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Wstęp tłumacza

Biografia Emila Krebsa, „poligloty wszechczasów” autorstwa poczdamskiego badacza  
Eckharda Hoffmanna to bynajmniej nie tylko zwykła relacja o losach tego niezwykłego Ślązaka. 
Hoffmann połączył w niej bowiem pasję poszukiwacza, tropiciela śladów po słynnym języko-
znawcy, z prawdziwym zacięciem historycznym. Swe wywody starał się on za każdym razem 
podeprzeć wielką ilością źródeł, cytatów, fragmentami listów, cytatami z prasy, a wszystko na 
dodatek okraszając anegdotami, historyjkami, które nadal są żywe pośród potomków i człon-
ków rodziny Krebsa. Sam zresztą należy do tego rodzinnego kręgu, gdyż jest stryjecznym wnu-
kiem Emila Krebsa i urodził się w Opoczce, w tym samym domu, w którym ów wielki „poliglota 
wszechczasów” zwykł spędzać swe urlopy. 

Hoffmann sam wzrastał zatem w kulcie swego krewniaka Emila Krebsa, któremu z wielką pieczo-
łowitością hołdowano w jego rodzinnym domu. Jak jednak sam przyznawał w jedynym z udzielonych 
wywiadów, postacią swego krewnego zajął się na poważnie dopiero przed kilkunastu laty. Dzięki jego 
rozległym studiom badawczym otrzymujemy dziś pracę, która należy do prekursorskich, gdy chodzi o 
płaszczyznę badań nad biografią Emila Krebsa. Dotychczas w literaturze polskiej znaleźć można było 
zaledwie kilka drobnych artykułów na temat tej postaci, które na dodatek ukazały się w prasie lokalnej 
i regionalnej, a zatem z natury skazane były na stosunkowo wąski krąg odbiorców. Niewielką notę bio-
graficzną Krebsa ujęto również w książce „Jak zostać poliglotą”, wydanej w 1983 r. przez Wydawnictwo 
KAW. Dziś pozycja ta należy niestety do książek raczej dawno zapomnianych.  

Prezentowana praca Hoffmanna posiada w dużej mierze charakter dokumentalny. Jej autor 
zapoznał się z niedostępnymi zwykle dla badaczy źródłami, przechowywanymi w Politycznym 
Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych Niemiec w Berlinie, oraz nieznanymi dotychczas 
dla historyków materiałami, należącymi do spuścizny po słynnym przemysłowcu Gustavie Krup-
pie von Bohlen und Halbach, które wchodzą w skład zbiorów Fundacji Alfreda Kruppa w Essen. 
Najcenniejsze z nich cytuje zresztą niekiedy w całości, nadając swej książce charakteru, jakim 
cechowały się fundamentalne prace historyków z okresu przełomu XIX i XX wieku. Nie obciąża 
to jednak tej pracy, lecz wręcz przeciwnie, podnosi jej wiarygodność. 

Hoffmann tylko niekiedy spogląda na postać Krebsa z perspektywy kultu, jakim darzono 
ją w jego kręgach rodzinnych na Dolnym Śląsku. Jego spojrzenie jest bardziej krytyczne, pełne 
wątpliwości. Wielokrotnie podkreśla, iż Emil Krebs był człowiekiem obdarzonym trudnym cha-
rakterem, postacią, która uciekała od świata, unikała kontaktów towarzyskich, wydzielała czas 
„audiencji” nawet dla członków swej najbliższej rodziny. W nawiązaniu do tych cech charakteru i 
skłonności do całkowitego oddania się swej pasji, jaką było nieustanne poznawanie nowych języ-
ków, ukazuje też dramat tego człowieka, który gotów był poświęcić swą osobistą karierę, aby tylko 
zyskać spokój i cenny czas potrzebny jego własnym studiom. Postawa taka, jakkolwiek chwalebna 
z idealistycznego punktu widzenia, zakończyć się musiała tragicznie – Krebs powróciwszy po 
pierwszej wojnie światowej z Chin nie potrafił się odnaleźć w Niemczech, w których zapanowały 
nowe, demokratyczne okoliczności. W niestabilnych warunkach politycznych, z jakimi zmagać 
się musiała Republika Weimarska, nikt nie potrafił w pełni zagospodarować jego wyjątkowych 
zdolności, a jego sytuacja materialna uległa dramatycznemu pogorszeniu. Następstwem było 
osłabienie jego kondycji psychicznej i fizycznej oraz coraz większe podupadanie na zdrowiu, co 
ostatecznie w 1930 r. doprowadziło do jego śmierci. 

Krebs miał jednak swój czas - czas, który wykorzystał w najbardziej owocny sposób, jaki 
można sobie tylko wyobrazić. Był z pewnością człowiekiem genialnym i to nie tylko ze względu 
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na łatwość, z jaką przychodziła mu nauka kolejnych języków. A według powszechnie przyjmo-
wanej opinii zdołał ich poznać 68, zaś zajmował się łącznie około 120 językami. Był genialny ze 
względu na samodyscyplinę i skrupulatność, z jakimi podchodził do swej pasji, lecz również 
do życia. Zawsze dokładny, zawsze ułożony, zawsze wewnętrznie tak samo zbudowany. Przede 
wszystkim jednak pracowity ponad miarę! Był wręcz tytanem pracy. A czymże jest geniusz i wy-
jątkowość, jeśli nie stałym doskonaleniem się, utrwalaniem i powtarzaniem, tak aby ostatecznie 
móc osiągnąć najwyższy z możliwych stopień doskonałości i zaprezentować go całemu światu? 
Wolfgang Amadeusz Mozart, zapytany kiedyś o swój geniusz muzyczny, stwierdzić miał: „95 pro-
cent to ciężka praca, reszta to szczęście!” Zasada ta w równym, jeśli nie w większym stopniu, 
dotyczyć musiała również Emila Krebsa! Porównanie Krebsa z Mozartem uzasadnione jest o tyle, 
że losy ich życia naznaczone były tym samym fatum, które zwykle dotyka ludzi genialnych. Pra-
cują w zaciszu swych domowych gabinetów, schodzą w cień tego świata, pozostają niezrozumiani 
przez im współczesnych, a nawet odbierani są jako nieszkodliwi dziwacy i jedynie niekiedy ich 
praca zostaje doceniona, lecz zwykle już po ich śmierci. Zaiste, jakże prawdziwe w kontekście 
Emila Krebsa jest przesłanie zawarte w przysłowiu, iż „korzenie pracy zawsze są gorzkie, a jej 
owoce niekiedy bywają słodkie”. „Bywają słodkie”, lecz nie zawsze muszą być słodkie. Obcując z 
książką Eckharda Hoffmanna, takie właśnie przesłanie można wyczytać z jej kart. 

Emil Krebs postrzegany jest zwykle jako poliglota i językoznawca, który pozostawił po sobie 
niewiele prac naukowych. Postać ta jest zwykle szufladkowana jako osoba, która poznała tyle to, a 
tyle języków, a tym samym ustanowiła i pobiła rekordy ludzkich możliwości w tej dziedzinie. Za-
szła tym samym na ich najdalsze krańce. Zwykle nie dostrzega się jednak, że za pasją tą kryje się 
wiele wielkich wartości, które są najważniejsze w kontaktach międzyludzkich. Krebs, co aż nadto 
dobrze udowadnia w swej książce Eckhard Hoffmann, zainteresowany był poznawaniem nie tyl-
ko języków, lecz przede wszystkim kultur i dziedzictwa poszczególnych narodów. Jakaż może być 
wyższa wartość niż chęć zbliżenia się i poznania ludzi innych ras, języków, kultur, złożoności ich 
historii? Bez nienawiści, bez kierowania się stereotypami, bez wystawiania zbyt pochopnej oceny 
wobec obcych. Za jego pasją krył się zatem głęboki ludzki wymiar podejścia do świata. Pod tym 
względem stał z całą pewności w sprzeczności wobec świata i czasów, w jakich przyszło mu żyć, 
przepojonych do cna nacjonalizmem. Pod tym również względem dalece zapewne wyprzedzał 
nie tylko swą epokę, lecz również stanowić by mógł wzorzec dla nas - współczesnych. Niewątpli-
wie należał tu do szlachetnych wyjątków w wymiarze ogólnoludzkim i ogólnoświatowym. 

Tak, Emil Krebs był dzięki temu obywatelem świata! Lecz nigdy też nie zapomniał o swojej 
sielskiej, małej Ojczyźnie, jaką stanowiła dla niego ziemia świdnicka, ze Świebodzicami, gdzie 
przyszedł na świat, z Opoczką, w której spędził swe dzieciństwo i w późniejszym czasie spędzał 
swe urlopy, ze Świdnicą, gdzie na poważnie poznawał swe pierwsze języki i gdzie stał jego kościół, 
owa drewniana, skromna z zewnątrz, lecz cudowna w swym wnętrzu świątynia, jaką jest Kościół 
Pokoju. Nie zapominał również o Wrocławiu, dumnej stolicy Dolnego Śląska, gdzie rozpoczynał 
swe pierwsze studia z zakresu teologii i poznał znaczenie Nowego Testamentu jako niezmiernie 
przydatnego źródła do poznawania kolejnych języków. 

Emil Krebs należy z pewnością do rzędu najsłynniejszych postaci, jakie kiedykolwiek zwią-
zane były z ziemią świdnicką i Świdnicą. Jego znaczenie dla tego terenu, dla naszej małej Ojczy-
zny przyrównać można dosłownie i w przenośni do znaczenia słynnego diamentu Koh-i-noor 
dla korony brytyjskiej. Oby jego postać stanowiła zawsze drogowskaz na drodze do poznawania 
nowych kultur i języków! Dla mieszkańców Świdnicy i powiatu świdnickiego z całą pewnością 
może być powodem do nieskrywanej dumy! 

Sobiesław Nowotny      
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Wstęp autora

Znajomość języków obcych jest w obecnych czasach na wielu płaszczyznach kluczem 
do osiągnięcia kariery zawodowej i sukcesu. Prowadzenie globalnych powiązań gospo-
darczych, nawiązywanie kontaktów kulturalnych między poszczególnymi narodami, lecz 
również rozwijanie własnych, osobistych zainteresowań, idących w kierunku poznawania 
obcych krajów i kultur, wydają się niemożliwe bądź niezmiernie trudne bez odpowiednich 
przygotowań językowych. Są one dzisiaj częścią składową dobrego, ogólnego wykształcenia. 
Już w przedszkolach zaznajamia się dziecięcych podopiecznych z obcymi językami. Proces 
ten kontynuowany jest potem w szkole. Dzieci obcują z kilkoma językami. Kontynuacji na-
uki języków i postępu w ich nauczaniu oferuje uczniom wszystkich starszych klas. Rozwój, 
zmierzający w tym kierunku, utrwala podstawy porozumienia między narodami i ułatwia 
pokonywanie przeróżnych wzajemnych zależności. Od dawna, lecz szczególnie od połowy 
XIX wieku, uwarunkowania polityczne i naukowa wymiana myśli wymagały znajomości 
języków obcych. Odpowiednio wykształceni tłumacze wychodzili naprzeciw temu. Są oni 
obecnie nieodzowni. Dotyczy to również gospodarki. Jednakże w tym wypadku wymaga się, 
aby przedstawiciele prowadzący rokowania sami do pewnego poziomu znali konkretne ję-
zyki obce bądź też wszyscy uczestnicy rozmów decydują się na używanie języka znanego 
wszystkim stronom rozmów (przeważnie języka angielskiego). Dostrzec tu możemy dzisiej-
szą wartość wyuczonych języków.  

W dziejach ludzkości, a dotyczy to również bardzo odległych epok, napotykamy na lu-
dzi,  którym posługiwanie się obcymi językami przychodziło stosunkowo łatwo. Tego typu 
ludzi, znających wiele języków, których napotkać można do dziś, nazywa się poliglotami 
bądź nawet „hiperpoliglotami”, lecz nie można ich stawiać na równi z osobami znającymi za-
ledwie kilka języków. Osobom posiadającym ogólne wykształcenie taka umiejętność wydaje 
się nierzeczywista lub trudna do wyobrażenia. Biografie tych wyjątkowych ludzi są trudne 
do zbadania i być może jest to zadanie nawet nie do końca możliwe do realizacji. Jednym 
z tego rodzaju „hiperpoliglotów” był Emil Krebs. Jemu poświęcona jest właśnie niniejsza 
publikacja. 

Na łamach niniejszej książki starano się w jak największej mierze unikać informacji 
na temat panujących ówcześnie stosunków politycznych. Pierwszoplanowym jej zadaniem 
jest ukazanie życia i działalności tego „wyjątkowego człowieka” z przeszłości i utrwalenie 
jego doświadczeń dla przyszłości. Z tego też powodu rozważania te skupiają się tematycznie 
przede wszystkim na studiach językowych Krebsa, którymi zajmował się przez całe życie i na 
jego wyjątkowych zdolnościach językowych. 

Informacji niezbędnych do napisania tej publikacji udzieliły: Archiwum Polityczne Mi-
nisterstwa Spraw Zagranicznych Niemiec w Berlinie (akta osobowe Emila Krebsa i inne za-
chowane tam materiały), Historyczne Archiwum Alfreda Kruppa von Bohlen i Fundacja 
Halbacha w Essen (FAH 4 E847) i Archiwum C. & O. Vogta w Instytucie Badań nad Mózgiem 
Uniwersytetu Heinricha Heinego w Düsseldorfie. Z tego miejsca chciałbym wyrazić serdecz-
ne podziękowania wszystkim tym instytucjom. Na szczególne podkreślenie zasługuje rów-
nież wnuczka Amandy Krebs, pani Brigitte Mayr z Pforzheim/Gaienhofen, która na potrzeby 
tej publikacji udostępniła prywatne zdjęcia i dokumenty dotyczące pary małżeńskiej Emila 
i Amandy Krebsów. Również jej chciałbym bardzo serdecznie podziękować. Rozległe infor-
macje pochodzą również z moich własnych prywatnych zbiorów, jak również ze zbioru zdjęć, 
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tzw. „Pamiętnika w obrazach” autorstwa Alfonsa von Mumma, cesarskiego nadzwyczajnego 
posła i samodzielnego ministra. Streszczony spis publikacji znajduje się na końcu tej książki.   

W 2011 r. berliński publicysta Peter Hahn we współpracy z autorem niniejszej książki 
i różnymi współpracownikami Ministerstwa Spraw Zagranicznych Niemiec oraz Instytutu  
Badań nad Mózgiem Uniwersytetu Heinricha Heinego w Düsseldorfie wydał książkę na temat 
Emila Krebsa w Wydawnictwie Oaza (Oase Verlag) w Badenweiler (ISBN 978-3-88922-097-4).  
W kwietniu 2017 r. niemieckie Wydawnictwo Harrasowitza w Wiesbaden opublikowało w 
ramach serii „Języki obce w historii i współczesności” książkę pod redakcją prof. Helmuta 
Glücka z Bambergu i prof. Konrada Schrödera, pt. „Emil Krebs. Geniusz językowy w służbie 
dyplomacji” (ISBN 978-3-447-10740-2). Autorem tej publikacji jest Eckhard Hoffmann z 
Poczdamu.  

Moje badania w przeróżnych niemieckich archiwach, które trwały ponad dziesięć lat, 
przy współudziale władz miasta i powiatu świdnickiego ukoronowane zostały polsko-nie-
miecką wystawą, która z wielkim sukcesem mogła być pokazana w wielu polskich miastach 
na Śląsku. Również wykłady wygłoszone w liceach w Świdnicy i umieszczenie pamiątkowej 
tablicy na szkole w Świebodzicach świadczą o wielkim zainteresowaniu postacią Emila Kreb-
sa w Polsce. Chciałbym z tego powodu wyrazić swą serdeczną wdzięczność. Pragnę z tego 
miejsca szczególnie gorąco podziękować świdnickiemu historykowi i tłumaczowi Sobiesła-
wowi Nowotnemu za jego niezmordowaną pracę. Bez jego pomocy i stałego merytorycznego 
wsparcia, którego udzielał Służbie Językowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Niemiec 
oraz Niemieckiemu Konsulatowi Generalnemu we Wrocławiu, o „wskrzeszeniu” śląskiego 
poligloty Emila Krebsa nie mogłoby być mowy.   

Eckhard Hoffmann   
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W okresie dzieciństwa i szkoły

Emil Krebs urodził się 15 listopada 1867 r. w Świebodzicach (dawniej Freiburg na Śląsku) 
jako najstarszy z dziesięciorga dzieci Gottloba i Pauline Krebsów.

Jego ojciec, urodzony 31 grudnia 1834 r. w Starym Jaworowie (dawniej Alt-Jauernick), 
był cieślą. Jego matką zaś była Pauline z domu Scholz, która przyszła na świat 8 maja 1845 r. w 
Opoczce (Esdorf), w powiecie świdnickim (Schweidnitz). Ze względów zawodowych rodzina 
Krebsów przeniosła się do rodzinnej miejscowości matki. Miejscowość Opoczka, oddalona 
zaledwie kilka kilometrów od Świdnicy, tworzyła wraz z Makowicami (Schwengfeld) jedną 
gminę. Dokumenty statystyczne z 1885 r. (mniej więcej z okresu, w którym Emil Krebs zdawał 
maturę) wspominają, że „wieś Opoczka obejmuje 269 ha, 48 domów, 388 mieszkańców, zaś 
wieś Makowice: 346 ha, 32 domy i 346 mieszkańców.” Dziś okolica ta oprócz powiatowego 
miasta Świdnicy (z ewangelickim Kościołem Pokoju wpisanym na listę Światowego Dziedzic-
twa UNESCO) kojarzona jest przede wszystkim za sprawą sąsiedniej wsi Krzyżowej (Krąg z 
Krzyżowej). Z Opoczki, względnie z Makowic, w ciągu około 45 minut spokojnego marszu 
dostać się można pieszo do Krzyżowej.  

Gdybyśmy chcieli dokonać niewielkiej wycieczki do świata ówczesnych warunków panu-
jących na wsi, wówczas, dokonując oceny z naszej dzisiejszej perspektywy, stwierdzilibyśmy, że 
tamtejsze możliwości kształcenia były niezmiernie trudne czy wręcz niemożliwe. Wyprawa tego 
rodzaju utwierdziłaby nas jednak zarazem w przekonaniu, że wielce uzdolnione dzieci mimo 
wszystko otrzymywały swą życiową szansę, o ile nauczyciele potrafili w miarę szybko dostrzec 
ich zdolności i potrafili je wesprzeć.   

Ówczesna jednoklasowa ewangelicka Szkoła Podstawowa w Opoczce powstała w 1830 r. 
W owym czasie nauczyciel uczył w jednym pomieszczeniu dzieci pochodzące z obu wspo-
mnianych wcześniej wsi. Katolicką szkołę w Makowicach utworzono dopiero w późniejszym 
czasie. 

Zaopatrzenie w wodę w Opoczce nie należało do najlepszych. Tylko trzy studnie wytrzymy-
wały najgorszy okres suszy. Chłopi wielokrotnie musieli wówczas przywozić wodę w beczkach 
na gnojówkę z pobliskiego Oślego Potoku (niem. Esbach), aby móc napoić swe bydło. Szkoła w 
szczególny sposób cierpiała na brak wody, gdyż położona była na końcu wąskiej dróżki na tzw. 
„Szkolnej Górce”. Wodę dla nauczyciela nosili w owym czasie jeszcze uczniowie. Dopiero w póź-
niejszym okresie położono wodociąg do szkoły. 

Mały Emil miał doskonałą okazję, aby wyszaleć się w Opoczce do syta. Wiejskie otoczenie 
udzielało też licznych kryjówek. Jego zdolności, o czym dowiemy się szerzej w późniejszym cza-
sie, szybko zostały rozpoznane i otrzymał należyte wsparcie. Jednakże do dnia dzisiejszego w 
kręgu naszej rodziny kursuje anegdota, która warta jest w tym miejscu przypomnienia. 

I Okres dzieciństwa, szkoły
i czas studiów  



- 7 -

Zanim Emil przyjęty został do szkoły, za sprawą swego wuja Reinholda Scholza doznał nieco 
bolesnego doświadczenia. W okresie zimy, przy trzaskającym mrozie sprawdzać miał raz języ-
kiem, czy wykonana z metalu klamka przy drzwiach wejściowych jest rzeczywiście zimna. Natu-
ralnie jego język przywarł do klamki. Zdołał go od niej oderwać ale skaleczył się. Jego wuj twier-
dził później, że pomógł mu w ten sposób zostać geniuszem językowym. Dopomógł mu bowiem 
w tym, aby jego język stał się bardziej giętki. Naderwana skórka została za jego radą usunięta. 
Potomkowie Reinholda Scholza jednoznacznie stwierdzają, że historyjka ta jest prawdziwa. Mo-
żemy ją zatem zapisać do szeregu „wiarygodnych” anegdot. 

W 1873 r. rozpoczął się dla Emila Krebsa okres nauki w wiejskiej szkole. Jego nauczycielem 
był wówczas, co wiemy z późniejszych wypowiedzi pani Amandy, pan Theodor Hoffmann. O 
pierwszych latach kariery szkolnej Emila nie zachowały się żadne informacje. Później jednak 
pewien przypadek odegrać miał decydującą rolę dla całego jego dalszego życia. 

Gdy Emil miał około dziesięciu lat, znalazł w budynku szkolnym słownik języka francuskiego. 
Zabrał go do domu i potajemnie uczył się tego języka, nie zwracając zupełnie uwagi na wymowę. 

Nie podzielił się tym faktem ze swo-
imi kolegami ze szkoły i wycofał się 
z dotychczasowych zabaw. Po kilku 
tygodniach uznał, że powinien swą 
wiedzą podzielić się z drugim czło-
wiekiem, w tym wypadku ze swym 
nauczycielem. „Parlez vous Fran-
zais”, jednakże wypowiedziane w 
sposób zgodny z zapisem, usłyszał 
nauczyciel Hoffmann z ust swoje-
go ucznia. Zamiast usłyszeć słowa 
uznania z ust swych kolegów, Emila 
otoczył gromki śmiech wywołany 
jego łamaną francuszczyzną.

Nauczyciel był zdumiony. 
Wnikliwe pytania, jakimi zarzuci-
li Emila nauczyciel i jego rodzice, 
wykazały jego prawdziwy zapał, jak 
również predyspozycje do nauki ję-
zyków obcych. Obserwował on do-
kładniej młodego chłopca w póź-
niejszym czasie i dostrzegł wkrótce 
jego wyjątkowe zdolności. Podczas 
rozmowy przeprowadzonej z jego 
ojcem skłonił go do wysłania syna 
do szkoły średniej. Ponieważ ojciec 
pochodził ze Świebodzic, a w mie-
ście tym ciągle mieszkali jego krew-
ni, dlatego też Emil Krebs z dniem 
1 kwietnia 1878 r. rozpoczął naukę 
w klasie zwanej sekstą w tamtejszej 
Średniej Szkole Mieszczańskiej i 
Realnej (przy ulicy Świdnickiej).  
Dwa lata później (w 1880 r.) okaza-

Budynek dawnego gimnazjum ewangelickiego w Świdnicy 
(pocztówka z początku XX w.)
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ło się, że szkoła ta niewiele może mu już po-
móc w jego rozwoju. Sam miał nawet stwier-
dzić, „to nie jest szkoła właściwa dla mnie, 
chcę się przenieść do gimnazjum.” Najnowsze 
badania na temat tej szkoły pozwalają jednak 
sądzić, że jeden z tamtejszych nauczycieli, 
który przeniósł się właśnie do gimnazjum w 
Świdnicy, skłonił Emila Krebsa do zmiany 
szkoły, tym bardziej, że nauczyciel ten sam 
nauczał języków obcych. 

Amanda Krebs znalazła w późniejszym 
czasie pewną małą książeczkę. Wspomniała 
o tym w jednym ze swych listów – nawet jeśli 
z jego treści można by się spodziewać innego 
przebiegu faktów związanych z początkami 
pasji językowej Emila – pisząc: „Znalazłam 
później w jego bibliotece małą wąską książecz-
kę (podręcznik „Ploetza”) dotyczącą podstaw 
języka francuskiego, w której dziecięcym pi-
smem obok słówek w języku niemieckim zapi-
sane były słówka angielskie, francuskie i wło-
skie.” Ten podręcznik stanowić miał prawdziwe 
podwaliny do nauki języków. Godnym pod-
kreślenia dla tego okresu jest przede wszystkim 
fakt, iż już w tym czasie rozpoznać można u 
Emila Krebsa wyraźną skłonność w dążeniu 
do celu, wytrwałość i nieuświadomioną jeszcze  
zdolność do nauki języków na zasadzie samo-
uctwa. 

W 1880 r. Emil Krebs przeniósł się do ewangelickiego gimnazjum w Świdnicy (późniejszej 
Szkoły Średniej im. Schlagetera). Do szkoły tej uczęszczało wiele sławnych w późniejszym czasie 
postaci: Wolfgang von Websky (malarz, 1895-1992), Johann Christian Günther (wybitny nie-
miecki poeta okresu między barokiem a epoką Goethego, 1695-1723), Carl Gotthard Landhans 
(budowniczy, m.in. Bramy Brandenburskiej w Berlinie i tzw. „Meierei” w Nowych Ogrodach w 
Poczdamie, 1732-1808), Carl Gottlieb Svarez (twórca Pruskiego Prawa Krajowego, 1746-1798), 
poeci Dieter Laube i Moritz hrabia von Strachwitz (1822-1847), germanista Karl Weinhold (1823-
1901), minister finansów w rządzie Bismarcka Adolf von Scholz (1833-1924), pruski minister do 
spraw wyznań Konrad von Studt (1838-1921). Krótko związany był z tą szkołą również Manfred 
von Richthofen (słynny „Czerwony Baron”, 1892-1918), jak również Helmuth James hrabia von 
Moltke (1907-1945), który w poczdamskim gimnazjum Einsteina zdał swą maturę. Nie można w 
tym miejscu również zapomnieć postaci Heinricha Laubego (1806-1884), wieloletniego dyrekto-
ra wiedeńskiego Teatru Zamkowego. 

Na budowę tej szkoły zezwolono tutejszym ewangelikom na mocy Konwencji w Altranstädt 
z 1708 r. i w tym samym roku ją założono. W 1812 r. zarząd nad nią powierzono miastu Świdni-
cy. Pod koniec lat 30. XX wieku stworzyła ona wraz z Wyższą Szkołą Realną Średnią Szkołę dla 
Chłopców im. Schlagetera. 

W gimnazjum świdnickim ujawniły się bardzo szybko nadzwyczajne zdolności Krebsa do 
nauki języków obcych i do matematyki. 

Świadectwo maturalne Emila Krebsa 
(odpis ostatniej strony)
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„Program Ewangelickiego Gimnazjum w Świdnicy”1 dla roku maturalnego 1887 wymienia 
36 godzin nauczania w tygodniu. Z tego 8 godzin łaciny, 6 godzin greki, 2 francuskiego, 2 he-
brajskiego i 4 godziny matematyki. Krebs z powodu swych nadzwyczajnych zdolności matema-
tycznych został zwolniony z codziennych zajęć lekcyjnych z tego przedmiotu w okresie roku, w 
którym zdawać miał maturę, jednakże pod warunkiem, że co tydzień będzie dostarczał sprawoz-
danie z poczynionych postępów w nauce. Ze „spisu maturzystów” wynika, że został on zwolniony 
„z egzaminu ustnego”. Jako wybrane przez niego kierunki studiów we wspomnianym programie 
szkolnym wymieniano „teologię i filologię”. 

Na łamach „Wiadomości Szkolnych” z 1931 r. wspominano Emila Krebsa i jego nadzwyczaj-
ne zdolności na płaszczyźnie języków obcych i matematyki. 

Zachowany w aktach osobowych niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych odpis 
jego świadectwa z 17 marca 1887 r., który poświadczony został w Boguszowie Gorcach, doku-
mentuje, że Krebs „prowadził się moralnie i wykazywał pilność oraz naukowe zainteresowania, 
był przyjaznego usposobienia i zachowywał się porządnie i w ułożony sposób”, zaś wobec swych 
nauczycieli i przełożonych „zachowywał się stale skromnie i z szacunkiem.” Poza tym dostrzega-
no jego „stałą pilność i wyraźne naukowe zainteresowania.” „Z tego powodu zwolniony miał być 
z ustnych egzaminów.” 

Oceny jego umiejętności na płaszczyźnie języków obcych, mianowicie łaciny, języka starogrec-
kiego, francuskiego i hebrajskiego wahały się między ocenami „dobry” i „bardzo dobry”. Wydaje 

się, że język hebrajski należał w owym czasie do 
jego szczególnie mocnych stron: „Za pracę egza-
minacyjną na temat Ks. Wyjścia rozdz. XXXIII, 
wers 1-5 otrzymał on ocenę »bardzo dobry«; 
wykazywał umiejętności wychodzące dalece 
poza normalny poziom. Również jego osiągnię-
cia na innych płaszczyznach były bardzo dobre. 
Tym samym otrzymał on świadectwo dojrzało-
ści z ogólną oceną »bardzo dobry«.”   

Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że Krebs jako 
samouk zajmował się w tym czasie nauką jesz-
cze ośmiu dalszych języków (arabski, angielski, 
włoski, nowogrecki, polski, rosyjski, hiszpań-
ski i turecki), to wystawiane mu oceny nabiera-
ją tym większej wagi. Bardzo dobre oceny jego 
zdolności matematycznych opatrzone dodat-
kową uwagą: „dodatkowo wychowanek stale 
z dobrym skutkiem zajmował się prywatnie 
dyscyplinami matematycznymi, które dalece 
wykraczają poza program nauki gimnazjalnej”, 
prowadzą nieuchronnie do pytania, czy Emil 
Krebs nie powinien zająć się również studio-
waniem matematyki. 

Oprócz dobrych ocen z dalszych przed-
miotów warto jeszcze wspomnieć jego osią-
gnięcia z zajęć sportowych: „były jedynie do-
stateczne”. 

Kopia korespondencji z 1930 r., której 
uprzejmie udzielono na potrzeby tej książki przez obecne „Archiwum Cecylii i Oskara Vogta” 

Emil Krebs w wieku maturalnym
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przy Uniwersytecie Heinricha Heinego w Düsseldorfie, a która prowadzona była przez ówczesny 
Instytut Badań nad Mózgiem im. Cesarza Wilhelma i dawnym nauczycielem Emila Krebsa, dr. 
Ludwigiem Worthmannem, potwierdza nadzwyczajne zdolności językowe Krebsa już w okresie, 
gdy uczęszczał on do szkoły. 

Dr Zwirner2 zapytywał 19 maja 1930 r. dr. Worthmanna o jego wspomnienia na temat jego wcze-
śniejszego ucznia Emila Krebsa. Zainteresowania naukowe Zwirnera dotykały przede wszystkim nad-
zwyczajnych zdolności językowych Krebsa. „Rzekomo miał on być również bardzo uzdolniony pod 
względem matematycznym, co w przypadku językoznawców stosunkowo rzadko się spotyka.” 

Dr Ludwig Worthmann odpowiedział na to pytanie w następujący sposób: „oczywiście, że 
zachowałem bardzo dobrze w pamięci mojego dawnego ucznia, późniejszego radcę legacyjne-
go Emila Krebsa. Z całego tego wyjątkowo uzdolnionego rocznika był on niekwestionowanym 
prymusem. Jeśli chodzi o język hebrajski, którego naukę wybrał sobie w dobrowolny sposób, w 
analizie tekstów dalece wyprzedził swego nauczyciela, który znał tylko język hebrajski, dopisując 
informacje, jak to, czy inne słowo brzmiało dodatkowo w języku asyryjskim czy też arabskim. 
Fakt, iż był on zarazem jednym z najbardziej uzdolnionych uczniów, gdy chodzi o matematykę, 
potwierdził mi jeszcze przed kilkoma tygodniami jego ówczesny nauczyciel matematyki, prof. dr 
Hübner, który nadal mieszka w naszej miejscowości.” W dalszej kolejności, gdy chodzi o dalsze 
pytania, dr Worthmann kierował dr. Zwirnera do jego brata Arthura Krebsa, sołtysa w Grodzisz-
czu (należącym do majątku w Krzyżowej) i prof. dr. Adolpha Gutweina z Wrocławia, „ówczesne-
go stałego kolegi Emila Krebsa z równoległej klasy”. 

Cechy charakteru, które wyróżniały go w szkole, tj. skromność i szacunek wobec przełożo-
nych, towarzyszyły mu stale w życiu i przebijały się w dojrzałej formie w najprzeróżniejszych 
pismach zachowanych w jego aktach osobowych. Z całą pewnością przeszkadzały mu one jednak 
najwyraźniej w osiągnięciu osobistej kariery zawodowej. Miał on z całą pewnością świadomość 
swej genialnej wiedzy i możliwości na płaszczyźnie wiedzy językowej, lecz również na innych 
płaszczyznach, nie potrafił jednak przełożyć ich na własną korzyść w stosunku do swych przeło-
żonych. Dotyczy to w szczególności późniejszego okresu, kiedy to zatrudniony był w berlińskich 
ministerstwach. 

W okresie studiów

Emil Krebs, po zdaniu matury latem 1887 r., złożył papiery na Uniwersytecie Wrocławskim, 
zamierzając podjąć studia na kierunkach teologii i filozofii.

Wybór tych kierunków przypisać zapewne należy wpływom jego matki, która była bardzo 
surową, wierzącą ewangeliczką. Jednakże już po jednym semestrze przeniósł się on na Uniwersy-
tet im. Fryderyka Wilhelma (obecnie Uniwersytet Humboldta) do Berlina, gdzie zmienił kieru-
nek studiów na nauki prawnicze. To krótkie intermezzo we Wrocławiu bardzo mocno wpłynęło 
jednak na jego studia językowe, którymi zajmował się przez całe życie. Poświadczają to pisma o 
charakterze religijnym, które znajdowały się w jego posiadaniu, przede wszystkim Nowy Testa-

2  Dr med. Eberhard Zwirner, ur. 1.10.1899 r. we Lwówku Śląskim, zm. 11.07.1984 r. w Nottuln był w tym okresie kierownikiem katedry 
w Instytucie Badań nad Mózgiem im. Cesarza Wilhelma w Berlinie, w późniejszych, czasie od 1964 r. był profesorem zwyczajnym (katedra 
fonetyki i fonologii) na Uniwersytecie w Kolonii. 
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ment reprezentowany w 61 językach. W jego prywatnej bibliotece znajdowały się również prace 
wydane w przeróżnych językach świata dotyczące takich religii jak islam, buddyzm czy też tao-
izm. 

W Berlinie starał się on o przyjęcie do nowo powstałego Seminarium Języków Orientalnych.3 
Stał się on bowiem w pełni świadomy swego właściwego powołania, mianowicie kwestii związa-
nych z językami obcymi. Jego prośba o przyjęcie do pracy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Niemiec poświadcza, że podczas swych studiów we Wrocławiu poświęcał się on swym ulubio-
nym zajęciom, mianowicie nauce języka arabskiego i tureckiego. Sam mówił zresztą na ten te-
mat: „Nie zaniedbując studiowania języka tureckiego i arabskiego, zacząłem uczyć się kolejnego 
języka, mianowicie chińskiego. Ze względu na swą wyjątkowość język chiński pochłonął moje 
zainteresowania aż do końca.” 

Z jego staraniami o przyjęcie do Seminarium Języków Orientalnych związane są liczne anegdo-
ty. Warto przytoczyć tu jedną z nich, która nadal jest żywa w kręgach rodzinnych. „Krebs starał się 
o przyjęcie do szkoły w Berlinie. Otrzymał on ankietę do wypełnienia z wymienionymi językami, 
które wykładano w tej szkole. Miał on wybrać jedynie jeden z nich, lecz na owej ankiecie zaznaczył 
„wszystkie”. Zajście to powtórzyło się, z tą jednak różnicą, że Seminarium Języków Obcych zaznaczyło 
wskazówkę, iż można zdecydować się tylko na „jeden” język. Krebs zdecydował się na język chiński.” 

Oferta językowa, dostępna w tym czasie w Seminarium Języków Orientalnych, nie była zbyt 
rozległa. Oprócz takich języków orientalnych, jak arabski, chiński, hindi, japoński, perski i tu-
recki oferowano tam do nauki jeszcze kilka języków afrykańskich. Seminarium Języków Obcych 
wypełniało w owym czasie zadanie łączenia teoretycznej nauki żywych języków orientalnych z 
praktycznymi ćwiczeniami, aby tym samym umożliwić przyszłym aspirantom, mającym pełnić 
służbę tłumacza, praktyczne wykorzystanie tych języków. Naukę w poszczególnych językach pro-
wadził zwykle niemiecki docent, a do jego wsparcia przydzielano mu przeważnie dodatkowo 
lektora, który posługiwał się tym językiem jako swym językiem ojczystym. W przypadku Krebsa 
był to Chińczyk, który nazywał się Kuei Lin. 

Prof. Wilhelm Matzat4 opublikował w 2000 roku krótką relację na temat Emila Krebsa. Upa-
trywał on w wyborze nowych studiów przez Krebsa świadomego planu na dalsze życie i na ła-
mach Biuletynu Informacyjnego Niemieckiego Towarzystwa do Spraw Chin nr 43, wydawanego 
w Kolonii, wysnuł on następujące przypuszczenie: 

„Na podstawie swych zainteresowań językowych zamierzał on najwyraźniej wstąpić na służ-
bę tłumacza Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Służba dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
przebiegała w owym czasie jeszcze według trzech odrębnych schematów: była to służba czysto 
dyplomatyczna, konsularna i służba w charakterze tłumacza. Gdy chodzi o tę ostatnio to rozpo-
czynała się ona od stopnia tłumacza-elewa i każdy kandydat musiał zobowiązać się do jej pro-
wadzenia na dziesięć lat. Jeśli po dwóch lub trzech latach kandydat ów zdołał zdać swój egzamin 
tłumacza, wówczas stawał się on „tłumaczem etatowym”, naturalnie pod warunkiem, że akurat 
było wolne takie stanowisko. Tym samym stawał się on urzędnikiem w służbie Rzeszy z pra-
wem do pensji. Jeśli osoba taka sprawdziła się na swym stanowisku w ciągu tych dziesięciu lat i 
na dodatek miała przychylnych przełożonych, wówczas też tłumacz po owych dziesięciu latach 
dopuszczany był do, tzw. egzaminu konsularnego. W tym celu musiał on przedłożyć dwie prace 
pisemne, jedną „naukową” w języku niemieckim i jedną „praktyczną” w języku angielskim lub 
francuskim. Tematy wyznaczało Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Jeśli ocena tekstów wypadła 

3  Seminarium Języków Orientalnych powstało w 1887 r. z inicjatywy kanclerza Rzeszy Ottona von Bismarcka. Dostrzegał on bowiem 
konieczność kształcenia tłumaczy potrzebnych na obszarach orientalnych. (Wiązało się to z wkroczeniem Niemiec do szeregu potęg 
kolonialnych). 
4  Emil Krebs, szkic biograficzny, zestawiony przez prof. Wilhelma Matzata; Bonn na stronie internetowej pod hasłem Tsingtau.org. 
Dalsze wypowiedzi prof. Matzata związane są z tym samym źródłem. 
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pozytywnie, wówczas kandydata dopuszczano 
do egzaminu ustnego. Tym samym przed daw-
nym tłumaczem otwierała się droga do wspi-
nania się po szczeblach kariery na stanowi-
sku wicekonsula, konsula, ewentualnie nawet 
konsula generalnego. Ponieważ Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych oczekiwało natychmiast, 
iż tłumacz przejdzie od razu na ścieżkę konsu-
larną, a przy jej prowadzeniu niezbędna była 
znajomość prawa, dlatego też ministerstwo 
zalecało wszystkim aspirantom do stanowiska 
tłumacza, aby studiowali prawo i języki obce. 
Dokładnie to uczynił również Emil Krebs.”

24 lipca 1890 r. Krebs po zaledwie dwóch 
latach nauki zdał swój egzamin z języka chiń-
skiego przed królewską komisją egzaminacyj-
ną. Otrzymał on ocenę „dobry”. Pod oceną tą podpisali się: dr Eduard Sachau (1845-1930)5 jako 
przewodniczący, prof. C. Arendt (1838-1902)6, Kuei Lin; dr Georg von der Gabelentz (1840-
1893)7, dr Wilhelm Grube (1855-1908)8.  

Dyplom ten z ogólną oceną „dobry” zaświadczał, iż Krebs m. in. „podczas pisemnego egza-
minu związanego z rozumieniem i tłumaczeniem dwóch trudniejszych pism sporządzonych w 
stylu urzędowym z języka chińskiego na język niemiecki wykazał się wysokimi kwalifikacjami i 
zdolnościami, zaś w tłumaczeniu listu sporządzonego w stylu urzędowym i opowiadania napi-
sanego w potocznej mowie z języka niemieckiego na język chiński dowiódł dobrej znajomości 
znaków chińskich i wykazał się ich zadowalającą znajomością. Jego niemiecką rozprawę na temat 
eksterytorialnego sądownictwa w Chinach określić należy jako szczególnie wybitne osiągnięcie. 
W pisaniu chińskich znaków przysposobił sobie wystarczającą zręczność. Podczas egzaminu ust-
nego wykazał się on godną uznania biegłością i poprawnością w rozumieniu i w używaniu chiń-
skiej mowy potocznej, używając wyraźnej i ogólnie poprawnej wymowy, połączonej z prawidło-
wą oceną i dobrymi znajomościami teorii gramatycznej, jak również znajomościami słownictwa, 
jak również godną uznania zdolnością w tłumaczeniu tekstów o wyższym poziomie trudności.” 

Warto w tym miejscu przytoczyć również wewnętrzną notatkę Ministerstwa Spraw Zagra-
nicznych Niemiec, którą prof. Sachau dodatkowo jeszcze podkreślił: „Tenże (mowa tu o Krebsie) 
według oceny kierownika komisji wspomnianego seminarium jest bardzo uzdolnionym młodym 
człowiekiem i wydaje się być doskonale przysposobiony do studiowania języków obcych.” Dodat-
kowa adnotacja prof. Sachaua potwierdza zatem tę wcześniejszą wypowiedź. 

Otto Julius Bierbaum9 w swych „Relacjach studenckich” poświęcił swemu przyjacielowi z czasów 
studiów Emilowi Krebsowi opowiadanie, noszące tytuł „To-lu-to-lo, czyli jak Emil został Turkiem”. 
Nazwisko Krebsa zmienił na „Emil Meyer”. Opisał tu okres jego studiów na Seminarium Języków 

5  Prof. Eduard Sachau, niemiecki orientalista, prof. w Wiedniu i w Berlinie, dyrektor Seminarium Języków Orientalnych, członek 
wiedeńskiej i berlińskiej Akademii Nauk.  
6  Prof. C. Arendt, jeden z najwybitniejszych niemieckich sinologów XIX wieku. 
7  Dr Georg von der Gabelentz, wybitny niemiecki językoznawca i sinolog.  
8  Dr Wilhelm Grube, niemiecki sinolog, językoznawca i etnolog. Wraz z Emilem Krebsem przetłumaczył on z oryginału „Chiński teatr 
cieni”. 
9  Otto Julius Bierbaum, ur. 28.06.1865 r. w Zielonej Górze, zm. 01.02.1910 r. w Kötzschenbrode (Radebeul). Bierbaum studiował 
filozofię, prawo i sinologię w Zurychu, Lipsku, Monachium i w Berlinie. W latach 1891-94 był on wydawcą „Nowoczesnego Almanachu 
Muzealnego”, współpracownikiem naturalistycznego czasopisma „Wolna scena”, w 1894 r. był założycielem czasopisma „Pan”, zaś od 1899 
r. współwydawcą czasopisma „Wyspa”.  

Emil Krebs jako student
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Orientalnych, jego siłę twórczą i wstydliwą miłość referendarza Emila do panny Gertrudy. Bezwstyd-
ny lektor języka chińskiego - pan Pan, odbija mu jego ukochaną Gertrudę i wyśmiewa go podczas 
zajęć z języka chińskiego. Emil z tego powodu zmienia kierunek studiów na język turecki. Powody 
tej zmiany studiów z języka chińskiego na język turecki ukazane zostały oczywiście zupełnie inaczej, 
niż były one w rzeczywistości. Interesujące w tym opowiadaniu jest jednak opisanie charakteru Emila 
Krebsa i jego codziennych stosunków z innymi osobami, które należały do jego najbliższego otocze-
nia. Historyjka ta jest sama w sobie zabawna, jeśli nawet nie do końca jest prawdziwa, to ukazuje 
przecież charakter Krebsa z perspektywy jednego z jego przyjaciół z czasów studiów. 

Napotykamy tu na cechy Krebsa, które w późniejszym czasie określone zostały w prywatnych 
sprawozdaniach jego żony Amandy Krebs, mianowicie na zdolność do miłości, przywiązanie, za-
ufanie, skromność, lecz również stały głód wiedzy i jego wytrwałość w dążeniu do celu. Dostrzec tu 
można wszakże swoistą naiwność. Z natury bowiem we wszystkim w pierwszym rzędzie dostrzegał 
dobro i zbyt późno potrafił dostrzec zmiany, które wyjść mu miały na niekorzyść. Tym samym 
stawał się on wielkim „przegranym”, co szczególnie dobrze dostrzec można w późniejszym czasie, 
gdy powrócił on z Chin do Berlina. Ten zabawny epizod z wczesnego życia Emila Krebsa dobitnie 
ukazuje jego styl życia i jego nieśmiałość, z drugiej jednak strony zarazem otwartość tego młodego, 
niedoświadczonego jeszcze młodzieńca. 

12 czerwca 1891 r. Emil Krebs po sześciu semestrach zdał swój pierwszy państwowy egzamin z 
prawa, otrzymując ocenę „dobry”. Jako „królewsko-pruski referendarz sądowy” rozpoczął on apli-
katurę przy „Królewsko-Pruskim Sądzie Okręgowym” w Boguszowie Gorcach na Śląsku, gdzie do 
31 maja 1892 r. pracował w dziale zajmującym się ochroną wypowiedzeń prawnych.

Sąd Okręgowy w Boguszowie Gorcach wydał mu 30 maja 1892 r. następujące referencje: „Szko-
lenie na aplikaturze stale wspierane było żywym zainteresowaniem, jakie referendarz sądowy Krebs 
stale wykazywał wobec tej praktyki, jak również godną uznania pilnością i zaangażowaniem, z 
jakimi stale wykonywał powierzane mu prace. Posiada on rozległą znajomość przepisów, opartą 

Emil Krebs z lampą górniczą po lewej stronie zdjęcia. 1892 r.
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na dobrych systematycznych podstawach, potrafi podejmować szybką i jednoznaczną decyzję, po-
prawnie wyrokuje i charakteryzuje się całkowicie wystarczającymi praktycznymi umiejętnościami. 
Wynik jego aplikatury może zatem zostać określony jako dobry.” 

