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Od dawna na polskim rynku wydawniczym ukazują się książki, których 
punktem odniesienia i inspiracją są Włochy. Wiele z tych publikacji 
w swej konwencji nawiązuje do formuły dzienników lub felietonów, ale 
także opowiadań i powieści. Obok tytułów, które dziś zalicza się już do 
klasyki literatury polskiej, jak Podróże do Włoch czy Książka o Sycylii 
Jarosława Iwaszkiewicza, szczególnie w ostatnim czasie wydawane są 
książki, których kwalifikacja literacka może podlegać pewnej dyskusji, 
bezdyskusyjna jest jednak ich popularność wśród czytelników, nawet 
jeśli bywa daleko tym tekstom do beletrystyki. Z pewnością komercyj-
ny sukces odniosły książki Małgorzaty Matyjaszczyk Mój pierwszy rok 
w Toskanii (2009) oraz Toskania dzień po dniu. Zapiski spełnionych 
marzeń (2010), ale także Tessy Capponi-Borawskiej Moja kuchnia 
pachnąca bazylią (2003). Tymczasem pełne uznanie krytyki literackiej 
zapewnił sobie zbiór esejów podróżnych Dariusza Czai na temat po-
łudniowych regionów Włoch pt. Gdzieś dalej, gdzieś indziej (książka 
nominowana do Nagrody Literackiej Nike 2010). Na uwagę zasługuje 
także wydana w 2010 r. i zdobywająca dobre recenzje powieść Anity 
Stojałowskiej Dom w Toskanii. Porta morte i inne historie.
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Do pozycji pretendujących do nurtu inspirowanego Włochami 
i prezentującego różne odsłony tego kraju należy także tekst autor-
stwa Lucyny Kleinert Dziennik badante czyli Italia pod podszewką, 
wpisujący się w obszar pisarstwa „blogerskiego”1. Publikacja ukazała 
się w 2013 r. nakładem wydawnictwa Novae Res. Zarówno tytuł, jak 
i kompozycja sugerują diarystyczny charakter książki. Są to w istocie 
zapiski autorki sporządzane z różną częstotliwością od lutego 2010 
do września 2011 r., przy czym nie cały drukowany pod jednym tytu-
łem tekst jest poddany rytmowi zapisu dziennika, o czym za chwilę 
w opisie kompozycji. Notatki mają wiele formalnych i pragmatycz-
nych cech osobistych. Pisane są naturalnie w pierwszej osobie, kon-
centrują się na codziennych przeżyciach autentycznej bohaterki, która 
odkrywa przed czytelnikiem swoje prywatne doznania i spostrzeże-
nia, może nawet nie w pełni uświadamiając sobie, że jest to odsłona 
własnego losu, która pozwala wyciągać wnioski i przez interpretacje 
tworzyć rys psychologiczny autorki. Z książki dowiadujemy się dużo 
przede wszystkim na temat aktualnych wydarzeń z życia Lucyny Klei- 
nert, ale także jej wcześniejszych doświadczeń, których opisy zawarte 
są w licznych dygresjach do zapisków bieżących. 

Jak wynika z informacji podanej na okładce książki, Lucyna Klei- 
nert, urodzona w 1947 r., jest polską emigrantką we Włoszech, miesz-
ka i pracuje w Ascoli Piceno (region Marche), skąd prowadzi swój 
blog emigracyjny „Poza granicami Polski i nie tylko” (dostępny na 
stronie internetowej www.luciabloxitalia.blox.pl). Jest to dość istotna 
informacja, ponieważ blog jest miejscem, gdzie autorka kontynuuje 
codzienne zapiski, mając pokaźną liczbę stałych czytelników i co-

