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Niemcy po wojnie niezbyt rygo-
rystycznie rozliczali się z nazi-
stowską przeszłością. Jednym 
z przykładów tej słabości jest 
kariera dziennikarska Roberta 
Juliusa Greiffa. 

Żyrardów, lata II wojny świa-
towej. Kilkuletnie dzieci, za-
pewne z rodzin folksdojczów, 
posłusznie trzymają fl agi ze 

swastyką. Na pierwszym planie, widocz-
ny nieco z profi lu, generalny gubernator 
Hans Frank w mundurze. W tle, ubra-
ne na galowo, nastolatki ze Związku 
Dziewcząt Niemieckich – sekcji żeń-
skiej Hitlerjugend. Autorem tego 
zdjęcia jest Robert Julius Greiff, ko-
respondent dziennika „Krakauer 
Zeitung”. Człowiek, który znakomi-
cie potrafi ł się odnaleźć i w III Rze-
szy, i później w Republice Federal-
nej Niemiec.

Tuba Goebbelsa
Greiff urodził się 26 czerwca 1915 
roku we Wrocławiu – wówczas 
Breslau, stolicy pruskiej prowin-
cji Śląsk. Gdy miał 20 lat, zo-
stał powołany do Wehrmachtu 
i prawdopodobnie odbył roczną 
służbę zasadniczą w nieodleg-

łym Głogowie (Glogau). W latach trzy-
dziestych studiował też we Wrocławiu, 
choć nie jest jasne, czy uzyskał dyplom. 
Karierę dziennikarską zaczynał w pra-
sie lokalnej w Bolesławcu (Bunzlau) 
i Dzierżoniowie (Reichenbach).

Z dolnośląskiej prowincji wyrwał się 
po wybuchu wojny. Czas sprzyjał takim 
jak on. Na zajętych ziemiach polskich 
Niemcy zlikwidowali dotychczasową 
prasę i tworzyli nowe tytuły. Potrzebne 

były sprawne pióra, gotowe pisać pod 
dyktando nazistowskiej propagandy.

Od listopada 1939 roku w tzw. Gene-
ralnym Gubernatorstwie – na okupowa-
nych terenach Polski centralnej – uka-
zywała się „Krakauer Zeitung”, gazeta 
przeznaczona „dla wszystkich Niem-
ców, których obowiązek żołnierski lub 
polityczny przywiódł na ten obszar”: 
wojskowych, urzędników czy przedsię-
biorców i ich rodzin. W inauguracyjnym 
numerze słowo do czytelnika skierowa-
li minister propagandy Joseph Goeb-

bels i SS-Obergruppenführer Max 
Amann, prezes Izby Prasy Rzeszy. 
Pracą redakcji mocno od początku 
interesował się Hans Frank, który 
chętnie przyjmował i pouczał dzien-
nikarzy w swojej rezydencji na Wa-
welu. W dzienniku Franka z grudnia 
1942 roku czytamy, że nakład pisma 
sięgnął 140 tys. egzemplarzy.

To właśnie z tym tytułem związał się 
Greiff. W 1940 roku został koresponden-
tem „Krakauer Zeitung” w okupowanej 
Warszawie. Zamieszkał przy ul. Skoli-
mowskiej na Mokotowie – w bliskim 

Dwa życia Roberta Greiffa
Filip Gańczak

  Robert Julius Greiff 
(z prawej) w rozmowie 
z kanclerzem Austrii 
Alfonsem Gorbachem; 
z lewej dr Inge Cyrus, 
korespondentka 
tygodnika „Der Spiegel”; 

Wiedeń, 1961 rok

  Akt urodzenia 
Roberta Juliusa Greiffa z 1915 roku
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sąsiedztwie al. Szucha, przy której urzę-
dowało gestapo.

