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Annotatsioon: Käesolevas artiklis vaadeldakse Pierre Nora mälupaikade kontseptsioonist lähtudes baltisaksa mälupaiku – nii nagu
neid kujutas 1947. ja 1951. aastal Saksamaal valminud kaardimängus
„Baltisches Heimatquartett“ Riiast pärit baltisaksa arhitekt ja kunstnik
Otto Pirang (1895‒1982). Kaartidel kujutatut kommenteerides ja tõlgendades toetutakse muuhulgas baltisaksa sõnaraamatu andmebaasile.
Pirangi mängu 15 kategooria objektid kujutavad endast kontsentreeritud teravmeelset kokkuvõtet baltisaksa mälupaikadest, s.o maailmast, mis oli sõjajärgseks ajaks „kolmes tähenduses ‒ ruumi, aja
ja inimeste poolest – möödanikku jäänud“ (Osteneck 2007). Kujutades peale tavapärasemate tornide ja lossivaremete ka sööke-jooke,
argiesemeid, pisirajatisi, rahvalikke tüpaaže, aga ka saatusepöördeid
ja Landeswehri väejuhte, andis mäng tuge keerulisele eksistentsile
kardinaalselt muutunud maailmas. Pirangi 1951. aasta kaardimängu
kaks komplekti on eksponeeritud Lüneburgis asuva Carl-SchirrenGesellschafti muuseumiruumis.
Võtmesõnad: mälupaigad, baltisaksa kultuurilugu, baltisaksa keel,
identiteet, kunst, kunstnikud
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Sissejuhatus
Käesoleva artikli eesmärk on tutvustada Riiast pärit baltisaksa arhitekti ja kunstniku Otto Pirangi (1895‒1982) kaardimängu „Baltisches
Heimatquartett“ (ee „Balti kodumaakvartett“) ja vaadelda seda lähtuvalt mälupaikade kontseptsioonist, püüdes selle kaudu kaardistada
baltisaksa kollektiivse identiteedi jaoks olulisi osiseid. Kaardimängu
esimene, käsitsi joonistatud variant valmis 1947., trükiversioon aga
1951. aastal. Trükiversiooni kahte eksemplari säilitatakse Lüneburgis
asuvas baltisaksa ühingus ja arhiivraamatukogus Carl-SchirrenGesellschaft ning need on seal ka eksponeeritud.
Pirangi „Kodumaakvartetis“ on eesmärk koguda mängu jooksul
neljakaupa kokku viieteistkümnesse kategooriasse kuuluvad objektid.
Kaartidel kujutatud objektide valik annab kontsentreeritud teravmeelse kokkuvõtte baltisaksa mälupaikadest – maailmast, mis oli
1947. resp. 1951. aastaks „kolmes tähenduses ‒ ruumi, aja ja inimeste
poolest – möödanikku jäänud“ (Osteneck 2007).1
Niisiis võib Pirangi kaardimängu vaadelda kui baltisaksa mälupaikade mängulist, nostalgilist ja praktilist esitust. Seetõttu lähtutakse
artiklis kaartidel kujutatut kommenteerides ning tõlgendades mälupaikade kontseptsioonist, toetudes sõnavaraliste ja taustaandmeid
puudutavate selgituste juures baltisaksa sõnaraamatu andmebaasile,
mis kujutab endast ühtlasi ülevaatlikku ja kokkuvõtlikku baltisaksa
argikultuuri andmestikku.2
Mälupaikade kontseptsioon pärineb prantsuse ajaloolaselt Pierre
Noralt, kelle kolmeköiteline teos Prantsuse mälupaikadest „Les lieux
de mémoire“ ilmus aastatel 1984–1992. Mälupaik, mälukoht või mnemotoop (pr lieu de mémoire, sks Erinnerungsort või ka Gedächtnisort,
pl miejsca pamięci) tähendab kollektiivses mälus erilise ja identiteeti
1

Pirangi kvartetimängu on korduvalt käsitlenud 1939. aastal Riias sündinud ja
2017. aastal Saksamaal surnud Dieter Osteneck (1972; 1974; 2007; 2015), kes tegutses
aktiivselt erinevates baltisaksa organisatsioonides (vt Durch und durch Rigenser …).
2 „Baltisaksa-saksa-eesti-läti sõnaraamat“ – riikliku programmi „Eesti keel ja
kultuurimälu“ toel Tartu ülikooli germanistika osakonnas valmiv sõnaraamat
(Eesti Keele Instituudi sõnastikusüsteemis EElex, esialgu mitteavalik), mis peamiselt põhineb Marburgi Herderi Instituudi arhiivis säilitataval Alfred Schönfeldti baltisaksa sõnaraamatukartoteegil. Vt ka Bender 2009a; 2009b.
45