 1 Można by tu mówić nawet o „literaturze blogerskiej”, jakkolwiek wciąż jest 
trudno taki rodzaj literatury (pisarstwa) zdefiniować. Chodziłoby o tworzenie tekstu 
(lub hipertekstu), który powstaje przez pewien czas jako blog internetowy i jest na-
stępnie, ze stosownymi zmianami i adaptacjami, drukowany w formie książki (jako 
„literatura z sieci”). Między blogiem a książką powstającą na jego bazie mogą istnieć 
znaczne różnice jakości, wynikające z wymogów przestrzeganych lub zaniedbywa-
nych przez jeden i drugi nośnik treści. Więcej na temat samego blogu jako „nowego 
gatunku literackiego” zob. np. P. Potrykus-Woźniak, Słownik nowych gatunków i zja-
wisk literackich, Park Edukacja, Bielsko-Biała 2010, s. 12–15. 

http://www.luciabloxitalia.blox.pl
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dziennych odsłon. Relacje zawarte w samej książce były wcześniej 
cyklicznie zamieszczane i nadal są dostępne na portalu www.styl.pl. 
Stamtąd też wyszła propozycja współpracy wydawniczej. Autorka 
zdecydowała się opublikować dzienniki pod potoczną wersją swojego 
imienia, „Lucia”. Takiego zdrobnienia używają wobec niej najbliż-
si oraz rzesza przyjaciółek, niekiedy wirtualnych, do których pisząca 
zwraca się w zapisach dziennika często bezpośrednio, tak jakby one 
miały być głównymi czytelniczkami powstających treści (np. „Ale 
mi narobiłyście dzisiaj smaku na polską kapustę” albo „Może któraś 
z was, moje miłe, się pokusi i zaskoczy rodzinkę włoskim przysma-
kiem”). Był to z pewnością pierwotny sposób przekazu informacji do 
konkretnego odbiorcy Lucyny Kleinert na portalu www.styl.pl. Trzeba 
zauważyć, że niektóre bezpośrednie zwroty do czytelniczek pozostały 
w książce niezmodyfikowane, zdradzając w ten sposób elementy stylu 
epistolarnego i poradnikowego. Ten drugi aspekt jest konsekwencją 
zamieszczenia w tekście licznych przepisów kulinarnych, ale także 
uwag autorki na temat problemów emigracji, estetyki osobistej, świa-
ta pracy i stosunków międzyludzkich. 

Od porad, zresztą dość oryginalnie, książka się rozpoczyna. Po 
krótkim wstępie wyglądającym jak karta ze wspomnień z początku 
pobytu we Włoszech, ale z pewnością zapisana nieco później i napro-
wadzająca na leitmotiv dzienników, tj. osobistą historię z adoratorem 
(„wzdychulcem” – mówiąc za autorką) określanym inicjałem P., za-
poznajemy się z zestawem stosunkowo subiektywnych „Dziesięciu 
przykazań dla emigrantki we Włoszech”. Oto niektóre z nich: „Tak 
szybko, jak możesz, naucz się języka we własnym, dobrze pojętym 
interesie”, „Dla Włochów najważniejsze są dwie rzeczy: jedzonko 
i miłość. W tej kolejności” bądź „Nie kiś się tylko w polskim sosie. 
Nie jesteśmy narodem solidarnym jak np. Ukraina, lecz zawistnym”. 

Po tym następuje właściwy dziennik stanowiący „Pierwszą część” 
książki. Zapiski są najczęściej datowane i w wielu przypadkach opa-
trzone tytułem, który naprowadza na meritum relacji z danego dnia 
lub okresu (np. „O butach, kwiatach, wolnych godzinach i takich 
tam”, „Cztery mile za Offidą”, „Jak to na urlopie było”); tam gdzie 
autorka nie użyła odrębnego tytułu, zapiski są oznaczane nagłówkiem 

http://www.styl.pl
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„Dziennik badante”. Jest to nieco mylące, ponieważ powstaje wra-
żenie, jakoby niektóre fragmenty były bardziej, a inne mniej powią-
zane z dziennikiem, tymczasem całość w mojej ocenie ma charakter 
chronologiczny pomimo niektórych dygresji prowadzonych obok co-
dziennego nurtu relacji, raczej zaburzających rytm dziennika. Owymi 
dodatkowymi elementami w treści są wspomniane już przepisy i uwa-
gi kulinarne (notowane z różną częstotliwością, np. przepis na sugo, 
„klasyczny i zmodyfikowany sos pomidorowy”, „macedonię idealną 
na upał”, spostrzeżenia na temat agretti), list do przyjaciółek w sieci 
z 10 maja 2010, uwagi o kodeksie pracy we Włoszech z wpisu z 26 
maja 2010, wiersz (mówiąc za autorką – „poezja z przymrużeniem 
oka”) z 14 sierpnia 2010 itd.

