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Městské 
hradby Baku:
lvi střežící býka    
  mezi Sluncem a  
                       Měsícem

fuad achunDov

BAKUSKé MěStSKé hrAdBy jSoU dodNeS vNíMÁNy jAKo předěl MeZi BAKU StředověKýM (ičeri šecher) A BAKU 
oBdoBí prvNí ropNé KoNjUNKtUry (BAjir šecher). hrAdeBNí Zdi roZdělUjící MěSto NA jeho vNitřNí A vNější čÁSt 
MAjí StAroByloU A jAK je v přípAdě tohoto typU oBrANNého opevNěNí oBvyKlé, BohAtoU hiStorii.

Nejstarší část komplexu 
bakuských městských 
hradeb byla postavena 

ve 12. století za vlády dynastie 
šírvánšáhů Kesraníovců. Svědčí  
o tom nalezený kamenný nápis o 
třech řádcích následujícího znění:

[Tuto] městskou hradbu nařídil 
vybudovat malik vznešený, pře-
moudrý, spravedlivý, vítězoslavný , 

vítězící, bojovník za víru, hrdost vy-
znání i státu, opora islámu a mus-
limů šírvánšáh velký Abú‘l-Hodža 
Manúčehr...1

Přestože rozluštěná věta je 
jen částí nápisu, jehož zbytek se 
do našich časů nedochoval, je 
cenná v tom, že obsahuje jméno 
panovníka, za nějž byla hradba 
postavena – Manúčehra III.

Baku

Baku, Sdružená brána, erbovní znamení nad levým průjezdem
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A jelikož je doba jeho vlády vyme-
zena léty 1120 – 1160, datuje se také 
výstavba nejstarších částí bakuských 
městských hradeb do doby před po-
lovinou 12. století. 2 

Obklopeno silným opevněním 
ze strany moře i souše bylo Baku po-
važováno za nedobytnou pevnost, 
jak o tom hovoří v jedné své kasídě 
i Chákání Šírvání, jenž v ní oslavuje 
šírvánšáha Aksitana ibn Manúčehra 
a srovnává Baku s Bestamem, jed-
ním z nejsilněji opevněných měst 
Východu. 3 

O tři staletí později, v roce 1501, 
byla dle svědectví středověkého his-
torika Hassana Rumlu kyzylbašská 
vojska šáha Ismaila Chataje, jež Baku 
obléhala, jeho majestátními hradba-
mi doslova ohromena. Město bylo 
dobyto teprve tehdy, když se Safíov-
cům podařilo podkopat a s pomocí 
střelného prachu vytrhnout velký 
kámen v jedné z věží, čímž vznikl 
ve zdi průlom. Nicméně i po tomto 
úspěchu dobyvatelů trval houževna-
tý odpor obyvatel města ještě další 
tři dny.4 

Za další století, během následné-
ho dobytí města safíovskou dynastií 
v roce 1606, byla šáhem Abbásem 
I. obnovena řada ázerbájdžánských 
měst, zničených během turecko-
-perských válek. Právě v té době byly 
bakuským guvernérem Zulfigarchá-
nem vybudovány vnější hradby, jak 
o tom svědčí nápis, jenž se zachoval 
nad levým vchodem Sdružené hra-
dební brány s uvedením data výstav-
by: roku 1017 hidžry (1608 – 1609).5 

O existenci vnější městské hradby 
ve směru od vnitrozemí a pouze jed-

Baku, Sdružená brána
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noduchého opevnění ze strany od 
moře svědčí až do 70. let 19. století 
jak první fotografie města (A. Ulskij, 
60. léta 19. století), tak řada kreseb  
a grafik té doby (B. Dorn ad.). 

Kromě toho kolmo ke zdi, která 
chránila město od moře a jejíž spod-
ní část se ztrácela pod hladinou Kas-
piku, vycházely směrem k moři ještě 
dvě rovnoběžné zdi, které vytvářely 
bezpečný úkryt pro lodě vjíždějící 
do přístavu. Jedinou připomínkou 
hradební zdi z mořské strany je dnes 
impozantní stylobat (pata) zdi u vstu-
pu do Starého města od mešity Saida 
Jahji Murtuza, naproti domu Rama-
zanovových.

