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Sissejuhatus

Kesk- ja uusaegne arheoloogiline nahk on oluline infoallikas, mille uurimine võimaldaks 
vastata  väga  paljudele  linna  ühiskonda  puudutavatele  küsimustele.  Paraku  pole  Eestis 
arheoloogilist nahka väga palju uuritud, mistõttu pole siiani ilmunud ühtegi põhjalikku või 
süvaanalüüsiga monograafiat. Eesti keeles on avaldatud mitu teemakohast artiklit, mis aga 
kontsentreeruvad vaid Tallinna või Tartu nahaleidudele. Pärnu arheoloogilise naha kohta 
käivad  põhjalikud  protsessi  seletavad  ning  uurivad  käsitlused  esialgu  puuduvad.  Tänu 
säilitavale pinnasele on Eesti linnadest leitud väga palju erinevaid nahast jalatseid ja nende 
katkeid,  mille  uurimine  ning  analüüs  aitaks  paremini  mõista  nii  moevoolude  levikut, 
ühiskonna  sotsiaalseid  ja  demograafilisi  aspekte  kui  nahatöötlemise  tehnoloogiat, 
tööjaotust ja paiknemist linnas või eeslinnas. Teiste Eesti linnadega võrreldes pole Pärnu 
siin mingi erand. 1990. aastate alguse suuremahuliste päästekaevamiste läbi kogunes Pärnu 
Muuseumisse väga korralik nahakollektsioon, mille kohta on vaid paar ülevaadet. Nahaga 
tegelemine  eeldab  selgete  küsimuste  esitamist  ja  pidepunktide  leidmist,  läbi  mille 
arheoloogilist nahka oleks võimalik uurida. Olulisel kohal on kindlasti kirjalikud allikad, 
mis  võimaldavad  välja  selgitada,  kui  palju  oli  uuritaval  perioodil  nahaga  tegelevaid 
käsitööharusid  ja  käsitöölisi.  Samuti  aitavad  need  mõista,  kus  paiknesid  linna 
käsitöökvartal  ning linnast  väljatõrjutud käsitööharud,  sealhulgas  nahaparkimine.  Kõige 
olulisem on Pärnu Muuseumi  nahaleidude,  eriti  erinevate  jalatsite  analüüs  ning  nende 
tüüpide väljaselgitamine. Selle abil on  võimalus otsida sarnasusi nii teiste Eesti linnade 
kui  ka  muu  Euroopa  samaainelise  materjaliga.  Seminaritöö  eesmärk  on  naha 
uurimisvõimaluste  otsimine,  mis  võimaldaks  edaspidi  magistritöö  raames  uurida  juba 
konkreetselt arheoloogilisi jalatseid.

Kesk- ja uusaegse naha uurimise hetkeseis ja võimalused

Arvatavasti ei ole ühtegi linnaarheoloogilist kaevamist, kus keskaegsete  keraamikakildude 
ja metallesemete juures ei tuleks välja suuremal või väiksemal määral erinevaid nahaleide. 
Kui keraamika ja metallesemete kohta on publitseeritud materjali arvestataval hulgal, siis 
nahatemaatika  on  selgelt  jäänud  vaeslapse  rolli.  1980.  aastate  lõpus  ja  1990.  aastate 
algusest  on  küll  teada  mõned  pikemad  analüüsid,  kuid  need  on  jäänud  kirjeldavale 
tasemele ning nahast valmistatud jalatsite tooraine hankimise, töötlemise ja valmistamise 
protsessi pole siiani püütud uurida ja seletada (Sarv 2003, 335). Tänuväärse töö on ära 
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teinud Krista Sarv, kes mitme artikliga on seletanud ja näidanud, milliste probleemide läbi 
arheoloogilist  nahka uurida ning kuidas Eesti,  eriti  Tallinna  nahaleiud sobituvad üldise 
Euroopa  samasisulise  ja  -ajalise  materjaliga.  Läbi  Krista  Sarve  probleemiasetuse  on 
võimalik põhjalikumalt uurida ka Pärnu kesk- ja uusaegset arheoloogilisi nahaleide, eriti 
jalatseid.

Keskaja arheoloogia kui eraldiseisev ja arvestatav akadeemiline distsipliin on võrdlemisi 
noor  nähtus.  Alles  1960.  aastate  lõpul  hakkasid  mitmed  arheoloogid  mõistma,  et 
keskaegsete  ehitusmälestiste  konserveerimine  ja  restaureerimine  nõuavad  senisest 
tunduvalt  põhjalikemaid  ja  teaduslikemaid  uuringuid.  Oli  vaja  koolitatud  teadlasi  ning 
esimene lend keskajale spetsialiseerunud arheolooge lõpetas 1972. aastal (Haak jt. 2006, 
163). Samalaadne seis oli ka uusaja arheoloogias. Uusaegsete objektide kaevamisel hakati 
arheoloogide osalust nõudma alles 1960. aastate lõpus, kuid teema vähene tundmine viis 
paratamatult selleni, et isegi 1970.-1980. aastatel koguti muuseumidesse palju uusaegseid 
leide  vaid  muinsuskaitselistel  põhjustel  (Russow 2006,  196).  Igasugune uurimisväärtus 
neil  esialgu puudus.  Seega pole imestada,  miks  kesk- ja uusaja arheoloogia koos oma 
alateemade ja leidudega ei ole samal tasemel läbi uuritud nagu kivi-, pronksi- või rauaaeg. 

