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W dniu 6 września 2009 r.  
w Kudowie (w Teatrze Zdrojo-
wym) odbyła się sesja poświę-
cona życiu i twórczości wybitnej 
kudowskiej pisarki Anny Bernard 
(nb. niemieckie leksykony i opra-
cowania odnotowują ją jako nie-
miecką pisarkę i „Heimatschrift-
stellerin”. Następnie, w obecności 
jej krewnych, siostrzeńca Anny - 
Josefa Fischera-Bernarda i jego 
syna Rene, na domu, w którym 
żyła i tworzyła, umieszczono 
tablicę pamiątkową (aktualnie 
znajduje się on przy ul. 1 Maja 
46). Anna Bernard z d. Scheer 
(* 15 VII 1865 Wrocław † 27 VIII 
1938 Kudowa - Zdrój) była jed-
nym z największych, i to nie tylko 
kudowskich pisarzy ludowych. 
Jej grób oraz imponująca płyta 
nagrobna znajduje się z tyłu ko-
ścioła parafialnego w Kudowie  
Czermnej. Nieliczni kwalifikowani 
biografowie do dnia dzisiejszego 
podkreślają zarówno jej talent 
pisarski, jak też wysoką miarę 
człowieczeństwa, patriotyzmu 
oraz realizacji misji pisarza.

Anna Bernard dzieciństwo 
przeżyła w Nysie. Jej ojciec Karl 
Scheer (*1819 †1880 Nysa) był 
rzeźbiarzem, z wyznania staro-

katolikiem, a wręcz agnosty-
kiem - ateistą. To tłumaczy fakt, 
że dopiero na własne życzenie, 
i to wieku 13 lat, przyjęła w ko-
ściele protestanckim chrzest. 
Anna miała dwie siostry i bra-
ta. Po ukończeniu szkoły pod-
stawowej przygotowywała się  
do zawodu krawcowej. Po odby-
ciu wymaganego wówczas stażu 
czeladniczego, otrzymała w Nysie 
licencję mistrza w zakresie kra-
wiectwa i wspierała owdowiałą 
matkę w utrzymaniu rodziny.  
Po śmierci ojca ok.1882/83, 
Anna jeszcze bardziej zbliżyła się  
do Kościoła  k atol ick iego,  
aż wreszcie dojrzała do konwer-
sji i przeszła na katolicyzm. Na-
stępnie aktywnie uczestniczyła 
w życiu młodzieżowego ruchu 
„Quickborn”, w działalności Domu 
Misyjnego księży werbistów  
pw. Św. Krzyża oraz w funkcjono-
waniu „Rodziny Kolpinga”.

Od 1890 r. pod panieńskim 
nazwiskiem Anna Scheer, w pra-
sie lokalnej i czasopismach pu-
blikowała swoje niewielkie dzieła 
literackie (zaczynała od poetyc-
kiej formulacji modlitw). Potem 
pojawiły się jej piękne wiersze,  
a na koniec dojrzałe i nagradzane 

Ks. prof. dr hab. Tadeusz Fitych

KUDOWSKA PISARKA ANNA BERNARD – TWÓRCZOŚĆ POETYCKA 
I PAMIĘĆ PRZYJACIÓŁ

„Piękno jest światłością prawdy”.

(Antonio Gaudi, kataloński architekt słynący z wyjątkowych projektów, Sługa Boży Kościoła katolickiego)

Uczestnicy momentu upamiętnienia twórczości Anny Bernard w Kudowie-Zdroju,  
foto: Mikołaj Krzemiński.

Płyta pamiątkowa na domu rodzinnym Anny i Roberta Bernardów w Kudowie-Zdroju, 
foto: ks. T. Fitych.

Anna Bernard, fotografia; źródło: http://www.fischer-bernard.de/Familie_FB/
AnnaBernard/annabernard.html.
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powieści historyczne. W 1907 r. 
Anna Scheer poślubiła Roberta 
Bernarda, mistrza krawieckiego 
z Kudowy-Zdroju. Po katolickim 
ślubie, zawartym w kościele  
św. Bartłomieja Ap w Czermnej 
(31 VII 1907 r.), młoda para żyła 
najpierw w Nysie, w małym 
mieszkaniu wynajętym przez 
Annę i utrzymywała się z kra-
wiectwa. W 1908 r. przeniosła się 
do Kudowy-Zdroju i zamieszkała 
na kolejne trzy dekady w god-
nym domu, zakupionym przy 
wsparciu rodziców Roberta. 
Młodzi małżonkowie nadali mu 
wymowną nazwę „Heimathaus” 
(aktualnie przy ul. 1 Maja nr 49). 
Tutaj, za zgodą małżonka, Anna 
Bernard poświęciła się głównie 
twórczości literackiej. To tutaj zre-
dagowała swoje najważniejsze 
utwory.

Po roku 1918 rodzinny dom 
Anny i Roberta Bernardów - „He-
imathaus”, ze względu na cenio-
ną poetycką twórczość literacką 
Anny i jej uczestnictwo w życiu 
kulturalnym, był coraz bardziej 
odwiedzanym i stał się niemalże 
obowiązkową atrakcją kudow-
skiego kurortu. W roku 1924 
Herder - Freiburg im Breisgau, 
prestiżowe i zarazem najstarsze 
niemieckie wydawnictwo (eryg. 
w 1801 r.), nagrodziło i wydało 
drukiem najważniejszą powieść 
Anny Bernard - „Am Landestor“ 
(w j. pol. „U bram kraju"), poświę-
coną nachodzkiemu zamkowi  
i husytom, panującym m.in.  
w tym regionie. Za tę samą po-
wieść Anna otrzymała nagrodę 
także i od rządu czechosłowac-
kiego. Wokół jej domu organi-
zowało się ówczesne kudow-
skie życie kulturalne i twórcze. 

