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Zwroty i wyrażenia pomocne w zrozumieniu wpisów w księdze zgonów 
 

ZWIĄZKI RODZINNE, POKREWIEŃSTWO 
 

uxor – żona 

maritus - mąż 

filius – syn 

filia – córka 

vidua – wdowa 

viduus – wdowiec 

virgo – panna 

coelebs – bezżenny 

caelebs – niezamężna, nieżonaty 

nata de patre – zrodzona/y z ojca 

natus – urodzony  

 

IMIONA 

Adalbertus – Wojciech 

Bartholomeus – Bartłomiej 

Laurentius – Wawrzyniec 

Ludovica – Ludwika 

Matthaeus, Mathaeus – Mateusz 

Matthias, Mathias – Maciej 

Martinus – Marcin 

Marianus –  Marian 

Michaelus, Michael – Michał  

Caspar – Kacper 

Gasparus – Kasper  

Jacob – Jakub 

Joannes – Jan  

 

WYRAŻENIA DOOKREŚLAJĄCE ZMARŁYCH 

cmetho (cmeto) – kmieć – gospodarz na 1 łanie (łan chełmiński = 30 morg = ~18 ha, inne łany jak 

flamandzki lub frankoński – do 26 ha) 

semi-cmeto – pół-kmieć – gospodarz na 1/2 łana 

hortulanus – dosł. zagrodnik lub ogrodnik, właściciel chałupy z kawałkiem ogrodu lub kawałkiem 

ziemi nie większym niż 1/4 łana (poniżej 4,5 ha), co nie pozwalało na utrzymanie rodziny; ci chłopi lub 

członkowie ich rodzin stawali się pracownikami najemnymi na wsi (famulus) 

famulus – służący na dworze, sługa, parobek 

famula - służąca 

inquilinus – komornik – chłop mieszkający u innego gospodarza nie posiadający ziemi i zabudowań, 

pracownik folwarku 

domicilium – dosł. miejsce stałego zamieszkania, dom, siedziba 

domicilianus – prawdopodobnie domownik lub chałupnik – chłop bezrolny (lub prawie bezrolny) 

posiadający dom (chałupę) lub w nim mieszkający niekoniecznie na stałe, nieposiadający ziemi lub 

jedynie mały ogród i obejście. Zwykle zobowiązany odrabiać pańszczyznę. Na przełomie XVIII i XIX w. 

na wsi śląskiej chałupnicy stanowili 15 %, zagrodnicy 49 % i kmiecie 15%. 

mercenarii – zatrudniony, najemnik, płatny sługa, pracownik 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ch%C5%82opi
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%84szczyzna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zagrodnik
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kmie%C4%87
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proprietarii  agri – właściciel pola? 

casarium – chłop 

agricola – rolnik 

servientes – służąca 

pauper - biedak  

pater familias – ojciec rodziny 

advena – nieznajomy, przybysz z ... 

emeritus miles – weteran, zasłużony żołnierz, (niezdolny, niezdatny, zwolniony) 

magistri musica – nauczyciel muzyki  

typographus – drukarz,      

custosos ans – strażnik (zbrojny?) 

in opus linum – w pracy płótna, tkaczka 

illeg – skrót od illegitimi; illegitimi thori – nieprawego łoża 

oeconomus – ekonom, włodarz 

credebs sutor – solidny szewc 

eleemasinarin – jałmużnik ?– darczyńca, człowiek rozdzielający jałmużnę 

mentin ans – nieprawidłowego umysłu (pomyleniec, odmieniec?) 

ancilla – pokojówka, służąca  

mendicans – żebrząca 

ordinaria – zwyczajna 

dierum – dni 

hebd – tydzień 

mensis – miesiąc  

provisus – zaopatrzony sakramentami 

defunctum – martwy 

derelicta – opuszczony  

post – później  

aerlutomi – ?  

ometonis – ? 

ex Dominio – Ex domi- z domu; ex Domin-od Pana; ex Domini-od Mistrza ??? (Zwrot występuje przy 

kilku zmarłych, którzy nie mają cech dookreślających ich usytuowanie w rodzinie lub środowisku, stąd 

można sądzić, że niedawno przybyli i nie wrośli w środowisko) 

interim – tymczasem, w międzyczasie 

interimalis – tymczasowy 

peregrinus – nieznajomy, obcy, pielgrzym, wędrowny, cudzoziemiec 

Peregrinus Trząkawski Interimalis Administrator Iwoniecensis – tymczasowy administrator parafii 

