Pihkva järve saarte inspektsioon 30.–31.05.2016

Käesolev uurimisreis sai teoks koostöös SA Seto Instituudi ja MTÜ Arheoloogiakeskusega,
milles osalesid Ahto Raudoja (SI), ettevõtja Ragner Lõbu, ajaloohuviline Oliver Orrin, seto
ettevõtja Ain Raal ja Arvis Kiristaja (AK).

30.05.2016
Saabusime Pihkva linna sama päeva õhtul. Sai tutvutud vana Pihkva linnamüüriga alates
Oktoobri väljakust kuni Pihkva (Pskova) jõe sillani välja. Uurisime veel säilinud Pihkva vana
puitarhitektuuri Mihhailovski torni ja tänava ning Petrovski värava piirkonnas. Seejärel
kohtusime Pihkvamaa muinsuskaitse peainspektor Aleksandr Mihhailoviga, kellega arutasime
sõiduplaane ning seejärel suundusime ööbima.

31.05.2016
Väljumine paadiga u 10.30 Pihkva jahtklubist, Snetogori kloostri juures, kust suundusime
mööda Velikajat Pihkva järvele. Möödusime Kusva, Piskovitsi ja Ustje kirikutest ning
sopkadest Murovitsõ külas jõe suudmealal ja suundusime Semska saare suunas. Paremale jäid
Talapski saared, vasakul oli paistmas Korla ning Petska kirik. Maabusime Semska saare
edelaotsas.

1. Semska (vn Семск, Се́мский, Земский, ee Semssaar) saarele maabusime 11.25. Saart ning
küla saarel on esmakordselt mainitud 1585 (на островѣ на Семскомъ; Загостина
Земска). XIX saj alguses (1838) oli siin alles 2 majapidamist. Veel 1920 asus siin püha
Onufri tsässon (часовня св. Онуфрия) ja kalmistu ning suur kuusk saare lõunaosas, mis
aastal 1937 oli olemas. Tsässonat on kujutatud Nõukogude kaardil (1:200000) veel aastal
1946, kuigi juba 1937. aastaks oli see kadunud. Vanasti olla saar kuulunud Nikandri
kloostrile (Никандровой обители) ning siin olla olnud maad u 260 tessatiini, hiljem
kalurite jutu järgi aga ainult viis.
Semska saarel avastasime kultuurkihi – keraamikat [1] kogusime saare lõunaosa ida- ja
läänekalda piirkonnast (muinasaeg, keskaeg). Kultuurkihi oli saarel fikseerinud juba 1937
L. Zouroff (AI 3692), kuid selle ulatust ja intensiivsust ta ei täpsustanud. Saare lõunaosas
on tänapäeval üksik mänd, mille lähistel ehk asuski püha kuusk ja kõrgemal kohal tsässon.
Pärimuse järgi oli selle asemel varem (keskajal?) kirik. Saare keskosas on hoonete
vundamendid – endisaegne postijaam, kus talvel hobuseid vahetati ning suvel kaubeldi.
Idaservas olid vanad kaevikud (1920.-st aastaist?) või laskepesad II maailmasõja ajast.
Semska saare idaservas on kõrgem kallas, seal ka kultuurkiht ning sealt olla omal ajal välja
kukkunud kivikirves (Zouroff 1937, 2, 12), mis läinud kaotsi. Info pärines Kilenitsa kalurilt
Terenti Dedovilt, kes mainis veel ühte kiviriista. Samas oli omal ajal jälgitav ka kalmistu,
kust tormi järel välja pudenenud luid. Saar moodustab looduskaitseala, kuid täis salaküttide

padrunikesti ning „mustade arheoloogide“ kaeveauke. Saare keskel olevate varemete juures
oli kaeveauke, milledes XIX–XX sajandi keraamikat ja esemeid (taldrikud, tellised jms).
