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STUDIJSKA PUTOVANJA POSVEĆENA KULTURI SJEĆANJA

GUDOVAC – KOPRIVNICA – LEPOGLAVA - KUMROVEC

Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću je u nedjelju 23. svibnja 2010. održala drugo od pet planiranih 
studijskih putovanja posvećenih kulturi sjećanja u Hrvatskoj.
Na studijskom putovanju smo posjetili selo Gudovac kraj Bjelovara, gdje su u travnju 1941. godine ustaše 
strijeljale gotovo 200 Srba i gdje je postavljen i spomenik “Gudovčan - pred strijeljanje”, autora Vojina 
Bakića, koji je srušen 1991. godine. Na tom nam je mjestu kratko predavanje održao povjesničar Filip Škiljan 
iz Srpskog narodnog vijeće, a obratio nam se i Viktor Vekić iz Savez antifašističkih boraca i antifašista 
Hrvatske. Nakon toga smo posjetili i mjesto na kojem se nalazi rodna kuća Vojina Bakića u Bjelovaru.
Putovanje smo nastavili posjetom prvom logoru u NDH „Danica“ pokraj Koprivnice. Ovdje je 1985. godine 
otvoreno spomen-područje „Danica“, koje je zatvoreno 1991. Kratko predavanje o logoru te o njegovom 
sadašnjem stanju, sanaciji i uređenju održao nam je Dražen Ernečić iz Muzeja grada Koprivnice.
Nakon „Danice“ posjetili smo bivši koncentracijski logor u Lepoglavi, gdje je Savez antifašista žrtvama 
ustaških zločina izgradio spomen-kosturnicu i postavio spomen-ploču, koje su uništene 1990. godine. U 
Lepoglavi su nam se kratkim izlaganjem obratili Filip Škiljan i Gojko Matić iz Saveza antifašističkih boraca i 
antifašista Hrvatske.
Putovanje smo završili posjetom rodnoj kući i spomeniku Josipa Broza Tita u Kumrovcu, a o devastaciji 
spomenika, koji je srušen u noći 27. prosinca 2004. godine, nešto više nam je rekao Tvrtko Jakovina s 
Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

Documenta će na svojim idućim studijskim putovanjima nastaviti s obilaskom oštećenih i obnovljenih 
spomenika, kao i nikad obilježenih mjesta stradanja u Hrvatskoj.
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