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BERNARD BRIEN, JERZY POPIEŁUSZKO. PRAWDA 
PRZECIW TOTALITARYZMOWI, KRAKÓW 2018, SS. 143.

„Te wydarzenia pozwoliły mi również spojrzeć inaczej na codzienność. Po-
czątkowo zadawałem sobie z niepokojem pytanie: «Jak mam teraz żyć zwyczaj-
nie, gdy otworzyło się niebo, gdy Bóg ukazał mi swoje Królestwo?». A potem 
rozumiałem, że Pan Bóg jest właśnie w tym zwykłym, codziennym życiu. Tutaj 
jest Jego chwała, skryta w małych cudach, zdarzających się każdego dnia – 
w pełnym wyrazu spojrzeniu chorego, którego odwiedzam, w naiwnym pytaniu 
dziecka na lekcji religii, w rozbrajającym uśmiechu przechodzącej ulicą kobiety, 
w serdecznym uścisku dłoni… Prawdziwą sztuką jest tak wyostrzyć wzrok, żeby 
dostrzec Boga w drobiazgach i tym się zachwycić” (s. 120). Słowa ks. Bernadra 
Briena, pełne duchowej głębi, są przemyśleniami po doświadczeniu cudu za 
wstawiennictwem bł. ks. Jerzego Popiełuszki, który przyczynił się do tego, iż 
20 września 2014 roku we francuskim mieście Créteil rozpoczął się proces ka-
nonizacyjny warszawskiego męczennika.

We wrześniu 2012 roku cudownie został uzdrowiony Franҫois Audelan, 
który cierpiał na wyjątkowo złośliwy rodzaj białaczki i był umierający. Wspo-
mniany wcześniej kapłan w dzień urodzin błogosławionego (14 września) 
odwiedził chorego i pomodlił się w jego intencji za wstawiennictwem bł. ks. 
Jerzego, a także położył na łóżku obrazek błogosławionego. Po wyjściu kapłana 
ze szpitalnej sali Franҫois odzyskał siły, a badania dowiodły, iż białaczka nie-
wytłumaczalnie z medycznego punktu widzenia zniknęła. Należy nadmienić, 
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iż ks. Bernard Brien, autor recenzowanej książki, który święcenia kapłańskie 
przyjął w wieku sześćdziesięciu pięciu lat, pielgrzymując po Polsce w 2012 roku 
nawiedził żoliborskie sanktuarium bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Wtedy też zapo-
znał się z życiem i męczeństwem błogosławionego oraz dostrzegł, iż również on 
sam urodził się tego samego dnia, miesiąca i roku co męczennik komunizmu. 
Od tego momentu zapoznawał się z działalnością i nauczaniem ks. Popiełuszki 
oraz podjął codzienną modlitwę w intencji jego kanonizacji.  

Owocem fascynacji życiem i posługą bł. ks. Jerzego Popiełuszki oraz efektem 
krzewienia jego kultu jest publikacji ks. Bernarda Briena pt. Jerzy Popiełuszko. 
Prawda przeciw totalitaryzmowi, która została opublikowana nakładem Wy-
dawnictwa WAM w Krakowie, w 2018 roku. Książka ta jest polską wersją pier-
wotnej pozycji wydawniczej francuskiego kapłana, którą opublikowała w 2016 
r. we Francji pt. Jerzy Popiełuszko. La vérité contre le totalitarisme. Powstała ona 
przy współpracy Charlesa Wrighta, a tłumaczenia na język polski dokonała 
Helena Sobieraj.

Charakteryzując recenzowaną publikację trzeba zaznaczyć, iż jest ona przy-
bliżeniem czytelnikowi postaci męczennika komunizmu, a także jego kazań 
i duszpasterskiej posługi wśród ludzi pracy. Autor, który sam zgłębiał życie 
oraz nauczanie błogosławionego, stosunkowo nie tak dawno, nie skupia się 
na szczegółach z życia ks. Jerzego, które można odnaleźć w innych książkach 
(m.in.: M. Kindziuk, Jerzy Popiełuszko. Biografia, Kraków 2018; E. K. Czaczkow-
ska, T. Wiśnicki, Ksiądz Jerzy Popiełuszko. Wiara, nadzieja, miłość. Biografia 
błogosławionego, Warszawa 2017). Publikacja w sposób ogólny, jednak rzetelny 
przedstawia czytelnikowi osobę i dzieło warszawskiego kaznodziei. Tym sa-
mym książka jest doskonałym dziełem dla przybliżenia osoby błogosławionego 
we Francji, bo do tamtej społeczności została pierwotnie napisana. Zostało to 
wraz z celem publikacji wyrażone przez ks. Bernarda w prologu: „Te Dni są 
okazją, aby zaproponować młodym ludziom wzorce świętości, a ksiądz Jerzy 
Popiełuszko jest na liście świętych patronów do naśladowania. Postanowiłem 
napisać tę książkę właśnie dla nich, pragnąc im przedstawić postać kapłana, 
który zmienił oblicze Polski, a dodatkowo jeszcze odmienił jeszcze moje życie.  
Świat produkuje taśmowo bohaterów (…). Trzeba koniecznie dać młodym do 
podziwiania coś innego niż przykłady «fałszywek» pochodzących ze świata 
spektaklu. Niech opierają swoje marzenia na pewniejszych drogowskazach, na 
tych świętych, którzy nigdy nie wyjdą z mody” (s. 22). 