Saare läänekallas on liivane ja madalam, ida- ja kagukallas kõrgem liivakivi astang –
jääaegne nn Pihkva staadium. Astang alaneb põhjasuunas. Otsisime „Ingli e Jumala“ jäljega
kivi, mida kirjeldas oma inspektsioonil L. Zouroff 1937. aastal: ta oli koos B. Vildega
tuvastanud saare idakaldal püha kivi, millel oli 5-aastase lapse jalajälge meenutav kujutis –
„ангельский следок“ (’Ingli jäljeke’). Lainete ja jää poolt tugevasti kulunud hallil maakivil
on 14,5 cm pikkune ja 2 cm sügavune jälg. Kalurite jutu järgi seisnud kivil (Камень) ingel
(„ангел стоял“); teise jutu järgi aga Jeesus Kristus („Христос ступил“). Kivi olla asunud
tsässona all, kuid järv uhtunud pühakoja ära ning uhutud kaldast tulnud välja mitmeid
kolpasid. Zouroffi arvates mitmeid kordi oma asukohta muutnud kivi lähistel kasvanud
vanasti tamm. Püha kivi asukoha taasavastas 2014 Moskvas elav Petserimaa ajaloo uurija
A. Ponomarjov. Meie uurisime mitmeid kive aga täit veendumust õige kivi leidmises
polnud. Lahkusime saarelt 12.35 ning suundusime Kaamenka saarele.
Kaamenka saart (vn Каменка, ee Medovo, Kõrgesaare, se Muutre, Meedova) on mainitud
allikates juba XVI sajandi alguses (1510 на Каменке). Tavapäraselt on saarel mainitud nelja
küla (Rohidsa, Kaamenka, Muudova, Väiko-Seltsä). Kaamenka ida- ja kirdekaldal vastu järve
on liivane rannavall – nn Otepää-Talabski staadium, jää taganemisel tekkinud moodustis, ajast
u 12000 eKr. Setomaal kulgeb see alates Kuuljast, üle Lisja poolsaare, Puudavitsa, Seltsä saare
ning Kaamenka, edasi üle Talabski saarte Tolba jõe suudme piirkonda Pihkva järve idakaldal.
2. Kaamenka saarel maabusime Rohidsa (Рожитца, Рожитец) küla edelaservas asuvas
sadamakohas u 12.50. Seda saare lõunaosa mainitakse kroonikais juba XIII saj, saart 1459
(на Рожкинѣ), Rohidsa küla ja siin asuvat issaadi aga 1585 (Рожетца; исадъ на
Рожкинѣ). Lisaks külale (Ражицы), selle nn Rohidsa saare põhjaosas, asus lõunaosas
issaad e kalapüügikoht ja väikeküla (Рожитецъ), nagu on näha kaardil u 1790. Aastal 1882
oli siin 17 majapidamist ning küla kuulus Satserinna kiriku alla. Aastal 1921 oli siin juba
27 majapidamist ning 1937 oli siin kool. 2014 oli külas ametlikult 6 püsielanikku, kuigi
veel aastal 2000 oli neid 28 (2002 juba vaid 18). Sealt (sadama lähedasest) liivasest rannast
ja edasi teelt leidsime keraamikat – asulakoht [2] – kohalikel kannab see ala nime Rakitatagune (за Ракитой). Tegemist on saare metsase ja liivase lõuna- ning kaguosaga.
Vestluses kohalikega selgus, et püsielanikke on väheks jäänud; ise nad kauplevad
soolalatika müümisega vähestele loodushuvilistele. Suundudes teed mööda edasi, on
külatee ääres vanad kalurite kuurid ning võrgualused, kõrval ka vanade paadikuuride
vundamendid. Rohidsa küla asub Kaamenka saare lõunaosas, kõrgemal künkal (u 40 m
merepinnast). Küla kaguosas, paremat kätt külateed asub tsässona koht, mida praegu
tähistab hävinud hoone kupli ülemine osa koos ristiga. Piitre tsässon (teistel andmetel
Vladimiri tsässon) rajati 1910 ning hävis 1990. aastatel. Tsässon asus külateede ristist edasi
ning objektist põhjapool asetsev kõrgem küngas moodustab külakalme e maa-aluse
kalmistu. Seda läbiva tee perves paljanduvad luutükid. L. Zouroff nimetab 1938 siin külas
küll kahte kalmet (Zouroff 1938d). Küla keskosas olevatel aiamaadel on jälgitav
kultuurkiht, kuigi kedrakeraamikat leidub vähesel hulgal (peamiselt emailitud). Külas
kasvatatakse kõrgetel peenardel peamiselt sibulaid [fotod]. Küla põhjaosas asuvad
taluhooned on tühjad ning tunduvad mahajäetud. Külast u 100–300 m põhjapool algab

künklik liivane ala (kuiv loopealne samblase pinnasega), kus kasvavad kadakad. 1938.
aastal asusid siin pikad ülesküntud kääpad, küla juures põllul, mida kutsuti Ратовье.
Rohidsast põhjapool asuva kõrgem ala on tänapäeval ülesharitud ning muudetud põlluks.