Läbi lihtsa arvutustehte näeme, et kesk- ja uusaja arheoloogiaga on Eestis põhjalikumalt 
tegeletud  kõige  rohkem  30  aastat.  Alles  viimase  kümne,  kohati  ka  kahekümne  aasta 
jooksul  on  hakatud  suuremat  rõhku  panema  korralikule  kaevamisprotsessi 
dokumenteerimisele.  Paraku esineb  siingi  mõningaid  erandeid.  Tänapäeval  on kesk-  ja 
uusaja arheoloogia tänu linnakaevamistele hoogustunud. Viimase kahekümne aasta jooksul 
on  küll  ilmunud  käsitlusi  keskaegsetest  luu-  ja  sarvesemetest,  kesk-  ja  uusaegsest 
keraamikast  ning  ahjukahlitest,  kuid  naha  kohta  taoline  põhjalik  monograafia  tänaseni 
puudub.

1990. aastate alguses toimus Pärnus mitu suuremahulist  päästekaevamist  (Munga tn. 2, 
1990-1991 Ü. Tamla; Hospidali tn. 6, 1990 S. Udam; Uus 5/5, 1991 A. Vunk), kus pandi 
suurt rõhku erinevate ladestuste ja leidude korrektsele ning detailsele dokumenteerimisele. 
Pärnu Muuseumi arheoloogiakogus talletatav laiumaterjal annab seega parima võimaluse 
uurida ja seletada ühe keskaegse kauba- ja sadamalinna toimimist ja elu-olu (ibid, 200). 
Hästi  dokumenteeritud  leiumaterjali  ja  kaevamisprotsessi  põhjal  on  ilmunud  mitmeid 
eriteemalisi  lühikäsitlusi,  sealgulgas  Anu  Rommoti  Munga  tänav  2  kinnistu 
arheoloogilistel  uurimistöödel  avastatud  nahaleidude  analüüs.  Munga  tänava 
arheoloogiliste kaevamiste järgselt  toimus leidude konserveerimine,  ning nende analüüs 
annab  hea  aluse  edasiseks  Pärnu  Muuseumi  arheoloogiakogu  nahaleidude  uurimiseks. 
Omakorda eeldab see siiski seda, et suurem osa 1990. aastate  arheoloogilised kaevamised 
on samahästi dokumenteeritud ning nende tulemused publitseeritud või väehamalt nende 
aruanded jõudnud Pärnu Muuseumisse. 

Tõsiasi  on paraku see,  et  kuigi  1990.  aastate  alguses  tuli  Uus tänav 5 arheoloogilistel 
kaevamiste käigus välja keskaegsele kingsepale kuulunud eluase ja töökoda, puudub Pärnu 
Muuseumis  selle  kohta  aruanne.  Viimaste  päringute  põhjal  puudub  see  ka 
Muinsuskaitseametil. Kaevamistulemuste kohata on küll lühike ja üldine artikkel, kuid see 
ei anna selget pilti kaevamisproitsessist tervikuna. Avastatud eluaseme ja töökoja näol on 
aga  tegemist  igas  mõttes  erakordse  avastusega  nahatemaatika  uurimisel.  Kuna  antud 
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nahatöökoda  on  hakatud  seostama  ühe  kindla  16.  sajandi  köösneriga,  annaks  see 
ainulaadse  võimaluse  teemat  uurida nii  arheoloogiliste  kui  kirjalike  allikate  läbi.  Kuna 
köösneri  töötlemise  lõpp-produkt  on tihedas  seoses  kingsepa  töömaterjaliga,  saaks  siin 
ühena  uurida  veel  kahe  erineva  käsitööharu  omavahelist  seost.  Pärnus  on  keskajast  ja 
varasest uusajast teateid väga mitmest kingsepast. On mitmeid näiteid, kus üks käsitööline 
pidas mitut ametid, mistõttu võis kingsepp olla ka ise köösner. Näiteks on 1543. aasta Uus-
Pärnu Päruseraamatus kirjas, et  Dietrich Schulte maja taga, kitsas tänavas, mida mööda 
surnuaiale  minnakse,  asub  üks  puust  elumaja,  mis  muiste  kuulus  kingsepp  Aleffile  
(Laakmann, 14), või et  Peter Koningi ja Thomas pagari majast järgmine on üks puust  
elumaja  oma  kõrvalhoonetega.  Selles  elas  varemalt  Jakob  kingsepp,  seejärel  Andres  
köösner (ibid, 22-23). Viiteid on mitmele kingsepale, kuid varasemalt ei ole suudetud neid 
seostada ühegi kindla krundi või leiuainesega.

