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Četvrti hrvatski žrtvoslovni kongres, Zagreb i Škabr nja, 15. - 17. 6. 2007.  

OSOBNA RAZMATRANJA O  

POIMANJU I SAZNANJU O KRIŽNIM PUTOVIMA HRVATA 1945.   

(Prilog Zvonka Springera na 4. Hrvatskom žrtvoslovn om Kongresu)  

Tijekom godina 1984. i 1985. pisao sam u tajnosti na engleskom jeziku o svojim 
sjećanjima i stradanjima, koja sam proživio u vremenu od 13.04. do 15.08.1945. Izvorni 
strojopis od oko 250 stranica (bez proreda) nosio privremeni naslov "RE-EDUCATION 
or FOUR MONTHS IN LIFE OF A YOUNG MAN" tj. prijevod pojma "preodgajanje ", koji 
su izmislili polit-komesari kada su govorili zarobljenim časnicima o budućoj službi u 
Jugoslavenskoj armiji. Tada sigurno nisam mogao niti misliti, a još manje očekivati, da 
će jednoga dana taj moj rukopis postati važan povijesni dokument. U to vrijeme u 
Titovoj Jugoslaviji nitko se nije usudio niti pisnuti slova o postojanju "Križnih putova 
Hrvata" - ta tema je bila apsolutni tabu. Samo 4 godine kasnije se to odnosilo i na tzv. 
"Inforbirovce", koji su osuñeni za "preodgoj" na Golom otoku i drugdje.  

Prve fotokopije rukopisa čitali su samo meni pouzdane osobe, a koje su boravile u 
inozemstvu. Knjiga "THE MINISTER AND THE MASACRES " od Nikolai Tolstoy-a, 
objavljena 1986., bila je prva u kojoj sam u poglavlju 6. pročitao opis o predaji ratnih 
zarobljenika "Jugoslavena" (tj. četnika i ustaša) Titovim partizanima od strane Engleske 
vojne komande. U tom se poglavlju, meñu inim, spominju okolnosti i uvjeti podle predaje 
hrvatskih ratnih zarobljenika kod Bleiburga 15.05.1945.  

Nekako u isto vrijeme dobio sam fotokopije prvog hrvatskog izdanja knjige s naslovom 
"Bleiburška tragedija Hrvatskog naroda ", a koju su priredili Franjo Nevestić i Vinko 
Nikolić za Knjižnicu Hrvatske Revije u Barceloni 1976., dok je treće izdanje iste knjige 
tiskano u Zagrebu 1993. U stvari knjiga sadrži jedine izvorne ovjerovljene zapise te 
popis prikupljene dokumentacije i svjedočanstva o stradanjima Hrvatskog naroda nakon 
predaje HOS-a kod Bleiburga te o Križnim putovima. Prva objavljena knjigu o toj temi na 
engleskom je "Operation Slaughterhouse - Eyewitness Account of Po stwar 
Massacres in Yugoslavia "  (Philadelphia, USA, 1970.), koju je priredio Ivan Prcela u 
suradnji s prof. Stankom Guldescu. To englesko izdanje sadrži svu dokumentaciju i 
svjedočanstva o "Bleiburškoj Tragediji" koju je revno skupio Ivo Bogdanović u Buenos 
Airesu, dok ga nije mučki ubila UDBA 1971. Njegove je zapise uspio prikupiti prof. dr. 
Krunoslav Draganović, ali ih nije stigao obraditi niti komentirati nakon što je "nestao" na 
neobjašnjeni način u Münchenu.  

Do u 1989. je moj engleski tekst pročitalo više od dvadesetak osoba pa su me počeli 
nagovarati, da bih ga trebao objaviti. Nakon više neuspješnih pokušaja kod raznih 
izdavača u Engleskoj i Kanadi, preostalo bi mi da knjigu objavim u vlastitoj nakladi, što 
je bilo za mene preveliki trošak. Kada je u ljetu 1989. prebjegao znatan broj grañana 
DDR-a u SRN-u bio je početak pada "gvozdene zavjese", da bi 09.11.1989. došlo do 
sjedinjenja dviju njemačkih država. Bilo je pitanje tjedana kada će doći do promjena 
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režima u SFRJ pa sam sa zebnjom očekivao razvitak u Hrvatskoj.  

