
 PORTRÉT CHLAPCE (Jan 
Rudolf Osers, nar. 1921)

 PORTRÉT JINOCHA 
(Ewald Osers, nar. 1917)

!"í m!, #e na"e muzeum m$#e 
vrátit obrazy rodin!, které p$-
vodn! pat%ily. Je to v&znamné 

s'ohledem na vyrovnání se s'historickou 
nespravedlností a' sou(asn! vyjád%ením 
setrvalého postoje )idovského muzea 

v'Praze a'jeho úsilí co mo#ná nejvíce p%i-
sp!t k'náprav! k%ivd zp$soben&ch b!hem 
n!mecké okupace,“ %ekl %editel muzea 
Leo Pavlát.  

„Na"e muzeum p%itom vychází #adate-
l$m vst%íc nad rámec restitu(ních zákon$, 

proto#e je na"í morální povinností u(init 
v"e pro to, aby se zkonfiskované p%edm!ty 
vrátily co nej"ir"ímu okruhu d!dic$. Po-
dobn&ch bezúplatn&ch p%evod$ v(etn! 
knih ji# )idovské muzeum v'Praze usku-
te(nilo celou %adu,“ dodal Pavlát.

„T

Dva pastely !idovského um"lce Maxe Soldingera (1906–1962) s#d"tsk$mi portréty Ewalda a#Jana Osersov$ch se té-
m"% na den p%esn" po 80 letech vrátily do rukou právoplatn$ch majitel&. Oba portréty byly v#roce 1942 kon'skovány 

v#byt", jej! do své deportace ob$vala matka obou bratr&, paní Jose'na (Fini) Osers (1894–1942). V#roce 2019 se na 
(idovské muzeum v#Praze ((MP) obrátili potomci rodiny s !ádostí o#pomoc p%i pátrání po um"leck$ch p%edm"tech 

a#cennostech ztracen$ch b"hem války. P%i této p%íle!itosti byly v#muzejních sbírkách identi'kovány dva portréty, 
které vnu)ce jejich p&vodní majitelky, paní Lence Warner, osobn" p%edal %editel (MP Leo Pavlát. 

!idovské muzeum v"Praze
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Rodinné portréty 
se po 80 letech vracejí
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 Rodinné portréty p%edal paní Lence Warner %editel (MP Leo Pavlát.

Oba obrazy se v'Josefinin! majetku na-
cházely do doby, ne# byla v' (ervnu 1942 
povolána do transportu. Z$staly v'zape(e-
t!ném byt! v'pra#ském Karlín!, kam byla 
na po(átku okupace nucen! p%est!hována 
z' p$vodní, mnohem prostorn!j"í rodinné 
rezidence a'kam si s'sebou vzala jen to, co jí 
bylo nejdra#"í. Oba portréty byly nakonec 
v'rámci likvidace vybavení bytu p%evedeny 
pra#skou Treuhandstelle (zvlá"tní odd!lení 
pro správu majetku zabaveného deportova-
n&m z'Prahy a'blízkého okolí) do jednoho 
ze skladi"* zabaveného majetku, které se 
nacházelo v'dnes ji# neexistující vinohrad-
ské synagoze v'Sázavské ulici. Odtud byly 
na p%elomu listopadu a'prosince 1944, tedy 
v'dob!, kdy ji# Josefina dávno ne#ila, vybrá-
ny pro sbírky pra#ského )idovského mu-
zea, (ím# byly de facto zachrán!ny. 

„+etla jsem v'memoárech svého str&ce, 
#e jsme m!li v'domácnosti obrazy a'dal"í 
cenné v!ci, tak jsme se rozhodli, #e se je 
pokusíme najít. Maminka pak v' pr$b!-
hu re"er"í zjistila, #e obrazy se dochovaly 
v')idovském muzeu v'Praze. Kdy# jsem 
se dozv!d!la, #e obrazy m$#eme získat 
zpátky, tak to byla velká radost pro celou 
rodinu. Mají pro nás samoz%ejm! velkou 
hodnotu, nebo* se jedná o'portrét mého 
otce a' str&ce,“ uvedla p%i p%edání obraz$ 
paní Lenka Warner.

Josefina Osers byla deportována trans-
portem AAh, kter& 10. (ervna 1942 od-
jel z'Prahy sm!rem na v&chod –'na území 
tehdej"ího Generálního gouvernementu. 
Jeho cílovou stanicí byl Lublin, kde pro-
b!hla selekce práceschopn&ch v!z,$. Val-
ná v!t"ina transportu byla ale zavra#d!na 
ve vyhlazovacím tábo%e Sobibór.

O'transportu AAh se velmi dlouho tra-
dovalo, #e se jednalo o'trestn& transport za 
Heydrichovu smrt. Jist! k' tomu p%isp!lo 
i' povále(né vnímání nejen terezínsk&ch 
v!z,$, ale zejména celková atmosféra stra-
chu, represivních opat%ení a'poprav, které 
rozpoutala okupa(ní správa protektorátu 
po Heydrichov! smrti. Podle historik$ 
v"ak není pravd!podobné, #e by se po-
dobná logisticky náro(ná operace mohla 
uskute(nit b!hem dvou t&dn$ jako odveta 
za atentát na Heydricha, jednalo se z%ejm! 
o'u# d%íve plánovan& transport.

Zatímco Josefina zahynula, oba její sy-
nové p%e#ili. Star"í Ewald p%e(kal válku 
v' britském exilu, mlad"í Jan Rudolf byl 
v'roce 1942 deportován do ghetta v'Za-
mo"(i, odkud se mu v"ak záhy poda%i-
lo uniknout, aby se pak do konce války 
za dramatick&ch okolností skr&val pod 
r$zn&mi identitami na území Ma-arska 
a'tehdej"ího Slovenského "tátu. 

P$vodním vzd!láním chemik, Ewald 
Osers ve svém novém domov! na ostro-
vech vystudoval slavistiku a'rusistiku. Pra-
coval pro rozhlasové vysílání BBC a' stal 
se uznávan&m p%ekladatelem (eské po-
ezie. B!hem svého #ivota p%elo#il více ne# 
50 básnick&ch sbírek a'dal"ích 100 knih, 
mezi jeho oblíbené autory pat%il Franti"ek 
Halas, Josef Hora, Vít!zslav Nezval, Ja-
roslav Seifert nebo Jan Skácel. P%ekládal 
také z' n!m(iny, nap%íklad divadelní hry 
rakouského dramatika Thomase Bern-
harda. V'roce 1997 jej tehdej"í prezident 
republiky Václav Havel ocenil Medailí Za 
zásluhy.

Men"í (ást sbírek a'fond$ )idovského 
muzea v' Praze v' sou(asnosti stále tvo%í 
p%edm!ty, které byly do sbírek za(len!ny 
v' letech 1942–1945 jako konfiskáty ze 
soukromého majetku #idovsk&ch vlast-
ník$ deportovan&ch od podzimu 1941 
z'Prahy a'blízkého okolí do ghett a'vyhla-
zovacích tábor$. 

Náprava majetkov&ch k%ivd spáchan&ch 
v'období 2. sv!tové války a' "oa je závaz-
kem, k'n!mu# se po boku dal"ích sedma-
(ty%iceti zemí p%ihlásila také +eská re-
publika. )MP v' této oblasti snahy státu 
podporuje a'sna#í se b&t p%íkladem dobré 
praxe pro ostatní kulturní instituce. 

 Hlavní kurátorka (MP Michaela Sidenberg s portrétem Ewalda Oserse
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