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POS ZVKIWACZ ŚWIATOWEGO S Pl S KU
żvoowsKo-MAsoŃsrIEGo

GRlcoRlJ WlLHELMoWlcZ SZWARC, URoDZoNYW1883 R.W KlJoWlE lZNANY PoD PSEUDoNlMEM
DR. GREGoR, to roslłć WAZNA DLA RozWoJU ANTyKoMUNlSTycZNvCH TEoRll SplSKoWycH
XXWlEKU l SZUKANlAworót ZyDoWSKo-nłłsoŃst<lEGo SplSKU.IRZEZWIELE LATWyDAWAŁo
SlĘ, ZEWRAZ Z)EGo śnnte nct4 ZNlKNĘŁA RoWNlEZ JEGo pRoeAGANDoWA pUBLICvSTvKA. Nlc
BARDzlEJ MvLNEGo... pRAcE TEGo TypU zAcHowuJĄ DŁuGĄ zyworNość t tulvto UpŁywu
CZASU, ZAl NTERESoWAN l E PU BLICYSTYKĄ SCHWARTZ-BoSTU N lTScHA N l E TYLKo N l E o BU MARŁo,
ALE WRĘCZ PRZECIWNlE - PRZEZYWA oSTATNlo W RoSJl SWo|STY RENESANS.
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rodzicami byli bałtycki Nie-
l miecwilhelm Berthold schwarz
l i b"*".rk" Serbka Maria Bostu-

Jni.r.Takie wlaśnie oryginalne po-
chodzenie sprawiło, że kontakty mło-
dego Grigorij a z niemczyzną zawsze
byĘ żywe. Po ukończeniu studiów
prawniczych na Cesarskim Uniwer-
sytecie św. Włodzimierzaw Kijowie
został dziennikarzem i kryrykiem te-
atralnym. W 1910 r. z sukcesem zajął
się wydawaniem własnej gazeĘ,,Der
Siid Kopeken", która ukazywała się
do wojny, dość dobrze wpisując się
w zapotrzebowanie rynku. Było to

tanie apolityczne pismo przekaza-
jące najnowsze plotki i uzupełnione
senhrrmentalnymi powieściami w od-
cinkach.

W*J.HlTk"§fiH;f;
został internowany i skąd deportowa-
no go do Rosji. W zrviązku z narasta-
niem anĘniemieckich nastrojów w
1915 r., zrusyfikował swoje nazwisko,
występując od tejpory jako Grigorij
Wasiliewicz Bostunicz. Przez następ-
ne lata wykładał historię literatury i
teatru w insĘrtucie teatralryłn ŁyseŃi,

tworząc równocześnie sztuki teatral,
ne, opowiadania i farsy. Wybuchłe w
I9l7 r. rewolucję lutową, a następnie
pńdzierńkową, traktował jako efek
,,światowego spisku żydowsko -ma-
sońskiego'l Br Ń crynny ltdział w walce
z bolszewikami, a przedostawszy się
na tereny zajmowane przezbiĘch,
został agitatorem w służbie generałów
Antona Iwanowicza Denikina, a nastgp-

nie Piotra Nikołajewicza Wrangla. W
listopadzie I9żO r. z ocalĘmi kadrami
wojskbiĄch ewakuował się z Krymu
do GallipoĘ skąd następnie przeniósł
się do Bułgarii i Serbii.
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I ak zauważal, charakteryzując Bostu-

I nicza, Nicholas Goodrick- Clarke :

-,bezpośrednie doświadczenie rewo-
lucji nadało jego myśli zjadliwie anty-
bolszewicki charakter połą czony z Ńe-
złomną wiarą w żydowską konspiracię
światową". Jeszcze w czasie pobytu
na Balkanach w I9żI r. opublikował
on książkę Macoucmao u pyccKaa
p e B o^pqut. IIp a e0 a frructnuą e cK a,,
u npaeĄa pealtolag.Po razpierwszy
zostĄ w niej wyrażone jeg o przemy-
ślenia na temat rrświatowego spisku
żydowsko-masońskiego'i P o v,ry1 eździe
w 19żżr. do Niemiec jego działalność
na te1 płaszczyźnie od samego p o cząt-
ku uległa nasileniu. Takw Serbii, jak i
w Niemczech wkładał wiele wysiłku
w propagowanie P rotokołów Mędrców
Syjonu i głosił wykłady poświęcone
światowemu spiskowi. W 79ż3 r. na-
pisał serię arĘkułów poświęconych
wojnie domowej w Rosj5 obwiniając
za wszelkie zło z nią związane żydów
i masonów. wtrrrm okresie Bosfunicz
dokonał również znaczących zmian
w swoim życiu osobisĘm.W I9ż4
r. został naturalizowany i formalnie
zmienił nazwisko na dwuczłonowe
Schwartz-BostunitcĘ a rok później
ożenił się z Friedą Wolff.

o d wczesnych lat Bostunicz był
pod silnym wph7wem nurtów

mistycznych, teozofi.i, antropozofii
i ariozofii. W trakcie pobytu na emi-
gracji wspominał o mających miej-
sce w latach I9I7-I9I8 na Kaukazie
spotkaniach z jakimś nauczycielem.,
który przez niektórych autorów
identyfikowany jest jako grecko-or-
miański mistyk Georgij Iwanowicz
Gurdżilew. Jeszcze w 1919 r. Bo-
stunicz był członkiem Towarzystwa
Teozoficznego w Kijowie, a następnie
związał się z bułgarskimi teozofami.
W Niemczech zetknął się z ruchem
antropozoiczn,},rn, zaś w I9ż3 r. poznń
Rudolfa Steinera i przez najbliższe
lata pozostawał w kręgu jego myśli
i nauczania. Zmiana nastąpilaw I9ż9
r., kiedy to oskarżył zwolenników
Steinera o pomocnictwo żydowskim
konspiratorom i zwrócił się przeciwko
antropozofom. Konsekwencją tego
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było opublikowanie w 1930 r. pra-
cy Doktor Steiner, ein Schwindler wie
keiner ein Kapitel iiber Anthropolo-
gie und die geistige Verwirrungsarbeit
der Falschen Propheten. Pod koniec
latżO. związał się z Towarzystwem
Ariozofrcznyrn, na potrzeby którego
występowal jako ekspert w sprawie
sił tajemnych i ponadnarodowych.
W latach 30. był jednym z autorów
powstałego na bazie teozoficznego
,,Zum Licht" hanowerskiego perio -

