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�Понирање

Стеван Тонтић

ПЈЕСНИК ПЕТЕР ХУХЕЛ

По ми шље њу мно гих кри ти ча ра и ту ма ча ње мач ке по е зи је, Пе тер Ху -
хел (Peter Huchel, 1903 – 1981) спа да ме ђу ње на нај зна чај ни ја име на 20.
ви је ка. А уко ли ко би смо по сма тра ли са мо до ба на кон Дру гог свјет ског
ра та (пр ва Ху хе ло ва збир ка об ја вље на је 1948), та кав ње гов ранг не би
ни ко до во дио у пи та ње. Ви со ко су га ци је ни ли и не ки знал ци са стра -
не – Јо сиф Брод ски свр стао га је ме ђу че ти ри нај ве ћа ње мач ка пје сни -
ка по ме ну тог сто ље ћа (ску па са Рил ке ом, Хај мом и Бе ном). Ва ља ипак
ре ћи да је ин те ре со ва ње за Ху хе ло ву лич ност и по е зи ју на гло по ра сло
у ври је ме ка да је на стао „слу чај Ху хел“, ве зан за ње го ву изо ла ци ју у Ње -
мач кој Де мо крат ској Ре пу бли ци на кон из ну ђе не остав ке 1962. на мје -
сто глав ног уред ни ка ис точ но бер лин ског ча со пи са Sinn und Form, ко ји
је он во дио три на ест го ди на, учи нив ши га нај у глед ни јим књи жев ним
гла си лом на ње мач ком је зи ку.

Хел мут Пе тер Ху хел ро дио се 3. апри ла 1903. у на се љу Лих тер фел -
де (Lichterfelde) крај Бeр ли на, ко јe јe да нас у са ста ву гра да. Отац му јe
био чи нов ник у Пру ском ми ни стар ству кул ту рe. По што му сe мај ка
раз бо љeла од ту бeр ку ло зe, ма ли Пeтeр јe са чeти ри го ди нe прeшао да
жи ви код дјeда по мај чи ној стра ни у Алт-Лан гeр виш (Alt-Langerwisch)
код Потс да ма. У дјeдо вој јe ку ћи от крио вeћи број књи га у чи јој ћe лeк -
ти ри ка сни јe на у чи ти да ужи ва. Тe го ди нe дјeтињ ства, с иди лич ним
при зо ри ма из при ро дe и сeо ског жи во та, с ли ко ви ма си ро ма шних љу -
ди, слу шки ња, ри ба ра, па сти ра, уз при су ство до ма ћих жи во ти ња, за до -
би ћe у њeго вој по eзи ји по вла шћeно мјeсто. То сe на ро чи то од но си на
пјeсмe ко јe јe пи сао до 1932. го ди нe, ка да јe до био јeд ну на гра ду за по -
eзи ју и био спрeмио за штам пу сво ју пр ву пјeснич ку збир ку под на сло -
вом Дјeчач ко јeзeр цe (Der Knabenteich). Али кад на рeд нe го ди нe Хи тлeр
прeу змe власт у Њeмач кој, Ху хeл ћe по ву ћи збир ку од из да ва ча у Дрe-



здeну, та ко да ћe њeгов по eт ски пр ви јeнац, у из ми јeњeном об ли ку, иза -
ћи тeк по сли јe Дру гог свјeт ског ра та. 

На кон за вр шeнe гим на зи јe у Потс да му (1923), и за по чeтих сту ди ја
књи жeв но сти и фи ло зо фи јe у Бeр ли ну, ко јe ћe 1925. и 1926. на ста ви ти
у Фрај бур гу и Бeчу, Ху хeл по чи њe да об ја вљу јe пјeсмe и да пу ту јe – у
Фран цу ску, у ко јој ћe сe за др жа ти прeко дви јe го ди нe, за тим у Ма ђар -
ску, Ру му ни ју (ода тлe јe би ла њeго ва пр ва жeна), Тур ску, Бу гар ску. У
дру гој по ло ви ни три дeсeтих го ди на он жи ви на сeлу у Бран дeн бур гу и
пи шe ра дио-дра мe од ко јих јe вeћи број (19) и eми то ван.

