
Karl Grass (Carl Gotthard Grass, 8. (19.) X 1767 – 3. VIII 1814) sündis Põhja-Liivimaal Võnnu 
(Cēsis) kreisis Dzērbene pastoraadis kirikuõpetaja Carl Johann Grassi ja Maria Magdalena (snd 
Steingötter) pojana. Hea läti keele tundjana kogus kehvadest oludest pärit isa läti rahvalaule ja 
avaldas lätikeelse katekismuse. 

Karl Grass õppis Riia lütseumis ja pidi seejärel käima isa jälgedes. 1786. aastal asus ta 
Saksamaal Tüüringis Jena ülikoolis õppima teoloogiat. Jenas oli õppinud ka tema pietistlik isa. Ent 
juba Riias oli süvenenud Karl Grassi kirjandushuvi, tekkisid kontaktid noorte haritlastega, teiste 
hulgas hilisema Liivimaa suurvalgustaja Garlieb Merkeliga. Jenas kasutas Karl Grass igat vaba 
hetke kirjanduse ja kunstiga tegelemiseks, 1789. aastal tegi ta pikema kultuurireisi saksakeelses 
Kesk-Euroopas. Kavast Göttingeni ülikooli üle minna ta loobus, kuna Jenasse sai ajalooprofessori 
koha Friedrich Schiller, kelle majasõprade hulka Karl Grass peagi kuulus. Aasta hiljem tegi ta 
rännaku Šveitsis, põigates ka Itaaliasse, millest sai hiljem tema teine kodumaa. 

Liivimaale naasis Karl Grass 1791. aastal. Ta asus elama Riiga, kus elatus eraõpetajana 
joonistustundide andmisest ja suhtles tihedalt kohaliku kirjandus- ja teatrihuvilise noorte meeste 
seltskonnaga (Prophetenclubb), kuhu kuulus järjest enam akadeemilise taustaga inimesi. Alguse sai 
aastatepikkune sügavalt emotsionaalne sõprus teoloogiaharidusega Johann Wilhelm Krausega, 
hilisema nimeka arhitektiga.

Kaalunud erinevaid tulevikuplaane, langetas Grass otsuse 1796. aasta kevadel, mil tuli 
pakkumise vakantseks jäänud pastorikohale Suntažisse Riia kreisis. Sisevõitlused kohustuste (isa, 
sõprade ja kodumaa ees) ning loomusunni vahel lahendas Ādaži pastoritütre vastamata jäänud 
armastus: äsja ordineeritud Karl Grass, kes oli proovijutluse järel kohalike lätlaste ja sakslaste 
sümpaatia võitnud, lahkus sõprade teadmata mais laevaga Riiast, sõites Šveitsi, ametlikult 
tööeelsele puhkusele. Zürichist saatis ta koju teate pastorikohast loobumise kohta.

Ta elas 1803. aasta alguseni Šveitsis, peamiselt Zürichis, viibides 1801. aastal lühidalt 
kunstiõpingute eesmärgil ka Pariisis. 1803. aastal kolis ta Itaaliasse. Viibides aastatel 1804–1805 
Sitsiilias, esimesel paaril kuul noore saksa publitsisti Philipp Joseph Rehfuesi saatjana, hiljem üksi, 
tegi Grass askeetlikult elades, kunstile ja kirjandusele pühendudes ning keskkonda suladumisest 
õnnelikuna läbi vaimse murrangu. Ta elas edaspidi Roomas, tegeldes kunsti- ja kirjandusega, võttes 
ette ka matku ja väljasõite üksi või väiksemas seltskonnas enamasti Rooma lähiümbruskonda. Tema
tuttavate hulka Roomas kuulusid nimekate kunstnike seas saksa maalikunstnik ja kirjanik Johann 
Christian Reinhart, saksa maastikumaalijad Joseph Anton Koch ja Friedrich Steinkopf, taani kujur 
Bertel Thorvaldsen jt.

