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Apstrakt: И ovom tekstu autor donosi dokumeпte izjmzda K1·alje\1Ske Ban
ske uprave D1·inske bmюvine (Arhi\J Bosne i Hercegovine), iz p1·edmeta koji 
svjedoёi о policijskom pracenju njemackog emigmnta Helmuta Кlozea, 
koji se nastanio и Samjevu 1933. godine. Kloze se iz Sarajeva. umakavsi 
po/ic[ji, zaputio и Spaniju 1937. godine, da Ы uzeo ucesi:a и g1·aaanskom 
1·atu па strcmi ant(fa.5ista. О11ај dosije. pored donosenjanekoliko zanim!p
viћ detalja, za ist1·aiivaёe otvшa i pitanje о postojanju njemacke poШicke 
emigmcije и Кra!jeviпi Jugoslaviji. 

КlјtЈспе гijeei: Helmut К!оsе (1904-1987). Samjevo, S'panski g1·atlanski 
,·at, anaгlю-sindikalizam, FA UD, CNT-FAl 1?jemacka antffa.Visticka emi
gmcija, Arf7i,, Bosne i Њл·cegovine. 

Abstract: Јп this text, tl1e autlюr puhlisћes some documeпtsjrom t17e.fond qf 
tl1e County Governmenl ој Drinska Bano\•ina (Archives ој Bosnia and Hel·
zegovina), jrom the fi!e tћat test(fies aboul police szп·vеШапсе m•e1· а Ger
man immigrant Helmut Klose. who сате то li,,e in Sarqje\10 in 1933. Јп 
193 7, Klose managed to liodge the police in orda to tmve/ to Spain, 111l1e1'e 
l1e •vould take pm·t in the СМ/ Wш оп the side o.f tl1e antifascists. Tћis do
ssier. besides !Jringiпg up.few interesting details. opens up jor tће l'esear
cllel'S the question o.f existence ој Gennan political emig1'alioп iп the Кiпg
dom o.f Yztgoslm•ia. 

Кеу words: Helmut Кlose (1904-1987). Sшаје1:о, Spanis/1 Civil Wm; Anш
clю-Syndicalism, F1·eie Arbeiter Union DetJtscblaпds - FA UD. Confedera-
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ci6n Nacional deJ ТrаЬајо - CNT, Federaci6n Anaгquista Iblrica - FAI, 
Gemшn antifascisl emigration, A1·cblves ojBosnia and He1·zegovina. 

Pocetkom 193 7. godine, paznju slнZЬeпika Uprave policUe u Sarajevu privukao 
је izvjesni Helmut Кloze (Helmut Кlose), njemacki emigrant zaposlen kao tнristic. 
ki vodic u sarajevskom preduzecп "Putnik", zato sto је postom primao pttЬiikacUe iz 
гatom zaћvacene Spanije, koji su ш1 njemackom jeziku propagirali pozicije anarho. 
siлdikalistickill orgaпizacija, i trkazivali na ulogu Нitlerovog Treceg Rajlщ u izЬija. 
nju i buktanju gr·adanskog rata u Spaпiji. PI-ije пеgо sto је policija uspjela da sprove. 
de svojн odluktt о otkazivanjtt prava boravka Klozea t1 Jugos]aviji, ov~j emigrantje 
nestao. Kako se tokom istгage ispostavilo, гadilo se о nimalo nepozпatom njemaё. 

kom anarhisti, kojije iz Sarajeva, umakavsi paznji policije, otisao put Spaпije. 

Kгatka Ьiografija Helnшta Klozea1 

Helшut Kloze rodeн је 1904. godine и selu Jaнkeшile (Jaпkemiil1\e) kod Fr·an
kfllrta па Odri (Njemacka), od оса Вегпагdа, mliпara, i majke Ferdiпandine, do. 
macice, kao drugo od sestoro djece. Ро zaпimaпju krojac, radio је u vise pieduze
ca u rudarstvu i gradeviпarstvu. Od 1925. godiпe pisao је kratke price za razne so
cijal-demokratske noviпe. Ostao је, izmedu ostalog, pozнat kao skitпica, bez stal
пog mjesta stanovaлja, te је tokom 20-Љ godiпa oblsao Norvesku i Jugoslaviju, da 
Ьi se 1927. godiпe pridruzio "Bt-atstvtt lutalica" (Der Bruderscћaft der Vagabuпden) 
koje је osnoYao Gt"egor Gog (1891-1 945), famozni " Kralj lutalica". Gog је odria
vao veze sa orgaпizovaлim aпarl1istickim poki·etom, pisuci. izmedu osta\Љ , za вo
vine Der Syndikalist i Besinnung und АијЬ1·исl1. Izgleda da је Кloze postao clanom, 
ili barem saradпikom , aпar·ho-sindikalisticke Nganizacije Slobodnill radпickiћ sin
dikata Njemacke (Freie At·beiter Uпion Deutsclllaнds- FAUD). Prema pisaпju Hel
ge De1·iпg (Helge Dohriпg), Helmut Kloze је uz Teodora Plivet-a bio jedan od r ijetkih 
clanova "pokreta Jutalica" koji је "uzivao postovaпje clanova sindikata" FAUD-a.2 

U maju 1929. pt·isнstvovao је Medunaюdnoj koпfereпciji lutalica u Stutga11u. lste 

1 Osiш ako је drнgacije napo111enom navedeпo, svi biografski podaci о Helmнtu Кlozeu 
preuzeti sн iz nekoliko tekstova objavljenЉ na intemetн па engleskom, njemackoш i kata· 
\onskom, uglavnшn s\icпill ро sadriajн, od kojiћ је пajoЬimпiji objavljeп na straпici LiЬcom 
<https://libcom.orgЉistoryЉelmut-k\ose-1904-1987> (pristupljeno 1. dесешtщ 20\4. godi· 
ne). 
1 Helgc Di:ihгiпg. Syncficafism and Anшclю-Symlicalism in Germany: rln lшгoduction. Bre· 
mеп: Herausgegeben vom lпstitot fiiг Syпdikalisпшsfoгschuпg, 2012. 15-16. 
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godine glumio је u filmн "Lutalica" (Vagabond) kojegje гezirao Fгic Vajs (Fritz We
iss). Sledece, 1930. godine, u istoj godini kada se G!'egш Gog паkоп posjete Sovjet
skom Savezu okrenuo protiv авагћizmа i prikljucio Komtшistickoj pш1iji Njemac
ke (KPD), Кlosc је napustio zivot lutalice, nastanio sc u Be1·I inu i zivio od pisanja. 

Nakon dolaska nacista na vlast 1933. godiпe, Klose је otisao iz Njemacke u Ju
goslavijн i doselio se н Saгajevo, gdje је ostao tr·i i ро godine. Као sto је vec rece
no, t·ezim nшје u februaгu 1937. godine oduzeo pr-avo bot·avka. Кloze se ubrzo do
mogao reptrЬiikanske Spanije, gdje se ukljнcio н grttpu "Njemacki aпaгlю-sindika
listi" (Grнppe Deutscl1e Anш·cho-Syndikalisten in Auslands - DAS), koja је t-adila 
pod pokroviteljstvom Fedeгacije iЬet·ijskЉ anaгl1ista (Fedeгaci6n Anaгquista IЫI·i 

ca- FAI) i Nacionalne konfcderacije гаdа (Coпfederaci6n Nacional del Trabajo -
CNT). DAS ga је rasp01·edio sa gгнроm пjemackill anarl1ista tr jednu gгaпicaгsku 
centшijн (Cos de Vigiliшcia de Froпteies de Ја Cent(Jгia Sebastian Faure - Batal16 
tie Ја Costa) u obalskom mjestu РогЬu (Portboн) па granici sa FtЋncнskom. Nakon 
sto је njegov bataUon raspusteп u junu 1937, Kloze је angazovaл od st1Ћne DAS-a 
da t·adi za poljoprivгedпi kolektiv Sал Anшes i da pomaze Ieoгganizaciji Kt·ojackog 
kolektiva Emigt·aлtskog komiteta. 

