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Andrew Breitbart „Righteous Indignation: Excuse Me While I Save The World” 
Recenzja książki

Wydana  w  2011  r.  nakładem  wydawnictwa  Grand  Central  Publishing  książka 
zmarłego w 2012 r. Andrew Breitbarta pt. „Righteous Indignation: Excuse Me While I Save 
The World” jest zarówno autobiografią autora, jak i przedstawieniem oraz oceną bieżących 
wydarzeń, które miały wpływ na historię Stanów Zjednoczonych. Andrew Breitbarta uznaje 
się słusznie za pioniera nowych mediów, które przekształciły dziennikarstwo i zachwiały 
życiem politycznym Ameryki. Dotychczasowi potentaci, jak m.in. CNN i Fox News muszą 
konkurować obecnie z nowymi mediami, a także uwzględniać podawane przez nie fakty 
oraz prezentowane opinie.

Autor  przedstawia  m.in.  kulisy  afery  Weinergate,  która  zaważyła  na  karierze 
kongresmena  Anthonego  Weinera,  a  także  odnosi  się  do  kontrowersji  związanych  z 
działalnością ACORN (Association of Community Organizations for Reform Now).

Andrew Breitbart opisuje ewolucję jego początkowo lewicowych poglądów w stronę 
stopniowego  przyjmowania  konserwatywnych  wartości.  Autor  porusza  także  temat 
powstających  masowo  oddolnych  ruchów  społecznych  w  Stanach  Zjednoczonych 
(grassroots movements),  które zaburzyły istniejący dotychczas sztywny,  dychotomiczny 
podział na republikanów i demokratów, stając się niejako trzecią drogą w amerykańskiej 
polityce,  a  na  pewno nowymi,  istotnymi  graczami  na  ówczesnej  politycznej  scenie.  W 
książce  zostało  zawarte  odniesienie  do  powstania  w  2009  r.  konserwatywno-
libertariańskiego ruchu o nazwie TEA Party.

Andrew Breitbart opowiada jednak przede wszystkim o tym, jak rozwinął koncepcję 
dziennikarstwa publicznego (public  journalism),  które  zachwiało  monopolem oficjalnych 
mediów. Autor opisuje przy tym doświadczenia ze współutworzonym w 2005 r. Huffington 
Post,  a  wcześniej  ze  współpracą  z  Mattem  Drudge  w  ramach  Drudge  Report,  które 
ostatecznie doprowadziły do założenia przez autora w 2007 r. odrębnej, konserwatywnej 
strony internetowej Breitbart News, będącej wciąż liczącym się opiniotwórczym medium. 
Dla mnie, jako czytelnika, najciekawsze było właśnie przedstawienie genezy powstania 
istniejącej  cały  czas  strony  breitbart.com  i  jej  rozwój  od  zalążków  do  dzisiejszej 
popularności.

Warto  dodać,  że  o  książce  wypowiedział  się  entuzjastycznie  amerykański 
konserwatywny komentator polityczny Rush Limbaugh, prowadzący od 1988 popularną w 
Stanach Zjednoczonych radiową audycję The Rush Limbaugh Show. 

Uważam, że publikacja Andrew Breitbarta jest godna polecenia zarówno z uwagi na 
spójną konstrukcję wywodów autora, jak i dogłębną analizę przedstawianych na bieżąco 
poglądów.  Można  jedynie  ubolewać  nad  tym,  że  książka  nie  została  dotychczas 
przetłumaczona  na  język  polski,  a  tym  samym  nie  może  dotrzeć  do  szerszej  rzeszy 
czytelników.
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