Od 1992. sam član Društva ratnih veterana Hrvatski Domobran (HD) u Osijeku pa sam 
ubrzo uspostavio veze s još živim školskim i ratnim drugovima. Još u travnju 1991. 
prevezli smo nepokretnu majku iz Osijeka do Zagreb, odakle je avionom stigla u Split i 
dalje brodom na otok Hvar, gdje umrla u ljeto 1992. Sve do rujna 1997. nisam odlazio u 
Hrvatsku, ali sam bio u stalnoj vezi s prijateljima, a na HRTV pratio što se dogañalo u 
političkom i društvenom smislu u tada već samostalnoj Hrvatskoj.  

Na osnovu meni do tada dostupne izvorne dokumentacije i objavljenih članaka, mogao 
sam zaključiti, da sam jedinstveno i u tančine opisao put povlačenja iz Osijeka 1. 
topničke bitnice 2. Ustaškog Zdruga HOS-a sve do predaje nepoznatoj jedinici JA u 
ponoć 14. svibnja 1945. Jednako je tako opsežan i točan moj putopis kao ratnog 
zarobljenika (tzv. "križni put") sve do mog otpuštanja iz logora u Kovinu 14. kolovoza 
1945. Koncem 1992. poslao sam po jednu fotokopiju sažetog putopisa kao i engleski 
tekst (oko 110.000 riječi) s naslovom "RE-EDUCATION" Povijesnim institutima 
Sveučilišta u Beču i Grazu. Jednu sam fotokopiju poslao prisnom drugu, pokojnom 
Franji Fenjvešiju u Osijeku, s time da ga preda odreñenoj Hrvatskoj ustanovi, koja bi ju 
mogla koristiti pri razradi povijesni grañe iz 1945. Nitko se još nije osvrnuo na taj 
pismeni dokument!  

Kada sam pročitao knjigu "Četverored " autora Ivana Aralice odlučio sam zamoliti ga, da 
bi mi pomogao napisati knjigu na hrvatskom. Tek nakon telefonskog razgovora s g. 
Aralicom, saznao sam o njegovom položaju, a na moj upit mi je ljubazno odgovorio, da 
je moj hrvatski dobar i da se slobodno mogu upustiti u pisanje na hrvatskom. Tako sam 
prema izvornom sadržaju na engleskom počeo pisati knjigu pod naslovom "Moj križni 
put", s time da sam dodao jedno poglavlje i potrebni uvod. Pisanjem knjige sam dovršio 
koncem rujna 1998. da bi potom prvi otisak predao g. Aralici i sa nestrpljenjem čekao na 
njegovo mišljenje.  

Početkom veljače 1998. primio sam poziv Hrvatskog instituta za povijest - Znanstveni 
projekt "Povijest hrvatskog domobranstva". Odazvao sam tom pozivu 10. svibnja pa su 
nakon skoro četverosatnog razgovora moji odgovori snimljeni na zvučnu traku u trajanju 
od oko 2 sata. Taj projekt nije nikada priveden kraju - snimka nije obrañena niti 
objavljena.  

U cilju znanstvene obrade žrtava 2. Svjetskog rata i poraća, Hrvatski Sabor je u dva 
navrata usvojio uspostavu odgovarajućih Odbora. Namjena im je bila popisati i objaviti 
imena hrvatskih grañana i vojnika bez obzira na njihovu nacionalnu, političku, privrednu 
i religijsku pripadnost. Drugi po redu odbor trebao je čak učiniti popis žrtava na području 
Hrvatske od godine 1918. tj. pothvat koji je već po svom cilju bio osuñen na neuspjeh. 
Oba su Odbora, premda javne i pravno priznate ustanove - na našu sramotu - završili 
bijedno i neobavljena posla.  

