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«ЛЕКСІКОНЪ ЛАТИНСКИЙ»
ТА «ЛЕКСІКОН СЛОВЕНО-ЛАТИНСКІЙ»

І ЇХ МІСЦЕ В ІСТОРІЇ СТАРОЇ

УКРАЇНСЬКОЇ ЛЕКСИКОГРАФІЇ

Словники Єпіфанія Славинецького та Арсенія Корецького-Сатановського
несправедливо забуті пам ятки староукраїнської філології. Про них немає навіть згадхи в

спеціальних монографічних дослідженнях, що вийшли в світ порівняно недавно1.

«Лексіконъ латинский» Є. Славинецького (далі «Лексикон латинський»)
найбільший староукраїнський словник, скарбниця церковнослов янської й української
лексики середини XVII ст., не засвідченої в попередніх словниках (Л. Зизанія, П. Ье-

ринди), у «Синонімах» та інших писемних джерелах. Словниковий склад української мови

цього періоду значною мірою фіксує також «Лексікон словено-латинскій» Є.

Славинецького й А. Корецького-Сатановського (далі «Лексикон словено-латинський»). У

розглядуваних словниках відбиті риси української фонетики й морфології XVII ст.

Про перший період життя і діяльності Є. Славинецького не збереглося ніяких

відомостей, тому при висвітленні його доводиться обходитись переважно непрямими

доказами, а часом і припущеннями.

Є Славинецький у своїх численних творах не залишив навіть натяку на територію
чи середовище, з якого він вийшов. Питання про походження видатного філолога й

письменника перші його біографи навіть не ставили2 * ч. Пізніші дослідники спробували
з ясувати місце народження Є Славинецького. Проте думки їх щодо цього не збігаються.

Порівняно детально це питання розглянули І. Ротар і К. Харлампович. У великому спеціальному

дослідженні про життя і творчість цього визначного культурного діяча І. Ротар подав
кілька прямих свідчень доби XVII ст. про територію, з якої вийшов Є. СлавинецькийЗ.

1 Див.: А. А. Москаленко, Нарис історії української лексикографії, К., 1961:
П. Й. Г о р е ц ь к и й, Історія української лексикографії, К., 1963.

2 Див., наприклад: [Є. Б о л х о в и т и н о в], Словарь исторический о бывших
в России писателях духовного чина греко-российской церкви, т. І, СПб., 1827; В.Аско-
ч е н с к и й, Киев с древнейшим его училищем Академиею, ч. І, К., 1856; В. Ф. ГІе в-
н и ц к и й, Епифаний Славинецкий один из главных деятелей русской духовной
литературы в XVII в., «Труды Киевской духовной академии», 1861, № 8 10.

8 Див.: И. Р о т а р, Епифаний Славинецкий, литературный деятель XVII в., ж. «Ки-

евская старина», т. LXXI, К., 1900, октябрь, стор. З 4.
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Одне свідчення з передмови до видання творів Григорія Богослова, Василія Великого,
Афанасія Олександрійського та Іоанна Дамаскина, що вийшло в Москві 1665 р., де

зазначено, що збірку укладено «труды и тщаніемъ его великаго государя богомолца, во

философіи и богословіи изящнаго дидаскала и искуснѣйшаго во Елинногреческомъ и

Словенскомъ діалектѣхъ, пречестнаго отца, господина іеромонаха Єпифанія, Кіевскія страны»,

інше з рукописної бібліографії «Оглавленіе книгъ, кто ихъ сложилъ», яка приписується

Сильвестру Медведєву1, де маемо вказівку, що «Єпифаній іеромонахъ Славинецкій, отъ

Малыя Россіи». Однак І. Ротарові ці свідчення видались надто загальними, а вказана

територія обширною. І. Ротар зробив спробу точніше встановити, де народився лексикограф,
виходячи з примітки2 в збірнику кол. бібліотеки Московської синодальної друкарні, що

її зробив, як гадають, учень і послідовник Єпіфанія чернець Євфимій: «Новый ЗавЪтъ

Господа Нашего Іисуса Христа... рукописная, преводу и стяжанія многомудраго мужа

в Філософій и Богословіи іеромонаха Єпифанія Славинецкого, родом Білорусца...»
(курсив скрізь І. Ротара. В. Н.}.

Натяк на точніше визначення батьківщини Славинецького, на думку І. Ротара,
містить опис книг і майна Єпіфанія, в якому зазначається, між. іншим, що той відказав

досить велику суму на Пінський монастир «на убогую братію и на шпитали на дробную
милостыню». Дослідник життя Славинецького ставить запитання чим пояснити таку

увагу Єпіфанія до Пінського монастиря, його потреб, чому знав він про існування там

шпиталів, про злиденність тамтешньої братії і відповідає: «Через відсутність прямих,
окреслених роз яснень цього доводиться звертатись до припущень. Ставлячи в зв язок

факт пожертвування в Пінський монастир досить значної суми зі свідченням ченця Євфи-

мія, котрий називає Єпіфанія «бѣлорусцемъ», ми припускаємо, що батьківщиною Єпіфанія
було місто Пінськ. Таке припущення єдино можливе з тих даних, які ми маємо під руками»3.

Отже, І. Ротар, хоча й обережно, визначив місцем народження Є. Славинецького

м. Пінськ, незважаючи на два попередні свідчення про походження його з України. У нас

немає підстав надавати перевагу зауваженню Євфимія перед свідченням 1665 р., зробленим
за життя Є. Славинецького. Крім того, Єпіфаній відказав великі суми не лише на Пінський

монастир, а й на інші монастирі.
К. Харлампович, кажучи про складність визначення національної приналежності

культурних діячів XVI XVII ст., досить переконливо писав: «Терміни иноземецъ, черкасъ,

малороссіянинъ, бѣлорусецъ, полякъ, литвинъ, литовскій человѣкъ, казакъ,

протиставляючись слову русскій, між собою частіше ототожнювались, ніж протиставлялись, й іноді,

в тій чи іншій комбінації, прикладались до однієї й тієї ж особи. І це робили не невігласи,
а тодішні чиновники й книжники. Найчастіше поплутувались терміни литвинъ і бѣлорусъ,
але іноді ототожнювались бѣлорусъ із черкасомъ, черкасъ із полякомъ (курсив К. Харлам-
повича. В. Н.)...

І подібного поплутання припускались не тільки московські люди, навіть ті, що

1 Щодо авторства «Оглавленія...» немає переконливої думки дослідників. Воно

приписується навіть самому Є. Славинецькому (див.: Н. В. З до б н о в, История русской
библиографии до начала XX века, изд. З, М., 1955, стор. 36).

2 Цю примітку опублікував В. Ундольський. Див. його статтю «Ученые труды Епи-

фания Славинецкого» у книзі «Чтения в императорском обществе истории и древностей
российских при Московской университете», М., 1846, № 4, IV (смесь), стор. 69.

3 И. Ротар, зазнач, праця, стор. 4 5.
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вкусили київської вченості, як Порф. Сєменников, а й самі малоруси й освічені при тому...»*
К. Харлампович наводить конкретні приклади такого поплутання1

2
*. Припущення І. Ро-

тара про білоруське походження Славинецького К. Харлампович вважає не доведеним
До того ж виникає запитання чому наш учений має прізвище Славинецький, а не Пінський?

Адже відомо чимало прикладів, коли діячі XVII ст. вибирали собі нові прізвища за місцем

народження, навіть маючи усталені за їхнім родом прізвища. Так, зокрема, Л. Зизаній

за місцем народження називав себе Тустановським4,Арсеній Корецький.про якого мова буде
далі, відомий більше як Сатановський, теж, очевидно, за місцем народження (пор. ще

Смотрицький, Острозький, Барський та ін.).
Назву території, з якої походив Єпіфаній, варто шукати в основі його прізвища.

Прізвище Єпіфанія в давнину писали Славинецкій і Slavienicki, Slauienicki (зокрема в

заголовках латинського словника). Паралельно Славинецкій Славеницкій писали й перші
його біографи , а деякі тільки Славеницкій*. Пізніші дослідники пишуть це прізвище
майже виключно в формі Славинецький (Славинецкій). Прізвище-прикметник Славинецький
чи Славеницький може бути пов язане з назвою поселення з коренем слав'. Однак майже

жодна із сучасних назв цього кореня на позначення населених пунктів України не дає

підстави беззастережно виводити з неї прикметник-прізвище Славинецький чи Славениць~
кий. Прізвище Славинецький можна пов язувати з назвою с. Славин Вінницької області.

Підставою для виникнення форми Славеницкій міг бути й топонім Славенщина на

Житомирщині, що в давніх документах фіксується як Славинщина1.
Багатющий нецерковнослов янський матеріал перекладної частини «Лексикона

латинського» свідчить про те, що Є. Славинецький народився і виріс на Україні. Найбільш
насичений українським матеріалом саме цей, перший відомий твір Славинецького. В інших

його оригінальних (та й перекладних) творах шукати свідчень про місце його народження
недоцільно, бо вони написані надто чистою, вишуканою церковнослов янською мовою»
коли він, займаючись перекладанням і виправлянням книг у Москві, гранично вдосконалив

і до того прекрасне знання цієї мови. На жаль, протограф його «Лексикона латинського»

не зберігся, а фонетичні й морфологічні свідчення українського матеріалу списків не

обов язково вказують на особливості говірки, що її засвоїв у дитинстві або проживаючи
в Києві лексикограф. Однак словниковий матеріал, який розглядаємо нижче, дає підстави

твердити, що Є. Славинецький народився й виріс на східній Волині або на Поділлі, але

питання це залишаємо відкритим. Українська лексика словника безсумнівно підтверджує
свідчення сучасників Славинецького, що він «отъ Малыя Россіи». «Кіевскія страны».

Невідомий і рік народження вченого. Беручи до уваги рік смерті Славинецького 1675,
можна твердити, що народився він десь наприкінці XVI або в першому десятиріччі XVII с».

Не встановлено й світського імені його. Ім я Єпіфаній прийняв він при постриженні в

ченці Києво-Печерської лаври. Покликаючись на прекрасне знання Є Славинецьким

1 К. В. Харлампович, Малороссийское влияние на великорусскую церковную
жизнь, т. І, Казань, 1914, стор. IX X.

2 Див.: там же, стор. X.
8 Див.: там же, стор. 122.
4 Див.: «Лексис Лаврентія Зизанія. Синоніма славеноросская», К., 1964, стор. 11.
8 Див.: [Є. Болховитинов], Словарь исторический о бывших в России

писателях духовного чина греко-российской церкви, т. I, СПб., 1827, стор. 172.
Див.: В. Аскоченский, зазнач, праця, стор. 161.

2 Див.: И. П. Н о в и ц к и й, Указатель к изданиям Временной комиссии для ри-

бора древних актов, т. II. Имена географические, К>, 1882, стор. 737.
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грецької мови, більшість його біографів вважає, що навчався він у Київській братській
школі, коли в ній надавали перевагу грецькій мові, отже, до реорганізації школи, що її

провів П. Могила (1632 р.). «Славинецький установив текст богослужебних книг у тому

вигляді, в якому вони вживаються в усій Росії і навіть в інших православних слов ян.

Це могла зробити тільки людина з серйозною філологічною освітою»1, писав П. Жи-

тецький.

Слідом за Є. Болховітіновим усі наступні біографи твердять, що після закінчення

курсу наук у Київській братській школі Є. Славинецький навчався в закордонних

академіях. Обережний у своїх твердженнях, І. Ротар знаходить натяк на навчання Є.

Славинецького за кордоном в його словах про згубність латинського вчення: «Яко вмалѣ не прель-
стихся латинскаго мудрованія лестію, дондеже не прочитая святыхъ отецъ писаній

греческихъ книгъ, но точію читая латинскія...»2 *. Досить переконливим непрямим доказом

навчання Єпіфанія за кордоном є чудове знання латинської мови, свідченням чого є його

лексикографічні праці та переклади з книг, писаних латинською мовою.

Саме Славинецькому було запропоновано викладання латинської мови в Київській

братській школі, де вона після реорганізації П. Могилою почала пишно розцвітати.
Лише будучи викладачем цієї мови, Є. Славинецький міг підготувати для шкіл «Лексикон

латинський» на основі найпопулярнішого тоді словника А. Калепіна. Найраніший (до
того ж уже перероблений з оригіналу) список «Лексикона латинського» має дату 1642 р.

Зрозуміло, здійснено таку велику працю не того ж року, а значно раніше, тому можна

припустити, що в Київській братській школі Є Славинецький розпочав викладацьку
діяльність не пізніше 1639 1640 рр. І. Ротар вважав, що Єпіфаній прийняв чернецтво в Києво-

Печерському монастирі, а 1642 р. перейшов до Братського монастиря, в школі якого

вчителював сім років (до 1649 р.). Початок викладання в Братській школі він визначає також

ца основі датування «Лексикона латинського», однак, виходячи з «Оглавленія книгъ»,

де читаємо, що «Епифаній «Калепінъ преложи ... марта, нач. лѣта 7151» (тобто 1643)» .
Дату на найдавнішому списку ми вважаємо достовірнішою. Заперечуючи І. Ротарові,
К. Харлампович без належної аргументації пише, що Славинецький почав викладання

в школі трохи пізніше, а словник його не обов язково ставити в зв язок з педагогічною

діяльністю, к. Харлампович покликається при цьому на помилкове твердження О. Собо-

левського, який не визнавав за Єпіфанієм авторства «Лексикона латинського»4.

, Цілком імовірно, що поруч із латинською Єпіфаній викладав у Київській братській
школі і грецьку та церковнослов янську мови. Саме як знавця цих мов київський

митрополит Сильвестр Косов у відповідь на прохання царя Олексія Михайловича послав до Москви

не Дамаскина Птицького, а Єпіфанія Славинецького. У грамоті (травень 1649 р.) Олексій

Михайлович, зокрема, писав: «Ведомо нам... учинилося, что учители,священноиноки Ар-
сений да Дамаскин Птицкий божественнаго писання ведущи и еллинскому языку навычны,

и с еллинского языку на словенскую речь перевести умеют, и латинскую речь достаточно

знают, а нашему царскому величеству такне люди годны...

И вам бы ... тех учителей приговорити и прислати... для справки библеи гречески»

1 П. Ж и т е ц к и й, Очерк литературной истории малорусского наречия в XVII ве-

ке, К., 1889, стор. 14.
2 Див.: И. Ротар, зазнач, праця, стор. 9.
* И. Ротар, зазнач, праця, стор. 12 13.
4 Див.: К. В. Харлампович, зазнач, праця, стор. 122.
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на словенскую речь... А на Москве... побыти им вольно по их воле и хотению»1 *. З

аналогічним проханням цар раніше звертався до чернігівського єпископа Зосими, бо Косова тоді
в Києві не було*.

