
 HISTORICA REvUE pRo hISToRII A příbUzNé věDY 2016/180

Alois Schwarz (1854–1928), orędownik akulturacji 
ostrawskich Żydów do kultury niemieckiej
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The article presents the activities of Alois Schwarz, a chemistry and natural history profes-
sor at the Landes- Oberrealschule (a type of regional high school) in Moravian Ostrava, au-
thor of numerous works and the organizer of international brewing congresses. He belonged 
to the social and political urban elite and he was a member of the city council for three terms. 
He also played an active role in local associations. In 1902, he founded a high school for girls, 
the Female High School (Mädchen- Lyzeum), which he managed for 20 years, promoting 
the model of modern education in the German language. He advocated the idea that Jews 
should adopt the German language and culture, which was believed to be universal, accord-
ing to the general notion of humanism.
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Alois Schwarz jest postacią znaną, co dokumentują jego biogramy m.in. w austriackim 
i ostrawskim słowniku biograficznym1. Ich autorzy skupiają się jednak na omówieniu 
jego działalności naukowej w dziedzinie chemii i browarnictwa, podkreślają też za-
angażowanie w krajowym i międzynarodowym ruchu ochotniczych straży pożarnych. 
Tymczasem A. Schwarz odgrywał bardzo istotną rolę w życiu politycznym i społecznym 
Morawskiej Ostrawy, jak też mniejszości żydowskiej, z której się wywodził, i wśród któ-
rej żył i działał. Przyczynił się zwłaszcza do pogłębienia procesów akulturacji Żydów do 
społeczności większościowej, w tym przypadku niemieckiej. Dlatego warto poświęcić mu 
więcej uwagi.

Schwarz urodził się w gminie Kanice w powiecie Brno-kraj na Morawach w dniu 
19 czerwca 1854 roku. Ukończył Wyższą Szkołę realną (Staats- Oberrealschule) w Brnie, 

1 OBerMAyer-MArNACH, eva (Hg.): Österreichisches biographisches Lexikon 1815–1950, 11/54. Wien 
1999, s. 422–423 (autor g. Heindl); MyŠKA, Milan – Dokoupil, Lumír (eds.): Biografický slovník Slezska a se-
verní Moravy, Nová řada 2 (14), s. 119–120 (M. Myška); SeIBT, Ferdinand – LeMBerg, Hans – SLAPNICA, 
Helmut (Hg.): Biographisches Lexikon zur Geschichte der Böhmischer Länder, 3/10. München – Wien 1999, 
s. 799. Uzupełniające informacje znaleźć można w prasie lokalnej i regionalnej, m.in. w cieszyńskiej Silesii, 
która zamieszczała jego krótkie biogramy z okazji 25-lecia działalności nauczycielskiej, nadania tytułu radcy 
szkolnego oraz 60. rocznicy urodzin. Silesia, 21. 11. 1900, s. 4; tamże, 18. 2. 1911, s. 4; tamże, 21. 6. 1914, s. 7.
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później chemię i technologię na niemieckiej politechnice (Technische Hochschule) także 
w Brnie. W latach 1874–1875 był asystentem w katedrze technologii chemicznej2. W cza-
sie studiów był członkiem studenckiego zrzeszenia Corps Austria Brünn, założonego 
w 1873 roku przy wsparciu starszej korporacji Corps Marchia Brünn, która skupiała 
byłych słuchaczy różnych niemieckich uczelni3. Po ukończeniu studiów od 18 listopada 
1875 r. pracował jako zastępca profesora (suplent) w Wyższej Szkole realnej w Bielsku4, 
od początku roku szkolnego 1877/1878 w Wyższej Szkole realnej w Brnie. Ostatecznie 
w lipcu 1879 r. znalazł stałe zatrudnienie w Krajowej Wyższej Szkole realnej w Moraw-
skiej Ostrawie. W powstałej dwa lata wcześniej pierwszej szkole średniej na terenie mia-
sta uczył chemii, chemii analitycznej i historii naturalnej, czasami matematyki. W 1881 r. 
otrzymał nominację na profesora szkoły średniej5. Czasami publikował swoje prace 
w sprawozdaniach szkolnych6, był też członkiem i rewizorem stowarzyszenia wspierają-
cego uczniów szkoły7. Później był także członkiem podobnego stowarzyszenia w gimna-
zjum komunalnym, które zostało powołane do życia w 1896. Także w tej szkole Schwarz 
uczył chemii na godziny8. 

Obejmując posadę profesora chemii i historii naturalnej w Krajowej Wyższej Szkole 
realnej w Morawskiej Ostrawie Schwarz, mimo młodego wieku, był już znanym nie-
mieckim naukowcem9. Zapewne w okresie swojej asystentury prowadził własne badania 
z zakresu chemii i browarnictwa, o których jego biogramy milczą. W każdym razie już 
wiosną 1878 r. został wysłany przez morawską Izbę Handlową i Przemysłową w Brnie 
na wystawę światową w Paryżu dla zapoznania się z postępami nauki w zakresie rafi-
nacji cukru oraz produkcji piwa10. W następnych latach Schwarz kontynuował podróże 
studyjne po Niemczech, Belgii, Anglii, Danii i Holandii, które miały na celu zapoznawa-
nie się z postępami w dziedzinach związanych z browarnictwem oraz najważniejszymi 
ośrodkami produkcji piwa. Będące efektem tych studiów prace z chemii organicznej 

2 ŠIŠMA, Pavel: Učitelé na německé technice v Brně 1849–1945. Praha 2004, s. 88, 190.
3 W 1886 został także członkiem Corps Marchia Brünn. Por. KONIAKOWSKy, Norbert: Corps Marchia Brünn 
1865–1995. Trier 1995.
4 Już tutaj angażował się w organizację III generalnego zebrania nauczycieli należących do Krajowego Związku 
Nauczycieli Śląska Austriackiego (österr.-schles. Landes-Lehrerverein) z siedzibą w Opawie, które w tym roku 
odbyło się w Bielsku. Schlesisches Schulblatt 5, 1876, s. 181.
5 Erster Jahres-Bericht der Landes- Oberrealschule Mähr.-Ostrau für das Schuljahr 1883/1884. Mährisch-
Ostrau 1884, s. 26 i kolejne roczniki sprawozdań szkolnych. Por. HANACeK, Wladimir: geschichte der Landes-
Oberrealschule im 1. Vierteljahrhundert ihres Bestehens (1877–1902). In: XIX. Jahresbericht der Landes-Ober-
realschule… für das Schuljahr 1901/02. Mährisch-Ostrau 1902.
6 Isomorphismus und Polymorphismus der Mineralien. In: erster Jahresbericht der Landes, s. 3–37. Ukazała 
się też jako osobna broszura.
7 W 1898 r. był jednym z fundatorów Kaiser Franz Josef-Jubileums-Stiftung w wysokości 3 tysięcy koron, która 
miała wspierać uczniów szkoły realnej XV Jahres-Bericht Landes-Oberrealschule… für das Schuljahr 1897/1898. 
Mährisch-Ostrau 1898, s. 40, 50; XVII Jahres-Bericht Landes-Oberrealschule… für das Schuljahr 1899–1900. 
Mährisch-Ostrau 1900, s. 2, 13–15.
8 Jahres-Bericht des deutschen Privat-Gymnasiums in. Mähr.-Ostrau über das Schuljahr 1896–97. Mährisch-
Ostrau 1897, s. 8 i następne roczniki; Bericht über die ersten 10 Jahren seiner Tätigkeit, verfasst und herausgege-
ben vom Vereinausschusse [Verein zur Unterstützung würdiger und bedürftiger Schüler am Kommunal-gymna-
sium in Mährisch-Ostrau]. Mährisch-Ostrau 1908, s. 12.
9 Już w 1889 r. jego krótki biogram trafił do leksykonu zasłużonych ludzi Moraw. HeLLer, Herrmann: Mährens 
Männer der Gegenwart, 3. Brünn 1889, s. 174–175.
10 efektem była publikacja Die Bierbrauerei und Zuckerfabrikation auf der Pariser Weltausstellung, która uka-
zała się w 1879 roku.
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oraz fachowe publikacje w zakresie piwowarstwa11, zwłaszcza w zakresie zimnych tech-
nik (Kältetechnik) produkcji piwa, przyniosły mu międzynarodowe uznanie. Wiele arty-
kułów zamieścił na łamach Österreichischer Chemikerzeitung, z którym współpracował 
przez prawie 50 lat. Czasami publikował na temat produkcji żywności, cukrownictwa, 
higieny czy geologii. Widać w jego pracach nastawienie na praktyczne wykorzystanie 
chemii12.