Pärnus nahaga tegelenud käsitöölised kirjalikes allikates

Pärnu  keksaegsete  käsitööliste  kohta  annab  kõige  parema  ülevaate  linna-  ja 
päruseraamatud. Sealt saadav informatsioon on siiski tunduvalt ühekülgsem kui Tallinna 
käsitööliste kohta käivad kirjalikud allikad. Kui Tallinna kohta saab teha süvakäsitlusi, siis 
Pärnu materjal  võimaldab saada ülevaate  vaid sellest,  milliseid käsitööharud kui mitme 
käsitöölisega linnas esindatud olid (Põltsam-Jürjo 2009, 251-252). Pärnus käsitöölistest on 
kõige  varasemad  kirjalikud  teated  just  kingseppadest.  Aastal  1431  eksisteerid  Pärnus 
kingseppade  tsunft,  kuigi  näiteks  16.  sajandi  poolel  pole  kirjalikes  allikates  kordagi 
mainitud ei käsitööliste tsunfte ega gilde. Siiski pidi mingitlaadne organisatsioon olema, 
kuna Kuressaare kingsepad ja parkalid kuulusid enne 1648. aastat Uus-Pärnu tsunfti (ibid  
298, 301).

Perioodil   1500-1558  on  teateid  viiest  kingsepast,  samas  Tallinnas  oli  16.  sajandil 
turuplatsil  vähemalt  20  erinevat  kingapoodi.  Suur  vahe  on  tingitud  sellest,  et  Pärnu 
kirjalikud allikad ei kajasta linnaelu täielikult. Kuna päruseraamatusse jõudis vaid teatud 
osa linnaelanikke ning käsitööharude esindajaid, siis võib oletada, et kingseppade osakaal 
võis Pärnus olla kõrgem (ibid,  259, 260). Tallinnas kuulusid kingsepad Kanuti kildi, mis 
oli  mõeldud  “parimate”  erialade  käsitöölistele  (Kuuskemaa  2006,  68). 16.  sajandil 
kuulusid suurem osa Pärnu käsitöölisi Püha Maarja-Magdaleen Gildi, vaid kullassepad ja 
habemeajajad  olid  priviligeeritumad,  kuuludes  Suurgildi.  Suurem  muutus  toimus  17. 
sajandi  keskpaigast,  kui  kõik  linna  käsitöölised  olid  Väikegildi  liikmed,  mille  skraa 
põhines suuresti Püha Maarja-Magdaleena Gildi 1560. aasta põlengus hävinenud skraale 
(Idvand  2003,  49,  61). Siiski  ei  saa  kingseppi  vaadata  kui  väga  madala  käsitööharu 
esindajaid. Nimelt kuulusid Pärnu kingsepad esinduslikemate käsitööharude hulka, mida 
kinnitab tõsiasi, et kingsepad elasid kõrvuti seppade, rätsepate, pagarite, klaasseppade ja 
kullasseppadega kivimajas, mis võrreldes puumajadega oli siiski privileeg (Põltsam-Jürjo 
2009, 286).

Kõrvuti  kingseppadega  on  kirjalikes  allikates  nahaga  töötavatest  käsitööharudest  välja 
toodud veel rätsepad ja kukkursepad, kuid neid eristab sageli tootmismaterjali erinevus. 
Kui  rätsepad valmistasid  riideid  ja  riiete  detaile  ilvese,  nugise,  rebase,  orava  või  isegi 
kassinahast, siis kingsepad valmistasid oma toodangu tunduvalt odavamast ja arvatavasti 
vastupidavamast veise-, lamba- või kitsenahast (Põltsam 2002, 26). Eraldi parkaleid Uus-
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Pärnu  kirjalikes  allikates  mainitud  ei  ole,  kuna  suure  tõenäosusega  võis  kogu  nahaga 
tegelemise protsessi taga olla vaid üks käsitööline, kes parkis nahka, valmistas jalanõusid 
ning tegeles valmistatud toodete müügiga (Grew 2006, 47).

Meetodid ning paiknemine

Arheoloogilise naha uurimisel on oluline mõista kogu protsessi alates naha saamisest kuni 
jalatsite  jõudmiseni  müügilettideni.  Nende kahe  protsessi  vahele  jääb  mitu  etappi,  mis 
jätavad kindlaid arheoloogilisi tõendeid. Oluline on leida vastused küsimustele: kust saadi 
toormaterjal ning kus see ettevalmistati? Milline oli nahaparkija ja kingsepa omavaheline 
seos? Kes jalanõusid tegi – spetsialiseerunud käsitööline või tavainimene oma tarbeks? 
Kas kingseppade arv linnas võib viidata kauba müümisele ka linnast väljapoole?