Zasadnicza część recenzowanej książki została poprzedzona „Przedmową” 
(s. 7-9) bpa M. Santiera z diecezji Créteili, traktującą o miejscowym wymiarze 
cudu, a także „Przedmową do wydania polskiego” (s. 11-13) o. G. Kramera SJ. 
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Pozycja wydawnicza została również poprzedzona wspomnianym wcześniej 
prologiem pt. „Cud we Francji” (s. 15-23), przybliżającym okoliczności uzdro-
wienia Francisa, jak również historię życia oraz drogę powołania ks. Bernarda 
Briena. Publikacja składa się z siedmiu rozdziałów, które od pierwszego do szó-
stego prezentują życie, działalność oraz okoliczności pogrzebu męczennika ko-
munizmu. Zostały one zatytułowane kolejno: „Młodość” (s. 25-30), „Leczenie 
raz zbolałych serc” (s. 31-38), „Polskie lato” (s. 39-50), „Msze za Ojczyznę” (s. 51-
68), „Złożyć broń?” (s. 69-88), „Droga Krzyżowa” (s. 89-104). Ostatni rozdział 
„Męczennika za prawdę” (s. 105-118), jest zapisem doświadczenia wizyty w Pol-
sce Autora wraz z uzdrowionym francuzem oraz krótkim przedstawieniem hi-
storii przemian społecznych w Polsce, w 1989 roku, a także przemyśleniami nad 
nauczaniem i posługa ks. Popiełuszki. Publikację wieńczy epilog „Bóg czyni 
cuda” (s. 119-126). Jest to zapis osobistych przeżyć i doświadczeń autora, który 
poprzez przykład swojej drogi życiowej, przemiany oraz doświadczeń skłania 
do refleksji nad życiem i codziennością. Książkę wieńczy „Aneks” (s. 127-134) 
zawierający tekst rozważań różańcowych, które błogosławiony wygłosił w dzień 
uprowadzenia (19.10.1984 roku) w Bydgoszczy, a także „Nota wydawcy’ (s. 135), 
w której napisano m.in. „Nie ulega wątpliwości, że książka Bernarda Briena 
jest ważnym komentarzem na temat najnowszej historii Polski. Pozwala ona 
na nowo odkryć znaczenie postaci ks. Jerzego Popiełuszki i wpływu, który 
miał na społeczeństwo, a nawet zobaczyć w nowym świetle tego, kogo określa 
się mianem «patrona niepodległości»” (s. 136). Książkę kończy „Spis treści” (s. 
137-138) oraz propozycje książkowe Wydawnictwa WAM (s. 139-142).

Należy zaznaczyć, iż treść książka, w zasadniczej części, bogata jest w apa-
rat naukowy zawarty w przypisach. Są one wskazaniem na źródła cytatów czy 
miejsca danych informacji. Nie są one rozbudowane, prezentują łącznie kilka 
pozycji. Z pewnością w tym elemencie można by wskazać inne książki czy 
artykuły poszerzające wiedzę polskiego czytelnika o błogosławionym. Pier-
wotna wersja książki, jako popularyzatorska, jest skierowana do francuskiego 
odbiorcy, dlatego też na wyrost byłyby oczekiwania od Autora aby wskazywał 
na inne publikacje, gdyż to ta właśnie pozycja ma przybliżyć postać ks. Jerzego. 
Jednakże dla rzetelności w polskim wydaniu warto by było zawrzeć w przypi-
sach inne ciekawe publikacje o męczenniku. 

Książka ks. Bernarda Briena została wydania w ładnej szacie graficznej, na 
dobrym jakościowo papierze. Treść osadzona w danym kontekście społecz-
no-politycznym Polski w latach powojennych, co jest niezwykle istotne dla 
prawidłowego odczytania życiorysu oraz działalności ks. Popiełuszki. Walo-
rem publikacji jest zwięzłe przedstawianie faktów, nauczania warszawskiego 
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męczennika i doświadczeń Autora. To wszystko sprawia, iż lektura jest skie-
rowana do każdego rodzaju odbiorcy. Ks. Bernard Brien w sposób dla siebie 
charakterystyczny poprzez swoje dzieło, potrafi oddziaływać na człowieka 
skłaniając do duchowej refleksji, a przede wszystkim wskazując na ks. Jerzego 
Popiełuszkę jako wzorzec świętości. Jednakże recenzowana książka posiada 
parę mankamentów związanych z konkretnymi faktami, co warto by wyelimi-
nować dla rzetelności treści i przekazu.  