Reet Bender

loova tähenduse ning laetusega kohti, nii geograafilisi kui ka mentaalseid: objekte, institutsioone, tekste, sündmusi, ajaloolisi ja fiktiivseid
isikuid, kunstiteoseid jne (vt nt Undusk 2011).
Saksa mälupaikade kohta on ilmunud mitmeid kogumikke, neist
tuntuim on kolmeköiteline teos „Deutsche Erinnerungsorte“ (François,
Schulze 2003). Kahtlematult keerulist pinda kombatakse ühisprojektina valmivas Saksa–Poola mälupaikade sarjas (nt Hahn, Traba 2018).
Kahes keeles ilmuvas valikkogumikus on mälupaigad jaotatud kaheks:
jagatud/ühised ja paralleelsed. Jagatud või ühisteks mälupaikadeks on
näiteks vapikotkas, Tannenbergi (ehk Grünwaldi või ka leedupäraselt
Žalgirise) lahing, Preisimaa, Otto von Bismarck, kallaletung Poolale
1939. aastal, kaotatud kodumaa/tagasivõidetud alad. Need on mälupaigad, mis on olemas mõlemal rahval, kuid laetud erineva tähendusega, nagu näiteks teatud geograafiline piirkond praeguses Poolas, mis
sakslastele on kunagine kodumaa, poolakatele aga sakslastelt tagasivõidetud ala. Paralleelidena ehk siis erinevate objektidena, millel on
aga sarnane sisu ja laetus, käsitletakse näiteks Reini ja Visla jõgesid
(sakslaste Rein on poolakate Visla), riigihümne, Johann Wolfgang
Goethet ja Adam Mickiewiczit (olulisima kirjaniku roll) jne. Saksa
DVga seotud mälupaiku kaardistavas koguteoses käsitletakse poliitiliste teemade kõrval mälupaikadena ka lastesõime, pakki LääneSaksast ja letialust kaupa (Sabrow 2009).
Eesti uurijad on mälupaikadena lähemalt vaadelnud näiteks
Tallinna kilukarbisiluetti (Undusk 2011) või Tartu ülikooli (Leppik
2016), aga ka Võnnu lahingut (Brüggemann 2003) või kolhoosiaega
(Kaljundi 2018). Ajaloo mälupaikadest lähtus ka 2018. aasta märtsist augustini KUMUs avatud näitus „Ajalugu pildis – pilt ajaloos“.3
Mälupaikade kontseptsiooni, lõimituna kultuurididaktikaga, kasutatakse tänapäeval veel võõrkeeleõppes. Näiteks on seda katsetatud
gümnaasiumiastme saksa keele tundides aineüleses õppes mälupaiga
mõis näitel (vt Peekmann 2017) ning sellel teemal oli ka 2018. aasta
üleriigiline saksa keele olümpiaad.4
3

https://kumu.ekm.ee/syndmus/ajalugu-pildis-pilt-ajaloos/ (28.06.2018), vt näitusega kaasnev raamat: Kaljundi, Kreem 2018.
4 Olümpiaadi juhend ja korralduslik info: https://www.teaduskool.ut.ee/et/olumpiaadid/saksa-keele-olumpiaad (10.03.2018).
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Pilt 1: CSG 43/12 Heimatquartett von Otto Pirang. Foto: Reet Bender, 2017.
Fig 1: CSG 43/12 Heimatquartett von Otto Pirang. Photo: Reet Bender, 2017.