Bardzo szybko z widza stał się współuczestnikiem międzynarodowych kongresów 
i wystaw. W 1886 r. był m.in. jurorem morawskiej wystawy krajowej w Brnie, w 1892 r. 
Wystawy Przemysłowej i rzemieślniczej w Ołomuńcu. W 1900 r. został członkiem mo-
rawskiej i austriackiej komisji ds. wystawy światowej w Paryżu; mieszkał wtedy przez 
kilka miesięcy w stolicy Francji. W 1903 r. przebywał na kongresie chemii stosowanej 
w Berlinie, w 1904 r. był członkiem komitetu organizacyjnego międzynarodowej wystawy 
Przemysłu Spirytusowego i Fermentacyjnego, w 1906 r. jurorem międzynarodowej wy-
stawy higienicznej w Wiedniu13. Ze wszystkich pobytów na tych kongresach publikował 
sprawozdania i relacje. Założył m.in. Österreichischer Verein für eis- und Kälteindustrie, 
redagował też jego organ, czasopismo Zeitschrift des Verein für Eis- und Kälteindustrie. 
Poza tym wydawał od 1889 r. Brautechnischen Rundschau. Był też współorganizatorem 
(jako I sekretarz komitetu austriackiego) I międzynarodowego kongresu zimnych technik 
w Paryżu w 1908 r. Na zlecenie organizatorów wydał pamiątkowe opracowanie w języku 
niemieckim i francuskim, które później przesłał między innymi cesarzowi Franciszkowi 
Józefowi I14. Był też współorganizatorem kolejnych światowych kongresów zimnej pro-
dukcji piwa w Wiedniu w 1910 r. i w Chicago w 1913 roku15. Był członkiem wielu między-
narodowych gremiów naukowych, m.in. Internationaler Assoziation für den Fortschritt 
der Hygiene w Brukseli (1894) oraz Assoziation Internationale du froid (tu pełnił funkcję 
prezydenta sekcji oświaty). Został wybrany honorowym członkiem królewskiej Akademii 
w Lizbonie (1903)16 oraz cesarskiego Instytutu rolniczego w Moskwie. Otrzymał rów-
nież francuski Medaille d’honneur.

Pomimo szerokich międzynarodowych kontaktów Schwarz szybko też zasymilował się 
w morawsko-ostrawskim środowisku. W rozwijającym się przemysłowym regionie jego 
naukowe zainteresowania znajdowały bardzo praktyczne zastosowanie. Związek ten zo-
stał umocniony rodzinnie, kiedy w 1881 r. poślubił młodszą o kilka lat (ur. 20 stycznia 

11 Zwłaszcza Breuereitechnische Reiseskizzen. Frankfurt a. d. Oder 1883; Die Eis- und Kühlmaschinen und deren 
anwendung in der Industrie : Für Theoretiker und Praktiker. München – Leipzig 1888 oraz Die künstliche Kälte 
u. ihre Verwendung. Wien 1911. Ogółem opublikował ponad sto prac naukowych, liczne artykuły w czasopis-
mach fachowych ukazały się jako osobne broszury.
12 M.in. Verfälschung der Nahrungs- und Genußmittel. Wien 1883; Entstehung der Steinkohle. Wien 1884; 
Vorkommen und Bildung Steisalzes. Mährísch-Ostrau 1887; Das ostrauer-karwiner Steinkohlenrevier. Öster-
reichisch-ungarische Revue : Monatsschrift für die gesammten Culturinteressen Österreich-Ungarns 24, 1899, 
s. 353–372.
13 XVII Jahres-Bericht Landes-Oberrealschule, s. 2; XX Jahres-Bericht Landes-Oberrealschule… für das 
Schuljahr 1902/03. Mährisch-Ostrau 1903, s. 2; Silesia, 17. 1. 1928, s. 3.
14 SCHWArZ, Alois (Hg.): Festschrift für den 1. internationalen Kongress für Kälteindustrie in Paris. Wien 
1908; TeNŻe (red.): Monographie en l’honneur du ler Congrès international du froid, Paris, 5–12 octobre 1908, 
offerte aux membres du congrès par le comité autrichien. Vienne 1908.
15 Także w tym przypadku był redaktorem drukowanego sprawozdania. TeNŻe (Hg.): Festschrift für den drit-
ten Internationalen kältekongress, Washington – Chicago, 15.–24. September 1913 : Den Teilnehmern des kon-
gresses gewidmet vom Österreichischen Verein für Kälteindustrie. Berlin – Wien 1913.
16 W uznaniu działalności w dziedzinie chemii Silesia, 30. 10. 1904, s. 5.
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1859 r.) Hedwig17, córkę emanuela Neumanna, posiadacza browaru w radwanicach 
na Śląsku Cieszyńskim, w tym czasie jednego z największych zakładów tego rodzaju 
w regionie. Z małżeństwa pochodziło kilkoro dzieci, m.in. dwóch znanych później sy-
nów Paul (1882–1951), pisarz polityczny i gospodarczy, później dyplomata oraz robert 
(1884–1961), który został inżynierem i międzynarodowym znawcą problemów ropy naf-
towej18. Schwarz wspierał fachową wiedzą swego teścia w prowadzeniu browaru, później 
także szwagra, Artura Neumanna, który po śmierci ojca w 1896 r. przejął zakład. Ten jed-
nak nie inwestował w rozwój browaru i musiał go na początku lat 20. XX wieku sprzedać. 
Dla nowo budowanego wielkiego parowego browaru Markusa Strassmanna Schwarz 
zaprojektował technologiczne oczyszczanie zużytej wody19.

Bardzo szybko Schwarz stał się w Morawskiej Ostrawie osobą publiczną, na początek 
szerząc wiedzę z zakresu nauki i techniki w formie wykładów. Niektóre z nich ukazywały 
się drukiem czy to w lokalnej prasie, czy w postaci broszur20. Udzielał się także w działają-
cych na terenie miasta stowarzyszeniach, a pierwszym, do którego wstąpił, była Ochotni-
cza Straż Pożarna. Do lokalnego oddziału straży pożarnej został przyjęty 18 marca 1880 r., 
w latach 1884–1885 był jego sekretarzem, od 1890 r. stał na czele III kompanii. Przewod-
niczył też komitetowi, który miał przygotować obchody 20-lecia powstania ostrawskiej 
straży pożarnej oraz publikację rocznicową21. Zestawił też dwie następne publikacje: 
z okazji 40-lecia rocznicy istnienia straży pożarnej22 oraz z okazji 50-lecia, już po I woj-
nie światowej23. Jeszcze mocniej udzielał się na szerszym strażackim forum. Założony 
w 1872 r. w formie stowarzyszenia oddział ochotniczej straży pożarnej w Morawskiej 
Ostrawie należał do istniejącego od 1869 r. Zrzeszenia morawsko-śląskich ochotniczych 
strażaków (Verband der mährisch-schlesischen freiwilligen Feuerwehren), które stawiało 
sobie za cel koordynowanie działań lokalnych oddziałów oraz wspieranie ich działalności. 
Co dwa lata odbywały się walne zebrania Zrzeszenia, na które każdy oddział delegował 
jednego członka, bieżącymi sprawami kierował kilkunastoosobowy centralny zarząd. 
Schwarz nie tylko został delegatem morawsko-ostrawskiego oddziału do tego gremium, 
ale przez kilkanaście lat sprawował funkcję skarbnika Zrzeszenia morawsko-śląskich stra-
żaków i był w tej funkcji bardzo widoczny24. Sam takim także został wyróżniony medalem 