„Krakauer Zeitung” był „jednym naj-
istotniejszych ogniw propagandy hitlerow-
skiej na okupowanych ziemiach Polski” 
– pisze prof. Piotr Kołtunowski z UMCS 
w Lublinie, autor książki Strategia pro-
pagandy hitlerowskiej w Generalnym Gu-
bernatorstwie na podstawie „Krakauer 
Zeitung” (1939–1945). Gazeta wy-
chwalała „dzielny Wehrmacht”, sławi-
ła niemieckie osadnictwo na wschodzie 
i usprawiedliwiała zbrodniczą politykę 
III  Rzeszy, skierowaną w tej części Euro-
py głównie przeciwko Polakom i Żydom.

Praca was wyzwoli
Publicystyka Greiffa znakomicie wpaso-
wywała się w ten model. Młody dzien-
nikarz rozpisywał się o „wielkich zada-
niach”, które hitlerowska NSDAP ma do 
wykonania w Generalnym Gubernator-
stwie. Przekonywał, że Niemcy realizują 
na wschodzie misję cywilizacyjną. Z en-
tuzjazmem relacjonował gospodarskie 
wizyty Hansa Franka, otwarcie Domu 
NSDAP w Krakowie czy uroczystość 
przemianowania pl. Józefa Piłsudskiego 
w Warszawie na pl. Adolfa Hitlera. Zgod-
nie z wersją głoszoną przez propagandę 
III  Rzeszy, pisał o „narzuconej Niemcom 
wojnie”. Opłakiwał Igo Syma, aktora za-
strzelonego za kolaborację przez polskie 
podziemie. O niemieckich represjach 
w odwecie za zabójstwo Syma już nie 
wspomniał. Odnotował za to karę śmier-
ci dla Polaka oskarżonego o nielegalny 

ubój zwierząt i handel na czarnym rynku. 
Wyrok – jak przekonywał Greiff – miał 
pokazać, że administracja niemiecka za-
mierza „z całą ostrością prawa” występo-
wać przeciwko „wszelkim szkodnikom 
gospodarczym i sabotażystom”.

W artykułach Greiffa Polacy są poka-
zani tak, jak życzył sobie tego Goebbels 
– jako zacofany naród, który tylko dzię-
ki ciężkiej pracy dla Niemców może za-
pewnić sobie „znośne warunki bytowe”. 
Wcześniej jakoby nie byli zdolni do 
stworzenia sprawnie funkcjonującego 

państwa i już w przeszłości Niemcy 
często musieli zaprowadzać nad Wisłą 
porządek. Przedwojenną Polskę Greiff 
portretował jako „kraj epidemii”, w któ-
rym kulały transport i aprowizacja, 
a w krajobrazie miast rzucała się w oczy 
„brzydka i nieprzemyślana” zabudowa. 
Wszystko zaś, co najpiękniejsze – jak 
Pałac Saski – autor przedstawiał jako 
dzieło architektów niemieckich.

„Warszawa, miasto założone niegdyś 
przez niemieckich osadników [sic!] […] 
stała się miastem w obszarze władzy nie-
mieckiej […] Jego oblicze jest dziś wy-
znaczane wyłącznie przez pracę, która 
dokonuje się tu pod niemieckim kierow-
nictwem i według niemieckich przepi-
sów” – z dumą podkreślał dziennikarz. 
Milionową metropolię, „niegdyś wyda-
ną na pastwę zepsucia”, teraz – „odkąd 
Niemcy wzięli kierownictwo w swoje 
ręce” – miała cechować „żwawość pra-
cy”. Praca miała być „jedyną drogą ku 
przyszłości dla tego miasta, w którym 
ruiny świadczą o rozbitych iluzjach”.

Latem 1941 roku Greiff objeżdżał te-
reny, które Wehrmacht dopiero co zdobył 
na Sowietach. Przekonywał przy tym, 
że Niemcy tylko ubiegli atak ZSRR na 

  Hans Frank zwiedza Wydawnictwo Prasowe 
Kraków–Warszawa, wydawcę „Krakauer Zeitung”; Kraków, 
styczeń 1940 roku

  Greiff przekonywał, że Polacy sami są winni swojego losu; „Wściekła nienawiść i polityczna 
pycha dawnych polskich władców przywiodły nad ich stolicę i ich kraj surowy sąd wojny” – 
głosi podpis pod zdjęciem towarzyszącym reportażowi Warszawa oglądana z okna kawiarni
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Rzeszę, że milionowe armie bolszewickie 
„były gotowe zalać całą Europę”.

