Baccha Sakkao – mýty a skuteč
nosti
Takzvané povstalecké vydání př
etiskůznámek Baccha-Sakkao v roce 1929
vyvolává celou ř
adu let hodněotazníkůa spekulací.
Nejvě
tš
í otazníky jsou kolem pravosti př
etisků. Jak si zde ukáž
eme, existuje tolik
druhůpř
etisků, ž
e se tě
ž
ko dá zodpově
dněř
íci, které př
etisky jsou pravé a které ne.

Ale vraťme se do historie. Kdo vůbec byl Baccha-Sakkao?
Př
esné datum jeho narození není známé, udává se ně
kdy kolem roku 1890 ve vesnici
Kálákán v oblasti zvané Kohistán severněod Kábulu. Původem byl Tádž
ik a svoje
pojmenování získal dle povolání svého otce „Bač
ča Sakáo“ – Syn nosič
e vody.
Dochované fotografie Bacche Sakkao

jako prostý č
lově
k

jako voják

jako vládce (vlevo)

Z mládí je o ně
m známo, ž
e byl č
lenem a pozdě
ji vůdcem ozbrojené bandy, která
př
epadala bohaté a údajnědávala chudým a potř
ebným. Zř
ejměna tom musí být
ně
co pravdy, protož
e jinak by tě
ž
ko bylo mož
né, aby za tímto chudým a
nevzdě
laným č
lově
kem š
lo tolik lidí.
V letech 1919 – 1929 vládl v Afghanistánu král Amannuláh. Na evropské pomě
ry
pokrokový panovník, který budoval průmysl, zakládal š
koly a dbal na hospodář
ský
rozvoj země
. Snaž
il se zavádě
t evropský způsob ž
ivota, např
íklad poslancům a
veř
ejným č
initelům nař
izoval nosit klasický evropský oblek a prosazoval vzdě
lání

chlapcůi dívek. Vš
echny tyto novoty samozř
ejměnaráž
ely na tradič
ní nábož
enské
zvyky bě
ž
ných obyvatel i bohatš
í vrstvy a tím se dostával do rozporu
s nábož
enskými vůdci a duchovními vůbec. V roce 1928 odcestoval Amannuláh na
ně
kolik mě
sícůdo Evropy a krátce po jeho návratu vypuklo v Afghánistánu
povstání, jehožhlavním vůdcem se stal Baccha-Sakkáo.
Pravidelné afghánské vojsko se rychle rozpadalo a vojáci se př
idávali
k povstalcům. 14. ledna 1929 byl nucen král Amannuláh odstoupit, př
edal korunu
svému bratru Inájatulláhovi, který chtě
l s Baccha Sakkaem uzavř
ít př
ímě
ř
í. Ten na
př
ímě
ř
í nepř
istoupil a 20.ledna 1929 se prohlásil emírem východních oblastí jako
Habíbullah II Ghází (vítě
z).
Jako vítě
z zač
al okamž
itěkonat. Zruš
il vš
echny Amannuláhovy pokrokové
reformy a zač
al zavádě
t tuhý nábož
enský rež
im. Zruš
il ministerstvo š
kolství,
nezávislé svě
tské soudy, ž
eny zbavil vš
ech práv a v zemi smě
ly působit pouze
instituce islámského práva. Zruš
il daňové pohledávky od drobných rolníků, zahájil
rozsáhlé konfiskace a vyvlastňování majetku zámož
ných lidí. Proti jinak
smýš
lejícím zavedl tvrdé represe. Výsledek na sebe nenechal dlouho č
ekat.
Hospodář
ství se zač
alo velmi rychle hroutit a svým jednáním se dostal se do
naprosté zahranič
ní izolace. Jeho vládu neuznal ani jeden stát a vě
tš
ina
zahranič
ních diplomatůopustila Kábul.
Nakonec se proti ně
mu obrátili i jeho spojenci, protož
e naprosto diletantská vláda
Baccha Sakkao úplněrozvrátila hospodář
ství v zemi a lidé, kterým chtě
l původně
pomoci se dostali do ješ
těvě
tš
í chudoby.
Koncem zář
í 1929 Nádir Chán zahájil mohutnou ofenzívu a 8.ř
íjna 1929 obsadil
Kábul. Baccha Sakkáo se svým bratrem a skupinou vě
rných byli zatč
eni a veř
ejně
popraveni (zde se prameny liš
í – je uvádě
ný 13.ř
íjen, 2.listopad, nebo 3. listopad
1929).

Veř
ejná poprava povstalcůBaccha-Sakkáo
Nyní se pokusíme prezentovat dostupné informace o poš
tovních vydáních známek
v doběvlády Baccha Sakkao. Zde se dá hodněspekulovat, ale můž
eme př
edpokládat,
ž
e i tento nevzdě
laný panovník vě
dě
l, co je to poš
ta a ž
e existují poš
tovní známky.