Istoricю· Ditet· Nels (Dieter Nelles) smatra da nije Ьilo vise od 230 dobt·ovolja
ca лjemacke nacionalnosti koji SLJ se borili н Spaniji u okviгu aпaгћistickiћ milici
ja ла strani RepuЫike. Опо sto је posebno zanimljivo za ovu grupн је cinjenica da 
se ona, za razliktl od ostalill nacional11il1 anш·histickill grupacija, djelimicno slozi
la sa pгojektom "militaгizacije milicija", kojim је, posljedicno, naшetnuta ceвtJ·al

na vojna komanda ваd svim pю1ijskim i sindikalпim oгuzanim formacijama.3 lpak, 
saglasnost sa ovim podu\1vatom za koji se zalagala koalicija "snaga reda", а koja је 
okupljala desпe socijaliste, liЬeгale i komuniste, nij e postedila njemacku anaгllistic
ku grupaciju posljedica sнkoba izmedtt pomenute koalicije sa "snagaшa revolнcije" 

- anat-11istima, lijevim socijalistima i пezavisniш maгksistima- koj ima su i oni pri
padali. Dгugog jula 193 7. godiпe Kloze ј е uhapseп "od strane staljinista" pod op
tuZЬom da је па granici razoгuzavao oficit·e t·egнlaгne гepublikanske vojske. CNT је 
aпgazovao advokata koji је pred istшznim i sнdskim ot'ganiшa Ь1·апiо njega i drttge 
нl1apsene njeшacke anaгћiste. Ipak, н zatvoгu ј е ostao sve do decembгa 1938. godi
пe. Boravio је н zatvorima Modelo (Barseloпa), Sehшbe (Vale nsija), i na brodu "Ar
geвtina" (Baгselona), odakle је prokгijumcaгio nekoliko pisama u kojima је govo
rio о uslovima tt zatvorima, da Ы neka od tЉ pisama Ыlа objavljeпa и anarl1istickoj 

3 Detaljnije о пjemackiш aпaгhistiшa u Spaнiji u: Dieter Nelles, "Deutsche Aпarchosyпd ika
listen tшd Freiwillige iп aпarchistiscl1eп Milizen im Spaпischen Blirgerkrieg", lntematfonale 
1Vissenschaftliche Korтesponclenz zш· Gescblcl?te de1· deutsci1en A1Ьeiteгbeи;egung, Ьг. 33 
(1997), 500-519. 
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stampi. U zavгsne dane rata premjesten је и kazneni bataljon. Sa padom Katalonije 
и febrLJaru 1939, slomljenog zdravlja, presao је Pirineje, da Ьi bio zatoceп и Iogoru 
Geгs, kojeg је fJ-ancttska vlada namijenila izbjeg1icama iz Spanije, posebno vojniJn. 
U Gersu, maгta 1939, Кloze, zajedno sa Egonoш llteldom, Karloш Вганпегоm, Pa
olom Cakonom i Mihajlom VoroЬijevim. foппirao је "Redakcijski komitet 9. cete'· 
kojije igrao ulogu alternativnog centra sнprotstavljenog zatvorenickom komitetu ,; 
gOI'a pod koпtюlom sa1-adпika Komiпteшe. 

Pos1·edstvom britanske нmjetпice Hede Kal"ingtoп (Hedda Carrington), Кloze 
је pнsten iz Gersa i doЬio је dozvolu da se nastaпi u Kembгidzu (Velika B•·itanija). 
Ро izЬijanjtt D1·ugog svjetskog rata, kao njemacki drzavljanin, interniran је па ostr
vu Man, а krajem 1941. godine i u Капаdн. Nesto kasnije, radio је па fаппi tt oko-
1iпi Kembridza. Ozenio se djevojkom ро imenн Rita. s kojom је doЬio i prvog sina. 
Radovaпa Robe11a (Radovan Robe11 Gю·cia Кlose). Tokom 1947. i 1948. vodio је 
korespondencijн sa Dzшdzom Ot·velom (George O•·well) koji је u to vrijeme bora
vio u saпatoгUumu. U godinama poslije rata, Кloze је dobio stalпo zaposlenje u zo
oloskoj laboratщiji па fnstitнtu Lisiman н Kembridzu. Umro је 1987. godine u Hej
zliпgfildu. 

Licna zЬirka и Amsterdamu 

U Arl1ivu Iпstitнta za socijalnu istorijtt tJ Amsterdamu (fnternationaal fпstituut 
vош· Sociale Gesc11iedeпis -IISG) cuva se zЬil"ka kopija dokttmenata Helmuta Кlo
zea, koja, izшedu ostali\1 rukopisa, sadrii i dnevnik koji је Кloze vodio tokom zato
cenist\1a u Gersu . ZЬirkaje relativno mala (0,11 m). Klozeova licna arhiva, ро sve
nш sudeci, osta1a је tt vlasnistvu njegove porodice tl Ve1ikoj Bгitaniji. Poseban do
datak ovoj zbirci stigao је 2005. godine, kada su kce1·ke Кlozeove sestre iz Njemac
ke poslale skenirane шaterijale koji su sacinjeni uglavnom od pisaшa Helmuta Кlo
zea njegovoj porodici u Njeшackoj.4 

Dosije HelmLita Klozea u Arhivu BiH: transkripcija i komentari 

Dosije Helmuta Кlozca snimio sam kada sаш istгazivao н Aгћivu BiH tl decem
bгu 2013 . godiпe za potrebe izrade svoje doktorske disertacije пaslova "Jugos1ove
ni, Spanski gradaпski п1t i 1-atna emig1-acija". Do informacija о gгadi od znacaja za 
tu tспш dosao sаш па osnovu teшatskog inventara kojegje sastavio dг. Andrej Rodi-

4 Оп the Watrдji·ont, Newsletter по. 1 О - Fr·ieнds of the IISH (Amsterdam, 2005), 9. 
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nis.5 Кlozeov pt·edmet se nalazio u sastavtt povjerljivih spisa Dгinske Ьшю,,iпе, koji 
SLI , kao stoje vec pozпato, osteceпi Ll plamentl kojije zahvatio depo br. 1 Aгhiva BiH 
tt febt·uaгu 2014. godine. Da li је predmet sacttvan i u kakvom је staпju, nije mi po
zoato,jet· se taj dio nrhivskog fondajos uvijek St·edt~je. 

Svi dokomenti пavedeni н cjelosti i1i djeliшicнo tt ovom teksttJ sastavпi sн 

dio istog predшeta: Arhiv Воsпе i Het·cegovine (Saгajevo), fond Kialjevska ban
ska 11prava Dгinske banoviпe, serija Pov. DZ (Povjerljivo - Dt·zavпa zastita), br. 
2802/37. Pojedini dokumenti su oblcno zavodeпi posebno ро pt·ijemu, ali su potom 
pripajani predmetн Pov. DZ 2802/37 od trenutka kadaje ovaj otvoren. Svi dokumen
ti su u·anskribovaпi doslovno, sa svim gramatickim i pravopisnim g1·eskaшa, пz ko
гekcije ociglednih greski u kocaпju i uz dodavanje pot1·ebne inteгptшkcije. Spisi koji 
se ticu Klozea pocinju dopisom Upгave policije u vezi sa molЬom za dozvolu borav
ka u Sarajev11. 

УПРАВА ПОЛИЦИЈЕ У САРАЈЕВУ 

Број: 34041/33. 
6. окrобра 1933. године 
Сарајево 

Предмет: Хелмут Клозе, немач.ки избеглица, дозвола боравка. 

Краљевској банској управи дринске бановине, управно 

одељење у Сарајеву. 

Част ми је доставити молбу Хелмута Клозса, немачког 

избеглице из Јанкенмиле /Реnублика Немачка/ са извештајем, да 

је именовани дошао у нашу Државу од 29. 7. 1933. -а у Сарајеву 
борави од 14. 8. т. г. 

Ло занимаљу је юьижевник, а бави се искључиво 

књижевношчу и доnисивање[ м] са страним новинама као 

сарадник. 

Пошто је именовани мојсијеве вере, то се nредлаже у смислу 

расnиса Кр. банске управе дринске бановине од 8. VI. 1933. 
године II. Бр. 13060/33. 

Лонашања је исnравног. 

В. Д. Управника nолиције. 

5 Andrej Rodiпis. ,.Gгada о Spanskoщ gradaпsko111 t-atн Ll Aгhivн Воsне i Heгcegoviпe", 
Gl'atla A1·hivu Воsпе i Hercegovine, br. 3 (201 0), 155-205. 

185 



Vl~daн Vt1kJis. Sшajevski dosije Helmuta Кfо=еа: 1933-1937 
Prifozi, 44, Sarajevo. 2015. str. 181-205. 

Zajedno sa ovim dopisom, Кl-a~evskoj ba.пskoj upravi Drinske 
banoviпe (:КВUDВ) је proslijedena i шkopisпa molЬa za dozvolu boravka u 
Saгajevu kojuje Kloze poslao Upшvi policije и Sarajevu. 

Helmиt Klose, knjizevnik 
Saгajevo, Cadordiнa З 
Upravi policije н Sarajevи. 
Potpisani molim da mi goшji пaslov dozvoli boravak tt Sarajevи. 
Dosao sam koncem julija ove godine и Jugoslaviju. Deset dana 

bio [ s ]ат и Apatinи i Beogradu, а onda sam 14 aиgt~sta dosao u Sa
t-ajevu. 

Roden sam 14. VIII. 1904. JankeлmUble Lt Njemackoj [,] mojsije
ve sam vjeroispovijesti, ро zanimanjll sam knjizevnik. Zivjecu и Sar·a
jevo od knjizevнog 1·ada i pisanja ро njemackim listovima. 

U пadi da се cijenjeni naslov ovoj mojoj mo!Ьi izici Lt susret Ьi-
Ijezim se 

sa stovanjem, 
Helmut Кlose 
Sш·ajevo, 25. sep. 1933. g. 

Kako nije postojao ocigledan гazlog da se Кlozeu uskrati pravo boшvka, Upra 
va policije је 24. oktobra 1933. godine, u pozivajuci se па saglasпost KBUDB, К1 
zеи kroz standardni obrazac odobt·ila ono sto је on ti-azio. 
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Уnрава полиције у Сарајеву 

Број: З 7652/1933 
Дне 24. октобра 1933. год. 
Сарајево. 