17 O zaręczynach informowała Silesia, 9. 1. 1881, s. 5.
18 Ich siostrami były Lilli (ur. 1883), później zamężna Pressburger oraz Hedwig (ur. 1893).
19 DANĚK, radoslav: Pivovarník. In: MyŠKA, Milan – ZÁŘICKÝ, Aleš (red.): Člověk v Ostravě v XIX. století. 
Ostrava 2007, s. 69, 72.
20 Np. Uiber die kleinsten organischen Wesen. Vortrag, gehalten ind der Turnhalle der Mähr.-Ostrauer Landes-
realschule am 29. Februar 1880. Mähr.-Ostrau [1880] (nadbitka z Mähr.-schlesischen Grenzboten); Die Kälte-
Erzeugungs-Maschinen und ihre Anwendung in der Industrie : Vortrag, gehalten im Mährischen Gewerbeverein, 
am 26. März 1887. Brünn 1887 (nadbitka z Mährisches Gewerbeblatt). Por. Silesia, 7. 1. 1881, s. 4.
21 SCHWArZ, Alois – LeDerer, gustav (Hg.): Festschrift zur Gedenkfeier des 20jährigen Bestandes der fre-
iwilligen Feuerwehr Mähr.-Ostrau am 3.,4. und 5. September 1892. Mährisch-Ostrau 1892. Jest tu m.in. artykuł 
SCHWArZ, Alois: Chronik der Mähr.-Ostrauer freiwilligen Feuerwehr 1862–1892 (s. 22–46).
22 LeDerer, gustav – SCHWArZ, Alois (Hg.): Festschrift zu der Gedenkfeier des 40-jähriges Bestandes der 
freiwilligen Feuerwehr Mähr.-Ostrau am 15. und 16. Juni 1912. Mähr.-Ostrau 1912. Sam Schwarz napisał arty-
kuł Vierzig Jahre im Dienste der Nächstenliebe (tamże, s. 7–14).
23 SCHWArZ, Alois (red.): Festschrift zu der Gedenkfeier des 50-jähriges Bestandes der freiw. Feuerwehr Mähr.-
Ostrau am 26. und 27. August 1922. Mähr.-Ostrau 1922.
24 Por. Zemský archiv v Opavě, fond Okresní Úřad Hranice 1, inv. č. 869, sign. 138. Na zjeździe w lipcu 1889 r. 
w Ołomuńcu A. Schwarz składał sprawozdanie kasowe, postawił też wniosek, aby ufundować medal za 25 lat 
służby w straży pożarnej. Silesia, 10. 5. 1889, s. 4; tamże, 24. 7. 1889, s. 5. 
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zasługi za 25-letnią ofiarną pracę na rzecz ochrony pożarowej i ratownictwa. W 1898 r. 
był sekretarzem Zrzeszenia. Później powstał osobny niemiecki związek straży pożarnych 
na Morawach (Deutschen Feuerwehrlandesverband für Mähren), którego Schwarz był 
sekretarzem, był też sekretarzem kasy pogrzebowej morawskich i śląskich związków 
strażackich. reprezentował Morawy oraz Austro-Węgry w międzynarodowych gremiach 
strażackich. W 1900 r. był delegatem morawskiego Namiestnictwa oraz wiceprezyden-
tem jury przy międzynarodowym kongresie straży pożarnych w Paryżu25. Przy okazji zo-
stał członkiem Fédération des sapeurs pompiers de la France w Paryżu. Był też jurorem na 
międzynarodowej wystawie Ochrony Przeciwpożarowej i ratunkowej w Berlinie w 1901 r. 

Od samego początku Schwarz należał do aktywnych członków założonego w 1881 r. 
Związku rzemieślniczego (gewerbe-Verein) w Morawskiej Ostrawie26, m.in. wygłasza-
jąc wykłady o oświetleniu gazowym, o wystawie światowej w Paryżu itp. Organizował też 
wycieczki dla członków stowarzyszenia. Już w 1889 r. był członkiem Wydziału, później 
sekretarzem stowarzyszenia. W 1902 r. w sprawozdaniu na corocznym zebraniu podkre-
ślał szeroką działalność Związku. Na tymże zebraniu zgłoszono propozycję, aby utworzyć 
w Morawskiej Ostrawie Muzeum Przemysłu i rzemiosła. Pomysł poparł burmistrz oraz 
Schwarz, który złożył formalny wniosek, aby Związek rzemieślniczy opracował w tej 
kwestii memorandum do władz miasta27.

Z działalnością w tym stowarzyszeniu związana była publicystyczna działalność 
Schwarza, która miała na celu zapoznanie szerszej publiczności z szybko rozwijającym 
się regionem, Czynił to m.in. przez publikowanie przewodników, w których nacisk kładł 
na opis naturalnych bogactw regionu oraz istniejących tu zakładów przemysłowych. 
Pierwszym jego przewodnikiem, opracowanym na prośbę władz Związku rzemieślni-
czego, był Führer durch den Industrie-Bezirk von Mährisch-Ostrau und Umgebung, który 
ukazał się w 1886 roku28. Jak we wstępie napisał autor chciał zawrzeć w nim podstawowe 
informacje o regionie dla coraz liczniejszych turystów, a oparł się na swoich własnych wy-
cieczkach i zebranych informacjach ustnych, wykorzystał też istniejące publikacje. W na-
stępnych latach ukazało się jeszcze kilka dalszych wydań przewodnika Schwarza, piąta 
edycja w Lipsku w renomowanym wydawnictwie Leo Woerl’s reisebücher-Verlag, spe-
cjalizującym się w tego rodzaju publikacjach29. Przewodniki Schwarza zresztą przeważnie 
zasięgiem wykraczają poza Morawską Ostrawę. Pisał też mniejsze lub większe przewod-
niki z okazji odbywających się w mieście zjazdów, a ich celem było przybliżenie miasta 
i okolicy gościom, często przybywających z odległych stron. Tak powstały publikacje 
z okazji 6. ogólnomorawskich zawodów strzeleckich w 1896 r., czy zjazdu przemysłow-
ców północnych Moraw i Śląska w 1904 roku30. Ze względu na swoją bogatą działalność 

25 Silesia, 15. 10. 1898, s. 4; tamże, 21. 9. 1902, s. 5.
26 Proces powstawania Silesia, 30. 12. 1881, s. 4; tamże 1. 1. 1882, s. 5. Krótko KLADIWA, Pavel – POKLU-
DOVÁ, Andrea – KAFKOVÁ, renata: Lesk a bída obecních samospráv Moravy a Slezska 1850–1914, II/1. 
Ostrava 2008, s. 454.
27 Silesia, 25. 1. 1889, s. 5; tamże, 4. 5. 1902, s. 5. Por. NeUSSer, Alois: Bericht anlasslich dreissigjahriges Be-
standes des Mahrisch-Ostrauer Gewerbe-Vereines. Mahrisch-Ostrau [1911], s. 4, 8, 14, 17.
28 SCHWArZ, Alois: Führer durch den Industrie-Bezirk von Mähr.-Ostrau und Umgebung (Witkowitz, Prziwos, 
Poln.-Ostrau und Hruschau) sowie die Nachbarstädte Friedek, und Neutitschein. Mährisch-Ostrau 1886.
29 TeNŻe: Illustrierter Führer durch das Industriegebiet von Mähr.-Ostrau und Umgebung. Leipzig [1906].
30 TeNŻe: Fest-Führer für das 6. Mähr. Landesschiessen zu Mähr.-Ostrau. Mährisch-Ostrau 1896; Führer 
durch das Industriegebiet von Mähr.-Ostrau : Den Theilnehmern des XVII. Verbandstages des Zentral-Verbandes 
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publicystyczną Schwarz został też członkiem Związku Niemieckich Pisarzy i Dziennika-
rzy Moraw i Śląska (Deutsche Journalisten- und Schriftsteller für Mähren und Schlesien) 
z siedzibą w Brnie31.

W późniejszym czasie, kiedy stał się właścicielem domu w Morawskiej Ostrawie, 
Schwarz zaangażował się też w działalność Stowarzyszenia Posiadaczy Domów i grun-
tów dla Morawskiej Ostrawy i okolic (Verein der Haus- und grundbesitzer für Mährisch 
Ostrau und Umgebung), którego był jednym z inicjatorów. Zebranie konstytucyjne od-
było się 11 lipca 1901 r., przybyłych powitał profesor Schwarz, po spełnieniu niezbędnych 
formalności związanych z rejestracją został wybrany przewodniczącym. Na pierwszym 
walnym zebraniu w dniu 5 maja 1902 r. relacjonował osiągnięcia stowarzyszenia w pierw-
szym roku działalności. Funkcję przewodniczącego pełnił i w kolejnych latach32.

Jako nauczyciela Schwarza żywo interesowały sprawy oświaty. Dał temu wyraz nie 
tylko własną pracą w szkole średniej, ale również w obszernej mowie z okazji jubileuszu 
25-lecia Wyższej Szkoły realnej w 1902 r. Kreśląc historię zakładu zakończył ją cytatem 
z Micheleta: L’education du garcon, dans l’idee moderne, c’est d’organiser une force, de 
creer un createur.33 Nie mogło go więc zabraknąć w Niemieckim Związku Szkolnym 
(Deutscher Schul-Verein), organizacji oświatowej, która powstała w okresie zaostrza-
jącej się rywalizacji niemiecko-słowiańskiej w monarchii austro-węgierskiej, zwłaszcza 
na polu szkolnictwa. Związek uruchamiał liczne niemieckie prywatne szkoły, przed-
szkola i ochronki oraz gromadził na to środki. Miejscowa grupa Niemieckiego Związku 
Szkolnego w Morawskiej Ostrawie, gruszowie i Přívozie (Ortsgruppe Ostrau, Hruschau, 
Přivoz des Deutschen Schulvereins) powstała w 1881 r. i już pod koniec 1887 r. liczyła 
250 członków. Na jej czele stał burmistrz dr gustav Fiedler, Alois Schwarz przez wiele 
lat był sekretarzem34. Przejawiał szczególną aktywność w ramach Niemieckiego Związku 
Szkolnego pod koniec XIX stulecia, kiedy w ciągu jednego roku (1898) doprowadził do 
założenia niemieckich szkół w Michałkowicach, Małych Kończycach (na Śląsku Cieszyń-
skim) oraz Zábřehu. We wszystkich tych miejscach stanął na czele komitetów organizu-
jących szkoły, nie ukrywał też celów ich powoływania: miały być rozsadnikiem (Pflan-
zestätte) niemieckiego języka i niemieckiej kultury, ale także narodowej i wyznaniowej 
tolerancji oraz prawdziwej miłości ojczyzny i patriotyzmu35.