dyku ,,Asgard", mającego w podtytule
znamienny dopisek,,Kampfblatt fiir
die Gótter der Heimat" (,,Pismo wal-
czące za b o gów oj czy zny " ) .

Ieszczew I9ż3 r. Bostunicz został

I mówcą partii nazistowskiej w Ba-
J-warii, a następnie brał czynny ldzial w
wielu spotkaniach partii nazistowskiej,
gdzie spotkał m.in. Adolfa Hitlera,
Maxa Erwina von Scheubner-Rich-
tera, Heinricha Himmlera i Alfreda
Rosenberga. W tym czasie pracował
w agencji informacyjnej,,Weltdienst"
Rosenberga, a od 1925 publikował
w najważniejszej (można by ruecz
wręcz flagowej) nazistowski ej gazecie
,Jy'tilkischer Beobachter'l W 19ż6 wy-
stąpił na konferencji NSDAP wMo-
nachiun1 a rok później otrzymał Ęrtuł

,,Reichsredner der NSDAP'I Prowadził
ożywioną działalność Ętacyną, jeż-
dżącpo caiym kraju iwygłaszając dla
członków partii odczyĘ poświęcone
żydostwu, masonerii, okulĘzmowi i
spiskom. Dzięki wsparciu finansowe-
mu partii wydawał kolejne książki po-
święcone tej problemaĘce. Opus mag-
num - Die Freimaurerei. Ihr Ursprung,
ihre Geheimnisse, ihr Wirken (OZa),
Die Bolschewisierung der Welt (I9ż9) ,
Jiidischer lmperialismus - 3000 Jahre
hebrriischer Schleichw ege zur Erląn-
gung der Weltherrschaft (tlZS) iluAe
undweib Theorie und die prąxis des
jiidischen Vampyrismus, der Ausbeu-
tung u. Verseuchung der Wirtsuólker
(tlSl). W 1931 r. zostal członkiem
partii nazistowskiej, a następnie wstą-
pił do SS. Odkwietnia dopazdziernika
1935 r. był kierownikiem oddziału
,rWolnomularstwo" V wydziaĘ SD
i kuratorem muzeum masonerii w Ber-
linie. Na potrzeĘ SD przygotował
szere g wewnę tr zny ch analn, rap ortów
i memorandów, w których wskazy-
wał na złowrogąrolę masonerii, ale
również antropozofii i teozofii, nie
wspominając o swoim wcześniejszym
zaangażowaniu w te nurty. Wkrótce
został odwołany na wniosek Rein-
harda Heydricha, który wyk azń jego
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niekompeten cj ę. Wyr aźną niechęć
do obsesyjnych poglądów Schwarz-
Bostunitscha można zauważyć nawet
raporcie wewnętrznym SD z 3 listo-
pada 1938 r., wktórym Hans Richter
dokonał zjadliwie kryĘcznej analizy
książki Die Freimaurerei. Wskazywal
on, że książka ta jest pełna błędów i
fałszu, co rnoże wprowadzać odbior-
ców w błąd i jest wręcz
niebezpieczne. Mimo
tego w l94ż r.,
w uznaniu jego

Pracyna temat
j ud aizmu
i masonerii,
Schwartz-
Bostunitsch
otrzymał
tytuł Ho-
norowe8o
profesora
SS. Wlistopa-
dzie L944 r., na
skutek osobistei re-
komendacji Heinricha
Himmlera, otrąrmał stopien
S S - Standartenflihrera.

Pod koniec wojny przez pewien czas
przebywał na zamku Erdmannsdorf
(Mysłakowice) na Śląsku, lecz wobec
zbliżaj ącej się ofensywy Armii Czer-
wonej zbiegł na tereny zachodnich
Niemiec. W 1945 r. 62-1etni wów-
czas SS-Standartenfiihrer Gregor

schwartz-Bostunitsch miał zostać
aresztowany przez Amerykanów
i prawdopodobnie w niedługi czas
później zmarl. Niewiemy, co działo
się z nim później ani kiedy dokładnie
zakończył życie. Przez wiele lat wyda-
wało się, żewraz z jego zniknięciem
zniknęła również j ego propagandowa
publicystyka. Nic bardziej mylnego...

Prace tego Ępu zaóowu
ją długą żywotność

i mimo upĘwu
czasu zaintere-

sowaniepub-
li cystyką
Schwartz
-Bostuni-
tscha nie
tylko nie
obumarłq
ale wręcz

przeży-
wa ostatnio

w Rosji swoi-
sty renesans. Ma-

jąca jaż 90lat książ-
ra MacoucmBo u pyccKaa

p e 8 o,,l1o 11u, w ciąż cie szy się zaintereso -

waniem i miała w ostatnich latach kil- .

ka wznowień (Moskwa, wyd. Burlsr,,
1995; Moskwa, wyd. Całrotera,
ż006). Z pewnością znaczna część
zafascynowanych nią czytelników
nie zdaje sobie sprawy z burzliwych
losów autora. #
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