1 czerwca 1892 r. powrócił on do Berlina do tamtejszej VIII Izby Karnej i pod skrzydła sędziego 
śledczego Sądu Krajowego nr I. W okresie od 1 października 1892 r. do początków maja 1893 r. speł-
niał natomiast swe zadania przy Izbie Cywilnej tego samego sądu w Berlinie (pod opieką sędziego 
dla aresztantów i sędziego śledczego), aby ostatecznie do lipca 1893 r. działać przy królewskiej pro-
kuraturze wspomnianego sądu. Również świadectwo Sądu Krajowego nr I w Berlinie wystawione w 
dniu 31 maja 1893 r. zawiera adnotację, iż „podczas tego okresu pracował on z pilnością, wykazywał 
się znajomością przepisów i umiejętnościami zawodowymi i zakończył swą aplikaturę przy Sądzie 
Krajowym z sukcesem.” 

Wróćmy jednak na moment do roku 1891. Już w piśmie z dnia 16 sierpnia 1891 r., skierowanym 
do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Niemiec, Krebs prosi o uwagę względem jego przyszłego za-
trudnienia w Chinach i przedkłada w tym celu niezbędne papiery. Wewnętrzna notatka ministerstwa 
wskazuje na fakt, że póki co nie ma żadnego wolnego stanowiska, lecz jego nadzwyczaj dobre świa-
dectwa warte są rozpatrzenia w tym kierunku w późniejszym czasie. Z tego też powodu powinien on 
nadal zajmować się swą karierą prawniczą i powinien przy okazji przyswoić sobie znajomość języka 
angielskiego, którego umiejętność jest niezbędna w Chinach. Najwyraźniej Krebs zapomniał wspo-
mnieć o fakcie, iż znał już język angielski. Narady prowadzone w ministerstwie doprowadziły wszakże 
do tego, iż poinformowano go, że w Konstantynopolu10 potrzebują właśnie pracownika. Krebsa, który 
od 1892 r. uczęszczał do klasy języka tureckiego przy Seminarium Języków Orientalnych, przewidy-
wano do objęcia tego stanowiska i zamierzano go z tego powodu dopuścić do egzaminu. 

Referendarz Krebs, gdy tylko dyrektor Seminarium Języków Orientalnych, prof. dr Sachau, zgo-
dził się na przeprowadzenie egzaminu w październiku 1893 r., poprosił 11 lipca 1893 r. swych przeło-
żonych (pruskie Ministerstwo Sprawiedliwości) o przyznanie mu urlopu do końca października, „aby 
z tym większą uwagą mógł poczynić przygotowania do tego egzaminu, licząc na zdanie go z możliwie 
dobrym skutkiem.” Troska o dobry wynik egzaminu jest w pełni zrozumiała, zważywszy, że uczęszczał 
on do klasy języka tureckiego dopiero od Świąt Wielkanocnych 1892 r. Jako termin przyspieszonego 
egzaminu, zgodnie z informacjami zachowanymi w jego aktach osobowych, wyznaczono 1 paździer-
nika 1893 r., a zatem sześć miesięcy wcześniej od przewidywanego zakończenia jego studiów. 

Ostatecznie nie doszło jednak do tego egzaminu. Pod koniec września 1893 r. Krebs zupełnie 
niespodziewanie otrzymał pisemne potwierdzenie o wysłaniu go do Pekinu. Podróż ta, jak miało się 
jednak wkrótce okazać, wisiała na włosku. Wymagała bowiem opinii o jego aktualnym stanie zdrowia. 
Pierwszy wynik badań był negatywny. Krebs jednak odwołał się od decyzji, idąc za radą swego daw-
nego nauczyciela języka chińskiego dr. Grubego. Nowe świadectwo lekarskie stanowiło rękojmię jego 
zatrudnienia w Chinach. W dłuższym piśmie do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Niemiec uzasad-
niał on dwa różne wyniki badań. Ministerstwo przychyliło się ostatecznie do drugiego świadectwa. 
Interesujące są w tym towarzyszącym piśmie wskazówki na temat jego wielotygodniowego pobytu w 
pewnej niewielkiej miejscowości w centrum Sardynii, gdzie intensywnie zajmował się on nauką języka 
włoskiego, jak również informacja o ofercie otrzymanej latem 1893 r. z Nowej Gwinei. 

Podczas wspomnianego pobytu na Sardynii zajmował się on najwyraźniej nie tylko poznawaniem 
ogólnego języka włoskiego, lecz wyuczył się on również języka neapolitańskiej mafii – Camorry. W 
rozległym wykładzie11 z 1919 r. znajdujemy na ten temat następującą wypowiedź: „Zupełnie odmien-
na jest od niego gwara złodziejska w Niemczech, która zawiera liczne słowa z języka hebrajskiego 

10  Obecnie Stambuł. 
11  Wykład Emila Krebsa na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Niemiec wygłoszony w Biurze do Spraw Handlu Zagranicznego 
w Berlinie we wrześniu 1919 r. Temat: „Wykorzystanie studiów językowych przez urzędników zatrudnionych w służbie zagranicznej.” 
Historyczne Archiwum Alfreda Kruppa von Bohlen i Fundacja Halbacha w Essen (sygn. FAH 4 E847, str. 89-120).  
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(„dibbern” [szeptać], „kasiber” [wysyłać list, 
gryps], „Kalle” [prostytutka], czy też „Küm-
melblättchen“ [alkohol, względnie „człowiek 
od ciężkiej roboty”]). Tego typu tajne języki, 
które ograniczają się do użycia przez określo-
ne kręgi, istnieją wszędzie. Niektóre utworzone 
zostały za sprawą zmiany znaczenia słów, nie-
które poprzez zniekształcenie istniejących już 
określeń. Do tych ostatnich należy, na przykład 
mowa Camorry w Neapolu i okolicach tego 
miasta, która powstała na tej samej zasadzie, 
jak język stosowany w zabawach, którymi ra-
dowaliśmy się będąc dziećmi. Podczas mojego 
pobytu we Włoszech w 1888 r. pewien Neapo-
litańczyk nauczył mnie tej mowy. Regularnie 
występujące przestawienie głosek i dodatki tak 
dalece zniekształciły włoskie słowa, że niewta-
jemniczeni Włosi, mimo moich zapewnień i 
zapewnień owego Neapolitańczyka, nie chcieli 

dawać wiary, że rozmawiamy po włosku i są-
dzili, że rozmawiamy po chińsku.” 

W tym czasie między różnymi urzędami 
prowadzona była gorąca wymiana korespon-
dencji, tym bardziej, że Krebs jako referendarz 
sądowy nie podlegał Ministerstwu Spraw Za-
granicznych Niemiec, lecz pruskiemu Mini-
sterstwu Sprawiedliwości. Ostatni z urzędów 
musiał udzielić Krebsowi służbowego urlopu 
na okres całej jego działalności i starań o sta-
nowisko tłumacza w Chinach. Urlop ten za 
każdym razem przedłużany był o kolejne dwa 
lata i potem trzeba się było ponownie o niego 
ubiegać. 

Pismem z 3 października 1893 r. Krebs po-
twierdził kanclerzowi Rzeszy von Capriviemu12 
informację o swoim wyjeździe do Szangha-
ju w dniu 22 października z portu w Brindi-

12  Georg Leo hrabia von Caprivi (ur. 24.02.1831 r., zm. 06.02.1899 r.) jako następca Bismarcka był w okresie od 20.03.1890 r. do 
29.10.1894 r. drugim kanclerzem Rzeszy Niemieckiej. Podniesiony został do godności hrabiego. Przed swym powołaniem na urząd 
kanclerza Rzeszy był on szefem admiralicji i głównodowodzącym sił zbrojnych. 

Deklaracja o zobowiązaniu do pracy w służbie 
dyplomatycznej

Rodzice Krebsa - Gottlob Krebs i Pauline 
z domu Scholz



- 16 -

Dom rodzinny w Opoczce nr 24 (zdjęcie z 2015 r.)

Dom brata Emila - Alfreda Krebsa i miejsce, w którym Emil Krebs spędzał swój urlop w Opoczce nr 7 
(zdjęcie z 2005 r.)
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Średnia Szkoła Mieszczańska i Realna w Świebodzicach (dawniej Freiburg)

Program i „Wiadomości Szkolne” (za lata 1886/87) ewangelickiego gimnazjum w Świdnicy
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si (we Włoszech). Do Szanghaju miał dotrzeć 
27 listopada 1893 r. Krebs przekazał również 
kanclerzowi Rzeszy wymaganą deklarację, któ-
rej treść z całą pewnością nie pozostawała dla 
niego bez ryzyka: 

„Tym samym przejmuję na siebie zobowią-
zanie, że przez dziesięć lat od mojego przystą-
pienia do służby tłumacza będę się jej w pełni 
poświęcał. W przypadku, gdy doszłoby jednak 
do mojego wcześniejszego zwolnienia, czy to 
na mój własny wniosek czy też z mojej winy, 
wówczas zobowiązuję się, że zwrócę pieniądze 
wydane na moją osobę ze środków należących 
do Rzeszy.” 

Krebs podpisał umowę na dziesięć lat z 
miesięczną pensją w wysokości 500 marek i 
bezpłatnym mieszkaniem w hotelu Poselstwa 
w Pekinie. Na wyposażenie do podróży otrzy-
mał on dodatkowo 1200 marek oraz zaliczkę na 
koszty podróży. To ryzykowne zobowiązanie 
miało lec u podstaw jego pobytu w Chinach, 
który trwał niemal ćwierćwiecze. 

Przed wyjazdem do Pekinu wyjechał jesz-
cze na urlop do swej małej Ojczyzny, czyli do 
Opoczki. Na wiele lat miało to być ostatnie jego 
spotkanie z rodzicami i rodzeństwem. 

                           

Odpis świadectwa Emila Krebsa od strony 1 do 3

Witraż w auli gimnazjum ewangelickiego 
w Świdnicy, ufundowany z okazji 200-lecia istnienia 
tej szkoły
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Wyprawa do Chin

Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Berlinie pismem 
z dnia 6 października 1893 r. poinformowało niemieckiego 

posła w Pekinie barona Gustava Adolfa Schencka 
zu Schweinsberga (1843-1909) o terminie wyjazdu 

referendarza sądowego Emila Krebsa z Brindisi 
(we Włoszech) w dniu 13 października (w rzeczywistości 

nastąpiło to 22 października). 

Termin planowego przybycia angielskiego parowca 
„Oceana”, należącego do Oriental Steam Navigation Com-
pany, do Szanghaju wyznaczony został na 24 listopada (w 
rzeczywistości doszło do tego 27 listopada). Jego przybycie 

II Emil Krebs w Chinach 

Niemieckie Poselstwo w Pekinie. Zdjęcie: Alfons von Mumm 1900/02 r.

Akta osobowe Emila Krebsa, t. I, 
Polityczne Archiwum Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych Niemiec w Berlinie
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do Pekinu – zgodnie ze wspomnieniami jego żony „przy wielkim mrozie, wówczas nie było jesz-
cze połączenia kolejowego z Tiencinu do Pekinu, a dużą część trasy pokonać musiał, jadąc po 
lodzie” – potwierdzone zostało przez posła 5 grudnia 1893 r. 

Pierwsze lata pracy w poselstwie   

Już w kilka dni po przybyciu Emila Krebsa do Pekinu pierwszy tłumacz i sekretarz 
baron von der Goltz sprawdził jego znajomość języka chińskiego.

Informację o dobrym wyniku tego egzaminu poseł Schenck przekazał kanclerzowi Rzeszy 
Niemieckiej Georgowi Leonowi hrabiemu von Capriviemu (1831-1899), opatrując ją dodatkową 
uwagą: „Chociaż już latem 1890 r. zdał on swój dyplomowy egzamin przy Seminarium Języków 
Orientalnych i od tego momentu nieco zapomniał, to mimo to jego znajomość języka chińskiego 
jest bardzo zadowalająca i daje świadectwo z jednej strony o jego nadzwyczajnych uzdolnieniach, 
z drugiej jednak strony o doskonałości udzielanej nauki w klasie języka chińskiego w Semina-
rium Języków Orientalnych w Berlinie. Można wyrokować, iż wybór pana Krebsa jako kandydata 
do tutejszej służby tłumaczeniowej i konsularnej okaże się bardzo trafny. Termin jego pierwszego 
egzaminu z języka chińskiego wyznaczony został na 25 stycznia 1894 r.” Von der Goltz wydał na 
jego temat jeszcze jedną opinię: „Jego znajomość chińskich znaków jest nadzwyczaj dobra.”

Na temat dobrych, względnie bardzo dobrych ocen egzaminów, do których doszło 25 stycz-
nia 1894 r. i 1 lutego 1895 r., również poinformowano kanclerza Rzeszy. Także dyrektor Semina-
rium Języków Orientalnych otrzymał informację na ten temat. 

Od 10 maja 1896 r. powierzono Krebsowi komisarycznie funkcje drugiego tłumacza nie-
mieckiego poselstwa w Pekinie. Jego zdolności językowe znalazły tym samym uznanie już po 2,5 
roku jego pobytu w Pekinie. 

Oddelegowanie Krebsa 
do gubernatorstwa w Kiauczou (obecnie Jiaozhou)

O okolicznościach, które doprowadziły do oddelegowania Emila Krebsa do gubernatorstwa 
w Kiauczou i na temat historycznego przebiegu zajmowania tego obszaru dzierżawczego, 

chcemy wspomnieć jedynie w kilku słowach.

Anglia, Rosja, Japonia i inne państwa europejskie od dłuższego czasu przypisywały sobie pra-
wo do zajęcia większych obszarów Chin, bądź też „uzgodniły” z tym państwem traktaty dotyczące 
dzierżawy jego terytoriów. Również cesarz Niemiec nie chciał pod tym względem odstawać w tyle 
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i szukał powodów do działania, tym bardziej, że rząd chiński nie skłaniał się do przekazania mu 
do dyspozycji odpowiednich obszarów. Już geolog i badacz Chin Ferdinand baron von Richthofen 
(1833-1905)13 podczas swych słynnych podróży po Chinach wskazał na szczególnie korzystne poło-
żenie Zatoki Kiauczou. Berlin był w pełni zdecydowany, aby zająć ten obszar, który miał być punk-
tem wsparcia dla floty niemieckiej. Jeśli byłoby to konieczne, nawet przy użyciu siły. Zamordowanie 
dwóch niemieckich misjonarzy w Chinach stało się pożądanym pretekstem do takiego działania. 

W listopadzie 1897 r. około 700 niemieckich żołnierzy wylądowało w Zatoce Kiauczou. Na-
przeciw nich stanęło 2000 żołnierzy chińskich. Krebs, który już po raz trzeci miał okazję stanąć 
przed obliczem chińskiego generała Zhanga, tłumaczył spotkanie i dał Zhangowi do zrozumie-
nia, że w tym wypadku nie chodzi o ćwiczenia, lecz o zajęcie części jego kraju. Zaskoczony gene-
rał Zhang musiał w przeciągu kilka godzin opuścić zajęty teren. Żołnierzom chińskim zezwolono 
na zabranie broni. Odpowiednia proklamacja, której tekst tłumaczył Krebs, a która już wcześniej 
została przygotowana w Pekinie, została wręczona chińskiemu generałowi, a tym samym przy-
pieczętowano ostateczne zajęcie Zatoki Kiauczou. 

Przebieg owego „zajmowania” Zatoki Kiauczou Krebs opisał w krótkim protokole, noszącym ty-
tuł „Zestawienie z podróży służbowej przeprowadzonej przez tłumacza-elewa Emila Krebsa z polece-
nia Cesarskiego Posła pana barona von Heykinga.” Ta służbowa podróż rozpoczęła się 5 października 

1897 r. i prowadziła przez Tiencin, Taku, Chefoo 
do Szanghaju (12 października 1897 r.). Stamtąd 
prowadziła dalej do miejscowości Hankow, a na-
stępnie z powrotem do Szanghaju (09 listopada). 
W tym miejscu prezentujemy dosłowny odpis 
wspomnianego protokołu: 

„11 listopada wyjazd (z Szanghaju) do Kia-
ochiao-Bay (Zatoki Kiauczou) na statku „Ce-
sarz”; 

13 listopada wcześnie z rana przybycie w 
rejon zatoki, rozpoznawcza eskapada na ląd, 
odwiedziny u generała Chang Kao Yüana;

14 listopada zajęcie portu i składów;  
15 listopada przenosiny na ląd do Yamenu 

[siedziba urzędu, a zarazem mieszkanie – dop. 
tłum.] chińskiego generała; 

18 listopada wyprawa rozpoznawcza na po-
kładzie okrętu „Cormoran” po wodach zatoki; 

19 listopada rankiem powrót do Cingtao, 
następnie ekspedycja do Tsangkou celem poj-
mania chińskiego generała;

20 listopada wyprawa na północną stronę 
zatoki na pokładzie okrętu „Arcona”; lądowa-
nie przy izbie celnej Tapoutorh, przemarsz w 
stronę miasta Kiauczou, wreszcie jego zajęcie; 

21 listopada powrotny marsz z Kiauczou 
i ponowne zaokrętowanie się na pokładzie 
okrętu „Arcona”; 

22 listopada ponowne zejście na ląd w 
Cingtao; 

27 listopada ekspedycja pana gubernatora Zeye, w której towarzyszyłem mu aż do Tsaoy-

List generała Zhanga do Emila Krebsa z 1897 r.
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üan, gdzie kwaterowali chińscy żołnierze. Następnie powróciłem z Jego Ekscelencją panem 
wiceadmirałem von Diederichem do Cingtao.” 

Podpisany przez Emila Krebsa protokół kończy się następującymi słowami: „Odtąd aż do 
teraz stale zatrudniony byłem już na lądzie.”

Krebs pozostał jako tłumacz w Cingtao, podczas gdy poseł baron Edmund von Heyking 
(1850-1915) i jego małżonka Elisabeth von Heyking, znana w owym czasie pisarka, wyruszyli 
w powrotną podróż do Pekinu. 

W spuściźnie po Emilu Krebsie zachował się jeszcze, m.in. oryginalny list wspomnianego 
generała Zhanga. Dziękuje on w nim Krebsowi za udzieloną mu pomoc w „wyjeździe” i za 
wstawiennictwo u niejakiego prefekta Di. Dzięki temu wymarsz chińskich oddziałów przebiegł 
bez przeszkód i nie doszło do niepokojenia ludności. „Fakt, iż prefekt Di z przyjaźni do pana 
Krebsa mi pomógł, zawdzięczam wyłącznie dobremu charakterowi pana Krebsa.” 

Zajęty obszar podporządkowany został Urzędowi Marynarki Wojennej Rzeszy. Krebs, któ-
ry ciągle przecież podlegał pruskiemu Ministerstwu Sprawiedliwości, przydzielony został jako 
tłumacz do Urzędu Marynarki. Dzięki swym umiejętnościom z zakresu języka chińskiego i 
dzięki znajomości kultury tego kraju miał on służyć pomocą przy tworzeniu niemieckiej admi-
nistracji i jak się później okazało, stał się pod tym względem nieodzowny. 

Rokowania w Pekinie, których celem było podpisanie układu o 99-letniej dzierżawie zajęte-
go terytorium, prowadzone między Heykingiem i rządem chińskim, były bardzo trudne. Traktat 
dotyczący Kiauczou zawarty został ostatecznie w marcu 1898 r. w Pekinie. Tłumaczem ze strony 
niemieckiej był Otto Franke. Krebs nie uczestniczył w tych rokowaniach. 

Elisabeth von Heyking opisała w formie długiego listu Emilowi Krebsowi kilka wydarzeń 
związanych z tymi rokowaniami i bardzo żałowała w imieniu swego męża nieobecności Krebsa 
i von der Goltza w tych dyplomatycznych zmaganiach: „Mój mąż częstokroć życzyłby sobie 
tutaj obecności Pana i von der Goltza, gdyż zżył się z Wami całkowicie podczas tego pierwszego 
roku. Tutejsze rokowania z całą pewnością sprawiłyby Panu wiele radości.” 

Zadania w Cingtao

Krebs piastował w administracji „protektoratu” Cingtao ważne funkcje.

Do jego zadań jako zarządcy chińskiej kancelarii należało przyjmowanie i wysyłanie chiń-
skiej korespondencji do urzędników prowincjonalnych i lokalnych, ocenianie proklamacji i ogło-
szeń napływających tu ze wszystkich stron, kontrolowanie wypowiedzi i relacji chińskiej prasy 
oraz tego, na ile mogły być one ważne dla gubernatorstwa i opracowywanie obfitego zbioru próśb 
składanych przez tutejszą ludność. Poza tym powierzono mu zadania urzędnika okręgowego. 

Podczas swej odpowiedzialnej i wielostronnej działalności dla dobra „protektoratu” Krebs miał 
okazję poznać wiele chińskich osobistości. Stale doskonalił swą znajomość języka chińskiego i uzy-
skał możliwość głębokiego wglądu do chińskiego życia towarzyskiego i  kultury tego społeczeństwa. 
Jednakże podczas tej aktywności czuł się wykorzystywany i przede wszystkim za nisko opłacany. 
Poza tym możliwości zrobienia tu kariery zawodowej były znacznie mniejsze niż w Pekinie. Rów-
nież współpraca z szefem administracji cywilnej dr. Wilhelmem Schrameierem (1859-1926) ukła-
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dała się coraz gorzej. Krebs z powodu opisanych powodów chciał powrócić do Pekinu. W miejscu 
tym jednak warto podkreślić, że rodziny Krebs i Schrameier w późniejszych latach, przede wszyst-
kim później w Berlinie, przyjaźniły się. 

Doszło do rozległej wymiany korespondencji między Krebsem, Ministerstwem Spraw Zagra-
nicznych Niemiec, Urzędem Marynarki Wojennej i posłem von Heykingiem. Do kwietnia 1900 r.  
„targowano się” o Krebsa. Jego zdolności językowe starano się wykorzystać i potrzebowano ich 
wszędzie. W końcu Krebs sam przejął inicjatywę i sporządził pismo „Do Jego Książęcej Mości 
kanclerza Rzeszy księcia zu Hohenlohe-Schillingsfürsta” (1819-1901). Warto przytoczyć z jego 
treści kilka zdań: „Czuję się (...) pod wieloma względami obciążony. Z jednej strony bezsprzeczne 
jest, że w obrębie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, tłumacze plasują się na tym samym pozio-
mie, co wyżsi rangą urzędnicy konsulatu, a tym samym wyklucza się możliwość, aby stali oni na 
tym samym poziomie, co tak zwani podwładni urzędnicy, z czym tu akurat mamy do czynienia i 
jest to tym boleśniejsze, że tłumacze mają za sobą prawnicze wykształcenie akademickie.” Prosił 
zatem o „jak najszybsze przydzielenie go z powrotem do urzędu podległego Ministerstwu Spraw 
Zagranicznych Niemiec.”

Pismem z 20 kwietnia 1900 r. urzędujący obecnie poseł Clemens baron von Ketteler (1853-
1900) wspierał starania Krebsa w stosunku do kanclerza Rzeszy, dodając jeszcze adnotację, że 
wyjątkowe zdolności tłumacza Krebsa są pilnie niezbędne w Pekinie. Wspomniał on również o 
napiętej sytuacji z dr. Schrameierem. 

Śmiertelny zamach na barona von Kettelera, do którego doszło 20 czerwca 1900 r. (podczas 
Powstania Bokserów), dziś należy już do wydarzeń dawno przebrzmiałych. Interesująca jest w 
tym kontekście jednak osobista relacja tłumacza i przyjaciela Emila Krebsa, Heinricha Cordesa14, 
który towarzyszył posłowi i podczas tego zamachu został ciężko ranny. Ociekający krwią ledwo 
zdołał się ratować ucieczką do amerykańskiej ambasady. Przebieg tego dnia i osobista relacja 
Heinricha Cordesa zacytowana została w pracy J. Scheiberta, „Wojna w Chinach”, wydanej przez 
Wydawnictwo Wellera w Berlinie w 1909 r. 

14  Heinrich Cordes (1866-1927) aż do momentu, w którym został ciężko ranny podczas zamachu na posła Kettelera, był zatrudniony 
przy Niemieckim Cesarskim Poselstwie w Pekinie na stanowisku drugiego tłumacza. Po zamachu zrezygnował ze służby dyplomatycznej i 
przyjął stanowisko generalnego przedstawiciela Niemiecko-Azjatyckiego Banku w Chinach.  

Pomnik Kettelera. Zdjęcie Alfons von Mumm 1900/02
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Ciało zamordowanego można było pochować dopiero następnego dnia. Morderca został uję-
ty, a następnie ścięto go publicznie w miejscu, w którym dokonał on morderstwa. Na pamiątkę 
tych wydarzeń wzniesiono w Pekinie „Pomnik Kettelera”. 

Zabiegi o powrót Krebsa do poselstwa     

Po śmierci von Kettelera Ministerstwo Spraw Zagranicznych Niemiec wysłało 
Alfonsa barona Mumma von Schwarzensteina jako nowego posła do Chin.

W następstwie zranienia Cordesa i wyjazdu von der Goltza na urlop do Ojczyzny w pekińskim 
poselstwie nie było żadnego tłumacza, który mógłby podjąć swą pracę. Krebs ciągle przebywał jesz-
cze wówczas w Cingtao i nie miał okazji przeżyć oblężenia na siedzibę poselstwa w Pekinie. Jego 
odwołanie do Pekinu ciągle oczekiwało na decyzję. 

Mumm von Schwarzenstein, który znał językowe zdolności Krebsa, czynił starania, aby ponow-
nie sprowadzić Krebsa do poselstwa w Pekinie. Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało 
pisemnie na ten temat Urząd Marynarki Wojennej Rzeszy w dniu 19 lipca 1900 r. Urząd ten starał 
się jeszcze pod koniec tego miesiąca odwlec w czasie moment jego przeniesienia, uzasadniając swój 
wniosek faktem, „iż poprzez odwołanie tłumacza-elewa z jego stanowiska w Cingtao, gdzie pracuje 
on jako urzędnik okręgowy, wywołane zostaną negatywnych następstw dla tutejszej służby, których 
skutki przy obecnie panujących krytycznych stosunkach będą szczególnie dotkliwie odczuwalne. 
Poza tym dla wspomnianego pana Krebsa nie można znaleźć zastępstwa.” Ministerstwo Spraw Za-
granicznych przeciwstawiło się jednak próbom prolongowania jego dalszego pobytu w Cingtao. 

Pismem z 10 września 1900 r. gubernator Kiauczou (podpisany jako Jaeschke15) dokonał jesz-
cze jednej „desperackiej” próby, pozyskania Krebsa. Tu w pełnym wymiarze dostrzec możemy, jakie 
znaczenie Krebs posiadał jako tłumacz, lecz również jako prawnik, dla owego protektoratu. 

„(...) Za to strata tłumacza Krebsa z pracy dla protektoratu wywoła nie tylko negatywne na-
stępstwa dla tutejszej służby, lecz również doprowadzi do poważnych zakłóceń w działalności tu-
tejszych urzędów.” Wskazując na jego działalność jako przełożonego chińskiej kancelarii i urzęd-
nika okręgowa Jaeschke pisał dalej, iż „Tym sposobem siła urzędnika do pracy wykorzystywana 
jest do samego końca. Tylko brakiem odpowiednich urzędników należy sobie tłumaczyć fakt, 
iż pan Krebs spełniał musi dodatkowo obowiązki urzędnika okręgowego dla obszaru Cingtao. 
Skoro już w przypadku pierwszej pracy (na stanowisku przełożonego kancelarii chińskiej) wy-
magane jest całkowite opanowanie języka chińskiego, to druga wymaga dogłębnej znajomości 
chińskich obyczajów i zapatrywań, gdyż urzędnik okręgowy zastępować ma chińskiego sędziego, 
którego dopuszczenie do stanowiska, ze względu na jego powszechnie znany chiński charakter 
wydaje się rzeczą niepożądaną”. Pismo to kończy się uwagą, iż „(...) w przypadku gdyby odebrano 
pana Krebsa gubernatorowi, wówczas praca dotycząca chińskiej części administracji całkowicie 
by stanęła.” 

Z tych kilku linijek przebija obraz znaczenia Krebsa w tym okresie dla obszaru protektoratu, 
lecz również jego znaczenia dla Poselstwa Cesarskiego w Pekinie. Jego rozległa znajomość języka 

15  Paul Jaeschke, ur. 04.08.1851 r. we Wrocławiu, zm. 27.01.1901 r. w Cingtao w Chinach był gubernatorem niemieckiego protektoratu 
Kiauczou  w latach 1899-1901. 
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chińskiego i jego znajomość chińskiego prawa kar-
nego znajdują tu szczególne podkreślenie i zostają 
również docenione. W tym kontekście wystarczy 
wspomnieć tylko cytowane wcześniej oceny posta-
ci Krebsa wyrażone przez pierwszego tłumacza von 
der Goltza w początkowym okresie służby Krebsa w 
Pekinie. 

Przede wszystkim wiedza Krebsa z zakresu chiń-
skiego prawa karnego mogła być decydująca w kwe-
stii odrzucenia jego starań o przeniesienie do Pekinu. 
Z drugiej jednak strony, a o czym wspomniano już 
wcześniej, Krebs pochodził z bardzo religijnej rodzi-
ny, a okres swych studiów rozpoczynał od studiów 
teologicznych. Gdy został urzędnikiem okręgowym 
w Cingtao, wówczas powierzono mu uprawnienia sę-
dziowskie do sprawowania chińskiego prawa karne-
go. Być może za tym faktem skrywały się prawdziwe 
powody jego starań o powrót do Niemieckiego Posel-
stwa w Pekinie? Drakońskie kary, jakie wykonywano 
zgodnie z chińskim prawem karnym, o ile znajdowały 
one również zastosowanie w przypadku Chińczyków 
zamieszkujących w Cingtao, mogły dodatkowo moty-
wować jego starania o powrót do Pekinu. 

Z polecenia Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
Niemiec Emil Krebs zajmował się również w 1898 r. pisaniem artykułu na temat chińskiego prawa 
karnego na potrzeby publikacji „Prawodawstwo karne teraźniejszości” autorstwa Franza von Lisz-
ta.16  Wydawca, dziękując mu w swym wstępie zaznaczył, „(...) iż udało nam się powierzyć opraco-
wanie tego artykułu najlepszemu znawcy niemieckiego prawa kolonialnego; (...)”. 

Artykuł ten omawia bardzo ogólnie historyczny rozwój prawa karnego od 2205 r. p.n.e. (dyna-
stia Hia) aż do momentu prawodawstwa obowiązującego w momencie spisywania artykułu. 

Powrót do Niemieckiego Poselstwa w Pekinie    

Mianowanie Krebsa do stopnia pierwszego tłumacza 

25 października 1900 r. Krebs przystąpił do służby przy Niemieckim Cesarskim Posel-
stwie w Pekinie na stanowisku drugiego tłumacza.17 Jego działalność w Kiauczou nie przy-
nosiła mu ujmy. Przeciwnie! Jego umiejętności związane z językiem i kulturą chińską, jak 
również doświadczenia, które wyniósł z kontaktów z chińskimi urzędnikami, doprowadziły 
do wyniesienia go do godności pierwszego tłumacza z tytułem „Secrétaire interpréte” przez 

16  Franz von Liszt, ur. 02.03.1851 r. w Wiedniu, zm. 21.06.1919 r. w Seeheim, niemiecki znawca prawa, w latach 1898-1917 profesor 
prawa karnego i międzynarodowego na Uniwersytecie w Berlinie, poseł do niemieckiego Reichstagu. 
17  Biograficzny podręcznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Niemiec w Berlinie za lata 1871-1945, strony 647 i 648. 

List od gubernatora Jaeschkego z 1900 r.
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kanclerza Rzeszy Bernharda księcia von Bülowa (1849-1929)18. Jego roczne dochody wzro-
sły tym samym z 6000 do 15000 marek. Otrzymał darmowe służbowe mieszkanie na terenie 
poselstwa. Mianowanie to wiązało się z otrzymaniem formalnego „dyplomu zatrudnienia na 
stanowisku pierwszego tłumacza przy Cesarskim Poselstwie w Pekinie dla dotychczasowego 
aspiranta do funkcji tłumacza Karla Gottloba Emila Krebsa”, które wręczono mu w imieniu 
cesarza. 

Dotychczas Krebs podlegał formalnie pruskiemu Ministerstwu Sprawiedliwości. Na potrze-
by Urzędu Marynarki Wojennej Rzeszy względnie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Niemiec 
delegowano go jedynie w celach służbowych. Obecny awans oznaczał dla niego przyjęcie go do 
służby na rzecz Rzeszy, a tym samym zwolnienie go z pruskiej służby sądowniczej. 

Wraz z jego powrotem do Cesarskiego Poselstwa w Pekinie zmienił się i przede wszystkim 
rozszerzył się zakres jego obowiązków. Należały do nich odtąd kształcenie tłumaczy-elewów i 
kontrolowanie oraz sprawdzanie ich znajomości języka chińskiego w słowie i w piśmie. 

Jego kontakty z innymi zagranicznymi poselstwami w Pekinie i przeróżnymi chińskimi in-
stytucjami stały się jeszcze bardziej intensywne. Dzięki temu poszerzał się krąg jego znajomości 

18  Bernhard von Bülow, ur. 03.05.1849 r., zm. 28.10.1929 r. w Rzymie, niemiecki polityk i mąż stanu, w latach 1900-09 kanclerz cesarskiej 
Rzeszy Niemieckiej.

Wewnętrzny dziedziniec Niemieckiego Poselstwa w Pekinie
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w kręgach dyplomatycznych. Od końca 1900 
r. do jesieni 1901 r. po Powstaniu Bokserów 
toczyły się rokowania pokojowe pomiędzy 
państwami kolonialnymi i rządem chińskim. 
Krebs na łamach dłuższego artykułu, w którym 
wyrażał swe własne opinie, wypowiedział się 
w późniejszym okresie, gdy przebywał już w 
Niemczech, bardzo krytycznie na temat wyni-
ków tych rokowań (patrz rozdział: „Publikacje 
własne”). 

Powierzone mu zadania szefa działu tłu-
maczy prowadziły do bardziej namacalnego 
uznania jego osoby, przede wszystkim w for-
mie przyznawanych mu orderów. Niechaj w 
tym miejscu wspomnianych zostanie tylko 
kilka z nich: cesarz chiński nadał Krebsowi za 
jego działalność związaną ze wspomnianymi 
rokowaniami pokojowymi order „Podwójne-
go Smoka”. W 1904 r. z okazji odwiedzin księ-
cia Adalberta Pruskiego w Pekinie otrzymał 
on „Order Czerwonego Orła”, „chiński Medal 
Wspomnieniowy o Chinach” i „Chiński Medal 
Pamiątkowy (Złoty Wieniec)” od chińskiego 
cesarza. Za traktat związany z budową kolei 
Tiencin-Jangcy nadany mu został „Order Ko-
rony”. 24 kwietnia 1908 r. cesarz Wilhelm II podniósł go do rangi radcy. Z wymieniania dalszych 
odznaczeń rezygnujemy w tym miejscu. 

Odwiedziny niemieckich następców tronu w Chinach   

Podczas odwiedzin niemieckich książąt (m.in. księcia Adalberta Pruskiego w 1904 r., 
księcia Leopolda Pruskiego w 1905 r.) napotykamy Krebsa stale w roli osoby towarzyszącej i 
tłumacza. Jako dobry znawca stosunków panujących w Chinach udzielał im wglądu w spra-
wy wewnętrzne tego kraju. 

Tak na przykład Emil Krebs 3 czerwca 1904 r. w długim liście z Pekinu do swych rodzi-
ców i rodzeństwa, mieszkających w Opoczce, opisuje przebieg odwiedzin księcia Adalberta 
w maju 1904 r. Opis ten pokazuje nam, jak wyglądał protokół dyplomatyczny podczas tego 
rodzaju odwiedzin na dworze. Krebs przez wiele dni towarzyszył księciu w wycieczkach w 
okolice Pekinu. Przy okazji audiencji i rewizyt na terenie „Zakazanego Miasta” był on stale 
wzywany do pomocy. Relacjonuje on, kto, kiedy i gdzie mógł przemawiać przed tronem 
władcy: „(...) Najpierw odbyła się audiencja u cesarzowej. Książę, poseł i ja wstąpiliśmy na 
stopnie tronu tuż przed oblicze owej starszej damy, wszyscy pozostali musieli zostać poniżej. 
Książę odczytał przemówienie spisane w języku niemieckim, ja zaś jego treść przetłuma-
czoną na język chiński itd.” Dowiadujemy się również nieco na temat cesarzowej wdowy i 
jej orszaku, przebywających w ogrodach Pałacu Letniego. Opisuje on żywe uczestnictwo i 
ciekawość Chińczyków podczas tego typu wydarzeń, jak również mówi o chińskich jeźdź-
cach konnych przystrojonych w żywe barwy, którzy stanowili eskortę, jak również o niemiec-
kich kawalerzystach uzbrojonych w lance. Interesująca jest również poczyniona przez niego 

Lihungchang. Zdjęcie Alfons von Mumm 1900-02
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uwaga: „Dom, w którym przyszedł na świat cesarz, nie może być więcej wykorzystywany w 
celach pałacowych, lecz przekształcany jest w świątynię.” Znajdujemy tu również jego szkice 
dotyczące rozlokowania miejsc przy stole oraz menu serwowanych potraw. Niezmiernie in-
teresujące są jego informacje na temat ówczesnych możliwości komunikacyjnych (np. chiń-
skich ryksz). O współczesnych samochodach, zaopatrzonych dodatkowo w lampy ledowe, 
mógłby co najwyżej wówczas tylko pomarzyć! Tę liczącą wiele stron relację potwierdzają 
również rozległe akta Archiwum Politycznego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Niemiec. 
Odnaleźć w nich można, np. dodatkowe informacje na temat treści przemowy niemieckiego 
księcia do chińskiej regentki, którą to przemowę częściowo sporządzał Emil Krebs, jak rów-
nież informacje o przyjęciach chińskich dostojników. Rozkład miejsc przy stole jest również 
źródłem wiedzy na temat gości, którzy byli zapraszani do siedzib poselstw rezydujących w 
Pekinie. 

Krebs otrzymał w 1908 roku możliwość złożenia egzaminu konsularnego. Zrezygnował 
jednak z podchodzenia do niego. Przyczyny, jakimi się wówczas kierował, pozostają niezna-
ne i nie można ich również rozpoznać na podstawie jego zachowanych akt osobowych. De-
cyzja ta jednak wykluczała dalszą karierę w służbie dyplomatycznej. Z całą pewnością nie jest 
błędnym podejrzenie, że Krebs jasno musiał zrozumieć, iż jego możliwości nauki języków, w 
przypadku gdyby został konsulem, zostałyby poważnie ograniczone. Dla niego samego roz-
wijanie zdolności językowych stało ponad wszystkim. W dalszym okresie jego życia podobne 
decyzje związane z odrzucaniem różnych propozycji będą się wielokrotnie powtarzały. 

Mianowanie do stopnia radcy legacyjnego  

Siedząca pośrodku chińska regentka, cesarzowa wdowa Cixi. Zdjęcie wykonane przez Emila Krebsa



- 29 -

Podczas jego trzeciego urlopu i powrotu do Ojczyzny (w dniach od 17 października 1911 r. do 11 
maja 1912 r.) cesarz Wilhelm II osobiście 15 lutego 1912 r. w Nowym Pałacu w Poczdamie podniósł 
go do rangi radcy legacyjnego. Tym samym okazano mu uznanie za jego wyjątkową służbę w Chinach.

W jednym z listów, który datowany jest na 5 sierpnia 1912 r., a który skierowany jest do 
jego siostry Gertrudy, mieszkającej we Wrocławiu, Emil Krebs podkreślił, że z okazji audiencji 
u cesarza tenże osobiście przekazał mu jego nominację do stopnia radcy legacyjnego. Był on 
(Krebs) niezmiernie zdziwiony, że informację na ten temat opublikowano w gazetach, lecz nie 
przejmował się tym więcej. Jego siostra mogła się przekonać o jego nowym „tytule” z dołączonej 
do listu wizytówki. 

Dostęp do chińskiej cesarzowej wdowy (regentki)    

Krebs z powodu swej wyjątkowej wiedzy na temat chińskiej kultury i swej doskonałej wy-
mowy języka chińskiego, lecz również języka mandżurskiego, cieszył się częstymi zaproszeniami 
od cesarzowej wdowy. Pewna wyjątkowa wi-
zytówka otwierała mu doń bezpośrednią dro-
gę. Nazwisko, jakim „ochrzcili” go Chińczycy, 
brzmiało „Lato”. 

Jego szwagierka Toni Deneke (autorka 
prac biograficznych i powieści z otoczenia 
Goethego) opisała te spotkania w następujący 
sposób: 

„Uwielbiała ona plotkować z Krebsem. Od 
czasu do czasu wysyłała po niego palankin z or-
szakiem i nakazywała sprowadzić go na herba-
tę. Ona sama, kobieta posługująca się szczegól-
nie kwiecistą mową, rozmawiała ze szczególną 
pasją właśnie z nim, jako najbardziej popraw-
nym w wymowie i najlepszym oratorem języka 
chińskiego pośród obcokrajowców. Potem sia-
dała w ciemnym rzeźbionym, szerokim fotelu 
z cudownie połyskującymi jedwabnymi po-
duszkami - ona sama przystrojona w żółty je-
dwabny strój, bajecznie wyszywany. Po prawej 
i lewej stronie piętrzyły się piramidy świeżych 
jabłek, jej ulubiony zapach. Porcelana jej fili-
żanek bez uszu była tak cieniutka, iż prześwi-
tywały przez nią kosztowne tulejki chroniące 
końcówki jej palców. Herbatę podawano, aby 
szczególnie uczcić obcych, z paskudnego nie-
bieskiego emaliowanego dzbanka, zwykłego 
dzbanka, stanowiącego wyposażenie kuchni.” 

Dalej pisała ona: 
„Od czasu do czasu dochodziło do małych sensacji – na przykład, gdy pewna grupa z Mon-

golii wysłała list do cesarzowej, którego nikt nie potrafił przeczytać. Sprowadzano wówczas Kreb-
sa, który – jak w późniejszym czasie donosiła „Gazette de Lausanne” – od ręki dokonywał tłuma-
czenia tego mongolskiego listu. W ogóle wydaje się, że teksty mongolskie i tybetańskie bardzo go 
w tym czasie zajmowały. 

Wizytówka Krebsa spisana w chińskich znakach
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Jej śmierć (w 1908 r.) doprowadziła do wielkiego przewrotu. Młody cesarz został zdetroni-
zowany, a Kraj Środka uznany został za republikę z jej pierwszym prezydentem Yüan Szi-Kaiem. 
Uroczystości, jakie wydano na cześć zagranicznych gości, oznaczały zerwanie z tradycją sięgającą 
kilku tysięcy lat wstecz. Chińscy dostojnicy zjawili się ubrani w europejskie fraki, z tą tylko róż-
nicą, iż częściowo były one podbite futrem, co wcale ich kroju nie czyniło bardziej eleganckim. 
Warkocze ostatecznie pościnano, i to w dosłownym sensie, zaś noszenie bogatych, kolorowych 
strojów z tarczami mandaryńskimi odłożono do lamusa historii. Do Chin wkraczała nowa rze-
czywistość.”       

Zaproszenie prezydenta Yüan Szi-Kaia. 

Prezydent Yüan Szi-Kai19 i Emil Krebs spotykali się zapewne częściej i stąd się też bardzo 
dobrze znali. Można to wywnioskować z jego zaproszenia, które wystosował osobiście. Prosi on 
w nim Krebsa, aby go odwiedził w jego domu 
i podkreśla wyraźnie, że chodzi w tym wypad-
ku o prywatną wizytę w gronie przyjaciół. Za-
troszczy się on przy okazji o wódkę. Było to z 
dzisiejszej perspektywy dość dziwaczne zapro-
szenie, jednakże oceniając je z ówczesnej, chiń-
skiej perspektywy, miało ono bardzo osobisty 
charakter, tym bardziej, że napisane zostało 
osobiście przez prezydenta w historycznym 
języku mandaryńskim. To oryginalne pismo 
znajduje się obecnie w zbiorach, będących 
spuścizną po Krebsie, przechowywanych przez 
jego wnuczkę Brigitte Mayr w Gaienhofen nad 
Jeziorem Bodeńskim. 

Ślub w Szanghaju w 1913 r.  

Informację na temat ślubu Krebsa z panią 
Amandą (zwaną Mande) Heyne, z domu Glasewald, w dniu 5 lutego 1913 r. w Szanghaju Mini-
sterstwo Spraw Zagranicznych, jak również Emil Krebs osobiście, przekazali zawczasu kancle-
rzowi Rzeszy Theobaldowi von Bethmann-Hollwegowi (1856-1921)20. Jego odpowiedź brzmiała: 
„Niechaj pozwoli mi Pan złożyć sobie moje szczere gratulacje i zarazem życzenia prawdziwie 
szczęśliwego i spokojnego pożycia małżeńskiego.” 

Akt zaślubin w Szanghaju przejął tamtejszy konsul generalny von Buri. Narzeczona przybyła 
na krótko przed zaślubinami bezpośrednio koleją z Berlina. Jej obie córki Lotteliese i Irmgard 
Heyne przybyły nieco później z ich guwernantką i nauczycielką, panną Berlin, ponieważ w po-
ciągu jadącym z Berlina nie zdołały już znaleźć miejsca. 

Para małżeńska Krebsów wybrała się następnie 7 lutego 1913 r. z Szanghaju w 7-tygodniową 

19  Yüan Szi-Kai (ur. 16.09.1859 r., zm. 06.06.1916 r.), dowódca wojskowy, polityk w czasach późnej dynastii Qing i okresie Republiki 
Chińskiej, a następnie cesarz z dynastii Hongxian). 
20  Theobald von Bethmann-Hollweg, ur. 29.11.1856 r., zm. 02.01.1921 r. w Hohenfinow, w Prow. Brandenburgia, niemiecki polityk, 
kanclerz Rzeszy Niemieckiej w latach 1909-1917. 

Prezydent Yüan Szi-Kai. Zdjęcie Alfons von Mumm 
1900/02
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podróż poślubną. Również w tym okresie świeżo upieczony małżonek nie potrafił zrezygnować 
ze swych studiów językowych: Krebs bowiem uczył się portugalskiego! 

