
Vzpomínky Fridety Saidlové (roz. Blumové) na osudy její rodiny 
během prchání před holocaustem 

 
Dětství  

Když si těšínský Čech Emanuel Blum bral polskou učitelku Halinu Margulies, ještě 
netušil, jaký pohnutý osud je čeká. Zpočátku vše vypadalo idylicky. Mladý manželský pár 
založil rodinu v polském Krakówě, kde se jim roku 1931 rodí jejich jediné dítě – Frideta 
Blumová. Ač obývali třípokojový byt v centru Krakówa – na Rynku Glowném – snem rodiny 
bylo přestěhovat se do ČSR, který byl zvláště v očích matky ,,rájem.“ Leč v roce 1933 
přichází hospodářská krize a jistota místa otce i matky drží rodinu v Polsku. Frideta Blumová 
prožívá bezstarostné dětství. Vzhledem k pracovnímu vytížení matky chodí do školky a 
později i do školy.  

Avšak mraky nad obzorem se již rýsovaly, jak dokládá vzpomínka p. Saidlové: ,,Už 
v době, kdy jsem ještě byla ve školce, tak jsem zjistila, že naši poslouchají rádio. Oba rodiče 
uměli německy, protože jejich dorozumívací řeč byla němčina, a poslouchali rádio tak, že já 
jsem nemohla spát. A tam z toho rádia něco ,,štěkalo“ a já jsem teprve potom dodatečně 
zjistila, že to byly Hitlerovy řeči. A já jsem nemohla spát, protože to byl velkej rámus – oni to 
pouštěli nahlas aby jim neuteklo ani jedno slovo a dobře věděli, co ten Hitler říká. On měl 
takový ty řeči, který kdyby někdo poslouchal tak musel vědět, co se chystá – asi mu nikdo 
nevěřil, že to až tak může bejt zlý. Protože on toho říkal dost …Šel z toho strach, protože vím, 
jak za mnou chodili bledý (rodiče) a že když jsem říkala: ,,Zhasněte to.“ Tak oni: ,,Ne , ne, my 
to musíme poslouchat“ a hladili mě po ručičce, ale nezhasli to rádio a šli dál poslouchat.“ 

 
Začátek války 

Rok 1938 přinesl Mnichovskou dohodu a krom zabrání Sudet Německem znamenal i 
podstoupení Těšínska Polsku. Emanuel i Halina Blumovi mají v této době stále 
československé občanství, které Emanuel získal po První světové válce jakožto rakouský 
občan českých zemí a jeho žena je vyvdala. Se záborem Těšínska však musejí mezi polským a 
československým občanstvím volit. V té době již dávno nejsou české země onou zemí 
zaslíbenou a tak je rozhodnutí celkem jasné – přichází odevzdání všech československých 
dokladů. Avšak Blumovi nezapomínají na své silné vztahy k ČSR a ve svém bytě poskytují 
přechodné útočiště mnoha českým utečencům, kterým pomáhají v dalším odchodu do západní 
Evropy.  

V září 1939 vyhlašuje Třetí říše Polsku válku. Zpočátku se cítí polští občané bezpečně 
díky intervenci Francie a Velké Británie, ale brzy jsou všichni vyvedeni z omylu. Na Kraków 
dopadají první bomby – Frideta Saidlová vzpomíná, jak několikrát běželi s rodinou schovat se 
do krytu. Tou dobou již oba její rodiče horlivě diskutují o opuštění Krakówa, potažmo i 
Polska. V Krakówě však již nebydlí sami. Ihned po vyhlášení války k nim přijíždí hledat azyl 
i Halinina sestra Regina, tou dobou již provdána za Nathana Reicha a s několikaměsíčním 
synem Olegem, neboť bydleli na vesnici za Krakówem, kde se sami báli. Kromě nich se 
v třípokojovém bytě tísní i Emanuelův mladší bratr Max.  

Dále citujme vzpomínku p. Saidlové: ,,Po několika dnech války k nám přišel domácí 
přítel, který k nám velmi často chodil (jméno tohoto přítele je již zapomenuto) a povídá: ,,Vy 
jste ještě tady? Co tady děláte? Okamžitě se seberte a jdeme pryč – nenecháme se tady zabít.“ 
Tak rychle zabalit. Tu nějakej kožich, tu nějaký stříbro – balili se drahocennosti spíš než věci 
potřebné. Jdeme pro taxíka a nic. Už nikde nikdo nebyl. Všechno co mělo kola, už dávno 
odjelo. Tak jsme dali kufry na záchod. Zamkli jsme byt a vyrazili pěšky do nejbližší vesnice, že 
tam uvidíme, kdy jako ty Angličani a Francouzi nastoupěj.“  