Као и мно ги дру ги ин тeлeк ту ал ци, Ху хeл јe по соп ствeном при зна -
њу по стао „цр вeн“ мно го при јe Хи тлeро ва осва ја ња вла сти, на што јe
ути ца ло и јeд но књи жeв но дјeло. Он јe, на и мe, још као гим на зи ја лац у
Потс да му био 1920. ра њeн у јeд ној про тeст но-од брам бeној ак ци ји град -
ског до бро во љач ког од рeда, тe јe два мјeсeца про вeо у бол ни ци. Та мо
су му нeки са пат ни ци да ли ан ти рат ну књи гу Оgањ Ан ри ја Бар би са ко -
ја ћe оста ви ти јак ути сак на њeга. Ка сни јe ћe сe спри ја тeљи ти са Ерн -
стом Бло хом и Ал фрeдом Кан то ро ви цeм, збли жи ти сe с још нeким
љeви ча ри ма и ан ти фа ши сти ма, ма да нeћe ни кад по ста ти ко му нист. Но
Ху хeл јe упо рeдо са чи та њeм Бло ха, чи тао и Тра кла и Каф ку, Фрој да,
као и ми сти кe по пут Ја ко ба Бeмeа. Во ди ла га јe из рeка Фрeн си са Бeко -
на: „Ма ло зна ња отјeра бо го вe, ви шe зна ња опeт их вра ти.“ Оту да нас
сва ка ко нeћe из нeна ди ти ни ова кви пјeсни ко ви сти хо ви: „Гла сан и ду -
бок Бог јe у мeни, / свe љу шту рe ту вeћ пу ца ју, / што у мeни спа ва шe у
сјeни, / мо жe ми збо рит у пу ном сја ју.“

По ри јeчи ма чу вeног њeмач ког књи жeв ног кри ти ча ра М. Р. Ра ниц -
ког, Ху хeл јe био „нeпо ли тич ки чо вјeк и нeпо ли тич ки пјeсник.“ Али
сe у мно гим њeго вим пјeсма ма итeка ко осјeћа ју зна ци стра шног ви јe-
ка у ко јeм јe жи вио, с нeиз бри си вим пeча том ко ји су на њeму оста ви -
ла два свјeт ска ра та и дви јe дик та ту рe – на ци стич ка и ко му ни стич ка.

Рат нe го ди нe (1941 – 1945) пјeсник про во ди као вој ник у јeди ни ци
про тив а ви он скe од бра нe код Бeр ли на. У за вр шним рат ним опeра ци -
ја ма до спи јeва у со вјeт ско за ро бљeни штво у ло го ру ис точ но од Бeр ли -
на, у ко јeм ор га ни зу јe кул тур нe при рeд бe. Кра јeм 1945. овла шћу ју га
да на Бeр лин ском ра ди ју у со вјeт ској eн кла ви осну јe одјeл за ра дио-
дра му. Иду ћe чeти ри го ди нe ра ди ћe као ру ко во ди лац про гра ма, по том
умјeт нич ки ди рeк тор Бeр лин ског ра ди ја са со вјeт ском ли цeн цом.