Arheoloogilise naha uurimisel on oluline välja selgitada nahatöötlemise erinevad etapid 
ning  nende  võimalik  paiknemine  linnaruumis.  Kus  paiknesid  erinevad  tootmisalad  – 
linnaäärne või linnasisene nahaparkimiskoht, pargitud naha realiseerimine, nahast esemete 
valmistastamine  ning nende müümine?  Kas Eesti  keskaegsete  linnade  puhul  on samad 
tendentsid,  mis  Hollandi  linnade  puhul,  kus  nahale  spetsialiseerunud  käsitööharud 
paiknesid kõige tihedamalt läbitud tänavate ääres (Craane 2009, 12)? Kas kingsepakoda oli 
omamoodi elamis-tootmis-realiseerimisala, kus elas ka kingsepa perekond?

Jalatseid  ei  saa  teha  ilma  tooraineta,  mistõttu  on  kõige  olulisemaks  küsimuseks  välja 
selgitada  tooraine  päritolu.  Kas  nahk  saadi  linna  tulnud  lihaloomadelt  või  saadi  see 
kusagilt mujalt? On suur tõenäosus, et nahkadega võis parkalit varustada linna lihunikud, 
keda ajavahemikus 1500-1558/1562 oli vähemalt kolm (Põltsam-Jürjo 2009,  267). Kuna 
metsloomade nahkade kasutamise kohta on vaid teoreetilised oletused, siis tuleb esialgu 
piirduda teooriaga, et suurem osa nahkadest sai parkal otse lihunikult.

Nahaparkimise moodus sõltus suuresti praktiseeritud tehnoloogial. Üks moodus eeldas vee 
jõul töötava veski olemasolu, teine võimaldas toornahka töödelda ilma jooksva veeta (Sarv 
2003, 336). Mõlemad naha parkimise moodused olid erinevate tehnoloogiliste võtetega ja 
seega  paiknesid  ka  linnaruumis  erinevates  kohtades.  Näiteks  Pärnus  olid  mitmed 
käsitööharud  linnamüüridest  välja  tõrjutud,  nende  hulgas  parkalid  ja  köiepunujad.  Üks 
põhjus, miks nahaparkimine linnamüürist väljapool asus, oli seotud tehnoloogiaga. Suures 
koguses naha parkimine eeldas vee jõul töötava suruveski olemasolu ning võimalust nahka 
töödelda  puukoorega  (Põltsam-Jürjo  2009,  277). Puukoor  oli  koos  seemnete,  lehtede, 
juurte  ja  puiduga  olulisteks  toornaha  töötlemise  vahenditeks.  12.  sajandil  muutus 
domineerivaks parkimine puukoore, eriti tanniinisisaldusega tammekoore abil (Sarv 2006, 
31).  Inglismaa  näitel  on  oletatud,  et  tammekoore  abil  parkimine  kestis  muutumatult 
vähemalt 16.-17. sajandini (Grew 2006, 46).

Tegemist  oli  ühe  levinuima  nahaparkimise  meetodiga,  kuid  toornahka  oli  võimalik 
töödelda ka ilma veskita. Käsitsi nahaparkimine oli aeganõudev protsess, liha ja karvade 
eemaldamise kiirendamiseks kaeti nahk esialgu lubja ja tuha seguga või uriiniga. Järgmine 
etapp  eeldas  naha  leotamist  leeliselises  segus,  mis  koosnes  lindude  ja  loomade 
väljaheidetest  või taimedest  (oder, rukis, saarepuu koor). Parkimine kestis üheksa kuud 
kuni kaks aastat,  mille  jooksul oli  nahk pidevalt  kaetud purustatud tammekoore ja vee 
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seguga (Jones 2006, 30). Näiteks Lübecki parkalid ei kasutanud isegi 15. sajandi teisel 
poolel  veskit  (Põltsam-Jürjo  2009,  277).  Inglismaal  on  samuti  teada  nahaparkimise 
töökodasid,  mis  asusid  küll  veekogude  ääres,  kuid  ei  kasutanud  veejõul  töötavat 
suruveskit.  Tegu  võis  olla  madala  produktiivsusega  töökodadega,  kuna  suurem  osa 
pargitud  nahast  osteti  mujalt  sisse  (Astill  1993,  293).  Hollandi  näitel  on  selgelt  näha, 
kuidas  nahatööstus  keskaegses  linnas  paikneda  võis.  16.  sajandi  alguse  maksuregistrid 
näitavad,  et kõigist linnas esindatud käsitööharudest oli  nahatöötlejad 5,5%, 16. sajandi 
keskel isegi 6,5%. Hoolimata sellest, et nahatöötlemisega, eriti nahaparkimisega kaasnes 
ebameeldiv  lõhn,  asusud  erinevad  nahale  spetsialiseerunud  käsitööharud  (parkalid, 
kingsepad,  nööritegijad,  sadulsepad  jne)  väga  tiheda  asustuse  ja  läbitavusega  tänavate 
ääres, mis viisid linna keskel asuvale turuplatsile (Craane 2009, 12).

