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Бећковић деценијама мајсторски показује снаг у оног најпримордијалнијег
остваривања песника као гласа народа. Али, његова гласност није гласност одаџи
ја и химничара, или романтичарских абердара, него посве другачија, примерена
нашем времену, особита јер на јединствен начин изражава стање духовности на
шег народа крајем 20. и почетком 21. века. У питању је нови тип колективног пева
ња и мишљења који је Бећковић изванредно препознао, новог начина баратања са
друштвом у којем је доминантна директна ком уникација (сликом, звуком) путем
нових медија. У том препознавању нове ере моделирања колективне свести,
утврђивања јавног мњења и његовог преусмеравања према трен утним пот реба
ма остаје, ипак, непревазиђена вирт уозност политичара.
Мож да је Бећковић, његова поезија, наговештај сасвим нове епохе лирског
песништва. Сустало у интими и инт ровертности, у тихој ком уникацији на рела
цији песник–читалац, заморено од помодних посредничк их посезања за туђим
лирским доживљајима, пастишима интертекста и подтекста, дијалога са прет
ходном лирском традицијом, као да се лирској поезији отвара и пут естраде, нео
ораторства, не би ли, као у срећна времена романтизма, ере грађанске лирике,
опет кренула да се преноси и усмено, да се, што да не, и пева, да постане део мо
дерних елект ронских песмарица, да поп ут грађанске лирике доживи да песма
превазиђе песника, да дође трен утак да се не зна име аутора, него да је важна пе
сма сама за себе. Биће то ера усмености новог, вишег типа, када ће поезија поста
ти део пуног живота.
Зато, није случајно што и песме наших највећ их песника, које су налазиле
место у споменарима и лирама, добијају чак и данас савремене музичке обраде,
почевши од Бранка Радичевића и Доситеја, да су као адеспотне преписиване и
певане песме Стерије и Лазе Костића. То је не само потврда да су широко при
мљене, интег рисане у свест колектива, некада чак и на нивоу поруке и снаге коју
у себи носи народна химна, поп ут Доситејеве песме „Востани, Сербије“, него да
имају и снажан лирски залет, узлет, чар суживљавања читалаца и слушалаца без
којега нема праве поезије.
Ова страна поезије Матије Бећковића биће значајна за изу чавање промена
које савремено српско песништво доживљава последњих деценија. Иако се о њој
недовољно пише, она ће бити парадигматски значајна када, сутра, неко буде озбиљ
није установљавао периодизацију српске поез ије у другој половини 20. века и у
првим деценијама века у којем живимо.
Миодраг Матицки
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СЕЋАЊА ТЕРЕЗ МИЛЕР
(Терез Милер. Истинита прича: сећања баке Александра Тишме.
Нови Сад: Академска књига, 2012)
„Аутобиог рафија, ма и најк раћа, пише се само у нарочитом расположењу,
рет роспективном и јесењем – или у момент у кад се полази на сасвим нови пут“,
записала је у једном аутофрагмент у Аница Савић Ребац. Наведено размишљање
познате књижевнице потврђују и сећања која је у аманет потомцима оставила
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Терез Милер (1877–1973). Наиме, Терез Милер је своју „историју живота“ уобли
чила у Новом Сад у – писање је започела у јесен 25. октобра 1968, а довршила 3.
децембра 1972. године. Другим речима, расположење Терез Милер приликом за
писивања ових сећања било је сасвим сиг урно „рет роспективно и јесење“, а свест
о томе да се спрема на „сасвим нови пут“ више него извесна јер је Терез Милер
своје мемоаре дефинитивно окончала у деведесет и петој години живота!