Pomimo wplatanych niemal autonomicznych fragmentów i wąt-
ków pobocznych tekst dzienników wykazuje spójną narrację. Autorka 
rzetelnie przeprowadza czytelnika przez blisko dwuletni okres swoje-
go pobytu we Włoszech. Na pierwszy plan wysuwa się temat pracy 
autorki jako badante, czyli opiekunki osób starszych i chorych. Za-
wód ten jest wykonywany we Włoszech głównie przez emigrantki, 
które mogą być do tego profesjonalnie przygotowane (np. pielęgniar-
ki, sanitariuszki), bądź osoby nieposiadające wiedzy na temat opieki 
geriatrycznej, paliatywnej itp. Jest to tymczasem praca wymagająca 
dużej dyspozycyjności i samozaparcia. Wynika to jasno z zapisów 
Lucyny Kleinert, opiekującej się m.in. niejakim Mario, starym, scho-
rowanym człowiekiem, w zasadzie przykutym do łóżka, generującym 
razem ze swoją niesforną żoną problemy, którym badante musi spro-
stać: czuwanie, podnoszenie, przewijanie, mycie, karmienie, poda-
wanie leków, zażegnywanie różnych kryzysów itd. Książka pozwala 
zrozumieć fenomen pracy badante, podejmowanej z absolutnym od-
daniem m.in. przez pokaźną grupę polskich kobiet emigrujących „za 
chlebem” do Włoch. Lucyna Kleinert nie odkrywa swoich powodów 
emigracji, daje jednak do zrozumienia, że spoczywają na niej zobo-
wiązania finansowe, choćby wobec własnej rodziny. 

Wszelkie opisywane przez autorkę aspekty jej życia zawodowego 
na emigracji składają się w zasadzie na dość typowy obraz współ-
czesnej emigracji zarobkowej, głównie kobiecej, we Włoszech. Jest 
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to stosunkowo rozproszona społeczność, którą jednak łączą podobne 
doświadczenia i schematy zachowań. Same zainteresowane określają 
się jako straniere (obce, cudzoziemki), ponieważ tak są postrzegane 
przez włoskich gospodarzy, ludzi poznawanych na miejscu. Próbują 
się integrować, ale nie zawsze to się udaje. Lucynie Kleinert − czy, 
jak by się chciało powiedzieć, Luci, − bohaterce własnych zapisków, 
raczej tak, jak się wydaje. Poznaje język włoski w stopniu pozwalają-
cym na swobodną komunikację, niekiedy specjalistyczną (sfera me-
dyczna, gastronomiczna, elementy dialektu), zapoznaje się z kulturą 
Włoch, odkrywa zwyczaje, śledzi wydarzenia lokalne i ogólnokrajo-
we, obserwuje zmieniającą się naturę, zachwyca się urokiem archi-
tektury, naturalnego pejzażu, podgląda trendy w modzie, rozpoznaje 
przyzwyczajenia i preferencje Włochów w kwestii stosunków rodzin-
nych, związków partnerskich, rytuałów życia codziennego i świątecz-
nego. 

Złożony obraz Włoch wyłania się z książki Lucyny Kleinert 
w sposób intencjonalny, ale także nieintencjonalny. Autorka może 
nawet nie zdawać sobie sprawy z tego, ile informacji o najróżniej-
szym charakterze − socjologicznym, etnologicznym, turystycznym, 
kulturowym – podała w swoich dziennikach, szczególnie w „Części 
drugiej” książki, opatrzonej tytułem „Włoski miszmasz, czyli Italia 
pod podszewką”.