Госn. ХЕЛМУТ КЛОЗЕ, немачки избеглица у Сарајеву 

К р. банска управа дринске бановине одобрила Вам је својим 

решењем од 18. октобра 1933. године број Il-23372/1933 даљњи 
боравак у Краљевини Југославији, на неодређено време. 

У случају Вашег преселења у које друго место, дужни сте се у 

овдашњој евиденцији странаца о.цјавити, а исто тако и пријавити 

дотичној Среској односно полицијској власти, где се настаните. 
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Ово решење издаје Вам се, а по наnлати таксене маркс од 20 
динара, која је на молби nрописно лоништена. 

По наредби В. Д. Управника Полиције[ ... ] 

Dvije godiпe kasnije, izvjesna Elza Rive (Else Riewe) uputila је mоlЬн 
za dozvoltJ produzeпja borakva, а Uprava policije нoCila је пје1ш povezanost 
sa Helmнtom Klozeoш. 

УПРАВА ПОЛИЦИЈЕ У САРАЈЕВУ 

Број: 48901/1935.-
29. октобра 1935. године 
- Сарајево . -
Предмет: Риве Елза, њемачка држављанка, дозвола боравка.

Краљ. банској уnрави II. Сарајево 
Част ми је доставити молбу на одобрење са nредлогом , да се 

молитељици дозволи слободан боравак у нашој држави до 30. Х. 
\936. rодине.-

Молитељица је рођена 2. IX. 1906. rод. у Шарлотанбурrу, 

тамо и надлежна, no занимању је стенотилистица. У нашој 
држави борави од 29. VH. 1933. r. 

Добила је пасош од Полиције у Берлину Р. 122-387/33, који 
је изгубила на Борачком језеру и посједује потврду. Молбу за 

дозволу рада лодиелаје nод бројем 48902/35.-
Раније није имала дозволу боравка, јер је мислила да јој 

не треба, пошто живи у конкубинату са њемачки~t юбеrлицом 

Хелмутом Кл осе. који nоседује дозволу боравка и рада на неодређено 

време.-

Именованаје позвана на одговорност ради тоrа, што раније није 

имала дозволе за бораDак и рад.-

Владања је исnравног. 

Управник nолиције[ ... ] 

Iz prijava se vidi daje njemacki par istog dana, vjerovatno zajedtю, stнpio па tlo 
Kraljevine Jugoslavije. Elza Riveje Upravi policije dostavila dvije tno!Ьe ро obras
cu. U pt-voj, od 25. oktobt·a 1935, adt·esa јој је Hadzi-ldt·iza 1. U drugoj, od 12. шarta 
1936. upisala је kao шjesto stanovanja adt·estt Mel1med-pase Sokolovica 13. U vге-
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menu pisanja dгuge mо!Ье, bilo је odredeno da se gospoda Rive tJ·eba t1 roku od 2 do 
3 mjeseca iseliti iz Kraljevine Jнgoslavije, па osnovu nar·edbe Odjeljeпja za drZзvnu 
zastiru (ODZ) Ministat·stva unпtrasniЬ poslova (MUP) br. 51 О 1 6 od 1. oktobгa 1936. 
kojom јој se ttskгacuje ргаvо bo1-avka. Medutim, Elza se potom нdala za Klozea
ali ne za Неlлшtа, пеgо Ivaпa, lokalnog stolat·skog radnika, inace jLJgoslovenskog 
dr:lavljaлina, cime је i sama stekla pravo na stalпi boгavak.6 

Управа полиције 

Број: 41.11811636. 
20. октобра 1936. год. 
у Сарајеву 

Предмет: Риве Елза удата Клозе, боравак и завичајност (:_На 

наређеље П. бр. 27903/36.:) 
Краљ. банској управи П 

Сарајево 

Позивом на горљи број част ми је известити, да је љемачка 

држављанка Елза Риве, која је требала напустити нашу државу 

[,] исказала се са вјенчаним листом издатим од овдашњег римо
католичког жупног уреда број 1265/36 од 11. Х. 1936. да је 
вјенчана за нашег државњанина Ивана Х. Клозе. 

Њен муж Иван Клозе завичајан је у општини града Сарајева 

и посједује до11.ювницу под бројем 452 од 24. Х. 1935. год. 
Управник nолиције[ ... ] 

Sa izЬijaпjem t-ata i revolucije tt Spaniji, prica о grt~pi нjemackih emigt-atшta u 
Saгajevu doЬila је sasvim novi koпtekst. Helmut Kloze је pocetkom 1937. godiлe 
pгivukao posebпt1 pazпju sat-ajevske policije. Dапа 26. јапuю·а 1937, doticпa Upгava 
policije је u dopisu (pov. Ьг. 305) izvjesti1a KBUDB (pt·imljeпo pod bt·ojem Pov. DZ 
443, 28. jantJara) da је Helmut Kloze, koji п Jugoslaviji boгavi od \933. kao emigгaпt 
i bavi se kпjizevпoscu, "по свему судећи [ ... ] припадао Комунистичкој партији, 
што се најбоље види из чиљенице, да и сада добива билтене аиархистичко

комунистичке из Барселоне, који се nрилажу уз извјештај". U нastavku pise: 
"Исто тако прилажем три примјерка часописа "Либертат'' који излази У 

6 Za vise deta\ja о pitanjima u vezi sa gt·adaпskiш Statusom jugos1ovenskil1 Nijemaca, vidi: 
Zoran Janjetovic, "0 drtavljaпStvн jнgosloveпskih Nemaca·', Тoko,,i Шorije (Beograd), br. 
1-2/2002,25-35. 
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Барцелони, а који су упућени Клозеу [ ... ]Два примјерка су упућена Државном 
тужиоцу у Сарајеву.'' Napominje daje na Klozea upнceno dvadeset pгimjerakajed
nog lista, cije је latinicno ime upгavnik ili njegov pisaг zaboravio rнkош нpisati н na
mjemo ostavljen prazan pгostor dopisa. Uprava policije KBUDB salje petnaest, а d•·
:lavnom tuziocн pet pl'imjeJ-aka ovog lista. 

Preciznije rесепо, Юozeu su u Sarajevo dostavljeni matel'ijali koje је izdavala 
grupa DAS. Materijali pronadeni н predmetu Helmuta Klozea Stt: 1.) b!'osura "Was 
sind die CNT u11d die FAI?" ( 47 stranica; ovo је gгeskom identifikovano kao casopis 
"Libertat"; и stvari, "LiЬet·tat;' је пatpis na pюpagandnom posteп1 koji је uzet kao 
pгedlozak za korice bюsure), 2.) "Boletin del informacion" , Ьilteп CNT-FA[ umno
zavam sapirog1-afom (takode na njemackom) i 3.) list Direkte Aktion (broj 1), zajed
nicko izdanje DAS-a i Regionalnog komiteta CNT-FAf za Kataloпijtt. 

Ub17.o zatim, Dгzavno tuzilastvo u SaгajevtJ pod Ьгојеm Kst: 411937-9 od 30. ja
пuara 193 7. godine izda\o је rjesenje kojim se zabгanjuje ,,гаstнгаnје i prodavanje'' 
lista Dil'ekte Aktion. Dana 17. februara 1937. nace\nik ODZ MUP-a potpisao је sa
glasnost (dostavljena 20. febrнara) na odlнku KBUDB, Pov. DZ 443/37 od 1. fеЬпt
ащ da se Кlozett uskt-ati pravo na dalji boravak tt Kt-aljevini Jugoslaviji. Dana 18. 
fеЬrнага Upt·ava policije tt Sагајеvн, па osnovu пat·edenja Pov. DZ 443/37, izvijesti
\aje KBUDB (p1·imljeno 22. februaгa) daje Кlozeu шucena odlttka о zabt·ani daljeg 
boravka u zem!ji. 7 U stva1·i, sacнvana је potpisana dostavnica prve od\uke о zabгani 
boravka koju је Kloze pt·imio jos 8. februa•·a. Ргiје spюvodenja ovih odlttka u djelo, 
policijaje odlucila da Кlozea pozove па saslнsanje. 

Краљевина Југославија 

УПРАВА ПОЛИЦИЈЕ 

Пов Број 393 
23 фебруара 1937 год. 
у САРАЈЕВУ 

Хелмут Клозе њемачки емигрант - изгон 
КРАЉЕВСКОЈ БАНСКОЈ УПРАВИ П ДРИНСКЕ БАНОВИНЕ 

САРАЈЕВО 

Решењем Краљевске банске управе Пов. Д. З. број 443/37 
од 1 фебруара т. год. опозвана је дозвола боравка на неодређено 

вријеме Хелмуту Клозе-у, њемачком емигранту, те му је ријешење 

7 Iz. za sada neobja~нjivog raz.\oga, н pomenutoш dopisu Uprave policije, pored Кlozeovog 
imeпa, u zagradije aapisano ime, vje1·ovatno kao alijas, Vilhelm Robert. 
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о ускрати боравка уручено са наређењем да у року од 15 дана 
наnусти територИЈУ наше државе. 