Itaalias veedetud ajal kogunes hulk luuletusi ja proosapalu, millest muist ilmus alates 1807. 
aastast ajalehes Morgenblatt für gebildete Stände. Oluline on seejuures Karl Grassi luule: umbes 50 
eluajal trükki jõudnud luuletusest (valdavalt mõtteluule) ilmus selles väljaandes 28. Luuletajana oli 
Grass debüteerinud 1792. aastal Schilleri Neue Thalias, kus ilmus temalt kaks luuletust: igatsuslik 
ja Liivimaal valitsevat despotismi kritiseeriv „Erinnerung an die Schweitz“ („Mälestus Šveitsist”) 
ning looduse ürgjõude ülistav tormlev-tunglev „Der Rheinfall“ („Reini juga”). Loomingu suurem 
osa jõudis lugejate ette aga alles suhteliselt hilja, kui autor oli juba 40-aastane ja vanem. Oluline on 
1815. aastal postuumselt trükitud kaheköiteline Sitsiilia-reisikiri „Sizilische Reise, oder Auszüge 
aus dem Tagebuch eines Landschaftmalers” („Sitsiilia reis ehk väljavõtteid maastikumaalija 
päevikust), milles on kesksel kohal 82 eleegilisest distihhonist koosnev tsükkel. Raamatule lisatud 
26 gravüüri Sitsiilia maastikust oli Grassi joonistuste järgi teinud Christian Duttenhofer.

Karl Grassi hilisloomingus kujunes oluliseks proosa, millest trükki jõudnud tekstide enamik 
ilmus aastatel 1811–1813 Šveitsis Heinrich Zschokke toimetatud kuukirjas Erheiterungen. Grassi 
proosa voolab tasasel vulinal nagu rahulik jõgi, vahel vool peaaegu seiskub, jõest saab oja ja tahaks 
kui kiviklibusse takerduda. Tema jutustused on enamasti üsna staatilised, väliselt toimub neis vähe, 
püütakse taibata, mis toimub inimese hinges, otsitakse suurt elutarkust, mõnikord mahub see ära 
aforistlikku lausesse, sagedamini piltidesse. Psühholoogia-huvi on Karl Grassi proosas tuntav ja 
läbiv. Ideaaliks, mida ta tekstid visandavad, on aga elu, milles pole vaja psühhologiseerida, vaid 
saab maailma võtta vastu lapse kombel tervikuna.



1812. aastal ilmunud neljaosalises jutustuses „Puumaja” („Das hölzerne Haus”) leiduvad 
majakirjeldused ja eluseigad on nii detailsed, intiimsed ja südamlikud, et nende tagant on põhjust 
otsida autori lapsepõlvemaailma Dzērbene pastoraadis. Kui Karl Philipp Moritzi psühholoogilist 
romaani „Anton Reiser” (1785–1790) on nimetatud alaväärsuskompleksi uurimuseks, siis 
„Puumajas”, mis on alapealkirja järgi „psühholoogiline lugu”, on vana männipuust kodumaja 
peategelase Wilhelmi parim sõber ja kasvataja (muide, Wilhelm oli autori parima noorpõlvesõbra 
Johann Wilhelm Krause hüüdnimi). Rõhutatakse lapsepõlve määravat mõju inimese arengule, 
lapsepõlvekoduks olnud puumaja tiheneb lihtsa, loomuliku ja humaanse maailma võrdpildiks. 

„Puumaja” ilmumise aastal abiellus Karl Grass Roomas lMaria Antonia Janesiga, vaimsete 
huvidega itaalia lesknaisega, kes oli juba ühe lapse ema. Nende abielust sündis poeg Gustav. 46-
aastane Karl Grass suri ootamatult 1814. aastal Roomas, mõni päev pärast seda, kui oli trepist 
närvipalavikus alla kukkunud. Teostamata jäi kavatsus lähiajal uuesti kodumaad külastada või 
Garlieb Merkeli sõnutsi sinna koguni naasta.

Vaikselt ja pigem kasinalt elanud Karl Grassi, kelle looming sai tagasihoidlikku, ent 
heatahtlikku kriitikat, on peetud üheks kaalukaimatest saksa kirjanduse kunstiperioodi esindajatest 
Baltikumis. Ühtaegu on teda loetud üheks Baltikumi 18. sajandi lõpu ja 19. sajandi alguse 
silmapaistvamatest kunstnikest Karl August Senffi ja vendade Kügelgenide kõrval (Juhan Maiste), 
romantilise loojatüübina erandlikuks nähtuseks siinsel kultuurimaastikul (Kadi Polli). Vist suurima 
komplimendi on Grassile teinud baltisaksa kultuuriloolane Julius Eckardt, nimetades teda 
omapäraseimaks kunstnikunatuuriks, mille Baltikum on sünnitanud.
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