Є. Славинецький і А. Корецький-Сатановський разом із старцем Феодосієм, що їх

супроводжував, виїхали десь наприкінці червня 1649 р. до Москви. Арсеніеві та Єпіфа-
ніеві відведено квартиру в дворі Великого посольського приказу. Через тиждень їх було
представлено Олексієві Михайловичу. Перед царем із промовою виступив Феодосій, який,

серед іншого, відзначив, що Є. Славинецький своїми знаннями може бути корисніший, ніж

Д. Птицький3. Д. Птицький пізніше таки приїхав до Москви і працював з Є. Славине-

цьким у 1650 1656 рр.4
5У 1651 р. Єпіфаній мешкає вже в Чудовому монастирі6. І. Ротар наводить факти, які

свідчать про те, що Є. Славинецький вчителював у школі при цьому монастирі®.
Запрошений для нового перекладання Біблії, Є. Славинецький із самого початку

перебування в Москві зайнявся виправленням і перекладанням з грецької мови на

церковнослов янську богослужебних і канонічних книг7. Біблія, надрукована в Москві

1663 р. з передмовою Єпіфанія, була (з незначними виправленнями) перевиданням
Острозької. Тільки 1674 р. собор доручив йому зробити новий переклад Біблії. Однак
Славинецький встиг перекласти лише Новий завіт і П ятикнижжя. Особливо активно працював Єпі-

фаній у галузі перекладання й виправлення книг після вступу на патріарший престол

Никона (1652 р.). Є. Славинецького називають головним співробітником церковних
реформ Никона8*. Як відомо, реформи Никона полягали у виправленні книг і змінах в обряді
згідно з грецькою практикою. Частина духовенства не прийняла реформ, і це призвело до

розколу в російській церкві. Після конфлікту між Олексієм Михайловичем і Никоном

Є Славинецький, спираючись на свої знання й науковий авторитет, зробив усе можливе,

щоб допомогти патріархові.

Плідно працюючи протягом 26 років у Москві, Славинецький залишив після себе

величезну спадщину. Перу його належить близько 150 праць, перекладних і оригінальних®.

До оригінальних праць Є. Славинецького належить близько 60 слів-проповідей10, серед
яких виділяються проповіді про корисність освіти, влаштування благодійних товариств,

про милостиню, ставлення до селян, про забобонне поклоніння іконам. Сучасники високо

цінували працю й ерудицію Є. Славинецького, про що свідчить заголовок збірки його

творів, переписаної на початку XVIII ст.: «Здѣ лежащал словеса сочиненнал іеромонахомъ

єпіфаніемь славїнецкимь муже(м) многоученнымъ, не токмо грамматїки и риторїки, но

и філософій, и самьіА Ѳелогіи извѣстнымъ испытателемъ, и искуснѣйшимъ разсудителемъ

1 «Воссоединение Украины с Россией. Документы и материалы в трех томах», т. II,
М., 1953, стор. 197.

8 Див.: там же.
3 Див.: И. Ротар, зазнач, праця, стор. 20 21.
4 Див.: К. В. Харлампович, зазнач, праця, стор. 124.
5 Див.: «Воссоединение Украины с Россией...», т. III, М., 1953, стор. 61.
Див.: И. Ротар, зазнач, праця, стор. 385 387.

7 Огляд книг, у перекладанні або виправленні яких брав участь Є. Славинецький,
та оригінальних творів Є. Славинецького див.: К. В. Харлампович, зазнач, праця,
стор. 138 139, 375 378; И. Ротар, зазнач, праця, стор. 194 216.

8 Див.: «Православная богословская энциклопедия», т. V, Петроград, 1904.
Див.: К. В. X а р л а м.п о в и ч, зазнач, праця, стор. 375.

10 Див.: там же, стор. 376.
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и (опаснымъ претолковникомъ греческаго, латінскаго, славенскаго и полскаго

діалектовъ, иже и велїкїй Ле^іконътріглоссо(н) написа, еллински, латінски, и славенски и инад

яже не суть здѣ. Q, них же из(ъ)ависа в(ъ) концѣ книги СЄА»1.

У Москві Є. Славинецький створив дві філологічні праці так званий

«Філологічний словник» (зведення пояснень термінів святого письма і святоотчеської літератури) та

словник «Книга лѣксиконъ греко-славено-латинскій»2. Останній словник користувався
великою повагою сучасників і наступних поколінь, вважався однією з рідкісних книг,
що зберігалися в палаті-книгосховищі в спеціальних різьблених з позолотою й

розмальованих скриньках, а для користування цим словником потрібно було брати дозвіл у самого

царя3. Після смерті Славинецького цей словник підготував був до друку у 80-х роках

XVII ст. Порфирій Сєменников4 5. Були намагання надрукувати зазначену працю й пізніше,

ще навіть на початку XVIII ст.3

До згаданої вище збірки додано «Каталогъ на'словеса, сочиненнад Єпїфанїє(м)
іеромонахомъ слав'інецкимъ, яже здѣ не положишасд», в якому, крім іншого, маємо: «За сими

£ще он же прєвєде:

Калепі нъ без(ъ) толкованЇА, ш(т) книги изда(н)ныА в(ъ) Васілїи лѣта г(с)дна 1577-

Гесографїи двѣ части Сѵрюпу и Асїю с(ъ) латінска. Книгу врачєвскую Анатомію. с(ъ)
латінска. ш(т) книги андрєа вєссалїа бру£еленска. начало вса члческаго»»6. Своїми

перекладами світських книг Є. Славинецький сприяв розвиткові освіти та формуванню наукової
термінології. Переклади Єпіфанія, як і його оригінальні твори, відзначаються добірною
церковнослов янською мовою. Помер Є. Славинецький 19.XI 1675 р.

У Чудовому монастирі, де поховано Є. Славинецького, на гробниці написано епіта.

фію С. Полоцького:

«Преходяй человѣчеі здѣ ставъ да взиравши,
Дондеже въ мірѣ семъ обитавши.

Здѣ бо лежитъ мудрѣйшій отецъ Єпіфаній,
Претолковникъ изящный Священныхъ Писаній,
Философъ и іерей въ монасѣхъ честный,
Его же да вселитъ Господь в рай небесный,
За множайшіи его труды въ писаніихъ,
Тщанно-мудрословне въ претолкованіихъ,
На память ему да будетъ
Вѣчно и не отбудетъ»7.

На переробці «Лексикона латинського» 1650 р. як співавтора праці після Є.

Славинецького названо А. Корецького-Сатановського. У «Лексиконі словено-латинському»

ім я й прізвище Арсенія стоїть на першому місці.

1 Збірка зберігається у відділі рукописів Центральної наукової бібліотеки АН УРСР

у Києві, шифр
2 Опис і аналіз цих праць див.: С. Брайловск'ий, Филологические труды

Епифания Славинецкого, ж. «Русский филологический вестник», т. XXIV, 1890, № 2,
стор. 241 250.

3 Т а м же, стор. 249 250.
4 Див.: К. В. Харлампович, зазнач, праця, стор. 371.
5 Див.: С. Брайловский, зазнач, праця, стор. 249; його ж, Заметка о греко-

славено-латинском словаре Єпифания Славинецкого, ж. «Русский филологический
вестник», т. XXIV, 1890, № 4, стор. 231 233.

6 Див. зб. «Здѣ лежащал словеса...», стор. 949 950.
7 И. Р о т а р, зазнач, праця, стор. 400.
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Про життя А. Корецького-Сатановського відомостей дуже мало. Походив він,

очевидно, із збіднілого шляхетського (князівського) роду Корецьких. Друге прізвище його

свідчить про те, що народився він у містечку Сатанів на Поділлі. Рятуючись від татарських
набігів, родина Корецьких переселилась на Наддніпрянщину. У документах згадуються

його родичі Іван Корецький і Георгій із Конотопа та Христофор Дуброва з Батурина1.
Як зазначалося, Арсеній приїхав до Москви 1649 р. разом із Є. Славинецьким. Однак

уже через рік просився до Києва, щоб зустрітися з братом, якого не бачив десять років.
На цей час помер його батько, а мати й дві сестри були татарськими полонянками в Криму2.

1651 р. з царською охоронною грамотою і грішми, виплаченими йому з царської
казни, Арсеній подорожував у Крим для викупу з полону матері й сестер. Він даремно

шукав їх і 1652 р. повернувся знову до Москви3.

Невідомо, де Арсеній здобув освіту. Недостатнє знання грецької мови4*(на противагу
доброму знанню латині) наштовхує нас на думку, що навчався А. Корецький-Сатановський

або в Львівській школі після 1630 р., коли там припинилося вивчення грецької мови, або

в якійсь закордонній академії. Це дає також підставу сумніватись у достовірності
твердження деяких біографів6,що А.Корецького-Сатановського було залишено для викладання

в Київській братській школі після того, як він її закінчив. На списках «Лексикона

латинського», де зазначено співавторство Арсенія, після прізвища А. Корецького маємо вказівку:
«ordinis s. Basilii», тобто «чину (ордену) св. Василія», тому не виключено, що чернецтво він

прийняв не в Києві, а в іншому місці. У Києві він був уже ченцем Братського монастиря.

Як і Є. Славинецький, А. Корецький-Сатановський викладав у Київській братській школі.

В царській грамоті його названо вчителем®. Саме Арсенія разом з Д. Птицьким цар двічі

запрошував до Москви для виправлення книг, нового перекладу Біблії з грецької мови.

Після приїзду 1649 р. разом із Є. Славинецьким до Москви А. Корецький-Сатановський
спочатку мешкав на дворі Великого посольського приказу, далі в Чудовому
монастирі7. а потім у Богоявленському монастирі89.

Проте незабаром по приїзді Арсенія до Москви з ясувалось, що над перекладом
Біблії він працювати не може через незнання грецької мови. У чолобитній цареві 1650 р.

Арсеній зазначив, що грецької мови не знає і вважає себе «малопотребним» у справі

перекладу Біблії®. Зате він став у пригоді як знавець латинської мови. Повертаючись із Криму
влітку 1652 р., Арсеній привіз із Києва книгу енциклопедичного характеру Мефрета
«Hortulus reginae sive sermones Meffreth» і переклав її. Він переклав також частину

космографії Блеу ^«Позорище всея вселенныя, или Атласъ новый...»)10.

1 Див.: К- В. Харлампович, зазнач, праця, стор. 124.
2 Див.: там же.
3 Див.: «Воссоединение Украины с Россией...», т. III, стор. 217.
4 Див.: К. В. Харлампович, зазнач, праця, стор. 139.
6 Див.: [Є. Б о л х о в и т и н о в], Словарь исторический о бывших в Рвесии

писателях духовного чина греко-российской церкви, т. I, стор. 55 56; В. Аскоченский,
Киев с древнейшим его училищем Академіею, ч. І, К-, 1856, стор. 162.

Див.: «Воссоединение Украины с Россией...», т. II, стор. 197.
7 Див.: там же, т. III, стор. 61.
8 Див.: [Є. Болховитинов], Словарь исторический о бывших в России

писателях духовного чина греко-российской церкви, т. I, стор. 55 56; К. В.
Харлампович, зазнач, праця, стор. 124.

9 Див.: К. В. Харлампович, зазнач, праця, стор. 139.
10 Див.: там же, стор. 140 141.
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За якісь провини влітку 1653 р. А. Корецького-Сатановського заслано в СіЙський

монастир1 *. Подальша доля його невідома8.
* * *

Латинська мова на всіх етапах культурної історії України не відігравала такої

першочергової ролі, як у сусідніх народів, куди вона прийшла разом із західною,

католицькою церквою. Проте немає сумніву, що освічені люди ще доби Київської Русі й наступної
епохи були обізнані з латинню, адже давньоруські землі мали жваві зв язки з країнами
Середньої й. Західної Європи, де латинь у той час була панівною літературною мовою.

Однак у зв язку з тим, що в другій половині XVI ст. більшість українських земель

опинилась під владою панської Польщі, де латинська мова була мовою державних установ,

церкви й школи, латинь проникла на Україну і в Білорусію, виконуючи в певних сферах
також функцію літературної мови. Питання про роль латинської мови на Україні, якщо

не враховувати стислих зауважень про місце її в старій школі, вплив на лексику та

синтаксис старої української літературної мови, залишається малодослідженим3. Детальне

з ясування цього не входить і в наше завдання, бо воно має бути предметом окремої
спеціальної студії. Латинська лексика порівняно інтенсивно проникала в стару українську
літературну мову спочатку через посередництво польської, а потім, особливо в XVII ст.,

після введення її в навчальні курси досить значної на той час мережі братських шкіл на

Україні, безпосередньо. Поступове поширення латині та роль її на Україні перебував
в прямому зв язку з тодішніми суспільно-історичними й культурними умовами. Воно

пов язане з визначною роллю латині в тогочасній польській державі, місцем латинської мови

в тодішній українській шкільній освіті, нав язаною релігійною полемікою, з інтересом
до наукових і мистецьких досягнень тієї епохи.

Латинь у Польщі здавна була не тільки мовою католицької церкви, духівництва
та мовою навчання в школах,що їх вони утримували. Нею користувались також канцлери

князів і королів при оформленні всіляких документів, нею писано судові, правові акти,

розпорядження властей. У першій половині XVI ст. латинська мова вторглася і в дебати

сейму. Вона залишалась мовою наукової й літературної творчості навіть за доби, коли

остаточно викристалізувалась польська літературна мова, а польська література рідною
мовою досягла високого рівня розвитку45. Зусиллями цілої плеяди письменників, друкарів
та широких кіл громадськості польська літературна мова в XVI ст. завойовувала дедалі
міцніші позиції, стала рівноправною з латинню, а в деяких випадках витіснила її з позицій,
які вона раніше займала. Однак у школах панував культ латині, а за вживання там

польської мови навіть карали. У першій чверті XVII ст., особливо за короля Зигмунта III Вази

(1587 1632 рр.), латинська мова поступово відновлює втрачені позиції і знову переважає

чад польською в громадському життіё. Володіння латинню «стало вважатись ознакою

культурності й освіченості; тому вона проникає... у всі ділянки суспільного життя: в суд,

1 Див.: К. В. Харлампович, зазнач, праця, стор. 124.
8 Детальну бібліографію про Є. Славинецького й А. Корецького-Сатановського див.:

«Українські письменники. Біо-бібліографічний словник», т. І, К-, 1960, стор. 539 542; 514.
3 Порівняно багато місця латинським лексичним запозиченням у старобілоруській

мові відведено в монографії А. І. Журавського «Гісторыя беларускай літаратурнай мовы»

(т. І, Мінськ, 1967).
4 «Obrortcy tezyka pplskiego», opracowal Witold Taszycki, Wroclaw, 1953, стор. XVII

XVIII.
5 Див.: там же, стор. LVI LVIII,
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в установи та ін. Правда, вона не змогла цілковито витіснити звідти польську мову, але

призвела до її збіднення й засмічення стилю й мови внаслідок далеко ряснішого, ніж

раніше, вплетіння латинських слів і цілих зворотів. Потворне зловживання латинізмами весь

час зростало. Макаронічна мова... набирала характеру епідемії»1.
Після Люблінської унії Польщі з Литвою (1569 р.) на Україні і в Білорусії виникла

дуже складна й своєрідна мовна ситуація, яка не мала аналогії в жодному іншому місці
тогочасної Європи.

У нас церковнослов янська мова була мовою церкви. Мовою ділової писемності

залишалася спільна для українців і білорусів «руська» мова («просі а», як її, з погляду

насамперед духовенства, називано), що її узаконював Статут Великого Князівства Литовського

1588 р. (артикул перший розділу четвертого, який фактично нерідко порушувався). Ця
книжна українська мова використовувалась і в інших найрізноманітніших галузях

(полемічна література, літописання, художня література, наукова література, навчання в

школах). У пошані серед вчених людей була грецька мова яку вони старанно вивчали

не тільки за церковно-культурною традицією православ я, а й через те, що широко

користувались церковною літературою цією мовою, тим більше, що київська митрополія
входила до юрисдикції константинопольських патріархів. У другій половині XVI ст.