Pozostaje pytaniem otwartym 
czy doszło do spotkania z pisarką 
i poetką. reprezentującą gwarę 
wrocławską Marie Oberdieck  
(*7 XII 1867 Wrocław †20 VIII 
1954 Beyernaumburg), która 
często przebywała w Kudowie.

Z racji 60. i 70. urodzin Po-
etki, Teatr Zdrojowy w Kudowie 
wystawiał jej utwory sceniczne. 
Okolicznościowe artykuły poja-
wiły się m.in. w renomowanym 
czasopiśmie „Literatur”. Odno-
towały to wydarzenie wielkie 
niemieckie dzienniki „Germina” 
(Berlin) i „Rheinisch- Westfälische 
Zeitung” (Essen),  „Schlesische Ze-
itung”, „Vogtländische Anzeiger 
Und Tageblatt” (Plauen).

W latach 1926 -1935 kudow-
ska pisarka miała coraz bardziej 
liczne i znaczące odwiedziny, 
m.in. wysokich przedstawicieli 
zarządu miasta Nysa: znanego 
adwokata Roberta Boese (*1887 
† 1944 Kłodzko), współzałożycie-
la w 1917 roku i przewodniczą-
cego Kłodzkiego Stowarzyszenia 
Krajoznawczego „Vereins für Glat-
zer Heimatkunde”, wybitnego 
znawcy historii literatury ziemi 
kłodzkiej prof. dr Paula Klemenza  
z Wrocławia, Friedricha Gra-
ebischa - dyrektora kłodzkiego 
banku i badacza kłodzkiego 
dialektu, Hede Bartsch-Wache 
(*1885 Kłodzko †1969 Bonn) re-
gionalnej poetki i współpracow-
niczki kalendarza „Guda-Obend”. 
Natomiast w 1929 roku odwiedził 
Autorkę czeski minister Šramek  
i w imieniu czeskiego rządu za-
prosił do udziału na koszt pań-
stwa w milenijnych obchodach 
św. Wacława – patrona Czech.

Anna, jak i cała rodzina Ber-
nardów, mieszkająca na Górnej 

Kudowie, miała nastawienie 
antyhitlerowskie. Z tego powo-
du doznawali szykan ze strony 
gestapo i formacji SS. Z tego 
też względu brat jej męża Józef 
Bernard został osadzony w obo-
zie koncentracyjnym Oranien-
burg-Sachsenhausen. Niezwykle 
skromne, ale bardzo dojrzałe  
i pełne wyrzeczeń życie Anny 
Bernard zgasło 27 sierpnia 
1938 roku o godzinie 16-tej,  
z powodu ataku serca. Nastąpił on  
na widok wlewających się do Ku-
dowy oddziałów wojsk niemiec-
kich, idących na Czechosłowację  
w przededniu zajęcia terytoriów 
zamieszkałych przez Niemców 
sudeckich.

Literacki dorobek życia 
ludowej pisarki 
Anny Bernard

W jednym, ze swych przy-
czynków prezentujących pisarską 
ikonę Kudowy napisałem: „ge-
neralnie rzecz ujmując, należy 
zauważyć, że na cenną literacką 
spuściznę Anny Bernard obok 
korespondencji składają się jej 
wspomnienia z dzieciństwa i lat 
młodzieńczych, o Nysie z XIX i XX 
wieku, drobne wiersze, poezja 
okolicznościowa (z racji uroczy-
stych pozdrowień, mszy prymi-
cyjnych, urodzin i jubileuszy, po-
święcenia pomników…), opisy, 
kulturowo-historyczne, szkice, 
opowiadania, krytyki teatralne, 
nowele, dwa utwory sceniczne 
i sześć powieści.

Siłą napędową jej twórczości 
było dobrze zrozumiane i prze-
żywane chrześcijaństwo („Dam 
wam wymowę i mądrość, której 
żaden z waszych prześladowców 

nie będzie mógł się oprzeć”,  
Łk 21, 15) oraz miłość do Ślą-
ska i jej trzech małych ojczyzn, 
wreszcie walka o kulturową 
tożsamość Ślązaków ze zmody-
fikowaną postacią Kulturkampfu  
i nazizmem. Na takiej „glebie”  
i z takich motywów powstawa-
ły jej piękne wiersze, większe 
utwory poetyckie, utwory sce-
niczne oraz powieści historyczne.  
W Kudowie - ojczyźnie z wy-
boru - Anna Bernard przeżyła  
30 lat. To w tym miejscu upra-
wiała twórczość l i terack ą  
w kluczowym okresie jej doj-
rzałego i sędziwego życia, tzn.  
od 1908 roku aż do śmierci 
w 1938 roku. W kudowskiej, 
trzeciej małej ojczyźnie po-
wstały najważniejsze utwo-
r y  l i terack ie.  Za  powieść  
„U bram kraju" z 1925 roku 
otrzymała nagrodę Herdera, 
prestiżowego i najstarszego  
w Niemczech wydawnictwa, 
powstałego w 1801 r. z siedzibą  
we Freiburgu im Breisga oraz 
uznanie czechosłowackiego 
rządu”.