Francouzi ani Angličané však nenastoupili a tak se tato skupina – rodina Blumova 
s osmiletou dcerou Fridetou, rodina Reichova s půlročním Olegem, Max Blum a neznámý 
přítel – vydává dále na východ (prchaje před postupujícími Němci) nejprve pěšky a pak na 
žebřiňáku. Ten je najímán vždy jen na cestu do nejbližší vesnice, kde je pak najmut nový – 
žebřiňáky byli místními pronajímány velmi ochotně a levně. Nebyl to však akt solidarity, ale 
z racionální důvod, protože kůň který táhnul povoz s civilisty (zvláště ženami a dětmi) nebyl 
rekvírován polskou armádou. Tímto způsobem se Blumovi dostali přes celé Polsko až ke 
hranicím se Sovětským svazem. Zde zůstali až do chvíle, kde je zezadu překvapila Rudá 
armáda a oni se tak najednou ocitli na ruském území. 

 
Ruská anabáze 

Židovský národ je znám svými velkými rodinami a velkou vzájemnou solidaritou, 
proto není ani divu, že Blumovi nezůstali bez pomoci. Ve Lvově totiž již dlouho žila 
Emanuelova sestra Rosa, velmi bohatě provdána za Josefa Kurtze. V jejich prostorném bytě 
nalezli utečenci z teď již neexistujícího Polska azyl. Kurtzovi měli dvě děti – Rúth a Boba, ke 
kterým Frideta přilne, jako k vlastním sourozencům. Takto rodina překonává zimu roku 1939. 

Dále citujme opět přímou vzpomínku: ,,Jednoho večera (někdy počátkem roku 1940) 
se začalo proslýchat, že ti, co jsou běženci – nejsou občané SSSR, budou sebráni a někam 
posláni. Týkalo se to pouze mužů. Takže se mužský schovali. Byli zavřený v nějakejch krámech 
za staženou roletou a ženský zůstali doma. A jednoho večera k nám takhle z ničeho nic přišlo 
NKVD  - velmi slušný dva chlapi a řekli: ,,Seberte se, půjdete s námi, my vás pošleme do 
sběrného tábora.“ Ale maminka to vydržkovala, že nejsme žádný Poláci (protože oni sbírali 
Poláky), my jsme Češi. Oni chtěli doklady, které jsme ale neměli, neboť jsme je odevzdali. Tak 
oni že půjdeme s nimi, ale maminka to vydržkovala, protože uměla výborně rusky. Tak oni na 
nás dali, že jsme Češi. Jenže pak se šla maminka podívat vedle k sestře a koukala, že se balí. 
Tak povídá, že to jej její sestra, ale oni že ne, že ta půjde s nimi, ta že tam patří… A maminka 
řekla: ,,Když ona, tak já taky.“ A pak jsme se přiznali, že muži jsou jinde, řekli jsme, že mají 
noční směnu a oni nám dovolili pro ně zajít a tak jsme se my dvě rodiny dostali do 
transportu.“ 

Transport v dřevěných dobytčácích stál ještě dva dni ve Lvově. Po oba dny na nádraží 
s pláčem chodí Rosa Kurtzová a nosí jídlo a další nezbytné věci. Po dvou dnech však 
transport odjíždí. Nikdo neví kam.  

Po předlouhé cestě doráží transport pod Jakutsk k řece Aldan (odhadem cca 7000 km). 
Asi 300 utečenců  - převážně polských Židů – bylo na tři týdny umístěno ve stanovém táboře, 
kde se podrobili odvšivování. Odvšivení byli náklaďáky dva dny trvající cestou dovezeni do 
malé vesničky uprostřed lesů. Zde nejprve v prkenném baráku s mizerným vytápěním, a 
později v klasických kulatinových staveních izolovaných mechem (o něco méně mizerně 
vytápěných) přečkali zimu, při které teplota často klesla až na –50°C. Navíc mech byl rájem 
štěnic, takže o strastiplné podmínky nebylo nouze. Dospělí včetně Fridetiných rodičů 
pracovali na stavbě elektrárny. Frideta jakožto dítě zůstávala doma ještě spolu se svou tetou 
Reginou (jež se starala o malého Olega) a měla na starosti vyzvedávání přídělů jídla. To bylo 
velmi chudé a v omezeném množství - jediné, čeho bylo dost, byl chléb. Některé chybějící 
komodity však rodina získává vyměňováním přidělené vodky s místním obyvatelstvem. 