Życie rodzinne Krebsów   

Wielkanocą 1913 r. para małżeńska dotarła do Pekinu. Przekazano im życzenia z okazji za-
ślubin i wręczono prezenty, z których część do dnia dzisiejszego pozostaje w posiadaniu człon-
ków rodziny. Część z nich jest rzeczywiście kosztowna, tak na przykład w Austrii przechowywany 
jest kilim o wymiarach 6 metrów kwadratowych, wykonany z czerwonego jedwabiu, z życzenia-
mi w językach chińskim, mongolskim, mandżurskim i tybetańskim. Nazwiska jego ofiarodaw-
ców - tłumaczy-elewów, których Krebs uczył, również wypisane zostały odpowiednimi znakami. 
Amandzie Krebs w ogóle nie podobało się mieszkanie na terenie Niemieckiego Poselstwa. Mał-
żonkowie zamieszkiwali co prawda w wielkim domu, lecz jej mąż w ogóle nie przykładał uwagi 
do jego wyposażenia i do wygody. Mówiąc krótko, nie był on godny na przyjęcie pary małżeń-
skiej! Z pomocą chińskich służących udało im się przeforsować kilka własnych pomysłów, tak 
iż wkrótce do domu można było zaprosić na herbatę dyplomatów innych ambasad czy nawet 
chińskich książąt. Dla Krebsa w gruncie rzeczy nie miało to większego znaczenia, najważniejsze, 
że robił dalsze postępy w nauce języków obcych. 

Swój wolny czas poświęcał on językom i książkom zgromadzonym w swej bibliotece. Życie 
rodzinne we właściwym znaczeniu tego słowa bardzo było tym samym ograniczone. Z jego oso-
bistych listów wynika, że bardzo troszczył się on o córki z pierwszego małżeństwa żony, bawił się 
z nimi i przede wszystkim szkolił je w matematyce.

Jednak warto zauważyć, że codzienny bieg życia rodzinnego był podporządkowany surowo 

Emil Krebs po prawej stronie. 
Zdjęcie wykonano w 1913 r.

Emil Krebs na ślubnym kobiercu
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określonym terminom przeznaczonym przez 
Krebsa na rozmowy. Sam Krebs pisał na ten 
temat w liście wysłanym 8 grudnia 1913 r., a 
zatem z początkowego okresu jego małżeń-
stwa, do swej siostry Gertrudy, mieszkającej 
we Wrocławiu: „Z pisaniem listów mam teraz 
nieco problemów. Z kobietami w domu nie je-
stem obecnie wolnym panem mojego własne-
go czasu, gdyż oprócz obojga dzieci, miano-
wicie Lotteliese (w wieku 13 lat) i Irmgard (w 
przyszłym tygodniu skończy 11 lat), które są 
bardzo dobrze wychowane i sprawiają mi wie-
le radości, przyjęliśmy również nauczycielkę, 
która mieszka w naszym domu, gdyż tutaj nie 
ma żadnej szkoły dla Europejczyków, a my ży-
czylibyśmy sobie, aby dziewczynki nadal kon-
tynuowały swą naukę. Dziewczynki bardzo są 
przywiązane do swej nauczycielki, ponieważ 
znają się od lat. Ja dlatego nie jestem sam i 
muszę często ćwiczyć z dziewczętami mate-
matykę, grać w domino i inne wesołe zabawy, 
co z pewnością nie skłania mnie do nudy, tym 
bardziej, że dziewczęta wynoszą z tego wiele 
radości, gdy tylko się nimi zajmuję. Trudno 
im wszakże przychodzi, aby nazywać mnie 

Dom Krebsów w Pekinie. Zdjęcie z 1902 r.

Przybrane córki Lotteliese (u góry) i Irmgard. 
Zdjęcie z 1914 r.
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swym „ojcem”. Tymczasowo jestem jeszcze ciągle wujciem Krebsem. Dziewczęta zadomowiły 
się już na dobre, podobnie moja żona, która w ogóle posiada nadzwyczajną cechę, że w każdym 
położeniu stara się zawsze dostrzec możliwie pozytywną stronę. Z powodu jej przyjaznego, 
miłego usposobienia cieszy się ona powszechną sympatią i nawet mnie potrafi ona skłonić 
do prowadzenia sympatycznego towarzyskiego życia, od którego zwykle stronię. Przychodzi 
jej to z łatwością i jest to bardzo przyjemne. Czyni wielkie starania, aby odzwyczaić mnie od 
chodzenia w czasie czytania, całkowicie jej się to wszakże nie powiodło. Naturalnie niezmier-
nie trudno jest się odzwyczaić od długiego, uświęconego pewnym obyczajem przyzwyczajenia. 
Niestety muszę poza tym stwierdzić, że mój wzrok od momentu mojego powrotu uległ znacz-
nemu pogorszeniu. Mam nadzieję, że będę potrafił oszczędzać mój wzrok. Moja żona już mi w 
tym pomoże.” 

Prywatne listy potwierdzają jego miłość do żony. Była ona osobą, która chroniła go przed 
nielubianymi odwiedzinami, a tym samym była osobą, która pomagała mu wygospodarować 
wolny czas dla siebie samego. „Stale potrzebował wsparcia i darzył mnie wielką miłością i czuło-
ścią.” Pewna anegdota, związana z dniem jej urodzin mówi, że jej małżonek w ramach prezentu 
zamierzał wyrecytować przed nią pewien wiersz spisany w języku perskim. Niestety, przetłuma-
czył on szybko jego wersy na język łaciński, a tym samym uczynił jego treść kompletnie niezro-
zumiałą dla wszystkich. 

W tym miejscu chcielibyśmy wspomnieć kolejną niewielką, lecz bardzo charakterystyczną 
anegdotę, która powtarzana jest nieustannie w kręgach rodzinnych. Para małżeńska Krebsów spę-
dzała od czasu do czasu swe urlopy nad Morzem Żółtym. Pobyty te szczególnie dobrze wpływały 
na moją babcię cioteczną, ponieważ stale cierpiała na krwawienie z nosa. Pewnego dnia znowu 
znaleźli się na dworcu w Pekinie, aby rozpo-
cząć podróż. Amanda Krebs od dłuższego cza-
su dostrzegała jednak wyraźne zaniepokojenie 
jej męża. „Raczku, co się dzieje?” [Krebschen 
(Raczek) – to pieszczotliwa forma, jakiej żona 
używała w stosunku do męża, powstała od jego 
nazwiska Krebs = Rak – dop. tłum.] „Tak, no 
widzisz, ja oczekuję dziś lub jutro większej do-
stawy książek z Lipska. Są one ważne dla moich 
studiów nad nowym językiem.” Obdarzona do-
brą intuicją żona szybko rozpoznała problem i 
odesłała męża do jego książek. 

Starał się on zawsze unikać oficjalnych 
uroczystości (bankietów), kiedy było to nie-
uniknione, wówczas towarzyszyła mu jego 
żona. W owym czasie „długie” przebywanie 
na bankietach było zasadniczym obowiąz-
kiem. Zwykle ukrywała ona niewielką czarkę 
w swym stroju. Tu chowała jedzenie, które wy-
dawało się jej niestrawne. 

Niemieckie Cesarskie Poselstwo w Pekinie 
w 1914 r. 

Po krótkim przedstawieniu życia rodzin-
nego Krebsów powróćmy do codzienności Amanda Krebs, zdjęcie z 1914 r.
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służbowego życia:
W 1914 r. Erich von Salzmann napisał relację na temat Niemieckiego Poselstwa w Pekinie na 

potrzeby czasopisma „Die Woche” [„Tydzień”]. Postawiono mu zadanie, aby na dalekiej Ojczyź-
nie wywrzeć raczej pozytywne wrażenie. W swej relacji podkreślał on szczególnie gospodarcze 
znaczenie ówczesnych Chin dla Rzeszy Niemieckiej. Nie można tu znaleźć żadnego słowa kryty-
ki. W sprawozdaniu tym nie można również dostrzec problemów, które trzy lata później dopro-
wadzą do zerwania stosunków z Chinami. Jest to artykuł, który bardzo powierzchownie opisuje 
rozwój Chin i ówczesne stosunki panujące wewnątrz Poselstwa. 

Relacja ta ukazuje powolny proces przemian w państwie chińskim po przewrocie 1898 r., zawiro-
wania związane z Powstaniem Bokserów, upadek i abdykację dynastii mandżurskiej oraz wiele innych 
wydarzeń. Pekin opisywany jest jako centralny punkt Dalekiego Wschodu i opisywany jest jako bar-
dzo ważny ośrodek dla całej gospodarki światowej. Z tego dla autora wynika wyjątkowe znaczenie tu-
tejszego poselstwa i jego personelu dla Rzeszy Niemieckiej. Tymi słowy Salzmann opisał, m.in. Emila 
Krebsa: „Bardzo ważni członkowie sztabu naszego Poselstwa w następstwie wyjątkowości panujących 
stosunków na Dalekim Wschodzie i wyzwań, jakie stawiają, stali się prawdziwymi znawcami kra-
ju i ludzi, a w szczególności skomplikowanego języka, jakim się tu mówi. Są to tłumacze-sekretarze. 
Pierwszym z nich jest radca legacyjny Emil Krebs, który ze względu na swe wyjątkowe zdolności ję-
zykowe jest postacią znaną na płaszczyźnie lingwistyki na wszystkich pięciu kontynentach, a którego 
łaskawa małżonka przejmuje część jego obowiązków reprezentacyjnych w domu.” 

Z akt osobowych Krebsa, przechowywanych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Niemiec, 
wynika, że na początku 1914 r. zastępował on przez miesiąc nieobecnego posła von Haxthausena. 
Właśnie w tym samym czasie nadany mu został „Order Czerwonego Orła z szarfą.” 

Współpraca z chińskimi i innymi urzędami     

Tłumacze są w każdej ambasadzie/poselstwie niezbędni do prowadzenia wymiany myśli z 
przedstawicielami kraju udzielającego im gościny. Nie zawsze poseł czy też ambasador sam zna 
język obcego państwa, do którego został wysłany, przynajmniej nie w takim stopniu, aby w pełni 
zrozumieć trudniejsze kwestie i wyrazić je w obcym języku. W owym czasie sytuacja taka do-
tyczyła przede wszystkim Chin i Turcji. Dziś wygląda to już nieco inaczej i przyjąć można, że 
niemieccy, lecz również obcy ambasadorowie często są już w stanie zaprezentować swój kraj, jego 
kulturę i politykę w języku kraju, który udziela im gościny. Jednakże gdy chodzi o tłumaczenie 
bardziej skomplikowanych kwestii, nie mogliby oni sobie mimo wszystko poradzić bez tłumacza. 

Szwagierka Krebsa Toni Deneke (1883-1970) w następujący sposób ukazała jego osobiste 
stosunki, dotyczące służby dyplomatycznej: 

„Krebs przeżył cały szereg posłów, którzy byli bądź całkowitymi zerami, bądź ludźmi czynu. 
Pierwsi byli dla niego najbardziej użyteczni, gdyż włączali go do swych działań. Z wielkim sza-
cunkiem wypowiadał się on (jeśli w ogóle wypowiadał się) o austriackim pośle von Rosthornie, 
niemieckim pośle von Heykingu, którego małżonka na łamach znanej wówczas powieści, no-
szącej tytuł „Listy, które nigdy do niego nie dotarły” wymienia również „uczonego pana” (Emila 
Krebsa), również o sekretarzu legacyjnym Danielu Varé, Włochu, autorze bardzo poczytnej po-
wieści „Śmiejący się dyplomata”, o baronie Ago von Maltzanie21, który w krytycznym okresie zo-
stał dyplomatą w Waszyngtonie, a którego śmierć w wypadku lotniczym stanowiła wielką stratę. 
Podobne zdanie wyrażał również o sekretarzu von Bohlenie und Halbach (w późniejszym czasie 
ożenił się z Berthą Krupp), z którym łączyło go nie tylko posiadanie wspólnego kucharza, lecz 

21  Ago von Maltzan był w latach 1912-17 radcą legacyjnym przy Niemieckim Poselstwie w Pekinie, czasowo również wykonującym 
obowiązki konsula. W 1925 r. von Maltzan został ambasadorem w Waszyngtonie, jednakże w 1927 r. podczas urlopu do Ojczyzny zginął 
w wypadku lotniczym. 
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również wieloletnia przyjaźń.” 
Zadania tłumacza zapewne zmieniły się w ostatnich dziesięcioleciach pod tym czy innym 

względem. Pośredniczenie i porozumiewanie się pomiędzy narodami następuje jednak mimo 
wszystko nadal dzięki zaangażowaniu wyjątkowych osób czy też wręcz osobistości, jakimi prze-
cież zawsze są tłumacze. Akta przechowywane w Politycznym Archiwum Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych Niemiec w Berlinie, dotyczące działalności Niemieckiego Cesarskiego Poselstwa 
w Pekinie i związanych z tą placówką konsulatów w Chinach, ukazują rozległość wykonywanych 
tłumaczeń, dokonywanych przez tamtejszych tłumaczy. Akta te, pochodzące z lat 1900-1917, sta-
nowią w dużej części tłumaczenia ówczesnych edyktów chińskiego domu panującego, urzędo-
wych komunikatów publikowanych przez chińską prasę i petycji chińskich książąt. Nadzwyczaj 
wiele tłumaczonych relacji dotyczy zmian zadań stawianych przed chińskimi dostojnikami i wy-
sokimi rangą urzędnikami. Pamiętać bowiem należy, że w tym czasie bardzo często dochodzi-
ło do odwoływania chińskich urzędników i ponownego obsadzania ich urzędów. Tłumaczenia 
Krebsa w tych aktach należą do najliczniejszych. 

W czasach Krebsa istniały państwa, które leżały na uboczu zachodniego świata, a których 
języki nie osiągnęły wysokiego stopnia znajomości na naszych obszarach, ponieważ odległości 
dzielące je od nas trzeba było liczyć w tygodniach, a nawet miesiącach. Do tego obszaru należała 
oczywiście półkula azjatycka. Jakie znaczenie przypisywano w tych krajach tłumaczom, wynika 
z następującej, cytowanej fragmentarycznie notatki ówczesnego Ministerstwa Spraw Zagranicz-
nych Niemiec. Powodem zapytania wystosowanego wobec Ministerstwa Finansów Rzeszy była 
stale powracająca kwestia, do której grupy dochodowej powinno się zaliczyć Emila Krebsa. On 
sam po swym powrocie z Pekinu czuł się zawsze niesprawiedliwie opłacany i za każdym razie w 
tym kontekście odwoływał się do swych umiejętności językowych. Nigdy jednak nie udało mu się 
pod tym względem niczego wskórać. Ponieważ z zajętego stanowiska przez Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych z dnia 19 maja 1922 r. wobec Ministerstwa Finansów Rzeszy wynika wyjątkowa 
pozycja tłumaczy w Turcji i w Chinach, dlatego też znajduje to odbicie w relacji, jakkolwiek jej 
treść omawiano dopiero później w Niemczech. Chodzi w tym wypadku o pozycję pierwszego 
tłumacza w Turcji i w Chinach, zajmowaną na dyplomatycznej drabinie hierarchicznej. Już na 
wstępie Ministerstwo Spraw Zagranicznych Niemiec zaprzecza stanowisku Ministerstwa Finan-
sów, że pierwszy tłumacz w Konstantynopolu powinien być uznawany za radcę poselstwa drugiej 
klasy. W dalszej kolejności cytowany jest następujący ustęp: 

„Ambasada w Konstantynopolu należała w szczególności podczas wojny (1914-1917) i z po-
wodu ważnych interesów, które łączyły Niemcy z Turcją, do najważniejszych przedstawicielstw 
dyplomatycznych. Ponieważ ambasador i radca ambasady nie znali języka tureckiego, dlatego też 
urzędowa wymiana między ambasadą i tureckimi urzędami, na ile można było sobie poradzić 
za pośrednictwem języka francuskiego, odbywała się wyłącznie przy zaangażowaniu pierwszego 
dragomana ambasady. Tenże w zasadzie był odpowiedzialny za prawidłowe i celowe wykony-
wanie poleceń ambasadora, a nawet go zastępował i z tego powodu w dużym stopniu cieszył się 
zaufaniem tych urzędników.” 

W dalszej części relacji pojawiają się szerokie uzasadnienia do zaliczenia tych osób do wyż-
szych grup płacowych i porównania z pozycją innymi pierwszych tłumaczy, przebywających w 
innych krajach. Następnie pojawiają się dalsze wywody na temat osoby Emila Krebsa: 

„Podobnie sytuacja kształtuje się w przypadku byłego pierwszego tłumacza (Emila Krebsa) 
w Pekinie. Ponieważ chińscy dyplomaci dotychczas niezmiernie rzadko posługiwali się innymi 
niż własnym językiem, dlatego też pozycja pierwszego tłumacza w Pekinie zyskała podobne zna-
czenie, jak pozycja tłumacza w Konstantynopolu. Wyrażała się ona chociażby poprzez fakt, że 
pierwszy tłumacz w Pekinie ze względu na swe szerokie kontakty z lokalnymi kręgami spełniać 
musiał znacznie większe obowiązki reprezentacyjne niż zastępca posła, a mianowicie pierwszy 
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sekretarz legacyjny, wraz z którym stał on na jednym poziomie, gdy chodzi o zaklasyfikowanie do 
grupy płacowej. Odpowiednio do tego za sprawą lokalnego dodatku, jaki przyznano pierwszemu 
tłumaczowi w Pekinie, stał on pod względem płacowym znacznie wyżej niż pierwszy sekretarz 
legacyjny.” 

Naturalnie minister finansów musiał jedynie uznać powyższe fakty pismem z dnia 20 czerw-
ca 1922 r. Krebs otrzymał dodatek o grupę wyższy, a tym samym zrównano go w pozycji z pierw-
szym sekretarzem poselstwa (zastępcą posła).        

Z tego cytowanego fragmentarycznie dokumentu można wywnioskować, jaką realnie po-
zycję zajmował szef tłumaczy w Niemieckim Poselstwie w Pekinie, nawet jeśli publikacje z tego 
okresu – niestety dotyczy to również naszych współczesnych czasów – niemal w ogóle nie zajmu-
ją się kwestią znaczenia tłumaczy. 

Publikacje ówczesnego sekretarza poselstwa Gustava von Bohlen und Halbach, znanego 
później pod nazwiskiem Krupp von Bohlen und Halbach, mianowicie „Listy do matki Sophie 
von Bohlen und Halbach z lat 1900-1903” również wspominają o różnych zobowiązaniach wzglę-
dem chińskich placówek rządowych, o przyjęciach w pałacu cesarskim, zaproszeniach od i do 
przeróżnych poselstw innych krajów, rokowaniach prowadzonych z przeróżnymi konsulatami. 
Na temat wypełnionych pracą dni nie wypowiadał się w ogóle w listach, które pisane były w krót-
kich odstępach (zwykle raz lub dwa razy w tygodniu). Nie padło tam ani jedno słowo na temat 
roli tłumaczy. W miejscu tym można by jednak postawić pytanie, w jaki zatem sposób wypeł-
niano owe zobowiązania przede wszystkim wobec chińskich urzędów? Interesującej odpowiedzi 

Członkowie Cesarskiego Poselstwa w Pekinie (1900/1902): poseł Mumm von Schwarzenstein (pośrodku), 
von der Goltz (po lewej z tyłu za nim), Emil Krebs (pomiędzy nimi w cylindrze), Gustav (Krupp) von Bohlen 
und Halbach (na prawo ponad posłem, w cywilnym stroju). Zdjęcie z „Pamiętnika w obrazach” autorstwa 
Alfonsa von Mumma.
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na to pytanie udziela Gustav von Bohlen und Halbach w jednym ze swych listów do swej matki, 
wysłanym 23 lutego 1902 r.: 

„Ja sam nie robię sobie niczego z owych oficjalnych chińskich społecznych funkcji, które 
niemal graniczą z aferą. A ponieważ ja sam nie znam ani słowa po chińsku – i przysięgam, nie 
zamierzam się nawet żadnego nauczyć, aby nie przylgnęło do mnie, że mówię po chińsku i abym 
ostatecznie nie musiał zostawać tu na dłużej – dlatego też wszelkie konwersacje prowadzę za po-
średnictwem tłumacza, a uwierz mi, jest to niezmiernie mozolna praca.” 

Pozwalam sobie postawić w tym miejscu pytanie: Dla kogo właściwie? „W czwartek znowu 
byliśmy podejmowani na dworze, a pod względem ceremoniału spotkanie to wyglądało jak nigdy 
wcześniej, tylko dostrzec można, że cesarzowa-matka stale wychylała się do przodu. Poza tym 
mieliśmy liczne wieczerze, a ja w rzeczywistości od dwóch lub trzech tygodni nie miałem żadne-
go spokojnego wieczoru!”

Już w tym miejscu wypada zauważyć, że kontakty między późniejszym Kruppem i Krebsem 
trwały przez całe życie i w późniejszym czasie miały one nabrać dla Krebsa jeszcze większego 
znaczenia na terenie Niemiec. 

Wielostronne zdolności językowe Krebsa w użyciu

Poliglota Emil Krebs znał naturalnie nie tylko język chiński, lecz zajmował się intensywnie, 
o czym świadczą tytuły publikacji jego biblioteki, również innymi językami, którymi mówiono 
na obszarze tego potężnego państwa: mongolskim, mandżurskim i tybetańskim. 

Warto przy okazji zwrócić uwagę na jego 
dalsze studia językowe, które prowadził w tym 
okresie: języków – japońskiego, syjamskie-
go [obecnie nazywany tajskim – dop. tłum.], 
koreańskiego, portugalskiego, fińskiego i ro-
syjskiego. Warto również wspomnieć o jego 
studiach porównawczych między językiem 
chińskim i arabskim. Trzeba z całą pewno-
ścią przyjąć, że wedle potrzeby prowadził on 
również tłumaczenia rokowań czy też kore-
spondencji z innymi poselstwami, obecnymi 
na terenie Pekinu. W tym kontekście warto 
wspomnieć już teraz o dwóch wydarzeniach. 
Krebs podczas swego pobytu w Pekinie przez 
kilka miesięcy pracował również jako tłumacz 
dla ambasady włoskiej, ponieważ czasowo 
tamtejszy tłumacz był nieobecny. Dodatko-
wo również ambasada holenderska chętnie 
zatrzymałaby Krebsa w Pekinie podczas wy-
dalenia Niemieckiego Poselstwa z Chin. Jego 
zastępcę, którego zaproponowała Rzesza Nie-
miecka, odrzucono, motywując ten fakt w na-
stępujący sposób: 

„Jednakże tak nadzwyczajny znawca ję-
zyków, jak Krebs, byłby z pewnością w stanie 
opanować język niderlandzki w ciągu 14 dni, 
tak iż mógłby tłumaczyć swe zlecenia. W przy-

Emil Krebs na balkonie swego domu w Pekinie 
około 1914 r.
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padku innego Niemca byłoby to zupełnie niemożliwe. Nieznajomość języka niderlandzkiego jest 
przyczyną tego, iż współpraca niemieckich urzędników może być dopuszczona tylko w ograni-
czonym zakresie.” 

Krebs starał się wyjść ze swą znajomością języka chińskiego „do prostego człowieka”, aby jesz-
cze bardziej szkolić swą wymowę . Do dnia dzisiejszego w kręgach jego rodziny opowiada się taką 
anegdotę: Krebs przebywał na wycieczce. Napotkał tam pewnego starego poganiacza osłów i zaga-
dał do niego. Rozwinęła się rozmowa w jednym z dialektów języka chińskiego, który ograniczony 
był swym zasięgiem do granic wioski. Gdy Krebs chciał się z nim pożegnać, ów starzec rzekł: „Ja 
nie znam twojego języka, ty nie znasz mojego języka, a mimo to całkowicie mogliśmy się dogadać!”

Istnieje wiele tego rodzaju anegdot, których nie można już w żaden sposób potwierdzić, dla-
tego w tym miejscu rezygnujemy z ich przytaczania. 

W styczniu 1907 r. Emil Krebs towarzyszył posłowi Arthurowi hrabiemu von Rexowi (1856-
1926) w jego podróży do Tiencinu i tłumaczył trudne rokowania związane z podpisaniem układu 
dotyczącego budowy kolei Tiencin-Jangcy, jak również rozmowy na temat rozwijania niemieckiej 
polityki kulturalnej w Chinach. Hrabia Rex złożył na ten temat swą relację w Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych Niemiec w Berlinie. 

Ostatecznie 8 sierpnia 1914 r. powierzono mu uprawnienia do prowadzenia spraw związa-
nych z urzędem stanu cywilnego przy Poselstwie. 

W liście do swej siostrzenicy, mieszkającej w Dreźnie, wysłanym z okazji ślubu, Amanda 
Krebs relacjonowała jej, że jej mąż nazywany jest w Pekinie „walking dictionary” („chodzącym 
słownikiem”). Radca rosyjskiego poselstwa w Pekinie wyraził to w taki sposób: „Jeśli się czegoś 
nie wie, jak to było lub co to było, idzie się po prostu do pana Krebsa. Posiada on absolutnie 
uniwersalne wykształcenie.” Potwierdza to jednoznacznie również spis tytułów biblioteki Krebsa, 
która obejmowała publikacje z wielu różnych dziedzin. 

Urlopy w Ojczyźnie   

Podczas swego pobytu w Chinach, który trwał niemal ćwierćwiecze, Emil Krebs tylko trzy-
krotnie wybierał się na urlop do swej Ojczyzny. Działo się to w terminach od 13 września 1902 r. 
do 4 czerwca 1903 r., od 24 czerwca 1907 r. do 9 maja 1908 r. i od 17 października 1911 r. do 11 
maja 1912 r. Pamiętać należy, że podróż z Pekinu do Niemiec trwała prawie dwa pełne miesiące. 
Wszystkie trzy okresy urlopu oznaczały roczny ogólny czas przebywania w podróży. 

Emil Krebs przez całe swoje życie związany był emocjonalnie ze swą małą Ojczyzną – Ślą-
skiem i swą rodzinną wsią Opoczką, leżącą w powiecie świdnickim. 

Dla Opoczki, a w szczególności dla mieszkającej tam rodziny jego brata Alfreda Krebsa urlo-
py te oznaczały gorączkowe okresy przygotowań. O jego przybyciu dowiadywano się naturalnie 
już wiele tygodni wcześniej. Dostarczano tu całe skrzynie pełne książek i musiano znaleźć dla 
nich miejsce w domu. Przygotowywano również jedno z pomieszczeń, tzw. „Dobrą Izbę” na gór-
nym piętrze domu na jego przybycie. Tam podczas całego okresu pobytu mieściło się jego biuro. 
W ogrodzie położonym na terenie tej wielkiej parceli każdego dnia zajmował się on nauką języ-
ków. Dla społeczności tej małej śląskiej wsi stanowił on wyjątkowe zjawisko: nie nosił kapelusza 
na głowie, miał zawsze okulary na nosie, przemieszczał z książką w ręku, poruszając się wolno i 
mrucząc pod nosem, odpowiadając na pozdrowienia jakby był nieobecny duchem – w ten sposób 
zapisał się w pamięci kolejnych pokoleń tutejszych mieszkańców. 

O pierwszym urlopie w Niemczech nie można powiedzieć niczego szczególnego. Podczas 
drugiego urlopu, przy okazji spotkania dawnych „Wschodnich Azjatów” w Berlinie doszło do 
pierwszego spotkania między nim a jego przyszłą małżonką, panią Amande Heyne, z domu Gla-
sewald. 
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Siostra pani Heyne, Toni Deneke, zanotowała w streszczonej formie na łamach wspomnień z 
życia swej siostry: „Obok nas siedział pan ze spiczastą brodą i mądrym, lecz niedostępnym wyra-
zem twarzy. »Mądry kogut, pieje w 45 językach«, szepnęła do mnie moja siostra. Mój dowcipny 
mąż wspominał zawsze ten wieczór tymi słowy: »Interesujący wieczór. Uczony człowiek, który 
potrafił milczeć w 45 językach.« Wówczas nawet nie mogłam się spodziewać, że ten tajemniczy 
obcy sześć lat później zostanie moim szwagrem.” 

Pierwsze małżeństwo między Amandą i kapitanem marynarki wojennej Adolfem Heyne roz-
padło się. Między Emilem Krebsem i Amandą Heyne rozwinął się z biegiem lat luźny kontakt 
listowny. Podczas swego trzeciego urlopu Krebs się oświadczył i złożył pani Heyne propozycję 
ślubu. Ona sama, wynosząc z pierwszego małżeństwa dwie córki, Charlotte-Luisę (Lotteliese), ur. 
17 października 1900 r. w Kilonii oraz Irmgard, ur. 15 grudnia 1903 r. w Magdeburgu, i samot-
nie je wychowując, ociągała się z odpowiedzią ze zrozumiałych przyczyn. Krebs przedłużył swój 
urlop o kilka dni, mając nadzieję, że otrzyma szybką odpowiedź. W jednym z listów do swej sio-
stry, mieszkającej we Wrocławiu, pisał, „Jej ociąganie się kosztuje mnie na dzień 65 marek. Każdy 
przekroczony dzień urlopu odpisywany jest od mojej pensji.” Dopiero, gdy powrócił do Pekinu, 
otrzymał on w odpowiedzi długo oczekiwane: „tak”. W połowie stycznia 1913 r. pani Heyne wy-
ruszyła w podróż pociągiem przez Syberię do Chin. 

W tradycji rodzinnej, a fakt ten potwierdza wypowiedź wnuczki Krebsa – Brigitte Mayr, 
jeszcze dziś utrzymuje się uporczywa pogłoska, że Emil Krebs i Amanda Heyne stali się „ofiara-
mi” spisku uknutego przez niemiecką dyplomację w Chinach. Dzisiejszego dnia powiedziano by 
złośliwie, że zostali zeswatani! Ale działo się to ku ich obopólnej radości! 

Niemiecki Reichstag dyskutuje na temat Emila Krebsa22      

Emilowi Krebsowi, który przebywał akurat na swym ostatnim urlopie na Śląsku, nie było 
dane przeżyć bezpośrednio abdykacji chińskiego cesarza, do której doszło w 1912 r. Z 14 na 15 
kwietnia 1913 r. w Niemieckim Reichstagu odbyła się retrospektywna debata na temat polityki 
wschodnioazjatyckiej rządu Rzeszy. Przy okazji doszło również między innymi do gwałtownej 
wymiany zdań związanej z nieobecnością tłumacza Emila Krebsa w tym okresie w Pekinie. 

Wytykano, iż podczas wybuchu chińskiej rewolucji wszyscy fachowcy obeznani w kwestiach 
chińskich byli nieobecni. Odpowiedzialny podsekretarz Zimmermann wyjaśniał, że pierwszy 
tłumacz poselstwa czynił starania, aby jak najszybciej powrócić na swe stanowisko do Pekinu. 
Zimmermann uzasadniał odwlekanie powrotnej podróży Krebsa do Pekinu jego stanem zdro-
wia, „Nie, na razie niech Pan pozostanie w domu, obecnie nie powinien Pan wykonywać swych 
obowiązków tam, w Chinach.” 

Skłoniło to posła do Reichstagu Müllera do dalszych dywagacji, których sens brzmiał w na-
stępujący sposób: „Jeśli istnieje taki brak odpowiednich ludzi do zajęcia stanowisk, jak to ma 
właśnie miejsce w Chinach, to powinniśmy się chociaż cieszyć, że jeden z nich zamierza powrócić 
na swe miejsce. (...) Uważam, że nigdy tego rodzaju człowiek nie był tam bardziej niezbędny niż 
właśnie w czasach owych zamieszek, gdzie znajomość stosunków i osób w Chinach były najbar-
dziej wymagane.” 

Podsekretarz Zimmermann bronił następnie konieczności pozostawania Krebsa w Niem-
czech i ponownie uzasadniał to jego kiepskim stanem zdrowia, z drugiej zaś strony tym, że z po-
wodu nieobecności centralnego rządu w Chinach w tym okresie „wszystko i tak trafiało tu i tam, 
a informacje napływające do Ministerstwa Spraw Zagranicznych były wystarczające.” 

22  Stosunki niemiecko-chińskie w latach 1911-1927: od kolonializmu do „równouprawnienia” autorstwa prof. Mechthild Leutner, dr 
Andreas Steen od str. 84. Wyciągi ze stenograficznych relacji z obrad Niemieckiego Reichstagu z dnia 14/15 kwietnia 1913 r.
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Podczas tej debaty podniesiono również kwestię dotyczącą pozycji tłumacza w Chinach. 
Poddawano krytyce okoliczność, iż od tłumacza w Chinach żąda się takiego samego wykształce-
nia jak od dyplomaty, mianowicie egzaminu referendarza i dwóch lat praktyki w sądzie. Dodat-
kowo musiał on pilnie uczyć się chińskiego i być sinologiem, lecz ciągle przez całe lata pozostawał 
na najniższej pozycji tłumacza-elewa. Z tego też powodu proponowano połączenie przebiegu 
kariery konsularnej i tłumacza, zatrudnienie młodych tłumaczy na stanowisku wicekonsulów, a 
następnie pozwolenie im na dalsze wspinanie się po szczeblach kariery. 

Ostatnie lata w Chinach     

Wybuch pierwszej wojny światowej w Europie odizolował Niemców przebywających w Chi-
nach. Stało się to przede wszystkim za sprawą Anglii. Odczuwano to również w Niemieckim 
Poselstwie w Pekinie. Normalny kontakt z bliskimi w Niemczech stawał się coraz bardziej utrud-
niony. Listy były cenzurowane, a ich dostarczanie trwało nierzadko wiele miesięcy. 

Amanda Krebs opisała ten czas w listach do swych rodziców i rodzeństwa w Niemczech. 
Wynika z nich jednoznacznie, że Niemcy, mieszkający w Chinach, nie znali pełnego wymiaru 
ograniczeń życiowych, zaprowadzonych na terenie Niemiec. Na ten temat w Niemieckim Po-
selstwie brakowało odpowiednich informacji. Kolejne prezentowane informacje zaczerpnięto z 
listów wysłanych w latach 1914-17.23  

Surowa cenzura Anglików rozpościerała swe skrzydła ponad wszystkim. Próbowano od niej 
uciec, adresując listy przez inne kraje bądź też wysyłając je przez „posłańców”, tzn. znajomych, 
którym udało przedostać się do Niemiec. Podawano również ukryte adresy w neutralnych kra-
jach. W szczególności wiodły tu prymat kraje skandynawskie, ze względu na bezpośrednie połą-
czenie przez Syberię. 

Znajdujemy tu zatem wskazówki lub wypowiedzi tego typu: „Pani Schmidt otrzymała wczo-
raj swój pierwszy list do swej matki, który przybył tu opatrzony norweskim znaczkiem przez 
Syberię i napisany został w Niemczech 15 września.” Albo tego rodzaju: „Wysyłanie listów przez 
Amerykę trwa mniej więcej tak samo długo i jest równie niepewne. Otrzymaliśmy przed 5 dnia-
mi wspaniały szczegółowy list, który przywędrował w kieszeni kurtki pewnego Amerykanina 
przez Holandię do Ameryki, a stamtąd wysłany został tutaj za pośrednictwem amerykańskiej 
ambasady.” Albo: „Pamiętaj o nas tutaj i spróbuj znaleźć możliwość wysłania nam wiadomości. 
Telegramy nie dochodzą, tylko listy z fałszywymi adresami neutralnych krajów, z których najbar-
dziej praktyczne są te z krajów skandynawskich, ze względu na ich bezpośrednie połączenie przez 
Syberię. Czy Elly Rupp nie ma przypadkiem przyjaciółki w Szwecji?” Można by w tym miejscu 
przytoczyć wiele tego rodzaju wypowiedzi i adnotacji o listach, które dostarczane były przez wiele 
tygodni. 

Atmosfera w poselstwie stale się zagęszczała. Trzeba tu bowiem umieścić uciekinierów 
z Cingtao okupowanego przez Japończyków. Kantyna oficerska stała się „kantyną dla dam”. 
Zakwaterowano tu również rodzinę sinologa dr. Richarda Wilhelma. U rodziny Krebsów w 
Pekinie zamieszkiwała od późnej jesieni 1914 r. żona niemieckiego gubernatora Cingtao pani 
Meyer-Waldeck z jej trójką dzieci, aż do momentu, gdy latem 1915 r. wyjechała ona z powro-
tem do Niemiec. 

Wiedzę o odległych Niemcach czerpano z gazet wydawanych w neutralnych krajach. Emil 
Krebs tłumaczył je na potrzeby tamtejszych gazet niemieckich. Wewnątrz dzielnicy, w której mie-
ściły się Poselstwa, aż do momentu wydalenia z Chin w 1917 r. utrzymywano dobre stosunki z 
posłami takich krajów jak Ameryka, Włochy, Austria czy też Dania. Lecz rodzina Krebsów pielę-

23  Z prywatnej kolekcji wnuczki Emila Krebsa Brigitte Mayr, w Gaienhofen nad Jeziorem Bodeńskim. 
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gnowała nadal swe dobre kontakty z poselstwem rosyjskim. 
Studia językowe Krebsa miały w tym czasie swe pozytywne, lecz i negatywne strony. Jego 

żona pisała na ten temat w następujący sposób: „Mój mąż ma wiele do czynienia z ludźmi, ponie-
waż korzystają oni z niemieckiej ochrony i przychodzą do niego z różnymi sprawami. Dzięki lu-
dziom, reprezentującym różne narodowości – Arabom, Ormianom itd., może on ciągle ćwiczyć 
swe zdolności językowe. Obecnie czyta „Baśnie tysiąca i jednej nocy” po arabsku. Ale ogólnie jest 
zrozpaczony, że nie nadchodzą żadne przesyłki z książkami. Czyta stale Biblię w we wszystkich 
możliwych językach, ponieważ może otrzymywać jej egzemplarze od tutejszego Towarzystwa Bi-
blijnego. Całkowicie zrozpaczony poszukuje słownika języka fińskiego, nieważne w jakim języku, 
chodzi mu tylko o to, aby mógł zrobić postępy w fińskim. Ma obecnie nadzieję, że wkrótce otrzy-
ma z Rosji słownik fińsko-rosyjski.” W liście spisanym przez jej córkę Irmgard z dnia 25 grudnia 
1916 r. mówi się: „Gdy już wszystko omówiliśmy, ojciec wycofał się do swych fińskich książek.” 
A zatem Krebs mógł się poświęcić w tym czasie językowi fińskiemu, jednakże nie przez język 
niemiecki, lecz za pośrednictwem języka rosyjskiego, co potwierdza również spis księgozbioru z 
jego biblioteki. 

Oczywiście losem Krebsa troszczyli się również jego bliscy, mieszkający w Niemczech. Tylko 
w ten sposób zrozumieć można pytania, jakie kierowane były do Ministerstwa Spraw Zagranicz-
nych, na które odpowiadano w gruncie rzeczy odmownie lub niekonkretnie. Również niemieckie 
placówki rządowe miały obecnie problemy z otrzymaniem informacji z Kraju Słońca. 

Pożegnanie z Pekinem

W listopadzie 1914 r. skapitulowała twierdza Cingtao. Obszar dzierżawy Kiauczou przejęty 
został przez Japonię. Ponowne przekazanie go Chinom nastąpiło dopiero w 1922 r. Już na kilka ty-

Amanda Krebs i jej córki na krótko przed wyjazdem z Pekinu w marcu 1917 r.
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godni przed ostatecznym terminem wydalenia 
z Chin dało się wśród Niemców odczuć mino-
rowe nastroje. 

Dalszy przebieg wydarzeń do momentu wy-
dalenia Niemieckiego Poselstwa z Chin przed-
stawiła baronowa Edith von Maltzan na łamach 
swej książki, noszącej tytuł: „Listy z Chin, jak 
również zapiski pamiętnika z lat 1914-1917”, któ-
ry opracowała Edith von Bohlen und Halbach, z 
domu Maltzan. 

Streszczony opis przebiegu tych wydarzeń, 

opisanych we wspomnianej książce na stronach 
178-181, brzmi jak następuje: 

Od 7 lutego 1917 r. wydarzenia zaczęły to-
czyć się szybszym tempem. Alianci wywierali 
na Chiny takie naciski, że należało się liczyć 
z zakończeniem stosunków dyplomatycznych 
między Chinami i Niemcami. Już dwa dni 
później chiński prezydent Li-Yuan-Hung gro-
ził niemieckiemu posłowi Paulowi von Hintze 
(1864-1941) zerwaniem stosunków dyploma-
tycznych, jeżeli Niemcy nie zrezygnują z blo-
kady Anglii przez U-booty. 10 marca w niższej 
izbie parlamentu chińskiego oddano 320 spo-
śród 400 głosów przeciwko pozostawaniu dy-
plomatycznego przedstawicielstwa Niemiec w 
Chinach. 

14 marca chiński minister spraw zagra-
nicznych wręczył o godzinie 12.00 Emilowi 
Krebsowi odpowiednią notę w tej sprawie z 
ustnym żądaniem, aby Niemcy opuścili Chiny 
w przeciągu kolejnych 48 godzin. Od godzi-
ny 8.00 następnego dnia nad zabudowaniami 

Emil Krebs w niechętnie noszonym galowym 
mundurze (do dnia dzisiejszego zachowany 
w prywatnej kolekcji)

List generała Zhanga do Emila Krebsa napisany po 
zajęciu prowincji Kiauczou przez 
Cesarską Rzeszę Niemiecką
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Zaproszenia dla Emila Krebsa z okazji 52 urodzin cesarzowej Tsai Chün (Cixi, ur. 29 listopada 1835 r.,  
zm. 15.11.1908 r.) z 5 listopada 1897 r. Obowiązujący strój: „Full Dress or Uniform”. Krebs był w tym 
czasie jeszcze zwykłym aspirantem do stanowiska tłumacza. W momencie śmierci cesarzowej wdowy Krebs 
ukończył 41 lat

Tiencin około 1901 r. (1) Poborca cła morskiego, tzw. taotai Tiencinu Tong, (2) cesarski wicekonsul dr 
Wendschu, (3) Taotai Tsai, dyrektor Biura Spraw Zagranicznych, (4) generał-major Petzel, (5) Czang-
Czing-Schi, drugi tłumacz w generalnym gubernatorstwie, (6) Li-Te-Szun, pierwszy tłumacz w generalnym 
gubernatorstwie, (7) generalny gubernator Yüan Szi-Kai, (8) major von Weise. (9) radca legacyjny dr Eckardt, 
cesarski konsul w Tiencinie, (10) konsul Cordes, dyrektor Banku Niemiecko-Azjatyckiego, (11) Emil Krebs, 
pierwszy tłumacz-sekretarz Niemieckiego Cesarskiego Poselstwa, (12) cesarski poseł dr baron Mumm von 
Schwarzenstein, (13) F. Weiss, cesarski tłumacz w Tiencinie, (14) major von Claer, dowódca straży w Pekinie, 
(15) żona radcy legacyjnego dra Eckardta, (16) sekretarz legacyjny von Radowitz, (17) admirał floty Pei-Nangu 
Neh. Generalny gubernator Yüan Szi-Kai został w 1913 r. pierwszym prezydentem Chin.
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Niemieckie Cesarskie Poselstwo w Pekinie w dniu 10 października 1913 r. Dzień powołania Yüan Szi-Kaia na 
prezydenta Chin. Dolny rząd od lewej do prawej: Radca legacyjny Emil Krebs, radca legacyjny baron Ago von 
Maltzan, cesarski poseł baron von Seckendorff, gubernator obszaru Kiauczou kapitan marynarki wojennej 
(późniejszy admirał) Meyer-Waldeck, kapitan Billmann, sekretarz legacyjny baron von Riedesel. Środkowy rząd 
od lewej do prawej: Kapitan Perschmann, konsul dr Wendschuh, kapitan Rabe von Pappenheim, porucznik 
Schulze, lekarz sztabowy dr Schultze, tłumacz Wagner, aspirant do stanowiska tłumacza dr Traut, asesor sądowy 
Meyer. Górny rząd od lewej do prawej: Tłumacz dr Hauer, sekretarze Bahr i Huber, aspirant do stanowiska 
tłumacza dr Hemeling, tajny radca dworski i przełożony kancelarii Dobrikow, radca szkolny dr Schmidt

Gabinet pracy Emila Krebsa w Pekinie około 1913 r.
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Niemieckiego Poselstwa powiewała już 
holenderska flaga, przy której wartę spra-
wowali holenderscy żołnierze. Holandii 
przypadły obecnie zadania dotychczaso-
wego Niemieckiego Poselstwa w Pekinie. 
Interesujące jest w tym kontekście również 
to, iż nota na temat zerwania stosunków 
dyplomatycznych z Niemcami wręczona 
została Emilowi Krebsowi, a nie posłowi!        

Notatka Ago von Maltzana: 
„25 marca, w sobotę.
Dzisiejszego dnia – po wielokrotnym 

przekładaniu terminu – doszło ostatecznie 
do naszego wyjazdu. (...) Właśnie zabito 
gwoździami ostatnią skrzynię – 109 z na-
szą pościelą. (...) O godzinie 6.00 odbyło się 

Pozdrowienia z Kiauczou. Cingtao, 23 maja 1899 r. „Ukochani 
rodzice i rodzeństwo. Niestety i przy okazji tej odchodzącej 
poczty nie udało mi się napisać listu, dlatego musicie 
tymczasowo zadowolić się tą kartką pocztową. Wiedzie mi się 
dobrze, mam nadzieję, że Wam wszystkim również. Fotografie 
dotarły w dobrym stanie. Pozdrawiam Emil.”

Biesiada z udziałem książąt w styczniu 1902 r. Emil Krebs całkiem z prawej strony. W pierwszym szeregu 
obok posła w kapeluszu po lewej stronie: książę Kung, książę Tchun; po prawej książę Su, książę Tao, książę 
Lan. (Zdjęcie pochodzi z „Pamiętnika w obrazach” posła Alfonsa Mumma von Schwarzensteina)
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Osobiste zaproszenie pierwszego prezydenta Chin Yüan Szi-Kaia dla Emila Krebsa w 1913 r. (Tłumaczenia dokonała 
historyczka z Chin, mieszkająca w Heidelbergu). Część okładki (po lewej stronie): „Napisałem ten list z szacunkiem 
własnoręcznie.” Pięć rządków płynnego tekstu (pośrodku): „Przeprowadziłem się (tam, gdzie obecnie mieszkam) i 
już dawno się nie spotkaliśmy. Ponieważ wcześniej często się widywaliśmy, dlatego chętnie wymieniłbym się z Panem 
spostrzeżeniami. Dlatego zapraszam Pana do mnie trzeciego dnia tego miesiąca na godzinę pierwszą po południu. W 
tym celu nakażę przygotować wódkę i potrawy. Poczytam sobie za punkt honoru, jeśli mnie Pan odwiedzi. Cieszę się 
już ze wspólnego czasu, który razem spędzimy. Spotkanie to będzie się odbywać wśród przyjaciół. Dlatego nie będą 
na nas oczekiwać żadne zadania, które nakłada na nas służba.” Trzy znaki po prawej stronie: „Yüan Szi-Kai”

wielkie pożegnalne zamieszanie na dworcu.” 
Na stronach do 182 do 202 opisano długą podróż koleją i statkiem z Pekinu do Berlina. Odwleczo-

na o całych dziesięć dni, trwała ona dwa miesiące. Specjalny pociąg wiózł ich z Pekinu do Szanghaju 
(do portu Wusung). Po drodze stale dochodziło do przerw. 27 marca 1917 r. uczestnicy podróży dotarli 
do Szanghaju. Natychmiast nastąpiło ich zaokrętowanie na holenderskim parowcu „Rembrandt”. Okręt 
ten wynajął niemiecki rząd na potrzeby podróży morskiej do Ameryki. Płynąc wzdłuż wybrzeża Japo-
nii przez Nagasaki dotarł on 1 kwietnia do portu Yokohama, aby stamtąd popłynąć dalej w kierunku 
Honolulu (przybycie 13 kwietnia 1917 r.). Po obfitych rokowaniach z tamtejszym hiszpańskim konsu-
lem, nastąpiła dalsza podróż „Rembrandtem” w kierunku San Francisco (przybycie 21 kwietnia). 28 
kwietnia w zaplombowanych wagonach kolei Santa Fe wyjechano trasą przez Chicago do Nowego Jor-
ku, do którego przybyto 3 maja. Stąd 4 maja w dalszą podróż do Europy zabrał ich na swym pokładzie 
holenderski parowiec Ryndam. Podróż przebiegała dość szybko i już 6 maja statek dotarł do Halifaxu. 
Dalsza podróż morska do Rotterdamu opóźniła się z powodu złej pogody i wnikliwej kontroli pasaże-
rów przez załogę angielskiego okrętu wojennego. W końcu po niemal dwóch miesiącach podróżnicy 
dotarli 22 maja 1917 r. do Rotterdamu, aby stąd natychmiast bezpośrednio udać się do Berlina. 