на Україні починається натиск латинської і польської мов органів польської держави.
Українські діячі культури другої половини XVI початку XVII ст. побачили

в латинській мові насамперед знаряддя національного і релігійного гніту. Вони ревно
1

виступили на захист церковнослов янської («славенської») мови одного із знарядь

рідної культури, яка зазнала нападів2, а книги, писані цією мовою, утисків3. На

оборону церковнослов янської мови виступили такі видатні мужі, як І. Вишенський, 3. Копи-

стенський, Л. Зизаній, М. Смотрицький, П. Беринда та ін.

«...Латинська наука» з являлась перед народом у вигляді несимпатичної для

нього унії.
Та яка б не була «латинська наука», в кожному разі вона була організована розумова

сила, з якою можна було боротися такою ж силою»4 *, писав П. Житеиький.

Важливим знаряддям у цій боротьбі була школа.

Окремі українські школи виникли ще в середині XVI ст., проте навчання в них не

виходило за рамки початкового^. У 80-х роках XVI ст. за ініціативою братств розпочато

організацію шкіл вищого ступеня. Першою такою школою була Львівська, заснована

Успенським братством 1585 р. «дітем вшелякого стану», де навчали «убогих за простибог , а

багатих за ровним датком»6. 1615 1616 рр. подібну школу було відкрито при братстві Богояв-

ленського монастиря в Києві (на Подолі), а 1618 1619 рр. при братстві церкви Воздви-

ження в Луцьку. Такі навчальні заклади засновано у Вінниці, Кам янці-Подільському
та в багатьох інших містах України. Найвидатнішу роль в історії освіти й культури

відіграли Львівська та Київська братські школи. У школах, зокрема Львівській, навчання про-

1 Г. Л е р- С п л а в и н с к и й, Польский язык, М., 1954, стор. 209.
2 Див., наприклад, книгу П. Скарги «О jednosci kosciola boiego...» (Вільно, 1577).
3 Див.: М. В о з н я к, Письменницька діяльність Івана Борецького на Волині

і у Львові, Видавництво Львівського університету, 1954, стор. 26.
4П. Житецький, зазнач, праця, стор. 9.
§ Див.: Я. Д. І с а є в и ч, Братства та їх роль в розвитку української культури

XVI XVIII ст., К., 1966, стор. 127 128.
Там же, стор. 130.
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водилось українською мовою (studii Ruthenici)1 2 3. Першорядного значення в них надавалося

вивченню церковнослов янської і грецької мов. Досить рано (близько 1604 р.) у Львів*

ській школі вводиться вивчення латинської мови*. Латинь, безсумнівно, вивчали в школах,

відкритих пізніше, в тому числі в Київській і Луцькій. Хоч латинська мова в них не

була на першому плані, однак вивчали її спудеї (учні) досить грунтовно, свідченням

чого є той факт, що студентів Львівської школи вже 1592 р. запрошують до Перемишля
як знавців грецької, латинської і церковнослов янської мов4*. «...Потреби в науковій освіті
в середовищі південнорусців були {вже досить сильні, писав С. Голубев. Невклю-

чення до шкільної програми латинської мови, що була не тільки ключем до тогочасної

науки, але яка мала разом зтиму литовсько-польській державі величезне суспільне значення

могло б поставити південноруські школи в занадто принижене становище порівняно з

польськими навчальними закладами...»4

Переломний момент на користь латині в українських школах стався в 30-х роках
XVII ст. 1625 р. в листі до царя братчики свою Київську школу називали училищем «языка

славяноросскаго и еллиногреческаго», однак патріарх Феофан раніше, у грамоті від 26. V

1620 р., що її видав братству, називає її школою «еллино-словенскаго и латино-польскаго

письма»6.

Після того, як архімандритом Києво-Печерської лаври став Петро Могила, там було
теж організовано школу. 1632 р. П. Могила підтиском братства, духівництва та

запорізьких козаків змушений був погодитись на злиття братської і лаврської шкіл в одну, яка

продовжувала працювати на Подолі і яку й пізніше називали Києво-братською школою

(колегією)*. Об єднану школу було реорганізовано за зразком єзуїтських академій, і

латинській мові в ній було забезпечено провідну роль. «...Значення латинської мови в

зазначеній (Киево-братській. В. Н.) школі за розглядений (домогилянський. В. Н.) час

було тільки тінню в зіставленні з тим значенням, якого вона набула тут в наступний (моги-
лянський. В. Н.) період...»7. Приблизно в той же час (1630 р.) припиняється викладання

грецької мови у Львівській школі, хоч пізніше воно тут відновлювалось*.

Про місце латині в реорганізованій Києво-братській школі історик її М. Булгаков
писав: «Із мов найголовнішою почиталась латинська, яка через це й була у найбільш

квітучому стані з перших років училища. Цією мовою викладались усі науки, крім слов янської

граматики й православного катехізису;... нею писались майже всі твори учнівські. По-

латині зобов язані були говорити всі вихованці і в класах, і в житлових кімнатах, і на

самих вулицях, словом скрізь, де тільки могли зійтись один з одним. Для того, щоб

привчити говорити по-латині хлопчиків, яким ще не так була відома ця мова, введено було
по граматичних класах довгі аркуші, що вкладалися в дерев яний футляр і називались

1 Див. Я. Д. І с а є в и ч, Братства та їх роль в розвитку української культури
XVI XVIII ст., R., 1966, стор. 131.

2 Т а м же, стор. 159.
3 Т а м же.

4С. Голубев, История Киевской духовной академии, вып. первый, І. Период
домогилянский, К., 1886, стор. 185.

8 С. Голубев, зазнач, праця, стор. 179. Пор. ще: П. Житецкий, зазнач.

<раця, стор. 9 10.
* Див.: Я. Д. І с а є в и ч, зазнач, праця, стор. 142.
7 С. Голубев, зазнач, праця, стор. 184 і 187.
Я. Д. І с а є в и ч, зазнач, праця, стор. 159 160.
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calculi. На такому аркуші вмить записувалось ім я учня, котрий хоча б одне слово

вимовив не по-латині або по-латині, та з помилкою. Вслід потім винному вручали й сам футляр
з аркушем, який залишався в нього доти, поки не переходив з рук його в руки іншого, що

подібно до нього провинився, з написом на аркуші нового імені»1.

Треба підкреслити, що латинська мова посіла таке важливе місце в українських
школах саме тоді, коли вона повернула собі в Польщі позиції, втрачені у другій половині
XVI на початку XVII ст. Нею широко користувалась не тільки католицька церква та

єзуїтські школи, державні органи, а й супротивники католицизму з табору реформації.
На Україні поступово почали на неї дивитись як на суспільну необхідність в умовах

шляхетської Речі Посполитої та як на знаряддя освіти.

Висунення латині на провідне місце не відразу прийняла тодішня громадськість.
Колишній викладач Лаврської, а потім Братської школи С. Косов у брошурі «Exegesis,
їо iest danie sprawy о szkolach kiiowskich v winickich...», надрукованій у Києво-Печерській
лаврі 1635 р., писав про необхідність і корисність вивчення латинської мови без шкоди

для української і білоруської культури. Виражаючи погляди нового покоління гуманістів
другої чверті XVII ст., які докорінно відрізнялись у цьому питанні від переконань старшого
покоління, С. Косов зазначав, що деякі викладачі тодішніх Київської і Вінницької шкіл,
хоч і походили від православних родичів, навчалися в католицьких академіях Польщі,

Литви, Австрії. Навчаючи дітей латинською мовою, вони ні в чому не порушували

православ я2 *. Він підкреслював, що в тодішній Речі Посполитій без знання латинської мови не

можна було обійтись, бо вона панувала в усіх державних установах, на диспутах. С. Косов

зауважував також, що поруч із латинню треба дбати і про вивчення грецької мови?.

Латинську мову вивчали за посібниками, прийнятими в польських училищах,

насамперед славетного Альвара4. Словниковий склад латині учні шкіл засвоювали за

допомогою різних латинських лексиконів, передусім знаменитого Амбросія Калепіна. Львівська

школа ще 1601 р. мала латинський словник, а 1619 р. «дікціонар на десту» (словник

формату «фоліо») і словник чотирьох мов5, безсумнівно, чотиримовний словник А.

Калепіна. Очевидно, в школах були й латино-польський словник Я. Мончинського (1564 р.)та
латино-польсько-грецький словник Г. Кнапського (1621 р.). Варто відзначити, що Київська

академія мала 69 лексиконів, в тому числі 29 XVI першої половини XVII ст. і 40

другої половини XVII ст.®

Проте вивчати і засвоювати латинську лексику на основі латинських же й іноземних

словників було нелегко. Тому зрозуміло, чому викладач Київської колегії Є.

Славинецький приступив до створення власного перекладного словника. Чи існували такі спроби
раніше невідомо. Для складання словника з власним реєстром не було часу, тим більше,
що до 30-х років XVII ст. було надруковано кілька великих словників латинської мови.

Реєстр дуже вдало взято з популярного тоді, досить повного словника А. Калепіна (Кале-
піно або да Калепіно, Calepinus, 1435 1511 рр.) видатного італійського лексикографа
доби Відродження. Працю А. Калепіна вперше надруковано в м. Реджджо 1502 р. Протягом

1М. Булгаков, История Киевской академии, СПб., 1843, стор. 75.
2 Див.: АЮЗР, ч. І, т. VIII, вып. 1, К-, 1914, стор. 443.
# Див.і там же, стор. 444 445.
4 Див.: С. Г о л у б е в, зазнач, праця, стор. 201.
8 Див.: Я. Д. І с а є в и ч, зазнач, праця, стор. 156.
0 Див.: Н. И. Петров, Киевская академия во второй половине XVII века, R.,

1895, стор. 118.
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XVI і початку XVII ст. з різними доповненнями і в різних обробках словник цей перевида*

вався багато разів. Спочатку латинські слова реєстру тлумачено по-латинському, з

наведенням грецьких паралелей, а пізніше й давньоєврейських. Наступні видання словника

дедалі поповнювано паралелями з різних європейських мов, і він врешті-решт став одина-

дцятимовним, охопивши, між іншим, і польські та угорські відповідники. Словник А.
Калепіна був у свій час неоціненним посібником1. Про латинь цієї доби Л. Ольшкі писав:

«Латинська мова цього часу ще зовсім недосліджена галузь; вона утворюється з

поєднання схоластично-церковної латині, що бере свої початки від отців церкви, з античними,

гуманістичними й народними елементами. Це величезне збагачення словника, зворотів

мови й способу виразу думок робить її світовою мовою в найширшому розумінні слова.

Вона сполучає в собі всі елементи духовного життя Європи, вона створилася з римських,

грецьких, іспанських, германських, французьких, італійських, арабських, може бути, й

інших елементів і стала спільною мовою (хоімтр вченого світу...»2* 4.

Є Славинецький на основі книжки А. Калепіна створив перекладний словник

насамперед для школи, хоч такий посібник потребували ширші кола. На жаль, словник свого

часу не був надрукований, але значна кількість списків XVII XVIII ст. свідчить про те,

що за його допомогою вивчали латинську й «словенороську» мови у школах України, Росії
і Білорусії, знайомилися з церковнослов янською і українською мовами іноземці.

Списки словника Є. Славинецького зберігаються в зібраннях рукописів України,
Росії й за кордоном. Поки що не знайдено його в Білорусії, де варто провести ще розшуки.

Рукопису оригіналу словника досі не виявлено. Всі збережені й описані примірники
«Лексикона латинського», як показано нижче, копії або списки.

3 XIX ст. маємо кілька описів «Лексикона латинського», примірники якого

зберігаються в різних вітчизняних і закордонних зібраннях. До найперших належить

повідомлення С. Строева про примірник словника Є. Славинецького, що зберігався в Парижі
(втогочасній Королівській бібліотеці)^. Крім опису, С. Строєв навів із рукопису перші
28 статей (від a, ab отъ до abbrevio сокращаю) латино-словенської і перші 32 статті

(від бабствую, бабю* obstetricor, obstetrico до бичилно mamebrium flageli) з словено-

латинської частини словника. Пізніше цей примірник стисло описав П. Мартинові.
Через кілька років П. Пекарський зауважував: «Списки з його (Є. Славинецького

В. Н.) лексикона є в рукописних зібраннях Публічної бібліотеки гр. Уварова... і

московському архіві Міністерства закордонних справ. В останньому я бачив три примірники,

в яких між собою є незначні відмінності». П. Пекарський подає заголовки цих трьох

списків і згадує про рукопис, що зберігається в Парижі.
П. Пекарський зазначив, що в архіві Міністерства закордонних справ зберігся за ката1-

лотом № словник «Лексиконъ русско-латинский» з написом на першому аркуші:

«Fundator isti libri Michail Bykotzkiy in urbem Moscoviam in anno 1700 in mense ianuari 20»,

1 Див.: Леонардо Ольшки, История научной литературы на новых языках,

». 2, М. Л., 1934, стор. 45.
* Л ео и а р до Ольшки, зазнач, праця, стор. 45.
8 С. G » р о е в, Описание памятников славянорусской литературы, хранящихся

в публичных библиотеках Германии и Франции, М., 1841, стор. 112 115.
4 У зазнач, книзі G. Строева (стор. 114) помилково надруковано фабю.
6 Р. М а г t i п о ѵ, Les manuscrits slaves de la Bibliotheque imperiale de Paris, Paris,

1858, стор. 40 41.
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що е копією праці Є. Славинецького й А. Корецького-Сатановського з деякими додатками1.

Про «Лексикон латинський» Є. Славинецького писав також О. Чудінов2.
Детальніший опис московських списків колишнього архіву Міністерства

закордонних справ зробив С. Брайловський3. Примірник «латино-славянского» словника XVII ст.

колишньої Московської синодальної друкарської бібліотеки детально описав В. Погорє-
лов. Зіставляючи рукопис із рукописами кол. архіву Міністерства закордонних справ,
В. Погорєлов дійшов висновку, що автори його Є. Славинецький і А. Корецький-Сата-
новський. В. Погорєлов зазначає, що в тексті багато виправлень і доповнень, серед них є

доповнення, зроблені рукою Юрія Крижанича. Важливою для нас є вказівка В. Погорє-
лова на те, що за порядком розташування латинських слів і їх підбором друкарський
примірник зовсім точно йде за реєстром А. Калепіна, чого немає в списку 1642 р. архіву

Міністерства закордонних справ. Численні помилки свідчать, що описуваний текст лише

копія з ранішого оригіналу. Після стислої характеристики мови словника автор

опублікував усі доповнення, що їх написав Ю. Крижанич45 * 7.