Baltisaksa mälutööst ja mängudest
Nn kvartetid (sks Quartettspiel) on seltskondlikud kaardimängud,
mille eesmärk on neljakaupa kokku koguda eri kategooriatesse
kuuluvad kaartidel kujutatud objektid. Sarnaseid omal ajal levinud
kaardimänge sai ja saab kasutada ka õppe-eesmärgil. Tartu Mänguasjamuuseumi ekspositsioonis on näiteks sõjaeelses Tartus trükitud
keeleõppimise mäng, kus kaartidel kujutatud objektide vasted on
antud neljas keeles. Dieter Osteneck (2015: 178–179) on nimetanud
Saksamaal eri aegadel välja antud erineva ideoloogilise rõhuasetusega geograafilisi kvartetimänge, alates nn välissakslasi tutvustavast
mängust „Das Deutschtum im Ausland“ (1937; ee „Sakslased välismaal“) ja Saksa DVs välja antud sõbralikku Nõukogude Liitu esitlevast mängust „Kennst du die Sowjetunion“ (1968; ee „Kas tunned
Nõukogudemaad?“) kuni Euroopa Liidu liikmesriike tutvustava
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mänguni „EU 25. Spielerisch die 25 Länder der EU kennenlernen“
(2004; ee „Õpime mängides tundma Euroopa Liidu 25 liikmesriiki“).
Kvartetimängu mängiti üldjuhul (ka Baltikumis) kahel moel.
Mõlemal juhul oli eesmärk saada kokku võimalikult palju kvartette
ehk ühte liiki kuuluvaid nelikuid (vt Osteneck 1974: 192). Esimesel
juhul oli vaja vähemalt kahte mängijat. Alustuseks jagati mängukaardid mängijate vahel laiali, kaarte hoiti seljaga teis(t)e mängija(te)
poole, seejärel tõmmati endale järgemööda kaasmängijalt üks kaart
lootuses kvartetti kokku saada. Teisel juhul pidi olema rohkem kui
kaks mängijat ja see variant eeldas „teatud intellektuaalset küpsust“,
kuna enda käes olevatest kvartettidest puudu olevaid kaarte küsiti
vabalt valitud kaasmängija käest. Juhul kui kaasmängijal küsitud
kaarti polnud, läks küsimisõigus talle üle.
Pirangi „Kodumaakvarteti“ eeskujuks oli 1925. aastal Riias kirjastuses Jonck & Poliewsky välja antud Balti provintside ajaloolisi ja
märgilisi ehitisi tutvustav mäng „Baltisches Quartettspiel“, mille idee
autor oli keemikuharidusega Edgar von Pickardt (1867–1958).5 Selle
mängu objektid oli valinud ja selgitused piltide juurde koostanud baltisaksa arheoloog ja ajaloolane, Riia Ajaloo ja Muinasteaduste Seltsi
(Gesellschaft für Geschichte und Altertumskunde zu Riga) kaasdirektor ja Toomkiriku muuseumi inspektor Karl von Löwis of Menar
(1855–1930); pildid oli joonistanud portreede- ja maastikumaalijana
tuntud Siegfried von Bielenstein (1869–1949), kes oli tollal Riia saksa
gümnaasiumi joonistusõpetaja ja õpetas ka Pickardti poegi. Pickardt
oli 1919. aastal enamlaste eest Saksamaale põgenenud ja oma kahe
pojaga Riiga naasnud alles 1924. aastal.
Pickardti peamiselt arhitektuuriobjektidele keskendunud kaardimäng on jagatud 12 valdkonnaks ja kokku 48 kaardil on kujutatud
linnavaateid, kirikuid, linnuseid, raekodasid, losse, gildihooneid, haridusasutusi ja kodanikumaju ning kirikute, kloostrite, ordu- ja piiskopi
linnuste varemeid. Balti provintside viis olulisemat linna on kujutatud enam kui ühel kaardil: Tallinn üheksal, Riia kaheksal, Miitavi
ehk praegune Jelgava neljal, Narva kolmel ja Tartu kahel (Osteneck
5 Nimetatud kaardimängule on pühendatud ka Marburgi Herderi Instituudi nn
„kuu arhivaal“ juunis 2014: Goeze, Wörster 2018.
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Pilt 2. Pickardti 1925. aasta kaardimängu „Baltisches Quartettspiel“ pakend
ja mängukaart (Osteneck 2007).
Fig 2. Pickardt´s card game ‟Baltisches Quartettspiel” from 1925: the package
and game card (Osteneck 2007).

2007). Kokku on kaartidel esindatud 29 kohta ja asulat. Arhitektuuri
objektidele keskendatus viitab Karl Löwis of Menari kui arhitektuuri
loolase rollile kaardimängu sünni juures.
Pickardti mängu idee oli „toetada ohustatud saksa positsioone“ ning
mängu loomiseks inspireerisid teda Ostenecki (2007) oletusel Saksamaal levinud geograafia-, ajaloo- ja kirjanduslikud kvartetimängud.
1925. aasta jõuludeks müügile jõudnud mäng oli „pühendatud baltisaksa noorsoole“ (samas) ja selle ühe osa moodustas kodumaa tutvustamine mitu aastat eemal olnud lastele.6 Noore põlvkonna harimine
ning rahvusliku, seisusteülese ühtsustunde arendamine baltisaksa
rahvusgrupi hulgas oli saanud teadlikuks ülesandeks juba 1905. aasta
6

Aastatel 1918–1919 põgenes Balti provintsidest ca 40 000 sakslast Saksamaale,
neist vaid umbes neljandik pöördus aegade rahunedes tagasi (vt Garleff 1994: 492).
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Pilt 3. Oswald Hartge ja Mark Engelhardti lauamäng „Rund um Estland“,
1934. Lauamäng on eksponeeritud Lüneburgis Carl-Schirren-Gesellschaftis.
Foto: Reet Bender, 2017.
Fig 3. Oswald Hartge´s and Mark Engelhardt´s boardgame “Rund um
Estland”, 1934. The boardgame is exhibited in Lüneburg Carl-SchirrenGesellschaft’is. Photo: Reet Bender, 2017.