Wybrane wiersze poetki

Św. Matka Teresa z Kalkuty 
powiedziała przepiękne i zara-
zem bardzo proste – jak to było 
w jej stylu – zdanie: „uczyńmy 
z naszego życia coś pięknego”. 
Wierny przyjaciel państwa Anny 
i Roberta Bernardów i przez  
20 lat adresat listów pani Anny, 
a następnie jej pierwszy biograf 
doktor filozofii Karl Schindler - 
syn Hansa Schindlera, burmi-
strza Kudowy-Zdroju do 1933 
roku, w latach 70. XX w. w taki 
oto celny i lapidarny sposób 
docenił zrealizowany geniusz 
kobiety Anny Bernard oraz jej 
poetyckie przesłanie. Napisał: 
„jako mistrzyni powieści histo-
rycznych, jako niestrudzona 
twórczyni licznych opowieści  
o dziejach i mieszkańcach Hrab-
stwa Kłodzkiego, jako przeni-
kliwa obserwatorka cierpień, 
związanych z wyznawaną religią, 
jako pełna empatii orędowniczka 
ludzi marginalizowanych i bied-
nych, Anna Bernard nadal będzie 
żyć w dziejach śląskiej literatury”.

Już przy pierwszej, nawet 
pobieżnej lekturze jej utworów, 
odnosi się nieodparte wrażenie,  
że jest to poezja prostego i zara-
zem niewzruszonego wyznania 
wiary, wyraz żywej dziecięcej 
ufności, przyjaźni i czci Trój-
jedynego Boga Miłości. Obok 

Górna Kudowa: „Heimathaus” – od 1908 r. dom rodzinny państwa Bernard, stan z 2015 r., 
foto ks. T. Fitych.

Okładka najważniejszej powieści  
A. Bernard, „Am Landestor”, foto ks. T. Fitych.
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niezmąconej wiary, że „Pan jest 
moim Pasterzem, nie brak mi 
niczego” (ps. 23), Anna Bernard 
jednoznacznie dostrzega swoje 
miejsce w Kościele i w świecie 
oraz w trzeciej z kolei małej 
ojczyźnie, i konsekwentnie re-
alizuje swoją misję. Przywołana 
twórczość Anny Bernard może 
po trosze przypominać prostotę 
poezji znanej warmińskiej dzia-
łaczki, nauczycielki i poetki - Ma-
rii Zientary-Malewskiej (*1894 
†1984), więźniarki obozu koncen-
tracyjnego w Ravensbrück. Żyła  
i posługiwała na Warmii, kra-
inie – podobnie jak ziemia 
kłodzka silnie przesyconej sa-
crum. W konsekwencji, celem 
kreowanej przez obie autorki 
poezji religijnej było ukazywa-
nie i obrona wartości sacrum  
i sanctum.

Twórczość kudowskiej ikony 
kultury Anny Bernard ukazuje za-
razem głęboką, prostą i piękną 
duszę piszącej. W szlachetności 
jej czystego i wspaniałomyśl-
nego serca, ukryte jest rzadko 
spotykane piękno. Jej twórczość 
to poezja metafizyczna, liryka uf-
ności, bezpieczeństwa i zaufania 
Bogu Stwórcy, która sprawom 
tego świata nadaje zawsze obec-
ny, boski wymiar. Przy lekturze 
nawet nielicznych jej wierszy, 
odczuwa się odwieczne meta-
fizyczne tchnienie.

Dla teologicznie wykształco-
nych chrześcijan Jezus Chrystus 
jest ikoną (obrazem) nie tylko 
trynitarnych relacji, dojrzałego 
humanizmu (nowego człowie-
ka), ale także i kultury. W historii 
i wierze Kościoła oraz w sztuce 
sakralnej istnieje obiektywny 
obraz (ikona) Jezusa Chrystusa 
jedynego Zbawiciela człowieka 
i świata( autorzy biblijni uży-
wali na Jego określenie ponad 
50 nazw), oparty na aktualnej 
wiedzy teologicznej. Natomiast 
każdy człowiek ma swój osobi-
sty i subiektywny obraz Jezusa 
Chrystusa (ikona indywidualna).

Warto w tym miejscu zauwa-
żyć, że zwłaszcza od XVII wieku, 
pod wpływem rodzących się 
prądów umysłowych, wyłonił 
się nowy obraz Twórcy chrze-
ścijaństwa. W muzyce, sztuce 
i kulturze nowożytnej artyści 
kontynuowali wcześniejsze typy 
ikonograficzne, ale w poszczegól-
nych okresach zmieniały się ich 
motywy chrystologiczne. Jeśli 
chodzi chociażby o literaturę pol-
ską, to dla piśmiennictwa doby 
romantyzmu charakterystyczną 

