Гимназијска клупа
посвећена Ђорђу
Балашевићу, нашем
бившем ученику
Оливера Балашевић, посетила је нашу школу
17.6.2022. године у име фондације
,,Балашевић” и тиме учврстила дугогодишњу
сентименталну везу коју је, њен супруг, Ђорђе
Балашевић, некадашњи ученик наше школе
имао. Приликом посете уручена је златна
плочица на којој је угравиран симболичан
натпис ,,Неки нови клинци”, која управо
позива на радовање доласку нових генерација
који ће у ову школу ући, али и изаћи као
перспективни људи.

Сама ова плочица има метафорично значење. Да ли
тај њен натпис оставља поруку да ће кроз ову
учионицу и школу, проћи много генерација који ће
одавде изаћи као формирани, млади и перспективни
људи?
То остаје на вама. ,,Неки нови клинци” је назив песме у
којој се помиње клупа. А у којој мери је то и
метафоричан назив, то остаје на вама. Са жељом да
једног дана, после неких значајних раскрсница, које ће
бити пред вама и у вашем сазревању и професионалној
оријентацији, сетите се, па кажете ја сам
заслужио да ми је тамо и име. Све оно што даље носите
кроз живот, највише носите из школских клупа. Не само
образовање, не само педагошке или научне предметне
чињенице, него највише време у овој
заједници. Ја сам по свом формалну образовању
професор најлепшег предмета после музичког, физичког
и здравственог васпитања. Оно што ме је поприлично
уплашило, јесте претходна година, када се настава
спроводила онлајн. Уплашила сам се да је то онај
девети круг пакла, коме се, можда, неповратно губи
људскост, да новим генерацијама нећемо развити
емпатију и шта ће бити с нама.
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Напоменули сте значај школске клупе у песмама Ђорђа
Балашевића и рекли сте да је то једина клупа по којој га
можемо памтити.
Једина клупа која може да нас подсећа на Ђолета, ниједна
друга. Да ли је то нека друга клупа парка, клупа у возу, у
оно време кад смо се ми возили, наравно да не. Он је
помињао само ову клупу у две песме, школску клупу.
Сматрам то врло важним и интересантним за неког ко је
љубавни поета. Он школску клупу помиње у љубавној
песми ,,Још једна песма о првој љубави” и наравно, у песми
,,Неки нови клинци”. Клупа, стрипови испод клупе,
напомињу нам време прве љубави и тај период одрастања
кроз школу.

Свакако ћемо га памтити као гимназијског
романтичара. Шта мислите о новим
генерацијама? Да ли се, можда, неке ствари
мењају или суштина ипак остаје иста?
Можда наизглед. За мене само у технолошком
смислу. Ја припадам аналогној генерацији, ви сте
дигитална генерација, али када је реч о
емотивности, о емотивној интелигенцији, како то
називају, мислим да се ништа не мења. Напротив,
све је и даље у емоцији. Зато и кажем да би Ђоле
могао и комотно да буде саставни део уџбеника из
хемије, јер она припада том основном принципу
који нас покреће, а то јесу емоције. Ниједан
дигитални софтвер не може заменити, онај прави
истински осећај, кроз интеракцију, кроз први
контакт очима. Неко ти се учини драг и обузму те
осећања, а то, на срећу, још увек не може да се
деси у дигиталном свету.

Фондација ,,Балашевић” негује хуманост. Не
хуманост каквом је се сада сетимо, већ хуманост у
смислу људске топлине и човекољубља. Да ли Вам
је то, можда, план и за даље?
Мислим да код човекољубља не постоји план. Где је план
ту је можда и предумишљај. Овде је то на нивоу
интуиције и инстинкта. Мислим да смо се и пре нашег
формалног упознавања прво препознали, управо по том
аспекту, који си сада напоменула, а то је људскост. То је
заузимање за оно што је помало на граници хедонизма.
Оно што је уживање у тој чежњи за животом и оно што
заправо може бити живот, у сваком тренутку. Па чак
дотле да ми нисмо ствари, чак и кад су биле пресудне,
посматрали онакве какве су, него како би могле лепше да
буду. И то нас је негде 42 године држало на релацији
неких лепих рима и стихова и наше узајамности. Стихова
који су дошли из тих животних релација. Ђоле није неко
ко се на нивоу својих имагинација и стваралаштва, бавио
неким фантазмагоричним сликама. Можда је он због тога
и у толикој мери препознатљив на нивоу свих генерација,
јер пише из оне лепе непосредности живота.
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