revolutsiooni järel. Toonast rahvuslikku äratustööd Saksa ühingute
(Deutsche Vereine) jm ettevõtmiste vahendusel on oma mälestustes
kirjeldanud näiteks Eestimaa rüütelkonna sekretär, nende loomise
juures on aktiivselt tegutsenud Eduard von Stackelberg (2017: 110–128).
1930. aastatel Eestis Saksa kultuuromavalitsuse initsiatiivil välja
antud lauamäng „Rund um Estland“ („Reis ümber Eesti“) oli sarnaselt 1925. aasta Riia kaardimänguga suunatud baltisaksa noorsoole ja
nende harimisele. Mängu idee autor oli kultuuromavalitsuse sekretär,
jurist Oswald Hartge, keda ajendas mängu looma Eesti 1934. aasta
keeleseadus, mille kohaselt pidid avalikust sfäärist kaduma võõrkeelsed kohanimed: „Enne selle seaduse jõustumist töötasin koos Mark
Engelhardtiga saksa perekondade jaoks välja reisimängu, nagu neid
lapsed täringutega mängivad. Mäng kujutas endast Eesti kaarti saksa
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Pilt 4. Oswald Hartge ja Mark Engelhardti lauamäng „Rund um Estland“,
1934. Detail. Foto: Reet Bender, 2017.
Fig 4. Oswald Hartge´s and Mark Engelhardt´s boardgame “Rund um
Estland”, detail from 1934. Photo: Reet Bender, 2017

Pilt 5. Oswald Hartge ja Mark Engelhardti lauamäng „Rund um Estland“,
1934. Detail. Foto: Reet Bender, 2017.
Fig 5. Oswald Hartge´s and Mark Engelhardt´s boardgame “Rund um
Estland”, detail from 1934. Photo: Reet Bender, 2017.
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kohanimede ja tuntud ehitiste kujutistega. F. Wassermanni kirjastus
jõudis mängu veel õigeaegselt turule tuua. Seda osteti innukalt, kuna
tegu oli ühe viimase võimalusega tutvustada lastele vanu saksa kohanimesid kirjalikul kujul.“ (Hartge 1968: 472) Eelnevalt oli valminud
mängu käsitsi joonistatud variant koduseks kasutamiseks. Kuna see
leidis sõprade ja tuttavate hulgas head vastuvõttu ja mängu sooviti ka
endale soetada, jõutigi trükiversiooni valmistamiseni (Hartge 2018).

Kes oli Otto Pirang?
Arhitekt ja kunstnik Otto Pirang, kelle üks iseloomustavaid jooni Riia
baltisaksa korporatsiooni Fraternitas Baltica liikmete albumis on märkus:
„andis välja kaardimängu „Baltisches Heimatquartett““ (Fahrbach 1961:
260), sündis 29. detsembril 1894, ukj 10. jaanuaril 1895 Riias kaupmees
Friedrich Pirangi pojana, lõpetas sealse börsikommertskooli ning aastatel
1912–1916 õppis Riia polütehnikumis arhitektuuri. 1916. aasta sügisest
kuni juunini 1917 oli ta mobiliseeritud tsaariarmeesse, aprillist septembrini 1918 oli vabatahtlik Saksa keiserlikus sõjaväes, saades Somme’i
lahingus haavata. Ajavahemiku septembrist 1918 kuni novembrini 1919
veetis Pirang Briti sõjavangis. 1920. aastal alustas ta õpinguid Hannoveri tehnikaülikoolis, saades novembris 1921 diplomeeritud arhitektiks. Seejärel töötas ta erialasel tööl Breslaus (tänane Wrocław) Sileesias, 1923–1927 jätkas ta vahelduva eduga õpinguid kujutava kunsti alal
Münchenis ja tegutses arhitekti ning kunstnikuna Riias. Lõplikult kolis
ta Riiga 1927. aastal ja elas seal kuni baltisakslaste ümberasumiseni
1939. Sõja ajal tegutses ta arhitektina Thornis (praegune Toruń Poolas).
1944. aastast kuni märtsini 1945 rakendati Pirangi Organisation Todtis.
Aprillis 1945 õnnestus tal jõuda Meldorfi Holsteinis. Seal elas ta kuni
1947. aastal töö leidmiseni Esseni linnaplaneerimisametis, kus ta töötas
ehitusnõunikuna kuni pensioneerumiseni 1961. Otto Pirang abiellus 1928.
aastal Erna Fastenaga, aastatel 1929–1937 sündis perre neli last. Pirang
suri 1982. aastal Saksamaal (Fahrbach 1961: 260).
Otto Pirangist ilmselt palju tuntum on tema arhitektist ja arhitektuuriloolasest nõbu Heinrich (Heinz) Pirang (1876–1936), monumentaalse mõisauurimuse „Das baltische Herrenhaus“ (1926–1930) autor.
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Pilt 6. Otto Pirang,
„Autoportree“, enne 1937.
(Rigasche Rundschau, nr
51, 4.3.1937).
Fig 6. Otto Pirang´s,
“Autoportree”, before 1937.
(Rigasche Rundschau, Nr.
51, 4.3.1937).

