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Anna Bernard – chluba, 
ozdoba i „sól” ziemi 
kudowskiej
 
15 VII 1865 - WROCŁAW: uro-

dzona w rodzinie zróżnicowanej 
wyznaniowo: matka Johanna 
(z domu Runge) protestant-
ka, 46- letni ojciec Karl Scheer 
(*1819 †1880 Nysa) starokato-
lik, a właściwie ateista (z zawodu 
rzeźbiarz), urodziny córki Anny; 
(nb. na świat przyjdą jeszcze dwie 
córki i syn);
1870 -  NYSA:  ze względu  
na starokatolicyzm ojca rodzina 
zdecydowała o nowym miejscu 
zamieszkania; tutaj Anna ukoń-
czyła jedynie szkołę podstawową;
1878 - Nysa: po licznych proś-
bach, 13-letnia już Anna zosta-
ła ochrzczona w kościele prote-
stanckim
1880 - Nysa: śmierć ojca Karla 
(61); na pogrzeb przybył z Wro-
cławia starokatolicki biskup  
ks. prof. dr Theodor Weber,  
w latach 1896–1906 drugi z kolei 
hierarcha tego Kościoła w Niem-
czech;
Nysa: zdobyła zawód krawcowej 
i wspierała matkę w utrzyma-
niu rodziny; będąc mistrzynią 
krawiectwa otwarła w Nysie 
prywatny zakład krawiecki, z 
odzieżą damską (wkrótce został 
doszczętnie okradziony);
ok. 1882/3  - Nysa: po śmierci 
ojca Anna jeszcze bardziej zbli-
żyła się do Kościoła katolickiego,  
aż wreszcie dojrzała do konwersji 
i przeszła na katolicyzm; uczestni-
czyła aktywnie w życiu młodzie-

żowego ruchu „Quickborn” jak  
i w działalności Domu Misyjnego 
księży werbistów pw. Św. Krzyża;
po 1900 - Nysa: Anna w coraz 
większym stopniu poświęcała 
się twórczości literackiej. Była 
to m.in. poezja religijna, wy-
korzystywana podczas liturgii. 
Odkryto jej talent, swoje prace 
publikowała pod panieńskim na-
zwiskiem - Anna Scheer w miej-
scowej „Gazecie Nyskiej” (niem. 
„Neisser Zeitung”, związanej  
z katolicką partią Zentrum). 
ok. 1904 - Nysa: pasjonujący 
się literaturą niemiecką Robert 
Bernard podczas spotkania miej-
scowych krawców, członków 
chrześcijańskiego Stowarzysze-
nia Rodziny Kolpinga, poznaje 
pannę Annę Scheer, mistrzynię 
krawcową i utalentowaną poetkę; 
rodzi się przyjaźń; wyjeżdżające-
mu do Kudowy Robertowi Anna 
wypożyczyła książkę niemieckie-
go poety Oskara Freiherr von Re-
dwitz (* 28 VI 1823 † 6 VII 1891); 
trwa wymiana korespondencji, 
dochodzi do zaproszenia Anny 
do Kudowy i przedstawienia jej 
rodzicom, a wreszcie do zaręczyn 
w Nysie;
31 VII 1907 - CZERMNA: kościół 
par. Św. Bartłomieja Ap. ślub 
Anny lat 42 z. Robertem Ber-
nardem (* 8 V 1875 Kudowa, 
lat 31) mistrzem krawieckim  
z Górnej Kudowy); małżeństwo 
pobłogosławił ks. Max Wache, 
26-letni wikariusz Czermnej  
w latach 1905-1910;
1907 -1908 - Nysa: młode mał-
żeństwo żyje w małym miesz-

kaniu wynajętym przez Annę  
i utrzymuje się z krawiectwa;  
1908 - GÓRNA KUDOWA: przy 
wsparciu materialnym rodziców 
i rodzeństwa Anna i Robert osie-
dlają się w zakupionym domu  
i nadają mu nazwę „Heimathaus” 
(aktualnie przy ul. 1 Maja nr 49); 
Robert zdecydował, że będzie 
pracował na utrzymanie, a Anna 
ma prowadzić dom i rozwijać 
twórczość poetycką;
1912 - Nysa: tutejsze wydawnic-
two wydało pierwszą powieść  
A. Bernard, Die Seinigen nahmen 
ihn nicht auf; dotyczy codzienne-
go życia wioski biednych tkaczy 
w Górach Orlickich, honorarium 
200 DM; drugie wydanie w 1913 r. 
(„Neisser Zeitung“), a trzecie  
w 1925 w Międzylesiu (Mittel-
walde A. Walzel);
1914 -1918 - Kudowa: z racji  
I wojny światowej Robert został 
powołany do pruskiej armii, a An-
nie lokalne władze powierzyły 
stanowisko kierowniczki gminnej 
biblioteki;
po 1918 - GÓRNA KUDOWA: ro-
dziny dom Bernardów „Heima-
thaus”, ze względu na poetycką 
twórczość Anny i uczestnictwo 
w życiu kulturalnym, jest coraz 
bardziej odwiedzanym i sta-
je się niemalże obowiązkową  
miejscową atrakcją;
1924 - Freiburg im Breisgau: Her-
der - prestiżowe niemieckie wy-
dawnictwo nagrodziło i wydało 
drukiem najważniejszą powieść 
Anny Bernard - „Am Landestor“ 
(ss. 250, poświęconą nachodz-
kiemu zamkowi i husytom pa-

nującym m.in. w tym regionie);
1925 - Kudowa: 60. urodziny 
Anny Bernard; Władze Kudo-
wy wyraziły nie tylko uznanie  
i wdzięczność za jej twórczość 
nt. ziemi kudowskiej, ale wsparły 
Autorkę finansowo (nb. były to  
lata nadchodzącego kryzysu 
finansowego 1928-35!); Teatr 
Zdrojowy wystawił z tej okazji 
sztukę A. Bernard, Im Zeichen 
des Saturn;
1926 - WROCŁAW, po kilkuletnich 
bardzo poważnych problemach 
zdrowotnych, latem Anna prze-
szła udaną operację i po pięciu 
tygodniach rehabilitacji wróciła 
do Kudowy oraz do twórczości;
1930 - Anna Bernard udała się 
na przedstawienia pasyjne  
do Oberamergau (Bawaria);  
w sumie rzadko podróżowała 
(zaledwie kilka razy do Nysy, 
m.in. na grób ojca i matki oraz 
raz do Pragi); 
1926 - 1935 - GÓRNA KUDOWA: 
poetka miała coraz bardziej licz-
ne odwiedziny, m.in. wysokich 
przedstawicieli zarządu miasta 
Nysa; znanego adwokata Rober-
ta Boese (*1887 †1944 Kłodzko), 
współzałożyciela (w 1917 r.)  
i przewodniczącego Kłodzkiego 
Stowarzyszenia Krajoznawcze-
go „Vereins für Glatzer Heimat-
kunde”; wybitnego znawcy hi-
storii literatury ziemi kłodzkiej  
prof. dr Paula Klemenza z Wro-
cławia; Friedricha Graebischa – 
dyrektora kłodzkiego banku  
i badacza kłodzkiego dialektu; 
Hede Bartsch-Wache (*1885 
Kłodzko †1969 w Bonn) regio-