Хелмут Клозе, Вилхелм, Роберт, син nокојног Бернхарта и 

Лујзе, рођен 14 августа 1904 год. у Јанкенмиле у Њемачкој [,] 
завичајан у Берлину, мојсијеве вјере, по занимању књижевник 

и доnисник разних страних новина [,] налази се у Сарајеву од 
14 августа 1933 год. У последње вријеме био је намјештен код 
овдашњег ,,Путника" - Друштва за саобраћај путника и туриста, 
као водић странаца. Клозе је емигрирао из Њемачке после 

доласка на nласт Адолфа Хитлера, јер је као социјалистички 

писац био у опозицији nрема национал-социјалистичком режиму. 

У граду Сарајеву је добио карту занимања решењем Краљевске 

банске уnраве VI број 11551 од 8 јула 1936 год. на неодређено 

вријеме као књижевник. Нема сада никакве сумње, да је Клозе у 

Њемачкој приnадао комуистичкој партији и да се је истицао као 

један од јачих интелектуалаца. Међутим, он са својим доласком 

у Југославију није прекинуо везе са комунистичким друговима, 

него их је одржавао и по доласку у Сарајево. Наиме, он је 

успоставио везу са њеrовим сарадницима, који су емигрирали у 

Шnанију и Француску [,] па су му они неnрекидно слали билтене 
анархистичко-комунистичке са налогом да их растура у средини 

у којој живи и ужива nраво азила. Сем овога слали су му часопис 

"Либертат"у више примерака, који излазиуБарцелони илиста"Ди 

Социјале Револуцион" који такођер излази у Барцелони. Једном 

приликом Клозе-у је послат обрачун за листове и часописе, као 

и карта у којој га моле, да послате ствари растура међу лица која 

говоре њемачки. Уз.ову пошиљку је била и фотографија Дурутиа 

[,] вође милиције на арагонском фронту. Све су ове пошиљке у 
главном благовремено стигле у руке полиције - тако да се није 

могло објекгивно утврдити да је исте за проnаганду користио, 

али није искључено nрема овом свему даје штоrод добио и мимо 

знања nолиције. О свему изложеном извјештена је Краљевска 

банска уnрава, која му је и ускратила боравак, као и државно 

тужиоштво у Сарајеву, којему су такођер достављене запљењене 

пошиљке. Овакве пошиљке на Клозе-а непрекидно стижу. 

Клозе је узет и на саслушање, па исти и nризнаје да је неке 

nошиљке примао као и да је неке штампане ствари nоказивао 

осталим њемачким емигрантима који )КИВе у Сарајеву. Како 
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у Сарајеву има доста љевичарских елемената, који говоре 

њемачким језиком, то је обзиром на све rорње [,) његово присуство 
и нашој држави уоnште неnожељно, јер наше гостоnри!\Iство 

злоуnотребљава. 

Током саслушања исnоставила се је даља чињеница да 

је Клозе дошао у Југославију са фалсификовиним њемачким 

пасошем, који је наводно исходио nреко nолицијских чиновника 

-својих nријатеља. Овај пасош је ниводно касније nоништио, те 

је тако сада остао без икаквих исnрави, којима би доказао свој 

идентитет када буде пребачен nреко границе. Међутим у његовом 

особвику код ове Уnраве унијето је, да му је пасош издали 

Полицијска уnрава у Берлину nод Р. Број 122/348 са важношћу од 
3 маја 1933 год. до З маја 1938 год. 

Поверљивим путем сазнао сам да Клозе И!\lа нимјеру да иде 

у Шnанију, па моли да му се исnостави киква исправа од стране 

ове Уnраве [,] што је такођер немогуће [,] и да не иде са пратњом 
до границе већ сам, што је незгодно. Иначе каже да би ишао у 

Чехословачку. Овдашњи њемачки конзул изјављује да би Клозе-у 

дао Пас-аван једино у случају да је исnраван и да хоће натраг у 

Њемачку, а овако када зна за њега, неда му ништа, и вели нек иде 

куд хоће. 

Извјештавајући о изложеном Банску уnраву част ми је 

умолити за упутство и на који ћу начин и у коју државу отпремити 

Клозе-а, nошто он нема код себе никакве исправе ни од наших 

ни од њемачких власти са којом би у држави у коју буде изгнат 

доказао свој идентитет. Саслушање Клозе-а nрилежи. 

Мишљења сам да је најбоље да се к.nозе исnрати до Аустријске 

границе и да га комесар nребаци nреко исте. 

У колико Банска уnрава сматра да би и Министарство требало 

о предњој околности извјестити Клозе ће овде дотле бити задржан 

под надзором и кад се добије уnутство онда nребачен. 

УПРАВНИК ПОЛИЦИЈЕ[ ... ] 

[Stambilj KBUDB, Pov. DZ Ь1·. 949, dopisano 889, 25. 2. 1937.] 
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[Pгilog dopisн нpravnika policije- saslнsanje Кlozea:] 

Рађено у Управи полиције у Сарајеву на дан 22 фебруара 
193 7 године. 

САСЛУШАЊЕ 

По позиву приступи ХЕЛМУТ КЛОЗЕ, син лок. Бернхарта, 

родом из Јанке-миле, срез Лбен- регирунгсбецирк Франкфурт на 

О др и, стар 33 год. (рођен 14 VШ Ј 904 г), по занимању књижевник 
(пише по новинама фељтоне), без конфесије, неожењен, у 

Сарајеву био настањен у Добровољачкој број 73, - упитан о 

потребном каза: 

Као што сам навео, ја сам се родио у Јанке l\Шле - то је једно 
мало место у коме постоји само млин у коме је као млинар под 

закуп радио мој отац. Кад сам имао 2 године, родитељи су ми се 
преселили у Нојцеле, срез Губен, где сам ја касније одрастао и 

свршио шест година основне школе. - Основну школу нисам целу 
завршио (8 разреда колико сам требао) јер је тада избио светски 
рат. мој отац је отишао у војску а ја сам морао да помажем мајку 

да бисмо могли живети, пошто сам имао још четири млађа 

од мене брата и сестру. - Прво сам радио код једног боrатијеr 

сељака, а касније сам био запослен у разним фабрикама за ратни 

материјал. - Отац ми је одмах у почетку рата погинуо негде на 

Руском фронту. 

Тако сам са мајком остао радећи све до 1921. г. када сам 

напустио родитељ с ку кућу, јер више није било ту рада, а ја nошто 

сам имао намеру да постанем рударски инжињер отишао сам 

у Јl.Iлезију у рудник где сам добио заnослење. - Ту сам радио 2 
год. [,] међутим, мајка ме је молила да тај посао напустим због 
опасности којима сам тамо рушењем окана био изложен. За њену 

љубав сам то учинио и отишао у Бреслау. 

Tai\IO сам се заnослио у једној фабрици конфекције, а у исти 
1\tax посећивао сам всчерње курсеве. Тако сам ту остао 1 годину, а 
онда сам отишао у Нирнберг, где сам се опет заnослио у фабрици 

конфекција, nотом оловака, па онда у једној хемијској фабрици 

за разне киселине. - Ту сам остао све до 1928 год. и за све то 
време посећивао сам и ту курсеве, а нарочито за немачки језик 

и народну еtюномију, па сам 1926 г. nоложио матуру - приватно. 

Када сам матуру nоложио добио сам у истом месту намештење 



Vlada11 Vukli~. Saraje•·ski ciosije Helmuta Кlо=еа: !933-1937 
ћ·ilo=i. 44, Saraje\'O. 2015. str. 181-205. 

као лредавач за немачки језик на Народном универзитету. у то 

време nадају и први моји локушаји писања краћих фељтона и 

новела. На овај начин зарадио сам био и нешто новаца, па са~1 се 

те 1926 г. одлучио на пут у Југославију, која ме је интересовала, 
а нешто српскога језика ма да врло мало знао сам отуда што ми 

је мати Лужичка срnкиња. - На ово ме је путовање привукла и 
околност што сам чуо да у Југославији има нешто немаца који 

говоре немачки. 

Тада сам у Југославију дошао возом преко Прага, Беча [,] 
па сам отишао у Ријеку и нашао сам се на Сушаку. Лађом сам 

одатле отишао у Котор и натраг до Дубровника. Одатле возоl\·1 

nреко Сарајева - Београд - Нови Сад - Вршац - Панчево. После 

три месеца оваквог путовања вратио сам се оnет у Немачку 

у Нирнберг, где сам продужио свој ранији посао предавача 

на Народном универзитету до 1928 године, када сам отишао у 
Берлин.- Са овим путовањем nочиње и мој први политички рад, 

и то зато што сам тада увидео да се друштво "Фер[ ... necitko]'' под 
маском немачке културе бави политиком и то на тај начин, што 

код немаца ван Немачке ствара незадовољство nротиву држава у 

којима иначе ти немци живе, што је то мене све револтирало, па 

сам на културној бази то побијао. 

У Берлину cal\t радио код једног малог •taconиca ,,Дер 

Пацифист" а у исти мах nисао сам и no другим различитим 
часописима и новинама највише белетристичке ствари, а 

касније и политичке ствари увек противу националистичког 

имnеријализма, ла сам у истом смислу држао и nредавања. Ту сам 

остао до 1933 г. [,] до доласка Хитлера на власт. Тада сам морао 
побећи из Немачке у најмању руку да се извучем из затвора, али 

могло је бити и више! 

