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Õigeusumeetrikate ajaloost
● Peeter I ukaas 14.04.1702 

„О подаче в Патриарший духовный приказ 
приходскими священниками недельных 
ведомостей о родившихся и умерших”

„Iganädalaste sündide ja surmade avalduste esitamise kohta koguduse preestrite 
poolt patriarhaalsele vaimulikule kogule”



  

Meetrikate periodiseerimine
● I. 1666-1722
● II. 1722-1775
● III. 1775-1837
● IV. 1837-1917
● V. 1917-1920
● VI. 1920-

Метрические книги России XVIII-начала XX в. / Д. Н. 
Антонов, И. А. Антонова ; Российский 
государственный гуманитарный университет, 2006.



  ● Sünnimeetrika 1838-● Sünnimeetrika -1837



  

Meetrikate periodiseerimine EE
● I. 1722(?)-1841

-varasemad avalikes arhiivides säilinud meetrikad 1741 Narvast. Samast kümnendist ka 
Tallinnast ja Tartust

-sõjaväelased ja riigiametnikud
● 1841-1917 

-Liivimaa ja hiljem ka Eestimaa talupoja jõuline ilmumine õigeusuallikatesse
● 1918-1926

-Eesti AÕK, eestikeelsed meetrikad eestik. kogudustes
● 1926-2021

EV Siseministeeriumi RTO, dokumentide jõudmine arhiivi kuni tänapäevani kirikute tornidest, 
garaažidest



  

Tähtsamad õigeusuallikad
● Meetrikad (sünd, abielu, surm)

-2 eksemplari – koguduses ja Pühas Sinodis!
● Pihiliste ehk armulaual käinute nimekirjad
● Abiellujate nimekirjad
● Usuvahetajate nimekirjad



  

Üldiselt sünnimeetrikatest
● Õigemini ristimisteraamat
● Sündidele lisaks märgitud kõik ristimised 
● st. sünnimeetrikas on ka usuvahetajad!
● Seos abielumeetrikatega



  



  

Счет
родившихс
я.

Месяц и
день

Имена
родившихся.

Звание, имя, отчество и фамилия родителей и какого 
вероисповедания.

Муж
еска 
пола.

Женска 
пола.

рождени
я

крещен
ия

Sündide arv Kuu ja päev Sündinu nimi. Vanemate seisus, nimi, isanimi, perekonnanimi ja 
usutunnistus.

mehe
d

naised sündinud ristitud



  

Звание, имя, отчество 
и
фамилии 
восприемников

Кто совершал
таинство 
крещения

Рукоприкладство свидетелей записи по желанию

Tunnistajate seisus, 
nimi, isanimi ja 
perekonnanimi.

Kes sooritas 
ristimise 
sakramendi.

Tunnistajate allkirjad (täitmine) valikuline



  

Üldiselt abielumeetrikatest
● Ülimalt olulised naiste uurimiseks
● Naiste sünninimed ja päritolu
● Abiellujate vanused ehk umbkaudsed 

sünniaastad
● Seos sünnimeetrikatega



  

Abielumeetrikad



  

Счет 
брак
ам

Месяц и 
день

Звание, имя, отчество, 
фамилия и
вероисповедание жениха и 
которым бракомъ.

Лета 
жениха

Звание, имя, отчество, 
фамилия и 
вероисповедание 
невесты, и которым 
бракомъ

Лета 
невесты

Abie
lude 
arv

Kuu ja 
päev

Peigmehe seisus, nimi, 
isanimi, perekonnanimi ja 
usutunnistus ja mitmes abielu.

Peigmehe 
vanus

Pruudi seisus, nimi, 
isanimi, perekonnanimi ja 
usutunnistus ja mitmes 
abielu.

Pruudi 
vanus



  

Кто совершал 
таинство.

Кто были поручители. Подпись свидетелей по 
желанию

Kes sooritas 
sakramendi.

Kes olid tunnistajaks. Tunnistajate allkiri, (täitmine) 
valikuline.



  

Üldiselt surmameetrikatest
● Surmapõhjus! Matmiskoht!
● Surm on ebakindel, harva seoseid sündide, 

abieludega.



  

Surmameetrikad



  

Счет 
умер 
шим

Месяц и
день

Звание, имя,
отчество и фамилия
умершаго.

Лета 
умершаго.

М. Ж. смерти погребения М. Ж.

Surnute arv Kuu ja päev Surnu seisus, nimi, isanimi ja perekonnanimi. Surnu vanus.

mehi naisi surm matmine mehel naisel



  

От чего умер. Кто исповедывал и приобщал. Кто совершал погребение и где
погребены.

Surma põhjus. Kes olid tunnistajad. Kes matsid ja kuhu maetud.



  

Pihiliste nimekirjad
● Koguduse liikmed

-perekondade kaupa

-järjekorras vaimulikud, 
linnakodanikud, 
talupojad



  

Abielueelsed dokumendid



  

Abiellujate nimekirjad



  

Usuvahetajate nimekirjad



  

November Khk. Põltsamaa, m. Adavere

„ 22 Anton K. Puiatu talup. Ants Lepp 25 a

„     „ Matrona K. Pudu Madli Janik 19 a.

„     „ Evgenia Mart Janiku lut. naine Ida 47 a

M. Uue-Põlts., k. Võhma

„     „ Georgi Jüri Mäll 51 a.

„     „ Anton M. Pajus, k. Loopre Ants 
Kippel 25 a.



  

nimedest
● Mis on õigeuskliku õige nimi?
● Varieeruvus ja allikakriitika
● Omaaegne õigeusukalender kõrvale



  

Teised õigeusuga seotud allikad
● Õigeusu koolid
● Materjalid vaimulike kohta
● Vennasteseltsid



  

Tulevik: 
Sünnimeetrikate tekstituvastus 



  

Kasulikud lingid
● Isik.ee/forum – tohutu hulk abimaterjali
● https://www.genealoogia.ee/esivanemad/aastareg/

kirikumeetrikate register hõlpsamaks kasutuseks
● https://www.eoc.ee/eesti-apostlik-oigeusu-kirik/vaimulike-andmebaas/

Õigeusu vaimulike andmebaas
● RA andmebaasid https://www.ra.ee/vau/index.php/et
● https://www.eki.ee/knab/p_ee_et.htm Kohanimede andmebaas mõisa 

ja küla nimede tuvastamiseks

http://isik.ee/foorum
https://www.genealoogia.ee/esivanemad/aastareg/
https://www.eoc.ee/eesti-apostlik-oigeusu-kirik/vaimulike-andmebaas/
https://www.ra.ee/vau/index.php/et
https://www.eki.ee/knab/p_ee_et.htm


  

Aitäh kuulamast!
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