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Wybitny tłumacz poezji polskiej Karl Dedecius (1921–2016) przełożył na niemiec-
ki ogromną ilość wierszy polskich poetów, w tym również trzy teksty Bonifacego 
Miązka. W 1981 roku przetłumaczył Modlitwę do Matki Boskiej – Gebet an die 
Mutter Gottes, w opracowanej przez niego antologii Glaube Hoffnung Liebe. 
Geistliche Lyrik aus Polen nach 19451. Kilkanaście lat później w innej jego an-
tologii (wydanej w serii Polnische Bibliothek) – Lyrisches Quintett. Fünf Themen 
der polnischen Dichtung2 znalazły się dwa wiersze Miązka: powtórnie Modlitwa 
do Matki Boskiej oraz Ojczyzna (Vaterland)3. Drugi z wymienionych przekładów 
przedrukował później Jacek Scholz w zbiorze Miązka Szukam domu. Ich suche ein 
Zuhause. Poezje. Gedichte4.

Trzeci przekład, dziś całkowicie zapomniany, powstał najwcześniej, bo już 
w 1979 r. W dniach 10–11 marca tego roku odbyły się w dwóch miejscowo-
ściach Nadrenii-Palatynatu – w Bad Kreuznach i w Kirn – wieczory polskiej 
poezji kapłańskiej, podczas których Bonifacy Miązek przedstawił wiersze księży 
zawarte w antologii Słowa na pustyni. Wiersze recytował aktor wiedeńskiego 
Burgtheater Alfred Schnayder5. Po wieczorach zachował się okazjonalny druk 
– jedenastostronicowa broszurka, wydana przez Katolicki Regionalny Ośrodek 
Kształcenia w Rhein-Hunsrück-Nahe, zatytułowana Worte in der Wüste i opatrzo-
na podtytułem Beispiele aus einer Anthologie von Gedichten polnischer Priester 

1 Gebet an die Mutter Gottes (Modlitwa do Matki Boskiej), w: Glaube Hoffnung Liebe. Gei-
stliche Lyrik aus Polen nach 1945, hrsg. und übertr. von Karl Dedecius, Düsseldorf 1981, 
s. 44.

2 Gebet an die Mutter Gottes (Modlitwa do Matki Boskiej); Vaterland (Ojczyzna), w: Lyrisches 
Quintett. Fünf Themen der polnischen Dichtung, hrsg. und übertr. von Karl Dedecius, Frank-
furt am Main 1992, s. 74, 220.

3 Nie był to jednak – jak czytamy w zestawionym przez Manfreda Macka wykazie źródeł (Quel-
lennachweis, s. 347) – pierwodruk przekładu, ten ukazał się już w 1979 r. (w: Worte in der 
Wüste…). I jeszcze jedno sprostowanie: po obydwu wierszach umieszczonych w tej antolo-
gii podano błędne daty pierwodruków: 1967 i 1971, w istocie obydwa ukazały się w 1966 r. 
(„Wiadomości”, Londyn, nry 1047, 1038).

4 Wrocław 2005, s. 33.
5 Zob. K. A. Kuczyński, Ze wsi w daleki świat. O życiu i twórczości ks. prof. Bonifacego Miązka, 

Łódź 2007, s. 155–156.
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vorgestellt von Karl Dedecius6. Tytuł broszurki jest wiernym przekładem słynnej 
antologii poezji kapłańskiej Słowa na pustyni, opracowanej przez Bonifacego 
Miązka, poprzedzonej wstępem kardynała Karola Wojtyły, wydanej w londyń-
skiej Oficynie Poetów i Malarzy w 1971 roku7. Z blisko stu wierszy ogłoszonych 
w antologii Dedecius wybrał i przetłumaczył tu kilka: trzy Jana Twardowskiego 
– An mich selbst (Do samego siebie), Ich flüchte (Uciekam), Von Bildern (O ob-
razach), dwa Franciszka Kameckiego – Entwurf des Innern (Szkic wewnętrzny), 
Dialog der Extreme (Dialog ekstremów) oraz dwa Bonifacego Miązka – Vaterland 
(Ojczyzna), Ich suchte (Szukałem Boga…). Przekłady te poprzedził Dedecius 
słowem wstępnym kardynała Karola Wojtyły, pod zmienionym tytułem Zu diesen 
Gedichten.

Znalazły się w broszurze Dedeciusa również dwa wiersze niepochodzące 
z antologii Miązka: chodzi o Modlitwę (Gebet) Jana Twardowskiego i Kolędę 
I (Weihnachtstlied) Tadeusza Mocarskiego8. Zamieszczenie ostatniego przekładu 
trudno uzasadnić, poetę tego nie można bowiem zaliczyć do stanu kapłańskiego!