Udruga ratnih veterana HD-a, ogranak Rijeka objavljuje 2001. "BLEIBURG i KRIŽNI 
PUTOVI 1945 - Popis sudionika članova udruga HD-a" koji sadrži 4216 imena, 
nadnevak, mjesto roñenja, adresu, čin i jedinica te mjesto i nadnevak predaje i 
otpuštanja na slobodu. Iako djelomičan, taj je popis preživjelih članova ipak prvi pravi 
pokušaj, da se nešto učini za borce Hrvatskih oružanih snaga (HOS), koji su sudjelovali 
u 2. Svjetskom ratu kao redovni vojnici NDH-a tj. države, koja kao da nije "postojala" u 
suvremenoj povijesti Hrvatske. Neoprostivo je da R. Hrvatska do danas nije uspjela 
ostvariti to što je učinila R. Slovenija, koja je popisala sve žrtve 2. Svjetskog rata bez 
obzira na okolnosti i razloge smrti osoba. Osim toga je R. Slovenija stavila pod državnu 
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zaštitu sva poznata i nepoznata grobišta na svom području te stvorila katastar s točnim 
opisom mjesta i vremena o postanku.  

Tako sve do danas nisu rehabilitirane žrtve Križnih putova Hrvata  pobijenih ili 
progonjenih u skladu sa zločinačkom tvrdnjom da su oni "Svi fašisti, ustaše i sluge 
okupatora ". Temeljna je bila krilatica "Smrt fašizmu - sloboda narodu!" Mnogobrojne su 
žrtve antifašizma  bile uništavane, izopćene te lišene svih ljudskih i moralnih prava sve 
do dana današnjeg. Tu gorku povijesnu istinu moramo čim prije prihvatiti, jer će inače u 
budućnosti predstavljati stalnu prijetnju nesuglasjima i nepomirljivosti meñu mlañim 
pokoljenjima Hrvata.  

Unatoč obeshrabrujućih iskustava posjeta Zagrebu u 1998. nastavio sam sa svojom 
publicističkom djelatnošću. Na australskom serveru objavio sam sažetak putopisa 
povlačenja i mojeg križnog puta sve do otpuštanja iz logora. Putopis je sličan dnevniku 
pa sadrži podatke o odreñenom danu, smjerom kretanja i mjestima prolaza te dužinom 
puta uz kratki opis dogañaja toga dana. Tom putopisu priložio sam sinopsis knjige i 
povijesni osvrt o vremenu dogañanja i to na engleskom, hrvatskom i njemačkom jeziku. 
Početkom 1999. sam tu dokumentaciju prebacio na novi server, jer sam dobio vlastitu 
web-stranicu pod URL: http://www.cosy.sbg.ac.at/~zzspri/index.html . Ta web-
stranica ("homepage") postoji i danas, a u njoj se nalaze, pored mnogo drugih priloga, 
moje knjige na engleskom i hrvatskom (2. izdanje) u web-formatu objavljene u 2005.  

U rujnu 1998. posjetio sam akademika Ivana Aralicu u Hrvatskom Saboru, pa ohrabren 
dugim razgovorom i savjetom, odlučio sam objaviti knjigu u Hrvatskoj. On mi je obećao 
pomoć ako ne mogu naći nakladnika uz napomenu, da će dobar lektor morati ispraviti 
moj tekst, ali da ne dozvolim nikakve promjene. Tekst je potpuna i zaokružena cjelina 
pa ga treba objaviti u tom izvornom obliku. Uz pomoć prijatelja N. M. iz Osijeka u ožujku 
1999. sklopio sam ugovor sa Slavonskom nakladom "Privlačica" Vinkovci. Uplatio sam 
nakladniku DEM 5.000 za troškove naklade od 1.000 primjeraka 1. izdanja knjige "MOJ 
KRIŽNI PUT" . Knjiga je svečano promovirana u HNK Osijek koncem lipnja 1999., a 300 
primjeraka primio sam na ime uplaćenog iznosa, dok je nakladnik preuzeo 700 
primjeraka namijenjenih prodaji. Većinu mojih primjeraka darovao sam ograncima 
Hrvatskog Domobrana (HD) pa tako i Središnjici u Zagrebu.  