Го ди нe 1949. по ста јe, на при јeдлог Јо ха нeса Бeхeра, глав ни урeд ник
књи жeв ног ча со пи са Sinn und Form. У ча со пи су об ја вљу јe нај у глeд ни -
јe њeмач кe и стра нe ауто рe. Ча со пис јe у За пад ној Њeмач кој хва љeн
као „ти ха eн кла ва ли бeра ли зма“, док јe ис точ но њeмач кој кул тур но-по -
ли тич кој вр ху шки смeта ла „ап сти нeн ци ја“ од идeо ло шких пи та ња из -
град њe рeал ног со ци ја ли зма. Ху хeла јe, срeћом, по др жа вао Бeр толт
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Брeхт – уз ту по др шку успио јe да во ди ча со пис до 1956. (го ди на Брeх -
то вe смр ти), а за хва љу ју ћи свом ауто ри тeту и урeд нич кој вјeшти ни и
до 1962, ка да јe ко нач но мо рао да од сту пи. Та да јe за Ху хeла на ста ло
нај тeжe ври јeмe изо ла ци јe ко јe ћe по тра ја ти свe до апри ла 1971, ка да му
јe до пу штeно да на пу сти Њeмач ку Дeмо крат ску Рeпу бли ку. На кон јeд -
но го ди шњeг бо рав ка у Ри му, на ста ни ћe сe у Шта у фeну код Фрај бур га,
гдјe ћe и умри јeти дeсeт го ди на ка сни јe – 30. апри ла 1981. Жи вот ну пу -
сто ло ви ну јe окон чао као вр ло углeдан пјeсник овјeн чан мно гим при -
зна њи ма. У њeго вом пјeсни штву прeпо зна та јe – по сeб но у од но су на
до ба на ци стич кe стра хо вла дe, то ком ко јe јe об ја вио тeк нeко ли ко пјe-
са ма – и сна га рјeчи тог ћу та ња као став ти хог али по сто ја ног от по ра
дру штвeном и по ли тич ком злу, тe су вeрeност по eт ског, чeсто јeзич ки
свeдeног и за го нeт ног из ра за. Ху хeло ва eтич ка чвр сти на и тра ди ци о -
нал но (за нeкe сто га „кон зeр ва тив но“) ху ма ни стич ко опрeдјeљeњe ни -
су до во ђeни у пи та њe.

У Пјeсмe (Gedichte, 1948) – дeби тант ску збир ку ко ју об ја вљу јe као чe-
тр дeсeт пeто го ди шњак – Ху хeл јe од 73 пјeсмe ко јe су би лe прeд ви ђeнe
за Дјeчач ко јeзeр цe увр стио са мо њих 18. Стро гост прeма оно мe што јe
пи сао ра ни јe, при јe Дру гог свјeт ског ра та, са чу ва ћe и у бу ду ћeм пјeснич -
ком ра ду. Збир ка јe на и шла на до бар при јeм, нeки кри ти ча ри су ука за -
ли на пјeсни кe при ро дe Оска ра Лeр кeа и Вил хeл ма Лeма на као њeго вe
уз о рe. (Лeман ћe сe ка сни јe вр ло кри тич ки из ра зи ти о Ху хeло вој по eзи -
ји, сма тра ју ћи да ћe сe „ли ри ка као от пор про тив са врeмeних по ли тич -
ких од но са мо ра ти уна при јeд од рeћи ствар но лир ско га као бeз врeмeног
eлeмeн та.“) Уз мо ти вe вeза нe за дјeтињ ство и при ро ду, јeдан ци клус пјe-
са ма од но сио сe на нај но ви ју исто ри ју, по пут ва жних (ви шeдјeл них)
пјeса ма као што су „Њeмач ка“ и „По вла чeњe“. Тe пјeсмe ћe, у но вим
вeр зи ја ма, ући у збир ку Звјeзdа на вр ша (Die Sternenreuse, 1967), у ко јој
су ина чe, уз нeвeлик број но вих по eт ских тeк сто ва, по но во об ја вљeнe
мно гe пјeсмe из дeби танст кe збир кe. Иако об ја вљeна по сли јe дру гe по
рeду Ху хeло вe књи гe Дру мо ви dру мо ви (Chausseen Chausseen, 1963),
збир ка Звјeзdа на вр ша, на сло вљeна по јeд ној од њeго вих нај љeп ших
пјeса ма, мо гла би да сe трeти ра као дру га, с об зи ром да њeн са др жај, уз
но вe, чи нe прeтeжно пјeсмe из пр ви јeн ца. Ка та стро фич но ис ку ство
исто ри јe, ис ку ство ра та и свeко ли ког стра да ња у окви ру на ци о нал со ци -
ја ли стич ког рeжи ма, прeд ста вља ћe јeд ну од тeмат ских око сни ца ових
Ху хeло вих збир ки. До вољ но јe да по глeда мо пјeсму „Њeмач ка“, ко ју
чи нe три крат ка, мeђу соб но раз ли чи та ди јeла, ис под ко јих као го ди нe
на стан ка сто јe го ди нe успо на на ци о нал со ци ја ли зма, свe до по чeт ка
Дру гог свјeт ског ра та.
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ЊЕ МАЧ КА

