vandens valdymo schema skirta 

sukaupti ir išvalyti vandenį, nutekantį nuo kietų paviršių ir surenkamą nuo stogų. Vanduo 

surenkamas nuo 7 ha stogų ir žemės paviršiaus. Pusė šių stogų yra žalieji stogai. Pati schema užima 

1,2 ha. Nuo stogų surenkamas vanduo patenka į 5 požemines cisternas, kurių talpa yra 2600 m3. 

Cisternos veikia kaip vandens sėsdintuvai (8, 9, 10 pav.). Vandens kokybei palaikyti nenaudojamos 

jokios cheminės medžiagos, jis filtruojamas ir išvalomas natūraliai, naudojant filtruojančius 

substratus, drenažinius sluoksnius ir augalus.  

 

  

8 pav. Daimler Crysler centro apželdinti ir neapželdinti 

stogai (Hoyer, 2011) 

Fig. 8. Green and non-green roofs in Daimler Crysler 

center (Hoyer, 2011)  

9 pav. Tvenkinių sistemos išsidėstymas Daimler Crystler 

centre (Glücklich, 2013) 

Fig. 9. System of water bodies in Daimler Crysler center 

(Glücklich, 2013) 

 

Paviršinių vandens telkinių sistema sudaryta iš trijų dalių: šiaurinės, centrinės ir pietinės. 

Šiaurinė dalis yra siauras kanalas, kuris kaskadomis leidžiasi pietų kryptimi. Laiptuota dalis be 



I. Gražulevičiūtė-Vileniškė, J. Vitkuvienė, J. Stonkutė-Vyrukaitienė, L. Ramanauskienė, M. Švambaris / Miestų želdynų formavimas 2014 1(11) 67–82 

75 
* Kontaktinis asmuo / Corresponding author 

© Klaipėdos valstybinė kolegija, 2014                                                     http://www.krastotvarka.vhost.lt/documents/177.html 

estetinės funkcijos atlieka vandens prisotinimo deguonimi funkciją. Pietinė ir centrinė dalys yra 

didesnės. Centrinė dalis – dirbtinis Piano ežeras, jo paviršiaus plotas – 13 042 m², jame telpa 15 000 

m³ vandens (Dreiseitl ir Grau, 2006; Overstrom, 2010).  

 

 

10 pav. Vandens surinkimo, saugojimo ir panaudojimo Daimler Crystler centre schema (pagal Glücklich, 2013). 

Fig. 10. Scheme of water collection, storage and use of the Daimler Crystler center (according to Glücklich, 2013) 

 

Dalis surinkto vandens pakartotinai panaudojama (augalams laistyti, tualetuose, hidrantams, 

gaisrų gesinimo sistemoms, takams plauti), kita dalis išleidžiama į pietinį tvenkinį, o po to į didįjį 

trikampio formos Piano ežerą, kur taikoma vidinė cirkuliacija vandeniui prisotinti deguonimi.  

Šiame telkinyje dirbtinėje uolienoje auginami natūraliai vandenį valantys augalai – sukurta 

ekosistema. Ši vandens surinkimo sistema per metus leidžia sutaupyti 20 000 m³ geriamo vandens. 

Patys augalai (nendrės, vilkdalgiai) taip pat naudojami – nuimamas derlius (Stuart–Murray, 2007; 

Overstrom, 2010; Hoyer et al., 2011; Glücklich, 2013).  

Vandens telkinių sistema kartu su apželdintais plotais ne tik tausoja gėlo vandens išteklius, 

bet taip pat atlieka svarbų vaidmenį gerinant teritorijos mikroklimatą: vasarą mažina oro 

temperatūrą, drėkina orą (išgarinama iki 11 750 m³ per metus), suriša kietąsias daleles (Dreiseitl ir 

Grau, 2006). Augalai taip pat jonizuoja orą. Be to, ekologinė funkcija šioje schemoje suderinta su 

rekreacija: teritorija naudojama pasyviam poilsiui ir pažintinei rekreacijai, supažindinant lankytojus 

su lietaus vandens valdymo procesu ir teritorijose esančiomis ekosistemomis.  

Visas projektas, išskyrus cisternas, yra matomas ir traukiantis akį. J. Stuart–Murray (2007) 

pastebi, kad, nepaisant griežto geometrinio dizaino, čia pavyko sukurti visą upės ir vandens telkinių 

žodyną. J. Hoyer ir kt. (2011) taip pat pritaria, kad schemos dizaine visais atžvilgiais vanduo 

traktuojamas kaip svarbiausias elementas.  