W jednej z wsi młody dziennikarz sfo-
tografował dwujęzyczny napis „Cześć 
naszym wybawcom. Herzlich willkom-
men!”. „Polska ludność, uwolniona od 
sowieckiego panowania, przywitała żoł-
nierzy niemieckich bramami triumfalny-
mi” – czytamy w reportażu. Greiff pisał 
o stalinowskim koszmarze: deportacjach, 
dostawach przymusowych i prześlado-
waniu wiary katolickiej. Nie dodał, że 
podobną politykę stosowali wobec Po-
laków Niemcy.

W Zambrowie dziennikarz spotkał 
grupę Żydów. Jeden z nich twierdził, że 
w czasach sowieckich był więziony za 
działalność antykomunistyczną. „Może 
jednak był on również jednym z tych, 
którzy wraz z towarzyszami komisarza-
mi wygłaszali z prymitywnej trybuny 
[…] płomienne mowy do proletariatu” 
– sugerował czytelnikom Greiff. Żyd 
antykomunista nie pasował bowiem do 
przekazu Goebbelsowskiej propagandy.

„Sklepy zostały splądrowane przez 
czerwonoarmistów i ludność cywilną, 
głównie przez Żydów, nim Niemcy zapro-
wadzili porządek” – to z kolei fragment 
korespondencji Greiffa z Białegostoku. 
Tamtejsi Żydzi mieli również strzelać 
zza węgła do wkraczających do miasta 
oddziałów Wehrmachtu. Dziennikarz nie 
wątpił w winę schwytanych ludzi. Zapew-
niał, że nie unikną „sprawiedliwego losu”.

Herrenmensch patrzy na getto
W dorobku Greiffa najbardziej haniebne 
są właśnie artykuły poświęcone Żydom. 
Pisał o nich pogardliwie: „krzywonosi 
nosiciele opasek na ramię”. Usprawied-
liwiał kroki podjęte przez administrację 
niemiecką na rzecz całkowitej izola-
cji Żydów w gettach. Przekonywał, że 

przedstawiciele tej społeczności przeno-
szą choroby, a dzielnice żydowskie to 
wylęgarnie „groźnych epidemii”, takich 
jak tyfus plamisty.

Utworzenie w październiku 1940 roku 
getta warszawskiego Greiff tłumaczył 
jednak nie tylko względami medycznymi, 
lecz także ekonomicznymi. „Dopiero grun-
towne wytępienie wpływu żydowskiego, 
który akurat w Dystrykcie Warszawskim 
[…] był szczególnie duży, utoruje drogę 
dla uporządkowanej, sprawnie pracującej 
gospodarki” – dowodził. Przekonywał, że 
leży to „przede wszystkim w interesie lud-
ności polskiej” i pozwoli na zapewnienie 
dostaw żywności. Zarzucał Żydom prze-
myt i windowanie cen. Pisał z satysfak-
cją, że w getcie będą mogli oszukiwać już 
tylko samych siebie. Do tego dochodziły 
argumenty natury estetycznej. Greiff pró-
bował bowiem wykazać, że dzięki powsta-
niu dzielnicy żydowskiej pozostałe ulice 
Warszawy „dużo bardziej przypominają 
warunki środkowoeuropejskie”.

Sam nie zabawił długo w tym mieście. 
W marcu 1942 roku przeniósł się do Kra-
kowa – stolicy Generalnego Guberna-
torstwa i centrali „Krakauer Zeitung”. 
Tam dwa miesiące później przyszła na 
świat jego córka Eva-Maria. W listopa-
dzie został ponownie powołany do Wehr-
machtu. Taki los spotykał wówczas wielu 
niemieckich dziennikarzy, bo armia, wy-
krwawiająca się w wojnie z ZSRR, stale 
potrzebowała uzupełnień.