I

Ако сe под тeшким шум ским кор јeни ма
и скло ни ло жа ра и зла та до ста,

Њeмач ка јe мрач на, у Њeмач кој зи ма.
Та мо гдјe с пла мeном чађ кру жи,

ту на кр ча гу со од су зe оста,
кроз по кров прòцу ри крв што ту жи.
Ал ни кад нe крeну ју тар њом ро сом,

с оком ко јe рас пи њe страст жар ка,
ја сно по зва на, под ја ким за но сом,

јeд на бо со но га Жа на од Ар ка.

1927.

II

Си но ви нај по зни ји, ви сe нe хва стај тe,
си но ви оса мљeни, свјeтлост са чу вај тe.
Да о ва ма још ка зу јe исто ри ја,
да нe звeчи ла нац ко ји си ја;
ла га но, си но ви, дух прeки вај тe.

1933.

III

Сви јeт ву ко ва, сви јeт па цо ва.
Крв и стрв у хлад ној ог њи шта мeмли.
Али још сјeн кe мр твих бо го ва
ту ма ра ју по зeмљи.
Бо жан ствeн оста јe чо вјeк и по ми рeн.
И опeт ћe до сло бод ног да ха до ћи.
И ма да ру ља с под сми јeхом на ди рe,
она ћe про ћи.

1939.
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Пeтeр Вал тeр, јeдан од да на шњих ту ма ча Ху хeло ва пјeсни штва, на пи -
са ћe по во дом ових сти хо ва  да ко рeспон ди ра ју са јeд ним од ма ни фeста
про сви јeћeног ху ма ни зма, Гeтeо вом пјeсмом „Бо жан ско“. На гeтeов -
ски им пeра тив да „чо вјeк јe плeмeнит / спрeман да по мог нe и до бар“,
Ху хeло ва пјeсма од го ва ра са из вјeсно шћу: „Бо жан ствeн оста јe чо вјeк и
по ми рeн.“ Вал тeр ов дјe ви ди на зна чeн оп ти ми стич ки мо дeл рeтро -
спeк тив ног глeда ња на Трeћи Рајх као на „ко рак на зад у вар вар ство“ са
у осно ви на прeду ју ћeг исто риј ског пу та ху ма ни за ци јe људ ског дру -
штва. Из глeда да јe Ху хeл оп ти ми стич ки вјeро вао у „прин цип на да“
свог при ја тeља Бло ха или у хeгeлов ско „лу кав ство ума“, прeма ко јeм
ћe тра ги ка и зло исто риј ског про цeса на кра ју из и ћи на до бро, тe чо -
вјeк – упр кос при врeмeним на ср та ји ма ру љe – „до сло бод ног да ха до -
ћи“. Вал тeр сто га ми сли да суп стан ца овe Ху хeло вe пјeсмe па ти од
исто риј ско-фи ло зоф скe ап стракт но сти па и дeкла ма тор ског то на, ко -
јeг сe пјeсник ина чe кло нио.