Iwonicz 

 

 

CHOROBY 

 

Cholera (Cholerae) – ostra i zaraźliwa choroba zakaźna przewodu pokarmowego, której przyczyną jest 

spożycie pokarmu lub wody skażonej Gram-ujemną bakterią – szczepami przecinkowca cholery (Vibrio 

cholerae) produkującego enterotoksynę.  

W początkowym okresie zakażenia dominuje biegunka, wymioty, zwykle bez gorączki i bólu brzucha. 

Stolec ma charakterystyczny wygląd – przypomina wodę po płukaniu ryżu i charakteryzuje się swoistym 

słodkawym zapachem. Niepodjęcie leczenia prowadzi do zaostrzenia stanu pacjenta. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zara%C5%BAliwo%C5%9B%C4%87
https://pl.wikipedia.org/wiki/Choroby_zaka%C5%BAne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uk%C5%82ad_pokarmowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ska%C5%BCenie_%C5%9Brodowiska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bakterie_Gram-ujemne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przecinkowiec_cholery
https://pl.wikipedia.org/wiki/Biegunka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wymioty
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gor%C4%85czka
https://pl.wikipedia.org/wiki/B%C3%B3l
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ka%C5%82
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Dyzenteria, czerwonka (gr. δυζενηερία, dysentería) – ostra choroba zakaźna jelit, w szczególności jelita 

grubego, której objawem jest uporczywa biegunka i obecność krwi oraz śluzu w stolcu. Nieleczona 

prowadzi do śmierci. 

Objawem dominującym jest bardzo częste (nawet kilkadziesiąt razy na dobę) oddawanie luźnych stolców 

oraz przyspieszony pasaż jelitowy. Czasem towarzyszą im krwiste wymioty. Ilość i objętość stolców, 

a także ich wygląd (np. domieszka śluzu lub krwi) zależą od rodzaju czynnika wywołującego chorobę. 

 

Dur brzuszny (łac. typhus abdominalis), zwany dawniej tyfusem lub tyfusem brzusznym – 

ogólnoustrojowa choroba bakteryjna wywołana Gram-ujemnymi pałeczkami Salmonella enterica, serotyp 

Typhi (Salmonella Typhi). Charakteryzuje się gorączką, krańcowym wyczerpaniem, bólami brzucha, 

objawami zatrucia endotoksyną (splątanie) i różową wysypką, tak zwaną „różyczką durową”, czyli 

rumieniową wysypką plamisto-grudkową zlokalizowaną na skórze klatki piersiowej lub nadbrzusza. 

 

Malaria, zimnica, dawne nazwy: febra z łac. febris = gorączka – ostra lub przewlekła, tropikalna 

choroba pasożytnicza, której różne postacie wywoływane są przez jeden lub więcej z pięciu gatunków 

jednokomórkowego pierwotniaka z rodzaju Plasmodium. 

Pierwsze objawy są niecharakterystyczne – choroba rozpoczyna się dreszczami i wysoką gorączką (nawet 

ponad 40 °C), którym towarzyszą bóle głowy, nudności, wymioty, niekiedy biegunka, w końcowym 

okresie napadu pojawiają się obfite poty i następuje gwałtowne obniżenie temperatury.  

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_grecki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Choroby_zaka%C5%BAne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Biegunka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krew
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ka%C5%82
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wymioty
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81acina
https://pl.wikipedia.org/wiki/Choroba
https://pl.wikipedia.org/wiki/Serotyp
https://pl.wikipedia.org/wiki/Spl%C4%85tanie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sk%C3%B3ra
https://pl.wikipedia.org/wiki/Klatka_piersiowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nadbrzusze
https://pl.wikipedia.org/wiki/Choroby_paso%C5%BCytnicze
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pierwotniaki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dreszcze
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gor%C4%85czka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nudno%C5%9Bci
https://pl.wikipedia.org/wiki/Biegunka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pot