Важан податак јесте да је Терез Милер почела да пише прич у о живот у сво
је породице на наговор унука, књижевника Александра Тишме. (Олга, једна од
три ћерке Терез и Јожефа Милера, мајка је нашег познатог писца.) Када му се по
жалила како јој је досадно у старости, он јој је однео свеску и подстакао је да у
њу запише приче које је свакодневно од ње слушао. Тада деведесетједногодишња
Терез Милер послушала је свог унука и почела да записује своја сећања на мађар
ском језику. Прва реченица коју је, поред дат ума, на хартију ставила била је: „С
вером у Бога“, испод које долази породично стабло породице Милер. На једном
месту Терез Милер као да објашњава зашто је почела да записује своја сећања:
„Тешко ми пада што нико од ових драгих људи није више у живот у, осим, ево,
мене, која ваљда и зато живим, да пренесем младима успомен у на њих. Мож да ће
неко, некада, прочитати ову моју писанију, и тако и њима прод ужити живот.“
Иначе, познаваоцима аутобиог рафских записа Александра Тишме није не
познато да је он био веома везан за баку – у аутобиог рафији Sečaj se večkrat na
Vali о њој је записао: „Моја бака је умела целог живота да забавља госте зани
мљивим згодама из свога живота – о дедином, свога мужа, тврдичл уку, о мукама
са наполичарима, на сел у, са служавкама – и није ништа изг убила од свежине
памћења и спремности да то докаже ни када је била прастара, него је баш тада,
навршивши деведесет и некоју годин у, да би исп унила време написала мемоаре.“
О тој повезаности са својим „драгим унуком“ Шацом, како је Терез Милер звала
потоњег добитника Нинове наг раде за књижевност, налазимо потврд у и у њеним
сећањима: „Шаци [Александар Тишма, прим. З. Х.] из школе уопште није одла
зио кући већ право код мене, због чега га је мајка често грдила – прође поред соп
ствене капије, и не уђе, осећао се код мене као код куће. Постепено је пренео и књи
ге, полицу за књиге, и често би код мене и преспавао. У поподневним сатима дола
зио би му друг, Маћи, и стално би један другом читали на француском и енглеском
или би разговарали на страном језику.“ Ову породичн у прич у на најбољи начин
крунише чињеница да се сећања Терез Милер по први пут објављују преведена
на српски језик и, најзад, постају доступна ширим читалачк им круговима.
Ипак, крвно сродство између Терез Милер и писца Употребе човека никако
није једина препорука за читање ове књиге – њена вредност је у ономе што је ис
приповедано, отргн уто од заборава. Другим речима, пред нама је изузетно зани
мљива књига, стилски уобличена, писана „ради буд ућ их поколења“, без велик их
претензија – са намером да се прибележи „цела истина“. Сећања Терез Милер са
оправдано мог у сврстати у ред данас све поп уларнијих штива која се баве исто
ријом приватног живота. На страницама ове књиге пратимо судбин у једне до
бростојеће трговачке породице исприповедан у кроз визуру снажне, способне и
срчане жене. Терез Милер нас у записаним фрагментима проводи од Хоргоша,
Сегедина, Мезе Тура, Будимпеште до Новог Сада, од благостања до сиромаштва,
успона и падова, среће и туге, ината и одрицања, породичних несугласица и по
мирења, тешких периода када је све што је Терез Милер имала морало да стане у
њен „намучени“ црни кофер. Посебно су значајни делови који се односе на период
Првог и Другог светског рата, а нарочито се издвајају пот ресне странице посве
ћене новосадској рацији. Терез Милер се, наиме, налазила међу Јеврејима који су
се на обали Дунава „лаганим корацима приближавали рупи у лед у“. Велика је
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штета што је Терез Милер брзо прешла преко овог језивог догађаја док се на неким
другим, можда не толико битним, дуже задржавала. (Мислимо, пре свега, на честа
навођења прихода и расхода које је имала.) Сећање на новосадску рацију исписа
ла је са одређене дистанце, као да се овај језиви догађај десио неком другом: „Уба
цивали су нас у камион поп ут смећа, све док се није нап унио. И крен уо према
Дунаву. На том камион у сам видела заг рљене људе у паровима, главног рабина,
како стеже у рукама свитак Десет заповести, свако је ваљда ту имао неког свог,
само сам ја стајала сама, без суза, још сам могла да стојим, ишчекујућ и да се до
годи оно неизбежно. Кад смо стигли на обал у Дунава, одмах су нас постројили
по петоро у ред и ми смо се лаганим корацима приближавали рупи у леду; у њу су
након скидања одеће убацивани живи људи деца. Ако би неко након тога још имао
снаге и животног порива да се извуче, гвозденим вилама би га гурали назад.“
Ипак, и поред свих тешкоћа које су је пратиле на њеном животном пут у намеће
се зак ључак да је Терез Милер своја сећања писала са једном дозом дистанце и
мудрости коју (до)носе позне године.
На крају, морамо да напоменемо да је објављивање сећања Терез Милер изу
зетно значајно и због већ речене чињенице да је Александар Тишма радо слушао
успомене своје „обожаване“ баке, те се у његовој прози могу препознати (скривени)
одјеци породичних прича. Сећања Терез Милер због тога се указују као више
струко корисна и за историчаре књижевности који проучавају дело великог писца.
Зорица Хаџић