Dochované archivní snímky, 
zachycující vnější zeď, umožňu-
jí soudit o její relativně nízké výšce  
a celkově skromnějších parametrech 
ve srovnání s hradbou vnitřní. Není 
vyloučeno, že úmysl stavitelů vnější 
hradby spočíval právě ve vytvoření 
iluze snadné překonatelnosti. A když 
potom skutečně došlo k úspěšnému 
ztečení předního valu, ocitl se nepří-
tel zčistajasna v podivné kamenné 

pasti, z níž bylo velmi obtížné dostat 
se zase ven.6 Kromě systému dvou 
hradeb bylo město chráněno ještě 
vodním příkopem, který v případě 
potřeby mohl být naplněn vodou  
z podzemních zdrojů. Jak vidno, ba-
kuské opevnění bylo vybudováno 
dle všech zvyklostí a předpisů plat-
ných pro středověké fortifikace.

Bohužel použití těžkého dělostře-
lectva vedlo v následujících obdo-
bích, zejména od 18. století, k tomu, 
že hradby Baku dokázaly stále obtíž-
něji soustředěné útoky zvenčí od-
rážet. Tak například při zteči vedené 
generálem Maťuškinem v červenci 
1723 utrpěla vážná poškození hrad-
ba pevnosti od moře. Po dobytí měs-
ta však přibyli do Baku z rozkazu cara 
Petra I. mistři z řad kazaňských Tatarů, 
Čuvašů a Čeremisů a pevnostní zdi 
obnovili.7 

Následná obsazení města carev-
nou Kateřinou II. (1796), resp. Ale-
xandrem I. (1806) neprovázely žádné 
vážné škody, nicméně již v roce 1807 
vrchní velitel ruských sborů na Kav-
kaze, generál Gudovič, schválil plán 

Na uvedení pevnosti Baku do lepšího 
obranného stavu.8 

V roce 1808 je realizována stavba 
nové bašty u Sdružené brány. Bašta 
byla následně pojmenována Nikola-
jevská podle nedaleko se nacházejí-
cího chrámu sv. Mikuláše.9 V následu-
jících letech byla v budově kostela, 
přestavěného později v sovětské 
době, umístěna pevnostní rozvodna 
elektřiny. Do 1809 byly postaveny 
vížky, chránící Šamachinskou (Sdru-
ženou) a Horní bránu (zvanou Saljan-
ská – ze směru od dnešního Aznef-
tu). Před oběma hlavními vstupy byly 
postaveny dřevěné padací mosty 
dlouhé tři a široké jeden a půl sáhu.10

Rozestup mezi oběma hradební-
mi zdmi byl asi 7 metrů. Střežen byl 
vojenskou správou. Rozprostírala se 
zde veliká alej sloužící obyvatelům 
Baku jako místo procházek. Právě  
v těchto místech, počínaje jihozá-
padním koncem hradeb, byl ve 30. 
až 40. letech 19. století velitelem 
pevnosti R. Hovenem založen první 
veřejný park, později známý jako Gu-
bernátorský sad.11

Baku

Rekonstrukce středověkého Baku, Dívčí věž, stálá muzejní expozice (2011)
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V době po skončení druhé rusko-
-perské války a podpisu turkmenčaj-
ské dohody v roce 1828 již bakuské 
opevnění přestalo sloužit svému 
účelu, postupně chátralo a změnilo 
svůj vzhled. 

Ropná konjunktura vtrhla do 
monotónního způsobu života Baku  
v roce 1872 a s neobyčejnou prud-
kostí změnila tradiční charakter  
a životní styl staré orientální pev-
nosti, čítající v té době společně  
s pevnostním městem jen něco málo 
přes 14 a půl tisíce obyvatel. Rychlý 
růst obyvatelstva Baku a jeho etnic-
ká a kulturní rozmanitost však vedla 
k tomu, že bakuská citadela, která 
se rozkládala na ploše 22 hektarů  
a byla uzavřena do dvojitého prs-
tence pevnostních zdí, nemohla 
pojmout nekonečnou vlnu nových 
přistěhovalců.