Spakowana własność rodziny Krebsów – przede wszystkim niezmiernie cenna biblioteka – po-
została w większej części w Pekinie i powierzona została pod opiekę służącym, aby później mogła być 
przesłana do Niemiec. 

Przybycie do Berlina
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Jako odpowiedzialny urzędnik Krebs natychmiast zameldował się 24 maja 1917 r. 
osobiście u swych przełożonych.

„Melduję się tym samym do przejęcia służby i oddaję się do dyspozycji Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych celem wykorzystania mojej osoby w służbie wewnętrznej, bądź za-
granicznej.“ Jako swój nowy adres podawał on: Naumburg an der Saale, Reussenplatz 1  
(a właściwie 11), gdzie zamieszkiwał u radczy-
ni sądowej pani Glasewald. Poinformowano 
go jednak, że póki co przeniesiony zostanie 
w tymczasowy stan spoczynku. Do momentu 
wypłaty tymczasowej pensji będzie otrzymy-
wał on swe pełne, zgodne z jego pozycją wyna-
grodzenie służbowe. 

Musiał przeżyć szok w tym momencie! 
Na to kompletnie nie był przygotowany. Z 
Naumburga Krebs w regularnych odstępach 
czasowych kontaktował się z Ministerstwem 
Spraw Zagranicznych w Berlinie. W połowie 
lipca 1917 r. odmeldował się ze swego urlopu, 
spędzonego w Opoczce na Śląsku i informację 
na ten temat uzupełnił uwagą: „Nie znalazłem 
pisma powołującego mnie do służby, dlatego 
pozwalam sobie na złożenie prośby, abyście 
Państwo łaskawie rozważyli zatrudnienie mo-
jej osoby.” Jakież marnotrawstwo jego wyjąt-
kowych zdolności językowych i nagromadzo-
nych przez niego doświadczeń, które zbierał w 
okresie niemal 25-letniego pobytu w Chinach. 
Kraju, który dziś zajmuje kluczową pozycję we 
wspólnocie narodów. 

Czy ponaglany przez ministerstwo, czy też 
z własnego przekonania, Krebs przeniósł się we wrześniu 1917 r. z powrotem do Berlina. Tu 
znajdował się bliżej ministerstwa, a tym samym lepiej mógł przypominać o własnej osobie. Jego 
rodzina pozostała póki co w Naumburgu an der Saale. W połowie września tego samego roku 
Krebs otrzymał formalną decyzję o przeniesieniu go w tymczasowy stan spoczynku. 

Biuro Informacyjne dla Spraw Wschodnich

III Ponownie w Niemczech

Emil Krebs
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Pod koniec września 1917 r. przypomniano sobie w ministerstwie 
o jego zdolnościach językowych.

W zapytaniu złożonym w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Niemiec ówczesny kierownik 
Biura Informacyjnego dla Spraw Wschodnich, prof. Eugen Mittwoch24, interesował się postacią 
cesarskiego radcy legacyjnego Krebsa. Zawierało ono następującą opinię: „Dzięki swym rozle-
głym umiejętnościom językowym mógłby się okazać bardzo przydatny podczas analizy obcoję-
zycznej prasy, w Archiwum Prasowym i przy pracach redakcyjnych, związanych z wydawaniem 
»Nowego Orientu.«” Zaoferowano mu 300 marek. Krebs gotowy był przyjąć tę propozycję, jed-
nakże bez pomniejszania jego dotychczasowego służbowego wynagrodzenia. Oczywiście i tu do-
szło do wymiany przeróżnych zdań, co wiązało się z rozległą korespondencją. Ostatecznie jednak 
w listopadzie 1917 r. przyjęto go jednak na służbę. Krebs oficjalnie oddany został przez Minister-
stwo Spraw Zagranicznych do dyspozycji Biura Informacyjnego. Tym samym został ponownie 
współpracownikiem tegoż ministerstwa. 

Krebs znalazł sobie nowe mieszkanie w pobliżu siedziby Biura Informacyjnego dla Spraw 
Wschodnich w Berlinie. Jego rodzina nadal pozostawała jednak w Naumburgu. Biuro Informa-
cyjne założone zostało w okresie pierwszej wojny światowej (Max von Oppenheim, 1860-1946). 
Przede wszystkim służyło celom propagandowym, lecz zgromadzona tam orientalna, europejska 

24  Prof. Eugen Mittwoch, ur. 4.12.1876 r. w Śremie koło Poznania, zm. 8.11.1942 r. w Londynie. Był on założycielem nowoczesnej 
islamistyki w Niemczech, a zarazem był wybitnym żydowskim znawcą prawa i teologiem. Mittwoch kierował Biurem Informacyjnym do 
Spraw Wschodnich od lutego 1916 r. do momentu rozwiązania tej placówki w listopadzie 1918 r. 

W ogrodzie u swego brata Alfreda w Opoczce. Po lewej w pozycji siedzącej Emil Krebs, 
pośrodku stoi jego brat Alfred
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i amerykańska prasa umożliwiała wgląd do międzynarodowych publikacji prasowych. Ten prze-
gląd prasowy ułatwiał pracę przeróżnych placówek rządowych. Wielu tamtejszych współpracow-
ników, podobnie jak Krebs, uczęszczało wcześniej do Seminarium Języków Orientalnych. Jed-
nym z nich był prof. dr Helmuth von Glasenapp25, który na łamach swej książki „Moja życiowa 
podróż, ludzie, kraje i rzeczy, które widziałem” pisze również o Emilu Krebsie. 

Jego krótkie wywody doskonale oddają cechy charakteru Krebsa. Jego wypowiedzi odnoszą-
ce się do nauki języków, a przede wszystkim wysokiego poziomu, jaki zdołał osiągnąć, wskazują 
na to, że wiedza, jaką posiadamy na temat Krebsa jako sinologa, jest jedynie bardzo powierz-
chowna. W oczach Glasenappa Krebs miał być dziwacznym człowiekiem, który oprócz języków 
niezbędnych do wykonywania zadań służbowych w Chinach, „hobbistycznie przemierzał jeszcze 
przez szereg innych dialektów. Jego hobby stanowiło poznawanie nowych języków oraz powta-
rzanie tych, których zdołał się wyuczyć wcześniej. Jego zwyczajem było, iż przy okazji chodził on 
z cygarem w ustach, z odpowiednią książką w ręku całymi godzinami wokół swego stołu, przy 
którym zwykle jadał. Gdy do Ministerstwa Spraw Zagranicznych trafiało jakieś pismo w języku, 
którego jeszcze nie znał, wówczas starał się nauczyć tego języka w ciągu kilku tygodni.” 

4 września 1919 r. Krebs złożył prośbę o przyznanie mu trzymiesięcznego urlopu wypo-
czynkowego, który chciał spędzić w Opoczce. Również tu nie potrafił oderwać się od swej pracy, 
gdyż do swego wniosku o przyznanie urlopu dopisał jeszcze następującą uwagę: „Moja tutejsza 
działalność, o ile chodzi o regularność tłumaczeń dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych i doko-
nywanie wyciągów z chińskich gazet, nie dozna żadnej przerwy za sprawą mojego urlopu. Proszę 
się jedynie zatroszczyć, aby Instytut Orientalny zechciał mi przesyłać chińskie gazety zaraz po 
ich przyjściu.” Jako swój adres podaje on Opoczkę pod Świdnicą na Śląsku. 1 listopada rozpoczął 
swój urlop, lecz w styczniu 1920 r. prosił o jego przedłużenie o miesiąc z powodu dolegliwości 
reumatycznych. 

Krebs był człowiekiem bardzo potrzebującym wsparcia, który w Berlinie bardzo tęsknił za 
swoją rodziną, jakkolwiek w obejściu osobistym i służbowym opisywany był zwykle jako człowiek 
niezmiernie trudnego charakteru. Z tego powodu jego największym marzeniem było zdobycie w 
Berlinie mieszkania, którego wielkość umożliwiałaby sprowadzenie jego rodziny z Naumburga 
do Berlina. Było to w owym czasie ze względu na istniejące braki mieszkaniowe bardzo wielkim 
problemem. Adnotacje w aktach osobowych (str. 136/137) wskazują, że musiałyby minąć mie-
siące, jeśli nie wręcz całe lata, zanim mógłby on liczyć na przyznanie nowego mieszkania. Prosił 
zatem ministerstwo, aby w jego imieniu wystąpiło ono do odpowiedniej placówki przyznającej 
mieszkania (Urząd Mieszkaniowy w Berlinie Charlottenburgu). Dzięki odpowiednim zaświad-
czeniom rodzina Krebsów mogła w połowie 1920 r. wprowadzić się do nowego mieszkania w 
Charlottenburgu, pod adresem Lindenallee 26 II. W listopadzie 1920 r. odbyło się sprowadzenie 
„Biblioteki Krebsa” z Pekinu. Parowcem „Nakai-Maru” przewieziono stamtąd 56 wielkich skrzyń, 
o łącznej pojemności 65 m3, które najpierw wyekspediowano do Naumburga, pod adres Reus-
senplatz 11. Tam materiały te przechowywano w pewnej sali do tańca, której drzwi i okna zostały 
zamurowane. Nie było to naturalnie idealne miejsce do przechowywania tak kosztownych, czę-
ściowo oprawionych w jedwab książek i pism (stanowiły je częściowo wydania pałacowe i poda-
runki chińskiego domu panującego). Stamtąd książki te trafiły później do nowego mieszkania 
Krebsa przy Lindenallee 26 w Berlinie. 

Petycja do ministra spraw zagranicznych 

25  Prof. dr Helmuth von Glasenapp był religioznawcą i indologiem (1891-1963).
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dr. Friedricha Rosena26 

1 marca 1921 r. przydzielono Krebsa do Biura Szyfrów dla Spraw Japońskich 
przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych Niemiec, które mieściło się przy Wilhelmstrasse. 

Dyplomata von Hentig twierdzi jako współczesny świadek tych wydarzeń w swej książce, że to 
on złożył wówczas tę propozycję Ministerstwu Spraw Zagranicznych. Zdolności językowe Krebsa 
mogłyby się przydać w pracy tego Biura. Krebs nie czuł się jednak zbyt dobrze w tej roli, również ze 
względu na zbyt małe zarobki, jakie mu zaproponowano. Jego petycje, dotyczące tej kwestii, trafiały 
w powietrze. Z tego też powodu 8 sierpnia 1921 r., przebywając na urlopie w Opoczce, zwrócił się 
on pisemnie do ministra spraw zagranicznych dr. Friedricha Rosena, prosząc go o wyznaczenie mu 
terminu spotkania. 

Ponieważ to liczące wiele stron pismo z jednej strony jest wyrazem jego frustracji, z drugiej jednak 
strony rzuca nowe światło na kwestię ilości i różnorodności opanowanych przez niego języków oraz 
opisuje rozległy zakres jego zadań, jakie wykonywał w Chinach, dlatego pismo to, skrócone o kilka 
ustępów, cytujemy tu w całości. 

„Wielce czcigodna Ekscelencjo!
Do najważniejszych skarbów mojej bo-

gatej lingwistycznej biblioteki oprócz sporej 
liczby innych cennych dzieł należy również 
nowe wydanie tłumaczenia Mesneasa dzieł z 
perskiego obszaru językowego, o którego wy-
danie zatroszczyła się właśnie Jego Ekscelen-
cja. To niezmiernie cenne dzieło ma dla mnie 
tym większą wartość, gdyż jego posiadanie 
zawdzięczam Pańskiej dobroci. Jego Ekscelen-
cja był na tyle uprzejmy, że zechciał mi je Pan 
przesłać latem 1918 r. z własnoręczną uprzejmą 
dedykacją. Wyrażone tym samym zaintereso-
wanie Jego Ekscelencji wobec moich studiów 
orientalnych w ogóle i wobec mojej skłonności 
do języka perskiego w szczególności pozwa-
la mi na odważenie się, aby w mojej osobistej 
sprawie zwrócić się bezpośrednio do Jego Eks-
celencji i przedłożyć Jej moją własną prośbę.” 

Dalsze zdania poświęca Krebs swemu ze-
tknięciu się z językami w ławach świdnickiej 
szkoły, swemu pobytowi w Chinach i swym sto-
sunkom z tamtejszymi chińskimi osobistościami, 
przymusowi powrotu do Niemiec, jak również 

26  Friedrich Rosen, ur. 30.08.1856 r. w Lipsku, zm. 27.11.1935 r. w Pekinie, niemiecki orientalista, dyplomata i polityk. W 1921 r. 
został niemieckim ministrem spraw zagranicznych. Wykładał język perski i urdu w Seminarium Języków Orientalnych w Berlinie. Był 
ambasadorem w Tangerze, Bukareszcie, Lizbonie i Hadze. 

List Emila Krebsa do ministra spraw zagranicznych 
Rosena
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życzeniu poselstwa holenderskiego, aby go tam zatrzymać. Następnie wywodzi on w dalszej kolejno-
ści: 

„A zatem przez 24 lata pracowałem jako tłumacz w Pekinie i bez obwiniania mnie o nie-
skromność mogę chyba powiedzieć, że moje znajomości języka chińskiego były wysoko cenione 
nie tylko przez moich własnych ziomków, lecz również przez obcokrajowców, a w szczególności 
przez samych Chińczyków. W szczególności ujawniało się to również w żywych swego czasu 
kontaktach z ich tureckimi poddanymi. Beze mnie praca ta byłaby niemożliwa do wykonania. 
W okresie wojny wielokrotnie do poselstwa trafiały również pisma arabskie, które tłumaczyłem. 
Również moja znajomość języka urdu wielokrotnie była służbowo wykorzystywana. Moja znajo-
mość języka mandżurskiego i języka mongolskiego była przyjemnym, pożytecznym dodatkiem 
w towarzyskich kontaktach z urzędnikami tego pochodzenia. Moja znajomość języka włoskiego 
doprowadziła do tego, że w 1901 r. podczas urlopu tłumacza włoskiego poselstwa całymi miesią-
cami wykonywałem równocześnie zadania tłumacza dla poselstwa włoskiego. Moja znajomość 
języka rosyjskiego mogła być wielokrotnie wykorzystana w pierwszych latach. Faktu, iż znam na 
tyle wszystkie języki europejskie, że mogę przynajmniej dobrze w nich czytać, nie muszę szcze-
gólnie podkreślać. Od roku prowadzę korespondencję w języku fińskim z pewną nowo powsta-
łą firmą, której przedstawicieli poznałem w Berlinie. Jeśli pośród języków Bliskiego Wschodu 
współczesny język perski należy do moich ulubionych, to bierze się to z faktu, że przez długi czas 
zajmował on wiodącą rolę.” 

Informacja o zastępowaniu włoskiego tłumacza w 1901 r. znajduje swoje odbicie również 
w korespondencji, o której jeszcze wspomnimy, prowadzonej między Gustavem Kruppem von 
Bohlen und Halbach, względnie jego pełnomocnikiem, dyrektorem dr. Georgiem Baurem a Emi-
lem Krebsem. „Krebs jest właśnie fenomenalnym geniuszem językowym. Pan profesor (Georg) 
von Gabelentz (1840-1893) już przed 30 laty powiedział mi, że Krebs, jeśli chodzi o naukę ję-
zyków, posiada najlepszą głowę, z jaką kiedykolwiek mógł się spotkać. Nie ma niemal żadnego 
języka, którego by nie znał, i jest on w stanie – muszę to powiedzieć – mówić i pisać niemal w 
każdym żywym języku. Jako drobny przykład chciałbym wspomnieć w tym miejscu, że pewnego 
razu przez dłuższy czas zastępował przebywającego na urlopie tłumacza włoskiego poselstwa, a 
tenże powiedział mi później, że gdy chodzi o prace Krebsa w języku włoskim, to żaden Włoch 
nie zapisałby ich o literę inaczej, niż dokonał tego Krebs. Jest on poza tym bardzo rozsądnym 
człowiekiem, posiada też wszakże takie cechy charakteru, jakie często posiadają niektórzy ucze-
ni. Kiedy widzi przed sobą książkę interesującą pod względem językowym, to interesuje go ona 
zwykle bardziej niż tylko suche tłumaczenie, które wykonywać musi na zlecenie urzędu. (...) Co 
dotyczy jego znajomości językowych, to z całą pewnością na terenie całych Niemiec nie można 
znaleźć drugiego człowieka, który dorównywał by mu choćby w podobny sposób swymi umie-
jętnościami.” 

Po tym wtrąceniu powróćmy znowu do prośby Krebsa, którą skierował do ministra spraw 
zagranicznych dr. Rosena. Wyraża tu swe niezrozumienie wobec faktu wykorzystywania go przez 
różne instytucje. Dzięki swym różnorodnym tłumaczeniom z np. języka tureckiego, chińskiego i 
japońskiego mógłby on dostarczyć niemieckim placówkom rządowym obszernego materiału, nie 
otrzymuje jednak stałego zatrudnienia przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych Niemiec. 

Kończy swe pismo tymi słowy: 
„(...) Gdyby rzeczywiście udało się przy obecnie panujących stosunkach wystarać się dla 

mnie o odpowiednie stanowisko przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych, na którym moja wie-
dza i moje doświadczenia mogłyby z pożytkiem być wykorzystane dla Rzeszy, wówczas istniałaby 
również możliwość, aby dzięki łaskawemu pośrednictwu Jego Ekscelencji, znalazło się dla mnie 
stanowisko przy jednej z niemieckich placówek naukowych, przy której mógłbym z pożytkiem 
pracować. (...) 
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4 września kończy się właśnie mój urlop. 
Uprzedzając łaskawą zgodę Jego Ekscelencji, 
po moim powrocie do Berlina pozwolę sobie 
zwrócić się do Jego Ekscelencji z prośbą, aby 
zechciał mi Pan łaskawie udzielić audiencji. 

Wyrażając moją (...) jestem Jego Ekscelen-
cji szczerze oddany. E. Krebs.”

Uwaga: rękopiśmienna adnotacja mini-
sterstwa na tym piśmie brzmiała: „Minister 
Rosen sam zamierza rozpatrzyć dalszy prze-
bieg tej sprawy.” 

Minister Rosen odpowiedział 15 sierpnia 
1921 r., przy czym wyraził swoje uznanie wo-
bec Krebsa, zwracając się do niego „Drogi Pa-
nie kolego”, podkreślając zarazem swą radość, 
że będzie mógł się z nim spotkać po jego po-
wrocie z urlopu. 

Krebs zakończył swój urlop w połowie 
września 1921 r. i przypomniał o swej umówio-
nej rozmowie z Rosenem. Polityczne stosunki 
nie pozwoliły jednak na przeprowadzenie jej 

z ministrem jeszcze za jego kadencji. 26 paź-
dziernika 1921 r. gabinet Wirtha podał się do 
dymisji, a wraz z nim odszedł Rosen. Do jego 
rozmowy z Krebsem doszło dopiero kilka dni 
później. O jej wynikach i efektach dalszych roz-
mów niczego nie można powiedzieć na podsta-
wie zachowanych akt personalnych. 

Na następcę Rosena w drugim gabinecie 
Wirtha powołany został pod koniec stycznia 
1922 r. Walther Rathenau (1867-1922)27. Pani 
Toni Deneke relacjonowała w następujący spo-
sób ich spotkanie: „Podczas obejścia przez od-
działy ministerstwa przebywał on trzy godziny 
w gabinecie Krebsa. Gdy wychodził usłyszano 
tylko: »nie pozostanie Pan tutaj dłużej. Dla lu-
dzi takiej jakości znajdziemy lepsze wykorzy-
stanie.«” Los jednak znowu obrócił się prze-
ciwko Krebsowi. Trzy dni po tej rozmowie, 24 
czerwca 1922 r. Rathenau został zamordowany. 

27  Walther Rathenau, ur. 29.09.1867 r., zm. 24.06.1922 r. w Berlinie, od 31.01.1922 r. był niemieckim ministrem spraw zagranicznych w 
II gabinecie Wirtha, 24.06.1922 r. zamordowany został w biały dzień na ulicy w Berlinie. 

Włoski tłumacz Vitale

Pismo Rosena do Emila Krebsa
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Emil Krebs od maja 1922 r. z własn[ej inicjatywę zatrudniał się jako tłumacz przysięgły ję-
zyka fińskiego w sądach i biurach notarialnych należących do berlińskiego okręgu sądowniczego, jak 
również w urzędach stanu cywilnego miasta Berlina i Rejencji Poczdamskiej. 

Zainteresowania służby językowej Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych Niemiec osobą Krebsa

W sierpniu 1922 r. decydenci z Ministerstwa Spraw Zagranicznych zareagowali wreszcie 
w sprawie poligloty Krebsa i zaczęli starania o znalezienie dla niego stanowiska, 

które odpowiadałoby jego nadzwyczajnym zdolnościom językowym.

Czy z perspektywy ministerstwa doprowadziły do tego stale wysyłane przez niego petycje, w 
których prosił o podwyżkę pensji, które z całą pewnością musiały być poruszające, czy też może 
jakieś wskazówki od Rosena lub Rathenaua? A może Krupp osobiście raz jeszcze przedłożył jego 
sprawę w ministerstwie? A może Krebs nie mógł liczyć na wstawiennictwo żadnej osoby, ponieważ 
odciął się od ludzi i stał się odludkiem? A może podczas wieloletniej działalności w Pekinie nadep-
nął temu lub owemu na odcisk lub też co niektórzy odczuwali swoistą zazdrość wobec jego zdolno-
ści językowych? Na te pytania zapewne już nigdy nie uzyskamy odpowiedzi. Pewne jest jednak, że 
był to człowiek trudnego charakteru, lecz zarazem współpracownik o nadzwyczajnej wiedzy! 

 23 sierpnia 1922 r. Oddział do Spraw Wschodnich Ministerstwa Spraw Zagranicznych Nie-
miec zadziałał w interesie Emila Krebsa, lecz również samej Służby Językowej. Kierownik oddzia-
łu IV b Hubert Knipping28 przygotował następujące zapytanie: 

„Poufne! Aby w jeszcze większym wymiarze wykorzystać znajomości językowe radcy lega-
cyjnego Krebsa na potrzeby Ministerstwa Spraw Zagranicznych, i aby tym samym lepiej można 
go było usytuować pod względem otrzymywanych wynagrodzeń, oddział IV b pozwala sobie na 
wyrażenie następujących pomysłów: 

1. Zaangażowanie go w służbie językowej, o ile przyjęty zostanie przez radcę rządowego Gau-
tiera, w szczególności przy kontroli tłumaczeń. 

2. Wykorzystanie go w procesie kształcenia attache, którzy w szczególności poświęcają się 
studiom językowym. 

3. Zatrudnienie go jako ponadplanowego docenta przy Seminarium Języków Orientalnych, 
celem wygłaszania wykładów na temat Dalekiego Wschodu. (...)” 

Kierownik Służby Językowej Gautier zezwolił na odwrocie tego pisma własnoręcznie na re-
alizację wszystkich tych trzech punktów. Wyciąg ze stanowiska, które zajął on w tej kwestii, brzmi 
jak następuje: 

„Z panem radcą legacyjnym utrzymuję osobiste kontakty od dłuższego czasu i pozyskałem 
go do współpracy na rzecz Służby Językowej, co bardzo odpowiadało jego własnym życzeniom. 
Od tej pory pan radca legacyjny Krebs stanowi główną podporę tłumaczeń z obcych, często bar-
dzo odległych dla nas języków. W następstwie tegoż faktu od dłuższego już czasu wyrażałem 
życzenie w imieniu Służby Językowej, aby związać pana Krebsa w jeszcze większym stopniu ze 

28  Hubert Knipping (1868-1955) był przez kilka lat kolegą Emila Krebsa w Poselstwie w Pekinie. 
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służbą językową, a tym samym wykorzystać z pożytkiem na rzecz ministerstwa jego nadzwyczaj 
fenomenalne i kulturalne umiejętności. (...)

W ramach Służby Językowej oczekiwałyby na pana radcę legacyjnego Krebsa liczne i ważne 
zadania, do których spełniania nadawałby się on w nadzwyczajny sposób. (...)

1. Sprawdzanie, względnie ujednolicanie, tłumaczeń z przeróżnych języków obcych (oprócz 
języka francuskiego) na język niemiecki. (...)

2. Administrowanie wystawionej w pomieszczeniu nr 114 biblioteki podręcznej (...), obej-
mującej wszystkie języki, które znajdują zastosowanie w ramach Służby Językowej. 

Co dotyczy szczególnego językowego wykształcenia tego kandydata, to uważam radcę le-
gacyjnego pana Krebsa za pracownika, którego niezmiernie rzadko można napotkać, gdyż wie-
lokrotnie mogłem się o tym samodzielnie przekonać, prowadząc z nim rozmowy na przeróżne 
tematy, że nie tylko studiował on języki pod względem gramatyki, lecz przede wszystkim w grun-
towny naukowy sposób i zawsze w odniesieniu do kultury konkretnych krajów. (...)

Zaangażowanie radcy legacyjnego pana Krebsa jako docenta przy Seminarium Orientalnym 
oznaczałaby, iż możliwości akademickie tego Instytutu dzięki tej jednej osobie wzrosłyby w wie-
lokrotny sposób. 

Podpis (Gautier)” 
Po raz pierwszy od momentu powrotu Krebsa z Chin w jego aktach osobowych znalazła się 

uwaga pochodząca spod pióra fachowca. Gautier był bowiem kierownikiem Służby Językowej 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych Niemiec. Jego wskazówka o korzyściach wynikających dla 
Seminarium Orientalnego powinna pozostać w naszej pamięci. W późniejszym czasie, gdy po-
mysł ten ponownie się pojawi, wówczas głos ponownie zabiorą decydenci, dla których rozległość 
zdolności językowych Krebsa wydawać się będzie niezrozumiała bądź nawet niemożliwa. 

Do cytowanego wcześniej orzeczenia z dnia 23 sierpnia 1922 r. dołączona została odręczna 
lista, spisana przez samego Krebsa, w której wymienia on wszystkie języki, jakie zdołał opano-
wać do tego momentu. Dokument ten zachował się w jego aktach osobowych. Lista ta wymienia 
34 języki, w których Emil Krebs czuł się na siłach, aby sporządzać urzędowe tłumaczenia na 

język niemiecki na potrzeby służby językowej 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych Niemiec. 
Dodając do niej pięć kolejnych języków, które 
wymienione zostały dodatkowo, otrzymujemy 
ogólną liczbę 39 języków. 

Kolejne zestawienie Służby Językowej wy-
mienia 45 języków, w których Emil Krebs był w 
stanie tłumaczyć. Podkreślić wypada, że w tym 
wypadku chodziło tylko o te języki, które mia-
ły znaczenie dla ministerstwa. Istnieje bowiem 
wielka różnica między stopniem opanowania 
języka na potrzeby tłumaczeń o charakterze 
urzędowym i znajomością języka na potrzeby 
ogólnej komunikacji.

Odczyt zestawienia języków, którego Krebs 
dokonał własnoręcznie 23 sierpnia 1922 r.: 

„Dokładnych tłumaczeń na niemiecki 
mogę dostarczyć z następujących języków:

Europa:
czeski, bułgarski, duński, angielski, fiński, 

francuski, nowogrecki, holenderski, włoski, 
Lista języków sporządzona przez Krebsa na potrzeby 
Służby Językowej w roku 1922
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chorwacki, polski, portugalski, rumuński, rosyjski, szwedzki, serbski, hiszpański, turecki, węgier-
ski, zachodnio-armeński.

Azja itd.: 
arabski, chiński, hindi, japoński, jawajski, koreański, malajski, mandżurski, mongolski, 

wschodnio-armeński, perski, syjamski, tybetański, urdu. 
Łacińskiego, starogreckiego, starohebrajskiego w ogóle nie biorę pod uwagę, jak również kil-

ku innych języków, o których posiadam wprawdzie teoretyczną wiedzę, ale mam je niewystarcza-
jąco przećwiczone, z tego też powodu opuściłem je w niniejszym wykazie.  

Albański znam wystarczająco dobrze, aby sporządzić tłumaczenie z tego języka, jeśli będę 
miał pod ręką słownik. To samo dotyczy języka gruzińskiego.“     

Starania o zatrudnienie Krebsa 
przy Seminarium Języków Orientalnych   

W połowie października 1922 r. Ministerstwo Spraw Zagranicznych „osobiście i poufnie” 
nawiązało kontakt z pruskim Ministerstwem do Spraw Wyznań, odpowiadającym za sprawy 

szkolnictwa, celem zatrudnienia Krebsa przy Seminarium Języków Orientalnych. 

„Chcielibyśmy wykorzystać nadzwyczaj wielką wiedzę językową i możliwości pana Krebsa, 
ponieważ w najbliższym czasie pan Krebs nie zamierza wyjechać za granicę. Byłoby naturalnie 
bardzo sensowne, aby pozyskać pana Krebsa dla Seminarium Języków Orientalnych. Może mo-
glibyśmy porozmawiać, gdy zapozna się pan z treścią dokumentów, w jaki sposób można by za-
gospodarować ten fenomen, by wydał on dobre owoce?” 

Krebs został poinformowany o tym pomyśle i sam zwrócił się do nowego szefa katedry sino-
logii prof. Otto Franke29 z prośbą o zatrudnienie go na stanowisku docenta Uniwersytetu Berliń-
skiego. Oboje znali się ze wspólnego okresu tłumaczeń w Pekinie (od 1894 r. do 1896 r.). Franke 
zrezygnował ze służby na rzecz Ministerstwa Spraw Zagranicznych i ruszył ścieżką akademicką, 
udało mu się nawet zrobić karierę. Przeprowadził się też z Hamburga do Berlina.         

5 marca 1923 r. Franke odpowiedział, że nie jest władny, aby kogoś zatrudniać lub zwalniać 
w nowym Instytucie Azji Wschodniej. Krebs powinien się zwrócić do Ministerstwa do Spraw 
Wyznań. 

Wymijająca odpowiedź Frankego skłoniła Krebsa do zwrócenia się w dniu 15 marca 1923 
r. bezpośrednio do dyrektora ministerstwa Gneista. Odwołał się tu przy okazji do wcześniej-
szej rozmowy z poprzednim ministrem Rosenem, który zapewne po swym odejściu rozmawiał 
z ministrem do spraw wyznań dr. Beckerem na temat możliwości dalszego wykorzystania Kreb-
sa na potrzeby Seminarium Języków Orientalnych. Prosił on dyrektora ministerstwa o doce-
nienie, że posiada on dobrą znajomość języka chińskiego, lecz jest również dobrze obeznany w 
innych językach Dalekiego Wschodu. Według jego rozeznania najbardziej przydatny byłby tu 
język mongolski, ponieważ Krebs włada nim o wiele lepiej, niż zatrudnieni oficjalnie docenci.  

29  Prof. Otto Franke, ur. 27.09.1863 r., zm. 05.08.1946 r. w Berlinie, w latach 1888-1901 działał jako tłumacz w Chinach, w latach 1923-
1931 był docentem sinologii przy Uniwersytecie Fryderyka Wilhelma w Berlinie. 
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Japoński, tybetański lub syjamski, nie wchodzą w rachubę, ponieważ Seminarium dysponuje już 
dobrymi docentami. 

Krebs fatygował również 2 kwietnia 1923 r. swego wcześniejszego kolegę z ostatnich lat spę-
dzonych w Pekinie – Ago von Maltzana, który w międzyczasie zrobił karierę, wspinając się po 
kolejnych stopniach w hierarchii Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Dokonał on tłumaczeń 
dokumentu kilku bułgarskich ministrów, skontrolował dokonane już tłumaczenie układu o wza-
jemnych stosunkach, podpisanego między Niemcami i Litwą, znajdując przy tym znaczące nie-
zgodności i dokonując ich korekty. W ostatnim okresie zajmował się również tłumaczeniami 
wycinków prasowych z gazet mongolskich i gruzińskich na potrzeby urzędników ministerstwa. 

Von Maltzan zwrócił się 12 kwietnia 1923 r. z prośbą do Ministerstwa do Spraw Wyznań, aby 
zechciał udzielić Krebsowi audiencji i dodawał: „(...) Mamy w tym szczególny interes, aby nad-
zwyczaj wielkie zdolności językowe radcy legacyjnego Krebsa znalazły swe wykorzystanie przy 
Seminarium Języków Orientalnych, bądź też w ramach uniwersytetu. W Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych ze względu na obecną sytuację wiedza pana Krebsa nie może w pełni przynieść 
swych owoców, co uważam za niezbędne.” 

Te wyrywkowo cytowane listy raz jeszcze pokazują, jak wielki był geniusz Krebsa. Najwyraź-
niej wykorzystywano go chętnie, jednakże w taki sposób, aby niekoniecznie było to z pożytkiem 
dla samego Krebsa. 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Niemiec przystąpiło teraz do bardziej intensywnych 
działań, mających na celu zapewnienie bytu Krebsowi lub względnie jego zatrudnienie w Semi-
narium Języków Orientalnych. Ministerstwo do Spraw Wyznań otwarcie wystąpiło przeciwko 
zatrudnieniu Krebsa przy seminarium. Dotychczas wszystko układało się po jego myśli. Nagle 
znaleźli się orędownicy, którzy uznawali jego językowe dokonania i uważali, że powinny one 
znaleźć pożyteczne wykorzystanie na potrzeby innych instytutów. Jednakże w tym momencie 
nadszedł straszliwy koniec tej dobrej passy! 

Warto zacytować w tym miejscu kilka urywków z decydującego dla Krebsa pisma ministra 
do spraw wyznań (dra Wende) z dnia 17 maja 1923 r.: 

„Pan profesor Franke chętnie uznał, że pan Krebs ze względu na swą fachową wiedzę nada-
wałby się do rozwijania pożytecznej działalności również w ramach uniwersytetu, bądź też nowe-
go Seminarium Języków Orientalnych. Wyraził on jednak poważne wątpliwości wobec osoby rad-
cy legacyjnego pana Krebsa, którego zna z wieloletniej wspólnej działalności i jak można sądzić, 
znając bardzo spokojne i rzeczowe podejście Frankego, wyraził on swą ocenę bez jakichkolwiek 
uprzedzeń i w obiektywny sposób. Jeśli prawdą jest, że pan Krebs jest człowiekiem, którego w 
osobistych kontaktach trudno podporządkować, to całkowicie potrafię w tym miejscu zrozumieć 
obawy pana profesora Frankego, że wprowadzenie radcy legacyjnego pana Krebsa do utworzo-
nego właśnie i utrwalonego obecnie kręgu uczonych, pracujących w seminarium sinologicznym, 
łatwo doprowadzić by mogło do niemile widzianych i szkodzących rzeczowej pracy komplikacji.” 

Była to zaiste odmowa pierwszej klasy. 
W aktach osobowych Krebsa nie można już odnaleźć żadnych dalszych działań w tej spra-

wie, za wyjątkiem jednej małej adnotacji z 2 czerwca 1923 r.: „Do ponownego przedłożenia po 6 
tygodniach”, a następnie z dnia 27 sierpnia 1923 r.: „Przedłożyć za kolejne 4 tygodnie”... i koniec!

Uwaga: Prof. Franke i Krebs znali się z krótkiego wspólnego okresu w Chinach. Franke był 
w tym czasie pierwszym tłumaczem, natomiast Krebs jedynie tłumaczem-elewem i dodatkowo 
wyłącznie na obszarze Kiauczou. Nigdy się nawet ze sobą osobiście nie spotkali i mimo wszystko 
Franke pozwolił sobie na to, aby po 20 latach ocenić Krebsa w tak osobistej, negatywnej formie. 
Niewiarygodne! Lecz jeszcze bardziej niewiarygodne było zachowanie biurokratów ministerial-
nych. Nie wysunięto żadnych kontrargumentów, nie wykazano żadnego wsparcia, po prostu pod-
dano się!
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Zaangażowanie Krebsa w pracę na rzecz Służby Językowej 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych Niemiec      

Kiedy plany ministerstwa spaliły na panewce, wówczas głos ponownie zabrała Służba Językowa
i 13 czerwca 1923 r. przedłożyła wniosek o zaangażowanie Krebsa na własnym obszarze. 

Kierownik tego wydziału, Paul Gautier (1889-1965) natychmiast dostrzegł szansę pozyska-
nia tego wybitnego współpracownika na własnym podwórku. 

W piśmie tym Gautier podkreślał, że wszystkie tłumaczenia służby językowej muszą za-
sadniczo być sprawdzane pod względem ich poprawności, co opóźnia ich dostarczanie na czas.  
Nie chodzi tu tylko o znajomość języka, z którego dokonywane mają być tłumaczenia. Czę-
sto w takich wypadkach powoływani są zaufani pracownicy wyspecjalizowani w tej mate-
rii. W przypadku tłumaczeń z języków obcych niemożliwe jest zatrudnienie odpowiedniej 
liczby kontrolujących poprawność tłumaczeń. Z tego też powodu wielokrotnie posługiwano 
się osobami, które nie były zatrudnione w ministerstwie. Praktyka tego rodzaju prowadziła 
wielokrotnie do wydłużania ustalonych terminów dostarczenia. Gautier pisał o tym do-
słownie: „Obecnie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych pracuje tylko jedna osoba, która 

Legitymacja zatrudnienia Emila Krebsa w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Niemiec w Berlinie
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w doskonały sposób potrafi w rzeczowy sposób kontrolować tłumaczenia z całego szeregu 
języków. Tym pracownikiem jest radca legacyjny pan Krebs, który posiada fenomenalną 
zdolność, tłumaczenia w urzędowy sposób z około 45 języków na język niemiecki, a oprócz 
tego zdolność tę łączy z nadzwyczajną miarą wiedzy na temat kulturalnych stosunków pa-
nujących w poszczególnych krajach. W interesie usprawnienia i rzeczowego oraz języko-
wego opracowywania tłumaczonych tekstów z języków obcych byłoby niezmiernie ważne, 
aby włączyć radcę legacyjnego Krebsa do tej pracy, którą mógłby wykonywać równolegle do 
swej dotychczasowej służby w Biurze Szyfrów Służby Językowej. Radca legacyjny pan Krebs 
wyraził do tego gotowość i w ramach prac związanych z kontrolą tłumaczeń, jak również 
w archiwum tłumaczeń, w sporządzaniu bibliografii podręcznego księgozbioru językowego 
i rzeczowego, jak również przy rozbudowie frazeologicznego słownika kartkowego, doty-
czącego przeróżnych języków, znalazłby dla siebie odpowiednie pole pracy, zgodne z jego 
zainteresowaniami naukowo-językowymi i rzeczowymi.” To właśnie Gautier wyraził w póź-
niejszym czasie słynne zdanie: „Krebs zastępuje nam 30 pracowników Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych!” 

Dla decydentów najbardziej przekonujące było z pewnością ostatnie zdanie wyrażone w 
tym piśmie przez Gautiera: „Zatrudnienie radcy legacyjnego pana Krebsa jest zasadne, gdyż 
dzięki temu uzyskamy znaczną oszczędność kosztów.” 

Urząd przystał na uzasadnioną prośbę Gautiera, a wobec Krebsa skierowano następujące 
zdanie: „Finansowe uregulowanie następować będzie poprzez wypłacanie honorariów za tłu-
maczenia do pewnej określonej kwoty.” 

Ta szybka decyzja odpowiadała zapewne obu stronom. Krebs mógł obecnie w pełnym wy-
miarze wykazać swą różnorodność językową i uzyskał dzięki temu podwyżkę wynagrodzenia, 
o którą walczył tak długo od momentu swego powrotu do Berlina. W dalszej kolejności mógł 
on nadal intensywnie poświęcać się swym studiom językowym, i jak wspominał o tym w in-
nym miejscu Glasenapp, mógł uczyć się kolejnych języków. 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Niemiec, a w szczególności służba językowa, zyskała 
natomiast tłumacza, któremu powierzane być mogły zadania, o realizacji których, jak sam re-
lacjonował o tym Gautier, w takim wymiarze w ogóle wcześniej nie można by nawet pomyśleć. 
Poza tym można było uzyskać oszczędności w znacznej wysokości i wykazać je w budżecie. Być 
może Krebs, gdyby wówczas w Pekinie zechciał przystąpić do egzaminu konsularnego, który 
mu proponowano, mógł liczyć na inną karierę. Wątpliwe jest tylko, czy w takim wymiarze 
mógłby się wówczas poświęcać swej pasji językowej. Z całą pewnością, dokonując tego wyboru, 
miał tego pełną świadomość. 

Od 1926 r. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Niemiec nie mogło dokonywać tłumaczeń 
na bieżąco i stale z tego powodu popadało w problemy czasowe. Niezmiernie potrzebowano 
dodatkowych tłumaczy, a przede wszystkim tłumaczy, którzy zajmują się tłumaczeniami rzeczy 
drukowanych. Próbowano w pierwszej kolejności zwerbować odpowiedni personel z własnych 
szeregów i oferowano, tzw. dodatek językowy do pensji. Za znajomość każdego dodatkowego 
języka obcego wypłacano wynagrodzenie w wysokości 90 marek. Naturalnie zainteresowane 
osoby musiały poddać się odpowiednim egzaminom. 

Według informacji, pochodzących z kręgów rodzinnych, Krebs zameldował się ze znajo-
mością około 50 języków, ostatecznie bowiem nikt nie wyznaczył tu żadnych limitów. Niestety, 
ofertę ograniczono w efekcie jedynie do dwóch dodatkowych języków. Krebs zdał egzaminy z 
języka chińskiego i języka japońskiego i z dniem 1 września 1926 r. otrzymał dodatek językowy 
w wysokości 180 marek. 

Warto również wspomnieć w tym kontekście, że już podczas jego działalności w Biurze 
Szyfrów Oddziału Japońskiego tłumaczenia z języka japońskiego, ze względu na ich nagłą po-
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trzebę, sporządzał poza swym wyznaczonym czasem pracy. Otrzymywał w zamian dodatkowe 
wynagrodzenie. 

Do otrzymania dodatku językowego wymagano zatem zdania egzaminu językowego, cho-
ciaż Krebs, co podkreślał ówczesny kierownik Służby Językowej, i bez tego był w stanie doko-
nywać na potrzeby urzędu tłumaczeń z 45 języków, a po jego śmierci, która nastąpiła w 1930 r., 
twierdził, że Krebs zastępował nawet 30 pracowników ministerstwa. Można by w tym miejscu 
zadać sobie dodatkowe pytanie, kto był zatem w stanie przeprowadzać egzaminy językowe i jak 
wyglądał ich przebieg. Postępowanie ówczesnej biurokracji, w odniesieniu do tego konkretne-
go przypadku, można jedynie skwitować uśmiechem!

Akta osobowe Krebsa nie zawierają od 1927 r. żadnych informacji na temat jego działal-
ności w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Można zatem wnioskować, że w międzyczasie 
zaangażował się poważniej w wykonywanie swych zadań w Służbie Językowej. Jego dodatki do 
pensji najwyraźniej mu wystarczały i przede wszystkim mógł on się bardziej poświęcić swym 
dalszym prywatnym studiom językowym. 

Siostra Amandy Krebs Toni Deneke pisała na ten temat w 1967 r. w swych osobistych 
notatkach: „iż dwukrotnie otworzyła się przed nim brama do wykonywania bardziej opła-
calnej działalności: Instytut Cesarza Wilhelma, w owym czasie stanowiący mózg Europy, 
chciał udzielić Krebsowi profesury. Niestety, odrzucił ją. Po raz drugi chodziło o Amanullaha 
Chana, króla Afganistanu (1919-1928), który w owym czasie robił zamieszanie w Europie, 
pragnąc dla swych reform pozyskać inżynierów, lekarzy i uczonych. Lecz na objęcie stano-
wiska profesora w Kabulu, na zasadzie poszukiwacza przygód w półdzikim kraju, Krebs nie 
czuł się już wystarczająco młody.” Fakt odrzucenia profesury potwierdzony został również 
przez jego brata Alfreda, który w 1931 r. zapytany został o informacje na potrzeby świdnic-
kiej gazetki gimnazjalnej. 

Stosunki z Gustavem Kruppem von Bohlen und Halbach30

8 czerwca 1917 r. Krebs napisał z Naumburga do swego dawnego kolegi z okresu pekińskiego, 
Gustava Kruppa von Bohlen und Halbach z Essen, „że po dwudziestoczteroletniej działalności 

w Chinach na nowo jest zmuszony rozpocząć swój pobyt w Niemczech.” 

Dotychczasowe informacje na temat Emila Krebsa i jego otoczenia pochodziły prze-
ważnie z materiałów zachowanych w jego aktach osobowych. Kolejną grupę dokumentów, 
zawierających cenne informacje na jego temat, stanowi zbiór zachowany w Historycznym 
Archiwum Fundacji im. Kruppa von Bohlen und Halbach w Essen (FAH 4 E847), który nie 
był znany w momencie wydawania książki „Emil Krebs – kurier ducha”. Dokumenty te stano-
wią uzupełnienie akt personalnych Emila Krebsa. Gustav (Krupp) von Bohlen und Halbach 
działał w okresie od 1900 do 1903 r. jako sekretarz poselstwa przy Niemieckim Cesarskim 

30  Gustav Krupp von Bohlen und Halbach, ur. 07.08.1870 r. w Hadze w Holandii, zm. 16.01.1950 r. na zamku Blühnbach w Austrii, 
niemiecki dyplomata (w Waszyngtonie, Pekinie i w Watykanie), dzięki ożenkowi z jedyną spadkobierczynią firmy Krupp (niemiecki 
przemysł stalowy i zbrojeniowy) został przewodniczącym Rady Nadzorczej firmy Friedricha Kruppa w Essen. Po śmierci pochowany 
został w Essen-Bredeney. 
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Poselstwie w Pekinie. Ówczesna współpra-
ca z Krebsem doprowadziła do nawiązania 
przyjaźni, która przetrwała dalece poza ten 
okres. Chociaż von Bohlen und Halbach za 
sprawą małżeństwa z Berthą Krupp dostał 
się do lepszych kręgów społeczeństwa, a tym 
samym musiał też przejąć odpowiedzialność 
za firmę o światowej randze, jaką była firma 
Kruppa, nie zerwał on kontaktów z Emilem 
Krebsem. Obejmująca około 200 stron doku-
mentacja obejmuje korespondencję przemy-
słowca z Essen z Emilem Krebsem, prowa-
dzoną w latach 1907-1924 i potwierdza, że 
obaj darzyli się bardzo wielkim szacunkiem. 