 

3. Potsdamo aikštės rekonstrukcijos idėjos ir sprendinių įvertinimas 

Potsdamo aikštės komplekso rekonstrukcijos sėkmė – atskirtų Berlyno dalių sujungimas ir 

nauja praeityje garsios ir savo urbanistine situacija reikšmingos erdvės traktuotė – nepaisant 

daugelio architektūrinių, urbanistinių ir ekologinių inovacijų, nėra visuotinai pripažįstama. Šiame 

skyriuje pateikiamas tekste aptartų Potsdamo aikštės komplekso rekonstrukcijos sprendinių 

įvertinimas urbanistinės struktūros, vietos savitumo, darnaus projektavimo ir ekologinių idėjų, 

etikos ir estetikos, komercializacijos požiūriais. 

Urbanistinė struktūra. Analizuojant Potsdamo aikštės rekonstrukcijos sprendinius darnios 

teritorijų plėtros kontekste, būtina įvertinti jos urbanistinę struktūrą: kaip naujai sukurtas 
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kompleksas, kurį galima vadinti vientisu ekokvartalu, atitinka miesto centrui būdingų viešųjų erdvių 

ir kompaktiškos urbanistinės struktūros požymius, su jais glaudžiai susijusius naujojo urbanizmo 

kriterijus, taip pat, kiek jame pastebimi modernistiniai urbanistiniai–architektūriniai bruožai (1 

lentelė.). Kadangi šis projektas kartu yra ir didelio masto urbanistinės dykros atgaivinimo projektas, 

Lentelėje pateikiamas jo sprendinių ir jų įgyvendinimo atitikimo C. Cadell ir kt. (2008) išskirtiems 

miestų centrų regeneracijos iššūkiams įvertinimas. 
 

Lentelė. Potsdamo aikštės rekonstrukcijos sprendinių įvertinimas 

Table. Evaluation of proposals of reconstruction of Potsdamer Platz 

Sprendinių vertinimo 

kriterijai 

Sprendinių įvertinimas: 0 – sprendinys visiškai neatitinka kriterijaus; 1 – 

sprendinys mažai atitinka kriterijų; ... 5 – sprendinys visiškai atitinka 

kriterijų 

1 2 

Miestų centrų regeneracijos iššūkiai pagal C. Cadell ir kt. (2008)  

Miestų tarpusavio 

konkurencijos įvertinimas  

3 (Projektas daugiausiai orientuotas į komercinę veiklą, išskirtinumą lemia 

unikalaus dizaino didelio masto vandens valdymo sistema, pasaulyje garsių 

architektų projektai, viešosiose erdvėse išdėstytos pasaulyje garsių menininkų 

skulptūros, tačiau menkas dėmesys skiriamas vietos istoriškumui ir dvasiai.)  

Miesto įtakos platesniame 

regiono kontekste įvertinimas  

4 (Projektas daugiausiai orientuotas į komercinę veiklą ir miesto ekonominio 

vaidmens stiprinimą bei šiuolaikinės architektūros ir ekologinio projektavimo 

idėjų populiarinimą.) 

Institucijų bendradarbiavimas ir 

tarpdiscipliniškumas  

4 (Projektą kuriant ir įgyvendinant dalyvavo ir bendradarbiavo pasaulyje garsūs 

architektai, kraštovaizdžio architektai, ekologai, inžinieriai. Visuomenė į 

projektavimo procesą įtraukta nebuvo.) 

Miestą valdančioms struktūroms 

suteikiama reali galia ir ištekiai  

1 (Projektas įgyvendintas didžiųjų tarptautinių korporacijų iniciatyva ir lėšomis 

miesto valdžiai nustačius pagrindinius reikalavimus.) 

Darnios ekonominės plėtros 

skatinimas ir sąlygų sėkmingam 

verslui sudarymas  

2 (Projekte ypatingas dėmesys skiriamas ekonomikai, tačiau dominuoja stambus 

tarptautinis verslas.) 

Patrauklios ir harmoningos 

gyvenamosios aplinkos kūrimas  

3 (Projekte šalia komercinės išvystyta ir gyvenamoji funkcija. Komplekse esantys 

būstai yra kokybiškai ir prabangiai įrengti, sutvarkytos viešosios erdvės. 

Komplekse sukurta sterili gyvenamoji aplinka orientuota į aukštas pajamas 

gaunančius žmones. 

