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Poštovní známky ostrova Mauritius jsou snad nejznámějšími poštovními známkami
vůbec. Zvláštětermín Modrý Mauritius slyšel snad každý.

Méněznámá užje historie jednotlivých dochovaných exemplářů.
Ve Filatelistické revue r. 1931 jsem našel zajímavý článek od Dr. Georgese
Brunela z Francouzské akademie, který historii jednotlivých známek a dopisůzmapoval
aždo roku 1930. Karel Kaplánek, známý Pražský obchodník a vydavatel Filatelistické
revue tento článek přeložil a zveřejnil.

Myslím si, že se jedná o tak jedinečné materiály, že stojí za to je znovu po 78 letech
opět zveřejnit.

Z mého hlediska mne zajímá, že je zde doloženo, že jeden z exemplářůModrého
Mauritia v roce 1890 získal Tapling od hraběte Ferrariho do svojí sbírky. Je zde udáno,
že jej koupil za 2.000 franků. Otázkou je, zda je to pravda, protože mám doklad
z aukčního katalogu r. 2007 firmy David Feldman, kde je nabízena známka novotisku
„Tygří hlavy“ Afghanistánu, za kterou údajněFerrari po delším rozvažování s Taplingem
směnil neupotřebený Modrý Mauritius POST OFFICE! A navíc poznámka, že Ferrari
tyto známky v tehdejší doběpokládal za rovnocenné!

To je ovšem námět na celý další článek včetnědokumentace, proto zde zatím
zveřejňuji kompletní překlad Karla Kaplánka z roku 1931.

Je zde uvedena historie celkem 25 exemplářůmodrého ičerveného Mauritia do roku
1931.

Ing. Ladislav Dvořáček v publikaci Světová výstava poštovních známek Praga 1968
uvádí, že k roku 1968 jsou známy 2 neupotřebené a 15 upotřebených Červených
Mauritiůa 5 neupotřebených a 9 upotřebených Modrých Mauritiů, tj. celkem 31
exemplářů. V tehdejší doběse asi čtvrtina těchto známek nacházela v muzeích a
anglické královské sbírce.

Bohuslav Hlinka ve svojí knize Nejdražší známky světa z r. 1972 uvádí s odkazem
na bratry Williamsovy celkový počet 26 kusů. Červené – 2 nepoužité a 12 použitých,
modré – 4 nepoužité a 8 použitých. Dopisůuvádí celkem 7 na nichžje celkem 9
známek.

Zde je vidět, že údaj bratrůWilliamsových i Ing. L. Dvořáčka se značněrozchází.

Za úžasné v tomto článku od Dr. Brunela pokládám, že je zde vyobrazeno všech 7
dopisůs celkem 9 známkami a 15 samostatných známek, tj. celkem 24 známek.