У тій же бібліотеці зберігався ще один примірник словника Є. Славинецького, який

приписувано Д. Тупталові (Ростовському), однак рукопис зник ще в XIX ст.$ Нарешті,
М. Петровський у праці «О старинном латинско-русском словаре» (Казань, 1901) досліджує

рукописний словник «Dictionarium latinoruthenicum», що зберігається в бібліотеці

францисканського монастиря в м. Дубровнику. М. Петровський наводить багато виписок із

нього, зокрема подає повністю першу сторінку рукопису 12 статей (від a, ab <л(т) до abanea

поьсь сшр(н)нический), але автор і джерела словника були для нього невідомі. Проте
пізніше виявилося®, що це одна з копій словника Є. Славинецького. О. Чудінов припускав,

що відомий шведський лінгвіст Спарвенфельт (1655 1727), який деякий час був при

шведському посольстві в Москві «повернувся звідти з слов янським рукописним лексиконом

у 3 томах, котрий зберігається в Упсальській бібліотеці і, напевно, є списком з лексикона

Є. Славинецького й А. Корецького»^. Пізніше ж Г. В. Ягич за допомогою А. Єнсена

з ясував, що в Упсальській бібліотеці (Slav № 11) зберігається рукописний словник (що належав

колись Й. Спарвенфельту), який налічує 678 стор. іп 4° з заголовком «Ле^конъ латїно-

славенскій ш(т)ца Єпіфанід», причому рукою Й. Спарвенфельта додано: «R. Hieromonachi

Patris Epiphanij e sacro monasterio Chiovo-Petschiarico Moskuam evocati... et in monasterio

Transfigurationis dni ni Isii Xsti ab eodem nobili Moskwae extructo commorantis Lexikon

1 Див.: П. Пекарский, Наука и литература в России при Петре Великом, т. I,
Спб., 1862, стор. 189.

2 Див.: А. Н. Ч у д и н о в, О преподавании отечественной) языка. Очерк истории
языкознания в связи с историей обучения родному языку, Воронеж, 1872, стор. 193 194,
203 204.

3 Див.: С. Брайловский, зазнач, праця.
4 Див.: балерий Погорєлов, Сборники и лексиконы. Библиотека

Московской синодальной типографии. Часть первая рукописи, вып. 2-й, М., 1899,
стор. 87 99.

5 Т а м же, стор. III V. Див. також: В. Погорєлов, Латино-славянский сло¬

варь XVII в., «Русский филологический вестник», т. LI, 1904, № 1 и 2, Варшава, стор. 339-
,

® В. Погорєлов, Латино-славянский словарь XVII в., «Русский филологиче¬
ский вестник», т. LI, №1, 2, стор. 337 339; В. В. Н і м ч у к, 3 лексикографічної
спадщини Є. Славинецького, «Лексикографічний бюлетень», вип. VIII, К., 1961.

7 А. Н. Ч у д и н о в, зазнач, праця, стор. 203 204.
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Blavonicum ex Calepino translatum...»1. Ця приписка свідчить, що зазначений словник

.один із списків праці Є. Славинецького2.
Найпізніше описано й досліджено список «Лексикона латинського» Є.Славинецького,

що зберігається у відділі рукописів Центральної наукової бібліотеки АН УРСР у .Києві5.

Попереднє вивчення ще одного рукопису ЦНБ (шифр: І, 57485, Лаз. 46), який

налічує 267 арк. іп 4°, показало, що перед нами ще один із невідомих списків

«Лексикона латинського» (стислі відомості про пам ятку див.: С. И. Масло в, Обзор
рукописей библиотеки Императорского университета св. Владимира, К., 1910, стор. 22).

Отже, досі згадано чи описано 11 примірників латино-словенського й три

примірники словено-латинського словників. Така значна кількість збережених і виявлених копій

(і списків), особливо «Лексикона латинського», переконливо свідчить, що в XVII XVIII ст.

ці словники були широко розповсюджені.
З виявлених і частково описаних рукописів детально опрацьовані два київські, три

московські, паризький і, в загальному, дубровницький примірники (всього сім). З першими

шістьма й дубровницьким ми ознайомились за оригіналами, з паризьким за мікрофільмом,
що його люб язно надіслав із Франції Інститутові мовознавства АН УРСР професор

Паризької ветеринарної академії П. Ф. Шумовський, якому складаємо щиру подяку.

Досить детальний опис дубровницького списку подав М. Петровський. Цей список

і тепер зберігається в бібліотеці францисканського монастиря (Franjevacki samostan,
Biblioteca Male Brace) під № 158. Він має заголовок «Dictionarium latinoruthenicum», без

зазначення автора і дати. Написаний на папері іп 4° різними російськими почерками кінця
XVII початку XVIII ст. Обсяг його 640 арк. (тобто 1280 стор.). Перед текстом

словника чотири аркуші кириличного тексту. Оправа шкіряна, має вигляд конверта. На

..поиклеєному до шкіри аркуші напис: «costa cechini due». Серед проб чорнила на чистих

.сторінках можна прочитати: «что за Москвою рѣкою». Це свідчить, що копію зроблено
в Москві. Переписувач його росіянин, про що довідуємося з окремих фонетичних рис

jconii. Над словами перекладної частини досить послідовно проставлено наголоси. Подаємо

.транслітерацію першої сторінки:

A, ab <d(t)

АЬасіоп тавл'ія играличная числительная
Abaces худыя сосуды в(ъ) нйхже

честнѣйшія вещи сохранйютца
Abactores скотокра(д)цы, скотозаиматели

Abacus et abactus займаный
Abacus, i столъ поварбвъ
Abaculus столикъ

Abaculi камыки числительныя

Abagio прйтча
Abaligeno м(т)чуждаю, ©(т)далйю, <о(т)лучаю
Abaligenatus са(т)чужденъ, <а(т)даленъ, ю(т)луч£нъ
Abambulantes ©(т)ходйщіи
Abamita прапрао(т)цева сестра
Abaneo поясъ сщеническій

.15' "

1 Див.: И. В. Я г и ч, История славянской филологии, Спб., 1910, стор. 64 65«
Там же.

8 Див.: В. В. Німчук, зазнач, праця.
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Зіставлення даного тексту з видаваним відразу показує, що це копія словника Є.

Славинецького.

Рукопис, що зберігається в Парижі (Державна французька бібліотека, S1. № 6),
за описом С. Строева і П. Мартинова, має розмір in 401. Він складається з двох частин.

Кожна частина має окрему посторінкову пагінацію. Перша частина має заголовок:

«Dictionarivm
Latinosclavonicum operi Ambrosii

Calepini
(:seruata uerborum integra serie:) Conformatum

studio atq(e) opere reuendorum in Christo patrum
Epiphanii Slawienickii

e(t) Arsenii Koreckii Satanouiensis ordinis
s. Basilii
Moschoviae

Anno

reparatae salutis 16»

Дата не дописана. Ця частина охоплює 459 пронумерованих сторінок -f- 34-bis, 145-bis, 146-

bis, 150-bis, 355-bis, сторінок від 274 до 277 включно немає. Після 459-ї чотири сторінки
чисті.

Далі йде друга частина, що налічує 144 сторінки. Заголовок її «Ле|ікон словєно-

латинскїй. Трудолюбіемъ Иноко(в) Арсенід и Епифанїд в бгоспасаемомъ градѣ Москвѣ

составленный» вписаний у гарну центральну заставку зверху сторінки. Два менші

орнаменти подібного характеру розміщено симетрично нижче праворуч і ліворуч. Заставку
намальовано також у кінці цієї частини рукопису.

На першій ненумерованій сторінці та двох останніх маємо лабіринтоподібні малюнки

пером, що нагадують формою листок липи. На першій же сторінці проби пера, а слова,

які важко розібрати, написані почерком, що має характер російського письма XVII ст.

На другій і четвертій ненумерованих сторінках є запис французькою мовою про кількість

сторінок у рукописі з датою 29 січня 1889 р., на третій запис французькою мовою про

характер словника. Переклад першої і реєстр другої частин написано акуратним
українським скорописом XVII ст. На кожній сторінці по два стовпчики тексту. Зверху над

кожним стовпчиком, а також всередині великі 2 3 літери вказують на внутрішній алфавіт.
Внизу кожної сторінки кустоди.

Реєстрові слова першої частини, як і в словнику А. Калепіна, розташовані в

алфавітному порядку, але зі збереженням вертикальних гнізд, тобто дається кореневе латинське

слово, а нижче похідні від нього. У словах перекладної частини досить послідовно
позначено наголос. Спотворених і помилкових написань порівняно небагато. Цей список

виділяється з-поміж інших численними польськими відповідниками, написаними після

перекладної частини, особливо в «Лексиконі латинському».

Усі примірники «Лексикона латинського», на яких написано дати, зберігаються
тепер у ЦДАДА, ф. 181. Першим і найдавнішим таким примірником ЦДАДА

1 Див.: С. Строєв, зазнач, праця, стор. 112; Р. М а г І і п о ѵ, зазнач, праця,
стор. 40.
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е рукопис словника, що зберігається під № . Це книжка в аркуш у дерев яній оправі,

обтягненій шкірою. На шкірі золоте художнє тиснення, гадаємо, XVII сторіччя. Шкіра
на верхньому кінці і нижче середини корінця пошкоджена. Верхня застібка пошкоджена,

нижньої немає (відірвано). Верхню частину рукопису зрізано дуже близько біля тексту,
тому на окремих аркушах немає надрядкових літер. У верхній частині корінця на

приклеєному папірці маємо досить вилинялий напис, однак можна прочитати: «Калепиновъ ла-

тинск. лексиконъ 1642». Близько середини корінця на папірці цифра 241, у нижній

частині 441. Перші два й останні два аркуші книжки чисті. На четвертій непагінованій

сторінці російським почерком десь початку XVIII ст. зазначено: «Лексиконъ Калепиновъ».
Біля правого кутка нижніх берегів пам ятки через аркуші 1 6 написано, «къ числу книгъ

Московскаго Государственной Коллегіи Иностранныхъ дѣлъ Архива».

Зверху першого нумерованого аркуша виділено заголовок: «Ле^іконъ латински(й)
з калепина преложе(н)ны(й), на славенски(й) лѣта ш(т) со(з)данїя мира. ЗРН».

Під датою пізніше написано: «1642». Нижче заголовка синім олівцем проставлено
241

номер зберігання . Текст написано типовим українським скорописом XVII ст.,

кількома почерками на 317 пагінованих аркушах. Почерки відрізняються як загальним

характером письма, так і написанням окремих літер, особливостями правопису.
Виділяється чотири почерки:

перший почерк від 1-го до початку 71-го аркуша, від першої чверті до кінця

80-го арк., 184 арк., до нього дуже подібний почерк 128 129-го арк.;-

другий від першої чверті 71-го до 72-го арк. зв., від 73-го арк. зв. до першої
чверті 80-го арк., від 80-го арк. зв. до 81-го арк., від 82-го арк. До 103-го арк. зв., від 106-го

арк. до 127-го арк. зв.;

третій від першої чверті 72-го арк. до 73-го арк. зв.; 81-й арк. зв.; до нього

дуже подібний почерк від 104-го арк. до 105-го арк. зв.;

четвертий від 129-го арк. зв. до кінця.

Більшу частину словника скопіювали три писарі (перший, другий і четвертий
почерки). Три основні почерки відрізняються один від одного насамперед написанням літер
І, у, <в, в, г, ж, з, р, т і ін.

Детальний опис усіх особливостей літер почерків зайняв би надто багато місця.

Вкажемо тільки на деякі особливості правопису.

Для першого характерне вживання літери о на початку слів. Всередині слів часто

трапляється латинська літера е, що, можливо, свідчить про твердість приголосних перед
нею. Над літерами о, <х>, и, я на початку й літерами о, я всередині слова виступає часто

значок, подібний до коми чи апострофа (надо, со він часто подібний до крапки). Після голосних

такий значок над и означає його йотованість, напр.: вой (62)1, тобто вої. Перед голосним

пишеться переважно t. зрідка и.

Другий почерк Характеризується відсутністю надрядкового знака над зазначеними

літерами, вживанням у багатьох випадках (в рядку й над рядком) у кінці складу і в

абсолютному кінці слова після приголосних знака ъ. Над со нерідко пишеться знак рц, а перед

голосними вживається то и, то ї. У цьому почерку трапляється ї замість и між приголос¬

1 Тут і далі цифра в дужках вказує на сторінку оригіналу.
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ними, напр.: продалїще, сладкопїщия (83). Зрідка вживається архаїчне написання а

замість я та а (після шиплячих). Для показу йотованості м після голосних над літерою

ставиться значок типу знака важкого наголосу.

Характерною рисою третього почерку є вживання двох нахилених уліво
паралельних рисок над літерами и, я, часте вживання ъ після приголосних у кінці складу. Перед
голосними переважає літера и. Зазначимо, що літера б має тут вигляд грецької курсивної
дельти (б), близька до сучасної прописної.

Четвертий почерк відзначається відсутністю будь-яких надрядкових знаків.

Всередині слова в кінці складу, який закінчується на приголосний, ъ трапляється лише в

окремих випадках. Перед голосною переважає и, однак характерне для цього почерку

вживання (хоч і не часте) літери & у цій позиції, напр.: успокоіте(л) (213), странствіе
(221 зв.), воінъ (144), воинствую (247).

На початку слова нерідко маемо латинське N.

Якщо в попередніх трьох почерках літери ы та и загалом пишуться згідно з

етимологією (проте часто поплутуються), то в четвертому незалежно від етимології абсолютно

панує літера и; літера ы трапляється надто рідко. У першому й другому почерках

вживається то літера у, то літера $, у четвертому здебільшого у.
У перших трьох почерках реєстрові і перші слова перекладу подано переважно з

малої літери, а в четвертому з великої.

У першому почерку після реєстрового слова, між словами перекладної частини і в

кінці статті, за небагатьма винятками, ставиться кома. У другому почерку після

реєстрового слова і в кінці статті звичайно ставиться крапка, а між словами кома. У

четвертому почерку після реєстрового слова немає жодних знаків, у кінці статті звичайно

ставиться крапка. Між словами перекладу тут звичайно також немає розділових знаків
(зрідка стоїть кома чи крапка). У пам ятці вживається (непослідовно) знак переносу, подібний

до сучасного в першому почерку, напр.: лысо-ваты(й), мечоборите-лие (44 зв.) и прочи-и(х)
(45) і т. д.

У другому почерку як знак переносу вживаються дві паралельні риски. Причому
цей знак може вказувати на перенесення в наступний рядок не тільки частини слова, а й

цілого слова (текст), напр. ча(ст) воды = міра (98 зв.).
Перенесена частина слова тут пишеться з правого боку стовпчика й нерідко обведена

зліва дужкою. Крім дужки, вона інколи ще підкреслюється знизу.

Не зустрічаємо цього знака переносу в четвертому почерку, бо слова пишуться в рядку

так, що в цьому немає потреби. На скорочення слова здебільшого вказує двокрапка у всіх

почерках, напр.: иса(й):м'а. (44 зв.), Лл(/с);ч"(51), муки жи(т)ныя или пше(н): (51), тобто

пшеничныя; (образецъ рито(р): (33 зв.), тобто риторскій; и п(р): (89), тобто и прочее;

бразецъ ри(т): (115), тобто риторскій; (ослав (ъ)ляю, про(с): (126 зв.), тобто про(с)лав-
ляю; плот(ъ), преграда, гражде: (181 зв.), тобто прегражденіе. Щоправда, в четвертому

почерку скорочені написання виступають рідко й переважно без будь-якого знака.