Kokybiškos infrastruktūros ir 

patrauklių viešųjų erdvių 

kūrimas  

3 (Projekte daug dėmesio skirta išskirtinės estetikos viešosioms erdvėms, 

atspindinčioms šiuolaikines kraštovaizdžio architektūros tendencijas – ekologiją ir 

minimalizmą. Kompleksas kasdien pritraukia daug lankytojų, tačiau kai kurie 

kraštovaizdžio architektūros sprendimai yra pretenzingi ir nefunkcionalūs.) 

Bendruomenės įtraukimas ir 

sąžiningas regeneracijos naudos 

paskirstymas   

0 (Visuomenė ir bendruomenės nebuvo įtrauktos į projekto kūrimo procesą.) 

Regeneracijos ir valdymo 

tęstinumas, patirties ir įgūdžių 

perdavimas  

3 (Komplekse įdiegta vandens valdymo sistema yra nuolatos stebima, vykdoma 

palaikomoji priežiūra. Įrengiant vandens valdymo sistemą urbanizuotoje aplinkoje 

sukaupta daug naudingos patirties.) 

Kultūros svarbos miestų centrų 

regeneracijai įvertinimas  

3 (Komplekse daugiausiai orientuojamasi į pramoginę kultūrą, laisvalaikį ir iš 

dalies į aplinkosauginį švietimą.) 

Iš viso (iš 50 galimų):  26 

Gyvybingų viešųjų erdvių, kompaktiško miesto centro požymiai pagal J. Jacobs (1961) 

Kompaktiškumas, tankumas 5 (Tankus, kompaktiškas užstatymas, visapusiškai išnaudota teritorija.) 

Perimetrinis užstatymas 5 (Perimetrinis užstatymas.) 

Daugiafunkciškumas, socialinė 

ir ekonominė įvairovė 

2 (Vyrauja komercinė, pramoginė funkcijos, gyvenamoji aplinka orientuota į 

aukštas pajamas gaunančius žmonės.) 

Prioritetas pėsčiųjų eismui 4 (Teritorija pritaikyta pėstiesiems, išvystytas viešasis transportas.) 

Sudėtingumas ir įvairovė 4 (Teritorija sudėtinga architektūrinių objektų įvairove, ekologiniais sprendimais, 

tačiau vyrauja minimalistinis stilius architektūroje ir kraštovaizdžio 

architektūroje.) 

Centriškumas 3 (Teritorijoje esama atvirų erdvių, kurios galėtų tarnauti kaip centrai, tačiau ne 

visos jos tinkamai funkcionuoja.) 

Uždarumas 4 (Viešosios erdvės, gatvės ir kvartalai turi aiškias ribas.) 
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Lentelės tęsinys 

1 2 

Saulėkaita ir pavėsis 4 (Teritorijoje pakanka pavėsingų ir saulės apšviečiamų erdvių, tačiau ne visos jos 

funkcionalios, trūksta įprastų lauko baldų, tikimasi, kad lankytojai ilsėsis ant žolės.) 

Iš viso (iš 40 galimų): 31 

Naujojo urbanizmo principai (New... 2013) 

Teritorija, pritaikyta pėsčiųjų poreikiams (pėstiesiems 

pritaikytos gatvės, įvairios paslaugos pasiekiamos 

pėsčiomis, pėsčiųjų takai ir gatvės) 

4 (Teritorija pritaikyta pėstiesiems.) 

Pasiekiamumas ir ryšiai (gatvių tinklas, paskirstantis 

transportą ir palengvinantis pėsčiųjų judėjimą) 

5 (Tankus gatvių tinklas.) 

Daugiafunkciškumas ir įvairovė (funkcijų įvairovė 

teritorijoje, kvartaluose, pastatuose, socialinių grupių 

įvairovė) 

2 (Vyrauja komercinė, pramoginė funkcijos.) 

Būstų tipų įvairovė (netoli vienas nuo kito išdėstyti 

skirtingų dydžių, tipų ir kainų būstai) 

1 (Gyvenamoji aplinka orientuota į aukštas pajamas 

gaunančius žmonės.) 

Architektūros ir suplanavimo kokybė (dėmesys 

estetikai, komfortui, vietos savitumui, viešosios 

visuomenei ir bendruomenei skirtos erdvės)  

3 (Aukštos kokybės šiuolaikinė architektūra ir 

kraštovaizdžio architektūra, tačiau sprendimai pretenzingi, 

ne visada funkcionalūs, ignoruojamas vietos savitumas.) 