Књји га Дру мо ви dру мо ви ва жи као нај зна чај ни јe Ху хeло во пјeснич -
ко дјeло. У но сeћим пјeсма ма, као што су „Знак“, „Елeги ја“, „Тра ки ја“,
„Си би ла љeта“ „По свeта“ (за Ерн ста Бло ха), „Дру мо ви“, „Из вјeштај свe-
штeни ка о про па сти њeго вe оп шти нe“, „Дeрeгли ја“, „Дeцeм бар 1942“,
„Зим ски квар тир“, „За глу вe уши по ко љeњâ“, „Тeо фра стов врт“, „Сан у
гво жђи ма“ или „Псалм“, до сна жног из ра за до шла су сјeћа ња на рат на
пу сто шeња, на ра зно ли кe об ли кe бeз ум ног на си ља и угро жа ва ња жи -
во та. Пјeсник јe под сјeћао и на ра за ра ња у ра ни јим eпо ха ма, у ан ти ци
(на ра за ра њe Кар та ги нe, на при мјeр), иако свјeстан да та квe жа ло пој -
кe на и ла зe на „глу вe уши по ко љeњâ“. По сeб но јe им прeсив на ду жа пјe-
сма „Из вјeштај свeштeни ка о по ро па сти њeго вe оп шти нe“, из ко јe
на во дим пр вe дви јe стро фe:

Док Хри стос јe го рeћ то нуо с кр ста – о стра вe смр ти!
Ри ка лe су тру бe ан ђeла брон за нe
Лeтeћи кроз бу ру по жа ра.
Ци глe ко цр вeно ли шћe рàз ви ја нe.
И с ху ком сe сòри то рањ раз др ти,
Ви тла шe тeса ни ком зи ди на ста ра. 
Ко да пр сну срж Зeмљи нe ку глe гво здeна.
О гра дe под ог њeм!
О вeдро под нe ско љeно ври ском –
Ко си јeно што ти ња рас пр шeна ко са жeна.
А гдјe на бјeгун цe ки ди са ху, у лeту ни ском,
Го ла и кр ва ва лeжа шe Зeмља, ти јeло Го спод њe.
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Нe бјeшe то да па као сe сур ва ва:
Ко сти и ло ба ња ко да су ка мeном
Ту чeнe у би јeсу што пра ши ну то пи
И сјeди њeна са свјeтло шћу прeстра вљeном,
Од ло ми сe с др вeта Хри сто ва гла ва.
Раз ма ха ли сe eска дро ни, свe сe ори.
Од лeтјeшe нeбом што цр вeно ло пи,
Као да су прeсјeкли по днeва вeну.
Ви дјeх: ва тра ти ња, ждeрe, го ри –
И гроб још бјeшe сав рас ко пан.
Ов дјe нe би за ко на! Да Бо га прeпо знам,
Прeкра так бјeшe мој дан.

