„Fryzjerka” Danuty Błaszak

Zbigniew Mirosławski (Tarnów)
Powieść pt. Fryzjerka. Na pokuszenie losu Danuty Błaszak została wydana przez
szacowną, lubelską Oficynę NORBERTINUM, działającą od 1989 r., a w ofercie
reklamującą się m. in.: poezjami ks. Janusza Pasierba pt. Blask cienia, tomem pt.
Chmura, o Leonie Zdzisławie Stroińskim pióra Hanny Zofii Etemadi czy książką
Anny Marii Mickiewicz, Londyńskie bagaże literackie.
Do sięgnięcia po tę pozycję zachęcają nie tylko: nazwisko autorki, Danuty Błaszak,
dziennikarki, edytorki, poetki, tłumaczki i działaczki polonijnej z Florydy, także
piękne i staranne wydanie, szata graficzna według projektu Agnieszki Herman.
Na okładce zamieszczono graficzną zapowiedź tego o czym przeczytamy: są to

unosząca się w powietrzu paralotnia, leżąca na trawie, rozmarzona dziewczyna,
szybująca wyobraźnią w przestworzach. Ciepłe, miodowe barwy.
Na stronie ostatniej résumé, z którego wyjmuję kilka zdań na temat głównej
bohaterki, fryzjerki Joli. Brzmi banalnie, ale intryga wciąga niepostrzeżenie, bo
narracja jest dynamiczna i ciekawa. Przeczytamy
Jolka zdecydowanie zmienia swoje życie. – Już nigdy nie wezmę pieniędzy od
mężczyzny – deklaruje. Zrywa z kochankiem i dotychczasową rutyną. Odważnie
wywraca wszystko do góry nogami.
Faktycznie uzależnienie od żonatego Romualda, chorującej matki i faktycznych i
„przyszywanych” ciotek, Stefy, Romy i Kwiety zdaje się tworzyć splątanie, trudne
do odcięcia się od tych toksycznych związków. Relacja z koleżanką z pracy
Michaliną jest ważna ale również podlega wahaniom, kiedy pojawiają się młodsze
ubiegające się o pracę, Kasia i Mela.
Nie ujawniając zbytnio treści trzeba zauważyć zarysowanie wyraźnych
charakterów i starszych i młodszych kobiet, w tym Titki i Kitki, także panów
Huberta i Jakuba. Pewną rolę odgrywa również przypadkowy tzw. łut szczęścia, a
konkretnie wygrane uczestnictwo w kursie paralotniarskim.
Niezbyt często w życiu spotykamy się z taką odwagą rzucenia się w nieznane.
Przypuszczam, że lektura powieści może uskrzydlać i dawać nadzieję iż
niekorzystne „układy” można zmienić. Liczy się determinacja, pasja przynosząca
radość i wytchnienie od codzienności.
Nowe spojrzenie na samą siebie, uwalnia energię. Nawet kłopoty finansowe,
wysoki kredyt mieszkaniowy do spłacania nie zatrzymają Joli w realizacji marzeń.
Recenzent NORBERTINUM stawia pytania „…Czy wrażliwa, delikatna dziewczyna
poradzi sobie z wyzwaniem, przed którym samą siebie postawiła? Czy będzie
umiała zgodzić się na miłość, jakiej dotąd nie znała?…”.
Oryginalną dygresją jest wspominanie przez autorkę, w imieniu swojej bohaterki
Joli, znanych poetek: Anny Marii Mickiewicz, Agnieszki Jarzębowskiej i… samej
współpracującej z Danutą Błaszak poetki i autorki projektu okładki tej książki
Agnieszki Herman.
Innym aktualnym wątkiem jest nadchodząca i rozwijająca się pandemia. Refleksje

na temat przebiegu zakażenia koronawirusem. Obecnie czyta się to inaczej niż
miejmy nadzieję za parę lat. Kwestia ta jednak pozostanie rodzajem dokumentacji
trudnych lat 2020 i 2021.
Dla zainteresowanych lataniem interesujące mogą stać się opisy kursu
paralotniarskiego, zajęć z meteorologii, lotów helikopterem i skoków
spadochronowych w tandemie i indywidualnie. Zwłaszcza tych na Florydzie nad
Sebastian River, w Zephyrhills.
Warszawianka, Danuta Błaszak, wraz z rodziną wyemigrowała do Stanów
Zjednoczonych, mieszka w Orlando. Pisze o tym na czym zna się bardzo dobrze.
Sama jest pasjonatką latania, skoków na spadochronie, paralotniarstwa. Od wielu
lat zajmuje się promocją polskiej kultury. Prowadzi literacką stronę miasto
literatów ++ i we współpracy ze wspominaną już dwukrotnie w tym tekście Anną
Marią Mickiewicz z Londynu wydaje serię wydawniczą Contemporary Writers of
Poland. Jest to seria dwujęzyczna, polsko-angielska. Trzeba wyrazić nadzieję, że
pisarstwo Danuty Blaszak nadal będzie się rozwijać. Za sobą ma już publikacje w
Radarze na łamach którego od 1986 r. pisała recenzje i informacje z plenerów
literackich. Wydała tomiki: Wiersze, Tereska ze smutnego raju (1995); Anegdoty
liryczne – tomik wydany przez NZS, NURT, w drugim obiegu, 1989. W dorobku
posiada również książki reportażowe: Plotki z Florydy z przedmową Marka Kasza
(WKMS 1993); Seks przez telefon – wywiad z dziewczyną z 0700” (IbiS); Group
Home Recollections – Bianka B. Bird (Dreammee Little City 2014); Notatnik z
autyzmu – o ośrodku pomagającym ludziom dorosłym z autyzmem (Dreammee
Little City 2005); oraz tomiki wierszy, m. in.:. Otrzymała wiele nagród, medale i
wyróżnienia.
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