Tradicinė užstatymo struktūra (aiškus centras ir ribos, 

viešoji erdvė centre, viešųjų erdvių kokybė, funkcijų, 

pėsčiomis pasiekiamų per 10 min. įvairovė, didesnis 

užstatymo tankumas centre, laipsniškai mažėjantis 

judant į pakraščius) 

4 (Tankus užstatymas, daug viešųjų erdvių, aiškios 

kvartalų ribos, visos funkcijos ir paslaugos teritorijos 

viduje lengvai pasiekiamos pėsčiomis, tačiau vyrauja 

komercinės ir pramoginės funkcijos.) 

Pakankamas tankumas efektyviam judėjimui 

pėsčiomis, paslaugų, infrastruktūros ir išteklių 

išnaudojimui  

5 (Tankus teritorijos užstatymas.) 

Darnus transportas (sąlygos pėsčiųjų, dviračių eismui, 

išvystytas viešasis transportas) 

5 (Sudarytos sąlygos pėsčiųjų ir dviračių eismui, išvystytas 

viešasis transportas.) 

Darnumas (minimalus statybos ir funkcionavimo 

poveikis aplinkai, ekologiškos technologijos, energijos 

efektyvumas, išteklių tausojimas, gamyba vietoje, 

pirmenybė pėstiesiems) 

4 (Darni vandens valdymo sistema, žalieji stogai ir kiti 

darnios architektūros sprendimai, išnaudojama miesto 

infrastruktūra, išvystytas pėsčiųjų eismas, tačiau 

komplekse visur naudotos prabangios, prestižinės 

medžiagos.) 

Gyvenimo kokybė (patraukli, žmogų įkvepianti ir 

dvasiškai praturtinanti gyvenamoji aplinka) 

3 (Įdomi, tačiau pretenzinga ir šalta gyvenamoji aplinka) 

Iš viso (iš 50 galimų): 36 

Modernistinio urbanistinio planavimo ir projektavimo koncepcijos bruožai 

Laisvas užstatymas 1 (Dominuoja perimetrinis užstatymas.) 

Gatvės reikšmės paneigimas, pėsčiųjų ir transporto 

eismo atskyrimas 

1 (Pėsčiųjų ir transporto eismas integruotas, sukurtos 

įprastos miesto gatvės.) 

Prioritetas automobiliui 1 (Išvystytas pėsčiųjų eismas, viešasis transportas.) 

Funkcinis zonavimas, funkcijų atskyrimas 2 (Komplekse viena šalia kitos egzistuoja įvairios 

funkcijos, tačiau dauguma jų komercinės ir pramoginės.) 

Socialinė infrastruktūra 2 (Dominuoja komercinė funkcija, tačiau pakanka viešųjų 

erdvių) 

Atviros erdvės ir žaliųjų plotų gausa 3 (Komplekse išsiskiria atviros, aiškias ribas turinčios 

viešosios erdvės.) 

Prieinami būstai 1 (Būstai orientuoti į aukštas pajamas gaunančius žmones.) 

Žaliose erdvėse išdėstyti daugiaaukščiai statiniai, 

tradicinės miesto struktūros atsisakymas  

1 (Išlaikytas perimetrinis užstatymas, kvartalai turi aiškias 

ribas.) 

Šiuolaikinė minimalistinė architektūrinė estetika 5 (Dominuoja šalta minimalistinė architektūra, šios 

tendencijos atsispindi ir kraštovaizdžio architektūroje.) 

Tipizuota, uniforminė architektūra, industrinė pastatų 

estetika 

4 (Architektūros vienodumo įspūdis sukuriamas ne dėl 

tipizacijos, bet dėl griežto, minimalistinio, tarptautinio 

architektūros stiliaus.) 

Aiškios ribos tarp privačios ir viešosios erdvės 

nebuvimas 

1 (Aiškiai atskirtos viešosios ir privačios erdvės.) 

Iš viso (iš 55 galimų): 22 
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Vertinimas rodo, kad Potsdamo aikštės komplekso urbanistiniai sprendiniai savo forma 

daugeliu aspektų atitinka naujojo urbanizmo ir kompaktiško miesto modelius. Tačiau minimalistinė 

uniformiška ir savitumo stokojanti architektūra, vietos savitumą ignoruojantys sprendimai bei 

aiškiai vyraujantis komercinis visos teritorijos pobūdis yra artimesni modernistinio miesto 

koncepcijai. Apibendrinant galima teigti, kad nepaisant projekto trūkumų ir prieštarų ir to, kad 

skirtingas komplekso dalis vystė skirtingi tarptautiniai investuotojai, visgi pavyko sukurti gana 

vientisą urbanistinę struktūrą. 