U tisku su objavljeni pozitivni osvrti na knjigu (npr. "Hrvatsko slovo" i "Glas koncila"). 
Meñutim, kad sam početkom rujna posjetio Središnjicu HD, nakon duljeg razgovora s 
Glavnim urednikom Glasila HD g. Darkom Sagrakom, on mi je grubo rekao da u Glasilu 
neće biti nikakvog osvrta na knjigu. U uvodu narednog Glasila (God. IX. Broj 4 (56) od 
1999.) napisao je slijedeće: "Jedan gospodin (koji živi u inozemstvu) vrši na nas pritisak 
da objavimo prikaz njegove knjige o ratnim sjećanjima iz II. Svjetskog rata. Kako on na 
nepriličan način piše o čelnicima i borcima hrvatskih oružanih snaga koje su se borile za 
neovisnu Državu Hrvatsku, a iskrivljuje i neke povijesne činjenice, očito je da takvim 
pisanjem prekršuje zakletvu koju je dao kao hrvatski vojnik, pa slijedom toga neka niti 
očekuje publicitet u našem glasilu." 

G. Sagraku je očito smetao moj prikaz bitke, u kojoj sam s isturenog položaja upravljao 
topničkom paljbom, pa kada sam otkriven te došao pod kombinirani udar "kaćuše" i 
"protukolca", moj je organizam na svojevrstan način reagirao na strah, kojega sam ja 
postao svjestan tek nakon uništenja oba neprijateljska oružja. On očito nije doživio ništa 
slično i ne zna da je strah prirodna pojava koju osjeća svaki normalan čovjek, dok se 
hrabrost sastoji u tome da se ne pobjegne, nego da se taj strah svlada. Priznavanjem 
da sam se prestrašio za g. Sagraka je podcjenjivanje hrabrosti hrvatskih časnika, jer 
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"oni su hrabri i nikada se ne boje" - tvrdi je stav g. Sagraka.  

Meñutim on nije imao hrabrosti čak ni napisati puno ime autora pa niti ponoviti svoje 
neprilične primjedbe prigodom našeg razgovora. Tek četiri godine kasnije u Glasilu HD 
(God. XIII. Broj 3 (77) od 2003.)  prvi puta je objavljen pozitivan osvrt na knjigu. No ovaj 
puta pod novim odborom Središnjice i Glavnim urednikom.  

U osječkom "Glasu Slavonije" od 16.10.1999. Igor Gajin je objavio članak pod 
naslovom "DOMOBRANSKA GOLGOTA - POLITIKANSKA RABOTA" u kojemu je 
opisan razgovor koji smo vodili neposredno nakon moga posjeta Središnjici HD u 
Zagrebu, kada sam još bio pod dojmom neugodnog razgovora s Glavnim urednikom 
Glasila HD. U zaglavlju članka ponavlja g. Igor Gajin doslovce moje riječi ogorčenja: 
"Domobranske udruge prigovaraju mi da sam svojom knjigom htio nekome omogućiti da 
izvana ili iznutra, odozgo ili odozdo, utječem na hrvatsku politiku". Zatim g. Gajin 
nastavlja u tom članku o knjizi ovako: "Premda je riječ o delikatnoj i traumatičnoj temi, 
autor je uspio prevladati iskušenja patetike, mržnje ili čak politikantstva, te nam je 
ponudio potresan dokument iznimnih literarnih kvaliteta." 