K jaru se datuje další přesun asi o 10 km dále do lesa, kde jsou utečenci ve čtyřech 
barácích podobných těm minulým kulatinovým zcela izolováni od civilního obyvatelstva. 
Jídlo již nedostávají přídělem, ale kupují si ho za peníze, které získávají už ne stavbou 
elektrárny, ale dřevorubectvím. Možno je však kupovati pouze chléb, konzervy a přesolené 
ryby a to ještě velmi draho a dřevorubectví bylo mizerně placeno. Proto se Emanuel Blum 
hlásí jako člověk znalý broušení pil a i když je pravdou, že vidí pilu poprvé v životě až zde, je 
přijat, a to za vyšší plat, než za jaký pracoval v lese. Dalším cenným zdrojem potravin jsou 



balíky, které zasílá další teta – Halinina sestra Anka. Ta již před válkou pracovala jako 
inženýrka v sovětských závodech a je tudíž občankou SSSR. V této době pracuje v továrně u 
Kyjeva. Anka posílá hlavně máslo a sádlo. Mnohem nedostatkovější zboží, než potraviny je 
nádobí, zvláště pak kbelík, kterého je potřeba pro uchovávání vody, pro kterou se musí chodit 
k pramenu. Blumovi na to byli upozorněni při nástupu do transportu a jsou celkem zajištěni, 
ale ostatní jsou nuceni vyměňovat drahocennosti za domácí potřeby.  

Když v létě 1941 Německo zaútočilo na Sovětský svaz, znamenalo to pro Blumovi 
další přesun. Ač byli od fronty vzdáleni jak to jen šlo, bylo rozhodnuto, že budou přesunuti do 
zlatonosného kraje. Zde byli také dospělí zaměstnáni jako zlatokopové, a ač bylo naleziště již 
jednou vytěžené, stále šlo o dobře placenou práci. 

 
Zpátky ze Sibiře 

Jednoho dne byli zástupci všech rodin předvoláni. Za Blumovi šla Frideta, neboť oba 
rodiče byli v práci. Zástupcům bylo sděleno, že jsou volní a mohou si dělat, co chtějí. Co teď? 
Zuří válka, Lvov již dávno obsazen rychle postupujícími Němci… Opět pomohla Anka, která 
byla i s továrnou přesunuta za Ural. 

Tak se celá rodina sebrala a vlakem putovala zpět přes celé Rusko k Ance. Cestou 
vlakem potkávají jiné propuštěné. Frideta Saidlová na to vzpomíná takto: ,,Po cestě jsme 
potkali nějaké muže, kteří se také vraceli osvobozený. A ty teda vypadali – ty zažili pravej 
gulag. To v našem gulagu nikdo nezemřel. Všichni museli pracovat, nikdo neměl dost jídla, 
ale za rok a půl nikdo nezemřel…Byli (ti muži) vyhublí, s vystrašenýma očima; nejedli, ale 
chlemtali když něco našli k jídlu – to byli trosky lidský.“ 

Dočasný azyl, který jim poskytla Anka nebyl dlouhodobě udržitelný, neboť práce bylo 
poskrovnu a jídla ještě méně. Navíc všude strach z postupujících německých armád. Anka 
proto Blumovým vnukává myšlenku odjet evakuačním vlakem do střední Asie, kam se Němci 
jen tak nedostanou. Touto cestou se tedy rodina vypraví do Taškentu. 

Taškent mající před válkou asi 300 tisíc obyvatel se díky evakuovaným obyvatelům 
z Němci zabraného území rozrostl na 1,5 milionu obyvatel. Evakuovaní občané byli 
ubytováni v bytech starousedlíků, kteří se museli sestěhovat do jednoho pokoje. Masivní 
nárůst obyvatel s sebou také přinesl obrovský hlad. Jediné, co se dalo ještě sehnat, byl krajíc 
černého chleba na den, víc nic.  

Tyto strasti však prožívala Frideta později už jen s matkou, neboť otec, jakmile se 
dozvěděl o formování Československé armády v Buzuluku, ihned se přihlásil. Navíc rodina, 
jakožto rodina vojáka dostávala větší příděly. Matka tedy vzala místo učitelky angličtiny a 
snažila se sebe a Fridetu uživit. Do toho se přidala Fridetina těžká nemoc – nejspíše 
tuberkulóza. Jen co se z nemoci trochu zotavila, přijel si pro ni a pro její matku otec a obě se 
také nechali zapsat u Československé armády. Frideta si musela pár roků přidat a její matka 
pár roků ubrat, ale nakonec je přijali. Halina byla díky své znalosti jazyků a zvláště pak 
ruštiny přijata do štábu, kde dělala překladatelku/spojovatelku mezi českým a ruským velením 
a Frideta se podle svých slov ,,poflakovala kolem.“ 