Vietos dvasia ir tęstinumas. Nors Potsdamo aikštės komplekso urbanistinė struktūra  yra gana 

artima tradiciniam perimetriniam vidinių miesto teritorijų užstatymui, tačiau šis kompleksas 

susilaukia architektūros tyrinėtojų kritikos tiek dėl urbanistinio sprendimo, tiek dėl statinių ir 

kraštovaizdžio architektūros sprendimų stilistikos ir miesto praeities bei vietos savitumo traktuotės. 

N. Overstrom (2010) pastebi, kad vakarietiška komplekso architektūros traktuotė nuo pat pradžių 

neatitiko miesto valdžios konservatyvesnės šios urbanistinės erdvės vizijos, tačiau, daugelio 

nusivylimui buvo pasirinktas būtent šis griežtas, modernistinis Manheteno stilius su ekologinių 

technologijų intarpais. H. Watson (2006) teigia, kad naujasis Potsdamo aikštės kompleksas stokoja 

bet kokio vietos savitumo ir yra suvokiamas tik kaip intensyvaus eismo gatvių sankryža, galinti 

egzistuoti bet kurioje pasaulio vietoje, o komplekso architektūroje ir suplanavime susipina blogiausi 

buvusios Rytų Vokietijos ir amerikietiško stiliaus bruožai. Kaip urbanistinio–architektūrinio 

sprendimo trūkumai taip pat minimi pernelyg didelis pastatų mastelis, ryšio tarp naujos struktūros ir 

egzistuojančių pastatų ir kontekstinės miesto aplinkos nebuvimas, pilkas, nykus grindinys pėsčiųjų 

zonose (Overstrom, 2010). Tiesa, galima įžvelgti kai kurias naujo komplekso sprendinių sąsajas su 

vietos istorija ir tradicine miesto aplinka: apdailai naudotos tradicinės medžiagos (terakota, plytos, 

smiltainis), o kai kurie vandens valdymo sistemos fragmentai primena pelkėtos lygumos 

kraštovaizdį, būtent tokį, kokiame ir buvo praeityje įkurtas Berlyno miestas. Tačiau verta prisiminti, 

kad praeityje Klasicizmo architektūra garsėjęs Berlynas buvo vadinamas Atėnais prie upės Šprė, 

taigi, verta dar kartą pasvarstyti, kokį gi įvaizdį ir stilistiką vertėjo miesto valdžiai ir nekilnojamojo 

turto vystytojams pasirinkti pertvarkant šią centrinę ir reikšmingą miesto erdvę – ar beasmenį 

Manheteno stilių su pelkių kraštovaizdžio intarpais ar solidžią, monumentalią, miesto istoriją ir 

vietos savitumą atspindinčią, atpažįstamą ir lengvai suvokiamą architektūrą ir urbanistiką. 

Etika ir estetika. Anksčiau minėtą prioritetą beasmenei stiklo, metalo ir gelžbetonio 

modernistinei architektūrai miestų centrinėse dalyse vietos savitumo ir tradicinių architektūrinių ir 

urbanistinių sprendimų atžvilgiu architektas, architektūros teoretikas ir urbanistas L. Krier (1983) 

įvardija kaip bendrą reiškinį pokario Vokietijoje. Pasak jo, klasikinė, tradicinė architektūra čia 

atmetama iš etinių paskatų kartu su šalies praeitimi iki 1945-ųjų. L. Krier (1983) teigimu, ne 

Sąjungininkų bombos, o po to sekę dešimtmečiai beatodairiškos modernizacijos sunaikino vokiečių 

miestus, o atmetę klasikinę architektūros tradiciją vokiečiai supainiojo politinius tikslus su 

kultūrinėmis priemonėms. Potsdamo aikštės komplekse matoma ir kitų apraiškų, kai estetiką 

bandoma pakeisti etika.  