„Część druga”, licząca 70 stron, mogłaby w zasadzie stanowić 
odrębny tekst. Jest, jak można się domyślać, uzupełnieniem dzienni-
ków, zbiorem wybranych obserwacji i opisów doświadczeń, którymi 
autorka miała wyraźną potrzebę i przyjemność podzielić się z czytel-
nikami. Konwencja komunikacyjno-informacyjna zapisków „Części 
drugiej” jest podobna do odcinków właściwego dziennika z „Części 
pierwszej”, jednak tu nadaje się kolejnym wpisom formę ponadcza-
sową, choć niekiedy chodzi też o wydarzenia powtarzające się (świę-
ta, odpusty, festyny). Dla zainteresowanych codzienną kulturą Włoch 
jest to bez wątpienia skondensowana dawka cennych informacji, któ-
re mogą być pozyskane tylko w bezpośrednim kontakcie z włoskimi 
realiami. Chodzi np. o dygresje na następujące tematy: relacje mę-
sko-damskie (choćby uznawanie przez mężczyznę „własnej” kobiety 
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przez wypowiadanie słów donna mia [sic!] bądź fizyczne zaznaczanie 
tego trzymaniem ręki na ramieniu „swojej” kobiety); obligatoryjne 
gromadzenie się na kolacji o godz. 20; zwyczaje i sposoby ubiera-
nia się (autorka zauważa np., że na ceremoniach ślubnych we Wło-
szech dominuje w strojach kobiet kolor czarny, albo utrzymuje, że 
Włoszki do spania nie zdejmują stanika); czułe i opiekuńcze trakto-
wanie dzieci, którym na wiele się pozwala, a to powoduje ich większe 
przywiązanie do rodziny (demistyfikuje w pewnym stopniu stereo-
typ o włoskim mammone, maminsynku); upodobanie do zabawy kar-
nawałowej, przebierania się, uciech ku radości własnej i otoczenia; 
włoska telewizja przepojona atrakcyjnym, acz banalnym w przekazie 
charakterem informacyjnym; wygoda i niewygoda włoskiego łóżka; 
tajemnice włoskiego makaronu i inne wskazówki kulinarne; miejsce 
kominka w funkcjonowaniu domu (autorka pisze: „Pierwsza rzecz − 
kominek w Italii to instytucja”) itd. 

Jednocześnie Lucyna Kleinert przytacza przekonania panujące 
we włoskim społeczeństwie. Niektóre mogą być kontrowersyjne, ale 
tak czy inaczej skłaniają do zastanowienia, np.: „W Kościele włoskim 
zdrada małżeńska nie uchodzi za grzech i nikt się z niej nie spowia-
da”. Wiele z jej obserwacji wynika z interkulturowego punktu widze-
nia, tzn. porównania rzeczywistości polskiej z włoską (czasami zesta-
wienia są eksplicytne, zob. np.: „Przy ulicy jest coś na kształt naszej 
Desy”). 

Spostrzeżenia odnotowane w książce mogą być pomocne choć-
by w pracy z językiem włoskim jako obcym, ale także w sytuacjach 
praktycznych, w których pogłębiona wiedza o Włoszech może okazać 
się atutem lub kluczem do odpowiednich interpretacji i reakcji. Cała 
książka obfituje zresztą w taką wiedzę. Jest to jej mocna strona po-
mimo niedociągnięć kompozycyjnych, stylistycznych i językowych. 
Paradoksalnie w niedociągnięciach dopatrywałbym się jednak pewnej 
wartości, istotnej dla kogoś, kogo interesuje język osób emigrujących 
do Włoch. Język Lucyny Kleinert jako emigrantki i autorki dziennika 
może być tu sam w sobie przedmiotem badań i ciekawych wniosków 
lingwistycznych. Tak bym zresztą wolał potraktować problem, ponie-
kąd tłumacząc w ten sposób liczne uchybienia w używanych przez 
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autorkę włoskich formach leksyki ogólnej i frazeologii, ale także na-
zwach własnych, objaśnieniach semantycznych oraz tłumaczeniach 
i zestawieniach z polską kulturą. Należy to złożyć na barki samej au-
torki i wydawcy, który nie zadbał o prawidłowy zapis ortograficzny 
wielu form językowych. Jednocześnie nie widziałbym powodu, dla 
którego autorka czy wydawca mieliby usuwać przywoływane włoskie 
wyrażenia, począwszy od samego słowa badante w tytule, które być 
może przyciąga czytelnika potencjalnie zainteresowanego książką. 
Dotyczy to także innych podobnych terminów, które mogą być trak-
towane jako wymowne ksenizmy, pod warunkiem ich objaśnienia, np. 
tabaccheria, scarpetta (od idiomu fare la scarpetta), palestra, buon 
Ferragosto, nazwy potraw, jak colomba pasquale, zeppole, pappa 
al pomodoro, crostini di fegatini, zuccotta itd.