Ks. prof. dr hab. Tadeusz Fitych

WYBITNA KUDOWSKA PISARKA ANNA BERNARD
A KS. GERHARD HIRSCHFELDER

„Czym jest kultura? 
Kultura jest wyrazem człowieka.
 Jest potwierdzeniem człowieczeństwa. 
Człowiek ją tworzy – 
i człowiek przez nią tworzy siebie. 
Tworzy siebie wewnętrznym wysiłkiem ducha: 
myśli, woli, serca. 
I równocześnie człowiek tworzy kulturę we wspólnocie 
z innymi.
Kultura jest wyrazem międzyludzkiej komunikacji, 
współmyślenia i współdziałania ludzi. 
Powstaje ona na służbie wspólnego dobra –
i staje się podstawowym dobrem ludzkich wspólnot”

(Jan Paweł II, Gniezno, 3 czerwca 1979).

Anna Bernard, fotografia; źródło: http://www.fischer-bernard.de/Familie_FB/
AnnaBernard/annabernard.html.
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nalnej poetki i współpracow-
niczki kalendarza „Guda-Obend”; 
Roberta Kargera, badacza życia 
motyli w Górach Stołowych;  
w 1929 r. odwiedził Autorkę 
czeski minister Šramek (w su-
mie dwukrotnie) i w imieniu cze-
skiego rządu zaprosił do udziału  
(na koszt państwa) w milenij-
nych obchodach św. Wacława – 
patrona Czech (święto litur-
giczne 28 września). Uprzed-
nio pozostawała w kontakcie  
z wybitnym czeskim pisarzem 
i dramaturgiem, m.in. autorem 
powieści historycznych Alois’em 
Jiráskiem (*23 VIII1851 Hronov 
†12 III 1930 Praga);
26 VII 1933 - GÓRNA KUDOWA: 
mąż Robert i jego brat Józef 
(†1969, był więźniem KL Dachau) 
z powodu prześladowań ze stro-
ny nazistów musieli na dziewięć 
miesięcy wyemigrować do Zbra-
sława k/Pragi;
1933/4 - GÓRNA KUDOWA: Anna 
Bernard wraz z mężem, pomimo 
trudnej sytuacji gospodarczo- 
politycznej pracuje nad kroniką 
Kudowy - Zdroju;
1933-35 - KUDOWA, Anna Ber-
nard była bardzo popularna 
wśród kudowskiej młodzieży, 
z którą do 1933 roku miała bli-
skie i częste kontakty; niestety 
ze względu na rozwój kultu Hi-
tlera i formację młodzieży w HJ  
i BDM stopniowo je ogranicza-
no; w 1935 r. była już w zasadzie 
personą non grata, a wielu kudo-

wian unikało z nią kontaktu, gdyż 
nawet ze strony miejscowych 
nauczycieli pojawiały się nega-
tywne oceny jej osoby, mające 
genezę w opresyjnej ideologii 
nazistowskiej;
1935 - KUDOWA, Anna Bernard 
pod presją nazistów była zmu-
szona zapisać się do stowarzysze-
nia niemieckich literatów i tytu-
łem dwuletniego członkowstwa 
zapłacić horrendalną, jak na jej 
możliwości finansowe, sumę. 
Z racji 70 urodzin Anny Bernard: 
Teatr Zdrojowy wystawił sztukę 
A. Bernard - Andreas Faulhabers 
Tod; poczta dostarczyła ponad 
100 listów gratulacyjnych, bur-
mistrz Kudowy przyniósł jej kosz 
kwiatów, z gratulacjami przyby-
li: zarząd kudowskiego kurortu 
dyrektor „Neisser Zeitung”; pan 
Futter radny d/s zdrowia miasta 
Bystrzyca Kłodzka, członkowie 
Kłodzkiego Stowarzyszenia Kra-
joznawczego. Pocztą do jubilatki 
dotarło ponad 100 listownych 
gratulacji (nb. jednym z autorów 
był ks. prof. J. Wittig). Na temat 
dzieł Jubilatki, wystawianych  
na kudowskiej scenie, okoliczno-
ściowe artykuły pojawiły się m.in. 
w renomowanym czasopiśmie 
„Literatur”. Ponadto odnotowały 
je wielkie niemieckie dzienniki 
„Germina” (Berlin) i „Rheinisch- 
Westfälische Zeitung” (Essen), 
„Schlesische Zeitung”, „Vogtlän-
dische Anzeiger Und Tageblatt” 
(Plauen);

27 VIII 1938 - GÓRNA KUDOWA 
- „Heimathaus”: godzina 16.00, 
śmierć Anny Bernard z powodu 
niewydolności serca. 

Anna Bernard – literacki 
wizerunek Kudowy - Zdroju 
i nagłe pogorszenie stanu 
zdrowia 

W sobotę - 27 sierpnia 1938 r. 
Robert Bernard, jak zwykle, szył 
coś w kuchni. Natomiast jego 
małżonka - poetka Anna siedziała 
przed domem i z bojaźnią oraz 
pogłębiającym się lękiem pa-
trzyła w kierunku pobliskiego 
ratusza, widząc niekończący 
się przemarsz niemieckich od-
działów. Z prasy wiedziała już  
o rozruchach sudeckich Niem-
ców i planowanym traktacie 
monachijskim. Ona, „córka” gar-
nizonowego miasta Nysa, była 
przerażona liczebnością armii 
i taką potężną demonstracją 
siły. Wspominając wezwanie 
męża do wojska podczas I woj-
ny światowej, czy też w latach 
1933-1934 jego dziewięciomie-
sięczną ucieczkę przed gestapo 
do Pragi i Zbrasławia, z niepo-
kojem przeczuwała, co może się 
teraz wydarzyć. Tym bardziej, że 
zasmuceni przechodnie mówili 
tylko o wojnie.