Pavyzdžiui, ekologiški aplinką tausojantys architektūros ir kraštovaizdžio architektūros 

sprendimai visuotinai eskaluojamų klimato pokyčių akivaizdoje yra laikomi neabejotinu gėriu ir 

diegiami centrinėje miesto erdvėje, nepaisant to, kad pelkių kraštovaizdžio estetika ir vandens 

telkiniuose vasarą matomi dumbliai visuomenės sąmonėje niekada nesisiejo ir nesisieja su miesto 

centru ir miesto aikšte. I. Schegk ir S. Wilk (2007) pastebi, kad kraštovaizdžio architektūros 

studijose Vokietijoje apskirtai vyrauja ekologinė orientacija. Taigi, naujajame Potsdamo aikštės 

komplekse matome etikos ir estetikos painiavą tiek architektūriniuose–urbanistiniuose, tiek 

kraštovaizdžio architektūros sprendimuose, iš pirmo žvilgsnio lyg ir atstovaujančiuose priešingas 

tendencijas: šaltą beasmenę industrinę estetiką ir norą grąžinti natūralią gamtą ir gamtinius procesus 

į miesto širdį.  
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 a  b 

11 pav. Architektūros, kraštovaizdžio architektūros (a) ir paveldosaugos (b) sprendimai Potsdamo aikštės 

komplekse. I. Gražulevičiūtės–Vileniškės nuotraukos 

Fig. 11. Architecture, landscape architecture (a), and heritage preservation (b) solutions in the Potsdamer Platz 

complex. Photo by I. Gražulevičiūtė–Vileniškė  

 

Ikoninė architektūra. Simboliška, kad sklypus teritorijoje įsigijus tarptautinėms 

kompanijoms, čia projektuoti buvo pakviestos pasaulinės architektūros garsenybės, tokios kaip R. 

Piano, R. Rogers, J. R. Moneo ir A. Isozaki, dažnai taip pat atitrūkę nuo bet kokios vietos, kaip ir jų 

kuriama tik juos pačius įamžinanti architektūra. Buvo pasinaudota plačiai žinoma ir ne mažiau 

plačiai kritikuojama „ikoninės architektūros“ strategija, kai garsių architektų sukurti pastatai tampa 

vietos prestižo ir išskirtinumo ženklu bei traukos objektu verslui ir lankytojams. Pasak N. 

Salingaros, tokiuose projektuose architektūros garsenybė viso labo atlieka šuns uodegos, matomos 

viešumoje ir tarnaujančios viešiesiems ryšiams, vaidmenį, tuo tarpu pats šuns kūnas – statybos 

kompanija, plėtros rangovas ir kt. – siekia savo tikslų stengdamiesi nekristi visuomenei į akis  

(Pinigai..., 2013). Ši N. Salingaros minima situacija puikiausiai apibūdina naujojo Potsdamo aikštės 

komplekso kūrimo procesą, tuo tarpu rezultatui apibūdinti tiktų L. Krier žodžiai: „Architektūros 

„žvaigždės“ tenkina pramogų alkį, kurdamos efektingus fejerverkus, kurie visame pasaulyje 

stulbina architektūros beraščius“ (Atsilikimo... 2013).   

Paveldosaugos metodai. Amerikietiškas požiūris pastebimas ne tik Manheteno stiliaus biurų 

pastatų architektūroje, bet ir požiūryje į istorinių pastatų rekonstrukciją ir pritaikymą. Į Sony centrą 

integruoto istorinio pastato – Esplanade viešbučio – interjero fragmentai tapo naujo architektūrinio 

darinio fasadais. Integruojant Esplanade viešbutį į Sony centrą, buvo panaudotos unikalios 

techninės priemonės ir dalis pastato (imperatoriaus salė) buvo perkelta į kitą vietą 75 m atstumu ir 

apsukta 180 laipsnių. Perkelta imperatoriaus salė atsidūrė prie palmių kiemelio, dabar čia yra Josty 

kavinė. Pusryčių salės sienos buvo supjaustytos į 500 atskirų dalių; dvi iš keturių sienų buvo 

paliktos originalioje vietoje, dabar jos, uždengtos stiklu, yra matomos šalia pagrindinio įėjimo į 

Sony centrą – pastato vidinės sienos tapo išorinėmis – likusios sienos, lubos ir grindys buvo 

perkeltos šalia taip pat savo vietą pakeitusios imperatoriaus salės ir uždengtos stikliniu kubu; šioje 

iš istorinių pastato dalių naujai suformuotoje patalpoje dabar įsikūręs šampano baras (Frank, 2003). 