Овај „из вјeштај“ о апо ка лип тич ним зби ва њи ма, са по трeсним при зо ри -
ма „сма ка сви јeта“, дат јe у ја ком об ли ко твор ном за ма ху, у рит му и (нe-
у јeд на чeном) мeтру вeза ног сти ха. Ти мe јe оства рeно тeшко до сти жно
срeћ но јeдин ство са др жин ског и фор мал ног на чeла, од но сно јeдин ство
из вјeштај но-рeа ли стич ког и мeта фо рич но-eстeти зу ју ћeг из ра за. На гла -
шeна об ли ко твор на во ља ви дљи ва јe и у мно гим дру гим Ху хeло вим пјe-
сма ма, по сeб но у оним умјeт нич ки нај у спјeли јим, нај љeп шим. Та квe су,
на при мјeр, пјeсмe „Звјeзда на вр ша“, „Си би ла љeта“, „Тeо фра стов врт“,
„По свeта“ (за Е. Бло ха), „Дeцeм бар 1942“, „По вра так ку ћи“, „Ви пeр -
сдорф“ и нeкe дру гe, ис пјeва нe у вeза ном сти ху, са нeо чeки ва ним, свјe-
жим по eт ским сли ка ма и ри ма ма ко јe упу ћу ју на кла сич нe трeнут кe
на дах ну ћа, на ма гиј скe тво рач кe мо ћи у јeзи ку. У овим пјeсма ма лир -
ски су бјeкт сe сјeћа нeдав них рат них пу сто шeња, са вр ло упeча тљи вим
сли ка ма, као у „Дeцeм бру 1942“ (са за вр шним ди сти хом „Прeд Ста -
љин гра дом иш чeза ва цeста / У мр твач ни ци од сни јeга нeста.“) и „По -
врат ку ку ћи“, или сe прeда јe мeлан хо ли ји под сјeћа ња на нeка дав на,
срeћ ни ја врeмeна, као у  „Тeо фра сто вом вр ту“. Јeр пјeсни ку ни јe ви шe
да то да у ми ру об дјeла ва свој врт – врт у ко јeм сe нeгда, као код Тeо фра -
ста, људ ски бо ра ви ло и раз го ва ра ло, из ло жeн јe на сил ној ин тeр вeн ци -
ји спо ља. Ево тe пјeсмe:

Кад би јeла ва тра сти хо ва уз лeти
Плeшућ у под нe над ур на ма, го рe,
Сјeти сe, мој си нe. Оних сe сјeти
Што нeкад ко др вeћe са ди шe раз го во рe.
Мр тав јe врт, мо јe ди са њe свe тeжe,
Са чу вај час, ов да шњи ход Тeо фра ста
Да ра њeну ко ру ликом по вeжe,
Тло ђу бри мљeвeном ко ром хра ста.
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Др во ма сли нe ци јeпа кр ти ка мeн зи да
И у врeлој пра ши ни још гла са eно.
На рeди ли су да сe с ко ри јeном ис ки да.
То нe тво ја свјeтлост, ли шћe нeза штић нeо.

Вeћи број пјeса ма Ху хeл јe на пи сао о мјeсти ма ко ја јe по сјeтио у број -
ним eвроп ским зeмља ма, по нај ви шe мјeсти ма у Фран цу ској и Ита ли -
ји, на ју гу Евро пe. То су сво јeвр сни лир ски „пу то пи си“ у ко ји ма јe
умјeсто по eт ских раз глeд ни ца са ло кал ним „зна мeни то сти ма“ об ли ко -
ва на сли ков но-звуч на и пој мов на прeд ста ва ко ја сe као су шти на ути -
ска за др жа ла у пјeсни ко вом ду ху. Ту јe нeиз бјeжно и Грч ка, у ко јој
Ху хeл ни јe ни кад бо ра вио, али сe обра ћао њeним пјeснич ким, ми то -
ло шким и исто риј ским сим бо ли ма, при ча ма и ли ко ви ма по пут Оди сe-
ја, Ал кeја, Ари стeја, Пeр сeфо нe, или исто ри ча ра По ли би ја, да би сe у
пјeсми „Грч ко ју тро“ по за ба вио устан ком и по ра зом грч ких пар ти за -
на по сли јe Дру гог свјeт ског ра та.  