Са фалсификованим пасошем (преко nолиц. чиновника који 

су тада још били у nолицији, а знали су да ће свакако тада за 

кратко време изгубити место, а сами су били демократе) прешао 

сам у Чешку [,] одатле у Аустрију и одатле у Југославију. - По 
доласку у Београд где су ми рекли да ту не могу добити боравка 

дошао сам у Сарајево 14 VIII 1933 г. и од тада до данас стално ту 

живим. 

Овде сам почео да дајем часове из немачког језика, а поред 

тог сам нашао залослење код ,,Путника" као водич странаца. 
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Немачки сам предевао ђацима н приватним намештениuима 

који су ми по прилици за то плаћали по 300 дин. месечне, неко и 

више, а и мање- по 120 дин.- Од прилике просечно сам од тога 
имао 5-600 динара месечне. - За време лета моји nриходи су се 
nовећавали, јер су тада долазили странLЏ1 па сам као водић од 

тога имао мало већу зараду, тако даје се она кретала до 1500 дин. 
месечне. За ово време морао сам изоставити часове немачког 

језика, па сам обично само по један до два задржавао колико да 

имам нешто сигурно, јер ми је зарада као водича била нестална, 

па се нисам смео поуздати саl\ю и њу. 

У Шпанији имам неколико својих пријатеља - немаца 

емиграната који су тамо емигрирали од прилике у исто време 

кад и ја, а по занимању су књижевници и др. [;]један је геолог. 

- Они су готово сви били у Каталонији, али неки су били и 

у Мадриду, Севиљи - неки су опет сада морали еl\шгрирати 

из онога дела Шпаније где је генерал Фра[н]ко. - Ја сам везу -
односно кореспонденцију водио са једним својим nријатељем 

који је у Барселони [,] који сада тамо сарађује у неком листу. -
Овај је лист једнога синдиката и близак је Влади [,] па повремено 
издаје билтене о стању и ситуацији нарочито у Каталонији, које је 

nак овај мој пријатељ доста вио у једно два маха до сада. Он је ово 

чинио ради тога, што је тамо баш нађен и установљен материјал 

који је доказао везе Хитлера са побуљеницима у Шпанији и 

рачунао је овај пријатељ да ће мене ово интересовати. Обично 

ми је ово слао у једном примерку, а колико се сећам било је у 

један мах и по 2-3 примерка које сам ја прочитао и онда давао на 
прочитање овд[ашњим] емигрантима, али нисам пуштао из руку 

[,] већ само дозвољавао да код мене читају ово са разлога што 
сам се бојао да ће се то моћи и друкчије протумачити- ово у томе 

смислу што кад сам добио дозволу боравка било 1\Ш је речено да 

се у политику не мешам [,] па сам дао реч да се и нећу мешати, 
међутим овим сам већ по мало отпустио био од тога. - Иначе, 

друге употребе од овога нисам чинио. 

Од 1933 г. до данас нисам се из Сарајева нигде удаљавао ни 

ишао изузев 1935 г. што сам једно три недеље покушао да радим 

у Кукавици [,]руднику уг љена код Рогатице, па како нисам могао 

да издржим то сам се вратио у Сарајево. 
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То је све што по овоме имам да кажем. 

Закључено и nотписано. [ ... ] 

ДОДАТАК: (истог дана) 

По завршеном саслушању Клозе накнадно изјави следеће: 

Како је мени саопштена одлука власти да у одређеном року 

имам да напустим територију Југословенске државе, што сам ја 

приправан учинити, међутим тај рок данас баш истиче, кад сам ја 

то хтео учинити али сам задржан од стране полиције ради овога 

саслушања, то молим, да ми се ово не приписује у моју грешку. У 

исти мах молим, да ми се било од стране полиције, било од стране 

које друге власти овом nриликом - одласка из Југославије - да 
какво писмено или докуменат о томе, да сам се од 1933 г. до сада 

бавио у Југославији и шта сам овде радио. Ово ми је потребно 

само ради тога, да бих пред властима друге државе где ћу се на 

другом месту задржати и настанити имао доказа где car.t био те 
да не будем сматран као какав криминалан тип - док би се ово 

питање око тога решило да евентуално не бих лежао у затвору. 

Исто тако молим, да ми се дозволи да се сам nробринем за 

карту ради одласка - т. ј. да не будем стражарно спровођен, а по 

могућству и каква путна исnрава са којом бих 1\Югао легално 

прећи границу. 

Оверава: [ ... ] 

Uopste ne izneпaduje sto Кloze ве govori potpuno otvoreno о svom zivotu u 
Njemackoj, zaobilazeci па prvom mjestu svoju veztt sa anat·11istickim pokretoш. 
Njegov politicki aganzman је pred policijoш iskUucivo pacitisticki, anti-nacisticki i 
aпti-irпperijalisticki, cak "na kultllrnoj bazi''. Takode, njegovi prijatelji u Spaвiji su 
sашо "knjizevnici'', ,,emigranti", ajedan od njil1 sat-adLJje sa "пekim listom" od ,Jed
пog sind ikata·' kojije "Ыizak Vladi". lako policija u Jugoslaviji nije Ьila пajprecizni
je inforшisana о Ыtnim razlikarпa ll okviгiшa onoga sto је tada predstavljalo ljevi
Cll u Zapadnoj Evropi (npl'. izmedu komunista i anarllista), sama asocUacija sa istom 
Ьila је dovoljna da Кloze brzo postane persona поп gl'ata. lpak, njeшu је poslo za 
гukош da ва jedan jako Ьitan nacin nadmudri ttr policiju: da iш шnakne bez traga i 
da nesmetano pode svojim zacr1:anim puteш. 
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УПРАВА ПОЛИЦИЈЕ У САРАЈЕВУ 

ПОВ. БР: 803 
2. МАРТА 1937. ГОДИНЕ 
САРАЈЕВО. 

Клозе Хелмут, њемачки емигрант 

изгон. 

КРАЉЕВСКОЈ БАН СКОЈ УПРАВИ П 

ДРИНСКЕБАНОВИНЕ 

САРАЈЕВО. 

У вези извештаја ове Управе Пов. Бр. 305. од 26. Јануара и 
Пов. Бр. 393. од 23. овог мјесеца, те рјешења Краљевске банске 
управе Пов. Д. З. Бр: 442/37. од 1. Фебруара тек. год. и Пов. 
Д. З. Бр: 889/37. од 26. фебруара тек. год. част ми је накнадно 
извјестити следеће: 

Као што сам и раније напоменуо [,] поверљивим путем 
сазнао сам да Клозе има намјеру да оде у Шnанију, na је молио 
да му Управа nолиције исnостави какву било исправу што је 

немогуће, а фалсификовани nасош са којимје из Њемачке дошао 

Клозе је наводно nоништио. Уnрава nолиције је очекивала од 

nретnостављене власти уnутство на који ће начин и у коју државу 

отnремити Клозеа nошто је он без икаквих исnрава и од наших и 

од љемачких власти, а дотле гаје надзирала. 

Међутим nоследљих дана Клозе је отишао из Сарајева у 

неnознатом nравцу. Расnитивањеl\1 код осталих емиграната 

Уnрава nолиције је сазнала да је Клозе наводно без исправа 

отишао у Женеву, с тим да се одатле пребаци у Париз, а затим у 

Шпанију. 

Извјештавајући о nредљем Краљевску банску уnраву част ми 

је наnоменути да сматраl\'1, да је Клозе могао отићи до Београда 

да тамо у Француском или Шnанском посланству моли за nутну 

исnраву за одлазак у ове земље, а није искључена моrућност и да 

ће покушати да пређе границу и без икаквих исnрава. За сваки 

случај умолио сам Уnраву Града Београда, да на случај да се 

Клозе налази у Београду обрати на истог строгу пажљу и извјести 

Управу nолиције о његовом раду и кретаљу, док сам комесаре 

пограничне nолиције обавестио о решељу о љеговом изгону, с 

тим ако би на територији кога од љих покушао да пређе границу 

да обавести уnраву полиције. 



Vladaп Vuklis, Sш·ajevski dos(je Helmuta Кlozea: 1933-1937 
P,.i/ozi, 44, Sarajevo. 2015. str. 181-205. 

Ипак на случај повратка Клозеа у Сарајево молим Краљевску 

банску управу за тражено упутство по аюу ове Уnраве Пов. Бр: 

393. од 23. Фебраура ове године. 
УПРАВНИК ПОЛИЦИЈЕ [ ... ] 

[StamЬilj KBUDB, Pov. DZ ЬI-. 1088, dopisano 889, 6. 3. 1937.] 

Policija, dak1e, kt-ajeш mjeseca februшa guЬi iz vida Кlozea, koji је нspio da za
mete svoj trag. ћoslo је gotovo tтi sedmice prije nego sto је v1astiшa u Sш-ajevu uka
zano na novi trag, i to s vrha, iz Beogгada: · 

КРАЉЕВИНА ЈУГОСЛАВИЈА 

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРЖАВНУ ЗАШТИТУ 1 
Пов. 1 бр. 11.264 
19 марта 1937. год. 
Београд 

ПРЕДМЕТ: Комунисти у Сплиту и у Сарајеву. 

КРАЉЕВСКОЈ БАНСКОЈ УПРАВИ 

САРАЈЕВО 

Ово је Министарство обавештено о следећем: 

"Неки немачки поданик - емигрант и комуниста, који је био . . . . 
своЈевремено у нашоЈ држави, ИЗЈаснио се Је пред поверени ком, 

да у Сплиту и Сарајеву постоје комунистичке ћелије, које врше 

састанке под видом есперантскоr клуба. Поменутог емигранта су 

комунисти из Сплита и Сарајева материјално и подупирали. 