Nepaisant inžinerinių pasiekimų demonstravimo, gautas rezultatas labai primena Jungtinėse 

Amerikos Valstijose taikomą fasadinį požiūrį į istorinių pastatų rekonstrukciją, kai, išsaugant 

istorinį pastatą, yra paliekamas tik vienas jo fasadas ar išorinės sienos, visa kita pakeičiant 

gelžbetonio, metalo ir stiklo konstrukcijomis arba išoriniai istorinio pastato fasadai atsiduria 

interjere ir pan. Šiame statinyje taip pat matomas radikalus, akį rėžiantis tradicinės ir naujos  

architektūros kontrastas tiek medžiagų, tiek formos ir mastelio požiūriais (11 pav., b).  

Darnaus projektavimo idėjų propagavimas. Būtent darnios architektūros ir kraštovaizdžio 

architektūros sprendimai naujajame Potsdamo aikštės komplekse sulaukia daugiausiai architektūros 
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kritikų, tyrinėtojų ir projektuotojų dėmesio. Ypač plačiai pristatoma ir komentuojama Herbert 

Dreiseitl sukurta vandens valdymo schema. Pavyzdžiui, J. Stuart–Murray (2007) apibūdindamas šią 

schemą, teigia, kad kinetinė hidrologija ir funkcionali ekologija kartu sukuria aplinką žmonėms 

bendrauti. Iš tiesų, kuriant, įgyvendinant ir prižiūrint šią schemą sukaupta patirtis gali būti plačiai 

pritaikoma, o vandens telkinių formos ir kiti kraštovaizdžio architektūros sprendiniai, priklausomai 

nuo konteksto, gali įgauti ir visai kitokią išraišką. Ekologinio švietimo (lankytojai gali susipažinti su 

vandens valymo procesu ir ekosistemomis) ir atviro dizaino (kai projektuotojas sukuria pirminę 

schemą, nustato ribas, o toliau ją veikia ir keičia gamtiniai ir antropogeniniai procesai) idėjos  taip 

pat gali būti plačiai pritaikomos urbanizuotoje aplinkoje, ypač humanizuojant modernistinio 

suplanavimo daugiabučiais namais užstatytas gyvenamąsias teritorijas. Visgi, kaip pastebi N. 

Overstrom (2010), Herbert Dreiseitl vandens valdymo schemai komplekse yra skirta gana kukli 

vieta, ji yra atitraukta nuo svarbiausių objektų ir erdvių ir svarsto, koks efektas būtų sukurtas, jei 

dinamiškas vandens telkinių kraštovaizdis būtų išplėtotas visame komplekse. Kalbant apie ekologiją 

miesto centre, tenka pripažinti, kad pagirtinos pastangos tausoti vandenį ir kitus išteklius iš esmės 

prieštarauja komerciniam ir vartotojiškam komplekso charakteriui. 

Komercializacija. Naujasis Potsdamo aikštės kompleksas iš tiesų yra populiarus, N. 

Overstrom (2010) teigimu, per dieną čia esančios parduotuvės, restoranai ir įvairios pramogos 

pritraukia apie 70 000 lankytojų. Akivaizdu, kad komplekso ir jame esančių viešųjų erdvių 

populiarumas ir gyvybingumas yra neatskiriamas nuo anksčiau minėtos jame vyraujančios 

komercinės funkcijos ir vartotojiškos gyvensenos, visiškai nederančios su komplekso architektūroje 

ir kraštovaizdžio architektūros sprendimuose propaguojamais išteklių tausojimu ir ekologija. Iš 

tiesų, ekonomikos ir komercijos prioritetas ir tarptautinių kompanijų dominavimas priimant su šia 

visam miestui reikšminga istorine urbanistine erdve susijusius sprendimus matomas nuo pat 

projekto pradžios: teritorija buvo tiesiog padalinta ir išparduota tarptautinėms kompanijoms, į 

projektavimo procesus nebuvo įtraukiama visuomenė ir bendruomenės, visi sprendimai buvo 

priimti už uždarų durų (Overstrom, 2010; Hoyer et al., 2011). P. Marcuse (1999) įžvelgia prieštarą 

tarp permatomų stiklinių biurų pastatų fasadų ir neskaidriai už uždarų durų galingų veikėjų priimtų 

komplekso vystymo sprendimų. Jo teigimu, arogancija dvelkia ir prabangūs, didelio mastelio biurų 

pastatai, kaip vakarietiško kapitalizmo simboliai rodantys tikrąsias varomąsias jėgas miesto ir šalies 

politiniame kraštovaizdyje.  