Другий почерк характеризується тим, що для уникнення повторного написання

спільної частини споріднених слів з наступного слова пишеться тільки початкова або

кінцева частина (переважно афікси).
Якщо наступне слово відрізняється початком (насамперед префіксом), то на це вказує

переважно двокрапка після написаної частини і значок або над останньою літерою,
напр.: розгласны(й), песо: (99зз.),тобто несогласный; красите (л). у (121 зв.), тобто украси-
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те,(л). Коли воно відрізняється кінцевою частиною (насамперед суфіксом), то на це вказує

здебільшого значок^ 'над нею, напр.: заслуга, ж&нї& (121 зв.), тобто заслуж&ніъ; начало,

токъ (121 зв,), тобто начатокъ. Однак подібних позначок часто немає: після початкової

частини ставиться тільки двокрапка, а перед кінцевою немає нічого (хіба що крапка чи

кома після попереднього слова), напр.-.заслужонъ, юны(й) (109 зв.), виливаю, про:из(107 зв.),
тобто проливаю, изливаю. В реєстровому стовпчику зрідка замість или вживається значок

і-;, напр.: hilarishilarus (146 зв.). Скорочення під титлами (часто титла й не пишеться)
маємо в традиційних словах типу блг-, нбса і под.

В усіх почерках маємо надрядкові літери, насамперед в, г, д, ж, з, й, к, л, м, н, р,

с, т, ч, х.

Щодо латинської частини зауважимо, що літери т і п зрідка виносяться над рядок

у вигляді значка s; коли значок цей знаходиться над літерою и, то він виростає з правого

її кінця. Досить часто виноситься над рядок частина дифтонга ае у вигляді петельки,

що виростає з кінця попередньої літери а. Часто трапляється лігатура двох s, причому

перше або друге s у такому разі виходить зверху й знизу за межі рядка.

Нерідко трапляється лігатура et у вигляді звичайного на той час знака. Із скорочених

написань, які виходять за нижню частину рядка, часто вживається лігатура us у вигляді

знака, який нагадує сучасну прописну кириличну літеру д без петельки внизу, та quey

вигляді кириличної прописної д, з нижньої петельки якої починається верхній кінець

кириличної з. Дуже рідко вживається скорочене написання tur. Коли трапляються поруч

дві літери і, то друга з них пишеться у вигляді йоти (j).
На кожній сторінці книжки по два стовпчики тексту (латинський і переклад).

Реєстровий і перекладний стовпчики чітко відділяються один від одного, хоч між ними

вертикальної лінії не проведено. Кустоди лише в кількох місцях. На внутрішній алфавіт

вказують три (зрідка дві) початкові великі жирні літери, що пишуться на початку

реєстрового стовпчика (після третьої літери звичайно ставиться крапка) в першому почерку і

посередині між стовпчиками в третьому й четвертому почерках. У четвертому почерку на

внутрішній алфавіт зрідка вказують реєстрові слова, що складаються з трьох літер. У

такому випадку слово пишеться великими жирними літерами посередині стовпчиків, напр,:

/RA гнѣвъ (139 звД
У кількох місцях рукопису є виправлення помилок окремих літер і цілих слів,

коли первісно переклад помилково був зміщений на рядок нижче. Неправильне
написання перекреслене або підкреслене, а виправлення здебільшого зроблено над

помилковим. Трапляються слова перекладу, написані іншим почерком, коли з тих чи інших

причин немає перекладу латинського слова (писар не міг розібрати текст, з якого

переписував або пропустив переклад через неуважність). Такі випадки коментуються в нашій

публікації.

Подекуди переплутано шматки тексту, що відповідно відзначено в пам ятці.

242
Другий рукопис зберігається в ЦДАДА під № також являє собою книж¬

ку в аркуш у дерев яній оправі, обтягненій шкірою, причому поверх старої шкіри
натягнено новішу, очевидно, в XIX ст., бо під новішою в пошкодженому місці видно

підкладений папір із друкованим «гражданкою» текстом. Новіша шкіра, особливо в нижніх

правих кутках, пошкоджена. Застібок немає (відірвані). На верхній палітурці біля гніз-
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да для застібки шкіра також пошкоджена. Загалом книжка дуже добре збережена. На
241

корінці, як і в примірнику № , знаходимо: «Калепина Латинск. Лексиконъ»; 242; 442.

Пам ятка має пагінацію, зроблену писарем кириличними літерами, і налічує 205

аркушів. Крім того, рукопис хтось пронумерував олівцем, арабськими цифрами,
врахувавши й перший аркуш, не пропагінований писарем. На кожній сторінці вміщено по

чотири стовпчики тексту (латинські і переклади). Поля рукопису і стовпчики

відмежовані лініями, проведеними чорнилом. Останні дев ять непагінованих аркушів чисті. На них

також зроблено чорнилом прямокутник, розділений на дві частини вертикальною лінією.

На зворотному боці останнього (чистого) аркуша написано (почерком XVII ст.): «Сия

Книга Ильи Неронова» (чи не брата протопопа Казанського собору в Москві, який

згадується в документах середини XVII ст.1).
Перша сторінка книжки чиста, на другій заголовок словника:

Dictionariv(m)
Latinosklauonicum

operi Ambrosii Calepini
Seruata Verborum integra

Serie Conformatum

Studio atq(e) opera reuendorum

In CHRISTO patru(m) Epiphanii
Slauienickii Arsenii Koreckii Satanouiensis

Ordinis S. Basilii magni.
MOSCHOVIA

Anno

Reparatae Salutis

1650 .

Перекладна частина написана півуставом XVII ст. У латинській частині

надрядкових літер і лігатур майже немає, в перекладній надрядкові літери зустрічаються дуже
рідко. Слова на кожну початкову літеру пишуться в новому стовпчику досить далеко

від горизонтальної лінії, яка виділяє береги рукопису. Реєстрові слова від перекладу
відділяються комою. Після перекладу крапка. У перекладній частині на словах досить

послідовно проставлено наголоси. На полях книжки проти відповідних реєстрових слів,

переважно іменників та дієслів, трапляються літери в, г, м.

Посередині стовпчика дві (іноді три) жирні літери вказують на внутрішній алфавіт,
хоча проведено це непослідовно (на початку словника трапляються вільні один-два

рядки, де мали бути написані вказівки на внутрішній алфавіт). Під текстом у кінці
останнього стовпчика написано: «Finis et Deo gloria».

Зрідка, особливо в межах слів з початковими літерами А С, в пам ятці
трапляються дописані слова іншим почерком, напр.: camella діжа сосудъ хлібный, дописано

1 Див.: К. В. Харлампович, зазнач, праця, стор. 136, 144, 258.
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квашня (арк. 27 зв.); carrago препопа [1], дописано препятиг (арк. 29 зв.); catulire, пей-,
тись, дописано щенйтися (арк. 30 зв.); cilindrum, з&лїе, дописано цилиндръ (арк. 34);
balatus, бл&янї&, дописано б&кйнї& (арк. 22) та ін.

У цьому примірнику привертає увагу те, що чимало словникових статей пропущено,
а в перекладній частині оминуто, де тільки можливо було, синонімічні «неканонічні»

церковнослов янські й українські слова. Тут загалом правильно вживаються літери ы та и,

трапляються випадки написання в на місці t- Неправильні написання зустрічаємо в обох

частинах. У перекладній помилки допущено переважно в українських словах, напр.: рго-

lectobile прйлуда, привадъ (арк. 157), а треба prolectibile прилуда, повабъ, як це маємо

кг
241

в№
44Ї
Слова реєстру, як у словнику А. Калепіна, згруповані за гніздовим принципом.

243
Третій рукопис ЦДАДА, що зберігається під № , також являє собою книжку

в аркуш, у дерев яній оправі. Палітурки обтягнені шкірою, яка має художнє тиснення

XVII ст., але без позолоти. Шкіра на краях, особливо знизу, пошкоджена так, що видно

дощечки. Застібки обірвані. Зошити рукопису (стор. 1 58) з корінцем тримаються лише

на двох нитках. Верхні кутки аркушів зітліли, і до них наклеєно нові. Як і в двох

243
попередніх примірниках, на корінці рукопису № написано: «Калепина Латинск. Лек¬

сиконъ»; 243; 443. На чистому аркуші, приклеєному до палітурки, у верхньому кутку
поставлено № 210. Зверху зазначено: «Подаренъ в Архивъ о (т) Г. Дѣйст. Стар. Сов.
Алексѣя Малиновскаго в 1811 году».

Пам ятка має давню пагінацію (новіша пагінація є, але не скрізь зроблена на

доклеєних кутках аркушів) і нараховує 825 сторінок (цифри арабські). Останні десять

аркушів чисті. На аркуші, приклеєному до нижньої палітурки, написано: «Wzjato u

sierebrenika afonki bolszych 28, miest Da gwozdey 37». Тут чимало проб пера, з яких

можна розібрати лише: Борись', Михайло', ... Кошки(н); Михало(в); Михайловъ;
приставна (к) та ін.

Заголовок на першій сторінці написано великими літерами:

«ЛЕЩКОЬЦЪ)

ЛАТІЫСКІЙ 3(Ъ) КАЛЕШ-
NA: ПРЕЛОЖЄИЬІЙ1
NA СЛАВЕК(Ъ)СКІЙ2.

ЛѢТА ©(T) СОЗДАЫІа МІРА

=/= ЗІ5 [...] Г:»3 *.

1 Над літерами e і N дописано (пізніше) ще одно N. Після слова прьложмый
дописано [пізніше?] Или Пргвгдь(н)ны(й).

2 Пізніше дописано після цього слова: Діалгктъ.
8 Третя цифрова літера залита чорнилом. Після первісної дати пізніше (?) дописа-

но: ЗРЧГ году, а за ним арабськими цифрами 1685.
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Під заголовком ліворуч зазначено: «Ad Libros pertinet ...», а прізвище (ім я)
затушовано.

На кожній пагінованій сторінці книжки написано текст словника в два стовпчики

(латинський переклад). Латинський реєстр важко читається. Переклад написано одним

досить виразним російським скорописом кінця XVII ст. Очевидно, латинську частину
писав один переписувач, а переклад інший. Про це свідчить те, що на 94-й сторінці
пам ятки, де зверху маємо і реєстр, і переклад, але нижче статті Bechion по(д)б^лъ. . .

у правову стовпчику написано 24 переклади, однак лівий стовпчик, у якому повинні бути
латинські реєстрові слова, чистий (як і вся наступна сторінка). Переклад (без
реєстрових слів) подано від двоиіарь до бисери дважди еднаденьроднїи. При такому механічному
переписуванні легко було припустити невідповідність реєстрового слова і перекладу,

особливо, коли переклад не вміщався в один рядок. Тому не дивно, що в цьому рукописі
нерідко переклад знаходиться на рядок вище або нижче від реєстрового слова. Щоб було
видно, куди відноситься переклад, у поплутаних місцях проведено лінії від реєстрового
слова до перекладу.

Прописні літери (три, зрідка більше) вказують на внутрішній алфавіт реєстру.
Після реєстрового слова і перекладу переважно ставиться крапка, між словами й

виразами перекладу зрідка кома. Над словами перекладної частини досить послідовно
проставлено наголоси, хоч вони в українських словах не завжди достовірні, напр.: gletoro, as

глекочю яко буселъ. У кінці тексту словника написано: «Finis coronat opus». Нижче

латинські й російські назви днів тижня. У пам ятці, переважно на початку, на берегах
рукопису після перекладу дописано грецькі відповідники.

Описувана пам ятка характеризується великою кількістю помилок, насамперед
в українських словах. Деякі помилки виправлено давно (особливо в межах сторінок 1 70).
Тут маємо також ряд дописаних російських слів після українських, зрідка цер-

ковнослов янських, які могли бути незрозумілі для широких кіл користувачів.
Наприклад, до abiecula ялинка дописано на березі елочка (3), до acanthia(e) коники

пол(ъ)ніе свірчки (9), aduocati ходатаи, посредники стряпчіе (25), до alauda

жа(й)воронокъ жаворонокъ, а й первісного перекладу затушковано (37); auunculus

дядио (!) виправлено на дядя (89) та багато ін. Ці дописки й виправлення можуть
становити інтерес для дослідників лексики російської мови XVII ст.

Примірники «Лексикона латинського», що зберігаються в ЦДАДА, свого часу стисло

описав В. Погорєлов1.
Три примірники «Лексикона латинського» зберігаються у відділі рукописів

Центральної наукової бібліотеки АН УРСР у Києві.

Перший примірник, донедавна майже невідомий, що зберігається під № І 5427,

книжка іп 4®, оправлена в картон, обтягнена шкірою з витисненою на ній рамкою. Книжка

добре збереглась. Лише корінець трохи зверху, більше знизу пошкоджений. Ремінці-
застібки відірвані. Крім сучасного, на корінці є й старий номер зберігання XII 26. На

шкірі верхньої палітурки при відповідному освітленні можна розібрати напис: «ивромо-

нахь».

Текст пам ятки налічує 998 сторінок із старою пагінацією. Перші сім і останні три

аркуші без пагінації. На першій сторінці першого аркуша різні проби пера та окремі

1 Див.: Валерий Погорєлов, Сборники и лексиконы, стор. 88 89.
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речення: «Аще и во гробъ снизшедъ еси безсмертне но адову разрушилъ еси силу и вос-

креслъ», «Lexicon Latino sclauonicum» таін., але вони дописані набагато пізніше, ніж текст

словника. На першій сторінці другого аркуша текст латинською мовою з заголовком

«Sancti chrisostomi», який не має безпосереднього відношення до змісту пам ятки. Наступні
дві сторінки чисті, лише на другій з них зверху почерком кінця XVII початку XVIII ст.

написано: «що(с) такеє вкуси» (?). Останні три аркуші книжки чисті.

Через непарні сторінки 1 47; 49 95; 97 143 на нижньому березі книжки по

складах і літерах написано: «Ех bibliotheca Sancta(e) magna(e) Laumaturga(e) (?) Kiowopecza-
riensis Laura(e)». Вгорі першої пагінованої сторінки заголовок словника: «Ледіконъ латін-

скїй с(ъ) Калепина преложоный на славенскїй». Перший рядок заголовка має елементи в язі.

Перекладна частина написана досить гарним українським скорописом другої
половини XVII ст. Виділяються почерки двох переписувачів. Велика кількість неправильних
і спотворених написань у реєстрі й перекладній частині, особливо в неукраїнських словах,

свідчить,що це копія. На це вказує також переплутання окремих частин словника та

пропуски тексту, на що є пізніші вказівки (кінця XVII початку XVIII ст.) на берегах рукопису.
Пагінацію здійснено після оправлення книги, через те після стор. 194 йде стор. 203. Під

статтею «concolor» горизонтальна лінія вказує, звідки переплутано текст, а нижче неї

на березі написано: «195 зрито 189»; на стор. 196 під статтею «condenso» така ж лінія, а під

нею написано: «начало 190»; на стор. 202 під статтею «congenulare» подібна ж лінія і напис

на ній: «203 послѣ 194,204». Навпроти перекладу статті «conuena(e)» справедливо зауважено:

«мнбго здесь пропущено» (стор. 216), а після підкресленої ж статті «desertus» «а здєсь

прбпускъ не малый» (стор. 265).
Текст пам ятки написано в один стовпчик на сторінці. Акуратні великі жирні літери

посередині стовпчика вказують на внутрішній алфавіт. Трохи меншою літерою
починається перше реєстрове слово нової літератури. Посередині стовпчика дуже рідко
трапляються більші дві-три літери, що вказують на внутрішній алфавіт реєстру. На одних

сторінках реєстрові слова починаються з великої літери, на інших з малої (аналогічно
і в перекладній частині). У тексті майже немає розділових знаків ні після реєстрового

слова, ні всередині перекладу. Наголоси на словах не проставлено. Ліві нижні куточки

аркушів пам ятки послідовно оснащено кустодами латинськими словами, якими

починається текст наступної сторінки (однак у багатьох місцях їх відрізано при оправленні

книжки). Під текстом останньої сторінки написано: «Laus Deo». На берегах пам ятки

іншими почерками, особливо кінця XVII початку XVIII ст., дописано окремі слова

до перекладу, цілі словникові статті й вирази, напр.: confect(us) su(m) получихъ (208);
detrime(n)tum тщ&та, шкода (267) та ін.

