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K rz y s z t o f  P a w l i k

POPIERSIE KRÓLOWEJ NEFERTITI WYSTAWIONE W 1930 R. W NYSIE?

W publikacji Gabrieli Po³utrenko znalaz³a siê wiadomo�æ: �Nach langen Bemühungen konnte am
24. August 1930 eine Nofretetebüste im Neisser Museum präsentiert�1. Autorka nie poda³a podstawy
�ród³owej tej informacji.

W 1997 r. w zwi¹zku z obchodami 100. rocznicy powstania Muzeum w Nysie przygotowa³em
referat na temat historii dawnego Kunst- und Altertumsmuseum in Neisse w okresie do 1945 r. Dys-
ponowa³em artyku³em F.-Ch. Jarczyka na temat historii Towarzystwa Sztuki i Staro¿ytno�ci w Nysie
i prowadzonego przezeñ muzeum, w którym to artykule ju¿ 20 lat temu zosta³a zamieszczona ta sama
wiadomo�æ, jedynie w innym szyku wyrazowym2. Jarczyk powo³a³ siê w tym wzglêdzie na sprawo-
zdanie roczne z dzia³alno�ci Towarzystwa3.

Wydawa³o mi siê jednak ma³o prawdopodobne, by tak cenny zabytek staro¿ytnej sztuki egipskiej
z ok. 1360 r. przed Chr. zosta³ wypo¿yczony przez Muzeum Egiptu (Ägyptisches Museum) w Berli-
nie-Charlottenburgu do muzeum w tak ma³ym o�rodku kulturalnym, jakim by³a Nysa. Poza tym tak
sensacyjne wydarzenie by³oby bez w¹tpienia odnotowane w prasie �l¹skiej, a zw³aszcza w lokalnych
gazetach w Nysie i okolicy.

Przed oddaniem tekstu referatu do druku postanowi³em problem wyja�niæ. Napisa³em wiêc list
do instytucji bêd¹cej w³a�cicielem zabytku. Pismem z 22 IV 1998 r. otrzyma³em odpowied� z Ägyp-
tisches Museum und Papyrussammlung w Berlinie-Charlottenburgu tre�ci nastêpuj¹cej:

�Es gibt in unserem Museum keine Tradition und keine Unterlagen, nach denen die Nofretete-
Büste in den 20er oder 30er Jahren irgendwo ausserhalb des Berliner Ägyptischen Museums ausge-
stellt war. Das Zitat aus �Beiträge zur Geschichte Schlesiens...� über eine Ausstellung in Neisse am
24.8.1930 ist daher nach aller Wahrscheinlichkeiten eine Fehlinformation.

Es ist auch nicht ganz richtig, wenn es im Zitat heisst, dass damals � um den 24. August 1930 �
Verhandlungen über eine Rückgabe der Büste an Ägypten im Gang waren. Diese Verhandlungen la-
gen im August schon einige Monate zurück und nachdem im Juni der zuständige preussische Mini-
ster seine Zustimmung verweigert hatte, war von einer Rückgabe keine Rede mehr.

I.A. Dr. Rolf Krauss�.

1 G. P o ³ u t r e n k o, Die Bildungsaktivitäten des Neisser Kunst- und Altertumsvereins (Bildung.
Facetten der wissenschaftlichen Kommunikation, hg. von M. Witt und W. Kunicki, Nysa�Wroc³aw
2007, s. 229�242, cyt. ze s. 234).

2 F.-Ch. J a r c z y k, Der Neisser Kunst- und Altertumsverein sowie sein Museum (Beiträge zur
Geschichte Schlesiens im 19. und 20. Jahrhundert. Hans-Ludwig Abmeier zum 60. Geburtstag, hg.
von P. Chmiel, H. Neubach und N. Gussone, Dülmen 1987, s. 52): �Am 24. August 1930 wurde in
den Räumen des Museums in einer Sonderausstellung die Nofretete aus dem Ägyptischen Museum in
Berlin gezeigt; damals waren gerade Auslieferungsverhandlungen über die berühmte Büste im Gange�.

3 Bericht über das Vereinsjahr 1930 (Jahrebericht des Neisser Kunst- und Altertumsvereins, Jg.
34, 1930, s. 6): �Die durch die Auslieferungsverhandlungen in aller Munde lebende Nofretete wurde
am 24. August in einer Sonderausstellung gezeigt�.
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Wobec definitywnego wyja�nienia sprawy przez instytucjê najbardziej autorytatywn¹ usun¹³em
z rêkopisu referatu fragment dotycz¹cy rzekomej ekspozycji w Muzeum w Nysie popiersia Nefertiti.
I w takiej postaci tekst zosta³ opublikowany4, a informacja b³êdna, nigdy publicznie niesprostowana,
pokutuje nadal w literaturze przedmiotu. A mo¿e w muzeum nyskim zosta³a wystawiona kopia s³yn-
nej rze�by z Muzeum Egiptu w Berlinie i wiadomo�æ o d³ugich staraniach (�nach langen Bemühungen�)
dotyczy wykonania kopii? Poniewa¿ akta dawnego Muzeum Sztuki i Staro¿ytno�ci w Nysie z okresu
do 1945 r. siê nie zachowa³y, mo¿na na ten temat snuæ jedynie przypuszczenia.