Do 1917 r. korespondencja ta składa się 
przeważnie z samych pozdrowień. W mar-
cu 1912 r. Krebs otrzymał pamiętnikarskie 
zapiski Georga Baura na temat jego pobytu 
w Chinach jako wysłannika firmy Krupp. 
Obaj znali się dzięki wspólnym czasom spę-
dzonym razem w tym kraju. Również Baur 
zdobywał swą wiedzę językową z zakresu 
języka chińskiego na Seminarium Języków 
Orientalnych. 8 czerwca 1917 r. Krebs poin-
formował Gustava Kruppa von Bohlen und 
Halbach o swym powrocie do Niemiec. Ten 
zaprosił go na początku lipca na śniadanie w 
Kaiserhofie w Berlinie. Być może przyjaciele 
wymienili wówczas wspomnienia o starych, 
dobrych czasach, z całą jednak pewnością 
dyskutowali też o swych aktualnych proble-
mach. Krebs lub jego małżonka poinformo-
wali o tym spotkaniu również dr. Schrameie-
ra. Pamiętamy, że Krebs ze względu na rze-
kome rozbieżności ze Schrameierem opuścić 
miał w 1900 r. Cingtao. Kolejne działania, 
które podjęte zostały przez tajnego radcę ad-
miralicji dr. W. Schrameiera, zdają się tylko 
potwierdzać wspomniane właśnie przypusz-
czenia, gdyż twierdził on, że Krebsa, który 
pełnił wówczas rolę urzędnika okręgowego i 
sędziego, skłonić do tego miały jego własne 
zastrzeżenia wobec sprawowania przez niego 
chińskiego sądownictwa.  

Gustav Krupp von Bohlen und Halbach w 1902 r. 
Przód i tył zdjęcia
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Inicjatywy Kruppa podejmowane w interesie Emila Krebsa31  

Inicjatywy podjęte z Essen (przez Kruppa) i z Berlina (dr Schrameier) nie zostały uzgodnione 
z Ministerstwem Spraw Zagranicznych Niemiec. 

1 sierpnia 1917 r. Schrameier w prywatnym liście prosi Gustava Kruppa von Bohlen 
und Halbach o wsparcie celem znalezienia dla Krebsa nowego pola do działania. Odpowiedź 
nadeszła pocztą zwrotną. Pisał, że on sam zastanawiał się, jak można by pomóc Krebsowi. 
Włączono w te działania dyrektora Kruppa – Georga Baura32 i jeszcze w sierpniu 1917 r. 
doszło do rozległej pisemnej, lecz również osobistej wymiany poglądów (w Essen i w Berli-
nie) ze Schrameierem. Niestety, Krebsa nie wciągano do tych rozmów i przez długi czas nie 
chciano go wtajemniczać. Musiało to z czasem doprowadzić do skutków, których z dzisiejszej 
perspektywy może tylko żałować. O podejmowanych działaniach wiadomo jedynie z mate-
riałów przechowywanych w Essen. Z tego powodu do marca 1921 r. brakuje informacji w 
aktach osobowych przechowywanych w Berlinie. 

Wynik omawianych wcześniej kwestii zaowocował w następujący sposób: 
„Rozmowy z tajnym radcą admiralicji panem dr. W. Schrameierem w Essen, w dniu 18 

sierpnia 1917 r.
Ja (dyrektor Georg Baur) informuję pana Schrameiera, że pan von Bohlen stoi na sta-

nowisku, iż po zawarciu traktatu pokojowego powinno się pana Krebsa ponownie wysłać 
do Poselstwa w Pekinie. Pan Schrameier wysunął kontrargument, że Krebs jest już na to za 
stary, aby na płaszczyznach, na których jest tak wspaniale uzdolniony, mógł pod względem 
naukowym dokonać jeszcze czegoś szczególnego.” 

Schrameier poddał pomysł, aby „Towarzystwo Cesarza Wilhelma” zleciło mu jakąś pra-
cę, którą mógłby wykonać przecież w błyskawicznym czasie. 

Dyrektor Baur odpowiedział, że „pan von Bohlen jest skłonny złożyć taką propozycję 
»Towarzystwu Cesarza Wilhelma«, dodając, że sam zaofiarowałby spłatę części kosztów, 
które towarzystwo to musiałoby przy tym ponieść. W pierwszym rzędzie pan Schrameier 
musiałby na ten temat porozmawiać z panem Krebsem, a potem pan von Bohlen, względnie 
oboje razem, mogliby całą sprawę przedstawić Jego Ekscelencji panu von Harnackowi33.” 
Podpisane G. Baur.  

19 października 1917 r. Gustav Krupp von Bohlen und Halbach skonsultował tę sprawę 
z prof. von Harnackiem w Berlinie i o jej wynikach poinformował dr. Schrameiera. Jego Eks-
celencja von Harnack był skłonny, przyjąć zlecenia na rzecz Towarzystwa Cesarza Wilhelma. 
Za bardziej właściwą placówkę uważał on jednak Królewską Akademię Nauk, „która z całą 
pewnością bardzo ucieszyłaby się z tej inicjatywy i chętnie by do niej przystąpiła. Jako odpo-
wiedzialnych w tym względzie jej członków wymieniał on pana dr. de Groota, jak również 
pana dr. Müllera.” On, czyli Schrameier, powinien wybadać, w jaki sposób Akademia Nauk 
odniosłaby się do zaproponowanej inicjatywy, „i czy pan dr de Groot byłby w stanie zlecić 
jakieś zadanie i stale mieć na oku jego wykonanie.” Krupp znajdował się akurat w drodze do 

31  Historyczne Archiwum Kruppa, FAH 4 E847. 
32  Georg Baur, ur. 05.02.1859 w Stuttgarcie, zm. 31.07.1935 r. w Essen, był od 1915 r. członkiem zarządu firmy Friedricha Kruppa AG, 
wcześniej kilka razy działał jako przedstawiciel tego przedsiębiorstwa w Chinach.  
33  Prof. dr Adolf von Harnack (1851-1930) był współzałożycielem i pierwszym przewodniczącym Towarzystwa Cesarza Wilhelma 
(obecnego Towarzystwa Naukowego Maxa Plancka) w latach 1911-1930. 
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Wiednia i z tego powodu sam nie mógł prowadzić tych rozmów. Prosił on jednak o informa-
cję na temat ich wyników. 

Do pomysłów tych włączono najwyraźniej również ministra do spraw wyznań Schmidta-
-Otta, skoro 11 listopada 1917 r. Schrameier potwierdził ministrowi, iż zgodnie z jego ży-
czeniem nawiązał on kontakt z Królewską Akademią Nauk. Ideą profesorów de Groota34 i 
Müllera miało być, „zatrzymanie Krebsa w Niemczech i pozyskanie jego zdolności dla służby 
nauki.” Krebs powinien jednak pracować „bardziej produktywnie, a nie receptywnie.” Schra-
meier kontynuował, „pan dr Müller uważa za konieczne, aby Krebs się habilitował. Dzięki 
temu zyskałby on możliwość zaprezentowania swych praktycznych doświadczeń i swej wie-
dzy szerszym kręgom. Lecz jeśli tego pomysłu nie dałoby się zrealizować, to z całą pewnością 
znajdzie się dla niego sporo zadań naukowych, których wykonanie z całą pewnością otworzy 
przed panem Krebsem drogę do jeszcze bardziej rozległych studiów i dokonań.” Prof. Müller, 
który osobiście znał i cenił sobie Krebsa, uważał, że opisanie „licznych skarbów w bibliotece 
i w muzeum (...) wymaga głębszej i bardziej zasadniczej znajomości językowej.” 

Von Bohlen und Halbach kilka dni później przypomniał o postaci Krebsa Bawarskiej 
Akademii Nauk, ostatecznie to tam przecież wydrukowano „Chiński teatr cieni”. 

Do tego momentu nie wtajemniczano Krebsa w te pomysły. Schrameier działał zatem 

Emil Krebs (po lewej stronie w środkowym rzędzie) 16 kwietnia 1918 r. jako tłumacz perskiej grupy 
w Zakładach Odlewniczych Stali Kruppa w Essen
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poza nim. Z całą pewnością wszyscy uczestnicy chcieli pomóc Krebsowi, aby wydobyć go z 
mizernego położenia, w jakim się znalazł pracując dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
Niemiec. Schrameier w swych staraniach dostrzegał w pierwszym rzędzie zdolności swego 
znajomego, być może nawet przyjaciela i chciał zachować go dla nauki. Również Gustava 
Kruppa von Bohlen und Halbach niepokoiła jego obecna sytuacja.          

15 grudnia 1917 r. Schrameier zameldował ministrowi: „Wydaje się, że znaleźliśmy obec-
nie zadanie dla pana Krebsa, które zapewni mu stałe zatrudnienie, a przy okazji zapewni mu 
czas do pisania większych prac naukowych.” Krebsa początkowo poinformowano powierz-
chownie o położeniu związanych z nim spraw. Miał on mianowicie przejrzeć i skatalogować 
dokumenty mandżurskie, które w nieuporządkowany sposób złożono na terenie Biblioteki 
Królewskiej po Powstaniu Bokserów. Dla Krebsa i dla samej Akademii znaczenie ważniejsze 
jednak było zdanie: „iż jego główne zajęcie musi się naturalnie skłonić ku powszechnym 
badaniom językoznawczym, wobec których, dzięki swym żywym i rozległym zdolnościom 
językowym, użyć on może wyjątkowego narzędzia.” Krebs, podobnie jak wcześniej, był zwią-
zany zobowiązaniami wobec Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Polecono mu, aby zrezy-
gnował zatem z tej pracy. Zachęty finansowe, których stawki plasowały się dalece ponad jego 
obecnymi zarobkami (rzędu 7 do 8000 marek), miały mu ułatwić wykonanie tego kroku. 
Umowy związane z wynagrodzeniami miały obejmować okres kilku lat i wedle możliwości 
pokrywane miały być przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Niemiec. List Schrameiera 
kończy się tymi słowami: „Mam nadzieję, czcigodny panie ministrze, że uda się Panu zabez-
pieczyć potencjał pana Krebsa dla naukowych potrzeb naszej Ojczyzny.” 

Najwyraźniej jednak ministerstwa nie można było pozyskać do podpisania tego rodzaju 
zobowiązań, gdyż już kilka dni później w Berlinie doszło do rozmowy między dyrektorem 
Baurem i dr. Schrameierem. Przy okazji warto wspomnieć, że już wcześniej doszło do omó-
wienia tej sprawy podczas rozmowy Kruppa z ministrem. Z protokołu, dotyczącego tych 
rozmów, wyczytać można, „iż pan von Bohlen nie zamierza obciążać się stałymi wydatkami 
przewidywanymi na lata, lecz jest gotowy, aby przeznaczyć na pana Krebsa sumę 100.000 
marek.” Rozważano nawet pomysł dożywotniej renty dla Krebsa. 

Przewidywany dla niego podział pracy wyglądać miał w taki sposób, „iż Krebs w godzi-
nach przedpołudniowych zajmować się miał opracowywaniem archiwum mandżurskiego, 
zaś w godzinach popołudniowych zajmować się miał dziełem na temat ogólnych badań ję-
zykoznawczych.” 

Na krótko przed Świętami Bożego Narodzenia Schrameier poinformował w końcu Kreb-
sa o przebiegu prowadzonych dotychczas rozmów i objaśnił mu zadania, jakie czekały na 
niego w Akademii Nauk. Podkreślił jednak wyraźnie, że musiałby on zrezygnować z dotych-
czasowego stosunku służbowego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. „Gorącym życze-
niem pana von Bohlena jest, aby wiedzy i potencjału Krebsa nie utracono dla nauki niemiec-
kiej. Pan von Bohlen zamierza bowiem, »aby oprócz przyjacielskiej pomocy dla pana Krebsa 
przysłużyć się również samej wiedzy.«” Schrameier sam ze swej strony wyrażał gotowość 
wspierania Krebsa pod każdym względem, musiał jednak uzbroić się w cierpliwość, ponie-
waż Krebs chciał wszystko sobie na spokojnie przemyśleć i chciał jeszcze wcześniej omówić 
całą sprawę ze swą żoną. W styczniu 1918 r. był gotowy złożyć swe wymówienie w Minister-
stwie Spraw Zagranicznych i pisemnie poinformował o tym w marcu pana von Bohlena. 

Krupp odpowiedział Krebsowi zwrotną pocztą: „Jeśli zdjąłem z Pana część troski o 
Pańską przyszłość, a tym samym ułatwiłem dzięki temu już dziś możliwość kształtowania 
Pańskich dalszych planów, to dzięki temu spełniło się część moich życzeń. Byłoby dla mnie 
wielką radością, aby ze względu na szczery i przyjacielski szacunek, jakim Pana darzę, umoż-
liwić Panu naukowe wykorzystanie Pana przeróżnych zdolności.” W liście tym potwierdził 
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on również, że dochód w wysokości 100.000 marek wraz z odsetkami od 1 stycznia tegoż 
roku w 5 % Pożyczce Wojennej zabezpieczony został na potrzeby Krebsa w firmie Kruppa. 
Ale napisał również, i to w szczególności potwierdza jego przyjacielską troskę: „może Pan w 
późniejszym czasie, gdy przetrwa Pan, miejmy nadzieję, nieodległy już czas zawarcia pokoju, 
podjąć spokojnie swą decyzję. Nie chcę bowiem nikogo przekonywać do przejścia na wcze-
śniejszą emeryturę, niźli byłoby to wskazane.” 

Następne miesiące nie przyniosły żadnych zmian w życiu pary małżeńskiej Krebsów. 
Krebs najwyraźniej nie był pewny, którą drogą powinien podążać. Nie można wykluczyć, 
że opiekuńcza wskazówka wyrażona przed Kruppa odnośnie jego wcześniejszej emerytury 
skłoniła go do głębszych przemyśleń. Być może zabrakło mu bieżącego wsparcia ze strony 
Schrameiera. Ostatecznie zawsze stawiany był dotychczas przed faktami dokonanymi. Schra-
meier chciał z pewnością dobrze, nie zwracając tym razem uwagi na dobrze mu znane cechy 
charakteru Krebsa. Krebs zarzucił pomysł zwolnienia się z pracy w ministerstwie. Schra-
meier wycofał się nawet przed Kruppem ze swego pomysłu po braku jakiejkolwiek własnej 
inicjatywy ze strony Krebsa. 

Stosunek Krebsa do Schrameiera pogorszył się i pojawiły się na nim pęknięcia. Krebs 
przestał odtąd ufać Schrameierowi. Tenże dostrzegł to błyskawicznie i żalił się, że ciężko mu 
„zbliżyć się do Krebsa i nadal udzielać mu rozsądnych rad.” 

Również stan zdrowia Krebsa wyraźnie się pogorszył. Jego kondycja psychiczna wywo-
ływała zaniepokojenie. Dyrektor Georg Baur pisał 26 maja 1919 r.: „Rozmawiałem z panem 
Krebsem i jego małżonką 22 maja razem z Cordesem i Bossem. Byłem przerażony jego wy-
glądem, lecz całkowicie przybiła mnie jego psychiczna niedyspozycja.” Już miesiąc później 
Schrameier meldował do Essen, że Krebs rozpoczął prace nad „pisaniem chińskiej encyklo-
pedii”. „Najważniejszym celem jest, aby pan Krebs w późniejszym czasie napisał książkę na 
temat językoznawstwa, a mianowicie dzieło o „języku jako takim”. Również do tego dzieła 
będzie musiał przystąpić, gdyż jest to płaszczyzna, której on jako jedyny na świecie mógłby 
podołać.” Zaufane pismo wysłane z firmy Krupp do tajnego radcy admiralicji dr. Schrame-
iera z dnia 1 sierpnia 1919 r. potwierdza, „że firma przekazała mi do dyspozycji 100.000 
marek wraz z odsetkami od 1 stycznia 1919 r. z przeznaczeniem dla radcy legacyjnego Emila 
Krebsa celem napisania przez niego pracy naukowej na temat Chin. Kapitał ten i procenty 
przynależą wyłącznie do pana Krebsa, mi powierzono jedynie administrowanie tą kwotą.” 
Niezależnie od tego Krupp założył również wspomniany wcześniej kapitał emerytalny dla 
Krebsa. Za pierwsze procenty od tej sumy Krebs sfinansował wydanie publikacji noszącej 
tytuł „Jak należy uczyć się języka chińskiego”. 

Zostało zatem uzgodnione, że Krebs otrzymywać ma wynagrodzenie za napisanie „en-
cyklopedii chińskiej” i za dzieło o „języku jako takim” od kapitału przekazanego na przecho-
wanie Schrameierowi. Z tym nowym zadaniem wiązano nadzieję, „że wykorzystanie wyna-
grodzenia raz jeszcze przyniesie owoce dla naszej nauki”. 

Pomysł zatrudnienia Krebsa przy Akademii Nauk w Berlinie umarł zatem śmiercią na-
turalną. Była to wyłącznie decyzja samego Krebsa. Z naszej dzisiejszej perspektywy było 
to oczywiście kompletnie niezrozumiałe posunięcie. Z jego perspektywy jednak całkowicie 
zrozumiałe: Podstawowym warunkiem była rezygnacja z pracy w ministerstwie. Przyjęcie 
posady, która w dużej mierze wiązała się z wykonywaniem spraw administracyjno-technicz-
nych, mianowicie przeglądaniem nieuporządkowanych dokumentów mandżurskich i ich ka-
talogowaniem, było dla niego nie do zaakceptowania i nie odpowiadało jego wyobrażeniom. 
Jego celem ciągle były Chiny i poznawanie nowych języków. 
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Stan zdrowotny Krebsa około 1919 r. 

Cytowany poniżej w całości list z 1 września 1919 r. wysłany przez Krebsa do Baura ukazuje 
z jednej strony jego ówczesną kondycję psychiczną, lecz z drugiej dobrze wyczuwalne 

lekceważenie swego adresata. 

Zaskoczyła go darowizna od Kruppa i dobrze można zauważyć, że nie był on informowany i 
wtajemniczany we wszystkie szczegóły przez Schrameiera. Na łamach tego listu wyraża się rów-
nież jego niezadowolenie wynikające z niewłaściwego potraktowania jego osoby przez Minister-
stwo Spraw Zagranicznych. Czyżby Krebs się poddał? 

„Drogi panie Baur! Niedawno dr Schameier poinformował mnie, że Spółka Akcyjna 
Krupp uczyniła dla mnie darowiznę w wysokości 100.000 marek. Na jego życzenie potwier-
dziłem odbiór tej sumy. Byłbym panu niezmiernie wdzięczny, gdyby łaskawie zechciał mi 
pan wyjaśnić powody przyznania mi tej zaskakującej darowizny. Wcześniejsze obietnice 
pana von Bohlena padały na wypadek, gdybym miał już nie powrócić do Pekinu, ponieważ 
z pewnych powodów mi to już nie przysługuje. Powody te zniknęły, a oprócz tego w ogóle 
doszło do takich zmian, które uniemożliwiają mi prowadzenie dalszego życia w Niemczech, 
iż pozostanę zdolny do życia i odzyskam swą radość życia jedynie wówczas, gdy będę mógł 
powrócić na moje dotychczasowe stanowisko w Pekinie. Jeśli to nie nastąpi, na przykład 
dlatego, że zamierza się tam posłać kogoś młodszego bądź też dlatego, że nie narzucam się 
decydentom w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Niemiec, wówczas nastąpi mój prawdzi-
wy koniec. Ponieważ od momentu rozmów przeprowadzonych swego czasu z panem von 
Bohlen okoliczności uległy całkowitej zmianie, a ówczesne przesłanki w ogóle dziś już nie 
mają znaczenia, dlatego też wnioski, jakie z nich wyciągaliśmy także stały się bezpodstawne, 
a obecna darowizna stanowi dla mnie całkowite novum, iż nie potrafię się do niej odnieść. 
Byłbym zatem Panu wdzięczny za jej łaskawe uzasadnienie. Ponieważ buduję swą przyszłość 
jedynie na nadziei, że będę mógł wkrótce ponownie powrócić do Pekinu, bez tej możliwości 
zaś każdy scenariusz przyszłości uważam za stracony, dlatego też, jak Pan widzi, nie chciał-
bym spoglądać na sumę, którą przyznał mi pan von Bohlen, jak na rodzaj odszkodowania za 
utracone nadzieje związane z przyszłością. A ponieważ, gdyby udało mi się powrócić do Pe-
kinu, nie będę tych pieniędzy potrzebował. Gdybym jednak również miał tam nie powrócić, 
to w ogóle rezygnuję z jakiejkolwiek przyszłości, zatem i tak z pieniędzy tych nie będę musiał 
robić jakiegokolwiek użytku. Naturalnie nie zamierzam pisać wcześniej o tym do pana von 
Bohlen, zanim nie usłyszę od Pana czegoś bliższego (i jeśli nie sprawi to Panu kłopotu, to 
proszę pisać bezpośrednio, bez pośrednictwa Schrameiera).” 

Starania Krebsa, dążącego do zajęcia stanowiska przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych 
Niemiec, w sprawie jego planów związanych z wyjazdem do Chin, ponownie spaliły na panewce. 
Nie chciano się tam jednoznacznie określać i robiono mu jedynie nadzieje na przyszłość. Krebs to 
akceptował. Pismo do Baura z 1 października 1919 r. ukazuje go ponownie jako zrównoważone-
go, pozytywnie myślącego człowieka. „Mój czas, z którego wiele poświęcić mogę obecnie dla mo-
jej prywatnej biblioteki, wykorzystałem pilnie i w okresie lat, które od wojny musiałem spędzić w 
Berlinie, znacząco poszerzyłem i pogłębiłem moje zdolności językowe. Przez cały ten okres była 
to moja jedyna radość. Jedyną przeszkodę stanowił dla mnie tymczasowy brak moich wielu no-
tatek, które zgromadziłem przez lata. Jestem przekonany, że dzięki zdobytej przeze mnie wiedzy i 
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materiałom, które pozostawiłem w Pekinie, przy sprzyjających okolicznościach życia będę mógł 
w Pekinie w okresach wolnych od służby poważnie zająć się dalszą pracą na płaszczyźnie moich 
specjalnych zainteresowań. (...)”

Dokumentacja archiwalna złożona w willi „Hügel” w Essen zawiera również specjalny druk 
artykułu autorstwa Emila Krebsa „Polityczna karykatura w Chinach”, który ukazał się w „Czaso-
piśmie Wschodnioazjatyckim” z okazji 75. rocznicy urodzin profesora Hirtha. 

Starania Kruppa w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Niemiec 

Ta niewielka, lecz jednoznaczna w swym wyrazie uwaga w liście z 1 września 1919 r. 
skierowanym do Baura „(...) i jeśli nie sprawi to Panu kłopotu, to proszę pisać bezpośrednio, 

bez pośrednictwa Schrameiera” skutkowała tym, iż dalsze działania kontynuowano już 
bez uczestnictwa Schrameiera. 

Stwierdzić również wypada, że Gustav Krupp von Bohlen und Halbach sam wielokrotnie 
chwytał za cugle. 

Tak na przykład w prywatnym liście z dnia 24 listopada 1919 r. zwrócił się osobiście do sekre-
tarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Niemiec Edgara von Haniela35. Powoływał się 
on na wcześniejszą ustną rozmowę i podkreślał, że atmosfera w Chinach jest obecnie korzystna 
dla Niemiec. Z tego też powodu przydałby się tam jakiś zaufany człowiek. Polecał on Heinricha 
Cordesa, dotychczasowego kierownika Niemiecko-Azjatyckiego Banku w Pekinie i osobistego 
przyjaciela Krebsa. Celem ostatecznego obsadzenia stanowiska posła powinno się jednak brać 
pod uwagę jakąś młodszą osobę. 

Interesujące wydają się kolejne wypowiedzi Kruppa kierowane do sekretarza stanu: „Dal-
szą kwestią jest pytanie, czy wraz z panem Cordesem nie powinno się już teraz wysłać do Chin 
dotychczasowego pierwszego tłumacza poselstwa, a mianowicie pana Krebsa. Również on przez 
ponad 25 lat działał w Chinach i jest z całą pewnością najlepszym znawcą języka chińskiego, jak 
również wszystkich innych języków orientalnych, jakie w ogóle istnieją na świecie. Rezygnacja z 
wykorzystania w przyszłości jego potencjału na terenie Chin wydaje mi się całkowicie niemoż-
liwa, ponieważ jako znawcy języków nie da się go prostu w żaden sposób zastąpić. Chciałbym 
zatem przy okazji zwrócić Pańską uwagę na tę postać, aby w momencie, gdy w późniejszym cza-
sie wykorzystany zostanie do obsadzenia kolejnych stanowisk, nie popadł w zapomnienie. Czy 
powinien on już obecnie znaleźć wykorzystanie, o czym wspomniałem wyżej, jest już kwestią 
drugiego rzędu.” 

Odpowiedzi, czy też jakiejkolwiek formy reakcji na to pismo, nie udało się odnaleźć ani w 
zbiorach Historycznego Archiwum w Essen, ani też w aktach osobowych Krebsa. Dotyczy to 
zresztą również kolejnej podejmowanej próby. Akta osobowe Heinricha Cordesa, przechowywa-
ne w Politycznym Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych Niemiec zawierają propozycję 
powołania Cordesa na stanowisko niemieckiego ambasadora w Pekinie, jako kolejnego kandy-
data wymieniano również dyrektora zakładów Kruppa Georga Baura. Obaj jednak odrzucili tę 
propozycję. 

35  Edgar von Haniel, a właściwie Edgar Haniel von Haimhausen (1870-1935). 
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Na początku 1920 r., mianowicie 21 lutego, 
Gustav Krupp von Bohlen und Halbach pró-
bował ponownie wspomnieć podczas jednej z 
rozmów w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Niemiec o możliwości udzielenia stanowiska 
dla Emila Krebsa w Chinach. Cytowany poni-
żej list do Adolfa Boyé36 wyraźnie wskazuje, jak 
wielkie możliwości oddziaływania Krebsa w 
Chinach przypisywał mu ów wielki przemysło-
wiec z Essen. 

„Szanowny panie Boyé,
jak już niedawno krótko panu ustnie wspo-

mniałem, wedle mojego zdania byłoby rzeczą 
bardzo nieodpowiedzialną, gdyby pan Krebs z 
powrotem nie został wysłany do Pekinu. Z jed-
nej bowiem strony łączy go wiele znajomości 
z Chińczykami, reprezentującymi różne par-
tie i chociażby z tego powodu nie powinno się 
zaprzepaścić wykorzystania tych wszystkich 
kontaktów. Najważniejszy argument stanowi 
jednak fakt, że język chiński wykorzystywany 
jest tam obecnie w pełni, a okoliczność ta na-
stręcza wiele problemów. Dla Krebsa, z uwagi 
na jego znajomość wielu języków, jak również 
odnośnie problemów, które wywołuje współ-
czesny język chiński, trudno znaleźć równego 
mu zastępcę. Jest to argument, który osoba nie 
będąca poliglotą z całą pewnością nie do końca 
potrafi właściwie ocenić. Krebs jest urodzonym 
kierownikiem chińskiej kancelarii. Jako taki 
wedle oceny miarodajnych osób jest niezastą-
piony. (...) W Pekinie istnieje dla niego tak wielkie i istotne pole do działania, iż nie powinno się 
rezygnować z wysłania go tam. 

Niech mi Pan wybaczy, że ponownie dotykam tej sprawy, lecz z perspektywy naszych przy-
szłych politycznych i gospodarczych stosunków z Chinami uważam ją za szczególnie ważną.

Z serdecznymi pozdrowieniami, pozostaję, jak zawsze 
prawdziwie uniżony 
Krupp von Bohlen und Halbach.“

I znowu żadnej reakcji. Pewne jest jedno, Krebs pozostaje w Berlinie. 
Kolejną próbę znalezienia pracy dla Krebsa podjął Baur, być może również na zlecenie von 

Bohlena. Firma Krupp była w tym czasie bardzo mocno związana z Niemiecką Służbą Zamor-
ską. Pozbawiona w tym czasie wsparcia finansowego ze strony Rzeszy służyła przede wszystkim 
gospodarczym zagranicznym interesom przemysłu, wspierając go nadsyłaniem sprawozdań i do-
konywaniem zagranicznej propagandy na płaszczyźnie związanej z gospodarką. Wielką figurą 

36 Adolf Boyé był w latach 1921-1928 niemieckim ambasadorem w Pekinie. Opowiadał się on za solidnym kształceniem niemieckich 
posłów w Chinach w zakresie języka chińskiego. W tym czasie najwyraźniej stan taki nie miał miejsca. Krebs w pełnym zakresie mógłby 
podołać tego rodzaju wyzwaniom. 

Emil Krebs pod koniec 1929 r.
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tego przedsięwzięcia był Alfred Hugenberg37, prezes Rady Nadzorczej koncernu Kruppa. Lecz 
również ta próba zakończyła się niepowodzeniem. Nie udało się bowiem przekonać Krebsa do 
pracy na rzecz Niemieckiej Służby Zamorskiej, chociaż oferowane mu tam wynagrodzenie mo-
gło być bardzo ponętne. Zbyt mocno był ciągle przywiązany do swej wcześniejszej działalności 
w Chinach. Obawiał się on najwyraźniej zbyt mocnego angażowania się w pracę o charakterze 
techniczno-administracyjnym. Jego prywatne zamiłowania, mianowicie nauka języków, musia-
łaby wówczas zejść na plan dalszy w jego życiu. 

Krupp kończy swe starania związane z pomocą dla Krebsa

Wszystkie te starania przemysłowca z Essen zakończył list od Krebsa z dnia 14 marca 1921 r., 
skierowany do dyrektora Georga Baur. 

Po tym mógł on tylko uregulować swe stosunki z Ministerstwem Spraw Zagranicznych Nie-
miec. Obiecano mu przecież, że znajdzie tam zatrudnienie i że praca będzie odpowiednia do 
jego zdolności. Nie mógł zatem być wybredny. Dla niego istotne było z pewnością, aby uniknąć 
przejścia na emeryturę. Jego nowe zadania miały przecież wykorzystać jego wiedzę językową. 

Korespondencja prowadzona między Kruppem a Krebsem do 1924 r. miała już przeważnie 
prywatny, osobisty charakter. 

Dokumentacja archiwalna zachowana w Historycznym Archiwum Fundacji Alfreda 
Kruppa von Bohlen und Halbach w Essen na temat Emila Krebsa niezmiernie rzadko korelu-
je z jego aktami personalnymi zachowanymi w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Niemiec. 
Dla osób odpowiedzialnych w ministerstwie działania i cele stawiane przez przemysłowca 
z Essen pozostawały w większej części nieznane. Przynajmniej w aktach osobowych trud-
no znaleźć na ten temat jednoznacznej wskazówki. Obie dokumentacje potwierdzają jednak 
zgodnie, że Emil Krebs wszystkie swe życiowe decyzje podporządkowywał wyjazdowi do 
Chin, na który ciągle miał nadzieję. Poza tym z dokumentacji zachowanej u Kruppa jasno 
wynika, że swe wyjątkowe uzdolnienia językowe stawiał zawsze na pierwszym miejscu. Na-
wet wówczas, gdy stawało się to niekorzystne dla jego sytuacji finansowej. Pod tym wzglę-
dem, nawet jeśli z naszej dzisiejszej perspektywy wydaje się nam to niezrozumiałe, zachowy-
wał on wierność swym zasadom. 

Wspomniane pismo z 14 marca 1921 r., skierowane do dyrektora Georga Baura, znajduje 
swe uzasadnienie w dalszej części akt osobowych Krebsa, zachowanych w Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych w Berlinie. Chociaż pisząc do Baura wypowiadał się on bardzo pozytywnie na 
temat swej przyszłej pracy, to zauważyć musimy, że w rzeczywistości nie do końca tak było. Krebs 
dostrzegł zapewne, że droga powrotna do Essen została przed nim już zamknięta. Odrzucił on 
bowiem zbyt wiele propozycji Kruppa. Z tego też powodu w dokumentacji archiwalnej dotyczą-
cej Emila Krebsa, przechowywanej w Historycznym Archiwum Fundacji Alfreda Kruppa von 

37  Alfred Hugenberg 1865-1951, działacz gospodarczy, polityk, w latach 1909-1918 przewodniczący dyrektorium firmy Friedrich Krupp 
AG w Essen. W latach zakupił Wydawnictwo Scherla i drugą co do wielkości agencję informacyjną Niemiec, tzw. Unię Telegraficzną. Tzw. 
Koncern Hugenberga stał się konglomeratem mediów, obejmującym służbę informacyjną, agentury reklamowe, służbę korespondencyjną, 
agencje filmowe i liczne udziały w gazetach. Hugenberg dzięki swej agencji informacyjnej potrafił wywierać przemożny wpływ na prasę, a 
w szczególności tę jej część, która miała charakter prawicowy.     
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Bohlen und Halbach, nie można już znaleźć żadnych śladów potwierdzających dalsze zaangażo-
wanie Kruppa w pomoc mu. 

Śmierć Emila Krebsa   

Wiosną 1930 r. w aktach osobowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych Niemiec zanotowano: 
„Emil Krebs umiera 31 marca 1930 r.” 

Pani Toni Deneke relacjonowała to w następujący sposób: 
„31 marca 1930 r. zbyt szybko przeskoczył on przez cztery schody w Ministerstwie Spraw 

Zagranicznych Niemiec (nie było tam bowiem windy). Krótko po tym, podczas pracy nad 
językiem tureckim, nagle upadł. Był to wylew krwi do mózgu. Pozostawał przy życiu jeszcze 
przez kilka minut.” 

Ta z całą pewnością bardzo ciekawa historyjka na temat śmierci Krebsa nie znalazła swego 
odbicia w urzędowych aktach personalnych, związanych z jego osobą. Również relacja jego 
córki Lotteliesy Stamm, z domu Heyne-Krebs, pani Christiane Radnai, mieszkającej w Kana-
dzie, wskazuje na mniej spektakularny charakter jego śmierci. Według niej pasierbicy Krebsa z 
wielką trudnością udało się dostać 31 marca 1930 r. do berlińskiego mieszkania swych rodzi-
ców przy ul. Lindenallee 26. Drzwi do mieszkania trudno było otworzyć. Jej przybrany ojciec 

Informacja o śmierci Emila Krebsa
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doznał załamania nerwowego i zabarykadował drzwi od środka. Akta osobowe rzeczywiście 
zawierają rachunek związany z odtransportowaniem chorego z mieszkania do Szpitala św. Hil-
degardy w Berlinie i wykaz przepisanych mu wówczas leków. Wynika z tego jednoznacznie, że 
w momencie odnalezienia go przez swą pasierbicę Emil Krebs był jeszcze przy życiu i musiał 
umrzeć tego samego dnia w szpitalu. 

Toni Deneke pisała dalej: 
„Po południu zadzwoniono z Instytutu Cesarza Wilhelma do Spraw Badań nad Mózgiem, 

z Berlina-Buch i proszono w imieniu jej kierownika prof. dr. Vogta, o zgodę na przekazanie 
mózgu zmarłego do naukowych celów badawczych. Była to bardzo trudna decyzja. Podjęła ją 
jego żona, wyrażając swą zgodę. Lecz nie miała odwagi, aby asystować przy procedurze wy-
ciągania go z jego głowy. Przepisy wymagały jednak obecności jednego z bliskich krewnych 
zmarłego. Z tego powodu do kaplicy cmentarnej (kościoła przedpogrzebowego) cmentarza w 
Stahnsdorf wybrałam się ja i najstarsza jego pasierbica Charlotte-Luise (Lotteliese). Niestety, 
nie mogłam się przemóc, aby stać bezpośrednio obok. Pozostałam w bocznym pomieszczeniu, 
przy otwartych drzwiach, i słyszałam uderzenia młotków i chrupot piły. Nie było to łatwe. 
Wszystko to musiało odbywać się przy świetle świec w ciemnej grobowej krypcie. Podczas 
drogi powrotnej widziałam, jak mózg umieszczony w szklanym pojemniku w rękach asystenta 
naukowego poruszał się, gdy szedł on przede mną. 

W późniejszym czasie moja siostra otrzymała ekspertyzę od prof. dr. Vogta. Mózg, który 
podzielony został na 15000 plasterków nie wskazywał żadnych śladów nienormalności, był wy-
jątkowo dobrze rozwiniętym, bardzo klarownym i dobrze uporządkowanym mózgiem, przy-
pominającym najbardziej mózg matematyka.” 

Pogrzeb odbył się w piątek, 4 kwietnia 1930 r. o godzinie 15:15.
Gustava Kruppa von Bohlen und Halbach zastępował podczas pogrzebu pan von Bülow. 

Pośmiertne wspomnienia Krebsa

Śmierć Emila Krebsa wywołała w fachowym świecie wielkie ubolewanie. 

Prasa niemiecka (np. „Vossische Zeitung”, „Berliner Zeitung”, „Deutsche Allgemei-
ne Zeitung”, „Berliner Illustrierte Zeitung”, „Tägliche Rundschau” [była to gazeta wydawa-
na w Świdnicy – dop. tłum.] i przeróżne inne śląskie gazety) informowała o śmierci „cudu 
językowego“ i nierzadko krytykowała biurokrację ministerialną. Lecz również gazety i czaso-
pisma zagraniczne informowały o śmierci Krebsa. Były to m.in. londyński „Times”, „Gazette de 
Lausanne”, „Przegląd Wschodnioazjatycki” i „The Peking Leader”. 

Z dwóch pośmiertnych relacji wydrukowanych w berlińskiej prasie zamierzamy poniżej zacyto-
wać dłuższe fragmenty. Ponieważ zawierają one również obszerne opisy życia i działalności zmarłe-
go, celem uniknięcia powtórzeń, cytowane będą jedynie krótsze ustępy. Heinrich Gutmann pisał na 
łamach „Berliner Illustrierte Zeitung” [„Berlińskiej Gazety Ilustrowanej”]38:

38  Berliner Illustrierte Zeitung, wydanie nr 22, strony 979/981, rok 1930, autor Heinrich Gutmann, 
tytuł artykułu: „1 głowa i 100 języków”. 
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„Dotychczas za największego geniusza językowego wszystkich czasów uchodził kardynał 
Giuseppe Mezzofanti (zm. 15 marca 1849 r. w Rzymie). Miał on rozumieć w 58 językach. Cud, 
którego do dzisiejszego dnia nikt nie potrafił sobie wyjaśnić. Mezzofantiego dalece przewyższył 
jednakże obecnie inny fenomen językowy. Zmarły niedawno w Berlinie radca Poselstwa Emil 
Krebs wedle wiarygodnych opinii znał ponad 100 języków i dialektów, z czego 60 opanował w 
całkowitym stopniu. (...)

Przez 21 lat Krebs żył w Kraju Środka. Z „dragomana” stał się w międzyczasie radcą le-
gacyjnym. Ponieważ Krebs nie był tylko jakimś zwykłym, poślednim tłumaczem. Podczas 
licznych dyplomatycznych rokowań to on w zasadzie prowadził rozmowy. Jego nadzwyczajna 
wiedza na temat prawa chińskiego, jego głębokie zrozumienie dla kultury azjatyckiej, dla oby-
czajów i zwyczajów tego narodu liczącego 400 milionów ludzi, uczyniły z niego niezastąpioną 
podporę Niemieckiego Poselstwa. 

(...) Do późnych godzin nocnych codziennie w jednym z okien przy Lindenallee, na za-
chodnich peryferiach Berlina, świeciło się samotne światło. „Pustelnik Krebs pracuje” – szep-
tali zwykle sąsiedzi.” 

„Vossische Zeitung”39 relacjonowała, m.in. następujące rzeczy:   
„Cud językowy
Radca legacyjny Ministerstwa Spraw Zagranicznych Niemiec Emil Krebs zmarł w wieku 

63 lat w Berlinie. 
Opinia publiczna nie wie zbyt wiele na temat tego fenomenu językowego. Radca legacyjny 

pan Krebs mianowicie – zgodnie z urzędowymi informacjami – znał w doskonały sposób nie 
mniej niż 45 języków. W przypadku co najmniej 20 kolejnych języków, potrafił je tylko „zro-
zumieć”. 

Lecz Krebs nie był tylko zwykłym tłumaczem, zajmował się on również językami od strony 
naukowej. Uczył się ich wraz z kulturą ich ludów oraz dialektami, którymi ludy te się posługują. 
Pewnego razu w jednym z ministerstw chciano się czegoś dowiedzieć na temat perskiego pra-
wa małżeńskiego. Krebs natychmiast wyraził gotowość napisania większej rozprawy na temat 
niezliczonych skomplikowanych przepisów prawa, które tam obowiązuje. Ponieważ dla wielu 
perskich określeń nie ma słownych odpowiedników w języku niemieckim, dlatego opatrzył 
to opracowanie szczegółowym komentarzem, który następnie przekazany został do zbiorów 
Biblioteki Państwowej. 

Charakterystyczne dla Krebsa było, iż w przypadku łatwych tłumaczeń wpadał natych-
miast w prawdziwą wściekłość. Gdy jednak na przykład nadchodził list od jakiegoś indyjskiego 
sekciarza do Prezydenta Rzeszy, wówczas zacierał on ręce z radości i twierdził: „To jest wreszcie 
coś porządnego dla mnie!”

W ostatnim czasie ów dziwaczny człowiek, który miał się raz wyrazić, że gdy się zna 25 
języków, uczenie się kolejnego nie jest już szczególnie trudne, coraz bardziej izolował się od 
ludzi, zamykając się w swej izbie na zachodnim krańcu miasta, w której prowadził swe studia. 
Stale szukał coraz nowych komplikacji.” 

Uwaga: Krebs nie opracował obszernej rozprawy na temat perskiego, lecz tureckiego prawa 
małżeńskiego. Do dnia dzisiejszego przechowywana jest ona w zbiorach niemieckiej Biblioteki 
Państwowej w Berlinie. 

39  Pierwszy dodatek do „Vossische Zeitung” z 3 kwietnia 1930 r., nr 158, podpisany inicjałami przez „H.G.-n.” 
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Badania mózgu Emila Krebsa   

Mózg Emila Krebsa usunięty z jego głowy na krótko przed jego pogrzebem w kościele przed-
pogrzebowym Cmentarza Południowo-Zachodniego w Stahnsdorf w Berlinie przebadany został 
przez znanego specjalistę z zakresu badań nad mózgiem i neurologa prof. dr. Oskara Vogta. 

Ustalenia pani prof. dr Katrin Amunts

W miejscu tym zamieszczamy kilka wypowiedzi pani prof. dr med. Katrin Amunts40, które 
opublikowała ona w książce „Emil Krebs, kurier ducha” (Oase Verlag Badenweiler, wydawca Pe-
ter Hahn). Jest ona współautorką wspomnianej publikacji i w 2004 r. ponownie dokonała przeba-
dania mózgu Emila Krebsa. Jej wywody na temat pierwszego badania mózgu, które przeprowa-
dził prof. Oskar Vogt, cytowane będą jedynie w bardzo skróconej formie. 

„W 1951 r. jedynie podczas jednego z wykładów podał informację na temat tego, iż badał 
mózg geniusza językowego i zwrócił wówczas uwagę na mocne poszerzenie płata skroniowe-
go. Ukazany na ilustracji mózg należał do Krebsa. Vogt tłumaczył to poszerzenie szczególnymi 
uzdolnieniami językowymi zmarłego. Równocześnie dochodził on do wniosku, że powiększenie 

40  Urodzona w Poczdamie. Po studiach z zakresu medycyny człowieka i biofizyki w Moskwie była naukową współpracowniczką przy 
Centrum Badawczym w Dummerdorf. W 1989 r. doktoryzowała się na Uniwersytecie im. Lumumby w Moskwie. W 1992 r. otrzymała 
prawo wykonywania zawodu lekarza. Od 1992 r. była współpracowniczką naukową przy Instytucie Badań nad Mózgiem C. & O. Vogta 
przy Uniwersytecie Heinricha Heinego w Düsseldorfie. W 1999 r. założyła własną grupę badawczą „Brain Mapping” przy Instytucie 
Medycznym Centrum Badawczego Jülich. Od 2004 r. była profesorem akademickim przy Fakultecie Medycznym Nadreńsko-Westfalskiej 
Szkoły Wyższej w Akwizgranie, a od 2008 r. pełni funkcję dyrektorki Instytutu Nauk Neurologicznych i Medycznych Centrum Badawczego 
Jülich. Jej specjalnością jest tworzenie trójwymiarowych modeli ludzkiego mózgu na podstawie mikrostruktury, podziału molekularnego i 
funkcji mózgu. Jej szczególne zainteresowania dotyczą języka. (Zaczerpnięto z książki „Emil Krebs, kurier ducha”, str. 250).   

Mózg Emila Krebsa



- 73 -

niektórych obszarów mózgu następowało kosztem innych i konstatował: „iż niedorozwój kory 
mózgowej pozostałych obszarów mózgu prowadził do zaburzeń w kształtowaniu pozostałych 
płaszczyzn jego życia. Dzięki temu odkryciu możemy wyciągnąć wniosek, że nigdy nie może 
dojść do wyraźnego powiększenia wszystkich obszarów mózgu. Tym samym nie mogą istnieć 
żadni geniusze uniwersalni.” 

Pani prof. Amunts odniosła się do tego w taki sposób: „Ten końcowy wniosek zaskakuje, 
jeśli przywołamy tu biografię Krebsa i wspomniany powyżej wywiad (z Amandą Krebs, który my 
publikujemy poniżej). Wprawdzie jego zdolności językowe z pewnością doprowadziły do wy-
tworzenia się tej nadzwyczajnej cechy mózgu, lecz wielokrotnie wspominane zdolności mate-
matyczne, zainteresowanie nie tylko językiem chińskim, lecz również krajem i jego historią oraz 
przeróżne funkcje zawodowe, które dalece wychodziły poza granice zadań zwykłego tłumacza, w 
ogóle nie uprawniają do stwierdzenia o „zaburzeniach w kształtowaniu pozostałych płaszczyzn 
jego życia” w tak ogólnej formie. 

