
NABÍDKA BIBLIOFILIE :  PETR BEZRUČ  STUŽKONOSKA MODRÁ

Naše členka PhDr. Zdenka Pfefferová z Opavy k vydání píše: „svoji nejnovější
bezručovskou  bibliofilii  jsem soukromě  vydala  k  90.  výročí  prvního  vydání
básně v roce 1930 - tehdy třiašedesátiletého Petra Bezruče - jako odpověď na
všechny dehonestace našeho světového básníka.  Jeho verše v závěrečné části
skladby jsou stejně působivé jako verše Slezských písní, je v nich táž burácivá
síla, navíc každý verš mapuje nejtěžší okamžiky a prožitky temného a teskného -
jak sám píše ve svém epitafu - Bezručova  života. 

Stužkonosku modrou píše její autor v době, kdy jsou dávno zesnulí všichni ti,
které  nám  dnes podsouvají  chabí čtenáři  Slezských písní  jako možné autory
jejich některých básní.

Brožovanou vazbu provedenou Knihařstvím Jiřího Fogla a Pavlíny Rambové v
Žamberku přednostně nabízím k zakoupení bibliofilům, členům SČB.

 Publikace jsou signovány číslicemi  51 - 150 shodně s volně vloženou barevnou litografií
akademického  malíře  Jana  Kavana  na  motivy  veršů Stužkonosky modré.  Grafický list  o
rozměru v 29,7 x š  21 cm je položen na ručně sešitých dvojlistech textu o rozměrech v 32,1 x
š 23,0 cm,  na jejichž  první  straně  po vakátech  je  provedena ve slepotisku labuť  -  znak
shodný  se  znakem  použitým  ve  vzácném  Preissigově  vydání  Slezských  písní  Spolkem
českých bibliofilů v roce 1909.  Grafika i text jsou vloženy do přebalu o rozměru v 32,1  x š
23,5 cm, obojí je pak vloženo do pouzdra shodné modravé barvy,  v pravém dolním rohu
opatřeném faksimilem - vlastnoručního podpisu Petra Bezruče ve stříbrném provedení.
Pro  měkkou  vazbu  jsme  se  s  Mistrem Jiřím Foglem rozhodli  s  ohledem i  na  bibliofily-
sběratele,  kteří  si  budou chtít  bibliofilii  opatřit  jedinečnou  knižní  vazbou svého osobního
autora umělecké knižní vazby.

Pro členy SČB nabízím stejnou cenu jako pro svou rodinu a nejbližší přátele -
1000 Kč + 100 Kč za poštovné a balné.
Kontakt na mne -   zpfa@seznam.cz.
Prosím o jeho upřednostnění, pošta je v době coronavirové méně spolehlivá.“


