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Prawdziwa Historia
Lubimy wiedzieć o ludziach, którzy znajdują się na tzw. medialnym świeczniku.
Doszukujemy się w nich jak najwięcej normalności, gaf i wszelkich pospolitych podobieństw do przeciętnego
plebsu. Taką okazje daje nam pewna książka, która może zaspokoić ciekawość w tym względzie.
Dwójka autorów, Magdalena Rubaj oraz Piotr Bugajski, postanowiła zebrać wszystko, co do tej pory się
pojawiło na temat aktualnej głowy państwa, w jedną, zgrabną całość i wydać w postaci zwartej biograﬁi
nadając jej tytuł "Andrzej Duda. Prawdziwa historia". Prezydent Andrzej Duda spokojnie jeździ sobie po
kraju w podzięce za demokratyczny wybór społeczeństwa, a już pojawia się publikacja o jego życiu. Czy
zaszkodzi, czy odwrotnie - pomoże, okaże się po lekturze i reperkusjach jakie się ewentualnie pojawią.
Ostatnia zupełnie o kim innym przyczyniła się do takich właśnie rozstrzygnięć politycznych.

Z człowieka bez rozpoznawalnej twarzy wystawionego przez ugrupowanie Prawo i Sprawiedliwość do
walki o prezydenturę, stał się prezydentem całej, podzielonej Polski. Z wielkim pietyzmem i
namaszczeniem prezesa partii opozycyjnej został puszczony w podróż po kraju, która później okaże się
wielkim sukcesem.

Książka "Andrzej Duda. Prawdziwa historia" jest pierwszą pozycją na temat aktualnego prezydenta. Opowieść w
niej zawarta
raczej nie wywoła niczego nie stosownego, czy zdrożnego. Jest dość pospolicie snutą historią człowieka.
Książeczka jest raczej formatu broszury, w której na każdej stronie znajduje się osobliwe zdjęcia z
rodzinnego albumu Państwa Dudów, ale nie tylko. Treść jest raczej skierowana w przychylnym kierunku,
ale nie brakuje drobnych złośliwości ze strony autorów. Jak to zawsze bywa przy takich książkach nie
zabrakło niczego, co nadawałoby sens danemu wydarzeniu w życiu. Dziadkowie, rodzice, dzieciństwo,
harcerstwo i ministrantura. Rzetelnie poukładane etapy życia, opatrzone ciekawymi tytułami.
Do książek o tematyce biograﬁcznej znanych osób należałoby podchodzić z dużym dystansem. Z jednej
strony przyciągają ze względu na treści dotyczącą osoby, będącej na pierwszej strony. Z drugiej zaś może
okazać się nieobliczalna i później żyć swoim życiem, w zależności od kontrowersji, jakie może wywołać.
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