Wymieniona na wstêpie publikacja G. Po³utrenko sprawia wra¿enie opracowania tematu od pod-
staw, prawie wy³¹cznie na podstawie �róde³ drukowanych. Tymczasem wiele zagadnieñ zosta³o ju¿
wcze�niej opracowanych, a przynajmniej poruszonych w pracach innych autorów, przede wszystkim
we wspomnianym artykule F.-Ch. Jarczyka. Praca ta w przypisach publikacji G. Po³utrenko jest w³a-
�ciwie nieobecna, bo sprostowanie jednego b³êdu pope³nionego przez Jarczyka trudno uznaæ za cyto-
wanie. W ostatnim dziesiêcioleciu pojawi³o siê jeszcze wiele innych opracowañ w jêzyku polskim
i niemieckim5, autorce nieznanych. Z tego powodu liczne fragmenty pracy G. Po³utrenko stanowi¹
przys³owiowe wywa¿anie otwartych drzwi.

4 K. Pawl ik, Muzeum Sztuki i Staro¿ytno�ci w Nysie w latach 1897�1945 (Muzealnictwo, R. 40,
1998, s. 66�71); idem (Joseph von Eichendorff Konversatorium, 1998, nr 21, s. 32�53 [tekst w jêz.
niem. i pol., tyt. niem.: Kunst- und Altertumsmuseum in Neisse 1897�1945]).

5 Idem, Muzea na �l¹sku Opolskim w latach 1897�1945 (�l¹sk Opolski, R. 10, 2000, nr 3,
s. 38�41); idem (Zdarzenia Muzealne 2001, nr 24, s. 18�21); idem, Wojna i powodzie. Katastrofy
w dziejach Muzeum w Nysie (Ochrona Zabytków 2003, nr 1/2, s. 103�115); idem, Die Katastrophe
des II. Weltkrieges und die beiden Hochwasserkatastrophen von 1938 und 1997 in der Geschichte
des Neisser Museums (Proceedings of the International Congress Catastrophes and Catastrophe Ma-
nagement in Museums = Zbornik sa meðunarodnogo kongresa Katastrofe i za�tita od katastrofa
u muzejima, Sarajevo, 17�21 April 2001, ed. by S. Mader, Sarajevo� Innsbruck 2004, s. 148�163);
idem, Zarys historii muzeów w Nysie od koñca XIX wieku do 1945 roku, Muzealnictwo, t. 47, 2006,
s. 17�26; idem, Biblioteki w Nysie w latach 1810�1939 (Roczniki Biblioteczne, R. 35, 1991, z. 1/2,
s. 195�228); idem, Werneriana w zbiorach Muzeum w Nysie (Confinium, t. 2, 2007, s. 56�94).

W zwi¹zku z odpowiedzi¹ Marka Buraka na recenzjê Rainera Sachsa ksi¹¿ki Marka Buraka
i Haliny Okólskiej FRIEDHÖFE DES ALTEN BRESLAUS, Muzeum Architektury we Wroc³awiu,
Wroc³aw 2007.

Okazja prowadzenia polemiki w jednym miejscu, dana przez redaktorów �Sobótki�, jest wielk¹
szans¹ dla autorów i recenzentów, poniewa¿ w dogodny sposób umo¿liwia poznanie argumentacji
dyskutantów i czasem uwydatnia ró¿nice stanowisk. A tych w przypadku zrecenzowanej ksi¹¿ki jest
kilka. Przechodz¹c wiêc do pierwszego punktu, nale¿y stwierdziæ, i¿ ilustracji z b³êdnymi atrybucja-
mi, zaliczaj¹c do nich bezsporne nazwiska, np. grafików wykonuj¹cych dan¹ rycinê, doliczy³em siê
87. Je�li odwo³aæ siê do wypowiedzi Marka Buraka, ¿e liczba b³êdów nie przekracza 4%, to powinno
ich w tym segmencie ksi¹¿ki byæ co najwy¿ej 3 � tego stwierdzenia sam Autor chyba nie zamierza
podtrzymywaæ. Ostatecznie jest to jednak, z naukowego punktu widzenia, sprawa drugorzêdna. Ewen-
tualnych zainteresowanych zachêcam do osobistego zweryfikowania przeliczenia.

Podobnie jak M. Burak, uwa¿am, ¿e wiêkszo�æ spo�ród zakwestionowanych rzemie�lników to
twórcy o co najwy¿ej przeciêtnym poziomie umiejêtno�ci. W odró¿nieniu od niego nie widzê w tym
jednak mo¿liwo�ci usprawiedliwienia mniejszej dba³o�ci o poprawne odczyty i identyfikacje ni¿
w wypadku pierwszorzêdnych artystów. Wrêcz przeciwnie, powinni�my byæ �wiadomi, ¿e przewa-
¿aj¹ca czê�æ tkanki cywilizacyjnej Wroc³awia zosta³a stworzona w³a�nie przez tych przeciêtniaków,
a nie przez wielkich artystów. St¹d przy intensyfikacji badañ nad ró¿nymi aspektami jej historii w³a-
�nie oni bêd¹ pojawiaæ siê najczê�ciej. Wobec faktu, i tu znów jestem zgodny z M. Burakiem, i¿ wie-
my o nich bardzo niewiele lub zgo³a nic, recenzowana ksi¹¿ka si³¹ rzeczy bêdzie przede wszystkim
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