Реєстрові слова розташовано своєрідними гніздами. Переклад має дуже багато

українських фонетичних і морфологічних рис1.
На жаль, водяні знаки на папері пам ятки містяться якраз на згині аркушів, тому

зідентифікувати їх нам не вдалося.

Н. Петров помилково вважав автором цього словника Івана Максимовича2. Його ж

Н. Петров вважав автором також іншого рукописного словника3, що тепер зберігається

1 Детальніше про цей список див.: В. В. Н і м ч у к, зазнач, праця, стор. 89 96.
2 Див.: Н. Петров, Описание рукописей Церковно-археологического музея при

Киевской духовной академии, К-, 1875, стор. ЗО 31.
8 Т а м же.
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ДА
у відділі рукописів ЦНБ АН УРСР під шифром . Ми не мали можливості звірити текст

цього рукопису з текстом «лати но-славенского» словника І. Максимовича. Однак заголовок

і текст другого київського примірника дуже близькі до праці Є. Славинецького. Якщо цей

рукопис справді є копією книжки І. Максимовича, то І. Максимович тільки дещо змінив

і доповнив текст Єпіфанія. Залишаючи відкритим питання про авторство цього

примірника. вважаємо за корисне подати його опис і використати в плані порівняння з тими

списками, Єпіфанієве авторство яких безсумнівне.
ДА

Примірник ЦНБ АН УРСР це книжка в аркуш у картонній оправі, обтяг-
ПОо

неній шкірою, без тиснення. На корінці художнє тиснення зі слідами позолоти. Верхній
і нижній кінці корінця пошкоджені. Картон, шкіра, а також приклеєні до картона аркуші,
особливо біля корінців, пошкоджені. На корінці внизу наклеєно папірець із сучасним,

а зверху з давнім шифром J VI 1071. На приклеєному до палітурки аркуші зверху

помітки, у нижньому правому кутку проби пера, зокрема «bat молчи цицъ». На аркуші,
що приклеєний до нижньої палітурки з нижнього правого боку, написано: «Aretagolii
самохвалцы». Обидва написи початку XVIII ст. На першій сторінці ненумерованого
аркуша зверху написано почерком XVIII ст.: «смиренный Веніаминъ Еп(с)кпъ
Нижегородскій», а нижче «Ex libris Petri Komarovs[kii]».

На нижньому березі через аркуші 1 4 написано: «Е[х] Bibliotheca Illustrissimi
Beniamin Metropolita Kazanensis Applicatus bibliotheca Academia Kiioviensis».

Текст словника налічує 163 аркуші. Пагінація давня. На першому аркуші
заголовок: «Ле$іконъ латинославєнскій з(ъ) Калєпина лати(н)скаго на славєнск(і)й языкъ

переведеный».
Нижче заголовка проведено горизонтальну лінію, під якою вміщено передмову

латинською мовою: «Lectori...». Таке саме звернення до читача церковнослов янською мовою

подано на звороті аркуша.

У зверненні до читача зазначається: «Ле^иконъ, который былъ с(ъ) латинскаго

діалекта преложенъ на славенорускій...», «...в(ъ)торицею по с(ъ)лавенскому исправляется
и списуе(т)», зокрема виправляються помилки, що їх наробили недосвідчені писарі.

Перекладна частина написана кількома почерками середини XVIII ст. на папері
з водяним знаком ярославської фабрики Затрапезнова гербом Ярославської губернії
(в щиті ведмідь із сокирою; корона на щиті без хреста) і літерами Цей знак подібний
до того, який 3. В. Участкіна датує 1747 роком1.

Текст подано в два стовпчики (латинський переклад). Реєстрові слова написано

великими літерами. Зберігається подача їх за гніздами. На внутрішній алфавіт вказують
дві-три більші літери на верхньому березі книги. Вживаються (непослідовно) кустоди.

Наголосів у перекладній частині немає. В одних почерках після реєстрового слова

стоїть кома, в інших немає жодного розділового знака. В кінці статей, залежно від

почерку, крапка або кома, між словами перекладу здебільшого коми. Під останнім
стовпчиком словника написано: Ad: М: D: G: Т: О: М: Poq(e): V: М: S: L: О: С: Honorem».

1 Див. знак під № 20 у кн. Z. V. U с h a s t k і n a, A hystory of russian hand paper-
and their watermarks, «Monumenta chartae papyriceae historiam illustrantia», IX,mills

Hilversum, MCMLXII, pl. 7.

27



Після тексту арк. 163-й зв. і 164-й чисті. На арк. 165 167-у дано переробку
тлумачення імен з «Лексикона» П. Беринди під заголовком «Сословіе собс(т)ве(н)ны(х) име(н)
мужв(с)кихъ по алфавиту зтолкованое на словен(с)ки(й) азыкъ». Приклад: Андреи не**

преодолимы, мужестве(н): ное(м): л.

Зворот 167-го арк. чистий, на аркушах 168 169-у зв. іде тлумачення імен

латинською мовою з заголовком «Hebraicoru(m) chaldeoru(m) graecoru(m)q(e) nominu(m)
interpretatio», але не до кінця, а лише від «Аагоп, mons siue montanus» до «loslas, ignis
Domini» (очевидно, загублено відірваний зошит рукопису).

У дотеперішніх описах і дослідженнях примірників пам ятки, які мають тільки

заголовок із датою чи без неї, автора словника або не визначали (дубровницький рукопис),
визначали неправильно (київські примірники) або правильно (московські рукописи 1642
1685 р.) Є. Славинецький. Лише О. Соболевський, який, мабуть, не досліджував сам

московських примірників пам ятки й оминув раніш! дослідження її П. Пекарського
й С. Брайловського, про примірник з найранішою датою 1642 р. без належної

аргументації писав: «Судячи по даті, належить не Єпіфаніеві Славинецькому, а одному з

перекладачів посольського приказу»1. Він не врахував того, що рукопис міг бути привезений із

України і написаний до 1649 р.

Давно висловлено думку, що Є. Славинецький зробив першу переробку-переклад
А. Калепіна 1642 р. у Києві, другу в якій взяв участь А. Сатановський (Корецький)8
1650 р. в Москві.

Припущення В. Погорєлова, що дати першого (7150 р.=1б42р.) і другого (1650 р.)
примірників словника, які тепер зберігаються в ЦДАДА, вказують на один і той же рік,
а саме 1650, який у першому був не зовсім точно переведений на літочислення від

створення світу, тобто до 1650 було додано не 5508, а 55008, необгрунтоване й непереконливе.

Ранішу дату укладання «Лексикона латинського» 7151, тобто 1643 р., наведено

1 в «Оглавленіи книгъ...» XVII ст. Про те, що список 1650 р. не найраніший, свідчить і

зіставлення текстів словника.

Порівняння кількох доступних нам текстів показує, що йдеться про списки або

невеликі переробки однієї й тієї ж праці, і допоможе з ясувати міру участі в цій роботі А.

Корецького-Сатановського, адже в «Оглавленіи книгъ...» XVII ст. у записці до збірки творів
Єпіфанія, переписаній на початку XVIII ст., в зауваженні Й. Спарвенфельта на

уральському примірнику єдиним автором «Лексикона латинського» називається Славинеш кий.

Для стислості латинський реєстр наводимо тільки з видаваного московського

рукопису 1642 р. Перекладні частини списків подаємо за оригіналами, однак для зручності
вводимо свою систему розділових знаків, а всі загальні назви пишемо з малої літери.
Порівняймо статті різних примірників (див. табл. 1 і 2).

На підставі зіставлення можна зробити переконливий висновок, що всі розглядані
тексти є списками з одного й того ж протографа, праці одного й того самого автора. Проте
жодного не можна вважати копією з іншого. Між ними є, хоч і незначні, відмінності як

у реєстрі, так і в перекладі однакових реєстрових слів. Щодо реєстру і перекладної частини

1 А. И. Соболевский, Переводная литература Московской Руси XIV XVII
веков, СПб., 1903, стор. 121.

ВС. Брайловський, Филологические труды Єпифания Славинецкого, стор.
136 238.

* В. Погорелов, Латино-славянский словарь XVII в., стор. 339 340.
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найбільше виділяються московський список 1650 р. і київський список XVIII ст.

Найбільше спільного в обох частинах мають московські списки 1642 і 1685 рр. та київський

список XVII ст. Паризький має багато спільного з цими списками (1642 р., 1685 р.,

київським XVII ст.), але дещо також і з московським 1650 р. Київський список XVIIІ ст.,

який дуже відрізняється від усіх списків, де в чому подібний до паризького.

Своєрідне гніздування слів, аналогічне гніздуванню в книзі А. Калепіна, у списках

московському 1650 р., паризькому та київському XVII ст. мало б бути свідченням того,

що ці списки найближчі до протографа. Проте лише київський список XVII ст. рівномірно
відбиває в перекладній частині значення реєстрових слів. У паризькому примірнику,

порівняно з київським, з одного боку, спостерігаються скорочення перекладної частини

(пор. статті camera і сагуоп), а з другого у деяких статтях (пор. capis і sorbeo) цієї

частини більше матеріалу. Московський список виявляє в перекладі найменше матеріалу,

причому характер перекладної частини свідчить, що виник він на основі тексту,

аналогічного до паризького. Отже, можна вважати, що до протографа найближчий київський

список XVII ст. Численні помилки в латинській і перекладній частинах його свідчать, що це

не оригінал, а копія.

Перекладною частиною до київського списку найближчі, крім паризького,
московські списки 1642 і 1685 рр. Однак гніздовий спосіб подачі реєстрових слів у них порушений.
Московські списки 1650 і 1685 рр. загалом мають розташування реєстрових слів за

алфавітом. Для учнів, не обізнаних ще добре з етимологією латинських слів, таке розташування

було зручніше. Переробку зроблено сумлінно, з первісного протографа майже все

збережене. При розташуванні реєстрових слів за внутрішнім алфавітом (який, зрештою,
збережено переважно в межах перших двох-трьох літер) у новому протографі до реєстру

потрапили навіть помилково прочитані слова з першого протографа. Наприклад, хибно

прочитане слово з першого («гніздового») протографа rivales у московському списку 1642 р.

в помилковій формі rinales міститься серед слів з початковим гіп, хоча переклад збережено

правильний. Мабуть, протограф було розписано на картки, а потім розміщено статті за

алфавітом. Переробка призвела й до відмінного оформлення деяких статей, що лишилися

на місці. Зокрема, було об єднано чи роз єднано окремі статті. Наприклад:

Київський список XVII ст. Московський список 1642 р.

pudibilis стыдящійся pudibilis, pudibundus стидя-

pudibundus тожъ щи(й)ся
puer, puerculus ютрокъ, ди- puer отрокъ
тятко puercul(us) ДИТЯТКО

perenos юрелъ perenos, perenopterus (орелъ
perchopter(us) (І) тож

При роз єднанні статей першого протографа було допущено й помилки. Наприклад:

Київський список XVII ст. Московський список 1650 р.

vere, vero истынно же vere исти(н)но
vero же

Привертає увагу різниця в порядку розташування відповідників перекладної
частини київського списку XVII ст. і московського 1642 р.

Про спільне джерело цих списків свідчить поплутання в реєстрі майже в одному
й тому ж місці: у московському 1642 р. від статті соп et сит, у київському від
статті concordialis.
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Московський 1642 р. Московський 1650 р. Московський 1685 р.

a, ab <о (т) ш(т)

abacion тавлїя їгралищная, чи(с)-
литєлная

тавлїд игралищнад, числи-

телнад

тавлія игралищная, числй-

телная

abacium то(ж)

abaces худїи сосуди, в ни(х) же

честнѣ(й)ш'ія вещи со(х)ра-

няю(т)ся

худыд сосуды, в нихъ же

1 '

ч(с)нъшыд вещи сохра-

НАЮТСЯ

х[у]діи сосуди в(ъ) них же

честнѣ(й)ші'я вещи

полагаются 1

abactores скотокра(д)цы,
скотозаиматели

скотокра(д)цы, скотозайма-
тели

скотокрадцы, скотозайма-

ТЄЛИ

abacus et abactus заима(н)ны(й) займаный заиманный

abacus сущъ, сто(л) поваровъ сущ. столъ поваровъ

abaculus столикъ столикъ стбликъ

abaculi мно(ж): камыки чи(с)ли-
тє(л)нїи

мни>(ж): камыки числй-

ТЄЛНЇИ

множ, камыки числителныи

abagio притча притча притча

ab hinc <о(т)тблѣ

abalieno о(т)чуждаю, о(т)даляю,

о(т)лучаю

ш(т)чюж(д)аю, ш(т)далдю и(з)чюждаю [!], ш(т)дал#ю

abalienatus о(т)чужде(н), о(т)-

дален, о(т)луче(н)

<о(т)чюжде(н), <»(т)лученъ,

ш(т)даленъ

ш(т)чюжденъ, ш(т)даленъ,

ш(т)луче(н)

abalienatio ш(т)чюжденіе
*

abax столъ паваршвъ

abambulantes о(т)ходящїи (о(т)ходдщ'іи со(т)ходйщ іи

abamita прапрао(т)цева сестра праш(т)цева сестра прапраш(т)цева сестра

1 Пізніше виправлено: вверху надписано

сохраняла



Таблиця І

Паризький 16... Київський XVII ст. Київський XVIII ст.