była analogia między losami na-
rodu a życiem Jezusa Chrystu-
sa. Natomiast w pozytywizmie  
na obraz Jezusa Chrystusa  
w znaczący sposób wpłynął 
utwór E. Renana, Vie de Jèsus 
(Paris 1863), w którym Jezus jest 
jedynie wybitnym i szlachetnym 
człowiekiem. Syntetyczne ujęcia 
Jezusa Chrystusa w literaturze 
młodopolskiej, obok ortodok-
syjnych wzorów, często były 
niezgodne z katolicką doktryną. 
Był on prezentowany, z jednej 
strony jako altruista i wędrowiec 
skazany na cierpienie, a z dru-
giej przegrywający z szatanem 
i pozbawiony mocy zbawczej. 
Dla autorów twórczości literac-
kiej okresu międzywojennego 
postać Jezusa stanowiła istotny 
motyw poezji religijnej (narracyj-
nej lub lirycznej, coraz rzadziej 
kontynuowane były koncepcje 
młodopolskie). Natomiast okres 
wojenny obfitował w utwory  
o tematyce pasyjnej (miało miej-
sce uwypuklenie analogii między 
ukrzyżowaniem a gigantycznymi 
wojennymi cierpieniami całych 
narodów).

Na profesjonalne opraco-
wanie pełnej charakterystyki 
Kudowskiej Pisarki musimy jesz-
cze poczekać, bowiem nieliczne 
przekazy są jedynie skromnym 
rysem ideograficznym i du-
chowym, a nie biograficznym,  
a w tym także niezwykle waż-
nej tematyki subiektywne-
go obrazu Jezusa Chrystusa  
w twórczości Anny Bernard. Tym-
czasem skorzystajmy z krótkiej 
prezentacji kilku wybranych 
wierszy kudowskiej Ikony Kul-
tury. Poniżej, po raz pierwszy  
w  P o l s c e  p u b l i k u j e m y ,  
i to w wersji polskiej, fragmenty 
jej twórczości z okresu „jesieni ży-
cia”. Ukazuje ją pięć wierszy, spo-
śród sześciu dotychczas odnale-
zionych. Ich przekładu podjęła 
się Pani mgr Arleta Kalinowska 
z Żelazna. W wersji niemieckiej, 
cztery tego typu wiersze zosta-
ły opublikowane w księdze pa-
miątkowej z okazji 130. rocznicy 
urodzin Anny Bernard (Zob. Anna 
Bernard: Zum Gedenken an ihren 
130. Geburtstag, Leimen/Heidel-
berg 1995). Są to wiersze: Das 
Volkslied, tamże s. 78, Untreu, 
s. 94; Am Lindenbaum, s. 166  
i Nonnengräber, s. 172).

Niewierny( niem. Untreu)

Znam taką starą, piosenkę,  
o dwojgu co miłością płoną,

chłopak przyrzeka dziewczynie, 
ślubuje jej wierność dozgonną.

Gdy śpiew dziewczyny z rana 
gorzkim nastrojem już tchnie  
To pewnym jest, że chłopak,  
daleko już odszedł od niej.

Mężczyźni prawdziwie kochanej 
nigdy przykrości nie czynią,
gdy miłość tę jednak udają, 
wtedy przysięgi składają.

Czermnieńskie Groby Zakon-
nic (niem. Nonnengräber)

Na Bożych niwach jest pole,
gdzie wzgórz tak wielu wianek, 
skupionych rzędem się pcha,  
tam cmentarz mały trwa.

Krz yż yki  w jednym rodzaju  
z prostą imienną tablicą.
Tu nawet w śmierci skrywają  
ubogiej świętości lico.

A każde serce, co tu śpi 
jednaka sukienka tuliła, 
spaliła się w świętej gorączce 
własna pieśń, co w niej była.

Bogactwo serc jest cudowne,  
co pokrył trawnik tu.
Kiedyś objawi się znowu
gdy wszystkie obudzi Bóg.

Przy lipie (niem. Am Linden-
baum)

Za wsią, u lipowego drzewa
obrazek wisi Maryjny,
do niego co rano świtaniem 
młodzieniec idzie i stanie.

I słychać jakby ptak śpiewał,
co utknął w gąszczu drzewa. 

Tak samo pieśń chłopca głosi 
Maryjo jam Cię tak prosił!

Wieczorem, gdy słońca blask 
w Maryi oczy zaświeci,
skromna dzieweczka się zbliża 
obraz kwiatami uplecie.

Te róże oraz lilie
czcić Maryję mają jedynie, 
lecz niezapominajka, 
dziewczęcia nieszczęścia nie kryje.

Ludowa piosenka (niem. Das 
Volkslied) 
Tak brzmi piosenka cicha i miła
Nikt nie wie skąd ona się wzięła. 
Czy przywiał ją wiosenny wiatr 
Czy z samotnej altany zatchnęła.

I pachną róże i jaśminy
tak nocą pachniały w ten czas,  
A każdy, kto śpiewa ten wierzy, 
że jest ona dla niego w sam raz.

To samo szczęście i nieszczęście 
To jest, co mi się zdarzyło
i był to też róż naszych czas;
Myślałam, że ciemno nas skryło.

Całe me szczęście, cały ból 
Nikomu nie powiedziane 
Ktoś z serca skradł i teraz 
Na cały kraj to śpiewanie.

Doczekało me życie aż po 7 dzie-
sięć! (niem. Nun wahrte mein Le-
ben siebzig Jahr!) 
A w psalmach niegdyś czytałam, 
że gdy wspaniałym było
Bez trudu i pracy się nie obyło.

Tych dwóch sobie nie oszczędziłam, 
Mogłam je cudownie kształtować,
Jednak zbyt wiele o szczęściu marzyłam, 
Bym mogła je zrealizować.