Pani prof. Amunts doszła w 2004 r. do następujących wyników badań: „Moje własne badania 
cytoarchitektoniki (budowy komórek nerwowych) mózgu Krebsa pokazały, że mikrostruktura 
dwóch obszarów ośrodka Broki rzeczywiście różni się pod względem statystycznym z próbkami 
pobranymi kontrolnie z mózgów innych osób. Mierząc podział tych komórek od powierzchni 
kory mózgowej do substancji białej, co stanowi cechę charakterystyczną cytoarchitektoniki, i po-
równując ten podział z próbkami pobranymi kontrolnie z mózgów innych osób nie posiadających 
wyjątkowych zdolności językowych, pokazuje, że cytoarchitektonika trzech spośród czterech 
badanych obszarów ośrodka Broki (obszar 44 i 45 zarówno lewej, jak i prawej półkuli mózgu) 
mózgu Krebsa znacząco różni się od próbek innych mózgów. Różnice te odnoszą się do uporząd-
kowania komórek nerwowych, nie zaś do ich gęstości, które w przypadku wszystkich mózgów są 
podobne. Na podstawie specyficznych cech cytoarchitektonicznych można jednoznacznie ziden-
tyfikować badane obszary w mózgu Krebsa (stanowi to zarazem dość późne zadośćuczynienie 
dla Vogta, który z całym zaangażowaniem opowiadał się za mikroskopowymi badaniami jako 
czynnościowo ważnym postępowaniem wykorzystywanym do oceny anatomicznej). 

Oprócz tego obszar 44 ośrodka Broki w mózgu Krebsa w porównaniu prawej i lewej strony 
wykazuje większą symetrię budowy cytoarchitektonicznej, a zatem mniejsze różnice między lewą 
i prawą stroną, niż w pozostałych próbkach kontrolnych pobranych z mózgów innych ludzi, gdzie 
zwykle obszar 45 ośrodka Broki jest asymetryczny. Biorąc pod uwagę, że w przypadku około 95 % 
ludności lewa półkula mózgu jest obszarem odpowiadającym za mowę, a wyniki badań prof. 
Amunts i innych osób (przeprowadzone w 2004 r.) wykazały zmienioną (a-)symetrię w mózgu 
Krebsa, związaną z ważnym dla mowy obszarem kory mózgowej, dlatego też wyniki tych badań 
są ważnym dowodem na to, że ośrodek Broki w mózgu Krebsa w rzeczy samej wykazuje niezwy-
kłą formę strukturalną. 

Nowe doświadczenia, zmierzające do stworzenia profilu mózgu, wykazały dodatkowo, że 
procesy zdolności fonologicznych i przetwarzania zdań, lecz również funkcje „prosodii” (a zatem 
akcentowania całych części zdań, tzw. melodyki mowy – dop. tłum.), zachodzą właśnie w obrębie 
ośrodka Broki i jednoznacznie w prawej półkuli mózgu. Jest to niezmiernie interesujące, gdyż 
dzięki drobiazgowym badaniom Vogta, Zwirnera i ich współpracowników, jak również za sprawą 
artykułów gazetowych i innych publikacji, wiadomo, że Krebs posiadał szczególne wyczucie dla 
akcentowania i fonologii. W przeciwnym wypadku nie zdołałby w tak wspaniały sposób opano-
wać języka chińskiego z jego bardzo zróżnicowaną i bogatą melodyką mowy. W bardzo szybki i 
efektywny sposób potrafił on przyswajać sobie również gramatyki wielu języków. Prezentowane 
tu wyniki wydają się w związku z tym jasne i bazują na obiektywnych pod względem ilościowym 
danych oraz uznawanych pod względem statystycznym porównaniach z próbkami kontrolnymi 
mózgów innych ludzi. Przeprowadzenie tych badań było możliwe tylko dzięki temu, iż przed 
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ponad 80 laty ów niezwykły mózg w profesjonalny sposób przekazany został i przygotowany do 
badań naukowych. Oczywiście wedle naszej dzisiejszej miary dalecy jesteśmy od twierdzenia, że 
historyczne płaty mózgu, które przez więcej niż 70 lat w niezabarwionej formie przechowywane 
były jako część wielkiego zbioru mózgów, nie mogą się bez problemu przebarwić i że w pełni 
można je wykorzystać przy użyciu nowoczesnych metod.”

Wywiad z panią Amandą Krebs 

Za niezmiernie interesujący, w szczególności przed dalszymi wywodami na temat 
różnorodności językowej Krebsa, uznajemy ankietę, którą w 1930 r. w pisemnej formie 

przeprowadził z wdową po Krebsie Amandą Krebs dr Zwirner (reprezentujący Centrum Badań 
nad Mózgiem w Berlinie-Buch). 

Cytujemy go poniżej jedynie w bardzo okrojonej formie: 
Dr Zwirner: W ilu językach mówił Pani małżonek?
Amanda Krebs: W 68 językach.
Dr Zwirner: W ilu językach czytał on, nie potrafiąc w nich mówić?
A. Krebs: Zajmował się on ponad 100 językami. Gdy uczył się jakiegoś języka, to chciał za-

równo w nim czytać, pisać i mówić. Często powtarzał swą naukę, aby stale być na bieżąco z 
danym językiem. 

Dr Zwirner: Czy miał on dobrą pamięć?
A. Krebs: Nadzwyczaj dobrą. 
Dr Zwirner: Czy wykazywał on zainteresowania dla innych dziedzin niż języki? 
A. Krebs: Tak. 
Dr Zwirner: Dla matematyki?
A. Krebs: W tej dziedzinie był bardzo uzdolniony. Już jako uczeń „primy” [ostatniej klasy 

gimnazjum – dop. tłum.] był zwolniony z zajęć. Jeszcze niedawno kupował książki z dziedziny 
matematyki. 

Dr Zwirner: A w dziedzinie historii? 
A. Krebs: Tak. 
Dr Zwirner: A w dziedzinie nauk przyrodniczych? 
A. Krebs: Tak.
Dr Zwirner: A dla filozofii? 
A. Krebs: Tak. 
Dr Zwirner: A w dziedzinie prawa?
A. Krebs: Tak. Zdał egzamin w tej dziedzinie i już jako referendarz przy Izbie Sądowej był 

bardzo ceniony. 
Dr Zwirner: A w dziedzinach etnologii i etnografii?
A. Krebs: Tak. 
Dr Zwirner: A dla literatury? 
A. Krebs: Tak. 
Dr Zwirner: A dla innych rzeczy? 



- 75 -

A. Krebs: W szczególności wobec Chin. Nie wykazywał żadnych zainteresowań dla rzeczy 
technicznych ani dla sportu. 

Dr Zwirner: A jakie książki i rozprawy napisał? 
A. Krebs: „Chiński teatr cieni” przetłumaczył ze starochińskiego (pracę tę rozpoczął Grube) i 

przełożył na współczesny język chiński. Praca ta ukazała się w Jenczufu i Monachium. „Jak uczyć 
się języka chińskiego” – praca ta ukazała się w Archiwum Chińskim w lutym 1918 r. „Zewnętrzna i 
wewnętrzna polityka Chin” – wydana w Nowym Oriencie w marcu 1923 r. „Polityczna karykatura 
w Chinach” – wydana w „Czasopiśmie Wschodnioazjatyckim” jako praca upamiętniająca prof. Frie-
dricha Hirtha. Sporo niewielkich artykułów i tłumaczeń, np. „Mugden” z języka włoskiego na język 
niemiecki. Na pisanie miał on mało czasu, ponieważ miał wiele pracy w Ministerstwie Spraw Zagra-
nicznych, a w wolnych chwilach stale powtarzał i uczył się nowych języków. Być może nie pociągało 
go, aby sam mógł pisać. 

Dr Zwirner: A czy dużo czytał? 
A. Krebs: Zawsze i chętnie. 
Dr Zwirner: Powieści, poezję, książki podróżnicze, przygodowe czy inne? 
A. Krebs: Czytał w obcych językach, aby wypocząć i zawsze wieczorem w łóżku.       
Dr Zwirner: W jaki sposób uczył się on języków? Czy na podstawie gramatyki, a zatem meto-

dycznie?
A. Krebs: Tak. Na podstawie gramatyki, podręczników językowych, elementarzy dla dzieci 

danego kraju. 
Dr Zwirner: Czy natychmiast przechodził on do lektury, używając leksykonu? 
A. Krebs: Jedynie wówczas, gdy nie miał niczego innego, zwykle jednak sprowadzał sobie 

gramatyki, zaś do ćwiczeń używał powieści, antologii, wypisywał sobie słówka, chodził wokół 
stołu i uczył się ich na pamięć. 

Dr Zwirner: Czy ćwiczył wyuczony lub w połowie wyuczony język z osobami, które znały ten język? 
A. Krebs: Zawsze był szczęśliwy, gdy mógł znaleźć takie osoby do rozmowy, ale dopiero wów-

czas, gdy w pełni wyuczył się danego języka. 
Dr Zwirner: O czym najchętniej rozmawiał? 
A. Krebs: Zwykle był bardzo mało rozmowny za dnia, dopiero późnym wieczorem wychodził 

ze swego pokoju i następnie olśniewał swego rozmówcę przez całą noc lub pół nocy przy winie 
lub piwie. Najchętniej opowiadał o swych przeżyciach w Chinach i z Chińczykami, o polityce, o 
zależnościach kulturowych, o wszystkim, co go fascynowało, o porównaniach językowych. 

Dr Zwirner: Czy ma Pani jakieś inne uwagi?
A. Krebs: Pojęcie znajomości języka można rozważać w przeróżny sposób. Chciałabym pod-

kreślić, że mój mąż znał języki w taki sposób, jak znają je mieszkańcy danego kraju, np. włoski, 
rosyjski, chiński, japoński itd. Wieloma władał poprawnie, lecz wolniej. Ja byłam wielokrotnie 
zdumiona, jak dobrze i bezbłędnie, również jeśli chodzi o brzmienie, mój mąż mówił w obcym 
języku. Wielu z tych języków sam naturalnie nie miał okazji słyszeć na własne uszy. 

Najważniejsze daty z życia Emila Krebsa: 

15 listopada 1867 r. – przyszedł na świat w Świebodzicach na Śląsku
1873-1880 – uczęszczał do szkoły podstawowej w Opoczce, następnie do szkoły realnej w 

Świebodzicach
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Kościół przedpogrzebowy Cmentarza Południowo-Zachodniego w Stahnsdorf

1880-1887 – uczęszczał do ewangelickiego gimnazjum w Świdnicy, późniejszej szkoły im. 
Schlagetera

17 marca 1887 r. – zdał maturę (mówił już 12 językami)
Semestr letni 1887 r. – studiował teologię i filozofię na Uniwersytecie Wrocławskim       
Od semestru zimowego 1887 r. – studiował prawo na Uniwersytecie Berlińskim, równocze-

śnie podjął studia na nowo utworzonym Seminarium Języków Orientalnych, zdając tu egzaminy 
z języka chińskiego i języka tureckiego

24 lipca 1890 r. – zdał egzamin na tłumacza przy Seminarium Języków Orientalnych Uniwer-
sytetu w Berlinie z oceną „dobry”

12 czerwca 1891 r. – zdał pierwszy egzamin państwowy z zakresu prawa z oceną „dobry”
1891-1893 – był referendarzem sądowym w Boguszowie Gorcach na Śląsku i w Berlinie
16 sierpnia 1891 r. – wysłał petycję do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Berlinie z proś-

bą o zaangażowanie go w roli tłumacza w służbie zagranicznej (jego celem były Chiny)
30 września 1893 r. – został wysłany do Pekinu jako aspirant do stanowiska tłumacza
10 maja 1896 r. – awansował do funkcji drugiego tłumacza Niemieckiego Cesarskiego Posel-

stwa w Pekinie
10 listopada 1897 – luty 1898 r. – przydzielony do eskadry, która zajmowała obszar Kiauczou
Od 06 marca 1898 r. – pracował na terenie Protektoratu Kiauczou, był przewodniczącym 

kancelarii chińskiej i urzędnikiem okręgowym 
01 sierpnia 1900 r. – powrócił do Niemieckiego Cesarskiego Poselstwa w Pekinie 
16 lipca 1901 r. – awansował do stopnia pierwszego tłumacza z prawem do używania tytułu 

„Secrétaire interpréte”



- 77 -

05 lutego 1913 r. – ożenił się z panią Amandą Heyne z domu Glasewald w Szanghaju (jej 
ojcem był tajny radca sądowy Glasewald z Magdeburga)

Marzec 1917 r. – stosunki dyplomatyczne między Chinami i Niemcami zostały zerwane
25 marca 1917 r. – powrócił do Niemiec
1917 r. – otrzymał posadę w Biurze Informacyjnym do Spraw Wschodnich 
1918 r. – pracował w oddziale I (osobowym i administracyjnym), referacie 7, czyli w Biurze 

Szyfrów oddziału japońskiego. 
Od lipca 1923 r. – był współpracownikiem Służby Językowej Ministerstwa Spraw Zagranicz-

nych Niemiec
31 marca 1930 r. – umarł na wylew krwi do mózgu
04 kwietnia 1930 r. – pochowano go na Cmentarzu Południowo-Zachodnim w Stahnsdorf w 

Berlinie (wcześniej prof. Oskar Vogt z Berlina pobrał mózg z jego głowy). 

Złożenie wieńców na grobie Emila Krebsa z polecenia Ministerstwa Spraw Zagranicznych Niemiec 
(z okazji 144. rocznicy jego urodzin)
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Skoro na łamach poprzednich rozdziałów jedynie punktowo poruszaliśmy kwestie zdol-
ności językowych Krebsa, to w tym miejscu uzdolnienia te ukazane być mają jako wiodący 
temat naszych rozważań. Przy okazji warto w tym miejscu wspomnieć, że w ostatnim czasie w 
internecie coraz częściej spotkać się można z ofertami szybkiej nauki języków „metodą Krebsa” 
i tym podobnymi określeniami. Tak zwana „metoda Krebsa” kompletnie nie jest znana i w dal-
szej części tekstu nie mamy zamiaru jej udowadniać. Jeśli chodzi o te propozycje internetowe, 
które wiążą się z postacią poligloty Emila Krebsa, to niestety mamy tu do czynienia z czystym 
oszustwem. 

Problemy z pekińską mową potoczną

Cytowane relacje świadków i wspomniane już przy paru okazjach egzaminy z języka chiń-
skiego, przez które Emil Krebs musiał przejść swego czasu, nie powinny wytworzyć w naszym 
umyśle fałszywego obrazu, gdyż również on na początku swego pobytu w Pekinie stale miał pro-
blemy ze zrozumieniem ludności tego miasta, a w szczególności swych służących. Nie znał bo-
wiem mowy potocznej, swoistego dialektu, używanego na terenie Pekinu. Potwierdza to jeden z 
jego listów, które wysłał do nieznanego niestety bliżej adresata. Chociaż list ten zachował się w 
zbiorach spuścizny po Ottonie Juliuszu Bierbaumie, to przyjąć należy, że był on raczej skierowa-
ny do któregoś z dawnych aspirantów do stanowiska tłumacza, którego Emil Krebs przewidywał 
jako odpowiedniego kandydata do dalszego kształcenia w Pekinie. 

Polecał mu bowiem: „Co dotyczy Pańskich studiów języka chińskiego, do których z pew-
nością Pan się pilnie przykłada, to radzę Panu, aby trzymał się Pan kursu Wadego i stale 
skrupulatnie powtarzał 40 zadawanych ćwiczeń. Jest to znacznie ważniejsze niż cokolwiek 
innego, gdyż w Berlinie nie nauczy się Pan mówić, jeśli w ogóle, to tylko tutaj. Ja sam już 
jestem tu całkowicie zrozpaczony. Ile razy dochodzi do takich sytuacji, że nie rozumiem 
ani jednego słowa wypowiadanego do mnie przez mojego boya, chociaż jest on przecież 
mieszkańcem Pekinu. Niech się Pan obecnie w ogóle nie troszczy o depesze, listy (...) itd., 
lecz niechaj Pan uczy się możliwie jak najwięcej określeń z podręcznika Wadego. Ja bardzo 
żałuję, że tego nie zrobiłem, gdyż wówczas nie miałbym obecnie tak wiele z tym pracy. Niech 
Pan czyta, jeśli to możliwe, podręcznik Wadego wraz z nauczycielem, aby nauczyć się odpo-
wiednio wypowiadać tony.” 

Listy języków, jakimi władał Krebs, sporządzone osobiście przez niego samego   

Spróbujemy obecnie dokonać przeglądu języków, które Krebs zdołał opanować lub które były 
w sferze jego zainteresowań. Podstawą tych rozważań jest spis inwentarzowy jego biblioteki i 
sporządzona przez niego własnoręcznie w 1922 r. lista języków, która wykonana został na potrze-
by Służby Językowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Berlinie. Służba ta obecnie prowadzi 
opiekę nad dyplomatami mówiącymi w około 80 językach na całym świecie. 

IV Języki, którymi zajmował się Emil 
Krebs i jego prywatna biblioteka  
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Biblioteka Emila Krebsa

Toni Deneke relacjonowała w 1967 r.: „W ten sposób zachowałam mojego szwagra w pamięci: w jego 
pokoju przy Lindenallee w Berlinie znajdowały się tylko książki, książki i jeszcze książki, piętrzące się 
aż po sam sufit. Był to jego wszechświat, w którym kłębiło się mnóstwo języków, na tak wąskiej prze-

strzeni. Tu połyskiwały szeregi oprawionych w żółty jedwab tomów, stanowiących podarunki cesarzo-
wej Chin. Pomiędzy nimi wiele tomów oprawionych zaś w niebieski jedwab. Rzadkie znaki spisane na 
pergaminie, na drewnie, na liściach palmowych. Z mebli tego pomieszczenia wymienić można tylko 
stojący pulpit, drabinkę, w ogóle nie było tu krzeseł. Zbyt natarczywi goście zmuszani byli przez dłu-

gie stanie do odwrotu. A między tym wszystkim on, ubrany w swe ciemnoczerwone kimono, trzyma-
jąc książkę przed nosem, stale chodząc, stale mrucząc. Zawsze uprzejmy, lecz gdy mu przeszkodzono, 
zawsze popadający w roztargnienie. »Mój Raczek uczy się właśnie buriackiego« – w ten sposób moja 

siostra broniła go przed nieproszonymi gośćmi. Był to bardzo niecierpliwy człowiek.” 

Spisy inwentarzowe księgozbioru Krebsa do 1897 r.   

Istnieją dwa spisy związane z „Biblioteką Krebsa”. Pierwszy z nich, który własnoręcznie 
stworzył sam Emil Krebs, doprowadzony został do 1897 r. Instytut Oskara Vogta w Berlinie-

Wnętrze prywatnej biblioteki Emila Krebsa
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-Buch otrzymał go w 1930 r. od Amandy Krebs. Emil Krebs spisał tym samym swój księgo-
zbiór w pierwszych latach swego pobytu w Pekinie, układając swą listę zgodnie z określoną 
tematyką. Chodzi w tym wypadku o prawie 400 tomów. 

Kopia tego rękopiśmiennego inwentarza, którą otrzymałem z Archiwum Cécile i Oskara 
Vogta w Düsseldorfie, dzięki odpowiednim zapiskom Krebsa, pozwala stwierdzić, iż wiele z 
tych publikacji stanowiły podarunki od znanych mu autorów, mecenasów lub jego przyja-
ciół. Bardzo często pojawiają się tu nazwiska takich osób jak: Ohlmer, Vitale, Cordes, prof. 
Grube, prof. Arndt, książę Pao i wielu dalszych chińskich osobistości. Znajdujemy tu rów-
nież wspomniane już w jednym z wcześniejszych rozdziałów wydanie literatury perskiej mi-
nistra spraw zagranicznych Rosena. Książki, które osobiście kupował, opatrywał informa-
cją o czasie ich nabycia i cenie. Bardzo wiele pism również abonował. Swe zapiski notował 
pismem neogotyckim, łacińskim bądź też własnym systemem skrótów, których nie można 
obecnie rozszyfrować. Wiele karteczek opisanych własnoręcznie przez Krebsa pozwala na 
wyciągnięcie przypuszczeń, że zamierzał opracować on swą bibliotekę również w formie ka-
talogu kartkowego. 

W przypadku słowników i gramatyk (zestawione do 1897 r.!) wspominane są następu-
jące języki: angielski, francuski, chiński, grecki, rosyjski, łotewski, włoski, węgierski, polski, 
arabski, hebrajski, japoński, turecki, tybetański, perski, szwedzki, holenderski i rumuński. 

Przeważnie do tego czasu używał jeszcze języka niemieckiego jako „języka swych pod-
ręczników i słowników”. Do odstępstw, które odnaleźć można i w tym już okresie należą 
następujące kombinacje językowe: chiński-francuski, arabski-francuski, chiński-angielski, 
japoński-angielski i tybetański-angielski. 

Jako dwie publikacje, które wykraczały poza jego zainteresowania językowe, a które 
pochodziły jeszcze z okresu jego młodości, wymienić należy: „XXI roczne sprawozdanie 
z działalności ewangelickiego gimnazjum realnego w Świebodzicach na Śląsku”, opatrzone 
uwagą „nadesłane 28 czerwca 1895.” Można zatem wnioskować, że stale utrzymywał on kon-
takt ze swą dawną szkołą lub swymi dawnymi kolegami ze szkolnej ławy. Drugą książkę 
stanowił „Album po Świdnicy i okolicach”, który przekazany mu został 26 września 1894 r. 
prawdopodobnie jako prezent przez wydawnictwo L. Heege ze Świdnicy (wydawcy „Tägliche 
Rundschau“). W sporej liczbie reprezentowane są również pisma o charakterze religijnym, o 
których wspominaliśmy już wcześniej. 

Spis inwentarzowy z lat 1931/1932    

O wiele więcej informacji wnosi spis inwentarzowy księgozbioru Krebsa, który od 1931 r. 
opracowywany był przez jego żonę Amandę i jej siostrę Toni Deneke. Zgodnie z jego treścią 
Emil Krebs posiadał rozległą i wyjątkową pod względem językowym, z pewnością jedyną 
w swoim rodzaju, prywatną bibliotekę. Obejmowała ona słowniki, gramatyki, podręczniki 
szkolne, elementarze szkolne, antologie, podręczniki językowe, powieści, opowiadania, pu-
blikacje o charakterze religijnym i naukowym, tłumaczenia, publikacje fachowe, zbiory pie-
śni ludowych, poezji, gazety i czasopisma, spisane łącznie w 111 językach. Na 236 stronach 
formatu A4 spisano na maszynie wszystkie zachowane publikacje uporządkowane wedle ję-
zyków, z podaniem krótkich informacji na temat ich treści, autora, roku wydania, miejsca ich 
pochodzenia, liczby stron i niekiedy innych dodatkowych informacji. Zestawienie to doku-
mentuje 3013 pozycji inwentarzowych, obejmujących 5673 publikacje i książki. 

Dokonanie tego spisu niezależnie od wielkiego wysiłku czasowego było niezmiernie 
trudne pod względem treści, gdyż pamiętać należy, że obie panie nie znały przecież większo-
ści z języków, w których spisane były wspomniane publikacje. Błędów w pisowni nie dało się 



- 81 -

z tego powodu uniknąć. Przypuszczać jednak należy, że Krebs częstokroć robił własnoręczne 
notatki, dotyczące treści poszczególnych publikacji, co z pewnością okazało się niezmiernie 
przydatne autorkom inwentarza. 

Przejdźmy jednak do opisu powstania, zbioru, zawartości i przede wszystkim informa-
cji, których udzielić nam może ów jedyny w swoim rodzaju księgozbiór. Współcześni Kreb-
sa wyrażali w swych pośmiertnych wspomnieniach jego osoby lub też na łamach własnych 
biografii swe wielkie zdziwienie, a niekiedy wręcz ubolewanie z faktu, iż Krebs nigdy nie 
opublikował niczego na temat swej wiedzy z zakresu językoznawstwa. Uważano nawet, że 
z powodu znajomości wielu języków powinien był to uczynić. Prof. dr Helmuth von Glase-
napp (pracownik na stanowisku kierowniczym nowo wówczas utworzonego „Biura Infor-
macyjnego do Spraw Wschodu”, a tym samym kolega Emila Krebsa) pisał w swej biografii 
na temat osoby Krebsa, że był to dziwny człowiek, który pod względem językowym wyka-
zywał zainteresowanie jedynie do słowników i dzieł gramatycznych związanych z danymi 
językami. Warto go w tym miejscu bezpośrednio zacytować: „Tenże (Krebs) współczesny 
Mitrydates czy też Mezzofanti w przypadku języków, których nie potrzebował w pracy za-
wodowej, ograniczał swe zainteresowania wyłącznie do ich form gramatycznych, nie zaj-
mowała go natomiast literatura, związana z tym językiem.” W tym samym kierunku idą 
również ustalenia późniejszego ambasadora Wernera Ottona von Hentiga, który jako młody 
attache znał Krebsa z ich wspólnego okresu w Pekinie. Żaden ze wspomnianych panów 
nie miał bądź nie otrzymał najwyraźniej możliwości wglądu, ani tym bardziej dokonania 
oceny  inwentarza księgozbioru biblioteki Krebsa, który uporządkowany był wedle krajów, 
względnie języków. Dotyczy to zapewne również innych językoznawców. Z całą pewnością 
doszliby oni w przeciwnym razie do zupełnie innych wniosków. Tylko kilka wtajemniczo-

Zapiski inwentarzowe księgozbioru Krebsa z lat 1931/32
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nych osób realnie mogło wspominać jego życie. Do lat 60. XX wieku dla osób, zajmujących 
się rozwiązywaniem krzyżówek, Krebs funkcjonował jedynie pod hasłem sinologa i poliglo-
ty! Ten wyjątkowy geniusz językowy nie znalazł swego miejsca w niemieckich leksykonach, 
choć w jednym z chińskich dzieł tego rodzaju do dziś znajduje swe miejsce. 

Krebs stopniowo powiększał swój księgozbiór, począwszy od momentu rozpoczęcia 
nauki szkolnej (w 1880 r.) przy świdnickim gimnazjum ewangelickim. Chciałbym jedynie 
odwołać się w tym miejscu do jednego z przypadków zetknięcia się Krebsa z nowym języ-
kiem i Ormianami, który wspomniany zostanie jeszcze na łamach tej książki (w rozdziale o 
świadectwach jego współczesnych), a który to przypadek opisał von Hentig w swej książce 
pt. „Moje życie jako służbowa podróż”. Przykład ten określa z całą pewnością wiele podob-
nych inicjatyw. Również podczas swej późniejszej działalności w „Biurze Informacyjnym 
do Spraw Wschodnich” czy też w Służbie Językowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
Niemiec, coraz to nowe języki zaprzątały jego genialny językowy umysł. Zacytujmy w tym 
miejscu raz jeszcze Helmutha von Glasenappa: „Gdy do Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
trafiało jakieś pismo w języku, którego jeszcze nie znał, wówczas starał się nauczyć tego ję-
zyka w ciągu kilku tygodni.”  

Przykład języka baskijskiego  

Na przykładzie języka baskijskiego wzorcowo można przedstawić sposób postępowania 
Krebsa podczas nauki danego języka. 

Zajął się on studiowaniem tego języka dopiero jesienią 1924 r. Sam też zresztą powie-
dział, że dopiero w tym czasie udało mu się zdobyć odpowiedni słownik w tym celu. W 
późniejszym czasie zakupił jeszcze kilka prac o charakterze gramatycznym i słownikowym, 
związanych z tym językiem, wydrukowanych jednakże w języku hiszpańskim. Pogłębiał swą 
wiedzę i zamawiał literaturę dotyczącą różnych dziedzin (opowiadania, baskijskie kalenda-
rze, wiersze, sztuki teatralne, czasopisma, a przede wszystkim publikacje o charakterze reli-
gijnym, jak na przykład Nowy Testament). Dodatkowo zajmował się baskijskimi dialektami: 
Guipuzkoa, Bizkaya, Laburdi i Zubero. Podobnie szerokie piśmiennictwo z zakresu wielu 
dziedzin odnaleźć można u niego w przypadku wszystkich innych języków, którym poświę-
cał swe studia. Również po datach wydań poszczególnych czasopism można zauważyć, że 
zajmował się tym językiem aż do swej śmierci, jakkolwiek język ten, jak sam podkreślał, nie 
był kompletnie przydatny w jego pracy zawodowej. 

Również akta osobowe Krebsa zawierają informacje na temat przebiegu i czasu studiów, 
jakie poświęcał nauce języka baskijskiego. Zachowane publikacje potwierdzają natomiast, że 
języka tego, który również z jego własnej perspektywy uchodził za bardzo trudny, uczył się 
on wyłącznie za pośrednictwem języka hiszpańskiego, jakkolwiek hiszpański nie jest prze-
cież w najmniejszym nawet stopniu spokrewniony z baskijskim. Od 1925 r. aż do swej śmierci 
Krebs prenumerował również gazetę „Argia”. Zachowana korespondencja poświadcza okres 
poznawania tego języka na około cztery, najwyżej pięć miesięcy (chodzi w tym przypadku 
jedynie o znajomość tego języka w piśmie). 
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1 lutego 1925 r. Emil Krebs napisał do redakcji baskijskiej gazety „Argia”: „(...) uwa-
żam, że powinienem Państwa poinformować, że z przyjemnością i wielką radością zajmuję 
się obecnie studiowaniem Waszego pięknego języka. Nie musząc się obawiać, iż powiem 
nieprawdę, mogę powiedzieć, że oprócz wszystkich języków europejskich znam również 
większość języków azjatyckich. Aby jednak wyznać prawdę, muszę stwierdzić, że nie miałem 
dotychczas możliwości, poznania pośród języków europejskich języka baskijskiego. Na ową 
lukę w mojej wiedzy od dawna spoglądałem już z ubolewaniem, tym bardziej, iż wiem, że 
język baskijski nie należy do łatwych języków i że wszyscy są zgodni w tym względzie, iż jest 
on bardzo starym językiem. Dlatego też poprzedniej jesieni zdecydowałem się na zakupienie 
baskijskiej gramatyki i słownika i od tego momentu staram się uczyć baskijskiego. Poza tym 
od dnia 1 stycznia tego roku jestem abonentem „Argii”. Z przyjemnością czytam tę gazetę i 
wyciągam z jej lektury sporo korzyści. (...) Ponieważ mam sporo pracy w ministerstwie, to 
chyba nie muszę specjalnie podkreślać, iż jedynie w wolnych chwilach wieczorami mogę 
zajmować się nauką baskijskiego. W tych okolicznościach robię jedynie niewielkie postępy.” 

Ku swemu zaskoczeniu w kolejnym wydaniu tygodnika „Argia” (z dnia 15 lutego 1925 r.) 
przeczytać mógł następującą notatkę, stanowiącą zajęcie stanowiska wobec listu (informację o 
tym z krótkim uzasadnieniem przekazał on dalej swym kolegom z Ministerstwa Spraw Zagra-
nicznych): 

„Niemiec mówi po baskijsku. 
W ostatnich dniach zetknęliśmy się z istną nowinką, która naszemu czystemu i drogiemu 

językowi baskijskiemu przysparza chwały. 
Zamiast lekceważenia i poniżenia, które w naszym własnym kraju znosić tu musimy 

pośród Basków, przybywa do nas z zagranicy radosna nowinka. Publikujemy poniżej list 
skierowany do nas w języku baskijskim przez pewnego niemieckiego uczonego E. Krebsa. 
Niektórzy synowie kraju Basków (wielu z nich samych nazywa się przyjaciółmi baskijskiego) 
powiadają, że język ten jest dość trudny, dlatego sami nie mają się go zamiaru uczyć. Co po-
wiedzą oni jednak, gdy przeczytają ów list pana Krebsa? 

Publikujemy go w całości w takiej formie, w jakiej go otrzymaliśmy, nie dokonując w 
nim jakichkolwiek zmian; wszyscy Baskowie, którzy przeczytają tę godną pochwały pracę 
naszego niemieckiego przyjaciela zafascynowanego językiem baskijskim, sami będą mogli 
brać z niego przykład. 

Wyrażamy podziękowanie i przesyłamy nasze gorące serdeczne pozdrowienia dla pana 
E. Krebsa.” 

Inwentarz zachowanych książek i publikacji pozwala dostrzec, że Krebs aż do momentu 
swej śmierci stale zajmował się swymi wieloma „podstawowymi językami” i uzupełniał swą 
wiedzę nie tylko w odniesieniu do języków. 

Piśmiennictwo niemieckojęzyczne w zbiorach Krebsa  

Przejdźmy zatem do omówienia zawartości tej biblioteki. 

Poszczególne języki ułożone zostały w tym inwentarzu zgodnie z uporządkowaniem al-
fabetycznym. Rozpoczynają się one od litery „A” na oznaczenie języka egipskiego [w języku 
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niemieckim „Aegyptisch”] i kończą się na „Z”, języku Cyganów [w języku niemieckim Zi-
geunersprache]. Szczególnie ważne dla Krebsa języki odzwierciedla zawartość i ilość znajdu-
jących się tu publikacji.

Na początku kilka wskazówek na temat niemieckojęzycznego piśmiennictwa tych zbio-
rów. Jakie dziedziny były ważne i interesujące dla Krebsa? Wymienione punkty ciężkości 
dostrzec można również w przypadku języka chińskiego. Także w przypadku języków ja-
pońskiego, rosyjskiego, francuskiego, angielskiego, tureckiego, mandżurskiego, włoskiego, 
mongolskiego i tybetańskiego dostrzec można częściowo tę tematykę. 

Były to zatem takie dziedziny jak: język, prawo, matematyka, geografia, nauki przyrod-
nicze, kosmos, publikacje „Towarzystwa Miłośników Przyrody”, filozofia, publikacje o te-
matyce „ze świata natury i ducha”, historia, historia sztuki i literatura, gospodarka, polityka, 
traktaty pokojowe, literatura poświęcona prowadzeniu wojny i marynistyce. 

Z całą pewnością wielką przesadą byłoby twierdzenie, że Krebs mógłby osiągnąć nauko-
wy stopień wiedzy we wszystkich tych dziedzinach, do czego dążył we wcześniejszym czasie. 
Z całą pewnością chciał on jednak uzyskać pogląd na wiele z tych tematów. 

Matematyka nigdy mu nie „odpuściła”. Ostatnie podręczniki, które zakupił i dotyczy-
ły tej dziedziny, pochodzą z lat 1924-1926. To m.in. „Narodziny nowoczesnej matematyki”, 
„Geometria analityczna” (1924 r.) lub nawet „Rachunek różniczkowy i całkowy” (1925 r.), 
względnie również pochodzący z tego samego roku podręcznik „Równania diofantyczne (z 
serii Repetytoriów Mentora)”. Dalsze książki dotyczą, np. geometrii analitycznej, trygono-
metrii czy też stereometrii. 

Gdy chodzi o nauki przyrodnicze, to odnajdujemy tu m.in. publikacje na temat biologii 
teoretycznej, botaniki synoptycznej, mitów na temat powstania człowieka, prac na temat Ga-
lileusza i wszechświata, Kopernika i nowego systemu świata czy też nawet wiedzy z zakresu 
parapsychologii. Przypomnijmy, że mówimy tu o książkach z okresu od 1878 r. do 1925 r.  
Krebs podawał filozofię po zdaniu matury jako przedmiot swych studiów obok teologii. 
Również w tym przypadku w obrębie jego księgozbioru dostrzec można różnego rodzaju za-
leżności. Znajdujemy mianowicie takie tytuły publikacji, jak: „Zarys historii filozofii”, „Kon-
wencjonalne kłamstwa na temat kultury ludzkości”, „Platon, życie i dzieła”, „Hegel, jego życie 
i działalność”, „Kant, krytyka czystego rozumu”, „Zarys historii filozofii w różnych okresach 
historycznych – od Starożytności do początków XIX wieku”.         

Naturalnie również publikacje z pozostałych obszarów wiedzy zachowane są w wielkiej 
ilości i pozwalają na wyciąganie wniosków, co do oceny jego ogólnego poziomu wiedzy i 
samych zainteresowań Krebsa. W tym miejscu chcemy przytoczyć jeszcze dwa lub trzy przy-
kłady dotyczące nauk humanistycznych, względnie historii sztuki i literatury: „Nauki przy-
rodnicze i matematyka w starożytności”, „Mitologia germańska”, „Zarys historii sztuki”. W 
dalszym rzędzie można by w tym miejscu przytoczyć wiele przykładów książek dotyczących 
dziejów literatury niemieckiej, greckiej, orientalnej, rzymskiej czy też chrześcijańskiej. 

Niektóre z wymienionych wcześniej publikacji napisane zostały w języku angielskim i 
francuskim. Oczywiście wspomnieć też należy o całym szeregu publikacji i książek dotyczą-
cych historii, które Krebs posiadał w swym zbiorze, a które opublikowane zostały w wielu 
różnych językach. 

Rozległe prace dotyczące językoznawstwa były dla Krebsa oczywiście niezastąpionym 
narzędziem. Są różnorodne pod względem treści i wykazują daty wydań z lat 1866-1928. Do-
minują w tej grupie jednak książki, które pochodzą z lat 1900-1910. Są to publikacje spisane 
przez wielu różnych autorów. 
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Języki obce    

Przejdźmy obecnie do kwestii języków, 
które Krebs zdołał dogłębnie lub tylko częściowo opanować. 

Nawet zwykłemu laikowi rzuca się natychmiast w oczy wielka liczba publikacji o charakte-
rze religijnym w grupie poświęconej językom obcym (ponad 50 % na ogólną liczbę 61 języków 
reprezentowanych w tej grupie). Stale napotykamy tu na wydania „Nowego Testamentu” w 
każdym z języków. Publikacje o tym charakterze znajdujemy w każdej grupie związanej z po-
szczególnymi językami. Wyjątek stanowią tu jednak takie języki, jak: angielski, duński, włoski, 
polski, serbsko-chorwacki, ukraiński i węgierski. Czy można zatem przyjąć, że Krebs wykorzy-
stując właśnie tego rodzaju publikacje o charakterze religijnym intensywnie „trenował” i „ulep-
szał” swe zdolności językowe po studiach opartych o słowniki i gramatyki? Czy w przypadku 
wcześniej wymienionych języków nie potrzebował natomiast tego rodzaju wsparcia językowe-
go? Tego niestety nie możemy od ręki wyjaśnić. Z drugiej strony jego żona wspominała prze-
cież, że jej mąż od 1914 r. aż do momentu powrotu do Niemiec przede wszystkim chętnie sięgał 
po publikacje religijne, ponieważ inne materiały były dla niego w tym momencie nieosiągalne, 
i właśnie w ten sposób pogłębiał swe zdolności językowe, a przede wszystkim wykorzystywał 
je do powtórek z danego języka. 

Te pisma o charakterze religijnym były dla Krebsa najwyraźniej niezmiernie ważne 
jako narzędzie pośrednictwa językowego i być może istotne również ze względu na jego 
poliglotyczne zdolności. Również na łamach artykułu z 1919 r., który fragmentarycznie 
cytować będziemy w dalszej partii tekstu, odnosił się on krótko do tej kwestii. W jego 
księgozbiorze odnajdujemy również wydania „Nowego Testamentu” w kilku językach, któ-
rych zapewnie nie zdołał on poznać w dogłębny sposób (np. bengalskiego, kałmuckiego, 
urdu, pendżabskiego, pusztu, syngaleskiego). Czy można zatem przypuszczać, że Krebs 
potrafił chociaż czytać w tych językach? Ilość publikacji, wymienianych w inwentarzu jego 
księgozbioru, w tych właśnie językach pozwala to przypuszczać. W przypadku języka kał-
muckiego odwołajmy się znowu do relacji jego żony. Pisała ona, że jej mąż w Chinach 
czytał publicznie po kałmucku, a wokół niego zebrała się grupa ludzi, którzy podziwiali 
jego zdolności językowe. 

Jakimi zatem językami Emil Krebs zajmował się bardzo szczegółowo? Czy w ogóle moż-
na to dziś jeszcze w pełni wiarygodny sposób stwierdzić? Ponieważ nie żyją już świadkowie 
jego życia, dlatego jest to kompletnie niemożliwe. Również jemu współcześni wymieniają za 
każdym razem pośrednio kilka języków, nie wspominając nic o tym, w jakim stopniu zdołał 
je opanować. Nie było to też zapewne możliwe, jeśli weźmie się pod uwagę, że Krebs rzadko 
chwalił się opinii publicznej swymi nadzwyczajnymi zdolnościami językowymi i ciągle starał 
się, aby w ciszy i spokoju kontynuować swą naukę języków. Jedynie jego żona w swych osobi-
stych pismach i na łamach wspomnianego już wywiadu wspominała o tym, iż zdołał on opano-
wać 68 języków, nie wymieniając ich jednak z nazwy. Dopiero jego córka Lotteliese Stamm przy 
okazji 100. rocznicy urodzin swego przybranego ojca wspomniała na łamach gazety „Mann-
heimer Morgen” [„Gazeta Poranna Mannheimska”] w 1967 r., że znał on ponad 50 języków. 
Była to pierwsza, wedle mojej wiedzy, publiczna informacja na temat zakresu jego geniuszu 
językowego. 
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Dla osobistości, zajmujących kierownicze stanowisko w Służbie Językowej Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych postać Emila Krebsa jest tak jak dawniej dobrze rozpoznawalna. Jego 
zdolności językowe, lecz również różnorodność języków, jakimi się zajmował i je opanował, 
jeszcze dziś dla pracowników Służby Językowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych stanowią 
nieosiągalny poziom. 

Krebs podczas swych studiów językowych posługiwał się nie tylko słownikami i gramaty-
kami każdego z języków, lecz starał się również zgłębić kulturę danego kraju lub języka. Miał 
bowiem świadomość, że danego języka można dogłębnie nauczyć się jedynie poprzez poznanie 
kultury tego kraju. Spis inwentarzowy jego księgozbioru potwierdza jedynie tę tezę. Tylko kilka 
języków, które dla Krebsa nie miały najwyraźniej tak ważnego znaczenia, stanowią pod tym 
względem wyjątek. 

Piśmiennictwo chińskojęzyczne 

Większość zachowanych tu publikacji dotyczyło następujących dziedzin: 
A. Klasyczny język chiński: 
słowniki i podręczniki językowe, dzieła literatury klasycznej, geografia, historia, kwestie 

państwowości, taoizm i buddyzm, sztuka, literatura piękna i powieści. 
B. Współczesny język chiński: 
polityka, traktaty, prawo, opisy obcych krajów, podręczniki szkolne, tłumaczenia, cza-

sopisma. 
Do tego kilka punktów ciężkości: 
„Słowniki i podręczniki językowe” zawierają również leksykony, tzw. chińskiego pisma 

trawistego i pisma pieczętnego. 
„Geografia” obejmuje przeważnie publikacje na temat Tybetu, Mongolii, królestwa Tang 

i innych chińskich królestw, obszaru Kiauczou. 
„Historia” zawiera publikacje o różnych dynastiach, jak również opracowania o charak-

terze ogólnym, przeważnie jednak są to wspaniałe, pięknie oprawione wydania pałacowe. 
„Sztuka” obejmuje książki na temat dawnego i współczesnego malarstwa chińskiego, 

przykładów kaligrafii chińskiej, opisów starożytności chińskich, jak również wzorców kali-
graficznych itd. 

Dziedzina „podręczników szkolnych” ukazuje ogrom zainteresowań geniusza języko-
wego, jakim był Krebs. Są to podręczniki dotyczące takiej tematyki, jak: chemia, botanika, 
geografia, fizyka, zoologia, psychologia, higiena, rolnictwo, arytmetyka, rzemiosło czy też 
anatomia. 

Jako niezwykłe jawią nam się, m.in. następujące publikacje: 
„Święty edykt w piśmie chińskim dla niewidomych”, „Chińskie rozmówki w dialekcie 

pekińskim”, „Zasady stenografii chińskiej”, „Oryginalne listy w języku chińskim”, „Nowy Te-
stament wydany w potocznym dialekcie północno-chińskim”, „Historie przetłumaczone na 
dialekt szanghajski”, „Tłumaczenia pisarzy europejskich” (np. Charlesa Dickensa). 

Pod hasłem „czasopisma” znajdziemy pierwszą gazetę chińską wydawaną w mowie po-
tocznej (od 1900 r.) noszącą tytuł „Hang-chou”, lecz również Gazetę Mongolsko-Chińską (z lat 
1913-1916), „Gazetę Arabsko-Chińską” (z 1916 r.), „Gazetę Tybetańsko-Chińską” (1913-1916). 

Do piśmiennictwa takich krajów, jak Anglia, Francja, Włochy, Japonia, Persja, Rosja, Ty-
bet czy Turcja znajdujemy podobne podziały na odpowiednie publikacje, choć zapewne nie 



- 87 -

tak rozległe, jak w przypadku Chin. Nie powinno się jednak pod tym względem Chin używać 
za miary do porównań, tym bardziej, że kraj ten przez prawie 25 lat był miejscem pełnienia 
służby dla dyplomaty Emila Krebsa. 

Przegląd prac dotyczących języków obcych i języków, 
które służyły Krebsowi za narzędzia do nauki innych języków  

W jaki sposób Krebs uczył się języków obcych? Jakie materiały wykorzystywał 
w tym celu? Czy oprócz własnego języka używał on w tym celu dodatkowo pośrednictwa 

innych języków? Przed laikiem wyłania się z tego zaskakujący obraz. 

Przy uczeniu się języka obcego jego rodzinny język niemiecki nie zawsze odgrywał decy-
dującą rolę. W wielu przypadkach wykorzystywał on w tym celu inny język, który zdołał już 
wcześniej opanować. Znajduje to również swe odzwierciedlenie w ujętych w inwentarzu ty-
tułach słowników, gramatyk i literatury pięknej. Do języków, których wyuczył się wyłącznie 
lub przeważnie dzięki pośrednictwu innych języków, należą: baskijski, birmański, buriacki, 
hindi, irlandzki, jawajski, koreański, pusztu (afgański), syjameski, syngaleski, tatarski, ty-
betański i ukraiński. W pozostałych przypadkach używał materiałów podręcznikowych w 
języku niemieckim. W celu nauki i pogłębiania znajomości językowych Krebs oprócz języka 
niemieckiego wspierał się na języku angielskim, francuskim, rosyjskim, chińskim, greckim, 
włoskim, tureckim, łacinie, hiszpańskim, arabskim i niderlandzkim. Jego studiom języko-
wym, szczególnie w pierwszej, wstępnej fazie nauki, towarzyszyło w wielu wypadkach wy-
korzystywanie podręczników szkolnych poszczególnych krajów i materiałów do nauki dla 
samouków. Celem lepszego zobrazowania omawianej kwestii niechaj w tym miejscu zapre-
zentowanych zostanie kilka następujących przykładów.