Пре извесног времена дошао је поменути емигрант из 

Југославије у Шт. Паул у Лабудској долини (Аустрија) где је био 

ухапшен и притворен. 

Дне 12 марта т. г. одпуштен је из затвора и спроведен до 

италијанске границе, где је пребачен у Италију. 

Име и презиме тог емигранта за сада непознато је, те ће се 

исто накнадно са осталим подацима доставити." 

Министарству унутрашњих послова је част са предњим 

упознати Краљевску Банску Управу, с молбом да се хитно ова вест 

провери, јер Министарство и са других страна има обавештења. 

По наредби Министра [ ... ] 

[StamЬilj KBUDB, Pov. DZ br·. 1353, 22. 3. 1937.] 
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Samo пekoliko dana kasnije, ova infoпnacija се doЬiti роsеЬап sшisao: 

УПРАВА ПОЛИЦИЈЕ У САРАЈЕВУ 

ПОВ. БР: 803. 
26. МАРТА 1937. ГОДИНЕ 
САРАЈЕВО. 

Хелмут Клозе- њемачки емигрант,јавио се из Шпаније. 

КРАЉЕВСКОЈ БАНСКОЈ УПРАВИ 1I ДРИНСКЕ 

БАНОВИНЕ 

САРАЈЕВО. 

У вези акта Краљевске банске управе Пов. Д. З. Бр: 889/37. 
од 26. Фебруара тек. год. и решења Министарства Унутрашњих 
послова Пов. r. Бр: 6558. од 17. Фебруара тек. год. којим је 

ускраћен даљи боравак у нашој земљи њемачком емигранту 

Хелмуrу Клозеу, а који се је из Сарајева удаљио у непознатом 

правцу,- част ми је извјестити, да сам сада дошао поверљивим 

путем до једнога писма којим се Клозе из Шпаније јавља својим 

nријатељима - њемачким емигрантима у Сарајеву. Изнећу га у 

целости: 

,.Драги пријатељи, - већ данима лежи ми писмо готово за 

Вас. Оно је nрилично опсежно те зато и опширно. Осим тога 

не могу га ја овде предати, ја га морам франкирати француским 

маркама, јер вас оно могуће неће никако достићи. А поред тога 

моментално ми фали и новац. Ипак се надам да ћу га '3а који дан 

Иl\tати и нећу да Вас пустим, да предуго чекате. Зато у кратко пар 

рещжа који вам могу одгонетнути, да сам још увек на животу и да 

не постоји никакав нарочити разлог да се бринете. Ја лежим овде 

на граници и на мору и шта ми имамо чекати то су зрачни наnади. 

Али након што су код једног наnада на Барцелону од 18 апарата 
три била оборена неће они бити овде код нас nревише дрски. До 

сад су они овде два пута покушали срећу без нарочитог успеха. 

Људских жртава у опште није било, а штета на стварима је била 

~tала. А сада смо ми још боље приправни, утврђени и будни. 

Има се превише времена и не зна се шта да се ради заправо. 

Осам сати ;.џ1~ВЈЮ страже ј~ све што тр~6а .1:1 се ра:111 . Положај 

града је врло лијеn, брегови се епуштају стрr.ю до залива у плаво 
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[,Ј од јужњака сада прилично узбуркана море. Прољеће почиње 

лагано, сунце нас је nећ мало опалило и направило смеђим. 

Заправе узевши води се један лењи живот и зато депресије нису 

никаква реткост. Другови нису управо они најсимпатичнији. И 

нажалост не разумем ја ни француски ни шпански. А када би то 

било ја бих могуће нашао угодни је друштво. Али заправо не фали 

ми ништа него часовник, пар пристојних кљига- моји кофери су 

изгубљени- и која добра цигарета, јер ако се кад и добију цигарете . . 
оне су тако паСЈИ мизерне и лоше. тако да сам Ја у nочетку миспио 

nод таквим околностима да ћу се nроћи пушења. Али фури се 

даље па макар то био и најмизернији коров од кромпира. 

Храна је такође рационализирана, али иnак се је увек сит. 

Често мора се дан провести само с хљебом. Оружје је још увек 

недовољно. О томе ћу nисати у другом nисму. Дакле мало 

стрпљења. У nркос томе молим вас да не чекате друго писмо него 

да ми одмах пишете. Јер прво ја не знам како ћу дуго овде остати 

- ја сам овамо одређен од груnе DAS а друго [,Ј неће то моrуће 
ићи тако брзо док ја вашу пошту добијем. 

Да ли је Хедајош у С.? Ја сам хтео писi\Ю на њу адресирати, 

али она могуће није више тамо. Она треба безувјетне да ми nише 

шта намерава учинити. У случају, да она nринципијелно још 

l\lисли онако као код мог одласка [,Ј имаl\1 ја пре тога нешто да јој 

кажем. Она би морала, дакле, безувјетне и без околишања nисати. 

За Ханса: у овоме правцу како је он мислио не може се ништа 

учинити. Он мора настојати да он дође до у Швицарску. Одатле 

даље ја му могу помоћи. За вас ја ћу nрибавити уnуту (упутницу) 

чим ја одем у Барцелону. Пишите дакле одмах вашем Хелмуту. 

Као скривену адресу - да писмо у Југославији не би било 

задржано - иско р и стите следећу [-Ј Gнiseppe Pasotti - Perpignan З 
Rне Dнcl1alemeaнx Fгance. 

Затворено писмо и уложено за мене адресирати [-Ј Helnшt 

К\оsе [,) Koгani Port Рон [,Ј Centuria Sebastian Faure. 
Поздравите све драге nријатеље и кажите, да ћете ускоро 

тачније о мени знати.- 16. Ш. 1937. г." 

На полеђини коверта је написано: НКК Centuria Seba
stian Faure. 
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Питање у писму за Хеду управа полиције сматра да се 

односи на њемачку емигранткињу Елзу Риве, рођену Јанке, 

која такође живи у Сарајеву од 29. Јула 1933. г. растављена 
од l\1Iyжa Вилиа Риве, а која се је затим удала за нашег 

држављанина Ивана Клозе, столарског радника у Сарајеву 

вјенчавши се у католичком жупном уреду 11. Октобра 1936. 
г. На овај начин Елза је постала наша држављанка и свакако 
није прекидала односе са Хелмутом Клозе и после њене 

удаје, те се је он зато сада на њу обраћа, мислећи ваљда на 

њену раставу и одлазак њему. 

Наводи о Хансу односе се свакако на њемаlrког 

емигранта у Сарајеву ХАРТЛЕБА ХАНСА, књижевника, 

који у Сарајеву борави од 9. Новембра 1933. као незапослен, 
по дозволи Кр. Банске управе на неодређено време боравка 

издате 30. XII. 1933. под II. Бр: 29771. 
Иначе писмо је адресирано на Вилиа Хемпла, такође 

њемачког емигранта, сликара, који живи у Сарајеву од 24. 
XI. 1933. са женом Мартом по дозволи Кр. банске управе на 
неодређено време боравка издате 4. I. 1934. под П. Бр: 111. 

У кратко речено из писма произилази, да читава 

њемачка емигрантска колонија у Сарајеву чини тако рећи 

једну духовну целину, те ће ова Управа настојати, да њени 

чланови током времена удаље из Сарајева, а за сада ми је 

циљ овим дописом скренути пажњу на поменуту адресу у 

Перпињану у Француској која служи да се преко ње шаљу 

дописи за лица која су отишла у Шпанију, да се боре на 

страни мадридске владе, те се појављује потреба да се 

на поштама прегледају сва писма која се из наше држаnе 

шаљу на ову адресу. Потребне кораке код сарајевске поште 

предузеће сама Управа полиције. 

На који је начин Хелмут Клозе успјео да оде из наше 

државе без исправа Управа пошщије није могла установити, 

али се нада, да ће путем прегледа коресподенције то 

утврдити. 
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Министарство је обавештено посебним дописом. 

Управник полиције[ ... ) 

[Stambilj KBUDB, Pov. DZ br. 1583, dopisano 1088, З. 4. 1937.] 

Da li је policija bila о pravu kada је tvrdila da sн njemacki emigгaпti poveza
ni? Svakako. О tome nepoЬitno svjedoce adrese iz mnostva mo\Ьi, prijava i dostav
oica. Vili i Мю1а Hempl (Willy Hempe1) su ро p1·ijavi iz 1933. Ьili па adresi Kaнk
cije Abdulaћ Efendjje br·. 126, ј па цjih је bilo adr·esiraпo spaпsko pismo. Hans Haг
tliЬ (Hшileb), siп Кагlа, zjvio је 1933. godine pr·vo па adresi Hadzi-Idrizova Ьг. 1, 
gdje је sudeci ро dokumentaciji zivjela ј sama Elza Rive kad је podвijela mоiЬн za 
tiozvoltl Ьогаvkа oko dvjje godjne kasпije, а zatim па adгesi Cad01·djna br. З, gdje је 
Ьiо prijavljeп Helmнt Кloze kada је пapisao svoju mo!Ьu. О пјеmн, Haпsu HatiliЬu, 
Uprava poJjcije se izjasпila 14. apt·jJa 1937. da moze ostati i nar·edпih godinu dапа, а 

tl to v1·ijeme ропоvо је prjjavljeп па adresi Hadzi-ldгiza br. 1. Medutiш, to ргаvо је 
КВ UDB нskratila 11. јнnа 193 7. godine, otkazavsi Наt11iЬн gostopt·imstvo н Jugo
slaviji. Sto se tice Elze Rive, posto је нdајош stekla stalno pt·avo boravka, опа пiје 
mogla Ьiti otjeraпa iz zemlje. 