Robert Boese, fotografia; źródło portal internetowy.
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Marzyłam o złotych pałacach,
o wzniosłych, wspaniałych rzeczach, 
aby z mym ideałem
trafić do samego nieba.
Już dawno marzenia opadły
posłusznym, pokornym być trzeba. 
Więc dusza smutkiem ściśnięta,
Ja zaś cicha, mnie nie ma.

Matowe serce stęsknione,
wreszcie swój spokój znalazło,
„lecz ciebie, nie mogę zapomnieć
o moje rodzinne miasto!”

Rocznice urodzin 
Anny Bernard, 
upamiętnienia, 
wydania dzieł i biografie

W roku 1925, z racji 60 uro-
dzin jak zwykle poetka otrzy-
mywała od swych przyjaciół  
i czytelników setki listów i wią-
zanki kwiatów. W tym dniu miały 
miejsce wizyty władz, gratulacje 
i wyróżnienia, a Teatr Zdrojowy 
wystawiał jeden z jej utworów 
scenicznych. Cennymi pozo-
stają do dzisiaj okolicznościo-
we publikacje. W pierwszym 
rzędzie wymienić trzeba re-

gionalnych poetów – piewców 
piękna i wielkości małej ojczyzny  
i „Krainy Pana Boga i Maryi”.  
W tym kręgu był m.in. wspo-
minany już Georg Schmitt  
z Kłodzka. Jego staraniem  
w „Grofschoafteresch Tonkelston-
de. Volstumliche Heimatschrift 
fur das Glatzer Land und seine 
Grenzgebiete” (Bd 1-2, Glatz 
1925-1926 nr 7/1925) ukazał 
się tekst pt. „Anna Bernard zum 
60. Geburtstage gewidmet  
(i z fotografią Anny Bernard, 
której autorem był Pavel Georg).

Nie zabrakło daru wdzięcznej 
pamięci - w postaci odświętne-
go utworu - ze strony Roberta 
Kargera (*24 VI 1874 Wyszki k/ 
Bysztrzycy Kł †17 X 1946 Amec-
ke). Jest on uznawany za głów-
nego przedstawiciela twórczości 
literackiej w dialekcie kłodzkim 
(niem. Glätzisch Mundart). Swój 
utwór zatytułowany: „Oowa-Ode. 
Der Bernard Anna zum 60. Ge-
bortstoage opublikował także  
w „Grofschoafteresch Tonkel-
stonde“ (zob. tamże Bd 1, 1925, 
nr 7, s. 63).

Od ok. 1920 r. wierny przyja-

ciel Anny i Roberta Bernardów, 
wdzięczny i uważny czytelnik 
twórczości kudowskiej poetki, 
syn burmistrza Kudowy - Karl 
Schindler (*1905 †1986; dok-
tor filozofii, nauczyciel i badacz 
śląskiej kultury) był nie tylko 
jednym z adresatów korespon-
dencji pani Anny, ale wyrastał 
na kwalifikowanego znawcę 
jej dzieł i pierwszego biografa. 
Tymczasem z racji 60. urodzin 
opublikował dwa cenne artykuły: 
Die Landschaftsschilderung in 
den Werken Anna Bernard (zob. 
„Grofschoafteresch Tonkelston-
de“, Bd 1, 1925, nr 4. s. 45-46) 
oraz Anna Bernards religiöse 
Entwicklung und die Menschen-
schöpfung in ihren Werken (zob. 
„Grofschoafteresch Tonkelston-
de“, Bd 1, 1925, nr 7, s. 74-76). 
Co więcej, po wojnie dokonał 
wyboru najważniejszych listów 
Anny Bernard i opublikował  
w czasopiśmie „Oberschlesier”. 
Publikacja spotkała się z szero-
kim i bardzo pozytywnym od-
dźwiękiem. Znany badacz ślą-
skiej kultury ludowej, profesor 
uniwersytetu dr Joseph Klapper 
(*1880 Bystrzyca Kł. †1967 Erfurt), 
przyznał, że był mile i pozytywnie 
zaskoczony zarówno treścią, jak 
i szatą językową korespondencji 
Anny Bernard.

Z racji 100. rocznicy uro-
dzin kudowskiej poetki, wierny 
przyjaciel domu Bernardów Karl 
Schindler, przygotował książkę 
z jej obszernym biogramem  
i omówieniem twórczości pt. Das 
Leben der Anna Bernard, 1969 r. 
Wydało ją wydawnictwo Leimen 
– Heidelberg (s.62), w serii: Gra-
fschaft Glatzer Buchring.

Wcześniej, z racji 90. roczni-
cy urodzin Anny Bernard Alois 
Bartsch (*1902 Ścinawka Śred-
nia †1982 w Brilon, RFN) kolejny 
poeta, a zarazem dokumenta-
lista ziemi kłodzkiej i redaktor 
rocznika „Grofschoaftersch 
Häämtebärnla”, opublikował 
jednostronicowy biogram wraz 
z przypomnieniem najważniej-
szej twórczości jubilatki. Swój 
tekst zwieńczył wymownymi 
zdaniami:

„Die Einfachheit und Be-
scheidenheit Anna Bernards, 
ihre gütige und bescheidene 
Art, hat sie gänzlich zu unserer 
Anna Bernard gemacht. Sie starb 
im August 1938, als sie an der‚ 
Chronik von Bad Kudowa arbe-
itete. Heute ruht die einsame in 
der Heimaterde auf stillen Frie-
dhof von Tscherbeney, wieder 

einsam, aber als Hüterin unse-
rer heiligen Heimaterde“. Alois 
Bartsch wespół z Konradem 
Goebelem założył regionalne 
czasopismo „Grafschafter Bote” 
oraz rocznik „Grofschoaftersch 
Häämtebärnla”.