Siinkohas külatee lõppes ning edasiminekut takistas märg soine ala. Omal ajal kulges edasi
Kaamenka külla vaid talitee või pääses edasi paadiga. Saare idakagutipus on ujumiskoht ja
rand kivisem ning madal. Sadamast lahkusime 14.05 ja võtsime kursi Kaamenka saare
põhjaossa.
Kaamenka saare ja mandri vahel moodustub madal siselaht, mida XVI saj kutsuti Zaklinje
(1585 Заклинье). Siit sisemaa poole jäävad kaks lahejärve: Tilnüvä (1585 Тинливое) ja
Peresova (1585 Березово), mida u 1790 peeti ton´aks (kalapüügikoht). Suuremat siselahte
eraldas selle lõunaosas, muust Pihkva järvest, veel XVIII saj kitsas Rohidsa jõeke.
3. Maabusime paadiga 14.25 Suurõ-Seltsa (Большие Сельцы, Сельцы) küla sadamakohas,
mis praegusel ajal kujutab endast väikest saart, mis on mandriga peaaegu kokku kasvanud.
Veel XVIII saj oli see pigem ühenduses Kaamenka saarega; neid lahutas kitsas Pereterka
jõeke, mandrist aga Seltsa jõeke. Küla on esmakordselt mainitud XVI saj (1563 Моксимово
на Селцехъ); 1882 asus siin puidust tsässon ja 2 tindikuivatust ning oli 8 majapidamist. XX
saj algupoolel tühjenes küla ja saar järjest, sest Pihkva järve vesi tungis peale, kuigi veel
1921 oli siin 12 majapidamist ning 1938 16. Tsässonat on kujutatud veel 1937. ja 1938.
aasta kaardil ning L. Zouroff´i aruannetes ja kaardil 1938. Pärast seda see nähtavasti hävis
(sõjas?), sest Nõukogude kaardil aastast 1946 tsässon puudub. Praegu asub saare lõunaosas,
kõrgemal alal, vana tamm, mille juures see pühakoda arvatavasti asuski. Seal on ka mitmeid
suuremaid kive, mis pärinevad vundamentidest. Saare keskel on alles veel ainult üks (tühi)
elumaja, koos mõne kõrvalhoone ja saunaga. Enam-vähem korras elumaja kasutavad siin
peatuvad kalurid. Viimased püsielanikud lahkusid siit 1970. aastatel (1977 veel 2
majapidamist, 1989 juba tühi). Vanast tammest kagupool, nõlval ja randa viival teel on
jälgitav kultuurkiht, kuigi keraamikat siit ei leia (mujal võsa ja nõgesed). Saarelt lahkume
14.50 ning suundume Kaamenka saarele, Väiko-Seltsä külla.
4. Väiko-Seltsä (Малые Сельцы) küla sadamas, saare loodeosa läänetipus, maabume kell
15.00. Tegemist on külast veidi eemal asetseva liivase põhjaga Kaamenka saare peamise
sadamakohaga, kus Nõukogude ajal asus ka kalasadam ning kalurikolhoosi filiaal. Sadamas
on mitmeid eri ajastute veesõidukeid, s.h üks suurem raudneetidega ühendatud suurem
puidust paat (eemal põõsastes). Võimalik, et küla on esmakordselt mainitud issaadina XVI
saj (1585 Исадъ Селцы). 1882. aastal oli siin 7, 1938. aastal aga 8 majapidamist. XXI saj
algul, aastal 2000 oli siin 17 ja aastal 2002 ainult 10 püsielanikku. Aastal 1921 asus küla
keskel tähtsa kohana kaev, mis on tänase päevani kasutusel. L. Zouroff mainib 1938 küla
idaosas asuvat kalmet, mida meie tuvastada ei suutnud. Küll aga korjasime külatee
mõlemalt poolelt veidi varasemat ja hilisemat keraamikat. Küla põhja- ja kirdeosas, vastu
järve on liivane rannavall (kõrgeim küngas 46,7 m ümp, Хрестецкая гора). Suundudes
edasi kagusse, jõuame mööda kergelt tõusvat külateed järgmisse, Muudova külla.