V 70. letech 19. století proto velmi 
vážně vyvstala otázka rozšíření hranic 
města. Zpočátku bylo plánováno re-
alizovat tuto myšlenku co „nejjedno-
dušším“ způsobem – tedy pomocí 
snesení hradebních zdí. Ke cti car-
ské správy je ovšem třeba uvést, že 
demolici hradeb v plném rozsahu 
nakonec zabránila. Začátkem 80. let 
tak byla stržena pouze vnější (šáha-
bbásovská) zeď. Pokud se týká větši-
ny zbývajících zdí starého opevnění, 
byly nejen zachovány, ale dokonce 
obnoveny kamenem získaným ze 
zrušeného systému vnějšího opev-
nění. Zbytek nezužitkovaného kame-
ne bylo plánováno využít pro vydláž-
dění ulic vně městských hradeb.

Záchrana hlavní hradební zdi 
má pro Baku obrovský historický, 
architektonický a kulturní význam. 
Je to právě onen mohutný předěl, 
který umožnil organickou koexis-
tenci dvou rozdílných světů v rámci 
jednoho městského prostředí. Ob-
zvláště jasně a zřetelně vystupují tyto 
kontrasty v popisu hlavního hrdiny 
románu Alí a Nino:

„Přede mnou leželo ve skutečnosti 
ne jedno, ale dvě města, srostlá jako 
ořech a skořápka. Skořápkou bylo vněj-
ší město, ležící na druhé straně staroby-
lých městských hradeb. Ulice ve městě 
byly široké, domy vysoké, a lidé cham-
tiví a uspěchaní. Tím hlavním v životě 
města byla ropa vytěžená z naší stepi. 
Byla to ona, kdo přinesl značné příjmy. 
Ve vnějším městě byla divadla, školy, 
nemocnice, knihovny, policejní stanice, 
krásné ženy s obnaženými rameny. Po-
kud se tam někdy střílelo, bylo to vždy 
jen kvůli penězům. Za městem probí-
hala hranice mezi Evropou a Asií...

A na této straně hradební zdi byly 
ulice úzké a křivolaké jako orientální 
dýka. Jestliže tam, za zdmi pevnosti, se 
do nebe zapichovaly věže vyrůstající z 
Nobelových ropných polí, potom zde, 
ve Starém městě, se až do oblak zveda-
ly minarety mešit.“12

Na všech předrevolučních a také 
předválečných fotografiích se horní 
části pevnostní zdi jeví jako zcela 
ploché. Dnes ovšem zdobí korunu 
hradebních zdí impozantní stín-
ky cimbuří. Tento prvek ze siluety 
hradeb zmizel nejpravděpodobněji 
během oprav provedených na po-
čátku 19. století ruskou vojenskou 
posádkou, kdy byla na pevnostní 
zdi z důvodu snazšího odrážení 

útoku perské kavalerie umístěna 
dělostřelecká obrana. Stínky ve své 
současné podobě byly obnoveny 
v letech 1950 – 1952. Bylo přitom, 
podle vzpomínek profesora D. A. 
Achundova, dbáno řádného po-
souzení všech dostupných foto-
grafických a jiných ikonografických 
materiálů, na nichž byly bakuské 
hradby zobrazeny.

Nicméně ani vnější městské hrad-
by tak zcela beze stopy nezmizely. 
Zůstala po nich jedna sice nevelká, 
zato však nesmírně zajímavá památ-
ka. V průběhu demolice přední hra-
dební zdi byla totiž bakuskými mistry 
vytvořena svého druhu kopie vnější-
ho hlavního vstupu do pevnosti, kte-
rá byla potom přenesena a vložena 
do vnitřní zachované hradby. Tak 
brána, tradičně zvaná Šamachinská, 
získala své druhé jméno – Sdružená 
brána.

