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Järva maakonnaarst Carl Hermann Hesse märkis oma mälestused  
üles mitmes jaos ajavahemikus 1863–1882/83, nende maht ületab 
kaugelt Loomingu Raamatukogu avaldamisvõimaluse. Nii põhi-
neb käesolev mälestuste tõlge doktori pojatütre Adele Gunderti 
koostatud käsikirjalisel kokkuvõttel, mis on nagu mälestuste 
originaal käsikirjadki hoiul Marbachis Saksa kirjandusarhiivis 
kirjanik Hermann Hessega seotud materjalide hulgas. Samale 
kokku võttele toetub ka mälestuste seni ainus raamatuversioon 
„Hermann Hesse vanaisa“ (Hermann Hesses Großvater, 2006), 
mille on koostanud Fritz Widmer, tehes kärpeid Gunderti kokku-
võttest ning lisades endale põnevaid lõike originaalkäsikirjast ja 
doktori minia Marie Hesse mälestustest. Tõlkesse olen toonud 
sisse Widmeri lisandused ja valinud juurde veel mõne katkendi 
originaalist ja Marie Hesselt.
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Kallis naine, armastatud lapsed!

Sa soovisid juba ammu, et valmistaksin sulle seda rõõmu, ja ma olek-
sin seda juba ammu meeleldi teinud. Aga me ei valitse oma aja ega 
jõu üle, ütleb ju tavaline kõnekäändki: „Inimene mõtleb, Jumal juhib“.  

„Ma tean, Issand, et inimese tee ei olene temast enesest“"– Jeremija 10, 23.  
Südames on inimesel head kavatsused, aga selle, mida keel rääkima 
peab, annab Issand. Usalda oma tegemised Issanda kätte, siis sinu 
ettevõtmised edenevad. 

Nüüd, pärast nõnda paljusid alustamisi ja poolelijätmisi, olen siis 
viimaks niikaugele jõudnud. Enamasti hoidis mind tagasi mu enda 
suutmatus. Ma ei oska raamatuid kirjutada, minu jaoks on see kõik 
liiga laialivalguv, liiga pinnapealne, ma olen elu- ja kõneinimene. 

Olen kirjutanud ainult mälu järgi, sest peale väheste kirjade ei ole 
minu käsutuses midagi kirjapandut. Esimese osa puhul pole sellest 
midagi, sest see on ju minu elukevade, minu nooruse lugu, ja maikuus 
ei olda nii kriitiliselt meelestatud kui sügisel ja talvel. Tulen teile 
nii-öelda külla üksinda, sellisena, nagu ma nooruses olin, ilma põhja-
like selgituste ja tõestuseta, mida kavatsen küll anda teises osas. Selleks 
leidub mul ka pidevaid märkmeid, mida olen kõik need aastad (umbes 
1834."aastast peale) kuni tänase päevani kalendrisse kirjutanud, aga 
mis on nõnda lühidad ja iseäralikud, et küllap ainult mina ise olengi 
võimeline neist aru saama ja neid kasutama, andku Jumal mulle selleks 
aega ning ka samapalju tervist ja vaimu. Nõnda kui on Tema meele 
järele, olgu kiidetud Tema nimi. Ta on mulle väga palju armu ja õnnis-
tust kinkinud ja mu elu imeliselt juhtinud, ja nii sisaldab see rikkalikku 
materjali uurimiseks, vaatluseks, äratundmiseks ja Jumala austami-
seks, ja üksnes Tema on see, kellele siin au tuleb anda ja antakse. Ja 
ja olgu ka need ülestähendused tunnistuseks Jumala armust Jeesuses 
Kristuses Püha Vaimu tões, ja ärgitagu sind, kallis naine, ja kõiki teid, 
armastatud lapsed, üksnes ja ainult Jeesust Kristust otsima ja leidma, 
omaks pidama ja vajama, armastama ja austama elus ja surmas. Siis 
läheb teil hästi, nii nagu on hästi läinud minul, kes ma pole muud kui 
vaene vilets patune.