Po południu pani Anna 
niespodziewanie zbladła ,  
a na jej twarzy pojawiło się du-
chowe zmęczenie. Wstała i poszła  
do swojej sypialni z myślą  
o krótkiej drzemce. Nie była już 
w stanie utrzymać się na nogach. 
Powiedziała jeszcze do męża: 
„Na Boga! Robercie, to znowu 
oznacza wojnę światową, bar-
dzo źle się czuję”. I położyła się 
do łóżka. Podobnie uczynił i Ro-
bert. Po pewnym czasie zajrzał 
za ścianę do żony, a ta była już 
trupio blada, a na czole pojawiły 

się kropelki zimnego potu. 
Robert, z myślą o szuka-

niu pomocy, pobiegł najpierw  
do oddalonej zaledwie o ok. 50 
metrów ogrodowej kawiarni swe-
go brata Józefa „Im Schönsten 
Wiesengrunde” (przy dawnej 
ulicy Wiessenweg, a obecnie St. 
Okrzei nr 9; dom ten widnieje już 
na mapie Kudowy z 1914 r. i jest 
opisany nazwiskiem „Bernard”). 
Zastaną tam wnuczkę Luzi po-
prosił, aby pozostała przy nie-
dysponowanej małżonce Annie.  
Po czym sam starał się odnaleźć 
i wezwać ich lekarza domowe-
go dr Smolnego. Mieszkał on  
w odległości ok. 850 m (willę 
dokumentuje m.in. mapa Ku-
dowy z 1929 r., powstała po 
1914 r., i jest opisana na mapie 
jako: „Dr Smolny”, znajdowała się  
na rogu dawnej Parkstr. i Mit-
telstr., czyli w miejscu dzisiejszej 
przychodni zdrowia „Esculap” – 
róg ul. Słonecznej F. Chopina). 
Doktor Smolny był nieosiągalny, 
bowiem pracował w sanatorium. 
Na szczęście, dyspozycyjnym 
okazał się być inny kudowski 
lekarz. 

War to tu zauważ yć,  że  
w 1904 roku w Kudowie, która 
była samodzielną gminą, miesz-
kały 792 osoby. W związku z po-
wstaniem uzdrowiskowej spółki 
akcyjnej i otwarciem w 1905 roku 
linii kolejowej, znacznie wzrosła 
liczba kuracjuszy. Już w 1907 
roku odpoczywało tu 12.187 
gości, w tym 8.214 kuracjuszy  
i 4.973 letników. Przy czym rosła 
zarówno atrakcyjność Kudowy- 
Zdroju (nazwa od 1920 r.), jak 
i liczba przybywających tu  
po zdrowie i na odpoczynek.

W związku z tym w uzdro-
wisku posługiwało grono aż 
szesnastu doktorów medycyny 
(w tym czternastu niemieckich 
i dwóch żydowskich oraz jeden 

Archiwum parafii św. Bartłomieja w Kudowie, Czermnej: reprodukcje metrykalnej 
adnotacji ślubu A. i R. Bernard z 31 VII 1907 r., toto ks. T. Fitych.

Cmentarz par.  Kudowie Czermnej: odrestaurowana w 2018 roku płyta grobu  
Anny Bernard;  foto: ks. T. Bazała.
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dentysta. W niemieckim infor-
matorze z 1937 r. czytamy m.in.: 
„Mitglieder des deutsch-arischen 
Ärztevereins: San.-Rat Dr. Herr-
mann, Sanatorium; San.-Rat Dr. 
Witte; Dr. Schnabel; Dr. Wiese; 
Dr. Smolny; Dr. Bratke; Dr. Georg 
Herrmann; Dr. Siegen; Dr. Becker; 
Dr. Hempe; Dr. Kura; Dr. Schmidt; 
Dr. Hinrichs - Facharzt für innere 
Krankheiten. Zahnarzt Dr. med. 
dent. Loew, Dr. Moral - Facharzt 
für innere Krankheiten; Jüdische 
Ärzte: Dr. Marcuse; Dr. Charlotte 
Ziegler-Wolpe vormals Cohn –
Wolpe“.

73. letnia Anna Bernard, 
miała już bardzo nadwyrężone 
zdrowie. Przez kilka lat cierpiała  
z powodu wrzodu na podbrzuszu 
i miała trudności z oddychaniem. 
Od tych dolegliwości uwolniła 
ją udana operacja przeprowa-
dzona w 1926 r. we Wrocławiu 
oraz pięciotygodniowa rekon-

walescencja. Z powodu stre-
sów związanych z nazistami 
(naciskano, aby zapisała się  
do związku niemieckich litera-
tów) wnosząc ogromną opłatę) 
oraz inwigilacji przez gestapo  
i prześladowania męża Roberta,  
miała już znacznie osłabione 
serce. Na radykalne pogorsze-
nie stanu zdrowia, z pewnością 
wpłynęła także naocznie ogląda-
na hitlerowska demonstracja siły.

Celem tak ostentacyjnego 
przemarszu i rozmieszczenia sił 
Wehrmachtu w pobliżu grani-
cy z Czechosłowacją (i to jesz-
cze bez oficjalnej mocy układu 
monachijskiego) było zajęcie tzw. 
Kraju Sudeckiego. Był to obszar 
czeskiego i morawskiego pogra-
nicza, ciągnący się wzdłuż granic 
z Niemcami i Austrią. W 85% był 
on zamieszkany przez ludność 
niemiecką (konkretnie 2.819 000 
Niemców i 727 000 Czechów; 

równocześnie Kraj ten stanowił 
40% potencjału ekonomicznego 
Czechosłowacji). Ruchy hitlerow-
skich wojsk uprzedzały więc tzw. 
układ monachijski, który powstał 
na konferencji w Monachium  
w dniach 29–30 września 1938 r. 
Dotyczył przyłączenia części 
terytoriów Czechosłowacji  
do Rzeszy Niemieckiej. Co więcej, 
porozumienie zostało zawarte 
pomiędzy Niemcami, Włocha-
mi, Wielką Brytanią i Francją, ale 
przy nieobecności Czechosłowa-
cji (pomimo, że jej terytorium  
i suwerenność były przedmiotem 
konferencji), a była związana so-
juszem z Francją i ZSRR. Niestety 
Wódz III Rzeszy był zdecydowany 
najechać Czechosłowację. Ode-
rwanie obszarów zdominowa-
nych przez Niemców sudeckich 
od Czechosłowacji rozłożono  
na okres od 1 do 10 października 
1938 r. 

Prezydent Czechosłowacji 
dr Edward Benesz nie zamie-
rzał przyznawać Niemcom au-
tonomii, bo słusznie się obawiał,  
że w granicach demokratycz-
nego państwa powstanie nazi-
stowski mini-reżim, przyczółek 
III Rzeszy. Jesienią 1938 roku, 
na skutek żądań niemieckich, 
aprobowanych na konferencji 
monachijskiej, Czechosłowa-
cja została pozbawiona przez 
Niemcy granicznych Sudetów. 
Następnie przez Węgry - Ukra-
iny Zakarpackiej, a przez Polskę - 
Zaolzia. 15 marca 1939 roku,  
po usamodzielnieniu się Słowacji, 
14 marca Niemcy zajęły resztę 
kraju, tworząc Protektorat Czech 
i Moraw.