Podobne cele deklarowały inne stowarzyszenia, z którymi Schwarz się utożsamiał. 
Najwięcej dla sprawy równouprawnienia Żydów zrobili w Austrii niemieccy liberało-
wie, nic więc dziwnego, że zdecydowana większość wyznawców judaizmu w 2. połowie 
XIX wieku, także z Morawskiej Ostrawy, popierała właśnie ich politykę. reprezentacją 
niemieckich liberałów był Związek Niemiecki (Deutscher Verein), formalnie stowarzy-
szenie, które założono w Wiedniu w końcu 1869 r., a działało poprzez lokalne oddziały 

der Industriellen Österreichs in Mähr.-Ostrau am 10., 11. und 12. Dezember 1904 gewidmet vom Nordmährisch-
schlesischen Industriellen-Verbände. Mährisch-Ostrau [1904]. Por. TeNŻe: Ausflüge in die Umgebung von 
Fried land. Wien – M.-Ostrau 1891.
31 W 1898 r. został wybrany zastępcą członka zarządu. Silesia, 23. 3. 1898, s. 3.
32 Silesia, 12. 7. 1901, s. 4; tamże, 16. 7. 1901, s. 4; tamże, 8. 5. 1902, s. 4.
33 XX Jahres-Bericht Landes-Oberrealschule, s. 15–19.
34 Silesia, 25. 3. 1888, s. 4; tamże, 10. 4. 1889, s. 4. Por. WOTAWA, August von: Deutsche Schul-Verein 
1880–1905 : Eine Denkschrift. Wien 1905.
35 Silesia, 4. 1. 1898, s. 3; tamże, 15. 1. 1898, s. 4; tamże, 13. 2. 1898, s. 4; tamże, 23. 3. 1898, s. 5; tamże, 10. 4. 
1898, s. 4; tamże, 5. 10. 1898, s. 4; tamże, 14. 7. 1901, s. 5.
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w formie stowarzyszeń. Statut Związku Niemieckiego dla Morawskiej Ostrawy i okolic 
(Deutscher-Verein für Mährisch-Ostrau und Umgebung) został zatwierdzony 18 lipca 
1870 roku. Stowarzyszenie miało chronić duchowe i materialne interesy członków w li-
beralnym duchu36. Także Schwarz był zwolennikiem niemieckiego liberalizmu i człon-
kiem Związku Niemieckiego, choć nie zajmował w nim eksponowanych funkcji, jak 
np. adwokat Alois Hilf, wiceprezes, a później długoletni prezes żydowskiej gminy 
wyznaniowej w Morawskiej Ostrawie. Żydowscy przedsiębiorcy oraz przedstawiciele 
wolnych zawodów odgrywali ważną rolę w tym środowisku, które dominowało w ży-
ciu politycznym miasta aż do I wojny światowej, a ich rola rosła wraz z powiększającą 
się liczbą wyznawców judaizmu w mieście37. Schwarz angażował się w popieranie 
niemieckości przeciwko Słowianom nawet poza Morawską Ostrawą. Między innymi 
w 1888 r. podpisał odezwę do Deutsche Stammgenossen wzywającą do zjednoczenia 
wszystkich Niemców przeciwko zagrożeniu słowiańskiemu. Został też na zebraniu 
konstytucyjnym 3 kwietnia 1888 r. wybrany do włądz nowo utworzonego Narodowego 
Stowarzyszenia Niemieckich Mieszczan i Chłopów Okręgu Sądowego w Nowym Jiczy-
nie (National-Verein deutscher Bürger und Bauern für den Sprengel des Neutitschein 
Kreigerichtes)38.

Bardziej go jednak interesowały przedsięwzięcia związane z życiem komunalnym, choć 
prowadził je również w ramach środowiska niemieckiego. W ciągu całego XIX stulecia 
jednym z największych nośników i symboli kultury niemieckiej był teatr, stąd różne śro-
dowiska w Morawskiej Ostrawie już od 1870 r. próbowały doprowadzić do jego powsta-
nia, co przekreślił kryzys w 1873 r. Po raz kolejny powołano stosowny komitet w 1883 r. 
na czele z Aloisem Hilfem, jednak w 1892 r. zdecydowano, że na zakupionej wcześniej 
parceli zostanie wybudowany Dom Niemiecki. Miało to być miejsce spotkań i współpracy 
wszystkich niemieckich organizacji w mieście, przeciwwaga środowiska czeskiego, które 
w tym czasie postanowiło urządzić Národní dům. Aby to zablokować przywódcy niemie-
ckich liberałów zaproponowałi budowę jednego wspólnego obiektu, choć część członków 
Związku Niemieckiego była temu zdecydowanie przeciwna. Na zebraniu 29 września 
1892 r. Schwarz przemawiał za dyscypliną partyjną i za tym, żeby zawierzyć przywódcom 
partii. Czesi jednak odrzucili propozycję, bowiem Niemcy nie chcieli spełnić ich postu-
latów co do czeskich szkół. Ukonstytuowało się więc Stowarzyszenie Niemiecki Dom, 
które podjęło energiczne kroki dla zrealizowania własnego obiektu. Aktywnie uczestni-
czył w nich Schwarz jako członek lokalnego komitetu dla Morawskiej Ostrawy oraz czło-
nek komitetu organizującego zabawy i imprezy dla zdobycia środków na budowę. Przed 
oddaniem Niemieckiego Domu do użytku w 1895 r. przewodniczył też komitetowi redak-
cyjnemu39.

36 Później występowali też pod nazwą Partii Konstytucyjnej. Por. KLADIWA, P. – POKLUDOVÁ, A. – KAF-
KOVÁ, r.: Lesk a bída, s. 408–414, 449–453. Por. PULZer, Peter: The Austrian Liberals and the Jewish Que-
stion : 1867–1914. Journal of Central European Affairs 23/2, 1963, s. 131–142.
37 Zgodnie z zawartym kompromisem mandaty do rady Miejskiej dzielono proporcjonalnie do składu wyzna-
niowego mieszkańców miasta. Podobnie było w Bielsku.
38 Silesia, 6. 6. 1888, s. 5. Odezwa jako dodatek do tamże, 18. 3. 1888.
39 Jest też autorem okolicznościowej publikacji. SCHWArZ, Alois: Das Deutsche Haus in Mährisch-Ostrau. Ge-
denkblätter zur Feier der Eröffnung am 2. und 3. Juni 1895, den Mitgliedern und Förderern des Vereins Deutsches 
Haus gewidmet. Mährisch Ostrau 1895, zwł. s. 14–20. Na koszty budowy przeznaczył zyski z broszury pt. Führer 
durch den Stadtpark, którą opracował dla świątecznych gości (s. 37).
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renomowana pozycja naukowca i profesora szkoły średniej, rodzinne koligacje oraz 
działalność w różnych niemieckich organizacjach i stowarzyszeniach40 spowodowały, 
że szybko Schwarz zaczął się zaliczać do decyzyjnej elity Morawskiej Ostrawy. Znalazło 
to wyraz w wyborze do władz miejskich. Alois Schwarz był członkiem Wydziału rady 
Miejskiej w trzech kadencjach, pierwszy raz w latach 1891–1896, później w kadencjach 
1900–1905 i 1905–190841. Jako ekspert w sprawach techniki oraz szkolnictwa zajmował 
się przede wszystkim sprawą budowy wodociągu oraz stosunkami sanitarnymi w mieście, 
w późniejszym okresie wchodził w skład kuratorium do spraw szkół handlowych w Mo-
rawskiej Ostrawie42. Jako gminny radny nadal optował za tym, aby władze miejskie pod-
jęły kroki do zbudowania teatru miejskiego, jako że sala w Domu Niemieckim była niewy-
starczająca. W 1902 r., po oficjalnym wniosku zgłoszonym przez Schwarza, rada Miejska 
jednogłośnie uchwaliła stosowne kroki, a do utworzonego w 1904 komitetu teatralnego, 
którego Schwarz był sekretarzem, wchodził też A. Hilf (a później m.in. Markus Strass-
mann). Jak zawsze Schwarz opracował pamiątkową publikację wydaną z okazji otwarcia 
teatru miejskiego, a w istocie niemieckiego, co miało miejsce w 1907 r.43.