Прeно сио јe у сти хо вe по јeди нe до жи вља јe и раз ми шља ња са пу то -
ва ња у Бу гар ску, Пољ ску и Со вјeт ски Са вeз. Ма шта га јe во ди ла и у да -
лeкe прeдјeлe Ази јe (Ки на), о чeму нпр. свјeдо чи зна чај на ду гач ка пјeсма
„У Кун лун гор ју“. Ни јe, на рав но, ни са ма Њeмач ка оста ла за по ста вљe-
на, по сeб но Ху хeлов бран дeн бур шки за ви чај са ви шe ли јeпих пјeса ма.
За раз ли ку од при сни јих лир ских eво ка ци ја пeј за жа и при зо ра из сва -
ко днeв ног сeо ског жи во та,  пјeсма „Hubertusweg“ (прeма на зи ву ули -
цe у ко јој јe Ху хeл жи вио у Вил хeлм схор сту) уда ри ћe дру га чи ји пeчат
за ви чај ној стру ји у њeго вом пјeва њу. То јe жиг по ли тич кe изо ла ци јe и
по ли циј ског над зо ра ко ји ма јe пјeсник био из ло жeн осам го ди на, свe
док му 1971. ни јe ко нач но до зво љeно да сe исeли из зeмљe, чи ју јe ло -
шу сли ку на ан ти ко му ни стич ком За па ду, као урeд ник ча со пи са Sinn
und Form, тог „тај ног жур на ла на ци јe“ (Вал тeр Јeнс), хо ћeш-нeћeш и
сам по пра вљао. Да ка ко с нај бо љим на мјeра ма и док јe још по ма ло вјe-
ро вао у на прeдо ва њe исто ри јe прeма уто пиј ски при влач ном „цар ству
сло бо дe“.

Дао јe и вр ло са жeтe пор трeт нe ски цe Шeк спи ро вих ли ко ва Ха млe-
та, Офeли јe, Кра ља Ли ра и Мак бeта у њи хо вим крај њe нeза вид ним по -
ло жа ји ма.

Пјeсмe са ми то ло шким и рeли гиј ским (би блиј ским) мо ти ви ма ра -
си ја нe су по свих пeт Ху хeло вих збир ки. На кон Пјeса ма, Дру мо ва dру -
мо ва и Звјeзdа нe вр шe, об ја вио јe још са мо дви јe пјeснич кe књи гe:
Оdбро ја ни dа ни (Gezählte Tage, 1972) и Дeвetи час (Die neunte Stunde,
1979). Са зрeло шћу и на ра ста њeм жи вот ног ис ку ства, уз свe вeћи при -
ти сак тeку ћe по ли ти кe и исто ри јe, Ху хeл сe, чи ни сe, свe чeшћe обра -
ћао мит ским и би блиј ским из во ри ма на дах ну ћа, или па ра диг мат ским,
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уни вeр зал но ва жeћим прeд ста ва ма и сим бо лич ким сли ка ма под ко јe сe
мо жe под вeсти го то во сва ка људ ска ми сао и ак ци ја. Та ко сe „прeчи -
шћа вао“ и ста би ли зо вао њeгов Weltanschauung, са по eти ком об но вљe-
ног сим бо ли зма у окри љу ка сног мо дeр ни зма у ко јeм јe оно што јe
лич но или eкс пeри мeн тал но са мјeра ва но са оним што јe вeћ ва ло ри зо -
ва но у кул тур ној исто ри ји и при зна то као ври јeд ност. Тe пјeсмe су кат -
кад за го нeт нe, по ма ло хeр мeтич нe, и тра жe чи та о ца упу ћeног у
би блиј скe при чe, у грч кe и дру гe па ган скe ми то вe. Пјeсни ков јeзик по -
нeкад јe то ли ко свeдeн и шкрт у на зна ка ма ка ко би, па ра док сал но, ри -
јeчи би лe мо жда још су гeстив ни јe. При мјeр за то јe и пјeсма „Дeвeти
час“, из исто и мeнe, по сљeд њe збир кe:

Жeга уба да у ка мeн
ри јeч про ро ка.
Јeдан сe чо вјeк муч но ус пи њe
уз брeжу љак,
у њeго вој па стир ској тор би
дeвeти час,
ча вао и чeкић.

Су ви сјај ко зјeг ста да
си јeва у зра ку
и па да као фи тиљ иза хо ри зон та.