<о(т) ш[т] О(т)

тавлиа, игралнад и числитєл-

над скрыжаль

тавлі'я ігралищная, чистител-

ная [1]

тавлія игралишная,
скрижали

худій сосуди в них же чест-

нѣшід вещи сохрандютсА

худіи сосуди в ны(х) же

честнѣйшіе вещи сохраняются
сосуды худій в ни(х) же

че(ст)ныя вещи

сохраняются

скотокра(д)цы, скотозаима-

ТЄЛЇЄ
скотокра(д)цы, скотоза(й)ма-

тели

скотокра(д)цы, скотозаима-

тели

заиманый, зайтъ за(й)маніе[!] зри abigo за(й)маный

subst столъ поварбвъ столъ поваренный

стбликъ столикъ столи(к), каминѣ ко(л)нѣ

множе(ст) множе(с)тво камены(й) числи-

телніи

притча притча притча

<о(т)чюждаю, <о(т)далйю <о(т)чуждаю, ш(т)даляю о(т)чуждаю, о(т)даляю

ш(т)чюжденъ ю(т)чужденъ, со(т) даленъ,

облученъ

о(т)чужде(н), о(т)дале(н),
о(т)луче(н)

(о(т)ходйщіи со(т)ходящіи о(т)ходящіи

праштцева сестрй прапрасо(т)цева сестра прао(т)цева сестра
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Московський 1642 р. Московський 1650 р Московський 1685 р.

aerarius praefectus по(д)ска(р)бѣй,
старѣ(й)ши(й) на(д)
сокровищами

старѣйшій1 на(д) сокрови-

щ(и), то(ж) и ковачь мѣди
старѣйшій на(д) сокровищами

aerarius к мѣди служащи(й) къ мѣди служащій

aestuaria о(т)нога морская, пазуха

морская

пазуха морская ш(т)носа [!] морская,
пазуха морская

ala крыло, паха крило крило3, паха

alburnum ту(к) дрєвни(й), живица тукъ древа, живица тукъ древній, живица

bat цы(т), молчи цы(х) [1], молчи, цыть цйть, молчи

camera комора, холо(д)ни(к), склеп комара комора, холодникъ, склепъ

сагуоп орѣхъ вло(с)ки(й) орѣхъ орѣхъ влоскій

capis, dis чаша, коновъ, миса,

приятєлищє

чаша, прїйтелищє чаша, коновъ, мйса, прїйтє-
ЛИЩЕ

cauernula я(м)ка, ди(р)ка, щилин-

ка

ймка, дйрка, іііѣль ямка, дйрка, щили(н)

cimex блощица, смЕрдоха, кло(п) блошница [!] блощица, смЕрдоха

frutex купина, кущъ, хвра(с)тиЕ
на пни

купина, куща [!] купина, кущъ, хврастїє на

пни

galbula виво(л)га птица выдолга [!] виволга птица

іхоп ЛЕНЪ ленъ [!] лепъ

Jubet подобае(т)ся подобЭЕТЪ подобается

polenta ячмє(н)нии крупи, пряжмо ячмє(н)нїи крупы, ПрАЖЕ-
ні'на пирого(в)

круті, пряжмо

puerpera породѣля ПОрОДЙЛА породила [I]

sorbeo сєрбаю, хлишчу, хлобаю хлыщу, хлюблю [1] СЕрбаю, хлыщу, хлббаю

1 Слова praefectus у реєстрі немає.
1 В реєстрі тільки aerarius.
1 Літеру и в оригіналі виправлено на ы.
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Таблиця 2

Паризький 16 . . . Київський XVII ст. Київський XVIII СТ.

подска(р)бїй, старѣйшій на(д)
сокровищами

подскарбѣ, старѣиши(й) на(д)
сокровищє(м)

казначей*, старѣйшій по(д)-
скарбѣи, префектъ на(д)
сокровищами

к мѣди служащій и мѣди служащи(й) ковачь мѣди

ш(т)нога мо(р)скаА, пазуха мо(р)-
скза

ш(т)нога мо(р)ская, пазуха
мо(р)ская

пазуха морская или о(т)нога

крыло, паха крило, паха крыло, паха

тукъ древный, живгіца тукъ древный, живица
клеи о(т) древа, тукъ

древный, живица

ЦЫТЬ, молчи ци(т), молчи цыть, молчи

комара комора, холо(д)никъ, склепъ комара [?]

орѣхъ орѣхъ волоски(й) орѣхъ
t

чаша, прїатєлищє, цеберъ, со-

су(д) вйнный, винонбсъ
цєбє(р), сосудъ ви(н)ны(й) цеберъ, виноносъ

ямка, дѣрка, щѣль я(м)ка, дѣрка, щи(л) то(ж), ямка, щилка, ди(р)-
ка, сква(ж)ня

блощица, смердоха блощица, сме(р)доха блощица, клопъ, смердоха .

купина, кущь, хврастїє на пни купина, кущъ, хврастїє на

пны купина, кущъ, хврастие

выволга птица, wywielga виво(л)га птица виво(л)га птица

Г

лепъ лепъ ЛеПЬ

подобаетеа подобає(т)ся подобается

ячменн'іи крупы, прйжмо ячныи крупи, пражмо ячменный крупы, пряжмо

ПОрОДѢЛА породѣля породѣля

сєрбаю, хлищю, хлебйю,
поглощаю

еєрблю, хлищу, хлобаю сєрбаю, хлищу, хлобаю, ог-

лощаю
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Московський примірник 1642 р. добре зберігає лексичний матеріал першого
протографа, але й він є копією іншого. Крім численних помилок, на це вказує той факт, що

в ньому залишено без перекладу реєстрове слово kierua, що як kerua или cerva з

перекладом клгщовина трава наявне в інших примірниках пам ятки.

Як уже зазначалося, до московського примірника 1642 р. дуже близький

московський 1685 р. У них, з одного боку, спостерігаються ідентичні помилки, пор.:

Московський список 1642 р.

argema, tis бѣлмо на очи

argentos(us) сребро
astragalizo ко(ст)ки играю
batis, dis ва(ст) рыба

Московський
список 1685 р.
бєлмо на очи

сребро
катки [!] играю
васть рыба

Київський список

XVII ст.

... на очію

сребросмѣшенъ
ко(с)т(ъ)ми ...

ватъ

З другого боку, там, де в списку 1685 р. правильні написання, в списку 1642 р.

неправильні і навпаки. Наприклад, у першому подано правильно argentifodina руда сребрьная,
у другому помилково рука срьбр&ная. До того ж у примірнику 1685 р. маємо при

реєстрових kierua і cerua, contremo переклади, а в списку 1642 р. їх немає. Цим

підтверджується, що списки 1642 і 1685 рр. переписані з одного джерела, тобто список

1685 р. не є копією 1642 р.

Протограф, з якого знято ці копії, очевидно, був зроблений на основі першого

протографа (типу київського XVII ст.) у Київській братській школі близько 1642 р.

Привертає увагу те, що А. Корецький-Сатановський як співавтор вказаний тільки

на двох списках московському 1650 р. і паризькому. Всі інші примірники пам ятки

анонімні. На авторство Єпіфанія вказують також «Оглавленіе книгъ ...», записка в

збірці початку XVIII ст. і зауваження Й. Спарвенфельта в упсальському примірнику.
Очевидно, переробку Єпіфанієвого твору А. Корецький-Сатановський здійснив

у Москві. Щоправда, грубі помилки у примірнику 1650 р. не дозволяють віднести його

до оригіналу-переробки. Є підстави твердити, що список у 1650 р. зроблено на основі

того ж протографа, що й паризький. У паризькому рукописі, де в другій частині

«Лексиконі словено-латинському» прізвище А. Корецького-Сатановського стоїть на

першому місці, найменше помилок з усіх відомих списків словника. Оскільки в

паризькому рукописі обидва лексикони знаходяться разом, можна припустити, що паризький
рукопис найближчий до переробки А. Корецького-Сатановського. Зважаючи на те, що

переробку Єпіфанієвого тексту зроблено насамперед у плані скорочення перекладної частини,

то головним (або навіть єдиним) автором «Лексикона латинського» слід вважати Є.

Славинецького. Переробку А. Корецький-Сатановський зробив протягом 1649 1650 рр.

у Москві.

Списки-переробки московський 1650 р. і паризький характеризуються
усуненням ряду українських слів з перекладної частини, дещо архаїзованим правописом.

Найдальший від первісного протографа київський список XVIII ст. Характером
перекладної частини він нагадує більше паризький, ніж московський 1650 р. Тут
перероблено багато статей, введено (нерідко на перше місце) в перекладну частину російські
і церковнослов янські відповідники замість українських. Інша справа, що додатки й

переробки не завжди вдалі.

Крім того, що видно з наведених вище таблиць, де порівнюються різні примірники
«Лексикона латинського», додаємо ще для зіставлення:
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Паризький список

alga et alga marina порбстъ
зелїе

algosus поростбвый
algeo зимнію, хла(д)нѣю
algor, ris зймнш, хла(д)
aloite покрыкъ, зелїе или ман¬

драгора
alopecides песъ лисопсорожденъ

Київський список XVIII ст.

бунчєво, трава морская

поростовый
зябну, мерзну
мра(з) лютій, зимно, хладъ

вопль[І], прикрикъ зєлїє[!]
или мандрагора
пе(с) ликопоро(ж)денъ[ 1]

Відношення між розгляданими списками можна, на наш погляд, зобразити так:

Праця Є. Славинецького

раніше 1642 р.
(протограф)

і Переробка автором, викла- і

дачами або студентами
Київської школи до 1642 р. і

або пізніше

І

Київський список

XVII ст.

Друкарський
список XVII ст.

Московський список

1642 р.

Переробка А. Корецьким-Сата
новським до 1650 р.

або пізніше (протограф)

і
V

Московський список

1650 р.

Схема відношень між різними списками ^Лексикона латинського»

Незважаючи на більші чи менші відмінності між списками й переробками, всі вони

загалом зберігають лексичний матеріал протографа Є. Славинецького як суто

словенський, так і український. Крім іншого, на зв язок їх з протографом вказує і те. що

реєстрові слова cucurbitiosus, cicurbitarium в усіх зіставлюваних списках залишено

без перекладу, в усіх немає реєстрових слів від suo до superficia. Складається
враження, що автор протографа пропустив «склеєні» сторінки 1420 1421 словника А.

Калепіна.

Меншою мірою збережено фонетичні (правописні) особливості протографа. Але

тотожні написання в різних примірниках пам ятки показують, що багато фонетичних
1 морфологічних рис української мови мав уже протограф Є. Славинецького. Пор.:
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Київський список XVII -ст. Московський список

1642 р.

Паризький
список

terricrepus страшногримячї(й)
terremotus стру(с), трясеніе

страшногримячи(й)
тру(с), трясеніе

земл ь

thelipteris папороть
testiculor припущаю коня

ста(д)ного
via дорога, пу(т)
vipiones жоравлѣ млодїи

землѣ
папоро(т)
припутаю кона [І]
стадного

дорога, пу(т)
жоравлѣ молодий

страшногримячїй
трусъ, трясеніе ЗЄМЛЙ

папоро(т)

припущаю кона ста(д)-
наго

путь
жеравли младій

Оскільки ніякий а відомих примірників «Лексикона латинського! Є. Славинецького

не е протограф, постало питання, який з них обрати для публікації. Природно, перевагу

надано найдавнішому спискові ЦДАДА, датованому 1642 р. У цьому примірнику чи не

найповніше збережено український лексичний матеріал. До того ж тут порівняно менше

слів, спотворених писарями. Список 1642 р. відбиває дуже багато фонетичних і

морфологічних особливостей української мови XVII ст.

Київський примірник XVII ст. рясніє помилками й перекрученнями в обох частинах,

не має прямої дати. Те, що розташування латинських слів у ньому близьке до Калепі-

нового, виявилось, коли звірялись тексти обох списків і з примірника 1642 р. було
зроблено транслітерацію.

Увесь наступний аналіз праці Є. Славинецького робимо за списком 1642 р., який

публікується.
«Оглавленіем книгъ ...» та запискою в збірці XVIII ст. творів Є. Славинецького

підтверджується, що Єпіфаній «преведе» «Калепі'нъ без(ь) толкованЇА ш(т) книги издан-

(н)ыа в(ъ) Василіи лѣта г(с)дна 1577». Однак автори зазначених рукописів навряд чи

могли точно знати, яке саме видання (в тому числі і базельське) взяв за основу

лексикограф. Мабуть, зазначену дату взято з видання, яке було їм доступне, бо не знали

інших публікацій словника А. Калепіна.

З кількох примірників книжки А. Калепіна (різних років і місць видання), за

якими зіставляли ми реєстр нашої пам ятки, тільки одинадцятимовне базельське видання

1598 р. перевершує обсягом латинську частину «Лексикона латинського» Є.

Славинецького. Щоправда, в нашому списку пам ятки зрідка натрапляємо на похідні латинські слова,

яких ми не відшукали в реєстрі зазначеного видання (напр.: probitasr, profatus, us,

profatio, protectio, orotectus). їх увів або Є. Славинецький, або наступні переписувачі
пам ятки. Чи є вони в пізніших виданнях словника Калепіна, нам не вдалося з ясувати.
С. Брайловський довільно порівнював твір Є. Славинецького з виданням словника А.

Калепіна 1539 р. Але вже цей дослідник переконливо показав, що праця Є.

Славинецького не просто переклад, а досить вільна переробка словника А. Калепіна.

У словнику А. Калепіна 1598 р. (після граматичних ремарок) тлумачення
реєстрового слова подано латинською мовою, а далі відповідники гебрайські, грецькі, фран*

цузькі, італійські, німецькі, «бельгійські», іспанські, польські, угорські, англійські.

Проте відповідники з усіх цих мов знаходимо не в кожній статті. Навіть трапляються

випадки, коли при реєстровому слові немає тлумачень, а тільки відповідник з якої-небудь
мови. В більшості випадків у Калепіна наведено посилання на джерело, де засвідчено те

чи інше латинське слово.
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Є. Славинецький узяв із словника Калепіна насамперед реєстр. Усі тлумачення

j відповідники з інших мов він опустив. Зрозуміло, що при шуканні відповідників для

перекладної частини він виходив із Калепінових тлумачень. Дуже рідко з цих тлумачень
він бере частину (як правило, одне слово) для реєстру. Наприклад: Trabica (inquit

Festus} Dicta est navis... (у Калепіна) trabica, navis ладія, комяга (у Славинецького).
Крім реестру, з книги А. Калепіна взято також граматичні та інші ремарки (форми

роду прикметників, родовий відмінок іменників, друга особа однини дієслова, належність

слова до тієї чи іншої частини мови). Відзначимо, що вказівки на архаїчні форми слів

Є. Славинецький перекладає словом дрьвлч або пише вмѣсто, что: Cereo, antiquum uer-

bum:..idem quod creo (у Калепіна) cereo вмѣсто creo творю (у Славинецького).
До власної творчості Є. Славинецького (чи переписувачів) треба віднести подання

латинських слів в основній формі там, де цього немає у А. Калепіна: Consanguinei
consanguineus; Conscelerare conscelero; Contenebrare contenebro; Illegitimorum...
vocantur illegitimus; Proci procus і т. под. Привертає увагу, латинізація в пам ятці
закінчень у словах грецького походження Prothyron (у Калепіна) prothyrum (у
Славинецького).

У списку, підготовленому нами, синонімічні й близькі за значенням слова, наведені
в А. Калепіна у різних статтях, об єднуються в одну. Нерідко при основному

латинському слові подається й здрібніло-пестлива форма його, на відміну від словника А.

Калепіна, де така форма наводиться в окремій статті. У паризькому списку це не

спостерігається. Можливо, цього не було й у протографі.
Отже, на основі тлумачного багатомовного словника А. Калепіна Є. Славинецький

зробив новий, оригінальний двомовний словник.

Працюючи над перекладом реєстрового слова, Є. Славинецький опирався не тільки

На Калепінове тлумачення, але й на власне грунтовне знання латинської і грецької мов,

відповідники з яких маємо при переважній більшості основних слів.

Більше того, в словнику Є. Славинецького маємо правильні відповідники до

рідковживаних латинських слів, при яких у Калепіна немає тлумачення й наведено тільки

іншомовну паралель: Hesperus, ri реп. cor. т. f. Virg. [Ger. Der Abend oder Nachtstern}
hesperus заря вечгрняя. Цей приклад дозволяє зробити припущення, що Є. Славинецький

дійсно навчався за кордоном і був обізнаний також з німецькою мовою.