5. Muudova (Meedova, Мудаво, Медово) külla jõuame kell 15.25. Küla on esmakordselt
mainitud 1585 (Мудово). 1782–1796 aasta kaardil on märgitud 2 eraldi küla – põhja- ja
lõunapoolne. Veel 1882 loetletakse siin eraldi nimekirjas 6+3 majapidamist, st külad olid
eraldi. Juba XX saj alguses lõunapoolne asustusüksus kaob ning 1921 oli siin kokku 33

majapidamist. XXI saj alguses toimub järsk elanike kadu – aastal 2000 on külas 23 ja 2002
16 püsielanikku. Kaardil 1921 on küla loodeotsas märgitud tähtsa kohana kaev (teine asus
tsässona kõrval) ning aastal 1937 oli küla lõunaosas ka kool. Külas on Piitre tsässon
(часовня свв. апп. Петра и Павла; teistel andmetel Paasa tsässon), mis A. Raudoja järgi
on ehitatud 1907. aastal. Setode jaoks on see Tennüse tsässon, kus Tsätski nulga setod käisid
Tõnisepäeval (tennüspäiv, 29. jaanuar). Venelastel toimus 12.07. (29.06. ukj) Peetripäeval
(piitrepäiv) tsässonas jumalateenistus ning nagu saime teada kohalikelt, toimus selle järel
pühakoja lähistel, küla keskel kõrgemal künkal ka külapidu. Külla sisenedes on külatänav
paremalt poolt piiratud suuremate kividega (Ivan Lišanovi maja) ning pea iga talu juures
sirgub suurem mänd. Paremalt poolt järgneva elamise juures, küla keskel olevast künklikust
alast läänes, on tee ääres paar kividega piiratud moodustist. Küla hoonestuseta keskväljakul,
künklikul kuival samblikulisel ja liivasel kuiva pinnasega alal, on selliseid moodustisi
veelgi – arvatavasti on tegemist žalnikutega. Kõrgemal alal, mööda külatänavat Kaamenka
küla poole edasi, on kogu väli täis väikseid, kujult kääpa-sarnaseid moodustisi. Arvatavasti
on need nn kiviringidega kääpad või varasemad liivakääpad, mida L. Zouroff oma 1938.
aasta reisil ei maini. Võimalikud muistised on tuule poolt kannatada saanud, kuid kohalikelt
kuuleme, et siit leitakse tihti luid ja varem ka mitmesuguseid (pronks)ehteid ning rauast
esemeid. See arvatav kalmeväli on u 150x100 m suur. Siit suundub külatänav ja -tee
lõunakaldale, kus varem asus nn Väike-Muudova küla. Praegu on seal küla rand ja paatide
randumiskoht. Eelpoolmainitud nurgapealses talus elavad õed, kes siit pärit, kuid praegu
elavad Eestis, Tallinnas. Nende soovitusel peaks koduloolistes küsimustes pöörduma
Pihkvas elava Nikolai Bassovi poole, kes Muudovast pärit. Neilt kuuleme ka külas asunud
kooli kohta ning tsässona juures toimunud suvise külapeo (e guljanie) kohta. Tsässon asub
küla keskosast idas, järvepoolsest kaldast u paarsada meetrit eemal, kallakul. Hoone
(voodrilauad) on värvitud (hele)siniseks, katus on tumedast plekist ning seal kõrgub ristiga
ja sibulkupliga hõbedane torn. Tsässona järvepoolne osa toetub suurtele kividele.
Kahepoolne uks pole lukus, kuid on suletud ning selle kohal asub pronksist tsässona kell.
Külatänavat mööda edasi, torkab aedades silma korralik kultuurkiht. Meie varasemat
kedrakeraamikat küll ei avasta. Kui möödume küla viimasest kagupoolsest (kurja koeraga)
talust, maastik avardub. Hakkame jõudma saare kõrgeimale alale.
6. Muudova külast väljudes kulgeb tee mööda kõrget rannaastangut. Paremal, edelapool on
kohati kadakane karjamaa, otse ette jääb istutatud metsane ala. Vasakut kätt teed on siniseks
värvitud raudrist, mis arvatavalt tähistab endist Väiko-Kaamenka küla. See on kaardil
tähistatud juba XVIII saj (1782–1796 M: Каменка). Samas võib olla tegemist hauaristiga,
mis tähistab kellegi hukkumisepaika. Edasi algab liivase metsaalusega tihe
männinoorendik, mis jätkub kuni Kaamenka külani. Selles endises külas on ka saare
kõrgeim koht 49,5 m (endine reeper). Küla lähistel asus kalmistu, mida arvatavasti tähistab
üksik puitrist, vasakul tee kõrval. L. Zouroffi järgi asus siin 1938, kõrgel kaldal Kaamenka
ja Muudova vahel, pikk-kääbaste rühm. Tänaseks on need hävinud või raskesti leitavad.
