
 

 

 

                                                                                   

 

 

 

 

STUDIJSKA PUTOVANJA NA MJESTA STRADANJA I SJEĆANJA 

 

TREĆE STUDIJSKO PUTOVANJE U PRKOS – GLINU – BANSKI GRABOVAC – 

PETROVU GORU – 4. rujna 2010. 
 

 

 

Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću organizirala je u subotu, 4. rujna 2010., treće od 

planiranih pet studijskih putovanja posvećenih kulturi sjećanja u Hrvatskoj. 

Na ovom studijskom putovanju smo prvo posjetili selo Prkos, gdje je u ustaškom “čišćenju”stradalo 

više od 400 ljudi (uglavnom žena i djece) u prosincu 1941. godine. Na ovoj su nam se lokaciji 

obratili publicist Slavko Goldstein (autor knjige 1941. – Godina koja se vraća) te Danica Mičić, 

predsjednica Saveza antifašističkih boraca iz Prkosa. 

Nakon Prkosa smo obišli Glinu, gdje su nas dočekali prof. dr. Drago Roksandić s Odsjeka za 

povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu, te g. Igor Mrkalj, savjetnik gradonačelnika za 

međunarodnu suradnju i europske integracije. Prof. Roksandić je održao kratko predavanje o 

zločinima koji su počinjeni u svibnju i kolovozu 1941., za vrijeme kojih je pobijeno gotovo svo 

pravoslavno muško stanovništvo iz Gline i okolice. Također smo posjetili lokalno pravoslavno 

groblje na kojem je podignut zajednički spomenik svibanjskim i kolovoškim žrtvama. 

Naše studijsko putovanje smo nastavili posjetom sela Banski Grabovac u blizini Gline, gdje je 

održan prvi oružani partizanski ustanak na Baniji u srpnju 1941., nakon čega je uslijedila ustaška 

odmazda u kojoj je pobijeno oko 1,200 ljudi (uglavnom Srba) iz okolnih krajeva. Tamo su nas 

dočekali članovi Saveza antifašista iz Petrinje koji su nam pokazali dva spomenika – spomenik 

ustanku i spomenik žrtvama ustaških zločina. U Banskom Grabovcu nam se obratio jedan od 

sudionika ustanka, g. Adam Dupalo. 

Studijsko putovanje smo završili posjetom Petrovoj Gori i spomeniku antifašističkoj borbi na 

Petrovcu, djelu velikog hrvatskog kipara Vojina Bakića koji je pretrpio teška oštećenja za vrijeme 

rata 1991.-1995. O današnjem stanju spomenika, ali i o memorijalnom parku koji je na ovom mjestu 

postojao prije rata, govorila je gđa. Snježana Pavičević iz Hrvatskog povijesnog muzeja. 
 

 