W roku 1995, z okazji rocz-
nicy 130. urodzin wydawnic-
two Max Verlag z Heidelbergu 
uczciło Annę Bernard pozycją 
książkową, zatytułowaną: Anna 
Bernard. Zum Gedenken an ihren 
130. Geburtstag. Pierwszą część 
książki stanowi obszerny wybór 
twórczości kudowskiej poetki  
(s. 5 - 177). W części drugiej  
(na s. 178-212) przedrukowano 
książkowe opracowanie nieżyją-
cego już Karla Schindlera († 1986) 
Das Leben der Anna Bernard  
z 1969 r. W sumie na 215 stro-
nach książkę wzbogacają 34 fo-
tografie ziemi kłodzkiej (w tym 
dwie Anny Bernard, a na spodniej 
wyklejce okładki mapka „czeskie-
go zakątka” z 1939 r.

Anna Bernard 
we wspomnieniach 
przyjaciół i znajomych

Jest prawdą, że skromne  
i pełne wyrzeczeń, twórczej pracy 
oraz empatii życie Anny Bernard 
zgasło, na widok wkraczających 
do Kudowy oddziałów wojsk 
niemieckich, a zmierzających  
do Czechosłowacji – ojczyzny jej 
męża. Co więcej, godne uczcze-
nie śmierci wybitnej kudowianki 
zakłóciła katastrofalna powódź 
na Śląsku. Większość prasy za-
jęła się dramatyczną sytuacją 
mieszkańców ziemi kłodzkiej, 
jak to często bywa, z wiadomo-
ściami sensacyjnymi. W efekcie,  
na temat odejścia wybitnej 
poetki panowało milczenie. 
Przerwał je dopiero obszerny 
nekrolog kłodzkiego poety oraz 
pasjonata regionalnych dziejów 
i kultury Georga Schmitta (*1892 
Szprotawa †1970 Bad Driburg). 
Można mieć wrażenie, że został 
on opublikowany jako wyraz 
przyjaźni, głębokiego szacunku  
i determinacji i to na łamach naj-
starszej oraz najdłużej wydawa-
nej gazety wrocławskiej „Schle-
sische Zeitung”. która istniała  
w l. 1742-1944; od 1881 wyda-
wano ją już trzy razy dziennie, 
ale bez niedziel, a wreszcie  
13 numerów w sześciodniowym 
tygodniu oraz w powiększanym 
formacie).

Wspomniany nekrolog pióra 
Georga Schmitta pt. „Anna Ber-

Górna Kudowa: ok. 350 m od domu A. i R. Bernardów dzwonniczka z poł. XIX w. (element 
dawnej ścieżki epidemicznej), foto. ks. T. Fitych.
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nard – ein Blatt dankbareren 
Gedenkens an die Grafschafter 
Heimatdichterin” ukazał się czte-
ry dni po śmierci poetki, a dzień 
po pogrzebie, tzn. w czwartek  
1 września 1938 r. Autor był czę-
stym gościem Państwa Bernar-
dów, ale w swym tekście odwo-
łał się do ostatniego spotkania  
w lipcu przy kawie (w pobli-
skiej ogrodowej kawiarence 
brata pana Roberta Bernarda). 
Akcentował, że powódź, która 
doświadczyła zwłaszcza ziemię 
kłodzką, sprawiła, że pogrzeb  
śp. Anny był tak bardzo prosty. 
Przypomniał datę jej urodzin  
i trzy ojczyzny, w których wzra-
stała. Zwięźle przedstawił jej naj-
ważniejsze dzieła, fakt nieskoń-
czonej kroniki Kudowy - Zdroju 
oraz zasługi pisarki, z celnym 
zdaniem na koniec: „Schlicht, 
wie sie immer gewesen, war 
auch die Beerdigung”. Ów cztero-
stronicowy tekst wraz z wierszem  
pt. „Heimat mein” autorstwa re-
gionalnego poety, dokumentali-
sty i nauczyciela Aloisa Bartscha 
(* 1902 Ścinawka Średnia †1982 
Brilon, RFN) opublikowany został 
także w kłodzkim czasopiśmie 
regionalnym „Glatzer „Heimat-
blätter” na s. 72-75.