Język arabski: Do jego nauki wykorzystywał oprócz publikacji niemieckich i arabskich 
również książek wydanych po francusku, turecku (również urdu), chińsku, persku i angiel-
sku. Gdy chodzi o gramatyki, jak również podręczniki, to wykorzystywał on prace po arab-
sku, francusku, angielsku, turecku i niemiecku. 

Do studiów nad literaturą tego kraju służył mu „Koran”, fragment „Koranu” obejmują-
cy całą surę 18, spisany wielkimi, wyraźnymi znakami duktu chińskiego pisma. Świat islamu 
poznawał dzięki publikacjom w języku arabskim, tureckim i urdu, jak również dzięki dalszej 
rozległej literaturze na temat islamu i wydanemu w języku arabskim „Nowemu Testamentowi”. 

Język turecki: Do jego nauki oprócz języka niemieckiego i samego tureckiego używał 
francuskiego, arabskiego, nowogreckiego i perskiego. 

Jeśli chodzi o podręczniki, jego zbiór obejmował: słowniki i gramatyki w odniesieniu do 
wspomnianych powyżej języków, zeszyty do kaligrafii tureckiej, zawierające poszczególne 
formuły samogłosek, spółgłosek, zależności pomiędzy literami itd.  

Gdy chodzi o literaturę, to posiadał on: „Historię Państwa Osmańskiego”, serię na te-
mat rozpraw politycznych i literackich, historię Turcji, tabele porównawcze dotyczące mu-
zułmańskiej i chrześcijańskiej rachuby czasu, publikację o rozwoju osmańskiego państwa 
konstytucyjnego, religijne publikacje wydawane po uzbecku i zarazem po turecku oraz po 
azersku i po turecku, jak również cały szereg gazet i czasopism oraz dalszych publikacji o 
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przeróżnej treści, wydawanych w języku tureckim, niemieckim, arabskim, perskim, urdu i 
francuskim. 

Język chiński: Przy jego nauce wykorzystywał język niemiecki, angielski, francuski i 
rosyjski. 

Podręczniki: słowniki i gramatyki we wspomnianych właśnie językach (przeważnie w 
języku angielskim i francuskim), jak również w potocznym języku chińskim i pekińskim 
dialekcie języka chińskiego. 

Literatura wyłącznie w języku chińskim na temat Chin i chińskiego obszaru kulturowe-
go, relacje, czasopisma i gazety. 

Kolejne wnioski, dotyczące dalszych kombinacji językowych, obejmują podręczniki i 
literaturę do nauki języka mandżurskiego, mongolskiego i tybetańskiego w bezpośredniej 
zależności od języka chińskiego. Poza tym istniało też stałe przejście z języka chińskiego do 
języka arabskiego. Wszystkie publikacje ujęte zostały pod każdym z omówionych w inwen-
tarzu języków. Zatem Krebs, chociaż uczył się tych języków wcześniej za pośrednictwem ję-
zyka niemieckiego, angielskiego, francuskiego lub rosyjskiego, pogłębiał ich znajomość przy 
użyciu języka chińskiego i wypracował swe własne wyjątkowe zależności. 

Chiński – mandżurski (289 publikacji)
Chiński – mongolski – mandżurski (62 publikacje)
Chiński – mandżurski – mongolski – tybetański (72 publikacje)
Chiński – arabski 

Większa część księgozbioru jego biblioteki pochodziła z XIX i XX wieku. Jedynie tema-
tyka azjatycka reprezentowana jest poprzez publikacje z wcześniejszych czasów. Wśród nich 
znajduje się naturalnie wiele rękopisów i kosztownych, luksusowych wydań. Krebs ściągał 
swą literaturę z najprzeróżniejszych bibliotek i wydawnictw wielu krajów. Najczęściej wy-
mieniane są następujące miejscowości: Wiedeń, Budapeszt, Paryż, Pekin, Szanghaj, Tokio, 
St. Petersburg, Berlin, Heidelberg, Lipsk, Londyn i Konstantynopol.     

Wyjątkową różnorodność jego zbiorów i dający się dzięki niej rozpoznać fakt wielopłasz-
czyznowych zainteresowań Krebsa, które dotyczyły języków obcych, odpowiednio ocenić i 
docenić można jedynie na podstawie badań zachowanego inwentarza jego księgozbioru.   

Oferta sprzedaży księgozbioru Krebsa do różnych bibliotek
Library of Congress, Washington DC (Biblioteka Kongresu 

Stanów Zjednoczonych Ameryki w Waszyngtonie)

Pani Amanda Krebs jako wdowa po słynnym poliglocie z powodów finansowych 
nie mogła podołać ciężarom utrzymania tego rodzaju biblioteki. 

Poza tym ze względu na właściwe składowanie tegoż księgozbioru istniało stałe niebez-
pieczeństwo uszkodzenia czy nawet całkowitej straty, często bardzo wartościowych publika-
cji. Z tego powodu na podstawie sporządzonego inwentarza zaoferowała ona w 1932 r. chęć 
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sprzedaży całego księgozbioru przeróżnym bibliotekom. Jedynym warunkiem było kupno 
całego zbioru. Nie zgadzała się ona na sprzedaż poszczególnych egzemplarzy książek. We-
dług relacji rodzinnych szczególne zainteresowanie dla zbiorów Krebsa wykazywał Watykan 
i Biblioteka Kongresu Stanów Zjednoczonych Ameryki (Library of Congress, Washington 
DC). 

Zapytanie złożone przez Służbę Językową Ministerstwa Spraw Zagranicznych Niemiec 
w Berlinie za pośrednictwem ambasady niemieckiej w Waszyngtonie doprowadziło 31 sierp-
nia 2008 r. do potwierdzenia przez amerykańską Bibliotekę Kongresu (Judy S. Lu, Head of 
Collection Services, Asian Division), że przejęła ona „Bibliotekę Krebsa” w 1932 r. W póź-
niejszym czasie (bez określenia momentu czasowego) jej publikacje zostały rozdzielone na 
poszczególne działy / kraje, tak iż obecnie zbiory „Biblioteki Krebsa” nie stanowią już zwartej 
całości. 236 chińskich tytułów, obejmujących 1620 publikacji, znajduje się obecnie w dziale 
chińskim Biblioteki Kongresu („Chinese Collection in the Library of Congress”), zaś wiele 
książek i publikacji, uznawanych za białe kruki i szczególnie cenne pozycje, umieszczonych 
zostało w odrębnej kolekcji w Budynku Jeffersona (Jefferson Building). Przeczytać o tym 
można w publikacji Shu Chao Hu, „The development of the Chinese Collection in the Li-
brary of Congress”, wydanej przez Westview Press, Boulder w Colorado w 1979 r. 

Z powyższego opisu jednoznacznie wynika, że jedyna w swym rodzaju kolekcja książek 
i publikacji poligloty Emila Krebsa nie istnieje już w swej zwartej postaci, a tym samym jako 
taka nie może być już wykorzystywana w celach ewentualnych badań naukowych. 

Kierownik Służby Językowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Niemiec fakt ten ocenił 
tymi słowy: „Likwidacja tej przypuszczalnie jedynej w swym rodzaju biblioteki Krebsa jest 
rzeczywiście godna wielkiego ubolewania!” 

Wykaz języków, jakie zdołał opanować Emil Krebs   

Omówiony właśnie i po raz pierwszy przestawiony opinii publicznej spis inwentarzowy Biblio-
teki Krebsa, jego własnoręczne wykazy znanych mu języków i ankieta przeprowadzona przez dr. 
Zwirnera na krótko po jego śmierci z jego żoną Amandą Krebs pozwalają na określenie, jakimi 

językami się zajmował, jakiej literatury wolał używać do nauki, a jakiej do uzupełniania swej 
wiedzy, w jakim wymiarze zdołał on opanować dany język i jak głęboko się w niego wdrożył, 

za pośrednictwem jakich języków studiował on nowe języki i naturalnie również na określenie 
tego, jakich języków Krebs wyuczył się w bardzo szczegółowy sposób, a tym samym, jakimi 

językami ostatecznie on władał. 

Potwierdzają to licznie zachowane publikacje, odnoszące się we wspomnianym inwenta-
rzu do poszczególnych konkretnych języków. Na podstawie tegoż inwentarza uściślić można 
również owe 68 języków, o których ogólnie w swej ankiecie wspomniała jedynie pani Krebs. 
W dalszej kolejności można również pośrednio ustalić moment, w którym Krebs prawdo-
podobnie rozpoczynał naukę kolejnego nowego języka. Rozpoznać można również różnice 
między językami, w których tłumaczył on w sposób „urzędowy”, a których używał wyłącznie 
jako „narzędzia komunikacji”. Natomiast ustalenie faktu, czy zdołał przyswoić sobie język 
„pasywnie”, czy również „aktywnie” możliwe jest tylko w kilku zaledwie przypadkach. 
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Sporządzony przez Krebsa w 1922 r. wykaz języków, w których mógł dokonywać bez-
błędnego tłumaczenia na język niemiecki, z dużym prawdopodobieństwem poszerzyć moż-
na o kolejne języki, które zdołał poznać do momentu swej śmierci. Tym samym ogólna ich 
liczba wynosi 44 języki: 

albański, arabski, czeski, bułgarski, chiński, duński, angielski, fiński, francuski, gruziń-
ski, hebrajski, holenderski, irlandzki, islandzki, włoski, japoński, jawajski, koreański, łacina, 
łotewski, litewski, malajski, mandżurski, mongolski, nowogrecki, norweski, wschodnio-or-
miański, perski, polski, portugalski, rumuński, rosyjski, sanskryt, szwedzki, syjamski, serb-
ski, hiszpański, syryjski, tybetański, turecki, ukraiński, węgierski, urdu i zachodnio-ormiań-
ski. 

Jeśli uwzględni się natomiast inwentarz jego biblioteki językowej, wówczas stwierdzić 
można, że Krebs oprócz tego potrafił się komunikować w następujących językach: 

egipski, etiopski, afgański (pusztu), baskijski, birmański, estoński, gaelicki (szkocki), 
gudżarati, hindi, kałmucki, kataloński, koptyjski, chorwacki, nowoarabski, nowohebrajski, 
pandżabi, pali, samoański, serbsko-chorwacki, słowacki, słoweński, suahili, tatarski. Cieka-
wostką jest, że zajmował się również językami starożytnymi, zapisywanymi pismem klino-
wym: asyryjskim, babilońskim i sumeryjskim. 

Otrzymujemy zatem ilość 68 języków, którą podawała już jego żona Amanda Krebs. Wy-
daje się, że Krebs znał wspominane języki, którymi posługiwał się w celach komunikatyw-
nych, zarówno w słowie i w piśmie, jednakże nie za każdym razem mógł wykorzystywać je 
na poczekaniu. Tak na przykład jego żona relacjonowała pewne zdarzenie, do którego doszło 
podczas spotkania z jednym z książąt afgańskich, kiedy to Krebs miał problemy z jednym z 
idiomów języka pusztu, a ponieważ wiedział, że jego rozmówca znał również język syryjski, 
dlatego też wolał przejść do rozmowy w tym właśnie języku. 
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Książki i publikacje zachowane w zbiorach Krebsa, 
które wykorzystywał on do nauki języka polskiego
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Prof. Ferdinand Lessing41

Świadków życia Krebsa dopuszczaliśmy już wielokrotnie do głosu we wcześniejszych 
rozdziałach, cytując ich krótsze wypowiedzi. 

Z tego powodu nie chcemy ich wszystkich już tu wyliczać. Wyjątkowo szczegółowe i traf-
ne ze względu na ocenę, oprócz wspomnień prof. dr. Eduarda Erkesa, są pośmiertne wspo-
mnienia Krebsa opublikowane 16 kwietnia 1930 r. przez prof. Ferdinanda Lessinga (1882-
1961) w czasopiśmie „Przegląd Wschodnioazjatycki” [niem. Ostasiatische Rundschau]. W 
latach 30. i 40. poprzedniego wieku Lessing był dyrektorem Seminarium Języków Oriental-
nych i docentem języka chińskiego oraz lamaizmu. Jego wspomnienia cytujemy poniżej w 
pełnej, nieskróconej wersji, gdyż osobiście znał on Krebsa i jako językoznawca potrafił on 
odpowiednio ocenić i docenić zdolności językowe Krebsa. 

„Emil Krebs nie żyje. 
31 marca zmarł nagle w Berlinie w wieku 63 lat radca legacyjny Emil Krebs. Po rezygnacji 

z pracy na rzecz pruskiej służby sądowniczej, przystąpił on w 1893 r. do służby na rzecz Mi-
nisterstwa Spraw Zagranicznych Niemiec i jako aspirant do stanowiska tłumacza przydzie-
lony został do Niemieckiego Poselstwa w Pekinie, a w 1901 r. mianowany został pierwszym 
tłumaczem tegoż poselstwa. W 1912 r. otrzymał on tytuł radcy legacyjnego i po zerwaniu 
stosunków dyplomatycznych z Chinami pracował on w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Niemiec w Berlinie. Na wszystkich swych stanowiskach, przede wszystkim za sprawą swych 
nadzwyczajnych zdolności językowych, dokonywał wyjątkowych osiągnięć. W atmosferze 
prawdziwego współczucia – Ministerstwo Spraw Zagranicznych Niemiec podczas uroczy-
stości pogrzebowych reprezentowali: dyrektor ministerialny Trautmann, dyrektor do spraw 
personalnych Schneider, kierownik ministerialny baron von Schoen, przedkładający radca 
legacyjny Michelsen, konsul dr Lautenschlager, a w dalszej kolejności dawny sekretarz stanu 
dr Zimmermann i poseł Eckardt oraz profesorowie Lessing i Schüler (prof. Wilhelm Schüler 
1869-1935) z Seminarium Języków Orientalnych w Berlinie. Zmarły pochowany został 3 
kwietnia na cmentarzu w Berlinie-Stahnsdorf. 

Gdy przed ponad 40 laty otwarto Seminarium Języków Orientalnych, jako jeden z jego 
pierwszych uczniów zgłosił się pewien młody student ze Śląska, który nazywał się Emil 
Krebs. Na pytanie, którym językiem chciałby się zajmować, odpowiedział krótko: wszyst-
kimi. Pobłażliwie kręcąc głowami dano mu do zrozumienia, że jest to niemożliwe, że musi 

41  Ferdinand Diedrich Lessing był niemieckim, a w późniejszym czasie amerykańskim sinologiem, mongolistą i znawcą lamaizmu. 
Wykładał on w Berlinie. W 1938 r. wyemigrował on z Niemiec i prowadził następnie wykłady w Berkeley. W 1946 r. przyjął on amerykańskie 
obywatelstwo. 

V Świadectwa współczesnych Krebsa  



- 93 -

się w tym wypadku zdecydować 
na naukę jednego języka. »W ta-
kim razie decyduję się na naukę 
najtrudniejszego języka.« Tym 
sposobem zaczął on studiować 
język chiński, zarówno na semi-
narium, jak i na uniwersytecie. 
Ale był on koniem, który nie tyl-
ko potrzebował podwójnej daw-
ki paszy, lecz dziesięciokrotnej, 
jeśli nie dwudziestokrotnej daw-
ki. Składnia stała się postrachem 
dla jego wykładowców, gdyż on 
stał się wykładowcą dla nich. 
Skoro „Mezzofanti” przysppo-
rzył tak wiele nieprzyjemnych 
doświadczeń, który znał wpraw-
dzie wszystkie języki, ale żadne-
go z nich nie nauczył się dogłęb-
nie, to wspaniałe uzdolnienia 
Krebsa stać się miały karzącą 
ręką w stosunku do tego rodzaju 
nieprawdy. Posiadał on niemal 
nieomylną pamięć do rzeczy 
abstrakcyjnych i konkretnych, 
do melodyki, znaków pisma i 
piktogramów, stały dar jasności 
umysłu do łączenia słów, dobre 
ucho, nadzwyczaj delikatny duchowy zmysł dotyku, zdecydowane poczucie stylu, żywą fan-
tazję językową i niczym niezmącony rozsądek, wyczucie dla historii i żelazną wolę do pra-
cy, do tego olbrzymią zewnętrzną i wewnętrzną karność, która wobec jego własnego ciała 
urastała do rangi tyranii, starał się zawsze odsuwać od siebie rzeczy, które niepotrzebnie 
obciążają ducha, te wszystkie rzeczy cechowały tę nadzwyczaj wyjątkową i niezwykłą oso-
bowość. Nie tylko potrafił on zrealizować w pełni swój zamiar, który swego czasu wyraził na 
Seminarium Języków Orientalnych, że chciałby studiować wszystkie wykładane tam języki: 
w ciągu owych niecałych 63 lat, na które zezwoliła mu Atropos [jedna z mojr mitologii grec-
kiej, która nożycami przecinała ludzkie życie, wyznaczając mu kres – dop. tłum.], dogłębnie 
zajmował się większą liczbą języków, niż przeżył lat, a zatem większą ich liczbą, niż udało się 
ich nauczyć włoskiemu cudowi językowemu Mezzofantiemu (1774-1849). Jeśli się weźmie 
dodatkowo jeszcze te języki pod uwagę, które przez jakiś czas go intrygowały, wówczas ich 
ogólna liczba z pewnością przekracza setkę. 

Trzy kontynenty – Europa, Azja i Afryka przemawiały zatem do niego swymi własnymi 
językami, a jeśli chodzi o nasz kontynent, to znał je wszystkie, również tak odległe i trudne 
języki, jak baskijski i gruziński, których nauczył się w błyskawiczny sposób, a wszystkie te 
języki poznawał jako uczony językoznawca i praktyk, kierując swą miłość zarówno ku ich 
prawidłom brzmienia, gramatyki i stylistyki, jak również ku bogactwie ich słownictwa, zwra-
cając przy okazji uwagę na rozwój ich melodyki, ich rozwój historyczny, lecz również na ich 
idiomatykę. W ten sposób uczył się on na przykład nie tylko języka rosyjskiego, lecz również 

Strona tytułowa czasopisma „Przegląd Wschodnioazjatycki”
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starocerkiewnosłowiańskiego i innych współczesnych języków słowiańskich, nie tylko chiń-
skiej mowy potocznej, lecz również języka pisanego w przeróżnych stadiach jego rozwoju i 
wszystkich krewnych tych języków, na ile za sprawą publikacji dostępne mu były materiały 
do ich nauki. Co dla wielu dobrze uzdolnionych głów przerodzić by się mogło w chaos, mia-
nowicie znajomość blisko spokrewnionych ze sobą języków i dialektów, to w przypadku jego 
dobrze zdyscyplinowanego ducha pozostało jasno rozdzielone. 

W Chinach przeżył on 24 lata swego życia ciągle zazwyczaj „gotując strawę w dziesiątku 
garnkach”, z których z ani jednego nie dane mu było do końca spróbować, wszędzie uchodząc 
zarazem za najlepszą głowę, która niestrudzenie w możliwie najkrótszym czasie docierała do 
celu i prześcigała innych, lecz również na przykład jeszcze w klasie chińskiej, będąc współ-
pracownikiem słynnych językoznawców w służbie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, szyb-
ko stał się błyszczącym wzorem dla wszystkich, osiągając tak wysoki poziom, że od samego 
początku u nikogo nie pojawiła się nawet odrobina ambicji, aby mu dorównać. 

Skoro zwykle języki obce pozwalają nam zajrzeć co najwyżej do swych przedsionków, to 
w jego wypadku szanowały go tak dalece, że udzielały mu daleko idącej gościnności. Pewne-
go razu pewien smakosz w kwestii stylistyki, jakim był Li Hung-dschang, pytał się który to z 
Chińczyków sporządza te wyjątkowo czytelne, pięknie spisywane akta, które z niemieckiego 
poselstwa trafiają do chińskich urzędów. Ku jego zdziwieniu okazało się, że dokonuje tego 
Niemiec, mianowicie Krebs.

Słynna stara cesarzowa wdowa, kobieta posługująca się wyjątkowo kwiecistą mową, roz-
mawiała ze szczególną pasją właśnie z nim jako najbardziej poprawnym w wymowie i najlep-
szym oratorem języka chińskiego pośród obcokrajowców. A gdy pewnego razu mandżurscy 
książęta podczas audiencji posługiwali się w rozmowie między sobą językiem mandżurskim, 
który był wymarły i w pewnym sensie używany był na dworze jako sekretny język, wówczas 
to, któż może opisać ich zdziwienie, Emil Krebs bez trudu wmieszał się w ich rozmowę, uży-
wając tegoż właśnie języka! 

Wszystkie te rzeczy brzmią bardzo bajecznie, jednakże ja sam mogłem się o nich prze-
konać, mimo początkowo wyrażanych wątpliwości, które były przecież uzasadnione, skoro 
historie te pochodziły z ust osób, które nie były uprawnione do wystawiania takiej oceny.                   

Dostrzec można jak na dłoni, że ów człowiek posiadający taką wiedzę i takie zdolności, 
którą mimo wszystko przy całej swej dumnej skromności starał się bardziej ukrywać, niż po-
kazywać, bardzo wiele znaczył w kwestii postrzegania nas w Chinach i że Chińczycy, których 
językiem władał w tak mistrzowski sposób, że potrafił on sprostać każdej rozmowie, nawet 
tej naszpikowanej wielką ilością różnych odniesień, zyskując ich zaufanie, a mimo to unikał 
on stałych układów towarzyskich, niźli ich poszukiwał, a mimo to właśnie pod tym wzglę-
dem przełamywał niekiedy swe własne cechy charakteru odnośnie Chińczyków, za które tak 
mało nas oni cenili: pi-tji, za niecierpliwość, porywczość. 

Stojąc cicho w tle wielokrotnie w zasadniczy sposób wpływał na niejedną ważną dla nas 
decyzję i często uczynił dla nas znacznie więcej, niż niejeden, który z tego powodu później 
głośno się wychwalał. Naturalnie, najlepiej czuł się w zaciszu swego gabinetu, gdzie na stoją-
co – jak sądzę, siadał jedynie do jedzenia – starał się podsłuchać tajemnice tego lub innego 
języka. „Z każdym wyuczonym językiem zyskujemy nową duszę”, powiedział swego czasu 
cesarz Karol V. Ale przecież trzeba samemu wnieść do tego jedną własną, a na dodatek moż-
liwie bogatą duszę. Ta jego własna dusza, w przypadku Emila Krebsa, nie otwierała się łatwo 
na innych. Krebs nie czuł potrzeby, pokazywać się w słowie i w piśmie szerszym kręgom pu-
bliczności. Nie chodzi też o to, iż czuł się zazdrosnym opiekunem powierzonego mu skarbu. 
W zażyłych kontaktach udzielał się chętnie i obficie, tak obficie, że nie można było wszyst-
kiego ogarnąć. Lecz my wszyscy, którzy mieliśmy z nim bliski kontakt, obawialiśmy się, że 
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ta prawdziwa skarbnica najrzadszej i najważniejszej wiedzy i poznania zejdzie pewnego dnia 
z tego świata, a śmierć na zawsze zamknie za nim swą bramę i że na zawsze zabierze on swe 
najcenniejsze klejnoty do grobu. 

Mieliśmy nadzieję, że spokój związany z jego wiekiem zmusi tego niezmordowanego 
pracownika do chwycenia za pióro i zmusi go do napisania nowej, poruszającej filozofii języ-
koznawstwa, lecz ów spokój nie miał być mu dany i niestety nie doczekamy się również jego 
własnej relacji najważniejszych wydarzeń i najbardziej fascynujących momentów jego życia, 
jeżeli nie odnajdą się jeszcze jego własne zapiski. Jedną większą pracą, która wyszła spod jego 
ręki, jaka jest mi znana, a która stanowi zarazem, co jasno go określa, altruistyczny przykład 
pieczołowitości, to uzupełnienie i ponowne opracowanie pierwotnego tekstu „Chińskiego 
teatru cieni”, spisanego w języku starochińskim, nad którym prace rozpoczął już prof. Wil-
helm Grube (również docent przy Seminarium Języków Obcych i wykładowca Emila Kreb-
sa, żyjący w latach 1855-1908; na podstawie spuścizny autora przejrzane i ukończone przez 
Emila Krebsa, Monachium 1915), przy którym to dziele, jak wynika ze wstępu B. Laufera, str. 
VI, wykonał on główną pracę i dzięki czemu potomnym pozostawił przynajmniej niewielki 
przedsmak swego ogromu wiedzy. Bez wypoczynku kroczył on od jednego poznania do dru-
giego, »nie odczuwając zbliżania się starczego wieku« (Konfucjusz). 

Wobec siebie samego i wobec swego otoczenia ten człowiek, który był przecież Niem-
cem z krwi i kości – i była to z pewnością cecha jego prawdziwego geniuszu – podchodził 
w naiwny sposób. Nie traktował swych uzdolnień zbyt poważnie, aby odczuwać je za rodzaj 
zobowiązania, i dlatego też zniknie z oczu potomnych, tak jak wyobcowany też pozostawał 
dla większego kręgu swych współczesnych. Ci jednak, których zaszczycił możliwością ob-
cowania z nim, stoją dziś u grobu swego cichego, często jednak nieprzyjemnego w obejściu, 
a przy tym z gruntu szczerego i skromnego, za wcześnie zmarłego przyjaciela i powtarzają 
za Konfucjuszem (Kung Zi): »Gdybym nie smucił się jego stratą, to po kimże miałbym się 
smucić?« 

Prof. dr F. Lessing.” 

Jako kolejnego świadka jego życia dopuśćmy teraz do głosu dyplomatę Wernera Ottona 
von Hentiga. 

Werner Otto von Hentig     

Publikacje: 
„Moje życie – podróż służbowa”, str. 32-35 i 44-45 oraz aneks
„Najtrudniejsza podróż dookoła świata” 
Wydawnictwo Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen. 

Werner Otto von Hentig opisuje na łamach swej książki swe dyplomatyczne życie w 
roli ambasadora na 15 różnych placówkach rozsianych po czterech kontynentach. Podczas 
swej służby przeżył on obie wojny światowe. W okresie drugiej wojny światowej jego obszer-
ne zapiski uległy zniszczeniu, z tego też powodu musiał przeważnie zastępować je własny-
mi wspomnieniami. W tym kontekście podkreślić należy, że Emil Krebs utrwalił się w jego 
pamięci właśnie jako osoba o nadzwyczajnych uzdolnieniach językowych i z tego powodu 
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poświęcił mu dłuższe fragmenty 
swej książki. Również w aneksie 
wspomina go kilkukrotnie w kon-
tekście bardzo długiej, częściowo 
zagrażającej życiu podróży do 
Chin. Z perspektywy von Hentiga 
to Niemieckie Poselstwo w Peki-
nie, a w szczególności rezydujący 
tam poseł, ponosiły winę za ten 
stan rzeczy i nie reagowały zgod-
nie z zasadami. Również Emil 
Krebs, pisząc wyjaśnienie dla Mi-
nisterstwa Spraw Zagranicznych, 
ujął się za Hentigiem i wyraził się 
przeciwko Poselstwu. W miejscu 
tym cytujemy szeroko skrócony 
wyciąg ze wspomnień Hentiga, 
odnoszący się do postaci Krebsa. 

„Kto długo mieszkał w Chi-
nach, dotyczy to również sinolo-
gów, ten albo oczarowany został 
tym krajem aż do całkowitego od-
dania mu się, albo jednoznacznie 
odrzuca wszystko, co chińskie, 
przeważnie popadając w zarozu-
miałość. Nasz pierwszy i drugi 
etatowy tłumacz należeli do ostat-

niej kategorii w hierarchii. Obaj byli potęgami pierwszej kategorii w swej dziedzinie. Radca 
legacyjny Krebs, sławny poliglota, często proszony był o poradę przez chińskie autorytety w 
kwestiach dotyczących gramatyki. Dr Hauer był specjalistą do spraw języka mandżurskiego 
(...)

W 1912 r. Krebs znał już 32 języki, ale nie na takich zasadach, na jakich postrzegają 
się sami poligloci, lecz równie elegancko i dobrze język arabski, jak rosyjski czy też włoski. 
Mówił on tak doskonale po toskańsku, że jedyny Włoch, mieszkający w Pekinie, prosił mnie 
za każdym razem, abym zechciał zaprosić „Dottore Krebs” do jego salonu fryzjerskiego na 
darmowe ścinanie włosów, aby tylko mógł on rozkoszować się jego toskańskim. 

Było mi dane pewnego razu zaobserwować, w jaki sposób wpadał on na nowy język. On, 
Dobrikow (szef kancelarii Niemieckiego Poselstwa) i ja któregoś przedpołudnia zostaliśmy 
zaproszeni przez pewnego wielkiego amerykańskiego antykwariusza na śniadanie do wagonu 
kolejowego firmy „Wagons Lits”. Po jakimś czasie Krebs, który siedział dotąd cicho i zupełnie 
się nie odzywał, zaczął niespokojnie rozglądać się na prawo i lewo. Po czym nie wytrzymał, 
wstał i ruszył w stronę stolika, który stał za nami. Niezgrabnie usiadł on obok dwóch panów 
w ciemnych włosach, reprezentujących śródziemnomorski typ urody i wkrótce zadowolony 
ich opuścił. Obce, również dla niego obce dźwięki języka, dotarły do jego uszu. Nie potrafił 
ich usytuować ani na zachodzie, ani na wschodzie Azji. Był to język ormiański. Jeszcze tego 
samego dnia zamówił on telegraficznie w Bibliotece Uniwersyteckiej w Lipsku gramatykę or-

Drugi tłumacz Niemieckiego Poselstwa dr Hauer
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miańską, staroormiańską literaturę 
religijną i współczesne ormiańskie 
powieści. Na poznanie gramatyki 
potrzebował on dwa tygodnie, na 
staroormiański trzy, a na język mó-
wiony cztery tygodnie. Potem jed-
nak opanował ten język doskonale.” 
Wydaje się, że Hentig przesadził z 
oceną czasu, jakiego Krebs potrze-
bował na opanowanie tego języka, 
z tego powodu uznajemy opowieść 
jako mało wiarygodną. 

Krebs w wolnych chwilach 
uczył się języków do późnych go-
dzin nocnych. Brakujący czas od-
poczynku próbował nadrobić w 
okresie przerwy obiadowej. Gdy 
w tym okresie był niepokojony, 
wówczas mógł on, jak relacjonował 
to Hentig na podstawie własnego 
doświadczenia, reagować w bar-
dzo nieprzyjemny sposób, o czym 
świadczy wspominana przez Henti-
ga wymiana zdań: 

„Głos: »Panie radco legacyjny Krebs! Hsia lao ye, Jego Ekscelencja Pana prosi«
Brak odpowiedzi. 
Głos: Głośniej: »Panie Krebs, poseł potrzebuje Pana pilnie.«
Żadnej odpowiedzi. 
Głos: Jeszcze głośniej: »Pan minister Pana wzywa.«
W końcu słychać niechętne mruczenie. 
Głos: »Panie Krebs, Panie Krebs, niechże mnie Pan wreszcie wpuści!«
Krebs: »Poseł może mi..., zostawcie mnie w spokoju.«
Głos: »Czy mogę Panu pomóc w ubieraniu się?«
Krebs: »Niech Pan idzie do diabła!«
Głos: »Potrzebują Pana pilnie.«
Krebs: »To dla mnie nie nowina. Zawsze tak mówią.«”

Emil Krebs przechadzający się po ogrodzie Niemieckiego 
Poselstwa (1914 r.)
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Na łamach przeróżnych gazet czasów współczesnych Krebsowi i przede wszystkim wspomnień 
jemu współczesnych wielokrotnie ubolewano, że Emil Krebs niczego w swym życiu nie zdołał opu-
blikować albo jedynie niewiele. W ramach badań udało się jednak odkryć cały szereg jego artyku-
łów i publikacji. Przedstawiamy zatem w tym miejscu aktualny stan wiedzy na ten temat w formie 
poniższego spisu [wszystkie tytuły przetłumaczone zostały na język polski – dop. tłum.]: 

„Jak należy uczyć się języka chińskiego”, wydanie specjalne, zeszyt 1 i 2 w serii Archiwum 
Chińskiego, t. III, rocznik 1918. 

„Chiński teatr cieni”, Monachium 1915, Wydawnictwo Królewskiej Bawarskiej Akademii 
Nauk, Wydawnictwo Otto Harrassowitza, Lipsk. 

„Chińskie prawo karne” (1898) w „Prawodawstwo karne teraźniejszości”, t. 2, wyd. przez 
Franza von Liszta. 

„Uwagi Krebsa na temat stosunków między Niemcami i Chinami” (1920) – w kolekcji pry-
watnej. 

„Polityczna karykatura w Chinach”, wydanie specjalne „Czasopisma Wschodnioazjatyckie-
go”, jako praca upamiętniająca prof. Friedricha Hirtha. Obecnie przechowywana w Historycz-
nym Archiwum Fundacji Alfreda Kruppa von Bohlen und Halbach w Essen (FAH E E847)

„Słynny cytat Götza von Berlichingena, w przekładzie na 45 języków“, Wydawnictwo Karla 
Josefa Sandera, w Magdeburgu. 

Artykuł na temat „języków w ogóle” względnie „Wykorzystanie nauki języków na potrzeby 
urzędników służby zagranicznej”. Obecnie przechowywany w Historycznym Archiwum Fundacji 
Alfreda Kruppa von Bohlen und Halbach w Essen (FAH E E847). 

Dalsze przeważnie bardzo obszerne publikacje Emila Krebsa publikowane były na łamach 
czasopisma „Nowy Orient” w latach 1918, 1920 i 1923: 

1918, tom II, tłumaczenia z omówieniami
„Reforma ustawodawstwa małżeńskiego w Turcji”, 
„Głosy z tureckiego parlamentu na temat nowego prawa cywilnego”,
„Tureckie prawo komunalne”, 
„Przygotowania do wprowadzenia powszechnego ustawodawstwa szkolnego w Turcji”. 

1918, tom III, tłumaczenia z omówieniami
„Praca osmańskiego Landtagu w okresie czwartej sesji trzeciego okresu wyborczego” (Posie-

dzenia senatu i Izby Deputowanych), 

1918, dodatek do tomu III, zeszyt 2, tłumaczenia z omówieniami 
„Prowizoryczne prawo dotyczące ustawodawstwa rodzinnego”, 
„Rozporządzenia, dotyczące formalności administracyjnych związanych z zaprowadzeniem 

prowizorycznego prawa dotyczącego ustawodawstwa rodzinnego”, 
„Ustawa, dotycząca formy wykonywania wyroków przez obce sądy”, 
„Tureckie ustawodawstwo o zatrudnieniu”. 

VI
Publikacje autorstwa 

Emila Krebsa, które udało się 
ustalić w trakcie badań   
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1920, tom VII
Artykuł: „Niemiecka działalność w Chinach”.
Omówienia książkowe: 
„Słownik gruzińsko-niemiecki”, autorstwa Theodora Klugego 

1920, tom VIII, omówienia książkowe
„Chińczycy”, autorstwa dr. Eduarda Erkesa,
„Pastwiska Mongołów w Królestwie Chałcha”, autorstwa Hermanna Coustena, 
„Problem Japonii”, autorstwa prof. J. A. Sautera, 
„Historia o rozbójniku i panu sędzi”, autorstwa Sebastiana Becka. 

1923, zeszyt 3 i 4, artykuł: 
„Wewnętrzna i zewnętrzna polityka Chin”. 

Wszystkie wspomniane ostatnio publikacje odnaleźć można w niemieckiej Bibliotece Pań-
stwowej w Berlinie. Badania stanu zachowanych publikacji przeprowadziła w grudniu 2015 r. 
pani Jianan Yan z Pekinu. Otrzymała ona niemieckie stypendium celem napisania pracy magi-
sterskiej na temat geniusza językowego Emila Krebsa. Z tego miejsca chcielibyśmy jej podzięko-
wać za jej badania i przekazanie ich wyników również na potrzeby tej książki. 

Chiński teatr cieni  

Wspomniana książka nie jest obecnie wznawiana i w ogóle nie można jej już nabyć 
w księgarniach antykwarycznych. Jej niemieckie tłumaczenie dostępne jest jedynie 
w kilku bibliotekach uniwersyteckich, jak również Bibliotece Narodowej w Lipsku. 

Ze względu na  nadzwyczaj duże rozmiary tej publikacji (istnieje również jej wydanie w 
języku chińskim), możemy sobie w tym miejscu pozwolić jedynie na fragmentaryczne zacy-
towanie kilku wypowiedzi prof. Bertholda Laufera, pochodzących ze wstępu do tej książki. 

„Wstęp
Podstawę tej publikowanej właśnie pracy, pochodzącej ze spuścizny Wilhelma Grubego, 

tworzy zbiór rękopiśmiennych chińskich tekstów sztuk, tzw. teatru cieni (łącznie 19 zeszy-
tów), które to niżej podpisany nabył w 1901 r. od trupy teatralnej wraz z aparatem liczącym 
około tysiąc figur do zbiorów Muzeum Amerykańskiego w Nowym Jorku. Cały szereg partii 
śpiewu nagrany został aparatem fonograficznym. Obecnie nagrania te częściowo opraco-
wywane są przez Ericha Fischera w Instytucie Psychologicznym Uniwersytetu Berlińskie-
go. Wilhelm Grube dzięki swej rozległej znajomości chińskiej etnologii i ludowego dramatu 
chińskiego brany był pod uwagę jako najbardziej odpowiednia osoba do opracowania tek-
stów. Latem 1904 r. omówiono z nim te kwestie i zaproponowano mu pracę nad wydaniem 
i tłumaczeniem tekstów. Propozycja ta spotkała się z pełnym oddania i zrozumienia przy-
jęciem. Z tego też powodu jesienią tego roku chiński rękopis przesłany został z Nowego 
Jorku do profesora Grubego w Berlinie, który już w marcu 1905 r. relacjonował, iż zdołał 
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przetłumaczyć trzynaście tekstów, z któ-
rych najbardziej interesujące wydawały 
się te ukazujące pozy błazna i że zamierza 
on właśnie temu gatunkowi poświęcić swe 
szczególne zainteresowanie. 23 stycznia 
1906 r. profesor Grube pisał: 

»Spośród tekstów sztuk teatru cieni 
przejąłem i przetłumaczyłem największą 
ich część. Głównym problemem było tu 
zestawienie tekstu, gdyż rękopis ten znaj-
duje się w opłakanym stanie. Dokonałem 
odpisu 25 sztuk, których tekst zapełnia już 
250 stron. Czeka na mnie jeszcze przej-
rzenie i tłumaczenie, jak sądzę, bardzo in-
teresującego czarodziejskiego dramatu o 
treści mitologicznej (nr III w ramach tego 
zbioru), który jest o wiele bardziej ob-
szerny od pozostałych tekstów i zapełnia 
cztery spośród wszystkich dziewiętnastu 
zeszytów. (...)«

Niestety owemu niezmordowanemu 
badaczowi nie było dane przeżyć zakoń-
czenia swej ofiarnej pracy: długotrwałe 
problemy zdrowotne związane z sercem 
położyły 4 lipca 1908 r. kres jego nie-
ustannej działalności. (...)

Radca legacyjny pan Emil Krebs, pierwszy tłumacz Niemieckiego Cesarskiego Poselstwa 
w Pekinie, będący uczniem i wiernym wielbicielem zmarłego, wyraził gotowość ukończenia 
tego niekompletnego dzieła. Również z tego miejsca chciałbym wyrazić swe serdeczne po-
dziękowanie panu Krebsowi za bezinteresowne podjęcie się tej nadzwyczaj żmudnej i wyma-
gającej skrupulatności pracy. 

Jego współpraca w dużym stopniu wyszła na dobre tej sprawie, ponieważ teksty sporzą-
dzone zostały w pekińskiej mowie potocznej, którą opanował on po mistrzowsku. Liczne 
odniesienia do stosunków lokalnych znalazły w jego osobie doskonałego interpretatora. W 
najtrudniejszych przypadkach mógł on ponadto zasięgać opinii u samych aktorów pekiń-
skiego teatru cieni. Praca pana Krebsa rozciąga się przede wszystkim na trzech płaszczy-
znach. Po pierwsze przetłumaczył on samodzielnie i to na dodatek z wielką zręcznością 
sporą liczbę tekstów (łącznie 23, do tego partie solowe), których nie zdołał przetłuma-
czyć Grube. Tłumaczeniom tym w każdym poszczególnym przypadku nadał formę łatwą 
w odbiorze. Ukończył również niekompletne tłumaczenia Grubego, a gotowe już teksty 
tłumaczeń poddał gruntownej kontroli, której zmarłemu nie było już dane dokonać, po-
równując je z pierwotnym tekstem i dodając własne poprawki oraz wyjaśnienia. Poza tym 
sprawdził chińskie teksty, opracował w krytyczny sposób jeszcze nie odpisane teksty i cały 
materiał tekstowy przygotował do formy gotowej do druku. Zgodnie z życzeniem pani pro-
fesor Grube teksty chińskie wydrukowane zostały w drukarni Katolickiej Misji w Jenczou, 
w Szantungu, pod kierunkiem pana Krebsa. Tenże natomiast tom, publikowany w tym 
samym formacie co tamto opracowanie, nabyć można w wydawnictwie Ottona Harrasso-
witza w Lipsku. 

Strona tytułowa publikacji Emila Krebsa „Chiński teatr 
cieni”, wydrukowanej w 1915 r. w Monachium, 
w Wydawnictwie Ottona Harrassowitza z siedzibą 
w Lipsku
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Zgodnie z naturą rzeczy w przypadku opisania chińskich nazwisk wchodziło jedynie w 
rachubę użycie dialektu pekińskiego. Studia nad chińską mową potoczną prowadzono do-
tychczas niestety jedynie w bardzo ograniczonym stopniu. W dialekcie pekińskim opubliko-
wano dotychczas zaledwie kilka pieśni ludowych i niewielki zbiór krotochwil. Mamy z tego 
powodu nadzieję, że osoby, które w celach praktycznych lub naukowych zajmują się językiem 
stolicy Chin, znajdą dla siebie na łamach prezentowanej pracy bogaty i interesujący materiał. 
Niestety można jedynie ubolewać, że Grubemu nie było już dane objaśnić nam zasad chiń-
skiego teatru cieni. Nikt bowiem nie posiadał tak wyczulonego i głębokiego zrozumienia dla 
duchowego życia narodu chińskiego jak on. 

Wydawca pragnie zarazem wyrazić swe serdeczne podziękowanie dyrekcji Amerykań-
skiego Muzeum Historii Naturalnej w Nowym Jorku (American Museum of Natural History 
in New-York) za uprzejme udostępnienie rękopisu, jak również Królewskiej Bawarskiej Aka-
demii Nauk za udostępnienie opinii publicznej tej części spuścizny Grubego. Jeśli ta ostatnia 
jego praca przyczyni się badaczom, zajmującym się Chinami tu w Niemczech, do wytyczenia 
nowych dróg i stanie się bodźcem do dalszych badań na obiecującej wiele płaszczyźnie chiń-
skiego dramatu i teatrologii, to w najlepszy sposób służyć ona będzie pamięci o tym zasłużo-
nym badaczu. Działalność wydawcy ograniczyła się jedynie do przejrzenia i przygotowania 
manuskryptu do druku, dołożeniu wyjaśniających przypisów, uporządkowaniu materiału i 
dokonaniu korekt. 

Chicago, 24 sierpnia 1915 r.
Berthold Laufer.” 

Rainald Simon na łamach swego opracowania „Chińskie cienie, teatr cieni w Syczuanie, 
Zbiór w Eger”, wydanej przez Muzeum Teatru Lalek przy Muzeum Miejskim w Monachium, 
pisał na ten temat na stronie 10: 

„Na terenie Niemiec teatr cieni – jak napisał w 1940 r. sinolog Josef Raabe – wyciągnię-
ta została z gruzowiska zapomnienia dopiero dzięki ciężkiej pracy niemieckich sinologów”. 
Miał tu między innymi na myśli wielką pracę tłumaczeniową repertuaru jednej ze scen Pe-
kinu, której dokonali Wilhelm Grube i dawny tłumacz Niemieckiego Poselstwa w Pekinie, 
Emil Krebs („Chiński teatr cieni”, Monachium 1915). 

Tajny radca admiralicji dr W. Schrameier pisał 10 września 1917 r. do dyrektora Georga 
Baura, pełnomocnika Gustava Kruppa von Bohlen und Halbach: 

„Udało mi się zdobyć jeden egzemplarz tej książki, przy której wydaniu pan Krebs pra-
cował we wspaniały, o wiele bardziej rozległy sposób, niż ujęte to zostało w przedmowie do 
tej publikacji. Sam mi zresztą powiedział, że przeglądanie i korekta przetłumaczonych już 
tekstów sztuk teatralnych kosztowała go więcej trudu niż dokonanie własnych tłumaczeń.” 

Wedle wspomnień wnuczki Krebsa pani Brigitte Mayr z Gaienhofen, jej babcia bardzo 
często jej opowiadała, że jej zmarły małżonek bardzo często odwiedzał chiński teatr cieni. 
Zaciągał on na ten temat dodatkowych ogólnych informacji dla siebie i dla Niemieckiego 
Poselstwa, wykorzystując swe stosunki z chińskim dworem cesarskim. Gazety w dzisiejszym 
rozumieniu pojawiły się przecież dopiero około 1900 r. Do tego momentu wszelkie oficjalne 
publikacje ograniczały się jedynie do podawania informacji cesarskich do wiadomości. 
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Uwagi Krebsa na temat stosunków między Niemcami a Chinami 
(1920 r.)

W jednym z listów wysłanych 28 października 1923 r. do brata Emila Krebsa Alfreda, miesz-
kającego w Opoczce, Heinrich Cordes uważał, że podejście Emila do dotychczasowej polityki 

uprawianej przez Niemcy względem Chin musiało się z pewnością już zmienić: „(...) Jakże jed-
nak dziwiłem się Emilowi! Przekreślił on całkowicie ostatnie 20 lat i rzucał wokół siebie prze-

kleństwami, że nawet mi dech zaparło!”

Artykuł Emila Krebsa, obejmujący 50 stron, napisany w 1920 r. na temat „Obecności nie-
mieckiej w Chinach”, ujawnia jego krytyczny stosunek wobec dotychczasowej polityki Niemiec 
prowadzonej wobec Chin i ich ludności. Powyższa wypowiedź Cordesa znajduje w jego treści 
również swe uzasadnienie. 

Artykuł ten pozwala przy okazji dostrzec, iż ówczesne czasy wymagały od Krebsa nie tylko 
bycia tłumaczem, lecz również dyplomatą, który otrzymał głęboki wgląd w stosunki polityczne 
i gospodarcze Chin i z tego powodu jego rozległa wiedza uznawana była nie tylko w kręgach 
językoznawców. 