U pogledu dojave koja је otvorila pt·edmet "Konшnisti u Splittt i Sarajevн", 
upravпik policije mogao је па osnovtJ zaplijeпjeпog pisma da zakljuci LL dopisu 
нршSеtюm KBUDB 4. apгila da је Helmнt Кloze "bas ovaj" covjek koji је нhap
sen оа pt·olazн kroz Austrijн. Medutim, upozot-nva da njegovom kazivanju "да се 
сарајевски комунисти састају nод видом учења есперанта тешко је повјеровати, 

тим пре што ова Управа има повјерљиоог човека [,] nознатог есnерантисrу, 
иначе љеоичара, који би органима управе дојавио овакве nодухвате. Како . . . 
НИЈе искључено, да иnак двоЈица - тројица комуниста конспиришу и да се 

састају nод изговором учења есперанта, уnрава полиције ће настојати да о овој 

групи сазна и у њу nродре". Zatim је poпovio svoj sud da "овдашња њемачка 
емигрантска колонија од неколико особа ни у чему није боља од овога Клозеа, 

те ћу раскринкавањем рада љених чланова настојати да се они током времена 

удаље из Сарајева''. 

Sta nаш otkriva dosije? 

Prvu stvю· koju ргiшјесuјешо iza postavljenog pitaвja јеsн detalji iz zivota Неl
пшtа Кlozea пabrojani u vi~e dokumeпata н dosijeн, koji se mogu dopisati нz uvod
ni Ыogгafski tekst. U te detalje шozemo нvгstjti i njegovu vezu sa Elzom Rive, mada 
cemo ovdje, za шzliku od ondasnje policije, odmah odнstati od pokusaja da p1·odre-
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nю dнЬiје н dinamikн te veze, ostavljajuci је u sfe1·i i onako naпtsene privatnosti. 
Dгugu zanimJjivost svakako predstavlja i pismo poslano iz Spanije, а koje govo1·i 0 
нsporenom zivotllпa pozadinskim polozajima, о nedostatkн шuzja od kojeg su pati
le milicije i о bombardovanjima koje је poduzimala Fгankova avijacija, p.redvodena 
njemackom ekspedicijskom " Legijom Kondor··. Odmic"uci od pojedinacnog ka op
stem, pt·imjecujemo i da se Кlozeova rнta putovanja ka Spaniji prodнzila ргеkо fasi
sticke rtaJUe. Ona iz ocigledпiћ razloga пUе Ьila uоЫсајепа, ali је postojala. Takode 
primjecujenю kako prica о "njemackoj e.migrantskoj koloniji'' u Sш-ajevu potvrdнje 
opstepriћvacenu cinjeпicu о tretmanu politickih nepodobnika u Kraljevini Љgosla
vф. lpak, najvaznije pitanje koje mo1·anю postaviti jeste ono koje је, sudeci ро ve
cem uzOJ"ku puЬlikacUa, istoriogratski neгijeseno, а to је pitanje njemacke antifasi
sticke ernigгacije 11 Jнgoslaviji. 

Naravno, ni Jugoslavija, kao ni gгad Saгajevo, nistl bili nettpoznati sa Nijemci
ma. U Bosпi i Het·cegovini se tokom aнstrougaiske vlasti пaselio znatan broj koloni
sta njemacke nacionalnosti. U Sarajevu 1910. godiпe zivjeloje 5.246 Nijemaca, sto 
је njilюva пајvеса zajedпica, koja predstavlja skoгo cetvrtinu od ukнрпо 22.968 po
pisanih osoba kojimaje njemacki bio mateшjijezik. Godine 1921 , nakon vala iseUa
vanja нsljed padaAнstгoнgarske monarћije, u Bosпi i He1·cegovini zivi 16.471 Nije
mac, od cega 11 gradн Sarajevu njiћ oko 2.700. Deset godina kasnije, bt·oj se i dalje 
smaпjuje, ра 11 kotaru Sarajevo zivi 2.507 Nijeшaca od нkupno 15.500 popisanЉ u 
Bosпi i Heгcegoviпi.8 Ono sto је, medнtim, pгedstavljalo novitet, jestc pr·iliv odrede
пog br·oja iшigranata iz Njemacke koji su bjczali od Нitleгovog rezima, tJspostavlje
rюg nakoп januю-a 1933. godine. U tom smislн potгebno је napiaviti jednu distink
cijн izmedu ,,Folksdojcera", to jest pripadпika "njemacke naгodnosne gгнре" koja 
је zivjela na jugoslovenskom tlu i prije HitleJ·a, i ljнdi r·odenih ll Njemackoj koji Sll 

u Jнgoslaviji tгazili azil ili Ьагеm t1-anzit и dгнgе zemlje. Sa te stгапе, vidimo da је 
objavljen ne mali Ьгој 1-adova koji govoгe о ,,Folksdojcerima", obuhvatajuci i njilю
va st1·adaпja nakoп 1945. godiпe.9 

Dгuga distiпkcija kојн moramo napraviti odnosi se na samн пjemacku emi
gгaciju nakon 1933. godine, distiлkciju kојн је napt-avila i saJ"ajevska policija kada 
је u komentю·u na p1·ijavн Напsа Hartliba napisala da је on ,,њемачки nолити'iКи 

8 Definitivni rezultati popisa stanovnistva od 31. januara 1921. godine, Sarajevo, 1 932; Die 
Gliederzmg der BevO/kerung des ehemaligen Jugoslavien nach Mullersp1·ache und Konfesion 
пас/1 denzmve~·o.ffentlic/1ten Angaben der Zahlung von 1931. Wien, 1943. Stanovnistvo pre
dratne Jugo,~lav[je fiO veroispovestima i maternjem је:Њ1 ро rюpisu od 31. !/! 1931. godine, 
pregled ро srezovima, Beogri1ti, 1945. Pudac1 dobijeпi ud тг. Епеsа Omerovic:~ iz Iпstittita 
za istoriju Uпiverziteta u Sarajevti. 
9 Posljednje se posebno O(inosi па pisaпja Vladiшira Gajgera. 
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избјеглица, али није Јевреј". Najveci dio njeшacke emigrac~je, sa јеdпе st1-ane, 
pгedstavljaju jevrejske izbjeglice. Вюј Jevreja koji је bjezeci iz Njemacke, Aust•·i
je i Cehoslovacke pt'osao kroz Jнgoslaviju ргосјеnјнје se na oko 55 l1iljada, od cega 
se najvise pet hЩada zadrwlo u Jнgoslaviji. 10 О njima postoje odreani istш·iograf
ski osvrti, uglavnom uspнtni, nastali u okviru veciћ tema. 11 Mi, ipak, nюramo otici 
dalje, i sa druge straпe primijetiti da ве postoje tekstovi koji se bave рitапјещ onog 
manjeg dijela emigracije, dijela koji ne napusta Ћесi Rајћ iskljнcivo kao meta an
tisemitske politike Uevrejske izbjeglice- Jev1·eji), nego zbog sopstvenih politickih 
pozicija (antifasisticki eшigr-anti, prvenstveпo lj eviёari - Njemci, Jevreji i drнgi). 12 

Nije pгilika da analiziгamo zasto је to tako, ali izvjesno mali Ьюј takvih emigraпa
ta na nasem prostoпt zasiguгno predstavlja osnovni, tehnicki п1zlog. Zan-Misel Pal
mije u svojoj velikoj studiji о njemackoj antifasistickoj emigt-aciji zaobilazi Jнgosla
vijн tvrdeci upгavo kako је ona jcdna od zemalja koje "Lt stvari" nisu predstavljale 
Ьittш destinacijн egzilanata. 13 Zaista, m1 ptvi pogled mozemo postaviti jedno empa-

