
                                                                                  
11. svibnja 2010.

STUDIJSKA PUTOVANJA POSVEĆENA KULTURI SJEĆANJA

Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću je u subotu 08. 05. 2010. godine u Zagrebu održala prvo od 
pet planiranih studijskih putovanja posvećenih kulturi sjećanja u Hrvatskoj. Toga dana posjetili smo sljedeća 
obilježena  ili  neoznačena  mjesta  stradanja  ili  otpora: Park  prosinačkih  žrtava,  Spomen  područje 
Dotrščina, Trg žrtava fašizma, Mirogoj, Zagrebački zbor/SC, Runjaninovu ulicu, ustaško mučilište u 
Jandrićevoj ulici, Tuškanac i Kerestinec. Ovim putovanjem željeli smo dati skroman doprinos priznavanju 
patnje  svih  žrtava  povećavanjem kruga  informiranih  i  zainteresiranih  za  raspravu o  primjerenom načinu 
obilježavanja mjesta različitih stradanja.  

U Parku prosinačkih žrtava okupljenima se obratio ing.  Milan Ogrizović, sin na tome mjestu pogubljenog 
ilegalca Bogdana Ogrizovića. U spomen području Dotrščina, pridružili smo se Savezu antifašističkih boraca i  
antifašista RH na komemoraciji i polaganju vijenaca na najvećem stratištu u glavnom gradu na kojem su  
ubijene tisuće građana i građanki. Na Trgu žrtava fašizma, mjestu gdje se nalazilo središte Ustaške nadzorne 
službe, govorili su Zoran Pusić iz Građanskog odbora za ljudska prava i Vjeran Pavlaković, povjesničar. U 
Runjaninovoj ulici obratio nam se  Juraj Hrženjak,  partizan i  nekadašnji  sudac Ustavnog suda i  Jadran 
Boban, redatelj. Posjetili smo i sada ruševnu zgradu Zagrebačkog zbora u sklopu SC-a, mjesto s kojeg su 
započele prve deportacije 22. i 23. lipnja 1941., kada je na željeznički kolosijek neposredno uz  prostor Zbora 
stigao vlak s praznim teretnim vagonima u koje je ukrcano oko 200 Židova koji su otpremljeni prvo u Gospić,  
a potom u logore na Pagu ili u Jadovno. Obilazak smo nastavili posjetom središnjem zagrebačkom groblju  
Mirogoj, na kojem se nalazi spomenik narodnim herojima i grob srpske djeca s Kozare. Na tim je mjestima 
kratko predavanje održala Nataša Mataušić iz Hrvatskog povijesnog muzeja. Cijeli obilazak smo zaokružili 
posjetom Kerestincu, gdje je početkom rata bilo internirano više od stotinu zatvorenika, od kojih su neki  
kasnije streljani na Dotrščini. Ovdje su nam se kratko obratili publicist  Slavko Goldstein i Vlado Jurak iz 
Saveza antifašisti kih boraca i antifašista Republike Hrvatskeč . 

Documenta e  na  svojim  idu im  studijskim  putovanjima  nastaviti  s  obilaskom  ošte enih  i  obnovljenihć ć ć  
spomenika, kao i nikad obilježenih mjesta stradanja u Hrvatskoj. 