Jednak największą zasługą Aloisa Schwarza było uruchomienie szkoły średniej dla 
dziewcząt, czyli liceum żeńskiego. Powstanie tej placówki odpowiadało na coraz więk-
szy problem społeczny w skali monarchii, mianowicie niedostępności edukacji ogólnej 
na szczeblu średnim dla dziewcząt, co zamykało przed nimi możliwość samodzielnego 
podejmowania pracy poza zajęciami pomocniczymi bądź pogodzeniem się z rolą żony 
i matki. Było to szczególnie istotne dla inteligenckich rodzin żydowskich, które doceniały 
wagę edukacji, i którym zależało na zapewnieniu córkom nowoczesnego wykształcenia. 
Dopiero w 1900 r. ministerstwo wyznań i oświaty w Wiedniu zdecydowało o możliwo-
ści tworzenia specjalnych szkół średnich dla dziewcząt, w postaci 6-klasowych liceów 
żeńskich44. Inicjatorem utworzenia takiej szkoły w Morawskiej Ostrawie był Alois Hilf45, 
który zwołał na początku 1902 r. zebranie robocze w sprawie powołania stowarzyszenia, 
które miałoby uruchomić liceum żeńskie. Po szybkim zatwierdzeniu statutu (27 marca 
1902) opublikowano zaproszenie do wstępowania do stowarzyszenia, zebranie konstytu-
cyjne odbyło się 30 czerwca, a na czele zarządu stanął Hilf. Na pierwsze zebranie zarząd 
zaprosił jako eksperta Schwarza, który zaprezentował podstawowe zasady, na jakich po-
winien opierać się planowany zakład dla młodzieży żeńskiej. W efekcie zarząd zwrócił się 
do niego, aby zechciał go zorganizować, a kiedy się zgodził, został mianowany dyrekto-
rem46. Ministerstwo kultu i oświaty wyraziło oficjalną zgodę 15 sierpnia 1902 r., jeszcze 

40 Por. KLADIWA, P. – POKLUDOVÁ, A. – KAFKOVÁ, r.: Lesk a bída, s. 460. O rozwoju życia politycznego 
w Morawskiej Ostrawie na przełomie XIX i XX wieku ibidem, s. 446n.
41 KLADIWA, Pavel: Obecní vývor Moravské Ostravy 1850–1913 : Komunální samospráva průmyslového města 
a její představitelé. Ostrava 2004, s. 54, 81.
42 Silesia, 3. 7. 1901, s. 3; tamże, 14. 7. 1901, s. 5; tamże, 22. 1. 1902, s. 4; tamże, 28. 6. 1902, s. 3; tamże, 5. 7. 
1902, s. 3. O rozbudowie infrastuktury w mieście KLADIWA, P.: Obecní výbor, s. 147–151.
43 SCHWArZ, Alois: Das Stadttheater von Mährisch-Ostrau : Festschrift zur feierlichen Eröffnung des Stadtthe-
aters am 28. September 1907. Mährisch-Ostrau [1907].
44 Verordnungsblatt für den Dienstbereich des Ministeriums für Cultus und Unterricht, 1900, 65, s. 543–550.
45 Z okazji 70. urodzin odsłonięto w liceum jego olejny portret jako założyciela zakładu. Zwanzigster Jahresbe-
richt des öffentlichen Vereins-Mädchen-Lyzeums in Mähr.-Ostrau Schuljahr 1921–1922. Mährisch-Ostrau 1922, 
s. 4.
46 Początkowo A. Schwarz prowadził szkołę bezpłatnie, a morawskie władze szkolne zgodziły się na udzielenie 
mu rocznego urlop, co potem przedłużano. Towarzystwo Licealne musiało opłacać wynagrodzenie zastępują-
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wcześniej opublikowano założenia programowe szkoły. Liceum żeńskie miało działać 
na podstawie prowizorycznego statutu wydanego przez ministerstwo 11 grudnia 1900 r. 
jako zakład nowoczesny dający dziewczętom pełne średnie wykształcenie ogólne. Po 
skończeniu sześciu klas i zdaniu matury miały mieć możliwość studiów na uniwersytecie, 
aby zostać nauczycielką licealną, a jak zapowiadano, prace nad dalszymi dopuszczalnymi 
dla nich zawodami trwają. Szkoła zaczęła działalność 20 września 1902 r. w udostępnio-
nym przez władze miasta lokalu w jednej ze szkół, z jedną klasą liczącą 26 uczennic. Na 
inauguracji obecna była niemal cała elita Morawskiej Ostrawy, a w mowie inauguracyj-
nej Schwarz m.in. podkreślił, że szkoła powstała dzięki współpracy z rodzicami, i na tym 
mu później zawsze bardzo zależało. Wyniki już pierwszego roku były tak zachęcające, że 
w marcu 1903 r. stowarzyszenie licealne podjęło starania, żeby Schwarz został dyrekto-
rem liceum także w kolejnych latach47. W tym samym czasie podobne stowarzyszenie 
w Cieszynie (Verein für höhere Mädchenerziehung) ogłaszało wpisy do szkoły gospodar-
stwa domowego, gdzie dziewczęta miały uzyskać gruntowne przygotowanie do prowa-
dzenia domu48.

Liceum Żeńskie w Morawskiej Ostrawie rozwijało się bardzo dobrze, choć początkowo 
uczyli w nim nauczyciele z innych szkół, dopiero stopniowo zatrudniano własną kadrę. 
Sam Schwarz nauczał przyrody i chemii, opiekował się też gabinetem historii natural-
nej oraz laboratorium chemicznym. Szkoła szybko osiągnęła zakładaną liczbę sześciu 
klas, w 1905 r. utworzono przy niej dwuklasową szkołę ludową. Dowodem wysokiego 
poziomu były szybko uzyskiwane przez kolejne klasy tzw. prawa publiczności, choć nie 
bez znaczenia była renoma Schwarza oraz jego znajomości – nie przypadkiem był w tym 
okresie członkiem władz miejskich49. Największym wsparciem ze strony władz Moraw-
skiej Ostrawy było wybudowanie dla liceum nowoczesnego budynku przy ul. Matiční 18 
wartości ok. 120 tysięcy koron, którą to inwestycję jednogłośnie poparli wszyscy radni na 
posiedzeniu w dniu 17 lutego 1905 roku. Budynek, w którym mieściła się także dwukla-
sowa szkoła handlowa żeńska, oddano do użytku w roku szkolnym 1906/1907, w lipcu 
1906 r. odbyły się w liceum pierwsze egzaminy maturalne. Szkoła liczyła w tym momencie 
ok. 170 uczennic. W tym czasie Alois Schwarz zajmował się już wyłącznie dyrekcją liceum 
żeńskiego, bowiem z końcem lipca 1905 r. został przeniesiony przez morawski Wydział 
Krajowy w Brnie na emeryturę. W 1911 r. otrzymał tytuł radcy szkolnego, co było wyra-
zem uznania za zorganizowanie licznych przedszkoli i szkół ludowych oraz kierowanie 
liceum50.