Anna Bernard pisarka cenio-
na także i poza ziemią kłodzką, 
była jej chlubą, dumą i ozdobą. 
Możemy więc twierdzić, że ta 
osoba wrażliwa na transcen-
dentne wartości, prawdę, dobro 
i piękno, a przy tym zatroskana 
o położenie czeskich krewnych, 
umiłowanego męża (a także 
złożone dzieje życia dawnego 
benedyktyna a obecnie prote-
stanckiego – pastora w pobliskiej 
Pstrążnej), pomimo ograniczeń 
z powodu zawansowanego 
wieku i mieszkania od 30 lat  
w renomowanym uzdrowisku 
(nb. korzystnym dla chorób serca 
i układu krążenia), najprawdo-
podobniej stała się jedną z ofiar 
stresu, wywołanego perspekty-
wą inwazji Hitlera. Krótko po jej 
śmierci Adolf Hitler zajął czeskie 
pogranicze, w tym Sudety i Śląsk 
opawski.

Czermna – ks. Gerhard 
Hirschfelder przewodniczył 
liturgii pogrzebowej Anny 
Bernard 

Rekonstruując relacje ks. Ger-
harda Hirschfeldera z wybitnymi 
osobami duchownymi i świec-
kimi ziemi kłodzkiej, otwartym 
pozostaje pytanie o kontakty  
z liderami życia kulturalnego 
na terenie parafii, w których 
posługiwał. Wiele wspólnych 
płaszczyzn: wartości chrześci-
jańskie, formacja w ruchu „Quick-
born”, bliskie relacje z „Rodziną 
Kolpinga”, twórczość literacka  
i teatr, pielęgnowanie kultury 
i tożsamości małej ojczyzny, 
mogło go łączyć m.in. z ikoną 
kudowskiej kultury – ludową 
pisarką Anną Bernard. Jest nato-
miast faktem niepodważalnym, 
że ulubiony przez ks. proboszcza 
Augustina Hauffena (*03 VI 1885 
†11 IX 1939 Czermna) oraz jego 
parafian - dorosłych, młodzież  
i dzieci, wikariusz z 6-letnim sta-
żem w rzymsko-katolickiej para-
fii św. Bartłomieja w Czermnej,  
k s .  G e r h a rd  H i r s c h fe l d e r  
(*17 II 1907 Kłodzko †1 VIII 
1942 KL Dachau) we wtorek  
30 sierpnia 1938 roku, w stru-
gach ulewnego deszczu, prze-
wodniczył skromnym uroczysto-
ściom pogrzebowym, znanej i 
cenionej, i to nie tylko na Dolnym 
Śląsku, ludowej pisarki i poetki 
Anny Bernard (zob. Księga zmar-
łych Parafii Czermna 01.01.1902 
– 31.12. 1947, str. 358, nr 42; nb. 
K. Schindler błędnie przytacza 
tu, i to już w roli proboszcza oso-
bę ks. J. Tokarza!). Ta 73-letnia,  
z zawodu mistrzyni krawiecka,  
a z powołania i misji utalentowa-
na, pracowita i wybitna literatka, 
z pochodzenia Niemka i Ślązacz-
ka, była małżonką tutejszego 
mistrza krawieckiego Roberta 
Bernarda, z pochodzenia Czecha. 

Zmarła 27 sierpnia o godzi-
nie 16-ej w domu noszącym 
nazwę „Heimathaus” (aktualnie 
przy ul. 1 Maja nr 49), z powodu 
niewydolności serca. O godzi-
nie 15-ej została zaopatrzona 
sakramentami przez o. Man-
freda OFM (kapelana miejsco-
wego szpitala, który mieszkał 
w klasztorze sióstr Elżbieta-
nek, tzw. „Marienheim”, odda-
lonym o ok. 1 km, a w pobliżu 
ich lekarza domowego dokto-
ra Smolnickiego). Po ludzku, 
nie było już dla niej ratunku.  
Na czole pojawił się intensywny 
zimny pot, a po godzinie zmarła. 

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

Robert Bernard jako 85-letni mężczyzna; źródło: archiwum ks. T. Fitycha.
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Bardzo prosty i skromny po-
grzeb pani Anny Bernard odbył 
się na jedynym i wspólnym dla 
Czermnej i Kudowy - Zdroju 
cmentarzu parafialnym. Prze-
biegał w strumieniach ulew-
nego deszczu z powodu klęski 
powodzi. Nie było warunków, 
aby kudowską pisarkę należycie  
i godnie uczcić oraz uhonorować. 
Celebrans pogrzebowej liturgii 
powiedział zaledwie kilka słów, 
a parafialny chór mieszany za-
śpiewał hymn z 1819 r.: „Über 
den Sternen wird es einst tagen” 
(tekst: Ida von Hahn-Hahn, 1803-
1878, muzyka: Franz Wilhelm 
Abt, 1819-1885). 

W tym czasie, z powodu 
ulewnych deszczy i błyskawicz-
nych kilkudniowych powodzi,  
w wielu regionach Dolnego Ślą-
ska zapanował stan klęski żywio-
łowej, m.in. w Nysie (a więc i jej 
druga ojczyzna także była pod 
wodą!), na ziemi kłodzkiej (nb. 
w Wambierzycach woda sięga-
ła do okien domów położonych 
na tamtejszym rynku), ale i w 
samej Kudowie, gdzie zniszcze-
niu uległa nie tylko kawiarnia 
Józefa Bernarda „Im Schönsten 
Wiesengrunde“). Na skutek dłu-
gotrwałych deszczów, przypo-
minających oberwania chmury, 
wystąpiły dwie fale powodziowe:  
25 sierpnia i 1 września. W okre-
sie od 22-31 sierpnia spadło  
w Hrabstwie Kłodzkim 441 mm 
deszczu, z tego 139,6 mm jedne-
go dnia, tj. 31 sierpnia (nb. roczne 
opady wynosiły w tym czasie 800 
mm). W tej sytuacji, nie tylko że 
wiadomość o pogrzebie nie do-
tarła do wielu zainteresowanych, 
ale praktycznie zerwane zostały 
połączenia komunikacyjne. 

Grób pisarki początkowo 
znajdował się przy południowo- 
zachodniej granicy cmentarza 
(od strony Kaplicy Czaszek).  

W pierwszych latach wojny  
o godną płytę nagrobną zadbali 
dwaj dyrektorzy „Neisser Drucke-
rei”. O koncepcję godnego na-
grobka śp. Anny Bernard zwrócili 
się do przyjaciela Rodziny Ber-
nard – Karla Schindlera. Pierw-
sza wersja napisu nagrobnego 
była znacznie obszerniejsza, ale 
ze względu na wysokie koszty 
wykonania, decyzją nyskiego 
burmistrza D. Schaffarczyka  
i adwokata dr Theisinnga została 
skrócona. Monumentalna płyta 
nagrobna ufundowana została 
przez wdzięcznych Ślązaków 
związanych z nyską drukarnią  
i tamtejszą katolicką partią Zen-
trum, rozwiązaną w 1933 r. decy-
zją Hitlera. Skupiali się oni wokół 
„Gazety Nyskiej”, której redakto-
rzy odkryli talent poetycki mło-
dej wówczas mieszkanki Nysy.