On võimalik,  et  Pärnus  olid  esindatud  mõlemad  naha parkimise  meetodid,  kuna 1990. 
aastate  alguses  kaevati  Uus tänav 5 arheoloogilistel  kaevamistel  välja  köösneri  eluase, 
mille all asus keldrikorrusel nahaparkimise töökoda. Hetkel viitavad nahaparkimisele vaid 
linnasisesed arheoloogilised leiud. Tõendid linnavälise suruveski võimalikust paiknemisest 
ja eksisteerimisest on hetkel vaid oletuslikud ning need põhinevad vaid faktil,  et Pärnu 
eeslinnas asus parkhoov. Parkhoov ei kinnita automaatselt suruveski olemasolu, kuna ka 
parkhoovis  võidi  toornahka  käsitsi  parkida.  Olenemata  valitud  tehnoloogiast,  oli 
parkimiseks  kasutatud  materjal  reeglina  sarnane.  Ühes  kohas  pika  aja  jooksul  toimuv 
parkimine jätab selgeid arheoloogilisi jälgi. Toornahad jõudsid parkalini koos sarvede ja 
kapjadega, mis eeldab, et pinnases on säilinud suur kogus erinevate loomade luid – veise ja 
kitse  sarved,  lamba  jalaluud  ja  erinevaid  hobuseluid.  Parkimisele  viitab  veel  suur  ja 
kontsentreeritud  saarepuu,  lubja,  tuha  või  tanniini  ladestus,  samuti  tavalisest  kõrgem 
põrnikate rühma kuuluva scarabaeidae jäänuseid (Jones 2006, 30).

Tehnoloogilisest vaatenurgast vaadatuna on suruveski kasutamine kindlasti tõhusam, kuna 
see võimaldas korraga ja lihtsamalt parkida tunduvalt suuremal hulgal toornahka. Tallinna 
kirjalikes allikates  mainitakse esimest  korda suruveskit  juba aastal  1353 (Põltsam-Jürjo 
2009,  277),  Pärnus  kaevatud  linnasisene  nahaparkimise  töökoda  on  leidude  põhjal 
dateeritud  aga  16.  sajandisse.  Kas  arheoloogilise  materjali  põhjal  oleks  võimalik  välja 
selgitada, kui suur võis olla ühe linnasisese nahaparkimise töökoja toodang ning kas see 
eeldas  ka  linnavälise  suruveski  olemasolu?  Suruveski  võimalikku  paiknemist  eeslinnas 
toetab tõsiasi, et Tallinnas kasutati seda juba vähemalt 14. sajandi keskel.  Kuna suruveski 
vajas töötamiseks vee jõudu, siis oli seegi eeldus Pärnu jõe näol olemas. Suruveski pidi 
paiknema jõe ääres ning sellele viitav arheoloogiline materjal võib olla hävinud või veel 
kaevamata. Uus-Pärnu päruseraamat kajastab linna elu katkendlikult,  mistõttu puuduvad 
selle kohta ka kirjalikud tõendid.

Sotsiaalne aspekt

Arheoloogilist nahka on võimalik uurida läbi sotsiaalse aspekti - kas mingit jalatsitüüpi 
saab  seostada  kindla  sotsiaalse  grupiga?  Üldiselt  on  Eesti  linnades  toimunud 
arheoloogilistel  kaevamistel  levinuimad  kesk-  ja  uusaegsed  jalatsitüübid  paelkingad, 
rihmkingad, nöörkingad, nöörsaapad, säärsaapad ja pastlad, mille kandjatel võis kõigil olla 
erinev sotsiaalne taust.
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Keskaegse  linna  elanikkond  oli  väga  mitmekesine.  Oli  nii  kaupmehi,  käsitöölisi  kui 
lihtrahvast, kellest teatud osa moodustasid maalt linna tulnud eesti talupojad. Reeglina oli 
erinevate  kihtide  seas  samuti  rikkamaid  ja  vaesemaid;  kõrgema  ja  madalama  käsitöö 
esindajaid.  Linnas  oli  suur  majanduslik  kõikumine  ning  paremale  järjele  jõudnud 
käsitöölised  ja  kaupmehed  said  oma  rikkust  demonstreerida  läbi  kvaliteetsemalt 
valmistatud  ning  professionaalsemalt  kaunistatud  jalavarjude  (Sarv  2006,  39).  Vaid 
majanduslikult  paremal  järjel  inimesed  said  endale  lubada  tikandiga  kaunistatud  kingi, 
milleks oli kasutatud metallniite, litreid ja helmeid (Kuuskemaa 2006, 69).