Otto Pirang olevat aidanud oma nõol selle teose jaoks materjali koguda
(Osteneck 1974: 187).
Otto Pirang tegutses aktiivselt kunstnikuna, korraldades näitusi
Riias ja Königsbergis (Osteneck 1972: 25). Maastikumaali kõrval
(Moritz 1937) leidub temalt niisuguseid teoseid, mille temaatika poolest
võiks teda nimetada baltisaksa Maksollyks7 – nt maalid „Landeswehri
tormijooks Riiale“ (1939) ja Balti vendluse liikmete8 portreed (1935)
(Osteneck 1975: 187), samuti „Võitlus sillal Riia all“ (1939). Viimane
7

Maximilian Maksolly (Feichter) (1884–1968), Eesti kunstnik, kroonulikku stiili
viljelev batalist. Tuntuimateks teosteks „Eesti iseseisvuse väljakuulutamine“ ja
„Paju lahing“. Maalis tellimustöödena ohtralt Vabadussõja teemal ja Eesti riigimeeste portreesid. Elo Tuglas kirjeldab külaskäiku kindral Laidoneri juurde 1936.
aastal: „Intelligentne pererahvas, suur väärtuslik raamatukogu (kuigi küll Maksolly lahingupildid seintel!).“ (Tuglas 2008: 370)
8 Baltische Brüderschaft, Otto von Kurselli 1926. aastal asutatud (ja 1936 Saksamaal suletud) organisatsioon, mis taotles ühiskonna uuenemist kristlik-konservatiivses vormis ja mille liige oli ka Pirang.
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Pilt7. Fraternitas Baltica
100 aasta juubeli postkaart, Otto Pirang. 1965.
Erakogu.
Fig 7. Fraternitas Baltica
100. jubilee postcard,
Otto Pirang. 1965. Private
collection.

teos oli 1939. aastal Balti Landeswehri ühingu loterii peaauhinnaks
lauahõbeda, kohviserviisi, elektrilise külmkapi, raadio jm kõrval (Die
Hauptgewinne …). Pirang kujundas 1965. aastal korporatsiooni Fraternitas Baltica 100 aasta juubeli postkaardi (sks Couleurkarte), millel on
kaardimängust tuttavas stiilis kujutatud üht mälupaika: Riia Mustpeade maja ja selle ees seisnud Rolandi kuju, millele käisid baltisaksa
korporandid kuni 1939. aastani esitlemas iga uut rebascoetus’t ehk
korporatsiooni värskelt vastu võetud rebaseid (vt pilt 7).