Prigodom tog boravka u Osijeku odazvao sam se pozivu direktora Ekonomske škole u 
Osijeku pa sam održao predavanje učenicima o temi "Križni putovi Hrvata 1945". 
Naročito me se dojmio interes učenika za tu temu kao i njihovo osjećajno reagiranje. To 
je bio jedini slučaj prigodom kojeg sam mogao govoriti mladim osobama, koji su po dobi 
mogli biti moji unuci. Neprikladno bi bilo da nabrajam mnoga pisma s isključivo 
pozitivnim osvrtom a koje sam primio od čitatelja iz Hrvatske i inozemstva, pogotovo od 
onih kojima sam osobno poslao primjerak moje knjige. U nekim sam od tih pisama ili u 
razgovorima saznao, da sam točno i vjerodostojno opisao izvjesne dogañaje kao npr. 
one u Sisku i Daruvaru.  

Hrvatska knjižnica za slijepe (HKS) u Zagrebu 2000.  je presnimila knjigu "Moj križni 
put" za potrebe slijepih čitatelja, jer su mnogi smatrali nju ponajboljom knjigom te 
tematike. U uredništvu HKS snimljen je 13.06.2001. jednosatni razgovor sa mnom, kao 
prilog mjesečniku za slijepe čitaoce knjižnice.  

U emisiji HTV1-a "Knjižnica" 27.06.2001.  prikazan je nešto skraćeni intervju, gdje sam 
govorio o svojim najpotresnijim dogañajima u tijeku moga križnog puta. Iz vlastite 
znatiželje tražio sam moju knjigu u više knjižara i knjižnica, a posebice u Zagrebu, ali 
nigdje nisam našao niti jedan jedini primjerak. Kasnije sam od nakladnika doznao, da on 
nema više niti jedan primjerak moje knjige, pa sam ga s nevjericom upitao, gdje li su 
nestali onih 700 primjeraka, kad ih se nije moglo nigdje javno kupiti ili bar iznajmiti.  

Sredinom 2001. sam namjeravao objaviti 2. izdanje knjige "Moj križni put" ali je za to 
nakladnik "Riječ" Vinkovci d.o.o. (prethodno "Privlačica") ponudio neumjerene uvjete, 
koje nisam mogao prihvatiti. Obeshrabren troškovima za tiskanje u Hrvatskoj odlučio 
sam objaviti engleski tekst na osnovi "Print on demand" (tj. tisak po potrebi), a za koju 
sam dobio više povoljnih ponuda iz USA. Izvorni tekst sam dopunio slikama te dodao 
prvo poglavlje k postojećim 26, da bi na taj način knjiga bila slična hrvatskom 1. izdanju. 
Knjiga pod naslovom "OUTCAST WITHOUT GUILT or MY WAY OF CROSS " tiskana je 
kod 1stBook (sada "authorshouse") Bloomington, IN USA C 2002, 2003.  

Ovu se knjigu moglo putem Interneta naručiti kod svih renomiranih knjižara, no uspjeh je 
bio skroman. Za mene je bilo bitno da knjigu objavim za Hrvate 2. i 3. pokoljenja, koji 
žive u inozemstvu pa možda više ne razumiju hrvatski jezik. Umirovljeni pukovnik 
USAF-a učinio je mnogo da knjiga uñe u poznate vojne knjižnice. Odgovorno sam 
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izvršio svoju dužnost u vrijeme rata te uspješno svladao sudbonosnu prošlost, što je 
pukovnika navelo da me proglasi pobjednikom u toj neuravnoteženoj borbi.  

Potaknut tim načinom tiskanja tražio sam u Hrvatskoj sličnu nakladnu kuću dok sam 
prethodno već pripremio tekst za 2. izdanje. Nakon više dopisivanja i pregovora nisam 
našao niti jednog izdavača koji bi htio tiskati knjigu i preuzeti distribuciju. Time je propala 
svaka mogućnost da povodom 60. godišnjice Hrvatske tragedije objavim 2. izdanje 
knjige, ali pod novim naslovom "BEZ KRIVNJE IZOPĆEN ili MOJ KRIŽNI PUT ".  