cego go w Szkole realnej suplenta.
47 Ostrauer-Zeitung, 4. 7. 1902, s. 3; tamże, 22. 9. 1902, s. 3; Silesia, 24. 9. 1902, s. 3. Początki liceum żeńskiego 
opisał sam A. Schwarz w wydanym pod koniec roku sprawozdaniu szkolnym, które pod jego redakcją ukazywało 
się odtąd corocznie. SCHWArZ, Alois: Zur geschichte des Mädchenslyzeums in Mährisch Ostrau. In: Erster 
Jahresbericht des Mädchen-Lyzeums in Mährisch-Ostrau über das Schuljahr 1902–03. Mährisch-Ostrau 1903, 
s. 3–9.
48 Liceum Żeńskie w Cieszynie zaczęło działać dopiero w 1912 r., wcześniej powstało czeskie w Polskiej 
Ostrawie. BOgUS, Marzena – SPyrA, Janusz: Szkoła zamiast klasztoru : Kobieca droga do samostanowienia 
w zawodzie nauczycielki w XIX i w I poł. XX w. na przykładzie Śląska Cieszyńskiego. Historická demografie 34, 
2010, 1, s. 48–49.
49 Subwencję państwową liceum uzyskało przy poparciu posła do rady Państwa Maxa Mengera, otrzymało też 
2 tysiące koron subwencji ze strony władz morawskich.
50 Dritter Jahresbericht des Mädchen-Lyzeums… das Schuljahr 1904–1905. Mährisch-Ostrau 1905, s. 11; Sile-
sia, 24. 5. 1905, s. 3; tamże, 18. 2. 1911, s. 4.
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Prowadzona przez Schwarza żeńska szkoła średnia realizowała w pełni program mini-
sterialny, z licznymi zajęciami dodatkowymi i rozszerzonym zakresem wielu przedmio-
tów. Dyrektor dodał do tego nowoczesne podejście do spraw higieny, somatologii i wiedzy 
o higienie uczył w szkole dyplomowany lekarz, naukę uzupełniały wycieczki oraz zajęcia 
sportowe, z nauką pływania włącznie. Na początku XX wieku takie podejście w odnie-
sieniu do dziewcząt z wyższych sfer było bardzo nowatorskie. Słabością liceów żeńskich 
był fakt, że ustawodawstwo nie zrównało ich ustawowo z gimnazjami dla chłopców, a li-
cealna matura nie dawała uprawnień do podejmowania studiów wyższych. Absolwentki 
mogły jedynie studiować jako nadzwyczajne słuchaczki na wydziale filozoficznym, by 
uzyskać uprawnienia nauczycielek liceów żeńskich51. Schwarz początkowo uważał, że 
model liceum żeńskiego się sprawdził, choć potrzebne są zmiany52, później optował za 
wprowadzeniem pełnej szkoły średniej dla dziewcząt na bazie reformowanej szkoły real-
nej. Wyrażał to między innymi w trakcie konferencji dyrektorów liceów żeńskich, które od 
1904 r. odbywały się w Wiedniu. Proponowano tu różne zmiany do przepisów ministerial-
nych, coraz częściej mówiono o generalnej reformie53. Po kolejnej konferencji dwie osoby, 
w tym Schwarz, zawiozły w kwietniu 1910 r. przygotowany memoriał ministrowi wyznań 
i oświaty. Ministerstwo wydało dwie decyzje w kwestii programu liceów żeńskich, jednak 
zmiany zaczęto wprowadzać dopiero pod koniec I wojny światowej i były ograniczone54.

Omówiona wyżej aktywność Aloisa Schwarza skierowana była do ogółu niemieckoję-
zycznej ludności Morawskiej Ostrawy i okolic, choć także w dużej mierze do środowiska 
żydowskiego, którego liczebność po zniesieniu ograniczeń prawnych po 1867 r. szybko 
rosła. Przykładem liceum żeńskie, którego uczennice w przybliżeniu w połowie pocho-
dziły z żydowskich rodzin zainteresowanych zapewnieniem pełnej, nowoczesnej edukacji 
nie tylko chłopcom, ale i dziewczętom. Nic dziwnego, że z taką renomą i doświadcze-
niem Schwarz działał również we władzach żydowskiej gminy wyznaniowej w Moraw-
skiej Ostrawie, choć preferowano tu osoby zasłużone, zwłaszcza przy założeniu gminy 
w 1875 roku. Najpierw został wybrany do 15-osobowego Wydziału, co miało miejsce 
4 lutego 1885 roku, przy czym uzyskał 110 głosów na 115 możliwych. Także 10-osobowy 
zarząd gminy wyłaniano w drodze wyborów, ale praktycznie była to kooptacja osób uzna-
nych za zasłużone dla życia miejscowej społeczności żydowskiej, a najwięcej do powie-
dzenia miał długoletni prezes Markus Strassmann. Wśród 10 kandydatów na wybory, 
które miały się odbyć 29 grudnia 1887 r., znalazł się także profesor Schwarz. Wszyscy 
zostali wybrani, Schwarz wszedł do sekcji szkolnej, podobnie jak w 1891 roku55. Po 
zmianie statutu gminy w 1895 r. Schwarz znowu wszedł do 10-osobowego Zarządu, tak 
samo w 1901 r., zaś w 1906 r. wszedł do ścisłego zarządu jako radca gminny (Kultusrat)56. 

51 Szerzej omawiają to w Zweiter Jahresbericht des Mädchen-Lyzeums… das Schuljahr 1903–1904. Mährisch-
Ostrau 1904, s. 13–15; Dritter Jahresbericht des Mädchen-Lyzeums, s. 12–13.
52 SCHWArZ, Alois: Die reform des Frauenstudiums. In: Neunter Jahresbericht des öffentlichen Mädchen-
Lyzeums in Mährisch-Ostrau über das Schuljahr 1910/1911. Mährisch-Ostrau 1911, s. I–X.
53 Siebenter Jahresbericht des Mädchen-Lyzeums… das Schuljahr 1908–1909. Mährisch-Ostrau 1909, s. 5; Ach-
ter Jahresbericht des Mädchen-Lyzeums… das Schuljahr 1909–1910. Mährisch-Ostrau 1910, s. 5–6.
54 Jedynie najwyższe klasy szkoły uzyskały status reformowanego gimnazjum. Fünfzehnter Jahresbericht des 
öffentlichen Mädchen-Lyzeums… das Schuljahr 1916–17. Mährisch-Ostrau 1917, s. 10, 17.
55 Silesia, 6. 2. 1885, s. 3; tamże, 18. 12. 1887, s. 4; tamże, 1. 1. 1888, s. 4; tamże, 25. 1. 1891, s. 4.
56 Silesia, 8. 6. 1895, s. 3; tamże, 14. 7. 1901, s. 5; tamże, 6. 1. 1906, s. 4. Informacje o działaniach A. Schwarza 
we władzach gminy znaleźć można w Protokołach zarządu gminy wyznaniowej w Morawskiej Ostrawie z lat 
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Często bywał jako przedstawiciel władz gminy wyznaniowej na zebraniach działającego 
w ramach gminy Żydowskiego Towarzystwa Kobiecego, które prowadziło działalność 
głównie dobroczynną, skierowaną do biednych uczniów oraz potrzebujących żydowskich 
rodzin. Towarzystwo ukonstytuowało się przy okazji jubileuszu 40-lecia panowania cesa-
rza Franciszka Józefa I na początku listopada 1888 r., na czele stała żona prezesa Strass-
mana, sekretarzem została Hedwig Schwarz. Także później żona Schwarza wchodziła 
w skład władz Towarzystwa57.

Alois Schwarz wspierał także inne żydowskie przedsięwzięcia58, działał również w loży 
B’nai B’rith, skupiającej największe autorytety z grona ostrawskiego żydowskiego esta-
blishmentu59. Przede wszystkim jednak działał w sekcji szkolnej gminy wyznaniowej. 
religijne wykształcenie dzieci i młodzieży zawsze leżało w centrum uwagi każdej ży-
dowskiej wspólnoty, w Morawskiej Ostrawie od 1863 r. działała szkoła żydowska, która 
w 1880 r. została przejęta przez gminę60. Była to szkoła religijna, do której uczęszczały 
przede wszystkim dzieci z biedniejszych rodzin, znajdując w niej także obowiązkowy za-
kres wiedzy „świeckiej”, przewidzianej programami ministerialnymi. Wraz z postępami 
akulturacji coraz więcej żydowskich dzieci i młodzieży uczęszczało jednak do szkół pub-
licznych, korzystając z przewidzianej ustawami nauki religii, prowadzonej przez rabinów 
(w szkołach średnich) bądź zatrudnionych przez gminę nauczycieli. Wraz ze wzrostem 
liczebności Żydów lawinowo rosła liczba uczniów, którym gmina wyznaniowa musiała 
zapewnić naukę religii61, rosły też koszty prowadzenia szkoły ludowej. Dalszemu utrzy-
mywaniu odrębnej szkoły przeciwni byli przede wszystkim bogatsi członkowie gminy, 
którzy płacili najwyższe podatki kultowe, ale swoje dzieci posyłali do szkół publicznych. 
Poza tym większość bogatego żydowskiego establishmentu ostrawskiego opowiadała się 
za pełną akulturacją do kultury niemieckiej, a szkoła żydowska podtrzymywała jednak 
żydowską odrębność. Podobnego zdania był również Schwarz, który jak wiemy był zwo-
lennikiem zakładania szkół niemieckich, a jako referent szkolny w gminie był głównym 
przeciwnikiem dalszego prowadzenia szkoły wyznaniowej. W 1906 r. w imieniu sekcji 
szkolnej wnioskował o jej likwidację, szkoła jednak przetrwała, m.in. na skutek sprzeciwu 
gminnego rabina dr. Jakoba Spiry62.