W latach 60. XX w. samą 
okazałą płytę grobu Anny Ber-
nard przeniesiono w kierunku 
wschodnim, tzn. w pobliże pre-
zbiterium kościoła (gdzie po-
zostaje do dnia dzisiejszego).  
Na wykonanej z piaskowca pły-
cie nagrobnej widnieje wypukły 
napis: „Anna Bernard *15.7.1865 
†27.8.1938// Begnadet mit der 
Stimme der// Dichterin forschte 
sie in den// Schriften vergange-
ner Zeiten// las in den Zügen 
ihrer Heimat:// Stadt Neisse, 
des schlesischen// Landes und 
seiner Menschen.// Gott vergelte 
ihr den Lobpreis ihrer Werke!// 
R.I.P. Gewidmet von der Neisser 
Druckerei// (früher Neisser Ze-
itung).

 „Gdy gaśnie pamięć ludzka, 
dalej mówią kamienie” (St. Kard. 
Wyszyński Prymas Tysiąclecia). 
Jest więc zrozumiałym, że ten 
pomnik cmentarny ma znacz-
nie większą wymowę niż tylko 
zwykły nagrobek. Znajduje się 
na cichym czermnieńskim cmen-

tarzu, w pobliżu Gór Stołowych, 
niedaleko od polsko-czeskiej gra-
nicy, w pobliżu przełęczy Polskie 
Wrota, do której Anna Bernard 
po części nawiązywała tytułem 
swej najważniejszej książki „Am 
Landestor” i stanowi dla niej sa-
mej bramę do Domu Ojca Nie-
bieskiego.

Po bez mała 20 latach, jej 
umiłowany małżonek Robert Ber-
nard w dniu 18 września 1959 r. 
mógł wreszcie odwiedzić to miej-
sce, a swemu przyjacielowi dok-
torowi filozofii Karlowi Schindle-
rowi (*1905 †1986; nauczycielowi 
oraz badaczowi śląskiej kultury 
i autorowi ok. 677 książek i pu-
blikacji) zakomunikował cenne 
i wymowne zdania: „War wieder 
einmal in der alten Heimat. Kam 
vor Tagen erst wieder zurück. In 
Tscherbeney [pol. Czermna] war 
große Mission. Vierzehn Tage 
Lang. Früh und Abends in der 
Kirche gepredigt. Polnisch und 
Deutsch. Franziskaner. Deutsche 
bis aus Oberschlesien waren ge-
kommen. Es war die Erste große 
Mission. Anna Bernards Grab war 
immer festlich geschmückt. Vie-
le Fremde schrieben die schöne 
Widmung vom Stein, von Ihnen 
verfaßt, ab und verweilten im 
stillen Gedenken“.

Cztery lata Robert Bernard 
żył jako wdowiec. W między-
czasie, po raz kolejny, był do-
tkliwie prześladowany przez 
nazistowskie władze. W 1942 r. 
poślubił nauczycielkę muzyki 
 i języka niemieckiego z Kudowy - 
Marię Morawa. Po kilku latach 
udał się w jej rodzinne strony, 
tzn. do czeskiego miasta Hostin-
né k/ Trutnowa (niem. Arnau;  
w kraju kralovohradeckim, 4.249 
mieszkańców w 1961 r.). W tym 
związku miał jedną córkę, która 
przed 1969 r. wyszła za mąż i do-
czekała się potomstwa. Robert 

został więc dziadkiem i szczę-
śliwie świętował 95. urodziny. 
Nb. w 1945 Kudowa miała jed-
nocześnie trzech burmistrzów: 
niemieckiego, polskiego i cze-
skiego. Tym ostatnim był Josef 
Bernard (*1885 †1969), znany  
i ceniony kłodzki działacz w la-
tach 1945 - 1947. Stał na czele 
ruchu zmierzającego do przyłą-
czenia ziemi kłodzkiej do Cze-
chosłowacji.

 
Zamiast zakończenia

Generalnie rzecz ujmując, 
należy zauważyć, że na cenną 
literacką spuściznę Anny Bernard, 
obok korespondencji składają 
się jej wspomnienia z dzieciń-
stwa i lat młodzieńczych o Ny-
sie z XIX/XX w., drobne wiersze, 
poezja okolicznościowa (z racji 
uroczystych pozdrowień, mszy 
prymicyjnych, urodzin i jubile-
uszy, poświęcenia 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 Śląska i jej 
trzech małych ojczyzn, wreszcie 
walka o kulturową tożsamość 
Ślązaków (ze zmodyfikowaną 
postacią Kulturkampfu) i nazi-
zmem. Na takiej „glebie” i z ta-
kich motywów powstawały jej 
piękne wiersze, większe utwory 
poetyckie, utwory sceniczne oraz 
powieści historyczne. W Kudo-
wie – ojczyźnie z wyboru - Anna 
Bernard przeżyła 30 lat. To w tym 
miejscu uprawiała twórczość li-
teracką w kluczowym okresie jej 
dojrzałego i sędziwego życia, tzn. 

Archiwalna widokówka, ukazuje uzdrowisko i poetkę jako „kulturalne logo Kudowy 
Zdroju;” źródło: dolnyslask.org.pl.

Archiwalna widokówka - kompleks luksusowego hotelu „Fürstenhof” z 1910 r., z teatrem 
zdrojowym; po prawej stronie; źródło: wikipedia.org.
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od 1908 r. aż do śmierci w 1938 r. 
W kudowskiej - trzeciej ojczyźnie 
powstały najważniejsze utwory 
literackie. Za powieść „U bram 
kraju" (z 1925 r., o husytach) 
otrzymała nagrodę Herdera 
(prestiżowego i najstarszego  
w Niemczech wydawnictwa - 
eryg. w 1801 r. z siedzibą Freiburg 
im Breisgau) i uznanie czecho-
słowackiego rządu. 

Na tyle jesteśmy mocni  
i „tyle wiemy o sobie, na ile nas 
sprawdzono” (W. Szymborska). 
Studiując biogram Anny Ber-
nard dokładniej, mamy wraże-
nie prawdziwości tezy, że „kogo 
Bóg kocha, tego doświadcza 
i oczyszcza" (czego biblijnym 
przykładem jest m.in. cierpią-
cy, niewinny Hiob – Hi 42,7). 
Co więcej, dla wielu dopiero  
w doświadczeniu cierpienia Bóg 
zaczyna się bardziej liczyć (zob. 
m.in. Hi 22, 4-3). Życie kudow-
skiej poetki obfitowało w wiele 
prób życiowych oraz częstych 
dramatycznych zgonów rodzeń-
stwa i krewnych (w kilku przy-
padkach śmierć nastąpiła, krótko 
po ślubie, dlatego zaszokowana 
Anna już w wieku 30 lat była zde-
cydowana pozostać bezżenną!). 
Nie brakowało Annie Bernard co-
dziennych wyzwań i zatroskania 
o przetrwanie, także i w wyma-
rzonym domu „Heimathaus”  
w Górnej Kudowie. Doświadczał 
ją Bóg, tak jak tylko On traktu-
je swych przyjaciół, oczyszcza 
ich jak przysłowiowe złoto  
w „tyglu ognia”. Nie można żyjąc, 
nie cierpieć, skoro prawdziwa, 
autentyczna, odpowiedzialna 
miłość łączy się nierozdzielnie 
z cierpieniem. „Miłość i cierpienie 

to jedno i to samo" (amerykański 
powieściopisarz, laureat nagrody 
Nobla z 1949 r. William Faulkner 
*1897 †1962).