Početkom 2005. mi je g. Dragutin Šafarić predložio, da u svojoj web-stranici "Pieteta" 
objaviti 2. još neobjavljeno izdanje moje knjige na hrvatskom u tzv. web-formatu. 
Šafarićevo uspješno konvertiranje teksta, no bez slika, potaknulo me je da to pokušam 
učiniti uz pomoć kolega na Institutu za Kompjuterske znanosti Sveučilišta u Salzburgu.  

Priličan trud i utrošeno vrijeme urodilo je plodom kada sam svibnja 2005.  objavio u 
web-formatu obje knjige pod URL: http://www.cosy.sbg.ac.at/~zzspri/index./html  s 
naslovima * Zvonko's Book in Croatian odn. * Zvonko's Book in English . Svako se 
poglavlje za sebe u obje knjige može čitati na monitoru ili tiskati za vlastite potrebe. 
Tekst i slike se ne mogu mijenjati, jer su zaštićene lozinkom. Nakon što sam objavio tu 
novost povećao se je broj čitatelja. Na osnovu statističkih podataka Instituta o broju tzv. 
"hit" (broj otvaranja odreñene web-stranice) mogao sam redovito pratiti koliko su se puta 
koristile moje web-stanice.  

Tako mi je konačno uspjelo objaviti obje knjige za komemorativnu 60. godišnjicu 
Hrvatske tragedije 1945. godine.  

Najveći sam uspjeh po broju čitatelja postigao u 2006., kada je Hrvatski Portal u 
Švicarskoj URL: http://www.croatia.ch/  uz moju privolu, sukcesivno, od sredine ožujka 
do 8. svibnja 2006. objavio obje knjige. Knjigu na hrvatskom se može izravno čitati ili 
tiskati, dok su za knjigu na engleskom dodani tzv. "link" u istu svrhu. Iznenadio me je 
broj "hitova" koji se prosjeku kretao izmeñu 2.200 do blizu 3.000 otvaranja odreñenog 
poglavlja.  

Kao što je to uobičajeno za knjige, unatoč velikom uspjehu po broju čitatelja, broj onih 
koji su reagirali relativno je malen, ali po sadržaju ohrabrujući. Primio sam više veoma 
pohvalnih pisama sa zahvalama, što sam smogao toliko snage i volje da točno i opširno 
opišem sve proživljeno. Poneki od tih pisaca su rat doživjeli kao mladići dok su ostali 
čitatelji na Portalu vjerojatno mlañih godišta tj. roñeni poslije 1945. Jedan od mladića iz 
Siska piše slijedeće: "Ja sam obični maleni čovjek, nikoga ja ne predstavljam, pa moje 
riječi nemaju nikakvu težinu, ali, evo ja se ipak u ime Siščana kajem i ispričavam Vama i 
svima kojima je u ono burno doba naneseno zlo u mojemu gradu." Od ostalih mlañih 
čitatelja do danas nisam niti čuo niti primio bilo što pisanog.  

Ovdje ću još spomenuti zaključak autora "Predgovora" knjizi: "Zaista je krajnje vrijeme 
da našu povijest konačno napišu pošteni povjesničari! Stvarni duh Bleiburga, u cijeloj 
svojoj tragičnoj širini i dubini, zasnovan na historijski utemeljenim činjenicama, a 
osloboñen svih ideologija, još čeka svoga autora. Premda u naslovu naglašena kao 
osobna, knjiga "Moj križni put" izvanredan je prilog jednim takvom prikazu duha 
Bleiburga. Po svojoj tematici, ali i po scenskom načinu prikaza, ova knjiga vapi za 
filmskom ekranizacijom."  

