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ХРОНИКА

Интервју: проф. Томислав Ђокић, декан Медицинског факултета

Продаја родне куће једнака је смрти

Пре тачно 13 година из свог дома у Приштини избачен је декан Медицинског факултета професор Томислав Ђокић, а
пре неколико дана, уочи Светског дана расељених и избеглих, срушена је до темеља његова родна кућа.

Професоре јесте ли покушавали да се вратите?

Прво су непознати људи упали у мој дом и од тада господаре двема кућама, великим подрумом, с три пословна
простора, великим паркингом у дворишту. Покренули смо захтеве Дирекцији за стамбено-имовинска питања 2003.
године, суду Уједињених нација, они су донели је одлуку о поновном поседовању имовине. Позван сам у Косовску
Митровицу где сам у суду Унмика 2005. и 2006. у два наврата добио кључеве својих кућа које су до тада користили
узурпатори. Узео сам кључеве с намером да успоставим своје власништво, међутим јављају ми да не долазим јер су
исти људи разбили стављене катанце и пломбе и поново ушли у моју имовину.

Јесу ли вам нудили да продате?

Добијао сам одређене понуде и поруке да је боље да узмем зеца док је још у мојој руци него да имам само трагове од
своје куће. Нисам знао које су то поруке, какве су и шта су значиле... Ето, сад знам –остали су само трагови.
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Ви сте, поред посвећености науци и медицини, и сликар. Како тај део ваше личности види ово што се
догодило?

Сада ван свега тога, ван завичаја, са срушеним кућама,осећам да је завичај призор ванземаљског сјаја. Без њега
нестају узвишене визије,нестају снови и имагинације о лепом и бољем у мени, настаје десензибилизација хуманости и
племенитости људи у мени, нестаје представа о добром свету и добрим људима.

Како онда видите себе, личну слободу, преживљавање?

Ван свог завичаја и куће у којој су се родили деда, отац,ја и моје две сестре остајем на егзистенцијалној муци.
Покушавам да нађем илузорне просторе слободе, притиснут сам неподношљивом чамотињом. У тој кући,старој више од
200 година,налазим срце живота,излазак из обичног света.Сада,када свега тога нема,преживљавам делиријумски
затвор из кога тражим било какав излаз. Све вам ово говорим јер хоћу да скинем камен са срца и покушам да у мени
одбраним свој завичај – како не знам...

Има ли наде?

Да ли постоји у мени нада не знам... Знам да се залажем да одбраним оно последње у себи – свој завичај. Нисам хтео
да продам родну кућу јер је у мени страх да бих њеним нестанком продао себе и да је смрт неминовна и веома брза
након тога.

Живојин Ракочевић
објављено: 25.06.2012.

ПОСЛЕДЊИ КОМЕНТАРИ

S. Ristic | 25/06/2012 02:24

Albancima bi bilo korisno da u svoju istoriju unose i podatke, gde su koju srpsku kucu uzurpirali i gde su srpske porodice isterali
ili prinudom ili prisilnom kupovinom, da im sutra potomci znaju na cijem su imanju i da ne bude praunuci iznenadjeni kada se
stvari pocnu da naplacuju i pravnavaju.

djura lazic | 25/06/2012 06:01

Pa doci ce vreme kad ce da im vratimo.

Slobodan Ratković | 25/06/2012 12:00

Prištinske vlasti grade mafijašku državicu,ni na nebu,ni na zemlji,već sto kilometara ispod zemaljske kore na kojoj bi morali da
vladaju civilizacijski običaji,a ne divljaštvo,kriminal i siledžijstvo kao tu,i na prostorima nekadašnje Nemanjićke kraljevine,i
bastiona Hristove i Pravoslavne vjere.Rušenje kuća srpskih starosjedilaca,kao i odnos terorista prema srpskom narodu,ne samo
da na simboličan način obznanjuju adsku narav tih i takvih ponašanja,nego i početak kraja takve antiljudske i anticivilizacijske
tvorevine koja sama sebe urušava.Doći će Pravda i pred njihove kućne pragove,i ti i takvi "junaci"pretvorit će se u makovo
zrnovlje.Budimo strpljivi,jer će taj čas doći brže nego što se nadamo.S.R.
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