Dzięki duchowości ruchów 
„Quickborn” i „Rodzina Kolpinga” 
Anna Bernard wcześnie zrozu-
miała, że w perspektywie chrze-
ścijańskiej jedyną drogą do rado-
ści jest czynienie tego, co warto-
ściowe, a nie tego, co przyjemne. 
Radość jest zarezerwowana dla 
tych ludzi, którzy kierują się mi-
łością i odpowiedzialnością, czyli 
którzy zapominają o sobie po to, 
by stać się darem dla innych. Je-
dynym bowiem źródłem radości 
jest miłość i to „Miłość Ukrzyżo-
wana”. W konsekwencji, krzyż jest 
kręgosłupem chrześcijanina, a jak 
wyznają liczni święci – zrealizo-
wani chrześcijanie, prawdziwa 
radość, to radość „wydestylowa-
na” z przyjętego cierpienia. Nic 
więc dziwnego, że największą  
i nieprzemijającą radość przeży-
wają tylko ci, którzy najbardziej 
kochają. Autentyczna radość 
pojawia się nie wtedy, gdy jej 
szukamy, lecz wtedy, gdy szu-
kamy Boga, który kocha i który 
uczy kochać. Chrześcijaństwo 
nie obiecuje nam radości ła-
twej („Jeśli kto chce iść za mną, 
niech się zaprze samego siebie, 
niech weźmie swój krzyż i niech 
Mnie naśladuje” - Łk 9, 23), lecz 
radość prawdziwą. Właśnie dlate-
go autentyczne chrześcijaństwo 
jest nie tylko realizacją Jezuso-
wego testamentu – modlitwy  
o trynitarną jedność uczniów 
(J 17,21), ale jest religią radości, 
a autentyczna radość jest jego 
wiarygodnym logo.

Nic więc dziwnego, że Anna 

Bernard to osoba emanująca 
niewyuczoną przed lustrem ra-
dością, prostotą i normalnością 
oraz naturalnym ciepłem, sa-
piencjalnym światłem i pokojem 
ducha. Była kobietą o pięknych 
rysach twarzy i zielonych oczach.  
To, jak sama wyznawała po la-
tach, przeciętna uczennica ny-
skiej szkoły podstawowej, która 
po ojcu odziedziczyła benedyk-
tyńską pracowitość, zamiłowanie  
do literatury i talent poetycki.  
To ktoś uważnie odczytujący 
znaki i ducha czasów. To prosta, 
skromnie i uczciwie żyjąca oso-
ba, pełna duchowej i poetyckiej 
pasji, bardzo świadoma swojej 
godności i misji społecznej oraz 
skromnego warsztatu zawodo-
wego. Lojalnie przywiązana  
do świata, w którym się urodziła,  
a zwłaszcza wychowała, i który 
świadomie wybrała na swoją 
trzecią małą ojczyznę. To kobieta 
w dosłownym tego słowa zna-
czeniu – osoba wielkiej kultury, 
która kocha i ceni tradycję, ale 
kultywuje ją z pasją - na swój 
własny, tzn. artystyczny sposób, 
poszukując nowych «epifanii» 
piękna. Dzięki temu na różny 
sposób wyznaje i głosi: „A Bóg 
widział, że wszystko, co uczynił, 
było bardzo dobre” (Rdz 1, 31). 
Bowiem jak głosił prof. Antoni 
Ignacy Tadeusz Kępiński (*16 lX 
1918 † 8 VI 1972) „kreatywność to 
przelewanie porządku wewnętrz-
nego na świat zewnętrzny”.

Usiłując chociażby pokrótce 
scharakteryzować metodę i cel 
poetyckiej twórczości kudow-
skiej pisarki, najpierw odniosę 
się do nowatorskiej metody naj-
wybitniejszego poety Hrabstwa 

Kłodzkiego tej doby. Bez wątpie-
nia był nim ks. prof. Joseph Wit-
tig (nb. do 1925 r. także prezes 
Kongregacji Maryjnej w diecezji 
wrocławskiej). Do końca swego 
życia niezwykle przywiązany 
do małej ojczyzny „Krainy Pana 
Boga i Maryi”, w której się urodził. 
Kochał ją ze wzajemnością, opi-
sywał ewangeliczny katolicyzm 
Śląska i cenił ludową tradycję ma-
lowniczej ziemi kłodzkiej. Kulty-
wował ją jednak na swój własny 
subtelny i mistyczny sposób. Czy-
nił to z odwagą i dziecięcą pro-
stotą poprzez pryzmat przyjaźni 
chrześcijanina, zainicjowanej  
z Jezusem Zmartwychwstałym 
na chrzcie św. Dla prof. Wittiga 
życie było konsekwencją tajem-
nicy Wcielenia - ustawicznym ro-
dzeniem się nowego człowieka 
(zob. opowiadanie „Jezus urodził 
się w drodze do Lądka - Zdroju”)  
i konsekwentnym, wspólno-
towym pielgrzymowaniem  
do Domu Ojca, ze świadomo-
ścią, że „Ojczyzna jest daleko 
nade mną”.

Na obecnym etapie badań,  
o literackim przesłaniu i me-
todzie Anny Bernard (jednego  
z ponad 30 piewców piękna re-
gionalnej ojczyzny i pierwszej 
oraz najwybitniejszej, z czterech 
kobiet przynależnych do tego 
grona) nie można powiedzieć aż 
tak jednoznacznie i tak wyrazi-
ście. Nie mniej, świadomie przez 
nią przyjęte sakramenty inicjacji 
chrześcijańskiej oraz napotka-
na m.in. eklezjalno-liturgiczna 
duchowość młodzieżowego ru-
chu „Quickborn”, uczyniły z niej 
świadomą swej tożsamości i misji 
chrześcijankę. W konsekwencji  

Fragment strony tytułowej miesięcznego dodatku do „Neisser Zeitung  1(1925) nr 1 – 
styczeń); źródło: witryna internetowa.