Võiks arvata, et lihtrahva hulgas oli kõige tüüpilisem pastel kui argijalats (Põltsam 2002, 
31). Pastelt peetakse vaikimisi etniliseks jalatsiks ning seda seostatakse kõige sagedamini 
linnas elava kõige madalama sotsiaalse staatusega talurahva jalatsiga (Sarv 2003, 339). 
Seega pidi pastel olema kõige levinum jalats kesk- ja uusajal. Paraku ei toeta seda väidet 
arheoloogiline  materjal.  Tallinnas  on  üheksa  kaevandi  leidude  analüüsimisel  jõutud 
järeldusele,  et  kõige levinumaks jalatsitüübiks  oli  paelking,  millele  järgnes nöörsaabas, 
rihmking, nöörking ja alles siis pastel. Paelkingi esineb pea kõigis analüüsiks kasutatud 
kaevandites. Paelkinga rohkust on põhjendatud sellega, et tal oli võrdlemisi pikk eluiga. 
Just peal- ja nöörkingi peetakse vanimateks kingatüüpideks, mille ilmumist arheoloogilisse 
materjali  saab  tagasi  viia  13.  sajandi  keskpaika.  Suurem osa  leitud  paelkingadest  olid 
halvas  seisukorras  ja  kohati  lausa  läbikulumiseni  kantud,  mistõttu  oli  tegu  igapäevase 
lihtsasti valmistatava jalatsiga, mitte aga moenähtusega (Sarv 2006, 38-39).

Pärnu  arheoloogiliste  nahaleidude  kohta  vastav  analüüs  puudub.  Kuna  paelkingade 
domineerimine oli levinud nii Põhja-Euroopas kui teistes hansalinnades, siis eeldab see 
sarnaseid ilminguid ka Pärnus. Pärnu arheoloogilise naha edasine analüüs võimaldaks seda 
väidet kinnitada või ümber lükata. Kindlasti on plaanis samalaadne analüüs teha ka Pärnu 
arheoloogilise jalatsileidude kohta, mis aga nõuab tõsisemat ja pikemat eeltööd erinevate 
jalatsitüüpide  tundmaõppimiseks  ja  hilisemaks  eristamiseks.  Kuna  Pärnu  Muuseumi 
arheoloogiakogus on kaks suuremat nahaleidudega kaevandit (Uus tn 5 ja Munga tn 2), siis 
on esialgu plaan keskenduda just sealt saadud materjalile. Juba kahe-kolme suuremahulise 
kaevamise tulemuste analüüsimine võimaldaks ka Pärnu puhul ümber lükata arvamuse, et 
pastel kui lihtrahva jalats oli läbi kesk- ja uusaja kõige levinum jalatsitüüp linnaruumis. 
Pärnu  arheoloogilistel  kaevamistel  on  välja  tulnud  väga  mitmeid  kaunistatud  või 
ornamenteeritud nahast jalatsite tükke. Tegemist ei olnud kindlasti lihtrahva jalatsiga, kuna 
kaunistused eeldasid kõrgemat sotsiaalset taset. Tallinnas on kõige paremini kaunistatud 
jalatsitüüpidest rihm- ja nöörkingad, mistõttu on neid hakatud seostama paremale järjele 
jõudnud kaupmeeste ja nende pereliikmetega (ibid, 39).

Demograafiline mudel

Nii nagu erines vaese ja rikka linnaelaniku jalats, oli erinevad ka meeste, naiste ja laste 
jalavarjud. Soolised ja vanuselised erinevused on eristatavad jalatsi suuruse ja tüübi abil. 
Kui suuremaid jalatseid seostatakse reeglina meestega ja väiksemaid naistega, siis jalatsi 
tüübi puhul on samuti eristavad meeste ja naiste jalatsid. Kuid siin tekib probleem. Nimelt 
on nahal komme kultuurkihis deformeeruda ja hilisemal konserveerimisel kokku tõmbuda. 
Kokkutõmbe  määr  on  5-10% ning  konserveerimisel  sõltub  see  nii  pinnase  füüsilistest 
omadustest, naha liigist, töötlusest kui paksusest (Sarv 2003, 340). Üks suur kokkutõmbe 
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mõjutaja on kindlasti valitud konserveerimistehnika. Enne 1980. aastaid kasutatud tehnika 
käigus asendati  nahas olevad veemolekulid  alkoholiga,  mis  seejärel  ära aurustus. Kuna 
naha  kokkutõmbe  määr  oli  suur  ning  protsess  aeganõudev,  asendus  see  sügavkülma 
meetodiga,  kus  nahk  külmutatakse  ning  pannakse  vaakumisse.  Selle  tagajärjel  vesi 
eemaldub,  ilma,  et  see taas  oma olekut  muudaks.  Tegu on odavama protsessiga,  mille 
kokkutõmbe määr on võrreldes varasemaga tunduvalt väiksem (Grew 2006, 238).