Pirangi kaardimäng „Baltisches Heimatquartett“
Pirangi kaardimängu esialgne versioon valmis 1947. aastal Meldorfis
üsna lühikese ajaga. Kunstnik joonistas selle ühe oma tuttava, juba
pärast Esimest maailmasõda Saksamaale kolinud baltisakslanna
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Pilt 8. CSG 43/12: Otto Pirang,
„Baltisches Heimatquartett“:
Schicksalswenden: Umsiedlung.
Foto: Reet Bender, 2017.
Fig 8. CSG 43/12: Otto Pirang:
“Baltisches Heimatquartett“:
Schicksalswenden: Umsiedlung.
Photo: Reet Bender, 2017.
Pilt 9. Otto Pirang, Die Umsiedlung in Bildern (1939–1942).
CSG AR106/17: Koopia ajalehest
Baltische Briefe 1964, nr 11. Foto:
Reet Bender, 2017.
Fig 9. Otto Pirang: Umsiedlung
in Bildern (1939–1942). CSG
AR106/17: Copy from journal
Baltische Briefe, 1964, Nr 11.
Photo: Reet Bender, 2017.
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Charlotte Müller-Eckhardti poegadele. 1951 lasi ta esialgsest sulega
pruunile kartongile joonistatud versioonist valmistada Essenis trükiversiooni – mustad sulejoonistused hallil kartongil. 600-eksemplarise tiraaži koloreerisid nad abikaasaga käsitsi valge, kahvaturoosa
ja pruuni värviga. Mängu reklaamiti 1951/1952 baltisaksa ajalehes
Baltische Briefe ja lühikese ajaga oli kogu tiraaž – ühe kompleki hind
kolm Saksa marka – läbi müüdud.
Algne versioon koosnes 17 nelikust, trükiversioon 15st. Loobuti
ajalooliste isikute (Historische Gestalten)9 ja teadlaste (Wissen
schaftler) kategooriatest – põhjuseks see, et sobivate piltide või fotode
puudumise tõttu oli kunstnik pidanud looma „fantaasiaportreed“
(Osteneck 1974: 186). Allikate puudus iseloomustas kogu komplekti
valmimisprotsessi: Pirangile osaliselt eeskujuks olnud Paul Rohrbachi
koostatud ja arvukate fotodega varustatud koguteos „Das Baltenbuch“ (1917?) pakkus pidet vaid neljale kaardile (Osteneck 1974: 188).
Enamike motiivide kujutamisel toetus kunstnik oma mälule või siis
lasi lennata fantaasial, mis pole aga kahandanud kujutatu realistlikkust. Osaliselt on leidnud „taaskasutust“ ka varasemad joonistused,
nagu näiteks kaart „Umsiedlung“ ehk „Ümberasumine“, mis kuulub
nelikusse „Schicksalswenden“ ehk „Saatusepöörded“ ja kus kujutatu
pärineb Pirangi nn ümberasumiskoomiksist „Die Umsiedlung in
Bildern“, mis oli valminud 1939–1942 ja mis avaldati Baltische Briefe
1964. aasta 11. numbris.10
Erinevalt 1925. aasta pigem arhitektuurialasest kaardimängust
läheneb Pirang mõistele baltisch oluliselt avaramavaateliselt, käsitledes peale tavapärasemate tornide ja lossivaremete ka keelt, söökejooke, argiesemeid, pisirajatisi, rahvalikke tüpaaže, aga ka saatuse
pöördeid ja Landeswehri väejuhte. Motiivivalik põhjustas toona
kiituse kõrval ka kriitikat. Ostenecki sõnul heideti Pirangile ette, et
mängus figureerivad kõrvuti „Saatusepöörded“ ja „Napsid“, mida
võivat võrrelda pühaduseteotusega. Osteneck sekundeerib sellele
kriitikale väitega, et „naps kuulus oma lõpututes variatsioonides
9 Nendeks olid piiskop Albert (Bischof Albert), Wolter von Plettenberg (Wolter
v. Plettenberg), Kuramaa hertsog Jakob (Herzog Jakob) ja Johann Reinhold Patkul (J. Rh. Patkul) (Osteneck 2007). Teadlaste neliku kohta andmed puuduvad.
10 CSG AR 106/17.
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balti elulaadi juurde ja aitas inimestel nii mõnestki saatusepöördest üle saada“ (Osteneck 1972: 21). Alkohoolsed joogid ja nende
erinevas mõõdus, kuid enamjaolt mõõdukas harrastamine esinevad
kindla teemana näiteks baltisaksa anekdoodikogumikes, mis kujutavad endast samuti kontsentraati balti elulaadist ja maailmanägemisest. Sõjajärgset aega Saksamaal sobib illustreerima järgmine lugu
Lothar Kaehlbrandti kogumikust, kus baltisaksa põgenike perekond
on puupaljana läände jõudnud ja hakkab tasapisi toibuma üleelatust. Mehel õnnestub hankida paar puulusikat, mida ta koju jõudes
oma prouale uhkelt demonstreerib. Kiituse asemel saab ta aga oma
abikaasalt hoopis sarjata: „Meil pole tilkagi napsi majas, aga Sina
ostad mööblit!“ (Kaehlbrandt 1995: 62). Anekdootide kõrval leidub
teatud napside lembuse kohta ka täiesti käegakatsutavat „tõendusmaterjali“. Nii reklaamitakse Carl-Schirren-Gesellschafti välja antava
baltisaksa aastaraamatu (Jahrbuch des baltischen Deutschtums) 1959.
aasta numbris lisaks baltisaksa (aja)kirjandusele ka baltisaksa taustaga ja „kodumaal teada-tuntud firmasid“, mis pakuvad elektroonikat (baltisches Fachgeschäft) ning vedrumadratseid (heimatbekannte
Fachfirma), aga ka napse. Hamburgis tegutsev Hans Osolin müüb
„baltisaksa ja vanaaegseid vene napse“ (baltische und altrussische
Spezialitäten). Nimekirjas on esindatud kaheksa jooki (ühes andmetega alkoholisisalduse kohta), mille hulgas peale Riia palsami ja lihtsalt viina on leitavad ka kaks või õigemini kolm Pirangi jooki: pomerantsinaps ja rjabinovka, samuti tuntuim köömnenapsimark Allasch
(Allaschkümmel) (Jahrbuch 1959: 157).
Osteneck toonitab argieluliste motiivide valiku puhul just samalaadset kindlate maamärkide rolli raskustest ülesaamisel. Mängus
on kujutatud maailma, mida 1947. aastal ei eksisteerinud enam ei
„ruumiliselt, ajaliselt ega ka isiklikult“ (Osteneck 2007), kuid Osteneck
toonitab, et Pirangi argieluliste motiivide valikus on just sarnastel
kindlatel maamärkidel oluline roll raskustest ülesaamisel.
Vahetult pärast ümberasumist, põgenemist, kohutavat maailmasõda
ei taha keegi enam suuri sõnu. Pärast ajaloo aastatepikkust väär
kohtlemist ja ühekülgset kujutamist võib üheks silmapilguks ajaloo
unustada, hoidutakse ajaloolistest paralleelidest ja tõlgendustest.
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Selle asemel meenutatakse [Pirangi kvartetimängus] väärtusneut
raalseid mõisteid, igapäevase elu asju. Kas on siis imekspandav, et
kunstnik tõrjub just äsja läbi elatut ja põgeneb pigem oma lapse
põlve maailma? Kas saab talle pahaks panna, et ta hüppab seal
juures üle tervest põlvkonnast? See, mida ta oma kvartetimänguga
öelda tahab, on ju midagi sügavalt trööstivat: kõige ebakindla juures
aastal 1947 on (või oli?) siiski midagi, mida tasub meenutada. Elu
võib olla ka ilus, ilma pidevalt ähvardava ohuta. Ja kui vanemad või
vanavanemad kord säärast elu nautisid, siis loodetavasti saab see
ühel päeval lastele taas osaks. See peab aga siiski sündima teistsu
guses, uues ümbruses, sest seni enesestmõistetavana võetud vana
kodumaa on alatiseks kadunud. Aga ehk annavad seal kõrgel hoitud
väärtused oma panuse hetkeraskuste ületamisse. Pilguheit tagasi,
küll veidi nukker, kuid mitte resigneerunud, peab selle juures abiks
olema. (Osteneck 1974: 192)