Ks. Bernhard Strehler (*1872 †1945), założyciel nyskiego ruchu młodzieżowego w 1913 
roku, w 1920 r. – 8.000 członków.; źródło archiwum ks. T. Fitycha.
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w osobowy i żywy sposób prze-
żywa relacje z Trójjedynym Bo-
giem, w tym z Duchem Świętym, 
Duchem Prawdy. To On jest duszą 
Kościoła i duszą autentycznej kul-
tury. Uczy człowieka jak dobrze 
zagospodarowywać wolność 
ducha otrzymaną na chrzcie św. 
Jeśli w życiu indywidualnym, jak 
i społecznym zabraknie prawdy 
wypartej przez ideologie, to inne 
wartości po prostu „kuleją”, a ży-
cie ulega degradacji. Dlatego 
św. Jan Paweł II ostrzegał z mocą, 
że „demokracja bez wartości, sta-
je się jawnym lub zakamuflowa-
nym totalitaryzmem”. 

Stąd to Duch Św. ciągle  
na nowo wydobywa niezbędne 
prawdy. Uświęca nas w prawdzie, 
transcenduje – inspiruje i uno-
si ku temu, co w górze, co jest  
na miarę godności człowieka.  
To On umacnia w człowieku 
nie tylko wymiar poznawczy,  
ale i sferę wolitywną, czyli dąże-
nie do tego, aby dobrze chcieć  
i dobrze wybierać – aby wybierać 
dobro, które rozpoznaje rozum. 
W konsekwencji, największym 
wyznacznikiem tożsamości 
autentycznego chrześcijanina 
jest miłość Boga i człowieka, 
co w praktyce oznacza bycie 
darem poprzez otrzymane ta-
lenty, uwagę, empatie, towa-
rzyszenie, solidarność, czas… 
Nic więc dziwnego, że to także 
Duch Święty – uosobiona miłość 
wzajemna Trójcy Św., uczy nas, że 
„więcej szczęścia jest w dawaniu 
aniżeli w braniu" (Dz 20,35). Dar 
ubogaca najpierw dającego, bo-
wiem bezinteresownie dając, sta-
jemy się radośniejsi i szczęśliwsi.  
Św. Jan od Krzyża, odwołując 
się do swych ewangelicznych 
doświadczeń, napisał: „Gdzie 
nie ma miłości, połóż miłość,  
a zdobędziesz Miłość”. Auten-
tyczny chrześcijanin powinien 
podarowywać przede wszystkim 
świadectwo swojej przyjaźni z Je-
zusem Chrystusem, głosić o tym, 
Kim jest Kościół i wnosić w spo-
łeczeństwo ewangeliczny „kwas 
chlebowy”. Bowiem „komu wiele 
dano, od tego wiele wymagać się 
będzie; a komu wiele zlecono, 
tym więcej od niego żądać będą” 
(Łk 12, 48.

Co więcej, to również Duch 
Święty uczy nas łączyć miłość 
Boga ze zdrową miłością do oj-
czyzny (tę relację, nazizm zde-
formował w sposób szatański, 
a zarazem lansował niezwykle 
toksyczne hasło: „swastyka  
na piersi, krzyż w sercu”). Trzeba 

tu dodać, że właśnie sprzężone 
ze sobą relacje miłości Boga  
i miłości ojczyzny wraz z jano-
wym „wzięciem Maryi do domu”  
i wiernością chrztu świętego, 
wyrażającą się także w pełnym 
zaufaniu Kościołowi katolickie-
mu i jego biskupom, a wreszcie  
w pielęgnowaniu komunii  
ze świętymi patronami, stanowią 
jeden z podstawowych kompo-
nentów etosu i tożsamości tak 
Śląska (w tym ziemi kłodzkiej), 
jak i Polski. 

Anna Bernard - wierna obiet-
nicom chrztu św. jest więc au-
tentycznym świadkiem ewange-
licznego katolicyzmu i żywego 
Kościoła oraz kustoszem etosu  
i tożsamości ziemi kłodzkiej (tak 
eklezjalnej, jak i ojczyźnianej). 
Jest utalentowaną regionalną 
poetką, która pomnaża kulturę 
swej małej ojczyzny, ucząc za-
równo zachwytu wobec pięk-
na, wyjątkowo w tym regionie 
malowniczej przyrody, jak i bo-
gactwa jego dziejów - ukazując 
m.in. herosów ducha i najwięk-
sze epokowe próby. Powstanie 
swej najważniejszej i nagrodzo-
nej powieści o husytach z 1925 
roku poprzedziła wnikliwym 
studium syntez i dokumentów, 
trwającym aż cztery lata. W swej 
cennej posłudze artyzmu i my-
ślenia ukazuje symbiozę rozumu 
i wiary, ale w maryjny, nacecho-
wany dyplomacją miłości i roz-
tropności sposób, nie wkracza 
wprost na forum obrony prawdy 
o człowieku, w walce nazizmu 
z religią i Kościołem katolickim, 
czy też z przedstawicielami na-
rodów „podludzi”, skazanych 
na masową eksterminację. Nie 
mniej, jeśli przywołany krakowski 
mistrz krawiecki Jan Tyranowski 
„uzbroił” przyszłego Jana Pawła II 
w mistykę, to mistrzyni kra-
wiecka i utalentowana poetka 
Anna Bernard swoją twórczością 
umacniała nowego człowieka 
ziemi kłodzkiej i ratowała kulturę 
tego regionu, aby pomimo złych 
wyborów z 1933 roku, mógł on 
trwać i rozwijać się jako „Kraina 
Pana Boga i Maryi”. Po raz kolejny 
znalazły potwierdzenie prorocze 
słowa wybitnego niemieckiego 
teologa, Karla Rahnera SJ, który 
powiedział, że chrześcijanie XXI 
wieku albo będą mistykami, albo 
ich wcale nie będzie. 

W tym miejscu warto pod-
kreślić, że w bardzo pozytywny 
sposób świadectwo tej choru-
jącej przez całe ćwierćwiecze 
kobiety, różni się od życiowej 

postawy i przesłania twórczo-
ści, niemalże jej rówieśnika  
(ale niestety uległego popraw-
ności politycznej). Mamy tu  
na uwadze konformistycznego 
nauczyciela i pisarza Hermanna 
Stehra (*16 II 1864 Bystrzyca Kł. 
†11 IX 1940 Szklarska Poręba). 
Cieszył się wielkim uznaniem  
i poparciem nazistowskich władz. 
W konsekwencji żył w prestiżo-
wych dla Śląska miejscach i ab-
solutnie nie miał problemów 
finansowych, ani trudności wy-
dawniczych. Wręcz przeciwnie, 
robił świetlaną karierę i niemalże 
w każdym roku zdobywał presti-
żowe członkostwa oraz wyróżnie-
nia: 1932 - Goethe-Medaille für 
Kunst und Wissenschaft; 1933 - 
Goethepreis der Stadt Frankfurt; 
1934 - Adlerschild des Deutschen 
Reiches; 1934 Ehrendoktor der 
Universität Breslau. Nic więc 
dziwnego, że musiał płacić  
za to wysoką cenę, oddając swój 
talent na służbę propagandy  
i kultu Wodza Rzeszy, uwikłane-
go w okultyzm. W 1935 r. Stehr 
został przyjęty do senatu Rze-
szy d/s kultury, a sam Goebbels 
osobiście mu pogratulował.  
W 1938 r. w taki oto sposób pisał 
na temat konieczności udzielenia 
poparcia Adolfowi Hitlerowi: „Uns 
sollen die Zähne ausfallen und 
die Zunge im Munde verdorren, 
wenn wir am 10. April nicht dem 
Führer und seinen Taten ein be-
geistertes Ja zurufen“.