Na 27 stronie Autor błędnie napisał: „Tak wspomina go ksiądz Wiesław Ką-
dziela, jeden z jego profesorów”. Wspomniany kapłan był kolegom kursowym 
błogosławionego. Prezentowane w książce wspomnienia ks. Wiesława Kądzieli 
dotyczą życia kleryckiego w warszawskim seminarium. Podobnie błędną in-
formacją jest stwierdzenie ze strony 40, gdzie można przeczytać, iż ks. Jerzy 
Popiełuszko udając się w czerwcu 1980 r. do Stanów Zjednoczonych po raz 
pierwszy opuścił ojczysty kraj. Należy zaznaczyć, iż nie był to pierwszy wylot 
błogosławionego do Stanów Zjednoczonych, a za granicę wyjeżdżał on wcze-
śniej. Był m.in. w latach siedemdziesiątych na prywatnej wycieczce samocho-
dowej w Austrii i Jugosławii, o czym pisał w swoich prywatnych zapiskach wy-
danych po jego śmierci (Zob. J. Popiełuszko, Notes brązowy, w: Błogosławiony 
Jerzy Popiełuszko. Zapiski, listy i wywiady ks. Jerzego Popiełuszki 1967-1984, red. 
G. Bartoszewski, Warszawa 2010, s. 37-43). Podobnie błędną jest informacja ze 
strony 47 gdzie można przeczytać, iż z początkiem lat osiemdziesiątych: „ks. 
Popiełuszko zostaje mianowany kapelanem warszawskich hutników, nie prze-
stając być rezydentem”. Ks. Jerzy był duszpasterzem hutników, a z czasem ludzi 
pracy, jednak nie było to poświadczone żadnym dekretem władzy Kościelnej, 
na co może wskazywać prezentowany fragment książki. Już po beatyfikacji 
w 2010 roku bł. ks. Jerzy Popiełuszko został oficjalnie nazywany patronem 
NSZZ „Solidarność”. Na 51 stronie, nie zastosowano znaku interpunkcyjne-
go kończącego cytat, którym rozpoczyna się czwarty rozdział. Wyjaśnienia 
wymaga również fragment z 53 strony gdzie Autor napisał, że końcem lutego 
1982 roku błogosławiony odprawił pierwszą Mszę św. za Ojczyznę w kościele 
p.w. św. Stanisława Kostki. Było to pierwsze z nabożeństw, które od tego mo-
mentu sprawowano cyklicznie w ostatnie niedziele miesiąca, jednak stricte 
pierwsza Msza św. za Ojczyznę celebrowana przez ks. Jerzego była 17 stycznia 
tegoż roku. Warszawski kapłan wcześniej celebrował również inne nabożeń-
stwa patriotyczne, które w tym kościele za sprawą ówczesnego proboszcza ks. 
T. Boguckiego były sprawowane często, zwłaszcza w dni rocznic historycznych 
z dziejów Narodu. Informacją, którą nie sposób odnaleźć w innych opracowa-
niach o błogosławionym jest informacja z 62 strony. Ks. Bernard Brien napisał, 
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iż ks. Popiełuszko przychodząc na procesy sądowe internowanych działaczy 
Solidarności w stanie wojennym, w trakcie jednego z nich: „wstaje z miejsca, 
odwraca się plecami do sędziego i intonuje hymn narodowy”. Wiadomość ta 
jest niezwykle interesująca i wydaje się być ważną, jednakże brak wskazanego 
źródła tej informacji nie pozwala na jej weryfikację.

Powyższe uwagi, które nie są zarzutem lecz wskazaniem mankamentów, nie 
obniżają ważności i znaczenia publikacji pt. Jerzy Popiełuszko. Prawda przeciw 
totalitaryzmowi, która jest novum na polskim rynku wydawniczym. Lektura jest 
godna uwagi oraz polecenia, gdyż nie tylko prezentuje sylwetkę błogosławio-
nego (co można znaleźć w innych dziełach), okoliczności cudu do kanonizacji, 
ale jest przede wszystkim zapisem duchowym przeżyć oraz przemiany życia 
autora. Ten fakt stanowi o wartości książki, która choć nie dużych rozmiarów 
to jednak skrywa na swych kartach niezwykłe przesłanie skłaniające do prze-
myśleń i dostrzeżenia w swoim życiu działania łaski Bożej.