Już sama postać autora 
pierwszego nekrologu odsłania 
nam krąg wybitnych i niezwykle 
twórczych osób, które nawiedza-
ły kudowski „Heimathaus” Anny 
i Roberta Bernard. Przypomnij-
my, że Georg Schmitt, z zawo-
du inspektor podatkowy, przed 
przybyciem na ziemię kłodzką 
pracował, badał i publikował  
w Wałbrzychu, Świdnicy, Wro-
cławiu, Legnicy, Jeleniej Górze  
i Nysie. W okresie nyskim był za-
angażowany w jednym z centrów 
formacyjnych ruchu „Quickborn”. 
Schmitt jest autorem ponad 100 
wierszy, nawiązujących do naj-
lepszych tradycji poetyckich mia-
sta Nysy (m.in. Josepha Freiherr 
von Eichendorffa). W 10-letnim 
okresie pobytu w Kłodzku zdo-
był zaufanie i szacunek wielkiego 
dziekana ks. prałata dr Monse.  
W sumie Georg Schmitt opu-
blikował imponującą ilość arty-
kułów prasowych i popularno-
naukowych, ok. 700 publikacji,  
w tym m.in. „Die Gemeinde Bad 
Kudowa mi ihrer näheren Umge-
bung”, w: Monographien deut-
scher Städte, Bd. XIX, Berlin 1927  
(s. 108-113). Po zakończeniu 
II wojny światowej angażował 
się w RFN w przygotowywanie 
wystaw i wieczorów poświęco-

nych Hrabstwu Kłodzkiemu. Pan 
Schmitt opublikował także wiele 
książek poświęconych szeroko 
pojętej kulturze ziemi kłodzkiej, 
a m.in.: „Schlesien, wenn ich 
dein vergässe“ (1951, ss. 182); 
„Kurzgefaßte schlesische Lite-
raturgeschichte” (1958, ss. 48); 
„Die Glatzer Dekanatskirche. 
Ein Dokument deutscher Kultur 
und Geschichte im ostdeutschen 
Raum. Mit Abhandlungen von 
Franz Albert über die St. Jakobi-
kapelle, die Heilige Selbdritt und 
das Kleid der Madonna“ (1956, 
ss.144, wyd. II posz. 1992).

Autorem drugiego, nieco 
późniejszego tekstu o charak-
terze wspomnienia – nekrolo-
gu pt. „Anna Bernard †24.1938”  
(por. „Glatzer Heimatblätter“ 
1938, s. 107-108) jest mieszka-
niec Kłodzka od 1920 roku, znany 
i ceniony notariusz i adwokat Ro-
bert Boese (*1887 †1944 Kłodz-
ko). Był on dobrym znajomym 
Anny Bernard. Mecenas Boese 
był zarówno współzałożycielem  
w 1917 roku i przewodniczącym 
Kłodzkiego Stowarzyszenia Kra-
joznawczego „Vereins für Glatzer 
Heimatkunde” oraz wydawcą re-
gionalnego czasopisma „Glatzer 
„Heimatblätter”. Robert Boese  
w swoim dwustronicowym ne-
krologu napisał, że ekspresowy 
list Roberta Bernarda otrzymał 
dopiero 10 dni po śmierci i ty-
dzień po pogrzebie, i to zaledwie 
z bardzo lakoniczną wiadomo-
ścią. Stąd też bardzo ubolewał, 
że w pogrzebie nie mógł wziąć 
udziału nikt z Kłodzkiego Stowa-
rzyszenia Krajoznawczego, ani 
przyjaciele i wdzięczni czytelnicy 
twórczości kudowskiej poetki.

Co więcej, także w jego ne-
krologu czytamy, że w kłodzkiej 
prasie zabrakło zasadniczych 
wiadomości o zgonie lokalnej 
osobistości życia kulturalnego. 
Anna Bernard odeszła do Domu 
Ojca cicho i pokornie, taki sam 
charakter miał też ostatni etap 
jej drogi życia. Prezes Boese pisał 
w swym tekście, że jest dłużny 
czytelnikom „Glatzer Heimatblät-
ter“ wiadomości o twórczości 
kudowskiej poetki, szczegółów 
o jej zgonie oraz wyrazów współ-
czucia. Z mocą podkreślał, że „Ve-
reins für Glatzer Heimatkunde” 
zawsze ceniło Annę Bernard, 
zarówno jako utalentowaną 
pisarkę, jak i człowieka wielkiej 
kultury i dialogu.

Mecenas Robert Boese przy-
pomniał, że Anna Bernard nie 
pochodziła z ziemi kłodzkiej. 

Urodziła się 15 lipca 1865 r.  
we Wrocławiu. Młodość przeżyła 
już w biskupiej i literackiej Nysie,  
z którą życzliwe kontakty łączyły 
ją do końca życia. Małżeństwo 
z Robertem Bernardem sprawi-
ło, że na 30 lat życia przybyła 
do Kudowy. Szybko i głęboko 
zakorzeniła się na ziemi kłodzkiej, 
która stała się jej trzecią, bardzo 
umiłowaną ojczyzną. Do końca 
życia pozostała jej wierną. Au-
tor zauważył, że codzienne życie 
zmarłej poetki naznaczone było 
licznymi próbami, wyzwaniami 
i troskami o ekonomiczne prze-
trwanie.

Utalentowana pisarka była 
wielokrotnie uznawana i hono-
rowana, m.in. w kalendarzach 
(rocznikach) ziemi kłodzkiej – 
„Guda Obend” oraz w czasopi-
śmie „Glatzer Land”. W 1925 roku,  
z racji 60. urodzin poetki wysokie 
uznanie i wyróżnienie otrzymała 
na łamach „Glatzer Land”, gdzie 
wraz z jej fotografią opublikowa-
no uroczystą dedykację.