Z racji  prz ypadających  
w 1934 roku 70.  urodzin 
Stehrsa, ks. prof. Joseph Wit-
tig opublikował na łamach 
kłodzkiego kalendarza regio-
nalnego „Guda-Obend” z 1935 
roku (którego był współpra-
cownikiem) okolicznościowe 
upamiętnienie pt. „Hermann 
Stehrs Siebziger Geburtstag”,  
w którym na całej stronie ka-

lendarza umieszczono jedynie 
duże zdjęcie pisarza z jego au-
tografem. 

Św. Jan Paweł II napisał: 
„Nie wszyscy są powołani, aby 
być artystami w ścisłym sensie 
tego słowa. Jednak według Księgi 
Rodzaju, zadaniem każdego czło-
wieka jest być twórcą własnego 
życia: człowiek ma uczynić z nie-
go arcydzieło sztuki” (Watykan, 
4 kwietnia 1999 r.). Wierny przy-
jaciel państwa Anny i Roberta 
Bernardów i przez 20 lat adresat 
listów pani Anny Bernard, a póź-
niej jej pierwszy biograf - doktor 
filozofii Karl Schindler (nb. także 
syn ówczesnego burmistrza Ku-
dowy - Zdroju), w latach 70. XX w. 
w taki oto celny i lapidarny spo-
sób, opisał i docenił zrealizowany 
geniusz kobiety Anny Bernard 
oraz przesłanie jej twórczości po-
etyckiej: „jako mistrzyni powieści 
historycznych, jako niestrudzo-
na 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”. 

Za tak wspaniale rozwinięty 
i wykorzystany talent literacki, 
za świetlaną realizację życio-
wej misji, za chrześcijańskie 
świadectwo życia: żyję wiarą  
w Syna Bożego, „Który mnie 
umiłował i samego siebie wydał 
za mnie” (Ga 2,20) i ofiarną służbę 
w roli strażnika sacrum, prawdy, 
piękna i kultury ziemi kłodzkiej 
oraz za postawę godną wielkiego 
człowieka, naznaczoną „wysoką 
miarą życia codziennego”, Anna 
Bernard powinna znaleźć trwałe 
miejsce we wdzięcznej pamięci 
mieszkańców Kudowy - Zdroju 
i w świadomie propagowanym 

Kącik Pana Boga w rodzinnym domu czeskiego pisarza A. Jiraška; foto: ks. T. Fitych.
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dziedzictwie kulturowym miasta 
oraz Kotliny Kłodzkiej.

Twórczość Anny Bernard 
(wybór):

Die Seinigen nahmen ihn nicht 
auf, Neisse 1912;1913; Mittelwal-
de [1925; powieść].
 Andreas Faulhabers Tod, Mittel-
walde, 1922 [utwór sceniczny, wy-
stawiony w Kudowie z okazji 70. 
urodzin AB, w lipcu 1935].
 Am Landestor, Verlag Herder in 
Freiburg im Breisgau, 1925 (na-
grodzona).
 Im Zeichen des Saturn, 1925 
[dramat, wystawiony w Kudowie 
z okazji 60. urodzin AB, w lipcu 
1925].
 Tränende Herzen, Erzählungen, 
Habelschwerdt, 1926 [nowele]. 
 Was mein einst war, 1926; 1994 
[wspomnienia z Nysy].
 Der Mönch von Capistrano, Bre-
slau, 1927
 Die Töchter der Soldatenstadt, 
[powieść 1927 [dodatek do „Ne-
isser Zeitung„; Hildesheim 2005.
 Joseph Ernst Bergmann, Roman, 
2016.
 Liebe Vergangenheit
 Frau Olgas Sohn, Verl. der "Ne-
isser Zeitung". Neisse 1931 [po-
wieść].
 Der Hagestolz, [opowiadania].

Niewielkie utwory poetyckie, 
wiersze okolicznościowe, opisy 
wsi i miejscowości, opowiadania, 
szkice kulturowe, : Wie Großmut-
ter in die Stadt kam; Die Breslau-

er Straße; Die liebe Armut; Aus 
alten Neisser Winkeln; Blumen; 
Bewegte Tage; Die Weberstraße; 
Die Bischofstraße; Vor den Toren; 
Unter den Rochus-Linden; Gro-
ßvaterzeit; Mein Besuch in Neis-
se-Neuland; Die Kramerstraße; 
Alte Winkel und Gewölbe; Von 
meinem Vater; Die Geschichte 
eines Dreiers ; Freundschaft; 
Frühlingserwachen; Wieder da-
heim; Neisser Tauben, Gedicht; 
Sterbeglocke; Karfreitag; Heimat; 
Aus meinen Tagen; Klatsch; Der 
busfertige Kajetan; Der Hagestolz; 
Stiefkinder des Lebens; Wie ´s da-
heim war; Der Neisser „Uemgeh-
-Seffe“; Glatzer Land; Eia Bad bei 
Auerbach; Ludwig Richter-Bilder; 
Glatz; Neurode; Wünschelburg; 
Reinerz; Lewin/Hummelstadt; 
Die Bewohner des Böhmischen 
Winkels; Was die Staubsäule von 
Rückers erzählt; Die Hussiten in 
Wünschelburg; Friedrich der Gro-
ße und seine Grafschaft; Ursula 
die erste Gräfin von Glatz; Han-
delseinig, Ursula wird Gräfin von 
Glatz; Herzog Heinrich gibt nach; 
Wie Gott Ursulas Gebet erhört; 
Von dem vollen Becher des Le-
ides; Die zwölf Monate; Die Pil-
zversammlung; Johannes von Ca-
pistrano in Breslau; Sonderlinge 
im Böhmischen Winkel; Wahre Ge-
schichten; Morgendämmerung; 
Der Schmied von Habelschwerdt; 
Das Herz der Turteltaube; Der 
Tschertirwanges schlimmes Jahr; 
Der Page Der Krippla-Tautz Tone; 
Die Wunderlinde.

Anna Bernard, fotografia; źródło: http://
www.fischer-bernard.de/Familie_FB/.

Bł. ks. Gerhard Hirschfelder

Okładka książki: J. Wittig, Leben Jesu in 
Palästina, Schlesien und anderswo, m.in. - 
Bd. 1-2, Kösel & Pustet, München 1925.

Wiersze:
Unsere Heimat
Das Volkslied
Untreu
Am Lindenbaum
Nonengräber
Jakobowitz 
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