 
Zprávy o příbuzných 

S Československou armádou postupovali Blumovi po zbytek války na západ. Později 
bez Fridety, jež se v osvobozeném Popradu doléčila. Po osvobození Lvova se rodina ihned 
začala shánět po svých příbuzných – Kurtzových. Nalezli Josefa Kurtze, který jim pověděl 
toto: ,,Hned jak přišli Němci, chodili po domech a sbírali děti. A přišli také sebrat Rúth a 
Boba. Rosa je samozřejmě nechtěla dát a německy křičela, že děti nedá. Němci jí děti brali, 
Rosa se s nimi prala a bráníce děti vykřikla, že je nedá, i kdyby jí měli zastřelit. Tak ji Němci 
před vlastními dětmi zastřelili a je sebrali. Ještě jeden známý tvrdil, že děti poté viděl držíce 



se za ruce a pochodujíce s ostatními dětmi neznámo kam. Víc je už nikdy nikdo neviděl.“ Josef 
Kurtz vida, co se stalo jeho rodině, se ukryl a zbytek války přežil v jakémsi sklepení. 

Armáda postupovala dál a s jejím postupem se Blumovi dozvídali stále více o osudu 
svých nejbližších příbuzných. Nejvíce jim řekl přeživší Lul Margulies, bratr Haliny. Němci jej 
spolu s jeho sestrou Adou a rodiči (Josef a Helena Margulies) dostihli v Lodži. Josefa ihned 
vzali jako rukojmího, neboť byl členem židovské náboženské obce. Zavřeli jej a jeho dcera 
Ada, čerstvá maturantka, mu nosila do vězení košer obědy, protože on jinak nejedl. A jednoho 
dne Adě řekli, že už nemusí nosit.  

Krátce poté bylo rozhodnuto že všichni Židé z Lodže budou přesunuti do Varšavského 
ghetta. Toto nařízení se týkalo i Ady a Heleny, nikoliv však Lula, který byl určen do 
pracovního komanda zůstávajícího v Lodži. Zde Lul přichází (neznámo jak) k nějakým 
penězům a ve formě balíčků je posílá matce a sestře do Varšavy. Podpora zanikla s přesunem 
Lula do koncentračního tábora (neznámo jakého). Těch za válku vystřídal hned několik. 
V jedním z nich se seznámil a spřátelil s jakýmsi francouzským zlodějem, jehož šikovná 
zlodějna jim důležitým způsobem pomáhala přežít. Lul prý několikrát utíkal (nezdařile), 
stavěl si šibenici a nakonec skončil v pochodu smrti, kde přežil díky svému francouzskému 
příteli, který kradl jídlo ze zásobovacího vozu. 

Ada mezitím ve Varšavě heroickým činem zachránila život malému chlapci, když jej 
při pochodu na práci pronesla ven z tábora, kde už na něj čekala matka žijící na padělané 
árijské papíry. Bohužel o jejím osudu, ani o osudu její matky se už nic víc neví. Stejně tak 
není znám osud Maxe Bluma, který po exodu z Polska zůstal ve Lvově a mnohých dalších 
příbuzných. 

Blumovi po válce zůstávají v Československu. Po několika letech umírá Emanuel 
Blum – během války prodělal sérii neléčených infarktů, což se mu stává osudným. Frideta 
Saidlová ve svých úctyhodných osmdesáti letech dodnes bydlí v Praze.  
  
 
 
 
 
 

Veškeré materiály byly získány rozhovorem s p. Fridetou Saidlovou dne 26. 3. 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Malý rodokmen 
 

Josef Margulies 
Zastřelen (?) 

Helena Margulies 
Osud neznámý 

Löbel Blum 
Osud neznámý 

Líba Blumová 
Osud neznámý 

Chaim Margulies (s rodinou) 
Odjíždí před válkou do nynějšího Izraele 

Emanuel Blum 
Otec Fridety 

Elek Margulies (s rodinou) 
Osud neznámý 

Mina Steinová (s rodinou) 
Přežívá v Rusku, po válce odjíždí do Izraele 

Halina Blumová  
Matka Fridety 

Rosa Kurtzová (s rodinou) 
Zastřelena/osud neznámý 

Regina Reichová (s rodinou) 
Přežívá v Rusku 

Bert Blum 
Osud neznámý 

Jakob Margulies 
Odjíždí před válkou do nynějšího Izraele 

Max Blum 
Osud neznámý 

Anka Margulies 
Přežívá jako sovětský pracující lid  

Lul Margulies  
Přežívá koncentrační tábor i pochod smrti  

Ada Margulies 
Osud neznámý  

Frideta Saidlová 

 