Da kratko rezimiram četiri mjeseca koje sam opisao u knjigama: Topnička se bitnica 
HOS-a, u kojoj sam kao zastavnik služio tek 4 mjeseca, povukla iz Osijeka 13.04.1945. 
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Kao jedini preostali časnik morao predvoditi topnike na predaju Jugoslavenskoj armiji 
kod Slovenj Gradeca u ponoć 14.05.1945. Tako sam postao ratni zarobljenik u 
praskozorje 15.05.1945. i preživio moj križni put od Slovenj Gradeca do Osijeka 
hodajući bosonog oko 500km od 17. svibnja do 2. lipnja 1945. Kasnije sam u Osijeku 
proveo više tjedana u zatvoru OZNE3 da bih kasnije bio proveden do u logor ratnih 
zarobljenika za časnike u Kovinu. Otpušten sam iz tog logora i došao kući u Osijek 15. 
kolovoza 1945. - dakle četiri mjeseca nakon što sam ga napustio.  

U ovom sam prilogu opisao proteklih dvadesetak godina nastojanja da potaknem 
poimanje i spoznaju o najvećoj tragediji hrvatskog naroda u 20. stoljeću. Po mome 
saznanju to je jedini cjelovit i podrobni opis puta  povlačenja topničke bitnice HOS-a 
sve do predaje a u nastavku je opisan moj, jedan od mnogih križnih putova. Pisao sam 
o toj osobno dirljivoj i traumatičnoj temi bez veličanja i mržnje, opisujući doživljeno kao 
mladić bez životnog iskustva, izbjegavajući svako polemiziranje ili politiziranje, što bi bilo 
uvjetovano zrelom starošću i u ozračju razvoja političkih promjena u Hrvatskoj koncem 
20. stojeća.  

Sve što sam do sada objavio učinio sam u dubokom uvjerenju, da osvijetlim tragičnost 
razjedinjenosti u Hrvatskom narodu. Posljedice tog meñusobnog izopćenja i razaranja, 
nečovječnosti i okrutnosti, izazvane su od dvaju protuslovnih totalitarnih režima od kojih 
niti jedan nije zaslužio prisvajati si pravo, da je tvorac slobodne i neovisne domovine 
Hrvatske.  

* * *  

S A Ž E T A K  

Ova prilika je vjerojatno moj posljednji javni nastup na ovom 4. Kongresu Hrvatskog 
žrtvoslovnog društva u lipnju 2007. U mojim razmatranjima ograničio sam se na reakcije 
i odgovore na moja izvorna i pomna do sada objavljena pisanja kako u tisku tako i u 
web-obliku na Internetu. Na osnovu tih podataka mogao sam si stvoriti mišljenje s kojim 
su razumijevanjem i saznanjem čitatelji primili moja pisanja i koliko su znali o stvarnosti 
Križnih putova Hrvata u 1945.  

U mojim pisanjima opisao sam osobna i intimna iskustva, koja sam doživio tijekom četiri 
kobna mjeseca 1945. Opisao sam svoja sjećanja točno i istinito koliko mi je to bilo 
moguće nakon više od 40 godina po dogañanju. U nekoliko se navrata nisam mogao 
točno ili doslovno sjetiti svih riječi odn. razgovora, ali sam bio osobno prisutan pri 
svakom od opisanih razgovora ili dogañanja.  

Sva moja objavljena pisanja posvetio sam svima mojim sunarodnjacima mrtvim i živim, 
poznatim i nepoznatim, koji su učestvovali na hrvatskim Križnim putovima u 1945. Osim 
toga želio sam utješiti preživjele, da bi se mogli pomiriti sa svojim udesom, ako već nisu 
uspjeli sami objasniti ili ispričati preživljene muke i stradanja niti svojim najbližima. Sve 
što sam objavio namijenio sam svima mlañim hrvatskim pokoljenjima, kako bi upoznali 
strahote i tragični udes vlastite djedovine, koja nije uspjela do sada sama razotkriti sve 
činjenice svoga preživljavanja. Neka se ne zaboravi oko sto tisuća Hrvata u sposobnoj 
dobi muškaraca, koji su bili okrutno uništeni bez razlike i bez ikakve pravne osnove, a 
da bi potom bili zakopani u mnogobrojnim te do danas nepoznatim grobištima pored 
mnogih hrvatskih Križnih putova.  