Z całej twórczości Anny Ber-
nard wskazać należy zwłaszcza 
jej dwie najważniejsze powieści 
historyczne, tzn. wznawianą i na-

grodzoną przez wydawnictwo 
Herdera książkę „Am Landestor„ 
(1924), a także „Die Seinigen na-
hmen ihn nicht auf” (1912). Po-
nadto dwa utwory sceniczne : 
„Andreas Faulhabers Tod” (1922) 
oraz „Im Zeichen des Saturn“ 
(1925). Były one wielokrotnie 
prezentowane na deskach te-
atrów ziemi kłodzkiej.

Mecenas Boese zauważał, 
ze w ostatnich latach Kudowska 
Poetka, pomimo rekomendacji, 
miała duże trudności z wyda-
niem swej ostatniej powieści  
o protestanckim pastorze  
z Pstrążnej („Joseph Ernst Berg-
mann” z 1935 r.). Na usprawie-
dliwienie tego stanu rzeczy do-
dawał, że z jednej strony czasy 
były już bardzo niesprzyjające,  
a z drugiej, że ten były benedyk-
tyn i ksiądz katolicki, po części 
sam tu sobie zawinił. Co istot-
ne, Robert Boese podkreślał, 
że w całej tej sytuacji należy 
docenić fakt, iż Anna Bernard 
jako katoliczka miała tak wiele 
zrozumienia, empatii, solidarno-
ści i chrześcijańskiej miłości dla 
decyzji podjętych przez pastora 
Bergmana.
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Kończąc swój tekst, prezes 
Boese akcentował ważny fakt. 
Otóż pierwsze utwory poetyc-
kie, nagrodzone opowiadania  
i powieści opublikowało wydaw-
nictwo „Neisser Zetung”. Ponad-
to szeroki dostęp do twórczości 
Anny Bernard umożliwiło czy-
telnikom wydawnictwo Walzel 
z Międzylesia. W ten sposób jej 
sława przekroczyła granice Ślą-
ska, czyniąc ją znaną i szanowa-
ną w Niemczech i w Czechach. 
Jesteśmy poetce dłużni uznanie 
i wdzięczność za wyjątkowy ta-
lent narracji, wnikliwą obserwa-
cję życia oraz solidne studium 
dziejów i pieczołowite opraco-
wanie zwłaszcza powieści histo-
rycznych. Jest to i tak niewiele, 
bowiem dla nas mieszkańców 
Kotliny Kłodzkiej Anna Bernard 
znaczy o wiele więcej - napisał 
Adwokat Boese.

Wielkość, aktualność 
i oryginalność twórczości 
Anny Bernard

A n n a  B e r n a r d  n a l e ż y  
do najwybitniejszych literatów 
i poetów Śląska (i tak rzadko 
w tym kręgu spotykanych ko-
biet), a zwłaszcza Hrabstwa 
Kłodzkiego i ziemi kudowskiej. 
Nb. z Lądkiem była związana 
nauczycielka i poetka (piszą-
ca w dialekcie) Marie Karker 
(*1870 Kłodzko †1949 Drezno), 
która swój talent odziedziczyła  
po przodkach. Uczyła w Mię-
dzylesiu i od 1892 r. w Lądku. 
Mieszkała najpierw przy Gru-
ennestrasse nr 8 (Powstańców 
Śląskich), później przy obecnej 
Zdrojowej 20.

Anna Bernard swoją twór-
czość  zaczęła  od pisania 
modlitw. Jej poetycką pasję  
na rzecz opiewania wysokiej kul-
tury, wartości, prawdy i piękna, 
obok matki, która na urodziny 
podarowała jej wymowny pre-
zent - album poezji, inspirowali 
i umacniali wielcy poeci żyjący 
na ziemi nyskiej. Należy podkre-
ślić, że uczniem jej ojca Karla był 
ceniony śląski poeta Paul Barsch  
(*k/Nysy †1931) , wywodzący 
się z biednej rzemieślniczej 
rodziny. Natomiast na nyskim 
cmentarzu (czyli w jej drugiej 
ojczyźnie) spoczywa jeden  
z najwybitniejszych niemiec-

kich poetów i pisarzy doby 
romantyzmu Joseph Karl Be-
nedikt Freiherr von Eichendorff  
(*10 III 1788 zamek Lubowice 
k/Raciborza †26 XI 1857 Nysa), 
którego Anna Bernard uczciła  
i upamiętniła w jednym ze swo-
ich pierwszych wierszy

Twórczość Anny Bernard 
(wybór):

Die Seinigen nahmen ihn 
nicht auf, Neisse, 1913. Andr as 
Faulhabers Tod, Mittelwalde, 
1922 [utwór sceniczny]. Am 
Landestor, Verlag Herder in Fre-
iburg im Breisgau, 1925 (nagro-

dzona). Im Zeichen des Saturn, 
1925 [dramat]. Tränende Herzen, 
Erzählungen, Habelschwerdt, 
1926. Was mein einst war, 1926 
[wspomnienia]. Der Mönch von 
Capistrano, Breslau, 1927 Die 
Töchter der Soldatenstadt, Ro-
man, Hildesheim, 2005. Joseph 
Ernst Bergmann, Roman, 2016. 
Liebe Vergangenheit Frau Olgas 
Sohn, [ powieść]. Der Hagestolz, 
[opowiadania].

Wiersze:
Unsere Heimat; Das Volkslied; 

Untreu; Am Lindenbaum; No-
nengräber; Jakobowitz.

Grób Anny Bernard na cmentarzu w Kudowie-Czermnej
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