Naha  kokkutõmbumisel  tekib  probleem  õige  jalatsisuuruse  väljaarvutamisel  ning  selle 
põhjal tehtavad laiemad demograafilised mudelid  on ebatäpsed.  Tänu kokkutõmbele on 
raske hinnata  seda, kas leitud nahatalla  puhul on tegu väiksemate meeste  ja suuremate 
naiste või väiksemate naiste ja laste jalatsitega (Sarv 2003, 340). Kuigi konserveerimisele 
võib eelneda jalatsi mõõtmine, et selle abil arvutada kokkutõmbe määr, ei ole see siiski 
lahendus. Võimatu on selgelt öelda, kui palju on jalats kultuurkihis kahanenud. Suurest 
eksimisvõimalusest  hoolimata  on  Inglismaal  tehtud  mitmeid  analüüse,  mis  võimaldaks 
teha  laiemaid  demograafilisi  üldistusi.  Tehtud analüüside  aluseks  on võetud teooria,  et 
naha kokkutõmbe maksimummäär on 10%. Selle põhjal jõuti järeldusele, et uurimise alla 
võetud jalatsitest kandis 9/10 mehest jalanõusid suuruses 23-42 ja 9/10 naisest jalanõusid 
suuruses 16-23. Prantsusmaal olid vastavad numbrid meestel 23-37, naistel 16-29 (Grew 
2006, 103). Eestis  on vastav analüüs tehtud Raekoja platsi  ja Harju ning Sauna tänava 
tervena  säilinud  jalatsitaldade  põhjal.  Kõige  väiksemad  tallad  vastasid  tänapäeva 
jalanumbrile 17, suurim numbrile 40. Mõõdetud 141 talla seas domineerisid tänapäevased 
jalanumbrid 35 (18 tk), 36 (16 tk), 34 (11 tk) ja 33 (10 tk). Tulemused on seega väga 
sarnased Inglismaal ja Prantsusmaal tehtud samasisulistele analüüsidel (Sarv 2003, 340). 
Olenemata  nii  Eestis,  Inglismaal  kui  Prantsusmaal  tehtud  analüüsidest  on  väga  tõsiste 
järelduste  tegemine  paraku  raske,  kuna  naha  kokkutõmbe  määr  on  suur  ning  vaid 
selektiivse  materjali  uurimise  põhjal  on  laiemate  demograafiliste  järelduste  tegemine 
keeruline ja problemaatiline. Kindlasti oleks huvitav kõrvutada Pärnu materjali Tallinna 
või  miks  mitte  Inglismaa  omaga,  kuid  tulemustel  oleks  pigem  võrdlev  kui  analüüsiv 
tähendus.  Antud  mudel  on  heaks  näiteks  sellest,  kuidas  arheoloogilist  nahka  oleks 
võimalik uurida, kuid mis iseenesest ei vasta konkreetselt küsimustele, vaid pigem tekitab 
neid juurde.

Naha päritolu

Paraku  ei  ole  Eesti  arheoloogilist  nahka  veel  piisavalt  uuritud,  mistõttu  ei  saa  teha 
põhjalikemaid üldistusi toornaha materjali kohta. Kuna aga 12.-16. sajandil oli Euroopas 
võrdlemisi suurel territooriumil nahatöötlemise tehnoloogias ja vormides suhteliselt suur 
homogeensus, on läbi Inglismaa ja Saksamaa samalaadsete leidude võimalik teha järeldusi 
Eesti nahaleidude kohta (Sarv 2006, 30-31). Analüüsid on näidanud, et keskajal oli kõige 
levinumaks  jalatsi  valmistamise  materjaliks  veisenahk,  millest  tehti  suur  osa  jalatsite 
erinevatest osadest. Erandiks olid vaid katkiste jalatsite parandamise materjal ning nöörid, 
milleks  kasutati  lamba-, kitse- või isegi vasikanahka (Astill  1993, 237). Ei saa kindlalt 
väita, millal veisenahk domineerima hakkas. Tegu võis olla pikemaajalise protsessiga, mis 
ei  toimunud  kõikjal  üheaegselt.  Näiteks  tuli  1989.  aastal  Leedus  toimunud  13.-14. 
sajandisse  dateeritud  linnalise  asula  arheoloogilistel  kaevamistel   välja  hulk  nahaleide, 
millest 42,2% kuulus lambale, 39,3% veisele, 6,2% kitsele, 2,2% hirvele, 9,9% tudmatule 
loomale  (Puškorius  2004,  115).  Eesti  kohta  puuduvad  põhjalikud  liigilisust  eristavad 
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analüüsid ja kõik teooriad on oletuslikud, mistõttu on hetkel võimatu öelda, millal täpselt 
veisenahk laialdasemalt Eesti linnade elanike jalatsimaterjalina kasutusele tuli. 

Veisenahk  hakkas  Põhja-Euroopa  jalatsivalmistamise  materjalina  domineerima  13. 
sajandil (Sarv 2006, 30), varem oli selle asemel põhiliselt kasutatud lamba- või kitsenahka. 
Londoni arheoloogilise naha analüüsimisel on selgelt näha, et 12. sajandist kuni 13. sajandi 
keskpaigani domineeris lamba- või kitsenahk. Alates 13. sajandi lõpust tõuseb selgelt esile 
veisenahk, tõrjudes lamba- ja kitsenaha kindlalt tahaplaanile (Grew 2006, 44). Arvatavasti 
võib  samu  seaduspärasusi  täheldada  ka  Pärnu  arheoloogilise  naha  puhul,  kuna 
koduloomade nahk oli keskajal üldiselt  kõige odavam, kättesaadavam ja seega levinum 
(Põltsam 2002, 26). 