Ostaje neobjašnjeno zašto R. Hrvatska do danas već nije uspjela u tome što je učinila 
R. Slovenija popisavši sve žrtve 2. Svjetskog rata bez obzira na okolnosti i razloge smrti 
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tih osoba. Osim toga su u R. Sloveniji stavljena pod državnu zaštitu sva poznata i još 
nepoznata grobišta uredivši katastar s opisom mjesta i vjerojatnom vremenu nastanka.  

Pokušaj negiranja povijesnih činjenica o opstojnosti Nezavisne države Hrvatske (NDH) 
u 2. Svjetskom ratu onemogućava svako objektivno rasuñivanje stvarnosti te njenih 
posljedica na razvoj povijesti u nedavnoj prošlosti. Buduća i još živuća pokoljenja 
Hrvatskog naroda morat će ipak jednom prihvatiti tu povijesnu istinu i stvarnost, da bi 
spriječili daljnju meñusobnu netrpeljivost i nedosljednost. U protivnom će slučaju to biti 
stalna prijetnja pomirbi zbog nesuglasja meñu grañanima Hrvatske i stalna prepreka 
jednoglasju u konačno ostvarenoj vlastitoj i slobodnoj državi.  

Svi ljudi dobre volje čuvajte se čovječje okrutnosti i bezumlja. Budite na oprezu pri 
pojavi svake vrste totalitarizma te nepravednog izopćenja osoba iz ma koga razloga. 
Moramo smoći snagu da oprostimo, ali ne smijemo zaboraviti nanijete nam nepravde i 
progone.  

* * *  

Objavljena osobna pisanja:  

1. Zvonko Špringer MOJ KRIŽNI PUT , OSIJEK 1999., Osječka riječ Knjiga br. 1,  

ISBN: 953-6537-67-2. 

2. Hrvatska knjižnica za slijepe, Draškovićeva 80, Zagreb 2001. snimila je na 11 audio-  

kazeta knjigu "MOJ KRIŽNI PUT" Zvonka Špringera  

3. Vidi Internet web-URL: http://www.cosy.sbg.ac.at/~zzspri/index./html  te u  

indeksu web-stranice: * Withdrawal and Death March  objavljen 1999.;  

* Zvonko's Book in Croatian  i * Zvonko's Book in English  objavljene 2005.  

4. Zvonko Springer OUTCAST WITHOUT GUILT or MY WAY OF THE CROSS ,  

C 2002, 2003 by Zvonko Springer, 1stBooks rev. 02/05/03, ISBN 1-4107-0359-2  

(Paperback); 1-4107-0358-4 (e-book).  

Piše: Zvonko Springer, Anif - Salzburg, Austria, zvonimir@aon.at  

Dovršeno: 28. travnja 2007 .  

*****  

Na portalu smo izmeñu 27. veljače i 8. svibnja 2006. u 29 nastavaka na hrvatskom i 
engleskom jeziku objavili knjigu Zvonka Springera BEZ KRIVNJE IZOPĆEN ili MOJ 
KRIŽNI PUT.  

U svom izlaganju na Kongresu autor knjige se osvrće na povijest nastajanja te knjige u 
kojoj je opisao povlačenje hrvatske vojske i civilnog stanovništva od Osijeka do 
Slovenije, predaju u Sloveniji i strahote Križnog puta koji je on prošao poslije predaje i 
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na reakcije čitatelja na knjigu,  

Ako ovu izvanredno zanimljivu knjigu niste pročitali prilikom njenog prvog objavljivanja 
na portalu, možete ju pročitati sada - svih 29 nastavaka na hrvatskom i engleskom 
jeziku naći ćete ovdje .  

Knjigu preporučite i Vašim prijateljima, osobito Hrvatima druge i treće generacije koji su 
roñeni ili odrasli u inozemstvu i možda im je lakše čitati ju na engleskom nego na 
hrvatskom jeziku.  

Za portal pripremio: zm  

   

 
Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost možete nam se javiti 

e-mailom zanimljivosti@croatia.ch 
 

 