W licznych fragmentach wplatane elementy języka włoskiego 
koniecznie wymagają jednak stosownych poprawek, np.: „mijamy 
kościół św. Luigi” (winno być: „św. Luigiego” lub „św. Ludwika”; 
wersja tłumaczona ewentualnie w przypisie), mieszanie konwencji, 
np. w sekwencji „jeden to kościół San Giovanni z 1039 r., a drugi 
Świętej Magdaleny” (należałoby zdecydować się na nazwy włoskie 
albo polskie, w tych drugich poprawnie zapisywać określnik święty 
– małą literą i konsekwentnie skrótem św.), tautologie interjęzykowe 
typu: „Przy tym placu stoi kościół – Chiesa di Sant’Agostino” (po-
prawnie: „stoi kościół św. Augustyna”), „Kiedy S’Egidio przechodzi 
w S’Paolantonio” (nazwy ulic, które w oryginale powinny być zapi-
sane jako „Sant’Egidio”, „San Paolantonio”), „Jest Sardynia, Sycy-
lia, Calabria, Toscana” (nie wiedzieć czemu dwie z nazw nie zostały 
podane w obowiązującej adaptacji polskiej), „Chiesa dell’immagola-
ta conzezioni” (poprawnie: „Chiesa dell’Immacolata Concezione”), 
„Non senza fatiga” (poprawnie: „Non senza fatica”; błąd może być 
efektem wpływu wymowy dialektalnej), „Nie mogę cię pożegnać ra-
dosnym ciao, arivederci” (poprawnie: „arrivederci”), „via Republica” 
(poprawnie: „via Repubblica”), „płyta z napisem Giovanni Paulo II” 
(z pewnością: „Paolo”!), „Fontana del Quattro Fiumi” (zamiast „…
dei Quattro…”), „Lucia, che bello uomo” (poprawnie: „bell’uomo”), 
„Ferma ti” (poprawnie: „Fermati”), „Wolno zwiedzaliśmy Ancone” 
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(chodziłoby o „Ankonę”), „Coccho mio” (poprawnie: „Cocco mio”), 
„Finito karnawale, finito amore” (poprawnie: „carnevale”). 

Niektóre użycia terminów włoskich, szczególnie w odczuciu ita-
lianisty, nie wyglądają dobrze, np. „kiedy moja la testa domaga się 
świeżego powietrza” (rodzajnik la przed testa jest tu zawalidrogą). 
Nie jest łatwo zaakceptować kalki językowe w postaci pozornych 
ekwiwalentów, jak np. w sekwencji „Za oknem mam szkołę elemen-
tarną” (dosłowne tłumaczenie scuola elementare, co oznacza szkołę 
podstawową), oraz wyraźnie chybione translacje, np.: „Uliczka, od 
której rozpoczęliśmy zwiedzanie, też ma sympatyczną nazwę: Via 
Muro, można ją chyba przetłumaczyć jako ulicę Wzdłuż Muru” (wła-
śnie nie można, bo to po prostu ul. Muro), „Osobne miejsce zajmuje 
w miejscowościach nadmorskich Lungomare (Długie morze)” (wy-
rażenie „Lungomare” oznacza pas nadbrzeża i może być tłumaczone 
dosł. jako „wzdłuż morza”). 