Urč
itěse mu stávající poš
tovní známky s nápisy v latince nelíbily, ale na vydání
vlastních známek nebyl č
as.
Proto se př
ikroč
ilo k výroběrazítek, kterými se př
etiskly známky vydané v letech
1927 a 1928.
Frank Patterson píš
e: „Př
etisky byly zař
ízeny Ghulamem Hajdar Khanem,
bývalým generálním poš
mistrem a poté ministrem financí za vlády Baccha Sakkao.
Ně
které zprávy dokonce uvádě
jí, ž
e razítka byla zhotovena ješ
těpřed př
íchodem
Baccha Sakao k moci. Je mož
né, ž
e byla zhotovena 2 razítka. První z nich
pravdě
podobněve východní č
ásti, kde se Baccha Sakkao nejdř
íve ujal moci koncem
listopadu 1928, zatímco probíhaly boje v okolí Kábulu a dalš
í ažv roce 1929, kdy se
ujal moci.“
K vlastním př
etiskům uvádí: „ Známky byly individuálněruč
něpř
etiskovány
razítky namáč
enými do inkoustu a podle toho se odvíjela kvalita př
etiskůi jejich
poloha na známce. Razítko, které bylo uznané za pravé (kým?) má průmě
r 21,75 mm.
Známka je orámovaná dvojitým kruhem a uvnitřjsou 4 ř
ádky nápisůs datem, okolo
sš
irokým vavř
ínovým vě
ncem a malou hvě
zdou nahoř
e.
Nápis ř
íká: Emir Habibullah, vě
ř
ící sluha Mohamedův, prorok bož
í – 1347.
Design př
etiskůse velmi podobá mincím vydaných za př
edchozího emíra Habibulláha
I. Je vysoce pravdě
podobné, ž
e bylo použ
ito razidlo na mince, kde byl př
erytý
letopoč
et a provedeny dalš
í drobné úpravy. Je téžpravdě
podobné, ž
e tyto př
etisky byly
provedeny v Kábulu.“

Obr. 1
př
etisk považ
ovaný za pravý
průmě
r 21,75mm

Obr. 3
př
etisk, kde se př
ipouš
tí mož
nost pravosti
průmě
r 25,5mm

Obr. 2
př
etisk považ
ovaný za pravý
II. Typ – průmě
r 21,5mm

Obr. 4
zř
ejmé falzum – chybí hvě
zda
průmě
r 20mm

Př
etisky zde vyobrazené a popsané jsou od J. Wilkinse.

Uvedeme si ně
kolik ukázek př
etiskůznámek dle obr.1, které se dle popisu F.
Pattersona a J. Wilkinse považ
ují za pravé.
Ukázky ze sbírka R. Jacka

Ukázky ze sbírky J. Petř
íka

Známky mají průmě
r 21,5 – 21,75mm. Jsou na nich drobné odchylky, př
etisky jsou
zhotoveny buďupraveným razítkem, mohou to být i padě
lky.

Jiný typ př
etisků, téžmož
né padě
lky

Dalš
í neprozkoumané př
etisky

Falza
Pravé známky s faleš
nými př
etisky a razítky. Pravdě
podobně„práce“
Soobrahmoneyho (obchodníka s poš
tovními známkami a původce faleš
ných
celistvostí, př
etiskůi znehodnocujích razítek).
Dole: pravé znehodnocující razítko poš
ty v Kábulu pro porovnání s faleš
nými
razítky na obálkách

Ze sbírky majora Adriana Hopkinse a jeho vlastnoruč
ními poznámkami

Obálka od C. Soobrahmoney Iyera, poš
tovního dealera, který je dle mjr. Hopkinse
zodpově
dný za faleš
ná oválná razítka poš
tovního úř
adu v Kábulu a pravdě
podobněi
za ně
které faleš
né př
etisky Baccha Saqqao

Př
íklady „práce“ Soobrahmoneyho
Odliš
nosti
Dvojitý obrácený př
etisk pravdě
podobněpravým razítkem na pravé známce.

Pravdě
podobněpravé př
etisky na známkách vydaných ažv r. 1932 a 1934,
Zcela zř
ejmé „filatelistické výrobky“

Pravé známky, ale faleš
né př
etisky a razítka

Ze sbírky mjr. Hopkinse

Pravé známky, faleš
né př
etisky i razítka

Ze sbírky mjr. Hopkinse

Jiný druh faleš
ných př
etiskůod Indického dealera H.R. z Dharu v Rajputana prodané
jako pravé v roce 1949. Vavř
ínový vě
nec je rozdílný od pravého, hvě
zdič
ka má š
patný
tvar. Vpravo dole je velká bílá skvrna. Poš
tovní razítka jsou velmi š
patné padě
lky.
Tato falza nejsou tolik rozš
íř
ena jako př
edchozí.

Ze sbírky mjr. Hopkinse

Falza z Dharu s hvě
zdič
kou nahoř
e a charakteristickou bílou skvrnou vpravo dole
Tato falza jsou trochu menš
í 21,5mm místo 21,75mm
Vě
tš
ina je razítkovaná faleš
nými oválnými poš
tovními razítky typu Soobrahmoney

Ze sbírky mjr. Hopkinse

