MAHÁTMA GÁNDHÍ
příležitostná písmenová poštovní známka
Datum vydání:
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Výtvarný návrh:
Rytina FDC:
Rozměr obrazu známky:
Tiskové listy:

Jan Kavan
Bohumil Šneider
23 x 40 mm
á 50 ks známek

Nominále:

zastoupeno písmenem „Z“, které odpovídá ceně za prioritní
Obyčejnou zásilku do zahraničí do 50 g – mimoevropské země
– ke dni vydání 45 Kč

Způsob tisku známky:
Způsob tisku FDC:

ofset v nákladu 500 000 ks
ocelotisk z ploché desky v nákladu 3 200 ks

Námět známky:

Mahátma Gándhí, který má sepjaté ruce v modlitbě
Mahátma Gándhí, celým jménem Móhandás Karamčand
Gándhí, se narodil v roce 1869 ve městě Pórbandar. Ve třinácti
letech byl Gándhí oženěn se stejně starou dívkou Kasturbáí. V
osmnácti letech se rozhodl odjet do Anglie studovat práva.
Gándhí věnoval mnoho úsilí tomu, aby se stal anglickým
gentlemanem. Chodil pěšky, jedl střídmě a své potřeby
omezoval na nezbytné životní minimum. Do Indie se vrátil již
jako vystudovaný právník, kde začal bojovat za lepší životní
podmínky Indů, kteří zde neměli prakticky žádná práva.
Mahátma (tak se mu nově říkalo) vydal manifest
„Samostatnost Indie“, ve kterém žádal, aby bylo dosaženo
samostatnosti. Gándhí začal kritizovat moderní vykořisťování
jedné země druhou. V roce 1942 začal požadovat okamžitou
samostatnost pro Indii. V roce 1945 se v Anglii dostali k moci
labouristé a nový ministerský předseda vzápětí pověřil
místokrále, aby zajistil svobodu pro Indii. Situace se však
nečekaně zkomplikovala, muslimové žijící v Indii požadovali
vlastní stát. Vše svědčilo proti rozdělení britské Indie na dva
samostatné státy – muslimský a „nemuslimský“. Jednání, ve
kterém
muslimové
požadovali
vznik
samostatného
muslimského státu – Pákistánu, byla velmi obtížná. Gándhí
stál stranou politického dění. Přesto se 15. srpna 1947 zrodily
dvě země: Indie a Pákistán. Pro Gándhího nebyla ani jedna z
těchto zemí jeho Indií. Dne 30. ledna 1948 vyšel Gándhí
z domu a procházel zahradou. Hinduistický extremista
Náthurám Gódsé mu zastoupil cestu, aby se na důkaz úcty
dotkl jeho nohou. Mahátma sepjal ruce a usmál se. Náthurám
Gódsé vytáhl malý revolver a třikrát vystřelil. Gándhí se
zhroutil k zemi; zemřel 30. 1. 1948.

Námět FDC:

studie rukou
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