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Selgituseks

Järgnev, Milvi Stukalova kaudu minuni jõudnud nimekiri (paljundus käsi-
kirjalisest originaalist), sisaldab andmeid Põhja-Kaukaasia eesti külade Burna
ja Kreposti elanike kohta. Selle nimekirja on 1985. aastal kirjutanud Adolf
Andreson, kes elas Põhja-Kaukaasias Perevalka külas, hiljem aga Haapsalus.
Kalmistute andmebaasi kohaselt on Haapsalu Metsakalmistule maetud Adolf
Andreson (sünd. 25.05.1921; surnud 17.11.2006).

Burna (Бурный, varem ka Бурное) asutasid eestlased u. 1870. aastal ning
sealne eestlaste arv oli väike, kuid rohkem kui sajandi jooksul võrdlemisi sta-
biilne, kusjuures elanikud säilitasid eesti keele oskuse.

Krepost asus (Perevalka endise elaniku Anita Veberi ütluste järgi) Burnast
1-2 km lõunas (Nikitino küla poole) ja polevat kunagi olnud ametlikult eraldi
asula, vaid oli olnud kas Burna või Nikitino osa. (Ilmselt on tegu kohaga, mi-
da praegused burnalased nimetavad seal asuva puhkebaasi järgi „Verijutiks”
(Вериют) ja mis ametlikult kuulub praegu Nikitino küla alla: kohalike sõnul
elas „Verijutis” eestlasi, konkreetselt nimetati perekonda Aulik.)

Perevalka (Перевалка) oli Burna sõsarküla, mille asutasid kolm vene peret
1932. aastal ja kuhu tuli 1936–1938 eestlasi Banatovi külast ja mujalt. Praegu
on Perevalka Burnast tublisti suurem küla.

Võimalik, et Milvi Stukalovalt saadud kolmel lehel ei olnud kogu Andresoni
kirjutatud nimekiri, sest pealkirja järgi peaksid kirjas olema ka Perevalka
eestlased, aga neid minuni jõudnud tekstis ei olnud.

Nurksulgudes olen lisanud oletatavaid võimalikke nimevariatsioone.

Igal juhul on huvitav tähele panna, et Andreson nimetab Perevalkat „Looduse
külaks” (seda nime ei ole seni muudes allikates mainitud). Samuti on oluline,
et Andreson (kes ise oli kohalik elanik — Perevalka on Burna sõsarküla) sa-
mastab Burna ja Singelei (nagu seda on teinud ka Punase-Lageda elanik
August Ingermaa oma mälestustes). See annab tugevamat kinnitust, et mõnes
vanemas allikas mainitud nime „Singelei” ei tule ikkagi pidada Sengilejevsko-
jeks Stavropoli krais, vaid Burnaks.

Andres Aule
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Põhja-Kaukaasia Kreposti, Burna ja Perevalka
(Looduse küla) elanikud enne Teist ilmasõda ja
varem

Burna küla (Singelei) elanikud

1. Kraap, vanapoiss, eesnime ei tea.

2. Aadu Kleinot [Ado Kleinod]: see oli nelja venna Kleinotite isa; pojad Alek-
sander, Jullus [Julius], Karel [Karl] ja Jakob; tütar Liisa. Aadu naise nime
ei tea, ei ole meeles; kutsusin teda ka vanamamma Jugannaks, see oli teie
vanaema, nime kirjutad ise.

3. Aleksander Kleinot [Kleinod];  naine  Marja  [Maria, Marie] (sünd. Niil);
pojad Ruudi [Rudolf], Jakob ja Mihkel; tütred Juuli, Liisa, Elmi ja Minni.

4. Jakob Kleinot [Kleinod]; naine Maali (sünd. Kütt); teine naine Marja [Ma-
ria, Marie] (sünd. Kangur); poeg Juhannes; tütred Poliine ja Juganna.

5. Karl Kleinot [Kleinod]; naine Miina; lapsi ei olnud.

Jullus Kleinot [Kleinod] elas Psebais; ühe poja — Sanka — nime tean,
rohkem ei tea kedagi.

6. Rein Pärnamägi [Reinhold? Pärnamägi]; naine Liide (sünd. Aamber). Ka-
sulapsed: poeg Vanja; tütred Olga ja Liidi.

7. Jaan Pärnamägi; naine Liisa; tütred Liisa, Juuli, Poliine ja Leena.

8. Kütt — Priidu või Peeter, täpselt ei tea; naine Marja [Maria, Marie]; poeg
Rihard. Marja teine mees oli Jaan Aulik, kasutütar Tiina (sündinud
Вале[нтина] Зубкова).

9. Jaan Ruutu [Rutto?];  naine Marja [Maria, Marie]; pojad Juhanes [Juhan-
nes, Johannes], Adolf, Viktor ja Sass; tütar Liisa.

10. Juhanes Ummel; naine Liisa; esimese naise nimi Marja [Maria, Marie];
pojad Karl ja Volli; tütar Juuli.

Ükskord oli naljakas lugu Ummlega. Burnas oli mingisugune üleskirju-
tamine. Sovetist oli üks mees, kelle perekonnanimi oli Sliva. Koosolekul
kirjutati üles perekonnanimesid ja siis tuli kord Ummli kätte. Ummel kar-
gas püsti ja ütles „Juhanes Ummel”, aga Sliva sai aru, et „Juhanes umer”,
ja ütles: „ Но если умер, зачем его писать!” Patt on muidugi kirjutada,
aga nii ta oli ja sedasi ka need anekdoodid tulevad. Võiks veel kirjutada,
aga arvan, et tüütan ära oma loriga.

Jah, veel on huvitav asi: mõtlen seda Tuisu Hansu kivi. Kas oli siis see Hans
ka mõni Burna küla elanik või on see lihtsalt legend? Ja siis veel Sooaugus on
ka mõned koduõunapuud: kas seal ka keegi millalgi elas eestlastest või on
need inimese poogitud, nagu Undipuhkamise mäel ja veel mujal metsas?
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Kreposti küla vanemad elanikud

1. ??? Niil; tütar Marja.

2. Aleksander Rudi; naine ???; poeg Ossi [Oskar?, Osvald?]; tütar Hilda.

Elas vana Niili koha peal. Naine suri kolmanda lapse sünnitamisel. Peale
naise surma oli Aleks lesk surmani; suri Eestis Rakvere linnas 1970. aas-
tal.

3. Jaan Jõõks [Jõks?]; naine Marja [Maria, Marie]; poeg Otto; tütred Olga ja
Vilemiine.

4. Karl Aulik [Kaarel Aulik]; naine Anna; pojad Aleksander ja Jullus
[Julius]. Esimene naine oli vene naine, nime ei tea; kaks last: poeg Vasja
ja tütar Olga, kes anti kasutütreks Burnasse Reinolt Pärnamägile.

5. Karl Kokk; naine Marja [Maria, Marie] — see oli teine naine, kellega ühi-
seid lapsi ei olnud. Esimese naise lapsed: pojad August, Ludvik ja Paul;
tütar Linda.

Aadu Aulik elas teadmata, kus. Tema oli kahe venna — Jaani ja Kaarli —
isa.

Veel elas Burnas minu vanaisa Tõnis Andreson. Tema naine oli Mari;
poeg Joosep; tütred Maria, Leena, Liisa, Poliine, Juhanna ja ühte pole
meeles.