Osteneck tõstab 1974. aasta ülevaates Pickardti ja Pirangi mängude
võrdluses korduvalt esile Pirangi mängu oluliselt suuremat mängitavust, mille tingivad just motiivivalik ja vähesem akadeemiline keskendatus arhitektuurile. Samuti olla Pickardti kaardid liialt infotihedad
ja teksti liiga suur osakaal juhtivat tähelepanu pildilt kõrvale. Sellal
kui Pickardt kasutab „näpuga näitamise pedagoogikat“, jõuab Pirangi
mängu sõnum kohale „mängeldes ja mängivalt“. Tema kaardid ei anna
kohe vastuseid, vaid ergutavad kindlasti hiljem esitama küsimusi vanematele ja nõnda saama vastuseid „kuiva lektüüri või akadeemiliste loengute asemel elava mõttevahetuse kaudu“. (Vt Osteneck 1974: 189–193)
Otto Pirangi 100 aasta juubeliks andis tema poeg Fritz Pirang
välja kaardimängu 200eksemplarise kordustrüki (Deutschbaltisches
Heimatquartett), hinnaga 29,80 Saksa marka. Mõned kaardid olid ümber
joonistatud ja ka kergelt muudetud. Kaardipaki ümbrise kujunduses
kasutati varasema vappide kaardineliku põhjal joonistatud ühendvappi,
mis hõlmas Eestimaa, Liivimaa ja Kuramaa ning varasemas kujunduses
kasutusel olnud Riia vapi asemel Pirangi korporatsiooni, Riias tegutsenud Fraternitas Baltica vappi. Ühendvapp on ka kõigi kaartide tagaküljel. Lisaks vappidele on kategooriaist välja jäetud „Saatusepöörded“,
lisatud on aga taas „Ajaloolised isikud“ ja „Teadlased“ (Osteneck 2007).
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Pilt 10. Kaardimängu juubeliväljaanne, 1996: kaartide tagakülg
ja „piiskop Alberti“ kaart nelikust „Ajaloolised isikud“ (Osteneck 2007).
Fig 10. Jubilee edition of the card
game from 1996: backside of the
cards and the “piiskop Alberti”
card from “Ajaloolised isikud”
(Osteneck 2007).