Parkalid ostsid loomanahad sageli ilma, et sarved ja kabjad oleks varasemalt eemaldatud, 
mis  pidi  tagama maksimaalse  materjali  minimaalse  ülejäägiga (Grew 2006,  44). Suure 
tõenäosusega kuulus üks osa nahast metsloomadele. Keskaegsete parkalite toormaterjal oli 
väga  mitmekesine  ja  kindlasti  ei  puudunud  sealt  hirvenahad.  Londonis  kaevatud 
Moorfieldi piirkonna nahatööstust uurides leiti 81 punahirve sarve koos samaväärse hulga 
veisenahkade ja -sarvedega. Hirvedega oli käitutud sama moodi nagu veiste, lammaste ja 
kitsede puhul,  kus nahk oli  lihalt  eemaldatud  koos sarvede ja kapjadega.  Kuigi nahale 
külge  jäetud  sarved olid  transportimisel  liigseks  lisakiloks,  andsid need  hea  võimaluse 
eristada noort ja vana looma (Armitage 2005, 324-325). Kuigi Pärnu oli keskajal väike 
linn, mille tagamaa polnud samuti väga suur, on siiski suur võimalus, et linna köösnerid 
kasutasid jalatsite valmistamiseks ka metsloomade nahku. Näiteks parkalite tähtsaim töö 
keskajal oligi karusnahksete kasukate õmblemine (Põltsam-Jürjo 2009, 260), mistõttu võib 
oletada, et metslooma nahk võis jõuda ka kingsepa kätte.

Seni on Eesti linnade arheoloogilist  nahka väga vähe uuritud. Siiski on teada, et 1992. 
aastal  Pärnus  Uus  5/7  kaevamistel  välja  tulnud  nahamaterjalis  domineeris  kitse-  ja 
veisenahad,  samas  kui  Tartu  1981.  ja  1982.  aasta  arheoloogiliste  kaevamiste 
nahamaterjalis  on  selgelt  esikohal  karusnahk  (Sarv  2006,  30).  Inglismaa  puhul  on 
veisenaha  esiletõus  põhjendatud  sellega,  et  13.-14.  sajandil  hakkas  toimuma  kindel  ja 
organiseeritud veisekarjade saatmine Londoni turule, mistõttu said köösnerid ja kingsepad 
pideva nahavaru, ega pidanud enam leppima vaid sellise looma nahaga,  mis momendil 
saadaval oli (Grew 2006, 46). Eesti arheoloogiline materjal selliseid spekulatsioone paraku 
veel  teha  ei  võimalda.  Miks  ja  kui  suures  ulatuses  domineeris  veisenahk  Pärnu 
arheoloogilises materjalis oleks kindlasti üks võimalikest edasistest uurimisvõimalustest. 
Kas näiteks  linnade arheoloogilises  materjalis  on keskajal  märgata  veiseluude osakaalu 
tõusu? Kui teatud hetkel tõusis veiseliha hulk inimese toidulaual, siis võib see olla viide 
sellele, et samas hakkas tõusma ka veisenaha kasutamine riiete ja jalatsite valmistamises.

Kokkuvõte

Arheoloogilise  naha  uurimisel  on  oluline  mõista  kogu  pikka  protsessi,  mille  käigus 
hangitakse ja pargitakse nahk, toimub nahast jalatsite valmistamine ning hilisem müümine. 
Olenevalt tehnoloogiast võivad kõik protsessid toimuda kas linnas sees või olla ära jagatud 
nii  linna kui  eeslinna  vahel.  Kuna kõik nahatöötlemise  erinevad etapid jätavad selgeid 
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arheoloogilisi  jälgi,  siis  on  neid  teoreetiliselt  võimalik  kaevamistel  avastada  ning  üles 
märkida.  Nahast jalatsite  tüüpide puhul on näha selgeid sotsiaalseid erinevusi.  Tallinna 
arheoloogiline materjal näitab, et kõige levinumaks jalatsitüübiks oli paelking. Kaevamiste 
käigus avastatud paelkingad on reeglina viimse võimaluseni ära kantud ning nende suur 
levik  laseb  oletada,  et  tegu  oli  tavainimese  argijalatsiga.  Kuna  vaid  rikkamad 
linnakodanikud said endale lubada tikandite või mustritega kaunistatud jalatseid, saab isegi 
ühe dekoreeritud nahakillu abil  eristada jalatsi omaniku sotsiaalset positsiooni. Omaette 
nahast  jalatsite  uurimise  võimaluseks  on  esialgsete  tallasuuruste  väljaarvutamine. 
Suuremaid  jalatsid  kuuluvad  reeglina  meestele,  väiksemad  naistele  ja  lastele, 
lähenemisnürk tundub selge ja lihtne, kuid tegelikult on kogu probleemiasetus väga nõrga 
vundamendiga  ja  suure  eksimisprotsendiga.  Iseenesest  on  arheoloogiline  nahk  väga 
tänuväärne  uurimismaterjal.  Nahast  esemed,  eriti  jalatsid  on  otseselt  seotud  nende 
kandjaga, mistõttu saab läbi naha uurida kesk- ja uusaegset inimest, tema igapäevaelu ning 
tööd. 
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