Z akt żołnierzy Wehrmachtu prze-
chowywanych w Deutsche Dienststelle 
(WASt) w Berlinie wynika, że Greiff słu-
żył początkowo w okolicach francuskie-
go miasteczka La Rochelle na wybrzeżu 
Atlantyku. W 1943 roku trafi ł na front 
wschodni pod Leningrad, skąd jednak 
został szybko przeniesiony do spokoj-
nego wówczas Wrocławia. W grudniu 
1944 roku doczekał się syna – Hansa-
-Christiana. 20 kwietnia 1945 roku – już 
w stopniu porucznika – dostał się do nie-
woli. W aktach odnotowano, że stało się 
to w Grafenwöhr w Bawarii, co wskazy-
wałoby na to, że wpadł w ręce Amery-

  Żołnierz Wehrmachtu w trakcie lektury 
„Warschauer Zeitung” – regionalnej muta-
cji dziennika „Krakauer Zeitung”; Warszawa, 
wrzesień 1942 roku
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kanów. Dziewięć i pół miesiąca później 
został zwolniony. Mógł zacząć nowe ży-
cie w zachodnich Niemczech.

Umarł Hitler, niech żyje 
Adenauer
Nic już nie ma do zrobienia
Czas odpocząć od jedzenia.
Żadnych obaw, Bogu dzięki!
Mąki dosyć aż do śmierci.

To fragment książeczki dla dzieci 
Pieps und Paps, wydanej przez Greiffa 
w 1948 roku. W tej wierszowanej bajce 
próżno szukać szczęśliwego zakończe-
nia. Tytułowi bohaterowie, myszy polne, 
cierpią głód i niedostatek. Namówione 
przez kreta, udają się do miasta. Tam, 
owszem, można się najeść do syta. Na 
każdym kroku czyhają jednak niebez-
pieczeństwa: szczury, kot, ludzie. Pieps 
ginie w pułapce na myszy. Paps wraca 
z miasta z podkulonym ogonem. Kto 
mądry, zostaje w domu – brzmi morał. 
Ktoś mógłby pomyśleć, że kret to Hit-
ler, a myszy – oszukani przezeń Niem-
cy. Chyba jednak byłaby to zbyt daleko 
idąca interpretacja.

Po II wojnie światowej Greiff często 
zmieniał dom. Osiedlił się w Auerbach, 
skąd przeniósł się do Braunschweig. 
Wkrótce przeprowadził się do Bre-
my, następnie do Stuttgartu i wreszcie 
do Hamburga. Pracował jako redaktor. 
Szczyt jego kariery to lata 1959–1965, 
gdy szefował działowi zagranicznemu 
poczytnego i bardzo opiniotwórczego ty-
godnika „Der Spiegel”. Przeprowadzał 
wówczas wywiady z czołowymi poli-
tykami europejskimi i afrykańskimi. 
Po odejściu z redakcji współpracował 
m.in. ze szwajcarskim pismem „Weltwoche”.

Greiffowi nie zaszkodziła kompro-
mitująca przeszłość. Bo też weryfi ka-
cja kadr dziennikarskich w pierwszych 
latach RFN była bardzo powierzchow-
na. – Do 1951 roku odpowiadali za to 
alianci, w przypadku tygodnika „Der 
Spiegel” Brytyjczycy. Oprócz tego de-
nazyfi kacją na poziomie lokalnym zaj-
mowały się niemieckie izby orzekające. 
Po roku 1951 dobór personelu był wy-
łączną sprawą wydawnictw i redakcji. 
Zaangażowanie w nazizm zazwyczaj nie 

było przeszkodą w zatrudnieniu – tłu-
maczy dr Lutz Hachmeister, kierownik 
Instytutu Polityki Medialnej i Komuni-
kacyjnej (IfM) w Kolonii, autor książki 
Heideggers Testament. Der Philosoph, 
der Spiegel und die SS (Testament Hei-
deggera. Filozof, „Der Spiegel” i SS).