W czerwcu 1914 r. Alois Schwarz obchodził 60. urodziny, jednocześnie 40 lat pracy 
w nauczycielstwie. Szczególnie uroczyście gratulowały mu władze Towarzystwa Liceal-
nego, które zamówiły jego portret u Adele Streissler63. Wkróce wybuchła wojna, podczas 

1900–1906. Židovské muzeum Praha, Dokumentace židovských obcí: Ostrava 1, sign 1798.
57 Silesia, 7. 11. 1888, s. 4; tamże, 5. 2. 1890, s. 4; tamże, 13. 2. 1898, s. 4; tamże, 9. 1. 1902, s. 3; tamże, 12. 2. 1903, 
s. 4 i dalsze.
58 Np. schronisko dla biednych żydowskich dzieci, które gmina wyznaniowa urządziła w Ostrawicy. Ferienheim 
für jüdische Schulkinder des Kultusgemeindesprengels Mährisch-Ostrau. Mährisch-Ostrau 1912, s. 27.
59 Został przyjęty w 1899 r. do loży Silesia działającej w Opawie. W 1924 r. wraz z innym członkami z Moraw-
skiej Ostrawy i okolic przeszedł do nowo powstałej loży „Ostravia” B’nai B’rith : Monatsblätter der Grossloge für 
den Čechoslovakischen Staat 3, 1924, 10, s. 285; tamże 7, 1928, 2, s. 75.
60 Silesia, 15. 9. 1880, s. 4; KrAUS, Ferdinand: geschichte der jüdischen Volksschule. In: gOLD, Hugo (Hg.): 
Juden und Judengemeinde Mährens in Vergangenheit und Gegenwart. Brünn 1929, s. 377.
61 Na początku XX wieku naukę religii mojżeszowej pobierało 1 200 uczniów w szkołach ludowych i 200 w szko-
łach średnich. Silesia, 30. 10. 1904, s. 5.
62 PrZyByLOVÁ, Blažena: Židovská škola v Moravské Ostravě. In: Ostrava : Příspěvky k dějinám a současnosti 
Ostravy a Ostravska, 21. Ostrava 2003, s. 387–389.
63 Silesia, 21. 6. 1914, s. 7.
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której Schwarz zgłosił się na ochotnika do służb prasowych armii austriackiej i wizytował 
różne miejsca walki. Skutkowało to wieloma artykułami w prasie austriackiej i niemie-
ckiej oraz krzyżem Czerwonego Krzyża II klasy64. efektem był też artykuł nt. stosunków 
szkolnych w okupowanej przez Austriaków części Królestwa Polskiego. Dużo uwagi po-
święcił w nim szkolnictwu żydowskiemu, zwłaszcza chederom65, oczywiście oceniając je 
negatywnie.

Po zakończeniu I wojny światowej Schwarz nadal kierował Liceum Żeńskim w Moraw-
skiej Ostrawie. Dopiero w nowej rzeczywistości politycznej i społecznej, zgodnie z jego 
dążeniami, szkoła zaczęła się przekształcać w reformowane gimnazjum żeńskie począw-
szy od roku szkolnego 1922/1923. Jeszcze 6 czerwca 1922 r. Schwarz przemawiał na 
akademii z okazji 20-lecia zakładu, wkrótce potem zachorował. Poprosił najpierw o ur-
lop, później przeszedł na emeryturę. Uroczyste pożegnanie odbyło się 20 marca 1923 r.66, 
jednak do końca życia wspierał działalność szkoły, teraz jako jako członek zarządu sto-
warzyszenia licealnego, które było właścicielem szkoły. Pisał nadal artykuły, redagowal 
okolicznościowe publikacje. Był jeszcze obecny na uroczystości 25-lecia istnienia liceum 
żeńskiego w dniu 15 maja 1927 r., później znowu zachorował. Zmarł 14 stycznia 1928 
w sanatorium w Zlatych Horach (Zuckmantel). Jego zgon w licznych wspomnieniach 
uczciły różne gremia, do których należał67, nie zapomniała o nim Silesia68, morawsko-
ostrawska prasa pisała o tym raczej skromnie69. Krótki Nachruf zamieszczony w sprawo-
zdaniu liceum żeńskiego, którym kierował ponad 20 lat, podkreślał, że Alois Schwarz był 
wyróżniającym się reprezentantem niemieckości (Deutschtum) Morawskiej Ostrawy, że 
założył liczne szkoły, ale największą zasługą była „nasza” szkoła, którą kierował z wiel-
kim poświęceniem, i w której zatrudniał wspaniały personel. Był zwolennikiem nowo-
czesnego wychowania, w nauczaniu preferował poglądowość, starał się także o fizyczny 
rozwój wychowanek, z którymi pozostawał w przyjacielskich stosunkach, podobnie jak 
z ich rodzicami. Według niego szkoła i dom stanowią jedną rodzinę70.

Tym, co wydaje się charakterystyczne dla życiorysu Aloisa Schwarza, jest jego ogromna 
aktywność, typowa dla wielu innych przedstawicieli społeczeństwa żydowskiego w kra-
jach monarchii austro-wegierskiej w 2. połowie XIX i na początku XX wieku. Jest to po-
stawa, którą charakteryzują się często grupy mniejszościowe, bardziej zmotywowane, aby 
zaznaczyć swoją obecność i własną tożsamość wobec dominującej większości. Kariera 
dyrektora liceum żeńskiego może być też przykładem innych ważnych dla wspólnoty 

64 Fünfzehnter Jahresbericht des öffentlichen Mädchen-Lyzeums, s. 14, 16.
65 SCHWArZ, Alois: Das Schulwesen im österreichischen Verwaltungsgebiete Polens. In: Fünfzehnter Jahres-
bericht des öffentlichen Mädchen-Lyzeums, s. 5–8. Artykuł ukazał się również w Zeitschrift für Geschichte der 
Erziehung und des Unterrichts 7, 1917, s. 48–54.
66 Zwanzigster Jahresbericht des öffentlichen Vereins-Mädchen-Lyzeums, s. 13.
67 M.in. Zeitschrift des Verein für Eis- und Kälteindustrie 21, 1928. Dalsze podaje Österreichisches biographi-
sches Lexikon, 11/54. Wien 1999, s. 423.
68 Silesia, 17. 1. 1928, s. 3; tamże, 19. 1. 1928, s. 5.
69 Np. Ostrauer Zeitung, 30. 1. 1928, s. 3 wspomniał jedynie o przekazaniu zebranej w czasie pogrzebu kwoty 
na żydowski sierociniec.
70 rUŽIČKA, Valerie: Schulrat Alois Schwarz. In: Sechsundzwanzigster Jahresbericht [Deutsches-Vereins-Mäd-
chen-Reform-realgymnasium in Mährisch-Ostrau] über das Schuljahr 1927–28. Mährisch-Ostrau 1928, s. 6–7.
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żydowskiej zjawisk, zwłaszcza procesów akulturacji Żydów do społeczności większoś-
ciowej, w tym przypadku niemieckiej. Schwarza można wręcz określić mianem „orędow-
nika” akulturacji niemieckiej, do czego predysponowało go własne życie, począwszy od 
edukacji w niemieckich szkołach i udziale w niemieckich zrzeszeniach studenckich. Za-
pewne dlatego bardzo wcześnie zwróciły na niego uwagę nie tylko miejscowe niemieckie 
gazety, ale także cieszyńska Silesia, która pod kierunkiem Karola Prochaski (1829–1906) 
urosła do rangi jednego z najważniejszych w skali całej monarchii austro-węgierskiej 
codziennych czasopism o nastawieniu liberalnym71. W podobny sposób cieszyńska ga-
zeta relacjonowała procesy włączania Żydów na Śląsku Austriackim w życie społeczne 
po 1859 roku, donosząc o udziale wyznawców judaizmu we wspólnych „pożytecznych” 
przedsięwzięciach, takich jak ochotnicza straż pożarna, komunalne kasy oszczędności 
czy różnego rodzaju stowarzyszenia. Uważny czytelnik musiał też zwrócić uwagę, że 
dotyczyło to nie wszystkich Żydów, ale bardziej zamożnych i lepiej wykształconych, któ-
rzy z tego powodu często obejmowali funkcje skarbników lub sekretarzy. Skwapliwie 
też Silesia pisała o osiągnięciach uczonych i artystów wywodzących się ze środowiska 
żydowskiego, z uznaniem pisała o wspieraniu lub współudziale żydowskich przedsię-
biorców w zakładaniu niemieckich szkół ludowych i średnich (np. gimnazjów we Frydku 
i Boguminie-Dworcu). Z bieżących relacji wyborczych czytelnik Silesii mógł też wyczy-
tać o udziale Żydów w życiu politycznym, niemal zawsze u boku niemieckich liberałów. 
Wszystko to stawiało wyznawców judaizmu w sytuacji niepożądanego przez nich, ale na-
rastającego konfliktu z czeskim i polskim obozem narodowym72.