Na tylnej okładce broszury wydrukowano anonimową (zapewne pióra Dedeciusa) 
notę informującą o wydanej w 1971 r. w londyńskiej Oficynie Poetów i Malarzy an-
tologii kapłańskiej Miązka. Emigracyjne małżeństwo Bednarczyków – podkreślano 
– publikuje w swoim wydawnictwie nie tylko prace emigrantów, ale i autorów zza 
żelaznej kurtyny. Antologia – z której zaprezentowano tu w niemieckim przekładzie 
kilka próbek – jest niewielką cząstką niezwykle bogatej formalnie i treściowo współ-
czesnej polskiej liryki religijnej, drukowanej w licznych czasopismach i w wydaniach 
książkowych. 

Nota informuje również, że Bonifacy Miązek był w okresie wydania antologii 
kapłańskiej duszpasterzem w Paryżu, a obecnie jest profesorem w Wiedniu. Pierwsza 
informacja jest nieprawdziwa9, druga nieścisła (profesorem został dopiero w 2003 
roku).

Interesujący nas przekład wiersza Szukałem Boga…, najwcześniejsza z trzech wy-
mienionych translacji Karla Dedeciusa, nie był dotąd szerzej znany. Prawdopodobnie 
nie dotarł do niego również Jacek Scholz, w zbiorze Szukam domu… wydrukował 
bowiem tłumaczenie Joanny Ziemskiej.10

 6 Worte in der Wüste. Beispiele aus einer Anthologie von Gedichten polnischer Priester, vor-
gestellt von Karl Dedecius. Sonderdruck des Katholischen Regional-Bildungswerkes Rhein-
-Hunsrück-Nahe [1979].

 7 Słowa na pustyni. Antologia współczesnej poezji kapłańskiej. Wybór tekstów i opracowanie 
Bonifacy Miązek, wstęp Karol kardynał Wojtyła, Londyn 1971. Zob. P. Obrączka, Kontrower-
sje wokół „Słów na pustyni”, w: id., O nadburmistrzu Brüningu i inne szkice, Bytom 2015, 
s. 94–104.

 8 Przekład ten znalazł się później w antologiach Glaube Hoffnung Liebe… (s. 78) i Lyrisches 
Quintett… (s. 108). Tekst polski: T. Mocarski, Poezje wybrane, Warszawa 1988, s. 126.

 9 W 2005 r. Bonifacy Miązek podczas spotkania w Końskich z okazji 70. rocznicy urodzin 
wspominał, że bp Władysław Rubin, który był delegatem prymasa Polski do opieki nad emi-
gracją i uchodźstwem polskim, wysunął taką propozycję, Miązek jednak z niej nie skorzystał.

10 Odmiennie postąpił Scholz w przypadku wiersza Ojczyzna, drukując dwa jego przekłady: Kar-
la Dedeciusa i Rudolfa von Jouanne. 



371

Karla Dedeciusa zapomniany przekład wiersza Bonifacego Miązka

A oto wiersz Bonifacego Miązka i jego przekład dokonany przez Karla 
Dedeciusa.

*** (Szukałem Boga…)

Szukałem Boga
muzyczny gotyk i złoto kapiące z ołtarzy
mówiło mi
że jest On inny niż ja
ale nie wiem jaki i nie wiem gdzie

Dlatego szukałem Boga
pośród ludzi
brałem do rąk ich serca i łzy
i patrzyłem
jak powoli zmieniają się w żmije
sącząc jadem i składając ręce

Szukałem Boga
wiedząc że go tutaj nie spotkam
pomimo wszystko szukałem w pocie czoła
aż mi zdziwienie odebrało pamięć11

Ich suchte

Ich suchte Gott
die musikalische Gotik und das von Altären tröpfelnde Gold
sagten mir
Er sei anders als ich
doch ich wuβte nicht wie und ich wuβte nicht wo

Deshalb suchte ich Gott
unter Menschen
ich nahm ihre Herzen und Tränen an
sah
wie sie langsam in Schlangen sich wandeln
triefend vor Gift und die Hände faltend

Ich suchte Gott
wissend daβ ich Ihm nicht hier begegne
trotz allem suchte ich Ihn im Schweiβe der Stirn
bis meine Verwunderung mich vom Gedächtnis befreite12

11 B. Miązek, W tych wierszach dojrzewa smutek… Poezje zebrane. Opracował Piotr Obrączka, 
wstęp Anna Wzorek, Kielce 2019, s. 107.

12 Worte in der Wüste…, op. cit., s. 4.
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