
 

Kobieta to brzmi dumnie. 

 

Książka autorstwa Eleny Favilli i Fransesci Cavallo „Opowieści na dobranoc dla młodych 

buntowniczek. 100 historii niezwykłych kobiet” ukazała się w 2016 r. i niemal od razu stała 

się bestsellerem w wielu krajach świata.  Dostałam od mamy jako prezent urodzinowy, sama 

jednak o nią poprosiłam, zachęcona do przeczytania przez naszą Panią od polskiego.  

Książka została napisana jako zbiór krótkich historii stu niezwykłych kobiet. Historie te 

pokazują ich życie pełne pasji i sukcesów, ale też przeszkód i porażek. Narracja wszystkich 

opowieści jest  baśniowa a tekstowi towarzyszą ilustracje wykonane przez sześćdziesiąt 

ilustratorek z całego świata. Nie są to z pewnością encyklopedyczne biografie, historie kobiet 

raczej przyjmują formę bajek, które mają skłaniać nas do własnych przemyśleń.  

Bohaterki to kobiety – od  tych starożytnych jak Hatszepsut po gwiazdy współczesnego 

sportu jak Serena i Venus Willimas. Reprezentują różne narodowości, grupy etniczne, 

wykonują różne zawody.  Magia książki  tkwi także w tym, że królowe pokazane są obok 

astronautek, baletnice obok informatyczek, lekarki obok sztangistek, prawniczki obok kobiet 

-wynalazców. Michelle Obama spotyka się z Kleopatrą, a Astrid Lindgren z Coco Chanel. Daje 

inspirujący obraz różnych możliwości, które każda z nas ma przed sobą. Historie kobiet w 

książce nie są pokrytymi lukrem historiami księżniczek. W każdej z opowieści główny nacisk 

kładziony jest na pokonywanie przeszkód i wytrwałość. Przykłady kobiet i dziewcząt, 

zachęcają do realizowania własnych marzeń, stawiania sobie coraz wyższych celów. Do tego 

konieczna jest wytrwałość i wola walki, którymi opisane postacie się odznaczają.  

Opowieści na dobranoc dla młodych buntowniczek to lektura, dzięki której przede wszystkim 

dziewczynki ale także chłopcy mają szansę nauczyć się pokonywać własne słabości, uwierzyć 

w to, że mogą być kim tylko zechcą i zmieniać świat na lepsze. Autorki we wstępie napisały: 

„Niech te śmiałe pionierki staną się dla nas inspiracją. Niech ich portrety zaszczepią w 

naszych córkach niezachwiane przekonanie, że piękno przejawia się w każdej kobiecie, 

niezależnie od wymiarów, koloru skóry czy wieku. Niech każda czytelniczka dowie się, że 

największym sukcesem jest życie pełne zapału, ciekawości i wielkoduszności. Codziennie 

przypominajmy sobie, że mamy prawo do szczęścia i szalonych poszukiwań”. Te słowa 

doskonale oddają cel jaki przyświecał autorkom przy doborze i pisaniu barwnych historii.  

Pięknie wydana książka sprawia, że chce się mieć na półce taką pozycję, sięgać po nią od 

czasu do czasu, przeczytać ponownie w całości lub  powrócić tylko do  wybranych postaci. 

Końcowe strony to  miejsce dla nas -czytelników - na napisanie własnej historii i narysowanie 

własnego portretu.  

Autorki Elena Favilli i Fransesca Cavallo to włoskie pisarki i aktywistki, które wspólnie założyły 

wydawnictwo Timbuctu Labs wydające książki dla dzieci.  

 