Dziś „Der Spiegel” chętnie angażuje 
się w debaty o niemieckich rozliczeniach 
z przeszłością nazistowską, wytyka roz-
maitym instytucjom błędy i zaniedbania 
w tej dziedzinie. Sam też jednak długo 
unikał rozliczeń we własnym gronie. 
Tymczasem – jak przypomina dziennik 
„Die Welt” – „istotna część pokolenia 

ro w 1959 roku, gdy był bliski objęcia 
schedy po Augsteinie. Pozostał jednak 
etatowym pracownikiem „Spiegla” aż do 
1978 roku, gdy przeszedł na emeryturę.

W SS służyli również inni dziennika-
rze i redaktorzy związani później z ham-
burskim tygodnikiem: Horst Mahnke, Jo-
hannes Matthiesen, Bernhard Wehner czy 
Paul Karl Schmidt, po wojnie używający 
nazwiska Carell. Ten ostatni kierował biu-
rem prasowym w Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych Rzeszy. Z kolei Wilfred 
von Oven, korespondent „Spiegla” w Ar-
gentynie, w czasie wojny był wysokim 
urzędnikiem w ministerstwie propagandy. 
– Kariera Greiffa pasuje do tego obrazu – 
podsumowuje dr Hachmeister.

Po roku 1945 były dziennikarz „Kra-
kauer Zeitung” przeistoczył się w demo-
kratę, obrońcę pokoju i wolności prasy 
oraz zwolennika sojuszu z USA. „Panie 
premierze, nie widać końca krwawych 
walk na Cyprze. Światowy pokój wy-
daje się zagrożony, spójność NATO jest 
zagrożona, a ingerencja sowiecka trudna 
do uniknięcia” – wyliczał w 1964 roku 
w rozmowie z Jeorjosem Papandreu, sze-
fem rządu Grecji. Trudności gospodarcze 
Algierii, którą odwiedził rok wcześniej, 
tłumaczył już nie zacofaniem cywiliza-
cyjnym, lecz gwałtownym załamaniem 
wpływów podatkowych.

Za rządów kanclerza Konrada Ade-
nauera (1949–1963) władze RFN wy-
chodziły z założenia, że osobom uwikła-
nym w nazizm – z wyjątkiem najbardziej 
znanych zbrodniarzy – należy się pełno-
prawne miejsce w społeczeństwie, o ile 
akceptują nowy, demokratyczny porzą-
dek. Kurt Georg Kiesinger, kanclerz 
RFN w latach 1966–1969, sam w cza-
sach III Rzeszy był członkiem NSDAP. 
Dopiero pokolenie ’68 zażądało silniej-
szych rozliczeń z przeszłością. Greiffa 
jednak ta debata już nie objęła. 2 lutego 
1967 roku zmarł nagle w Hamburgu na 
zawał serca. Później zaś szybko popadł 
w zapomnienie.

Serdecznie dziękuję dr. Klausowi-Petero-
wi Friedrichowi za cenne wskazówki.

Filip Gańczak – redaktor miesięcznika „Pamięć.pl”, 
autor książek Erika Steinbach. Piękna czy bestia? (2008) 
i Filmowcy w matni bezpieki (2011)

[zachodnioniemieckich] dziennikarzy po 
1945 roku rekrutowała się z osób, które 
w III Rzeszy miały bliskie związki z re-
żimem”. „Der Spiegel” nie był pod tym 
względem wyjątkiem.

Georg Wolff (1914–1996) był w czasie 
wojny SS-Hauptsturmführerem i kierow-
nikiem referatu w Wydziale III Służby 
Bezpieczeństwa (SD) w Oslo. W 1950 
roku nie przeszkodziło mu to w znale-
zieniu pracy w tygodniku „Der Spiegel”. 
W trakcie rozmowy kwalifi kacyjnej re-
daktor naczelny Rudolf Augstein zapy-
tał tylko: „Czy strzelał pan do Żydów?”. 
Gdy Wolff zaprzeczył, Augstein oznaj-
mił: „To jest pan zatrudniony”. Z czasem 
dawny esesman awansował na zastępcę 
redaktora naczelnego. Brunatna prze-
szłość zahamowała jego karierę dopie-