Uusväljaandega seoses – ja võrrelduna siinkohal oma varasema,
1974. aastal antud hinnanguga, mil n-ö kompetentseid baltisakslasi
oli veel küllaldaselt – nendib Osteneck, et „tegu on teatud nostalgiahõngulise asjaga; mängu algset, mängima kutsuvat ja jutuajamisele
ärgitavat olemust – kumbagi neist aspektidest pole enam olemas“
(Osteneck 2007). Kui võrrelda Pickardti ja Pirangi kaardimänge aga
tänapäevasest vaatenurgast, siis „kõnelevad“ Pxickardti kaardid tänu
oma inforohkusele esmapilgul justkui enam kui Pirangi omad, mis
on teatud määral muutunud tummadeks. Siiski võib eeldada, et need
kõnelevad eesti või läti keele ja kultuuri tundjaile oluliselt rohkem
kui n-ö riigisakslastele, kuna vähemalt osa neil kujutatud mälupaikadest asuvad eesti, läti ja baltisaksa ühisel kultuuriväljal ning on
kas või osaliselt elavad ja kõnekad. Järgnevalt avataksegi mõnevõrra
Pirangi mängukaartide taustu ja tähendusi, võttes abiks baltisaksa
sõnaraamatu andmestiku.

Pirangi mängu kvartetid ja nende tähendused
Pirangi algupärase mängu trükiversiooni 15 kaardinelikut on järgmised.
1. Vapid (Wappen): Liivimaa (Livland), Eestimaa (Estland), Kuramaa
(Kurland), Riia (Riga).
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Pilt 11. CSG 43/12 Otto Pirang, „Baltisches Heimatquartett“: Wappen. Foto:
Reet Bender, 2017.
Fig 11. CSG 43/12 Otto Pirang, ‟Baltisches Heimatquartett”: Wappen. Photo:
Reet Bender, 2017.

2. Riia sümbolid (Merkmale Rigas): Aleksandri värav (die Alexander
pforte), Suur Pumbakaev (die Große Pumpe), Suur Christoph (der Große
Christoph), Kuku- või Käomägi ehk Dzegužkalns (der Kuckucksberg).

Pilt 12. CSG 43/12 Otto Pirang, „Baltisches Heimatquartett“: Merkmale Rigas.
Foto: Reet Bender, 2017.
Fig 12. CSG 43/12 Otto Pirang, ‟Baltisches Heimatquartett”: Merkmale Rigas.
Photo: Reet Bender, 2017.

3. Riia tornid (Türme Rigas): Toomkirik (Die Dom-Kirche); Peetri
kirik (die Petri-Kirche), Püssirohutorn (der Pulverturm), Jakobi kirik
(die Jacobi-Kirche).
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Pilt 13. CSG 43/12 Otto Pirang, „Baltisches Heimatquartett“: Türme Rigas.
Foto: Reet Bender, 2017.
Fig 13. CSG 43/12 Otto Pirang, ‟Baltisches Heimatquartett”: Türme Rigas.
Photo: Reet Bender, 2017.

3. Tallinna tornid (Türme Revals): Oleviste (die Olai-Kirche), Pikk
Hermann (der Lange Hermann), Niguliste (die Nicolai-Kirche), Paks
Margareeta (die Dicke Margarete).

Pilt 14. CSG 43/12 Otto Pirang, „Baltisches Heimatquartett“: Türme Revals.
Foto: Reet Bender, 2017.
Fig 14. CSG 43/12 Otto Pirang, ‟Baltisches Heimatquartett”: Türme Revals.
Photo: Reet Bender, 2017.
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4. Lossivaremed (Burgruinen): Narva; Aluliina/Alūksne (Marienburg), Võnnu/Cēsis (Wenden), Koknese (Kokenhusen).

Pilt 15. CSG 43/12 Otto Pirang, „Baltisches Heimatquartett“: Burgruinen.
Foto: Reet Bender, 2017.
Fig 15. CSG 43/12 Otto Pirang, ‟Baltisches Heimatquartett”: Burgruinen.
Photo: Reet Bender, 2017.

5. Saatusepöörded (Schicksalswenden): Asustamislugu/koloniseerimine (Aufseglung), ümberasumine (Umsiedlung); baltisakslaste põgenemine Punaarmee eest läände 1945 (Flucht), väljarändamine pärast
Teist maailmasõda (Auswanderung).

Pilt 16. CSG 43/12 Otto Pirang, „Baltisches Heimatquartett“: Schicksals
wenden. Foto: Reet Bender, 2017.
Fig 16. CSG 43/12 Otto Pirang, ‟Baltisches Heimatquartett”: Schicksals
wenden. Photo: Reet Bender, 2017.
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