Krebs na łamach wspomnianego artykułu ukazał historyczne tło od 1689 r. i wymieniał 
pierwsze traktaty zawarte między Chinami i Rosją, dotyczące pokojowej wymiany handlowej na 
obszarach nadgranicznych pomiędzy obydwoma państwami, aby w późniejszym czasie przejść 
do omawiania mniej pokojowych wyobrażeń Portugalczyków, Hiszpanów i Holendrów. Opowia-
da on również szczegółowo o stosunkach angielsko-chińskich i kontaktach z innymi państwami 
europejskimi oraz o interwencjach Japonii. Ukazany tu został na wielu płaszczyznach proces sta-
łego ograniczania suwerenności Chin. Wzorcowo na licznych przykładach przedstawił również 
procesy zabezpieczania terytoriów Chin względnie aneksji, prowadzonych przez Anglię, Rosję 
i Japonię. W szczegółowy sposób omówił również powody niemieckich żądań terytorialnych 
(Kiauczou). Krebs mówił w tym kontekście o zajęciu tego obszaru przy użyciu siły (!) i nawiązy-
wał tym samym do następującej wypowiedzi: „W rzeczy samej! Około osiemdziesięcioletnie już 
dzieje bliższych stosunków Chin i państw europejskich stanowią nieprzerwany łańcuch naru-
szeń terytorialnych i suwerennych praw Chin, zarówno na obszarze politycznym, gospodarczym 
i kulturalnym. Ostatnia chyba próba Chin w postaci tak zwanego Powstania Bokserów z 1900 r.,  
prowadząca do uwolnienia się ze śmiertelnego uścisku znienawidzonych barbarzyńców i odbu-
dowy swego prastarego, sięgającego tysięcy lat odosobnienia w formie „Państwa Środka” pod 
rządami „Syna Nieba”, którą jedynie od czasu do czasu poruszały wewnętrzne walki, wydaje się 
dla postronnego, sprawiedliwego obserwatora co najmniej zrozumiała.” 

Krebs kontynuował: 
„Na płaszczyźnie handlowo-politycznej obce mocarstwa od samego początku wymusiły 

na Chinach koncesje i nałożyły na ten kraj różnego rodzaju ograniczenia, które hamowały 
jego wolny rozwój, a przede wszystkim w znacznym stopniu negatywnie wpłynęły na prowa-
dzenie uporządkowanej gospodarki finansowej.” W tym konkretnym wypadku wspomina on, 
m.in. angielski handel opium i związaną z nim taryfę celną. Celem uzupełnienia całości obrazu 
wskazuje również na koncesje prowadzące do wyzysku kopalń. Krebs omawia również szeroko 
zjawisko tolerancji religijnej Chińczyków, która po części okazała się jednak niekorzystna dla 
chińskiej ludności (zakupywanie posiadłości ziemskich na terenie tego państwa). Zaskakujące 
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zrozumienie wobec Powstania Bokserów wynika z następujących jego wywodów: „Za sprawą 
podejmowanej europeizacji Chin, nie zwracając przy okazji uwagi na Chińczyków i ich od-
rębność, która ugruntowana była na ich prastarej kulturze, stworzono na wszystkich płaszczy-
znach doskonały grunt do powstania ruchu, który znany jest pod nazwą Powstania Bokserów, 
lecz powinien być bardziej określany mianem narodowego zrywu Chin przeciwko ekspansji 
Europy na tereny Wschodniej Azji.” Wypowiedź tę rozwija jeszcze bardziej w kolejnych akapi-
tach swego artykuły i uzasadnia ją. 

Krebs omawia tu również rokowania, do których doszło po Powstaniu Bokserów i reprezen-
tuje pogląd, „iż rokowania, które doprowadziły do podpisania protokołu pokojowego w 1901 r., 
byłyby odpowiednim momentem do zaprowadzenia prawdziwej równowagi między obcymi in-
teresami w Chinach i politycznymi, finansowymi oraz gospodarczymi potrzebami samych Chin, 
a tym samym stworzenia dobrej podstawy do pokojowego wprowadzenia Chin do szeregu naro-
dów świata. (...) Ale niestety stała się rzecz dokładnie odwrotna.” 

Krebs krytykował żądania o odszkodowania stawiane wobec Chin w protokole końcowym 
z 1901 r. Oprócz olbrzymiej sumy odszkodowań w wysokości 300 milionów dolarów meksykań-
skich książę Czun jako „książę pokutnik” zmuszony został, aby przed obliczem cesarza Niemiec 
w Niemczech (Neues Palais w Poczdamie) w imieniu cesarza Chin wyrazić swe ubolewanie z po-
wodu zamordowania niemieckiego posła von Kettelera. Również rabunek, jak określił to Krebs, 
prastarych przyrządów astronomicznych z Obserwatorium Pekińskiego i wystawienie ich przed 
budynkiem Oranżerii w Poczdamie było wyrazem nadzwyczaj wysokiej „kultury”. 

Po wyrażeniu uwag i uzasadnień związanych z chińską rewolucją i opisaniu w tym kontekście 
politycznych celów Anglii, Rosji i Japonii na terenie Chin oraz wielu uwag na temat stosunków 
gospodarczych, Krebs przeszedł do opisu perspektyw Chin w przyszłości i możliwości włączenia 
się Niemiec z programami odbudowy tego kraju: „Otwarto nowe kopalnie, rozpoczęto budowę 
nowych tras kolejowych, wzniesiono nowe stacje radiowe. (...) Za sprawą poprawy i modernizacji 
ulic w większych miastach i w ich okolicy wzrosło zapotrzebowanie na samochody, planuje się 
również utworzenie poczty lotniczej. Krótko mówiąc, na wszystkich płaszczyznach nowoczesne-
go przemysłu i techniki panuje wielkie poruszenie w Chinach. 

Demontaż przyrządów astronomicznych w Pekinie
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Przemysłowy rozwój Chin jest jednak nie na rękę dla krajów, które są eksporterami i które na 
chińskich rynkach znajdują masowy zbyt swych produktów. Ponieważ jednak niemiecki handel z 
Chinami przed wojną nie opierał się na zbycie łatwych w produkcji artykułów masowych, dlatego 
też Niemcy nie powinny obawiać się postępującej industrializacji Chin. Same Chiny spełniają 
wszystkie warunki doskonałego przemysłowego rozwoju. Gdy chodzi o surowce, które stanowią 
podstawę przemysłu – przede wszystkim węgiel i rudę żelaza – to Chiny należą do najbardziej bo-
gatych państw węglowych świata, zaś przy swych rozlicznych pokładach rudy nie mogą narzekać 
na brak również tego surowca. Dysponują one również niewyczerpalnym rezerwuarem nadzwy-
czaj taniej siły roboczej. Rynek pracy przy olbrzymiej liczbie ludności jest wprost nieograniczony. 

Postępująca industrializacja Chin wymaga jednak oprócz wielkiej ilości materiałów pocho-
dzących z Europy przede wszystkim maszyn. Tutaj należy zatem upatrywać głównego obszaru 
przyszłej działalności Niemiec na terenie Chin. 

(...) Jednej wszakże rzeczy w pierwszej linii potrzebują Chiny do przeprowadzenia procesu 
swej industrializacji, a chodzi tu o organizatorów życia gospodarczego i inteligencję techniczną. 
(...) Na tych obszarach zadziałać powinno państwo, aby wspomóc niemieckich inżynierów w 
wyekspediowaniu ich ponownie do Chin, tak by mogli oni współpracować w przemysłowej roz-
budowie tego państwa. Również niemiecki kupiec powinien być w daleko idącej mierze wspie-
rany, aby otwarły się przed nim drogi prowadzące do Wschodniej Azji. Podstawę do tego można 
uzyskać tylko dzięki pracy dyplomatycznej, dzięki której zawiera się układy, które w przyszłości 
regulować będą stosunki handlowe z Chinami. 

(...) Japonia, jeśli zdobędzie się na rozsądek, będzie się musiała wycofać z dotychczasowej 
polityki, prowadzonej względem Chin, a z kraju, który sam potrzebuje swych surowców natu-
ralnych do swej własnej egzystencji, powinna na pokojowej drodze uczynić swego sojusznika. 

Neues Palais w Poczdamie
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Tylko wespół z Chinami, nigdy przeciwko Chinom, Japonia będzie mogła na stałe utrzymać swą 
wiodącą pozycję w Azji Wschodniej.” 

Teraz Emil Krebs przechodzi do podsumowania i pisze: 
„Niemcy, których celem powinna być pokojowa współpraca z Chińczykami, przetrwają i bez 

swej strefy wpływów, bez obszaru dzierżawy i bez obcych osiedli w Chinach. Niemcy na płaszczyź-
nie politycznej, o ile póki co w ogóle będzie dane temu państwu wywierać wpływy, powinny dążyć 
do wspierania dążeń Chin o międzynarodowe uregulowanie wszystkich postanowień ograniczają-
cych suwerenność tego państwa, czy miałoby się to dziać na arenie Ligi Narodów, czy też jeszcze 
lepiej na forum nadzwyczajnej międzynarodowej konferencji.”              

Krebs wspomina następnie o wszelkiego rodzaju żądaniach reparacji i wprowadzonych przez 
zwycięzców środkach kontroli, innych szkodliwych skutkach i wyrzeczeniach, które Niemcy znosić 
musiały po pierwszej wojnie światowej. Odnosząc się do przeszłości Chin Krebs konstatuje: 

„Doświadczenia, które Chiny w mniej lub bardziej jaskrawej formie zbierają od czasu, w którym 
udzielono im błogosławieństwa obcowania z kulturą europejską, Chiny, których kultura i moralność 
spoczywa na prawdziwych ludzkich wartościach, o których w państwach europejskich w tym samym 
czasie nie było jeszcze nawet mowy, stały pod względem etycznym na znacznie wyższym poziomie 
rozwoju, niż potrafiły to zademonstrować wszystkie europejskie narody, nie wyłączając tu tzw. pół-
cywilizowanego świata, prezentując swój poziom w prowadzonych przez niemal pięć lat zmaganiach 
na polach bitewnych i pokazując, czym jest ta prawdziwa kultura europejska i ideały, do których dąży. 

Niemcy spoglądają na ruiny swej chwały i swej wielkości, które musiały się załamać, gdyż bra-
kowało im wsparcia w sercach ich ludu. Lecz kto potajemnie jest w pełni świadom winy Niemiec 
w tym nieszczęściu i nędzy Chin oraz udziału w wojnie światowej, ten znajdzie również właściwą 
drogę do pokojowego odbudowywania zbrukanych niemieckich wartości w Chinach. Pod hasłem 
przewodnim »solamen miseris socios habere malorum« [łac. „pocieszeniem dla nieszczęśliwych 
jest znaleźć towarzysza cierpienia”] Niemcy i Chiny, Niemcy i Chińczycy powinni wspólnie praco-
wać, każdy wedle własnych możliwości, aby przekuć nieszczęście partnera w jego szczęście.

Pomnik Kettelera, który wystawiony został jako znak ostrzegawczy po zamordowaniu niemieckiego 
posła podczas Powstania Bokserów w 1900 r. w Pekinie i zniszczony został podczas wojny przez fran-
cuskich żołnierzy, odbudowany został niedawno jako pomnik wojenny w Parku Centralnym w Pekinie. 
Niechaj nowa inskrypcja wyryta na tym pomniku stanie się ostrzeżeniem dla każdego i dla jego kraju: 

Right over Might! (prawo ma pierwszeństwo przed siłą!)

Artykuł Krebsa na temat „języków w ogóle” względnie 
„wykorzystania nauki języków na potrzeby urzędników 

służby zagranicznej”. 

Historyczne Archiwum Fundacji Alfreda Kruppa von Bohlen und Halbach w Essen 
(FAH 4  E847, str. 89-120).

Na zakończenie prezentujemy artykuł Krebsa „Na temat języków w ogóle“. Jego manu-
skrypt znajduje się w Historycznym Archiwum Fundacji Alfreda Kruppa von Bohlen und 
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Przyrządy astronomiczne z Pekinu, które do momentu zwrócenia ich do Chin, wystawione były przed 
budynkiem Oranżerii w Poczdamie
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Halbach w Essen (FAH 4 E847, str. 89-120). Krebs otrzymał z Ministerstwa Spraw Zagra-
nicznych Niemiec propozycję napisania artykułu na temat „Wykorzystania nauki języków 
na potrzeby urzędników służby zagranicznej”. Uważał on ze swej strony wypowiadanie się 
na ten temat za pozbawione sensu, ponieważ wykorzystanie języków samo w sobie wynika 
z samego tematu i z tego też powodu we wrześniu 1919 r. wygłosił on w placówce handlu 
zagranicznego w Berlinie wykład „na temat języków w ogóle”. W piśmie z 01 października 
1919 r. skierowanym do dyrektora firmy Krupp Georga Baura wypowiedział się na temat 
własnego wykładu, iż jest to zwykła pogawędka, nie zaś praca o charakterze naukowym. Był 
on również przekonany, że nie wszystko z jego treści zostało zrozumiane przez słuchaczy. 
Gustac Krupp von Bohlen und Halbach reprezentował jednak pogląd, że artykuł ten po-
winien zostać opublikowany na łamach jakiegoś fachowego czasopisma. Nigdy jednak do 
tego nie doszło. Podkreślić należy w tym miejscu, że artykuł ten powstał przed prawie 100 
laty i jego zawartość, jak potwierdził mi pewien poczdamski lingwista, po części nadal jest 
dyskusyjna. 

Wykład ten, który wygłoszony został osobiście przez Krebsa, obejmuje 30 stron maszy-
nopisu i ukazuje odniesienia do łącznie ponad 90 języków i dialektów. Krebs na jego łamach 
przedstawia historię języków, ukazuje porównania językowe, wymienia cechy odróżniające 
języki (języki izolujące, aglutynacyjne i fleksyjne), pokazuje w rozległy sposób obce wpływy 
na języki (wyrazy obcego pochodzenia), opowiada o rozwoju języków i dialektów, skupia się 
na języku pisanym. Znaleźć tu również można wiele informacji na temat alfabetu, pisma kli-
nowego i hieroglifów. Na temat wykorzystania nauki języków obcych wypowiada się jednak 
bardzo krótko. Jego wypowiedzi na temat metod nauki języków pozwalają tylko powierz-
chownie ocenić jego własną drogę w tym kierunku, a na koniec słuchacze mają możliwość 
usłyszenia jego osobistego poglądu na temat wynalazku „sztucznych” języków ogólnoświa-
towych. Uważał on przy okazji, że jedynie dotykał wszystkich tych wymienionych tematów, 
uzasadniając je przykładami. Ze względu na obszerność treści tego wykładu, tylko część 
omawianych tu tematów cytowana jest w całości. Na początek jednak przyjrzyjmy się kilku 
uwagom Krebsa na temat historii języka. 

Przegląd na temat historii języka   

„Różnorodność języków we wszystkich okresach historii odczuwano jako okoliczność 
utrudniającą komunikację między narodami. Jedyną drogą do zrekompensowania w pew-
nym stopniu nieprzyjemnych skutków różnorodności językowej i umożliwienia wzajemnej 
komunikacji było uczenie się języków obcych. Jest znaną rzeczą, z jak wielkim zaangażowa-
niem młodzi Rzymianie poświęcali się studiom języka greckiego. Z najbardziej odległych 
czasów starożytności dotarły do nas również dzieła leksykalne i gramatyczne spisane w pi-
śmie klinowym, które semickim Asyryjczykom ułatwiały naukę języka Sumerów, którzy Se-
mitami nie byli, a którzy stali na wyższym poziomie kulturowym niż asyryjscy zwycięzcy.” 
Krebs wymienia tu kilka wydarzeń historycznych i kończy ten rozdział następującą uwagą: 
„Szczególne znaczenie dla Zachodu miał okres wypraw krzyżowych, który stworzył most 
do bliższego zapoznania się z bogatym życiem duchowym świata muzułmańskiego i z całą 
pewnością był inicjujący i stanowił pobudzającą pożywkę dla europejskiego humanizmu, 
dając między innymi możliwość zapoznania się z arabskimi tłumaczeniami pism greckich, 
po części nawet tych, których greckie oryginały zostały utracone, a które poznano właśnie 
tylko za pośrednictwem arabskich tłumaczeń.” 
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Językoznawstwo             

„Zajmowanie się językami obcymi, które wymaga uczenia się ze zrozumieniem ich konstruk-
cji i ich zjawisk gramatycznych, prowadziło również do tego, że dzięki temu lepiej można było 
poznać swój własny język, a tym samym etymologię, czyli naukę o pochodzeniu słów. Można by 
nawet sądzić, że bez zajmowania się językami obcymi ludziom nie przyszłoby na myśl zwrócić 
szczególną uwagę na konstrukcję własnego języka, której przecież początkowo nie potrzebowali 
się uczyć, i na fakt, iż skłoniło ich do tego dopiero porównanie z obcymi językami, porównanie, 
które podczas tłumaczenia z jednego języka na drugi samoczynnie się narzuca. Starożytność nie 
zaszła jednak zbyt dalece, gdy chodzi o etymologię. Jej wnioski były początkowo bardzo dziecin-
ne i bezwartościowe, jak pokazują to słynne przykłady „Lucus a non lucendo” [łac. „las nazywa 
się tak, bo w nim nie jest jasno”] i „Canis a non canendo” [łac. „pies, bo nie pieje”], które nie są 
bynajmniej żartami późniejszych filologów. 

Najważniejszym wynikiem tej działalności porównawczej, gdy wyszła ona poza swe pierwsze 
początki, w których jedynie dotykano tej tematyki, było stwierdzenie pokrewieństwa pewnych 
słów w obrębie różnych języków, a tym samym zainicjowanie badań na temat pochodzenia i sto-
sunków pokrewieństwa, a to doprowadziło ostatecznie do metodycznego prowadzenia porównań 
językowych i do ustalenia istnienia przeróżnych wielkich rodzin językowych. 

Punktu wyjścia do metodycznego rozwoju tej nowej gałęzi wiedzy dostarczyły dokładne stu-
dia sanskrytu w poprzednim stuleciu i uzyskane dzięki temu informacje na temat jego pokre-
wieństwa z całym szeregiem języków, które ujęto pod wspólną nazwą języków indoeuropejskich. 
Należą do niej następujące grupy językowe: indyjska, irańska (przede wszystkim na terenie Per-
sji), ormiańska, grecka, iliryjska (albańska), romańska, celtycka, germańska. Każda z tych grup 
rozpada się znów na mniejsze podgrupy, tak iż dzięki temu dla tej największej i najważniejszej dla 
nas grupy językowej, która panuje na większości obszarów Europy, posiadamy bardzo dokładną 
genealogię.              

Gruntowne badanie zasad, zgodnie z którymi głoski najstarszych znanych członków tej gru-
py stopniowo ulegały zmianom, umożliwiły nawet, przy użyciu tych zasad wstecz, na stworzenie 
przybliżonego obrazu prajęzyka, który był wspólny dla wszystkich Indoeuropejczyków, zanim 
zdołali się oni rozdzielić, a z biegiem stuleci rozpadli się na odrębne pod względem językowym 
osobne narody. 

Metod i wyników badań nad językami indoeuropejskimi zaczęto odpowiednio używać rów-
nież względem innych języków i udało się doprowadzić do tego, że przynajmniej zależności mię-
dzy najważniejszymi językami stały się dla nas obecnie jasne, nawet jeśli nie rzucają się one tak 
bardzo w oczy, jak ma to miejsce w przypadku języków indoeuropejskich. Udało się zatem więk-
szość innych języków zebrać również w większe grupy językowe, z których najważniejszymi są: 

uralsko-ałtajska liga językowa (język fiński z jego najbliższymi krewnymi, estońskim, lapoń-
skim itd., język węgierski, języki tureckie, język mongolski, język mandżurski, prawdopodobnie 
również język japoński i język koreański), grupa języków malezyjsko-polinezyjskich, grupa ję-
zyków semickich (język asyryjsko-babiloński, język hebrajski, język fenicki, język punicki, język 
syryjski, język arabski, język etiopski; z powodu zmieszania z północnoafrykańskimi tzw. hamic-
kimi elementami, głównym przedstawicielem tej grupy jest staroegipski z późniejszym językiem 
koptyjskim), indochińska grupa językowa obejmuje oprócz języka chińskiego przede wszystkim 
język syjamski, birmański i tybetański, grupa obszaru językowego Bantu, której najbardziej zna-
nych przedstawicielem jest język suahili, panuje nad sporą częścią Afryki. Bardzo dużą grupę 
tworzą liczne języki Indian w Ameryce, które blisko spokrewnione są również z językiem Eski-
mosów.”
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Badania porównawcze języków   

„Gałąź wiedzy, zajmująca się badaniem porównawczym języków, naturalnie nie zakoń-
czyła jeszcze swej działalności, ponieważ niektóre z języków nie zostały jeszcze wystarczająco 
poznane i zbadane. Również w przypadku tych z nich, które dobrze są znane pod względem 
swej budowy, badania nie doprowadziły do żadnych wyników, które powszechnie zostałyby 
zaakceptowane. 

Tak na przykład język japoński i wyraźnie z nim spokrewniony język koreański (wy-
raźnie odróżniającą ich cechą jest koniugacja przymiotników, podobnie jak to ma miejsce 
z czasownikami) zaliczany jest do języków uralsko-ałtajskich. Ale z całą pewnością, z jaką 
mamy do czynienia w przypadku innych języków tej grupy, nie można ich tu jeszcze zaliczać.

Tak na przykład język syjamski według ogólnych poglądów zalicza się do grupy języków 
indochińskich. Obraz ten zakłóca jednak okoliczność, że w przeciwieństwie do języków re-
prezentowanych przez tę grupę dopełnienie przymiotnikowe i dopełniacz umiejscowiony 
jest po podmiocie, jak ma to miejsce w językach malajskich. Dlatego też niektórzy zaliczają 
język syjamski w rzeczywistości do języków malajskich i wolą uznawać słowa indochińskie, 
z których język ten składa się w głównej mierze, do słów obcego pochodzenia, które z cza-
sem wyparły pierwotne elementy malajskie z języka. Wydaje mi się to czymś zupełnie hor-
rendalnym. Niejasna jest również na przykład pozycja języka sumeryjskiego, który przez 
niektórych zaliczany jest do grupy uralsko-ałtajskiej. Sporo jednak rzeczy przemawia prze-
ciwko takiemu poglądowi. Wydaje się o wiele bardziej prawdopodobne, że ma on związek z 
językami kaukaskimi, których najbardziej znanym przedstawicielem jest język gruziński, bo 
posiada wspólną z nimi cechę tworzenia wyrazów poprzez dodawanie końcówek do tematu. 
Czy jednak język gruziński zaliczyć można do grupy uralsko-ałtajskiej, na to brak jedno-
znacznych dowodów. 

Przeglądając niepodważalne wyniki, jakich nauka badań porównawczych nad językami i 
ich pogrupowanie dostarczyły nam w stosunkowo krótkim okresie niecałych 100 lat, można 
z pewnością wyrazić nadzieję, iż późniejsze badania przyniosą nam jasność w stosunku do 
rzeczy wątpliwych i nieznanych. Dochodzenie do prawdy na tej płaszczyźnie nie wynika je-
dynie z zainteresowań filologicznych, lecz dzięki odkrywanym zależnościom pokrewieństwa 
między językami prowadzi do ważnych wyników o znaczeniu historycznym i kulturowo-
-historycznym. 

Naturalnie delikatnie należy wyodrębnić te przypadki, gdzie jakiś naród przyswoił so-
bie jakiś inny język bądź całkowicie zrezygnował z własnego języka na rzecz innego, jak w 
przewidywalnym czasie nastąpi to w przypadku Mandżurów, z których większość nie ma 
już żadnego pojęcia o języku mandżurskim i co stało się już z Koptami na terenie Egiptu. 
Pomijając tego rodzaju przypadki, nauka języków obcych niemal stale dostarcza nam narzę-
dzi, pozwalających na rozstrzyganie, czy i w jak dalekim stopniu przeróżne rasy i narody są 
ze sobą spokrewnione i w jaki sposób należy je przydzielić do rodzin językowych, których 
poszczególni członkowie kiedyś tam musieli zamieszkiwać we wspólnej praojczyźnie i to 
właśnie tam wykształcić musieli określony charakter plemienny, i to właśnie tam, podczas 
tego wspólnego zamieszkiwania, dojść musiało do rozwoju ich odrębnej kultury, nawet jeśli 
w późniejszym czasie w momencie pierwszego pojawienia się na kartach historii ludy te wy-
stępowały już osobno i wydają się różnić tradycją i zwyczajami. 

Zatem etymologia opiera się przede wszystkim na językoznawstwie. Naturalnie i ta gałąź 
nauki przejść musiała przez okres swych dziecięcych chorób. Chęć do dokonywania porów-
nań prowadziła do doszukiwania się porównań tak, gdzie niczego nie można było ze sobą 
porównywać, a na podstawie podobnego brzmienia słów o takim samym lub podobnym 
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znaczeniu starano się wyciągać najbardziej nierozważne wnioski. Tym sposobem na przy-
kład, aby przytoczyć w tym miejscu tylko jeden z wielu przykładów, pochodzących z owej 
epoki pierwszej połowy poprzedniego stulecia, znany badacz języków Hans Conon von der 
Gabelenz wrzucał do jednego worka następujące słowa mandżurskie ze słowami indoeuro-
pejskimi: „aisin” złoto, metal, w języku niemieckim „Eisen”; „schun” słońce, w języku angiel-
skim „sun”; „aniya” rok, w języku łacińskim „annus”; „budschen” las, w języku niemieckim 
„Busch”; „ilenggu” język, w języku łacińskim „lingua”; „morin” koń, w języku niemieckim 
„Mähre” [szkapa]. 

Rzeczy, najbardziej budzących grozę, dokonał na tej płaszczyźnie w najnowszych cza-
sach angielski sinolog Edkins, który na podstawie wymyślonych przez siebie prawideł do-
tyczących głosek nie zawahał się udowodnić, że język chiński jest blisko spokrewniony z 
językiem hebrajskim. Etymologiczne tłumaczenia, że chińskie słowo „ma” [koń] równe jest 
z niemieckim słowem „Mähre” [szkapa], „reo dze” równe jest niemieckiemu słowu „Mütze” 
[czapka], „wadze” [pończocha] odpowiada niemieckiemu słowu „Wade” [łydka] nie powin-
ny zatem dziwić. Jest to nic innego, tylko ewidentna bzdura. Czymś zupełnie innym jest 
wykorzystywanie tego rodzaju przypadkowych podobieństw na zasadzie wsparcia pamięci 
przy zapamiętywaniu nowych słówek. Jest to bardzo pomocnicze narzędzie, z którego ja sam 
bardzo często korzystam. 

Dziecinnych ludzi pokroju dra Edkinsa spotkać można naturalnie i dziś. Na szczęście nie 
szkodzą oni już tak bardzo. Szczególnie zwodniczy mogą być dla szerszej opinii publicznej 
natomiast ci, którzy upierają się przy swym wyrobionym zdaniu i próbują je udowadniać 
przy pomocy dostępnego im aparatu naukowego. Tak na przykład Węgier Csoma de Körös 
wbił sobie mocno do głowy, że ojczyzną jego ziomków musi być Tybet. Wybrał się tam nawet, 
aby na miejscu podjąć się swych badań i zmarł w Darjiling. Ponieważ w dziedzinie języka 
tybetańskiego zyskał on zasłużoną sławę, dlatego też w umysłach wielu Węgrów ugruntował 
się pogląd, że tybetański i węgierski rzeczywiście są ze sobą spokrewnione, co oczywiście 
kompletnie nie ma miejsca. Tego rodzaju wybryki nie szkodzą dziś już językoznawstwu. Nie 
da się go już zepchnąć z raz obranego spokojnego naukowego kursu.” 

Alfabet, pismo klinowe i hieroglify   

„Obecnie nie istnieje już zbyt wiele ludów, które nie byłyby w stanie wyrazić swego ję-
zyka w pisemnej formie. Szczególnie misjonarze byli tą grupą osób, która ludom stojącym 
na niższym poziomie rozwoju przekazała umiejętność posługiwania się obcym alfabetem, 
przeważnie łacińskim lub wynalazła dla nich własne znaki pisma. 

Inne narody, zapożyczając obce alfabety, same powymyślały pismo dla własnego języka. 
Tak na przykład Czerkies Sikwayi przed około 100 laty obdarował swych ziomków alfabetem 
sylabowym, za którego podstawę przyjął on litery łacińskie, lecz wykorzystał je w dowolny 
sposób, ponieważ nie znał ich brzmienia. Z całą pewnością nie można tego uznać za żadne 
wielkie osiągnięcie. 

Jednym z największych osiągnięć ludzkości było samo w sobie wynalezienie pisma. 
Pierwsi ludzie, którzy poczuli potrzebę przesłania nieobecnej osobie wiadomości w formie 
innej niż ustna, nie posiadali żadnych innych możliwości, jak tylko ukazania mu swych myśli 
w formie obrazków zrozumiałych dla odbiorcy. Z czasem przyzwyczajono się do konwencjo-
nalnych obrazków, a w ten sposób powstało pismo obrazkowe (tzw. pismo piktograficzne). 
Żadnych innych początków pisma nie potrafię sobie po prostu wyobrazić. 

Przykład pisma obrazkowego widzimy na przykład w zachowanych do naszych czasów 
tekstach starożytnych mieszkańców Meksyku. Nie było ono w zasadzie jeszcze w pełni wła-
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ściwym pismem. Chodzi w tym wypadku jednakże o całkiem określony system rysunków w 
stereotypowej formie, które dzięki nadpisywaniu i układaniu w szeregi owych rysunków od-
dawało w formie pisma złożone słowa i częściowo umożliwiało również tworzenie związków 
składniowych. Lecz ogólnie brakowało tu możliwości wyrażania odniesień gramatycznych, 
tak iż teksty te nie nadawały się w zasadzie do czytania, lecz jedynie do interpretowania. 

Najsłynniejszymi rzeczywistymi pismami piktograficznymi, używanymi przez narody, które 
wytworzyły własną kulturę, są pismo chińskie, staroegipskie i pismo klinowe. Spośród wszystkich 
wymienionych najbardziej wykształciło się pismo chińskie, które wspaniale nadawało się do wy-
rażenia języka tego narodu. Pismo klinowe Sumerów, które przejęli od nich semiccy Asyryjczycy, 
a które w większości przypadków pozwala dokładnie na odczytanie słowa z pełnym podaniem 
jego brzmienia i egipskie hieroglify –całkowicie pozbawione są brzmienia i ustępują dalece pismu 
chińskiemu. 

Chińskie znaki zawsze były znakami oddającymi całe słowa i wykorzystywane są jako znaki 
oddające całe sylaby jedynie wówczas, gdy Chińczycy są zmuszeni oddać w nich obce wyrazy, na 
przykład słowo „deutsch” [niemiecki] oddawane jest przez trzy słowa „te-i-tschi”, które w języku 
chińskim oznaczają „cnotę”, względnie „sens” lub „decyzję”, jednakże w tym kontekście nie mogą 
być rozumiane jako słowa, lecz jako pojedyncze sylaby.   

Znaków asyryjskiego pisma klinowego używano po części jako znaków wyrażających sło-
wa, po części jako znaków oznaczających sylaby, a po części jako tak zwanych determinaty-
wów, czyli znaków oznaczających klasę pojęciową. Podam tu przykład dla lepszego wyjaśnie-
nia. Grupa złożona z trzech poprzecznych klinów wyobrażała w pierwotnej formie górę, która 
po sumeryjsku nazywa się „kur”, identycznie w tym języku nazywa się kraj, a zatem grupy tej 
używano zarówno do oddania słowa „góra”, jak i słowa „kraj” i za każdym razem odczytywano 
ją jako „kur”. W języku asyryjskim słowo góra brzmi – „sadu”, zaś kraj – „matu”, i wspomniana 
grupa używana była w celu oddania obu tych słów. Oprócz tego używano jej jako czystego 
znaku sylabowego dla oddania sylab „kur”, „sad” i „mat”, w końcu zaczęto ją stawiać również 
przed nazwami krajów i gór, lecz w ogóle jej nie czytano, wyłącznie jedynie po to, aby podkre-
ślić, że stojąca za nią grupa znaków jest właśnie tego rodzaju nazwą. Te przeróżne schematy 
różnorodnego użycia znaków pisma klinowego są tak przemieszane, że czytanie tego pisma nie 
jest żadnym łatwym zadaniem. 

Starożytni Egipcjanie przedarli się wprawdzie od użycia swych hieroglifów jako znaków na 
oznaczenie całych słów i znaków oznaczających klasę pojęciową do znaków sylabicznych, a nawet 
do stworzenia rzeczywistego alfabetu opartego na głoskach, lecz tych przeróżnych form używali 
równolegle do końca istnienia swej państwowości i nie wykonali oni kroku do wyłącznego uży-
wania alfabetu, jakkolwiek bliski wydawał się on do wykonania. Przede wszystkim nie wykonali 
oni jednak również najmniejszej próby oddania swych samogłosek, tak iż nie znamy przez to 
dokładnej wymowy większości staroegipskich słów, a o wokalizacji tego języka od czasu do czasu 
możemy sobie wyrobić przybliżone wyobrażenie na podstawie języka koptyjskiego, który posłu-
guje się alfabetem składającym się w głównej mierze z liter greckich. 

Pismo hieratyczne i demotyczne nie stanowią żadnych odrębnych rodzajów pism, lecz są 
jedynie nietrwałymi odmianami pisma hieroglificznego, do tego stopnia, że w piśmie hieratycz-
nym piktogramy wyrysowane są w całkowicie delikatnych zarysach, zaś w piśmie demotycznym 
w ogóle nie można ich rozpoznać. Pismem hieratycznym zapisywano na przykład koncepty in-
skrypcji, które potem w formie hieroglifów umieszczano na świątyniach itd. 

Rodzi się tu pytanie, czy wspomniane trzy systemy pisma mają wspólne początki. W tym 
właśnie celu zajmowałem się pismem klinowym i hieroglifami i doszedłem przy okazji do prze-
konania, że każde z tych pism powstało samodzielnie i niezależnie jedno od drugiego. Fakt, iż 
pewne obrazki [piktogramy] na oznaczenie konkretnych przedmiotów w swej pierwotnej formie 
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są ze sobą zgodne we wszystkich trzech rodzajach pisma, tak na przykład na oznaczenie ust, góry, 
i że oddając słowo „ryba” rysowano rybę, a nawet, że dla pewnych abstrakcyjnych pojęć stoso-
wano podobne schematy myślowe, jak na przykład znak „ta” w języku chińskim oznacza „wielki” 
i ukazuje człowieka z rozpostartymi ramionami, a języku egipskim słowo „heh”, które oznacza 
dużą liczbę i ukazuje człowieka, który wyobrażony jest z podniesionymi do góry obiema rękami, 
niczego jeszcze nie udowadnia, ponieważ były to obrazki, które wszędzie same z siebie musiały 
się narzucać. Lecz poza tym te trzy systemy jednoznacznie się od siebie różnią i rozwijały się dalej 
w całkowicie odbiegającej od siebie formie. Skoro bowiem pismo chińskie przetrwało przez tysią-
ce lat aż do dnia dzisiejszego, to oba pozostałe systemy dawno już wyszły z użycia. 

Kwestia, czy pismo fenickie, jak niektórzy sądzą, powstało z hieroglifów, czy było samo-
dzielnym wynalazkiem Fenicjan, nie została jeszcze w pełni rozstrzygnięta. Zastanawiająca w 
przypadku pochodnej od hieroglifów wydaje mi się przede wszystkim okoliczność, że semic-
kie litery i ich nazwy w ogóle nie pasują do egipskiego pisma spółgłoskowego. Aby wyjaśnić 
to na konkretnym przykładzie, to semicka litera „Alef ” wyobraża głowę woła, odpowiednia 
egipska litera natomiast ptaka (orła), semickie „Beth” odnosi się do domu, natomiast egipskie 
„b” wyobrażane jest przez ludzką nogę. W zamian za to należy jednak przyjąć, że w przypadku 
zapożyczenia Fenicjanie musieli korzystać z wzorców egipskich. Niech będzie tak, jak chce, w 
każdym jednak razie to właśnie Fenicjanom większa część świata zawdzięcza swe pismo. Ponie-
waż z alfabetu fenickiego powstało pismo hebrajsko-aramejskie, następnie greckie (którego na-
zwy liter pozostają nadal aramejskie), potem pismo łacińskie, stworzona na podstawie alfabetu 
greckiego cyrylica, którą posługuje się duża część Słowian, pismo arabskie, pismo etiopskie, 
pismo syryjskie, które swego czasu służyło za wzór do stworzenia pisma ujgurskiego, z którego 
w końcu wywodzi się pismo mongolsko-kałmuckie i ostatecznie pismo mandżurskie. 

Skoro pośród chrześcijańskich narodów Europy dominuje pismo łacińskie, to pismo arabskie 
za sprawą ekspansji Islamu bezwzględnie narzucone zostało podbitym przez tę religię narodom, 
niezależnie od tego, że stworzone zostało na potrzeby języka semickiego, co bez trudności roz-
poznać można po określeniu jego głosek, i niezależnie od tego, czy pasowało ono narodom nie 
będącym semitami, czy też nie. Z tego powodu, zgodnie z moją wiedzą, wszystkie muzułmańskie 
narody używają alfabetu arabskiego, poza jedynym wyjątkiem – Jawajczyków. Bierze się to praw-
dopodobnie stąd, że Islam zaprowadzony został na Jawie stosunkowo późno, gdy fanatyzm nie 
odgrywał już takiej roli, jak w czasach pierwszych kalifów. 

Zaprowadzenie pisma arabskiego pośród ludów nie będących Semitami nie było szczęśliwą 
okolicznością, znacząco bowiem utrudnia ono naukę ich własnych języków. Jedyny semicki alfa-
bet, który regularnie oznacza samogłoski, a mianowicie poprzez niewielkie zmiany i dodatki do 
spółgłosek, to język etiopski. 

Starożytni Hindusi posiadali własny bardzo wykształcony alfabet, o którego początkach nic 
bliższego nie wiadomo. Udzielił on wzorców dla alfabetów ludów Indii, nie będących muzuł-
manami, jak również dla Tybetańczyków, Syjamczyków, Birmańczyków i Jawajczyków. Warto 
w tym miejscu wspomnieć również alfabet ormiański, o którego historii i wynalazcy posiadamy 
dokładne informacje, które jednak dziwacznym sposobem przemilczają fakt, na podstawie które-
go pisma on powstał. Prawdopodobnie jego części składowe są imitacjami liter greckich i innych 
alfabetów. 

Wydaje się, że alfabet gruziński powstał w oparciu o alfabet ormiański – kolejność liter w obu 
alfabetach nie jest co prawda ta sama, lecz przynajmniej częściowo się ze sobą pokrywa. 

Na terenie Wschodniej Azji pismo chińskie zdominowało cały chiński obszar kulturowy. 
Wprawdzie Japończycy twierdzą, że jeszcze przed zaprowadzeniem pisma chińskiego w Japonii 
posiadali oni już swój własny alfabet, który nazywali „pismem bogów” i który wykazywał zapo-
życzenia z alfabetu staroindyjskiego, jednakże obecnie powątpiewa się w prawdziwość tych infor-
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macji. W okresie historycznym Japończycy stale posługiwali się chińskimi znakami pisma, rów-
nież do oddania czysto japońskich słów i dopiero stosunkowo późno wynaleźli oni oba rodzime 
pisma sylabiczne, które zarazem również są chińskiego pochodzenia. Prostszy z nich, nazywany 
Katakana, składa się z mocno okrojonych chińskich znaków, natomiast trudniejszy, Hiragana, 
z nieskróconych chińskich znaków zapisywanych w bardzo płynnej pochyłej formie. Również 
Koreańczycy posługują się oprócz pisma chińskiego prostym pismem literowym, u podstaw któ-
rego leży prawdopodobnie alfabet indyjski. Wietnamczycy używają zmodyfikowanego pisma 
chińskiego, zaś od czasu ekspansji Europejczyków także alfabetu łacińskiego z wieloma znakami 
diaktrycznymi używanymi dla rozróżnienia liter. 

Łatwo można zauważyć, iż w stosunku do wielości języków liczba przeróżnych rodzajów 
pisma jest niezwykle mała.” 

Metody nauki języków obcych   

„Co dotyczy metody tego, jak najlepiej uczyć się języka obcego, to nie można w tym miej-
scu podać żadnych ogólnych wskazówek. W tym wypadku właściwą drogę wytyczyć muszą 
skłonność i uzdolnienie każdego człowieka z osobna, jak również zewnętrzne okoliczności. 

Ja sam staram się najpierw gruntownie poznać zasady gramatyki danego języka, przy któ-
rej to okazji tak czy owak nabywa się wystarczającego zasobu słów, który z kolei umożliwia 
rychłe przejście do lektury. Gdy chodzi o bardziej odległe języki, których oryginalne dzieła lub 
antologie nie zawsze są pod ręką, to w pierwszej kolejności zalecałbym ćwiczenia z czytania 
Nowego Testamentu, który zdołano już przełożyć na bardzo wiele języków i dlatego stanowić 
może doskonałe wprowadzenie do lektury, gdyż wszyscy znamy przecież już jego treść. Przy 
wielu językach orientalnych korzystałem z niego z powodzeniem. Najlepiej zawsze czytać na 
głos, aby ucho zdołało przyzwyczaić się do obcego brzmienia. Jeżeli ktoś zamierza nauczyć 
się również mówić w danym języku, to kontakt z ludźmi wychowanymi w tym języku jest 
nieodzowny. Bez ćwiczeń ustnych nie jest możliwe, by nauczyć się mówić w obcym języku i 
być rozumianym w mowie, nawet jeśli tak dobrze potrafimy czytać w tym języku. Z drugiej 
jednak strony nauka oparta o czyste papugowanie i kontakty bez równoczesnego studiowania 
gramatyki nigdy nie doprowadzi do dogłębnego poznania danego języka. 

Na temat nauki języka chińskiego w szczególności wypowiedziałem się już na łamach 
wspomnianego artykułu, opublikowanego w „Archiwum Chińskim”. Chciałbym dodatkowo 
zauważyć, że napisałem go z cudzej inicjatywy i w szczególnym celu, aby zachęcić do prak-
tycznych studiów języka chińskiego, i dlatego celowo przedstawiłem całą sprawę w nieco ła-
twiejszy sposób, niż wygląda ona w rzeczywistości. Wykluczyłem również z omawiania język 
pisany sfer wyższych. Do gruntownego zrozumienia języka chińskiego należy jego znajomość 
oczywiście tak samo, jak w przypadku osób, które rzeczywiście chcą opanować język japoński, 
a które poza japońską mową potoczną powinny również poznać stary i obecny język pisany 
oraz przynajmniej w pewnym stopniu część języka chińskiego.

Pomijając oba wspomniane języki stwierdzić wypada, że poważniejsze różnice między ję-
zykiem mówionym i pisanym istnieją poza tym tylko w języku greckim i częściowo w armeń-
skim, w mniejszym zaś stopniu w języku tybetańskim, mongolskim i arabskim. W większości 
pozostałych języków są to przeważnie bardziej różnice związane ze stylistyką. 

Do studiowania języka chińskiego znajomość języka mandżurskiego nie jest potrzebna, 
lecz przydaje się przy poznawaniu literatury klasycznej ze względu na liczne mandżurskie 
tłumaczenia. Dla człowieka, który pracuje jako urzędnik w Pekinie, poznawanie tego języka 
stanowi przyjemność. W kontaktach z mandżurskimi książętami miałem wiele radości, po-
dobnie jak znajomość języka mongolskiego okazała się przydatna w kontaktach z Mongołami. 
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Przy dogłębnej nauce języka tureckiego uważam znajomość języka arabskiego i perskiego za 
nieodzowną, podobnie jak przy nauce języka hindi i afgańskiego, podczas gdy do pełnego zrozu-
mienia języka syjamskiego i birmańskiego niezbędne są znajomości języków Indii. 

Naturalnym środkiem, prowadzącym do przełamywania różnorodności językowej, jest na-
uka języków obcych. Lecz ludzkim możliwościom postawiono granice. Dlatego już w okresie 
starożytności znaleziono wyjście z tej sytuacji, faworyzując w kontaktach międzynarodowych 
pewne określone języki. Tego typu rolę na obszarze Azji Przedniej i aż do Egiptu przez długi czas 
odgrywał język asyryjski, który w późniejszym czasie zastąpiony został językiem aramejskim, a 
jeszcze później zdecydowanie rolę tę przejął język grecki. 

Na terenie Europy język łaciński przez długi czas był międzynarodowym środkiem komuni-
kacji, do czasu, gdy wyparty on został przez język francuski służący za język dyplomacji, podczas 
gdy obecnie język angielski jest na najlepszej drodze, aby stać się językiem światowym. 

Nad całym islamskim kręgiem kulturowym aż do Afryki i po chińskie obszary Turkiestanu 
panuje język arabski. Na obszarach Oceanu Spokojnego wyjątkową pozycję o charakterze po-
wszechnego środka komunikacji zdobył język malajski, do czego zresztą doskonale się nadaje 
ze względu na łatwość jego wyuczenia się i jego prostą konstrukcję brzmieniową. Dlatego też w 
kręgach holenderskich słyszałem poglądy, że z tego powodu nadawałby się do rangi języka świa-
towego, co rzeczywiście pod wieloma względami nie jest złym pomysłem.

W niektórych krajach, które prowadzą rozległe kontakty handlowe, lecz posługują się ję-
zykami, które są trudne w nauce, potrzeba porozumienia się doprowadziła do powstania nie-
zgrabnych zniekształceń językowych, z których najbardziej znanym jest tzw. „pidżyn angielski” 
na terenie Azji Wschodniej. Określenie to nie ma nic wspólnego z angielskim słowem „pigeon” 
[gołąb], lecz jest dopasowanym do chińskiej wymowy angielskim słowem „business”, a zatem 
wyrażenie to oznacza tym samym „angielski biznesowy”. Ten żargon składa się w większości z 
angielskich, w mniejszym zaś stopniu portugalskich słów oraz zniekształconych słów kilku in-
nych języków, dopasowanych w wymowie do wschodnioazjatyckich narządów mowy. Słowa te 
nie podlegają odmianie i ułożone są konstrukcyjnie zgodnie z zasadami gramatyki chińskiej. 
Nie jest to bynajmniej, jak często sądzi się tu w Niemczech, powszechny środek komunikacji 
językowej pomiędzy Chińczykami i obcokrajowcami, lecz w wyznaczonych na strefy dzierżawne 
miastach portowych służy on do porozumienia się między lokalnymi kupcami i ich posłańcami 
a obcokrajowcami, którzy nie znają języka tego kraju. Na terenie Cingtao z biegiem czasu roz-
winął się w kontaktach z Chińczykami podobny zniekształcony język niemiecki. Mieszany język 
określany mianem „Lingua franca” powstał ze względu na podobne potrzeby na obszarze rejonu 
Morza Śródziemnego.” 
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