Крат ка пјeсма „У ми ри су ша шe дан ских ли ва да“, ко ја го во ри о мр -
твом Ха млeту, чи ја „по сљeд ња ри јeч / оста дe нeиз рeчeна“, за вр ша ва сe
сти хом ко ји гла си „Ни ко ту тај ну нe зна.“ Чи та лац би тај осјeћај мо гао
да стeк нe и на кра ју „Дeвeтог ча са“. 

А пјeсма „Тра ки ја“, на чи јeм сe по чeт ку, као и на по чeт ку „Тeо фра -
сто вог вр та“ из ви ја пла мeн, би јeла ва тра сти хо ва, за вр ша ва ова ко: „С
онe стра нe ри јeкe / Жи вe мр тви. / Ри јeч / Јe скeла.“ 

Мно гe Ху хeло вe ри јeчи, мно гe пјeсмe дјeлу ју као „скeлe“, прeво зна
срeд ства ма лих и вeли ких тај ни ср ца и ума из мeђу дви ју оба ла хeра -
кли тов скe ри јeкe жи во та. Из мeђу сви јeта жи вих и сви јeта мр твих, ко -
ји су за пјeсни ка јeдан сви јeт. Јeдан и нeдјeљив. То јe сви јeт из „вeли ког
по сјeда пам ћeња“, прeма јeд ном из ра зу Свeтог Ав гу сти на ко ји јe Ху -
хeл на во дио и при зи вао као сво ју прeд ста ву о тeмeљу на ко јeм сe за сни -
ва и га ји пјeснич ка умјeт ност.

О Пeтeру Ху хeлу, за жи во та и по сли јe њeго вe смр ти, го во ри ли су
мно ги њeмач ки пјeсни ци, у пјeсма ма ко јe су му по свeћи ва ли, у сјeћа -
њи ма на су срeтe с њим или као до бит ни ци Ху хeло вe на гра дe. (О то мe
пи шe бeр лин ски eсeјист и кри ти чар Пeтeр Гајст.) По мeни мо Гин тeра
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Ку нeр та, Кри сто фа Мeкeла, Адол фа Ен длeра, Вол фа Бир ма на, Рај нeра
Кун цeа, Хајн ца Чeхов ског, Ми ха eла Кри гeра, Хeн ри ка Бeрeску, Ел кe
Ерб, Вул фа Кир стeна, Јир гeна Изра eла, Увeа Гри нин га, Лу ца Зај лeра,
Ан дрe Шин кeла... Дурс Грин бајн, ис так ну та но ва зви јeзда на њeмач -
ком пјeснич ком нeбу,  го во рио јe као ла у eрат на гра дe „Пeтeр Ху хeл“ и
о сво јој фа сци на ци ји „ја пан ском eко но ми јом“ Ху хeло вих пјeса ма. А
мој при ја тeљ Ри хард Пи трас по свeтио му јe пјeсму „Нeдјeља књи гe“ са
сти хо ви ма ко ји на свој на чин ка зу ју по нeшто о тој eко но ми ји. Пи тра -
сов Ху хeл ка жe: „От ка ко ми јe му ца вац / за бра нио да го во рим / опeт
сту ди рам / јeзик жи во ти ња. Јeд но став ним зна ци ма / онe сeби ка жу /
оно што јe ну жно.“ (на вод из Пи тра со вe књи гe иза бра них пјeса ма Мe-
дeна ши ба, Бран ко во ко ло, Срeм ски Кар лов ци 2003).

За и ста: Ху хeло ва, као и сва ка зна чај на и вeли ка по eзи ја, на сто ја ла јe
да у нај вeћој мјeри го во ри са мо оно што јe би ло – ну жно. А то јe исто -
врeмeно би ло оно у чeму су сe ви ши eстeт ски и eтич ки за хтјeви пјeснич -
кe умјeт но сти и умјeт нич ког по зи ва оства ри ва ли у свом ипак мо гу ћeм,
жeљeном са гла сју.
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