Proto tedy do dnešních dnů při 
pohledu na Sdruženou bránu z vněj-
ší strany poutá pozornost o poznání 
svěžejší odstín kamenného oblouku 
levého průjezdu, jenž byl realizován 
mnohem později. Právě nad tím-
to obloukem lze ještě objevit nápis 
provedený arabským písmem, který 
informuje o výstavbě vnější, neza-
chované hradební zdi.

Baku, Sdružená brána, počátek 20. století
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K nejzajímavějším detailům Sdru-
žené brány patří basreliéf vytesaný 
nad oběma vstupy, zobrazující dva 
lvy a hlavu býka umístěnou mezi 
dvěma disky. Tato kompozice je 
podle všeho nejstarším heraldickým 
symbolem Baku, obsahujícím prvky 
jak perské, tak také zoroastristické 

„heraldiky“.
Symbol byl interpretován ně-

meckým cestovatelem Engelbertem 
Kaempferem v roce 1683. Kaemp-
fer tvrdí, že hlava býka symbolizuje 
město obklopené hradebními zdmi. 
Podle názoru některých současných 
badatelů byl býk (popř. kráva), krom 

svatosti tradičně mu přiznávané uctí-
vači ohně, prastarým totemickým 
symbolem obyvatel Apšeronského 
poloostrova. Podobná vyobrazení lze 
nalézt rovněž například v rámci sou-
boru skalních kreseb v nedalekém 
Gobustanu a později též na mincích. 
Z tohoto důvodu je možno vnímat 
použití býčí hlavy ve starobylém zna-
ku Baku jako v jistém smyslu hold 
jeho tisícileté tradici.

Pokud se týká lvů a formy jejich 
zobrazení, je zde zřetelně patrná ana-
logie s blízkovýchodní tradicí. Zejmé-
na v íránské kultuře má vyobrazení 
lva a Slunce funkci jakéhosi starově-
kého „srpu a kladiva“. Rozdíl mezi lvy 
bakuskými a perskými tkví snad jen 
v tom, že prvně jmenovaní nedrží  
v tlapách meče. 

Vyobrazení býka bývá ve starých 
symbolech města často doprováze-
no zpodobeními Slunce a Měsíce po 
stranách. Jde o symboly dne a noci. 
Možná, že se zrovna toto archetypál-
ní sémantické zatížení odráží v oněch 

Baku

Baku, Městské hradby, počátek 20. století, dobová pohlednice, Baku, Muzeum Paláce šírvánšáhů

Baku, městské hradby, začátek 80. let 19. století
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malých discích, vytesaných po obou 
stranách býčí hlavy.

Shrneme-li výše uvedené, zní in-
terpretace ve svém celku složitého 
erbu nad průjezdy Sdruženou branou 
podle Kaempfera takto: Lvi (to jest 
hradební zdi) střeží býka (to jest měs-
to skryté uvnitř hradeb) pod Sluncem 
a Měsícem (to jest nepřetržitě). Není 
vyloučeno, že existují i jiné interpre-
tace nejstaršího z heraldických sym-
bolů Baku. Je to jistě jeden ze zdrojů 
tajemství a atraktivity, skrytých ve sta-
ré heraldické symbolice města.

Mimochodem, s kompozicemi 
se zobrazením dvou lvů a býka se 
lze setkat na několika budovách jak 
v samotné pevnosti, tak i mimo ni. 
Můžeme jen litovat, že přijetím zcela 
neodvislých heraldických symbolů  
v mladších obdobích byl tento nej-
starší znak města Baku určen k za-
pomnění. Buď jak buď, lvi střežící 
hlavu býka mezi Sluncem a Měsí-
cem, vytesaní nad oběma oblouky 
Sdružené brány, nadále připomínají 

starodávnou historii tohoto města. 
Dějiny města Baku nám neustále 
poskytují široký prostor k duchovní 
sebereflexi. 
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