Tõsi küll, tee servades leidub mitmeid, ka piklikke liivavalle. Tegemist on kuiva liivase
alaga, mille pinnas masinatega lõhutud ning lähedal oli prahi ladustamise auk. Zurovi järgi
asus laialdasel alal, Pihkva järve kaldal luidete vahel, Kaamenka ja Muudova külade vahel,
suur muistne asulakoht, mis tuule poolt laiali aetud. Arvatavasti asus siin enne XVIII saj
(keskajal?) suur küla, mis tulekahjus (sõdades?) hävis. Uurija korjas siit savinõukilde jm

arheoloogilist materjali. Tänaseks päevaks on siin noor mets ja muistis tuulte poolt laiali
kantud. Edasi muutub mets hõredamaks ja külatee langeb Kaamenka külla jõudes. Enne
küla, paremat kätt on koolimaja, kus õpiti veel Nõukogude ajal.
7. Kaamenka (Каменка) külla jõuame 16.20. Küla on mainitud juba 1585 (Каменка); 1882
oli siin 11 majapidamist ning 1921 36 majapidamist. Elanikke arv langes kiiresti XXI saj
alguseks: aastal 2000 22 ja aastal 2002 13 püsielanikku. Külas asus nn esimesel Eesti-ajal
piirivalve Kõrgesaare kordon (kaardil 1937). Tänasel päeval on sellest säilinud küla taga
kõrgemal kohal asuv rauast vaatetorn.
Külla jõudes, lagedamal väljal, külatee kõrval on jälgitavad mitmed kividest
konstruktsioonid. Jällegi on arvatavasti tegemist žalnikutega või tuulte poolt hävitatud
kiviringidega kääbastega. Samas kohtab ka madalamaid liivakääpaid, mida Zouroff samuti
ei maini. Külas on säilinud suur osa elumaju, kuid püsielanikke on vaid mõnes peres.
Paljuski on tegemist põneva 1920.–1930.-e aastate puit- ja kiviarhitektuuriga. Huvipakkuv
oli vana kiviait, kus nõukogude ajal asus kohalik külapood. Viimaste aastatega tühjaks
jäänud majad (vähemalt kolm) on meie paadireisi giidi poolt ära ostetud ning muudetud
millekski turismitalude sarnaseks, mida välja üüritakse. Kahalpool külatänavat on endistel
aiamaadel jälgitav intensiivne kultuurkiht. Rohkesti kedrakeraamikat korjame küla kagu- e
sadamakoha-poolsetelt aiamaadelt. Külas on roheline maastikuauto (Willys) millega võib
teha saarel lõbusõite. Kohalik peremees näitab meile kätte hävinud tsässona viimase
asukoha. Sellest on kõrge rohu sees alles veel lävekivi ning nurgakivid. Asukohaks on
elumajade ja külatänava vaheline nõlv. Veel u 10 aastat tagasi oli siin talus elav perenaine
elus ja aiamaa haritud. See Piitre ning Ilja tsässon ehitati u 1910. aastal. A. Raudoja
andmetel Nõukogude-ajal ikoonid varastati ning tsässon lagunes lõplikult 1990. aastate
keskpaigaks. Vanade kaartide järgi võis varasem tsässon paikneda teises koha, kallakul
elumajade taga.
Mainitud kohast tõusime mööda kallakut üles, eelpoolmainitud endise piirivalve vaatetorni
juurde, kust avanes hea vaade ümbrusele ja järvele. Hästi paistsid kätte Talabski saared,
Semska saar ja mandripoolne järve kallas. Kaamenka küla on kohalike arvates vana küla,
sest nende jutu järgi olla küla tagant järve äärest, „mustade arheoloogide“ poolt leitud IX
saj alguse araabia hõbemünt, XII saj euroopa hõberahasid ning mitmeid ehteasju. Meile
midagi näha ei toodud. Pärast jutuajamist ning kalaga kauplemist suundusime küla
maabumissilla poole, kus meid ootas juba mootorpaat. Sadamasilla kõrval silmasime
mikrobussist ümberehitatud nn karakatitsat. Saarelt lahkusime u 17.15.
Kerge lainetuse tõttu jõudsime Velikaja suudmesse u 17.40 ning oma lähtesadamasse, Pihkva
jahtklubisse, u 18.15. Sellega lõppes meie reis saartele ning õhtuks jõudsime Eestisse. Kogu
avastatud uus info antakse edasi Pihkvamaa muinsuskaitse inspektorile ning aruandena ka TÜ
AK-le ning SI-le. Tänan Seto Instituuti reisi teokssaamisel osutatud abi eest.
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