1° Katriп Boeckh, "Jugoslawien'', 11: Handbuc/1 de1· deurschspгachigen Emig1·ation /933-
1945, ed. Claus-Dieter Кrоlш et al. Dannstadt: 1998, 280; Marica Karaka~ Obradov, "Pri
silne migt·acije zidovskog stanovnistva na podrl!cju Nezavisne Drzave Hrvatske'', O·oatica 
Chгistiana Periodica, vol. 37, br. 72 (2013), 175 (vise referenci; govoгi о Ьгојсi od tri do pet 
hiljada); Oskar Danon, Veгica М. Stosic. Memoш·i па Ho!ukaust Jevreja Kmjine. Banjalt1ka: 
201 О, 61 (bez refereпci). 
11 Tako na pгimjet·, Raпka Gasjc u svojoj studjjj о bгitanskiш i nemackjm kl!lto111jm uticajima 
па Beogгad spomjnje "emigt·antski talas intelektualaca jevrejskog porekla", iz kojeg se ne
koliciпa odvojila ј zaustavila u Beogradu, gdje је zapazeno djelovala па polju kнltш·e; Raпka 
Gasic, Beog1·ad и lюdu ka Evгopi: kulhtmi uticqji 8f·itanije i Nemacke na beugntdsku elitu 
/918-1941. Beogt·ad: ISI, 2005, 85 i 203-204. Posebno је zanimljiva studija Oliveгe Milo
savljevic о шjestu beogradske javnosti l1 smislu percepcije i pozicije tt odnosн па fasizam u 
periodu od 1933. do 1941. godine. U п јој, autot·ka tretira odnos beogгadske javnosti ргеша 
jevrejskim izbjeglicama iz Njematke, tOkusirajнci se na aпtisemitske stavove izneseпe u 
zпасајпоm dijeltt oпovremeпe stampe i koristeci se pгimjeюm loseg tretmaпa jevrejskog 
onko1oga doktoгa Ferdiпanda Blшnentala; Olivet·a Milosavljevic, Sav1·emenici fasizma 2: 
Jugoslavija и okruienju 1933-1941. Beogt·ad: 201 О, 114-158. Mnogi aнtori koji su se bavili 
Holokattstom na nasem prostoru barem spominju i stradaпja jevrejskih izbjeglica koje su 
пacisti sнstigli u Jugoslaviji пakon okпpacije 1941. godiпe. 
12 Ovu tvt·dnju izпosim 11а osnovн pregleda ј pt·etrazivanja veёeg broja casopisa koji stl izla
zili ili izlaze па teгitorijj bl\1~e Jogoslвvije. Опа nije роtршю sigШ11a, јег nije Ьi1о mogttёe za 
ovo priljktt prcgled;нi sve (;asopise, ри Jt: sюga tl·ctJa tiZt:ti s 1·czcгvom. 
13 Jean-Micl1el Palmier, }Veimaг in Exile: тhе Ant[fascist Emigration in Eumpe ши! Атегiса. 
New Уогk: Verso, 2006, 218 (" ... а few couпtt·ies that did поt really constitute laпds of exile 
(Yнgoslavia. ltaly) ... "). 
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tijsko pitaпje: zasto bi ljнdi iz lijeve politicke sfere tгazili нtociste u zemlji pod kon
zel'Vativпom diktatшom? 

Takvih је, ipak, bilo. Beog1·adska Политика је krajem 1933. godinc pisa
la о zbriцjavaпju jevrejskЉ izbjeglica u Zagrebu, usljed cega se "nоказало да има 
емиграната који нису Јевреји и којима јеврејске установе не указују никакву 

помоћ". Ti "политички бегунци" Stl "живели овде у веома тешким приликама", 

zbog cega sн zagrebacki iпtelektнalci па celu sa Vladimirom Pfajfeюm. sekr·etal'otn 
Radnicke komore, 29. decembra osпovali оdЬог koji је treba1o da podнzme akciju н 
svr1ш njihovog zbr·iпjavanja. 14 Prethodпa distinkcija izmedu etпicke izbjeglice i poli
tickog emigraпta znacajпaje i u tom pogledu sto postoji razlika izmedн pasivnЉ (pi·i
padnost vjer·skoj ili etпickoj gгнрi) i aktivnih razloga (politicko dje1ovanje) koji stoje 
iza egzila. 15 U tom smislu, politicke izbjeglice ро pгavi1ti imajtt zanimljive Ьiografije, 
sto zivotopis Кlozea i dokazнje. Stavise, i sam Palmije, iako је zaobisao jнgosloven
ski ter·en, navodi пekoliko imena ljнdi koji su kao antifasisticki emigгaпti stнpili па 
jнgos1ovensko tlo. Izdvojicemo kao p1·imjeг Aleksandl'a Zahe1-a-Mazoha (Aiexaпder 
Sac11et·-Masocћ), aнstrijskog Jjevicara, ozeпjenog Jev1·ejkom, koji se nakoп "Aпslu
sa" doselio u Beogr·ad, gdje је гadio kao dopisпik za svicarske noviпe De1· Bund Do
cekavsi rat, preko Deгvente i Sю·ajeva dospio је 1943. па Kor·culн. gdje је bio intemi
гan, odakle је sa jos jednim austrijskiш piscem nakon os1obodenja 1944. godine рt·е
Ьасеп tl Bari (Italija). Iz r-atпih iskustava u Jugos1aviji пastao је r·ошап Die 0/garten 
brennen (,,Maslinjaci g01·e"), kojije пedayno pгeveden i objavljeп н Splitt1.16 

Umjesto zakljнcka шis1iш da је dovoljпo t·eci kako је sarajevski dosije Helnш
ta Кlozea otlнio јеdав mali svijet njeшacke antifasisticke emigr-acije Ll Kraljeviпi Ju
goslaviji ciju SHdЬiпu mozda VI'ijedi istraziti 8 

14 Потттка, 31. dec. 1933, 4; О. Milosavljevic, Sav,.emenicija.~izma 2, 1 Ј 8. 
15 U moЉi za izdavanje dozvole boravka od 7. aprila 1937, Напs HaгtliЬ пavodi sledece: "Ја 
sam morao da imigriram posto sam јо~ prije do1aska !-litlerovog r·ezima djelovao u Njema~

koj kao publicista i javni govomik protiv Hitlera а о kojem sаш detaljпo 11aveo tl svojoj prvoj 
nюiЬi za dozvolн boravka. Primetiti mi је da sam saznao da је njemacka vlada pнb1ikovala 
н пjemackiш noviпшna zakon о odt•zimanjн drtavljanstva а koji је imao i posebnн listu 11 

kojoj ј е navedeno i moje ime te sam prema tome prestao biti пjemacki drzavljaпin. Iz go•·e
navedenilltЋzloga molim сј. Naslov da шi kao пjemackom politickoш emigraлtu dozvoli da 
se koгistiш pravom azi1a." 
11

' Jeaп-Miche l Palmier, Weimar in Exile, 144; Thoшas Diecks, "Sacl1er-Masoch, Alexander'', 
u: Die Neue Deщscl1e Вiog,·apћie, 22 (2005), 327-328; [mre Rocblitz, Accideпt of Fate: а 
Personal Account, /938-/9./5. Waterloo (Canada): Laнrier Uвiversity Press, 2011, 48-49; 
Alexat1der Sachet·-Masoch, Mas/inici u plamenu. Split: Kпjizevпi krug, 2004. 
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ТНЕ SARAJEVO FILE OF HELMUT KLOSE: 1933-193 7 

Summary 

Helшut Кlose (1904--1987) was а German anarclю-syndicalist, а faпюus 
vagaboпd, а correspondent of several leftist пewspapet·s апd jouшals and 
an associate of aпarcho-syпdicalist Freie Arbeiter Union Deutschlaпds. Iп 
1933, \vlleп Hitler rose to power, Кlose fled from Germany апd aпived to 
the Kingdom ofYugoslavia. Не settled peппanently in Sarajevo, whet·e lle 
\Vot·ked as а guide for foreign toшists. KJose dt·ew оп !timselfthe attention 
of police wl1eп iп Januaty 1937 lle started receiving pгopaganda шatet·ials 
produced and seпt Ьу tlte Gruppe Deutscћe Anarclю-Syпdikalisten iп Aus
Jands (DAS). DAS was а Genпan national anarcho-syпdicalist group based 
in Вагсе\оnа, \VIticћ was active on tl1e repuЫicaп side in the Spanisћ Civil 
War uпder tl1e auspices of tће aпarchist-controlled Confederaci6п Nacion
al del Trabajo. Tћis text is an anпotated compilation of transcriptions of 
documents fi·om the fond of tће County Government of Drinska Banoviпa 
(Arcћives of'Bosnia and Herzegovina, Sat-ajevo), kept in t11e file that testi
fies about police surveillaпce over Helnшt Кlose. Two oftћe most interest
irtg l'ecords аге tће heariлg of Кlose conducted оп Februюy 22nd 1937 in 
wћich ћis entit·e biogt-aphy is told firstl1and, and tlte letter written Ьу Кlose 
on Маrсћ l6tl1 193 7 iп Portboн iп Spain and sent to 11is Geш1an fгiends in 
Sarajevo, but intercepted Ьу the police. After ltis inteп·ogation, Кlose did 
not wait for tlle authorities to cance! his residency permit апd escort him 
out oftћe country, but he successfully fled without leaving а trace untill1e 
finally 1·еасћеd Spain, \VIJere ће joined tће Gerшan anarcћist units. Besides 
telling this inteгesting story, tlte file prompts tће aпtlюr to t-aise а few ques
tioнs, tће most impot·tant one enquit·ing about tће existence of'Germaп anti
fascist emigres iп Yugoslavia. For obvious reasons, Yttgoslavia \Vas not tlte 
шost welcomiпg р1асе for iшmig1-ants ofleftist political orientation (social
democt-atic, commuпist or anarcllist), but t})e st01y of Helmut Кlose and l1is 
Gеrшав fгiends in Sa1·ajevo, as well as few other stories, leaves an impres
sioп tl1at there is а micro-llistvric case wortl1y of furtlter research • 

(Translated Ьу aнthor) 

205 