Co do samych tłumaczeń nie ma konsekwencji w ich zamieszcza-
niu (bywają podawane wprost w tekście lub przypisie, ale są też przy-
padki nieuzasadnionego ich pominięcia, np. w zdaniu „Z jego głową 
też nie jest dobrze, ataki furioso są coraz częstsze” (wyraz „furioso” 
ani wcześniej, ani później nie jest objaśniony; może liczy się na sko-
jarzenie, skądinąd słuszne, z furią?). 

Niepoprawne są także idiolektalne spolszczenia niektórych wło-
skich słów, choć mogą być znakiem odtwarzanego języka emigran-
ta polskiego, który dłuższy czas przebywa we Włoszech (zob. np.: 
„Jeszcze w obrębie murów jest magistrat, czyli comuna w Loreto”, 
podczas gdy chodzi o comune, lub: „aplikujemy sobie camomille”, 
tymczasem chodzi o słowo camomilla, które w zastosowanej okazjo-
nalnie odmianie polskiej powinno mieć formę „camomillę”; podobnie 
w zdaniu: „było za dużo osób na tradycyjną caffetiere” nie wydaje 
się, aby to wydawca przeoczył „ę”. Wiele błędów powstało w wyniku 
imitacji ortofonicznej, która autorce wydawała się poprawna (por. np.: 
„a w ogóle jesteś uparty come in mulo”, tymczasem poprawnie: come 
il mulo). 

Bywają też przypadki, które wynikają z luźnego skojarzenia jed-
nostek typu false friends tłumaczy, przy czym zabieg o wątpliwej war-
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tości stylistycznej może być umyślny, polegający na hybrydalnej grze 
słów, np.: „Pomidory, pomidorki, liście buraczane (bietole – nazwa 
trafna, bo Włosi mieli taką biedę, że jedli wszystko, co rosło na polach 
i łąkach” (zapewne chodzi tu o usiłowanie nałożenia formy wł. bietole 
„nać buraczana” na pol. bieda). 

Ciekawe w analizie błędów językowych uwagi można wysnuć, 
obserwując próby użycia terminów włoskich w związkach wyrazo-
wych obok słów polskich, które wymagają zastosowania określonego 
przypadka, np. „rodzina carabiniero” (przede wszystkim poprawnie 
to carabiniere; lepiej by brzmiała odmiana ze spolszczeniem „rodzi-
na carabiniera”), „szukali Chiary i Luka” (w domyśle spolszczono 
imię męskie Luca i utożsamiono je z formą dopełniacza, co w tym 
wypadku winno poprawnie brzmieć: „Luki”) czy też „mijaliśmy Aqu-
ila, znaną teraz z ostatniego trzęsienia ziemi” (jeśli już koniecznie, to 
lepiej: „Aquilę”, ale poprawniej byłoby uzgodnić imiesłów: „..Aquila, 
znane..”; na marginesie: „L’Aquila” nie „Aquila”). 

Z drugiej strony bywają fragmenty, w których do spolszczenia nie 
dochodzi pomimo dość ewidentnego uzasadnienia dla takiego zabie-
gu, np.: „Włosi kochają swoje pasta all’uovo” (raczej „swoją pastę 
all’uovo”). Czasami jednak spolszczona odmiana powoduje, że orygi-
nalne słowo dla czytelnika nieznającego języka włoskiego jest nie do 
rozpoznania, por. np.: „Tańczyłam w lecie podczas różnych festynów 
i sagr na placach” (użyto stosunkowo nieprzetłumaczalnego słowa 
sagra „odpust, święto patrona”). 

Czytelnikowi nieposługującemu się językiem włoskim wskazane 
uchybienia nie będą raczej przeszkadzać, nie wypada jednak wpro-
wadzać go w błąd. Myślę, że autorka za bardzo zaufała swoim języ-
kowym umiejętnościom, być może także doradcom, a wydawnictwo 
autorce, przy czym oczywiście gros wyrażeń włoskich cytowanych 
w książce jest użytych zupełnie bez zarzutu.