 

Išvados 

 

1. Ekologinio projektavimo tendencijos ir šiuolaikinės kraštovaizdžio architektūros tendencijos 

vis drąsiau įgyvendinamos ne tik urbanizuotoje aplinkoje apskritai, bet ir istoriniuose miestų 

centruose. Naujasis Potsdamo aikštės kompleksas Berlyne su inovatyviais vandens valdymo 

sprendimais ir modernia architektūra yra puikus pavyzdys šiuolaikinių architektūros, 

kraštovaizdžio architektūros ir ekologinio projektavimo tendencijų įvairiapusio poveikio 

miesto centrui ir jo identitetui analizei. 

2. Teritorijos, kurioje šiandien plyti naujasis Potsdamo aikštės kompleksas, istorinė raida 

pasižymi aiškiais lūžiais ir radikaliais pokyčiais. Iš vienos intensyviausiai naudojamų miesto 

erdvių po Antrojo pasaulinio karo ji buvo virtusi miesto dykra, niekieno teritorija, šiandien 

teritorija vėl įkūnija laikmečio aktualijas, prieštaras ir problemas: globalizaciją, susirūpinimą 

ekologija ir vartotojišką kultūrą. Į šią teritoriją galima žvelgti kaip į skirtingų Berlyno ir 

Vokietijos istorijos etapų atspindį, kartu apgailestaujant, kad radikalūs XX a. pokyčiai šioje 

urbanistinėje erdvėje neleido susiformuoti vietos savitumui. 

3. Naujasis Potsdamo aikštės kompleksas vertintinas prieštaringai tiek architektūros ir 

urbanistikos, tiek funkcionavimo požiūriu: nors urbanistiniai komplekso sprendimai atitinka 

kai kuriuos naujojo urbanizmo ir kompaktiško miesto kriterijus, o komplekse demonstruojama 

pažangi vandens valdymo sistema ir vykdomas visuomenės švietimas, tačiau komercinės 
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veikos prioritetas, vartotojiškos gyvensenos skatinimas ir beasmenė modernistinė architektūra 

rodo, kad sunku, o gal net neįmanoma sukurti savitos ir gyvos urbanistinės erdvės miesto 

centre į pirmą vietą iškeliant ekonominius interesus ir pasikliaunant vien privačiais vystytojais 

ir tarptautinėmis kompanijomis. 
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Potsdamer Platz Complex in Berlin: Evaluation of Reconstruction Solutions in 

Historical Perspective 
(Received in January, 2014; Accepted in April, 2014; Available Online from 2nd of May, 2014) 

 

Summary 

 
The article presents the analysis of historical development and recent reconstruction of Potsdamer Platz in Berlin 

in the context of sustainable territorial development. The methods applied in this research include review of literature, 

analysis of historical development based on literature, maps and documents, descriptive analysis, analysis on site, 

evaluation of urban, architectural, and landscape architecture solutions based on the sets of predetermined criteria, 

generalization and conclusions. In order to understand the historical context of the reconstruction solutions of the 

Potsdamer Platz complex first of all the historical analysis was carried out distinguishing the main stages and the 

turning points. After the analysis of history, the description, analysis, and assessment of the reconstruction idea and the 

main architectural, urban and functional solutions are presented. The criteria of New Urbanism, the features of viable 

urban public spaces and compact urban center distinguished by J. Jacobs, the characteristics of modernist urban 

planning and the contemporary challenges of revitalization of historic urban centers distinguished by C. Cadell et al. 

were used in the assessment of the urban-architectural and landscapes architectural solutions of the new Potsdamer 

Platz complex. The exceptional attention was devoted for the analysis of solutions from the points of view of ecological 

design and the sense of place and the innovative water management system making inseparable part of the complex. 

The assessment of the solutions also considers such phenomena as ethics and aesthetics, commercialization, so-called 

“iconic” architecture etc. It is possible to conclude that the new Potsdamer Platz complex should be viewed in 

contradictory way both from urban-architectural an functioning points of view: some aspects of the urban layout 

correspond to the criteria of New Urbanism and compact city center and innovative water management scheme is 

showcased in the complex; however, the priority of commercial activities and promotion of consumerist lifestyle and 

cold impersonal modernist architecture demonstrate that it is difficult or even impossible to create a viable urban space 

with distinctive local identity in the city center giving the priority to economic interests and relying solely on the private 

developers and multinational companies. 

 


