Od marzeń do spełnienia

Izabela Zubko
Biorąc do ręki powieść Danuty Błaszak pt. „Fryzjerka 2. Miodem płyną rzeki”,
zastanawiałam się na ile jest ona kontynuacją części pierwszej zatytułowanej
„Fryzjerka. Na pokuszenie losu”. Czy pojawią się w niej kolejne intrygi i tajemnice?
Czy nadal miłość, zdrada i niespełnienie będą stanowiły temat przewodni? Jaką
wartość ma teraz pieniądz dla głównej bohaterki książki?
Wpleciony w życie Jolanty ciąg zdarzeń natury społecznej i osobistej dały mi
odpowiedź na powyższe pytania zaledwie w jeden wieczór (bo tyle zajęła mi lektura

tej publikacji). Ślub z Jakubem na zawsze odmienił życie kobiety i nic już nie było
takie, jak wcześniej. Choć i w tej części znajdziemy liczne zawiłości ludzkiego losu, to
są one ukazane w innym kontekście. Przede wszystkim zostały oparte na spełnionej
miłości, na akceptacji samej siebie oraz przyjęciu przez otoczenie. A wsparcie i
uznanie, jakie otrzymała od męża i jej rodziny, przyczyniły się do wewnętrznego
rozwoju i wiary we własne siły. Ponadto pozwoliły na życie w zgodzie z własnym
sumieniem i odwagę na realizowanie marzeń.
W książce znajdziemy wiele obserwacji i spostrzeżeń egzystencjalnych, co może stać
się dla Czytelnika jego osobistym zbiorem przemyśleń. Bardzo szybko odnajdzie on w
opisywanej przez Danutę Błaszak codzienności siebie oraz swoich bliskich. Na
szczególną uwagę zasługuje tu język, jakim posługuje się autorka. Dzięki niemu
zarówno zabawne, jak i trudne, czy wręcz dramatyczne opisy czytamy z zapartym
tchem.
Zarysom przeżyć bohaterów towarzyszy urokliwy krajobraz świętokrzyskich wsi.
Wypełnia on świat skrajnych emocji: radości i smutku, zagubienia się i odnalezienia,
namiętności i odrzucenia. Kolejnym uzupełnieniem doznań są przywoływane cytaty
znanych w Polsce i na świecie literatów, ukazujące obraz ich lirycznego bądź
prozatorskiego świata, który jednocześnie staje się tłem akcji, podobnie jak
podniebne opowieści pilotów, a także relacje z pracy paramedyków.
Książka ta przedstawia analizę ludzkich zachowań mających miejsce nie tylko w
okresie pandemii COVID-19. Ukazuje drogę do niezależności, zwraca uwagę na
wzięcie odpowiedzialności najpierw za siebie, a potem za innych oraz kładzie nacisk
na korzystanie z prawa do podejmowania samodzielnych decyzji dotyczących życia i
przyszłości.
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Danuta Błaszak
Z wykształcenia matematyk (teoria przestrzeni wielowymiarowych i
nieskończoności), studia na Uniwersytecie Warszawskim. Również studia
podyplomowe, dziennikarstwo (reportaż, dyplom u Krystyny Goldbergowej), a
później pedagogika, Uniwersytet Warszawski. Valencia College, Major in English.
Formalny debiut poetycki w 1986 roku: wygrana w konkursie na udział w
warsztatach literackich w Staromiejskim Domu Kultury; jednocześnie jej wiersze w
tym samym roku zostały zaakceptowane przez tygodnik „Radar” (wyd. RSW PrasaKsiążka-Ruch), gdzie zaczęła pisać regularnie krótkie recenzje oraz migawki z
plenerów literackich. Jej pierwszy tomik z przedmową Adama Kowalskiego,
redaktora „Radaru”, nosił tytuł Wiersze. Kolejne tomiki wierszy to m.in.: Tereska ze
smutnego raju (WKMS 1995); Anegdoty liryczne – tomik wydany przez NZS
(Niezależny Związek Studencki, NURT, drugi obieg, 1989), Kwiaty i wiersze (DSP
Publishing 2006), e-book Brudnopis nowego tomiku, Fontanna z Florydy (Orlando
2020), Podobno uśmiecham się w powietrzu (Inowrocław 2020). Oprócz tego
udział w antologiach i druk w prasie literackiej.
Tłumaczka literatury pięknej, pisarka, poetka, laureatka nagród, m.in. lubińskiego
Amora oraz Ikara – statuetki Wojsk Lotniczych i Obrony Kraju, za poezję lotniczą.
Nagrody im. Agnieszki Osieckiej za cykl wierszy Alonuszka. Autorka powieści: Oboje
zbyt wrażliwi, Marzenia moje, Fryzjerka. Na pokuszenie losu (Lublin
2021), Fryzjerka 2. Miodem płyną rzeki (Lublin 2022); zbioru
opowiadań Assignments for Professor Orsini, (Valencia College, Dreammee Little
City 2005) oraz książek reportażowych, m.in. Seks przez telefon, Plotki z Florydy,
Group Home Recollections (Bianka B. Bird), Notatnik z autyzmu – o amerykańskim
ośrodku pomagającym ludziom dorosłym z autyzmem, książka redagowana przez

Martę Berowską; Mathematics vs. Poetry – rozmowy z naukowcami o różnicach
pomiędzy poezją a matematyką w postrzeganiu świata (Dreammee Little City 2005).
Jednym z ważnych tematów reportażowych jest Pokolenie „Współczesności”: książka
reportażowa Wywiady – spotkać „Współczesność” oraz artykuły i publikacje
książkowe dotyczące Pokolenia „Współczesności” redagowane wspólnie z Anną
Marią Mickiewicz.
Promuje polską literaturę, m.in. poprzez serię wydawniczą Contemporary Writers of
Poland w języku angielskim, współredaktor: Anna Maria Mickiewicz, grafika:
Agnieszka Herman (poetka i grafik), współpraca: Alicja Kuberska. Do udziału w
książkach zapraszani są pisarze polskiego pochodzenia oraz wybitni poeci z całego
świata. Razem z Anną Marią Mickiewicz opublikowała w tej serii książki: Poeci zza
oceanu i Atlantyckie strofy (Londyn 2020).
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