Pokazanie asymilatorskich działań Schwarza przez pryzmat prasowych doniesień li-
beralnego dziennika przybliża również sposób, w jaki redakcja Silesii prezentowała za-
chodzące w ramach społeczności żydowskiej „pożądane” zmiany oraz drogi znajdowania 
przez nią swojego miejsca w ówczesnej sytuacji politycznej, narodowej i społecznej. Był 
to dla liberalnego organu prasowego bardzo istotny aspekt modelowania obrazu świata 
niemieckiego jako cywilizacji uniwersalnej, najwyższego etapu rozwoju ludzkiego ducha, 
przyciągającego jednostki z wszystkich sfer atrakcyjnością i wyższością, przede wszyst-
kim kultury. Alois Schwarz i większość żydowskiego establishmentu ostrawskiego do ta-
kiego obrazu pasowali doskonale. rysą na nim była postawa części żydowskich mieszkań-
ców Moraw i Śląska Austriackiego, którzy nie chcieli całkowicie zrezygnować ze swojej 
żydowskiej tradycji, czego przykładem wspomniany spór o likwidację szkoły żydowskiej 
w Morawskiej Ostrawie73. Sytuacja w całej monarchii, zaczęła się jednak komplikować 
wraz z pojawieniem się w monarchii austro-węgierskiej wojującego niemieckiego antyse-
mityzmu oraz niemieckich partii nacjonalistycznych, które z założenia nie chciały współ-
pracować z Żydami. Wobec utraty wpływów na rzecz coraz silniejszego obozu czeskiego 
i socjaldemokracji na początku XX wieku niemieccy liberałowie w Morawskiej Ostrawie 
byli gotowi wchodzić w sojusze z nacjonalistami, co stawiało osoby żydowskiego pocho-

71 Podstawowe informacje podaje grÖSCHeL, Bernhard: Die Presse Oberschlesiens von den Anfängen bis zum 
Jahre 1945 : Dokumentation und Strukturbeschreibung. Schriften der Stiftung Haus Oberschlesien : Landes-
kundliche reihe, 4. Berlin 1993, s. 300–301.
72 SPyrA, Janusz: Żydzi na Śląsku Austriackim 1742–1918 : Od tolerowanych Żydów do żydowskiej gminy wy-
znaniowej. Katowice 2005, s. 177–182.
73 Taki sam konflikt o szkołę żydowską miał miejsce w 1913 r. we Frydku. SPyrA, Janusz: Żydowskie gminy 
wyznaniowe na Śląsku Austriackim (1742–1918). Katowice 2009, s. 170.



93mATERIÁLY JANUSz SpYRA ALOIS SCHwARZ (1854–1928)

dzenia w dyskomfortowej sytuacji74. Odczuł to także Schwarz, który w 1908 r. po raz ko-
lejny kandydował do rady Miejskiej, zaś żydowscy politycy, ponieważ liczba wyznawców 
judaizmu znów się powiększyła, zamiast dotychczasowych 11, domagali się 14 mandatów 
do Wydziału rady Miejskiej. Jednak kandydaturze Schwarza jako Żyda, sprzeciwili się 
nacjonaliści z Deutscher Volksverein für Mährisch-Ostrau und Umgebung. Ostatecz-
nie dyrektor liceum żeńskiego wycofał swoją kandydaturę, żeby umożliwić powołanie 
wspólnej niemieckiej listy75. W gronie miejskich dycydentów pozostał jako członek róż-
nych komisji celowych rady Miejskiej76. Sytuacja powtórzyła się w kolejnych wyborach 
na początku 1913 roku. Początkowo Schwarz został wysunięty przez żydowskich wy-
borców jako kandydat na jedno z 14 przysługujących im teraz mandatów. Po kolejnych 
spotkaniach wszystkich niemieckich stronnictw politycznych nie znalazł się jednak na 
liście wspólnych kandydatów, choć miał poparcie żydowskich wyborców oraz Hausbesit-
zerverein i Deutscher Verein77. W czasie tych wyborów dochodziło do gorących sporów 
wewnątrz obozu niemieckiego i wśród wyborców żydowskich, którzy musieli stawiać so-
bie pytanie, czy i jak Żydzi mają występować w sojuszu z mniej lub bardziej umiarkowa-
nymi, ale jednak antysemitami. Po wyborach z 1913 r. obóz liberalny, włącznie z Żydami, 
utrzymał jeszcze władzę w radzie Miejskiej78, ale był to wstęp do genaralnej zmiany po 
I wojnie, kiedy również ostrawscy Żydzi musieli przemyśleć swoje narodowe identyfikacje 
i polityczne stanowisko. Nie wiemy niestety, jak się do tego ustosunkował Alois Schwarz. 
Sam swoją działalność, jak większość osób związanych z obozem liberalnym, interpreto-
wał zapewne jako służbę dla dobra kultury i humanitaryzmu, jak brzmiał tytuł jego tekstu 
poświęconego loży B’nai B’rith79.

Summary

Alois Schwarz (1854–1928), Spokesman of Ostrava Jews’ Integration into German Culture
Janusz Spyra

Born in Moravia, Alois Schwarz was a chemist and brewery specialist, who later in his life organized 
international congresses in this field. He also founded the Austrian Association of Cold Beer Produc-
tion (Österreichischer Verein für Eis- und Kälteindustrie), and edited its magazine „Zeitschrift des 
Vereins für Eis- und Kälteindustrie”. On the whole, he published around one hundred scientific works, 
and his articles in professional magazines were published as separate brochures. He was an honored 
member of several international associations. He was connected with Moravian Ostrava, where he 
worked as a professor of chemistry and natural history at the Landes- Oberrealschule. In 1881 he mar-
ried Hedwig, the daughter of Emanuel Neumann, the owner of a brewery in Radvanice in Cieszyn Sile-
sia. Schwarz belonged to the social and political elite of Moravian Ostrava and who, like the majority 

74 KLADIWA, P. – POKLUDOVÁ, A. – KAFKOVÁ, r.: Lesk a bída, s. 449–453, Jeszcze w 1897 r. żydowscy 
wyborcy wymusili na władzach Związku Niemieckiego jednoznacznie antysemicką deklarację.
75 Ostrauer Zeitung, 16. 4. 1908 i nast.; Silesia, 24. 5. 1908, s. 6; KLADIWA, P. – POKLUDOVÁ, A. – KAF-
KOVÁ, r.: Lesk a bída, s. 409.
76 Był też rzeczoznawcą sądu okręgowego w Morawskiej Ostrawie w zakresie chemii. Ostravský sborník a adre-
sář, II: 1909–1910, sest. O. Skýpala a L. rozehnal. Mor. Ostrava 1910, s. CXXXIII.
77 Silesia, 11. 1. 1913, s. 3; tamże, 23. 1. 1913, s. 4; tamże, 25. 1. 1913, s. 3. Wszedł do Komisji Sanitarnej oraz do 
komisji sprawdzającej jakość dostaw wody. Tamże, 9. 3 1913, s. 6.
78 KLADIWA, P. – POKLUDOVÁ, A. – KAFKOVÁ, r.: Lesk a bída, s. 414, 436.
79 SCHWArZ, Alois: Fünfzig Jahre Arbeit im Dienste der Kultur und Humanität im gebiet von Mähr.-Ostrau. 
In: B’nai B’rith, 3, 1924, 10, s. 272–276.
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of the Jewish establishment, supported German liberals that did the most for Jews to obtain equal-
ity in the Austrian-Hungarian Monarchy. Being a member of the town council of Moravian Ostrava 
for three terms, he also contributed to the building of the city theatre. He was involved in the activi-
ties of many associations in Moravian Ostrava, especially of the Craft Society (Gewerbe-Verein), the 
volunteer fire department and the German School Association (Deutscher Schul-Verein). His biggest 
credit was the organization and the management of a high school for girls, the Female High School 
(Mädchen- Lyzeum; 1902). It was an attempt to solve the problem of the inaccessibility of general edu-
cation at the secondary level for girls. He ran the Female High School for twenty years, promoting the 
model of modern education in German. As a long-term member of the religious community in Mora-
vian Ostrava and as the head of the school section, he offered the same model to Jewish children and 
teenagers. He fervently supported the idea that Jews should accept the German language and culture, 
which was believed to be universal according to the general notion of humanism that was promoted by 
the Jewish association „B’nai B’rith” (Brethren of the Covenant), of which he was a member. The Ger-
man model of acculturation questioned aggressive antisemitism, which was also evident at the begin-
ning of the 20th century among Germans dwelling in the industrial region of Ostrava, which eventually 
led to Alois Schwarz being deprived of his position on the city council due to him being Jewish.