Taka ogólna uwaga dotyczy także samego tytułu książki. Z jednej 
strony wydaje się on trafny i poprawny, jeśli uznać, że nietłumaczo-
ny termin badante został poddany pewnemu spolszczeniu, bo prze-
cież w funkcji przypadka w dopełniaczu, z drugiej – jest w nim zbyt 
duża enigmatyczność. Sądzę, że lepszy efekt osiągniętoby, rozwijając 
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nieco podstawowy tytuł, np. w postaci „Dziennik polskiej badante”, 
z podtytułem „Italia pod podszewką”.

À propos zaś innego charakterystycznego elementu w tytule: jak 
wielu innych polskich emigrantów polskich we Włoszech Lucyna  
Kleinert, poczynając od tytułu, nadużywa pozornie alternatywnej na-
zwy Italia dla Włoch. Jasne jest, że w ten sposób wyraża jakąś afekta-
cję i osobisty stosunek wobec kraju, w którym przebywa, ale nie jest 
to forma oficjalna, zatem użycie tej (zinternacjonalizowanej) wersji 
toponimu jest wynikiem pewnej indywidualnej maniery językowej 
(por. znamienne: „Oj, dzienniku badante, zaczynasz się naprawdę roz-
pychać łokciami. Coraz więcej wpisów w tobie, a gdzie moja Italia? 
Jutro biorę aparat i wyruszam”). 

W ogólnym wydźwięku stylistycznym książki używanie formy 
„Italia” wydaje się nieszkodliwe, tak jak wiele zabiegów ekspresyjnych, 
które spontanicznie stosuje autorka, oddając w ten sposób potoczność 
wypowiedzi, niekiedy łączonej rejestrem „mówionym w formie pisa-
nej”, parlato scritto, skądinąd typowej dla komunikacji internetowej 
(blogerskiej), która jest formalną podstawą tekstu (por. „Ki licho? Wi-
dzę, że mój pracodawca prowadzi po schodach jakieś babsko”, „Wą-
ziutkie uliczki […]. Pełne restauracyjek, barów, skwerów, sklepów 
i sklepików. CUDO”, „A jedzonko PALCE LIZAĆ”, „w takim ustroj-
stwie do pieczenia chleba”, „Caaaałe popołudnie wolne”).

Na koniec jeszcze słowo o okładce książki. Na pierwszy rzut oka 
prezentuje się atrakcyjnie i estetycznie, kiedy jednak zapoznamy się 
z treścią, ilustracja na niej przedstawiona (fragment Forum Romanum 
z przerysowanym w wielkości ujęcia fotograficznego Koloseum na 
okładce przedniej i rys weneckiej gondoli na tylnej) wydaje się po 
pierwsze tendencyjna i sztampowa, po drugie aż żal, że w miejsce 
takich stereotypowych obrazów nie wybrano np. zdjęcia urokliwego 
pejzażu, miasteczka, uliczki w regionie Marche, gdzie z dowiedzioną 
w dzienniku pasją żyje i pracuje Lucyna Kleinert. 

Podsumowując, należy przyznać, że Dziennik badante jest przy-
kładem literatury tworzonej z pasją, ale w sposób amatorski, ponie-
kąd także w warstwie wydawniczej. Autorka odważnie podejmuje 
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wyzwanie pisarskie, nie odbiegając od stylu, który jest właściwy dla 
jej bloga. Książka jako przykład „literatury blogersko-emigracyjnej” 
zaczyna żyć swoim własnym życiem wydawniczym (spotkania autor-
skie, prezentacje na targach książki, opinie online) i przewiduje się 
jej kontynuację w takiej czy innej formie. Pomimo pewnych zastrze-
żeń natury kompozycyjno-stylistycznej oraz błędów (inter)językowo-
-edycyjnych tekst ma duże walory poznawcze dla kogoś, kto intere-
suje się Włochami, chce poszerzyć lub skonfrontować swoją wiedzę 
o „Italii pod podszewką”.