Добрий знавець польської мови, Є. Славинецький, очевидно, лише частково прч

шуканні відповідників звертався до польського матеріалу А. Калепіна. Він має

відповідники до реєстрових слів, до яких у А. Калепіна немає польських паралелей. Це, мабуть,
зумовлене тим, що польський матеріал А. Калепіна не завжди досконалий. Порівняймо

вибірки статей:

"Ambrosii Calepini
Dictionarium undecim

linguarum... , Basileae,
S. H. Petri [без року видання]
Abarnama, bellariolum genus
[відповідників з інших мов

немає]
Adunguem... Pol. Doskonale
Adurgeo... Pol. Ozegam
Alapathus... Polon. Lopian

'Лексикон латинський*
Є. Славинецького

ро(д) сла(д)копита(н)ны(й)
повєчєрни(х)

ДО НОГТЯ, СОВ8(р)ше(н)нѢ
налѣгаю, понуждаю
щавъ кобыли(й), зелї*
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Alauda... Pol. Skowronek
Alausa [польського відповідника
немає]
Alcea... Polon. Wielk slaz
Alisma... [польського
відповідника немає]

жа(й)воронокъ
ми(н)ту(с) рыба

слѣ(э) зелїе

коно(п)ка зелїе

Незрівнянно більше і повніше використав Є. Славинецький для укладання

перекладної частини латино-польсько-грецький словник видатного польського

лексикографа Г. Кнапського1. Загалом словник Г. Кнапського відрізняється від словника Є.

Славинецького як реєстром, оформленням статей, так і трактуванням реєстрового слова.

Подаємо для порівняння вибірки статей:

.Thesaurus* Г. Кнапського

Abactor. BydtokradftcA

Abalieno. Odra2am/Oddalam

Achras, adis... Gruszka lesna
Amellus, Gwiazdeczki ziele
Amia... Spdlnica ryba
Blechum... Poley
Blitum... Zminda ziele
Caecilia... Wqi slepy

«Лексикон латинський»
Є. Славинецького

abactores скотокра(д)цы, скотозаи-

матели

abalieno о(т)чуждаю, о(т)даляю,
облучаю

achras, dis грушка лѣсная

amella звѣздки зелїе
amia сполница рыба
blechon струсее перо, полѣ(й)
blitum жминда зелїе

ca(e)cilia врете(л)ница, зми(й) слѣ-

пы(й)

Не дивно, що Є. Славинецький використав із словника Г. Кнапського переважно

ботанічну номенклатуру. З тлумачень А. Калепіна було важко, а то й неможливо встано-

вити, про яку рослину чи тварину йшлося, особливо коли назви, почерпнуті з давніх і се*

редньовічних латинських джерел, відбивали флору і фауну далеких од України земель

або реалії, яких стосуються назви, не були загальновідомі. Проте слова, почерпнуті із

словника Г. Кнапського, оформляються здебільшого в дусі української чи «словенорось*

кої» фонетики. Де це було можливо, автор подав також українські відповідники, нерідко
на першому місці, як це бачимо на прикладі поданих вище статей amella, blechon, ca(e)cilia.

Потрібно мати на увазі, що в польській та українській народній номенклатурі, зокрема

ботанічній, є чимало спільного. Варто зазначити, що в давніх польських зібраннях
номенклатури не нехтувано й українськими. Так, А. Шнебергер у своєму латино-польському

ботанічному словнику «Catalogus stirpium...» (Краків, 1557) подав близько ЗО українських
назв2.

Деякі українські назви рослин потрапили навіть у зазначене одинадцятимовне

видання словника А. Калепіна з поміткою ruthenis, ruth.: Batos..., Polon. Іеїупу, Ruth. огупа;

Hyosciamus... Pol. Bielon, Ruthenis niemica та ін. Окремі з них знаходимо і в Є.

Славинецького (напр., batos (ожины).

Як відомо, в перекладній частині «Лексикона» П. Беринди зрідка наводяться й ла¬

1 Ми користувались виданням «Thesavri polonolatinograeci Gregorii Cnapii... Tomus
secundus. Latinopolonicus. Editio quarta... Cracoviae. Anno Domini M. D. C, LXVIII».

2 H. io p ac i nski, Najdawniejsze slowniki polskie drukowane,ж. «Prace filolo-
giczne», t. V, z. I, Warszawa, 1895, стор. 591.
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тинські відповідники до церковнослов янських слів, однак Є. Славинецький майже не

брав їх до уваги (якщо тут маємо не випадкові збіги):

«Лексикон» П. Беринди

Багоръ:... Шарлатоваа фарба, Purpura...
Безсловесное: Bestia, албо дикое а ок-

рутноє setpA
Блгостьіна: Добротливость...,

мл(с)ть... Benignitas, Clementia

Блгоутишїє:... Погода. serenitas

«Лексикон латинський»
Є. Славинецького

purpura багряница
bestia... звѣрь диви(й)

benignitas милосердіе

serenitas я(с)но(с)тъ, погода,
ведро

Загалом же матеріал для перекладу латинських слів Є. Славинецький черпав і з

реєстру «Лексикона» П. Беринди. Доказом цього може бути те, що при деяких словах

перекладу є тотожні покликання на джерело, де засвідчено те або інше слово.

Наприклад:

«Лексикон латинський»
Є. Славинецького

astylis желътяница, Исхо(д), ві

batus котиля мѣра, Езє(к): ме

crustulafta] хамони, Ієрє(м) з,
колачи

«Лексикон» П. Беринди

жєлтАНИца: ..., Исхо(д), ві

котѵлъ, -а: Езе(к) мє, ді...

хамоны: ... Іє(р): "з

Є свідчення й того, що Є. Славинецький використовував і українську частину

«Лексикона» П. Беринди, пор.: infundibulum наливало, наливка, изливалница. Ле,(в). г у

Славинецького і изливалница: наливка, Лъ(в) г у Беринди.
Зазначимо, що в пам ятці трапляються й окремі посилання на джерела, яких немає

в «Лексиконі» П. Беринди: marisc(us) рогоза Ісавь. м ситовїе. у Є. Славинецького і ситовїе;

ситникъ, Исхо(д). є у Беринди.
Для перекладної частини Є. Славинецький обрав церковнослов янську мову своєї

доби. Цим він на ділі продемонстрував, що «словенороська» мова маєтакий же багатий

словниковий скарб, як і тогочасна латинь. За допомогою його словника студенти Київської

школи (пізніше колегії) засвоювали «словенороську» мову другу літературну мову

східних слов ян тієї епохи. Це було дуже важливо, бо в школах церковнослов янська мова

поступово стала втрачати свої позиції на користь латинської.

Невідомо, чи готував Є. Славинецький свій словник до друку. За тих

суспільно-історичних умов, у яких він уклав свою працю, це було дуже важко. Згадаймо про П. Беринду,
автора відомого церковнослов янсько-українського словника, який у післямові до нього

скаржився, що його «трудъ» був «ю(т) могущих(ъ)... презираемъ», що він мав «многю

разорителей и хулниковъ». Ще більше перешкод міг зустріти з боку «могущихъ» Є.

Славинецький.

У церковнослов янську мову XVI XVII ст.дедалі ширше проникали елементи живих

мов української, російської та білоруської. З живої народної і літературної мови в

церковнослов янську на Україні проникали й пізніші (XVI XVII ст.) запозичення з

давньогрецької, латинської, а також із інших мов. Ці елементи певним чином оживляли її,
вдосконалювали, збагачували. Живі елементи проникали не тільки в лексику й фразеологію,
а й у фонетику, морфологію, синтаксис. Усе це виразно виступає в «Лексиконі латинському»
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Є. Славинецького. Реєстр іноді вимагає у перекладній частині й таких слів, яких у

звичайній (культовій) церковнослов янській мові не було. В таких випадках Є. Славинецький

або брав українські народні чи книжні слова, або вдавався до кальок, творення слів за

церковнослов янськими й живомовними зразками. При відсутності повного словника

східнослов янської (зокрема, української) церковнослов янщини тепер не завжди можна чітко

відрізнити ті слова, які вже існували, від тих, що їх створив і ввів у вжиток Є.

Славинецький. Це питання окремого великого дослідження.

Для прикладу візьмемо кілька статей: blesti влеконогъ, влечинога (42),
veteramentarius швгцъ, сапоголатат е(л) (310), exclamare крычати, вопити, гласити (119), pra(e)polleo
премагаю, одолѣваю (257 зв.), propnigemon челю(с)т(ъ) пещная (244), cepphus риби(т)в
птица (55). Перше слово утворено за церковнослов янським, а друге за українським
зразком (причому з церковнослов янським неповноголоссям). Лексему сапоголатате(л)
утворено за церковнослов янською моделлю, однак перша основа його книжна, друга

типова українська. Дієслова премагаю, гласити українські перемагаю, голосити, але

в церковнослов янському звуковому оформленні. Передостанній вираз український
(челюсті в печі), однак прикметник записано в церковнослов янській формі. В останньому

прикладі йдеться про українську назву птаха рибалка.
Проте автор не зловживав цим засобом. Нерідко реєстровому іменнику у перекладі

відповідає прикметник (часом субстантивований), напр.: frontatus, а, ит чолати(й);
fronto, onis тожъ (134 зв.), тобто чолатий.

Переклади Є. Славинецького вдалі, але нерідко дуже відмінні від тих, що наводяться

в сучасних латинсько-українських словниках. Це зрозуміло, адже за триста років далеко

вперед пішло наукове вивчення латинської лексики. Потрібно мати на увазі, що переклад

зроблено на основі тлумачення, і він може бути не зовсім точний, коли йдеться про

латинські слова, маловживані в тогочасній літературі. Проте зафіксоване в перекладній
частині не втрачає вартості для вивчення історії словникового складу й тепер. Наприклад,
у сучасних словниках ornus перекладають граб, а в словнику Є. Славинецького яво(р),
ясе(н), грабъ (211).

«Лексикон латинський» Є. Славинецького найбільший за обсягом

староукраїнський словник. Реєстр його нараховує близько 27000 слів (у «Лексиконі» П. Беринди

близько 7000). Далеко багатша його перекладна частина.

Реєстрове слово перекладається одним, а здебільшого кількома відповідниками,

напр.: amnesia забвеніе (20), apographum выпи(с), alligatura привязка (17 зв.), antium mei,

липецъ (24зв.), affrico натираю, намащую (14), familia домъ, родъ, челя(д), домочадство

(126 зв.), repotia, оги(т) преносини бра(ч)нии (259),ucerus кружка, видро, чванъ (315) тощо.

Як бачимо, автор широко користувався українською народною мовою, що значно

збагатило перекладну частину.

У перекладній частині маємо українські слова, спільні для всіх східних слов ян,
І такі, що виникли вже на українському грунті. Треба мати на увазі, що
церковнослов янська мова й українська генетично споріднені, тому спільнослов янські слова (типу столъ,

вода, земля, рука, рѣка та багато інших) можуть трактуватися однаковою мірою і як

церковнослов янські, і як українські. В українській мові в XVII ст. було немало запозичених

слів з інших мов (польської, російської, німецької та ін.), що теж відбилося в словнику

(питання прямих запозичень і запозичень через інші мови тут не розглядаємо), напр.:

census, us чи(н)шъ, побо(р)ъ, дохо(д) (54), camillus младене(ц)ъ, пахоликъ (48), philippei
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зла(т)ца, рублі (228), cancellarii началописателе,, дья(к) ду(м)ны(й) (48 зв.), suffara
neus муковозитл(л), фурма(н) (228 зв.), tectum зда, кровъ, да(х) (294 зв.) та ін.

Нерідко в перекладній частині словника Є. Славинецький як відповідники до

латинських подає латинські або ж грецькі слова, засвоєні тодішньою мовою, причому інколи

реєстрове слово перекладає тільки словом грецького походження, напр.: alabastrites

алява(с)тръ (15 зв.), аттопіасит аммоніякъ, глі(н), сокъ (20), analogismus аналоги(с)мъ

(21 зв.), bacalaure(us) дидаскалъ (38), diapsalma павєа престанїе ш(т) пінія (95 зв.),
mathematicus математикъ (185), lyra, а(е) лира, гу(с)лъ (181 зв.), prosodia просодия (224 зв.),
later керемида, пли[н]Ѳа (174) та ін. Іноді при них є, як бачимо, й слов янські відповідники.

Привертає увагу ще й те, що імена*персонажів римської міфології в перекладі часто

мають грецькі відповідники, напр.: capillus Veneris вла(с) Афродиты (49 зв.), Febru(us)

Плюто(н) бог пога(н)ски(й) (128), Iouis gemma Диевъ бисе(р) та ін.

Звичайно українські слова дано після церковнослов янських, напр.: therioma вредъ,
болячка (297 зв.), aegrimonia печаль, туга (12), alueatus и(з)ваа(н), видовбанъ (18 зв.),
areator гу(м)ночи(с)тите(л), молоти (л) ни (к) (29 зв.), агх кра(й), гра(д), горо(д) (32 зв.),
buceli бе(з)умнїи, дураки (38), adminiculatus посиленїе, поможенїе, по(д)пора (9), colapiso
за ланиту ударяю, поли(ч)кую (64 зв.), effodio ископаваю, викопую (106 зв.), entyposis чаша

ра(м)ная или лопа(т)ка (111 зв.), impendo иждиваю, накладаю, видаю (154),
impraesentiarum в сие время, зара(з) (155), imputresco, is согниваю, порохнію (155 зв.), molesto, as

стужаю, докучаю (191 зв.), prothima Kypzniz, курява (245), tortor мучитл(л), катъ (299 зв.);
progemmo, as проницаю, испущаю пупи (242 зв.), sagena мрежа, неводъ, вериіа (265 зв.),.

singultio, is стеню, икаю (278), uele, tis воинъ, казакъ (307).
Проте часто на першому місці стоять українські слова, напр.: ѵіа дорога, пут(ъ) (310),

tuceda воловина, волие мясо (303 зв.), adurgeo налігаю, понуждаю (11 зв.), ago дію,

дѣйствую (15), alter други(й) втори(й) (18), ancyromachus дуба(с), лодья (22), anus баба, старица
(25 зв.), bellum во(й)на, ра(т), бра(н) (40), adiectio прикме(т), приложеніе (9), pedulum
по(д)вя(з)ка, во(з)вузъ сапожная (219), pumilio, onis карелъ, мали(й) члкъ (248), struppi вя?

за(н)ка, вінецъ (284), suffibulum сподница, юдіянїе білое (288 зв.), threristrum літникъ,
риза же(н)ска (297 зв.), urceus кружка, видро, чванъ (315), uelitaris козацки(й),вое(н)ни(й)(ЪѴ7)~

У багатьох статтях реестровому відповідає тільки українське слово. І це не лише

тоді, коли перекладається зоологічний чи ботанічний термін (там здебільшого українські
відповідники), але й у багатьох інших випадках: aegolios пущикъ, пугачъ, сова (12), bibla

белкочу, момочу (40 зв.), bison, ontis зубръ (41 зв.), asthmaticus дыхавичны(й) (33 зв.), carex

рого(з) (50 зв.), castellanus город(н)ы(й) (51 зв.), effleo виплакую (106 зв.), depositum залогъ

(91 зв.), degener виродокъ (88), panagrum волокъ, сіть (214), pipare пи(с)кати, кокорікати,
Ґдакати (229 зв.), radula, а(е) скробанка юрудие (252 зв.), scalp[r]um долото (268 зв.),
schidia(e) тріски, ути(н)ки (269), st цить (282), strigmentum, i брудъ, юскробини (284),
temo, nis дииіел(ъ) возови(й), toral постеля. ко(л)дра (299).

Варто зазначити, що водній із сусідніх статей у перекладі буває церковнослов янське
слово або слово в церковнослов янському оформленні, в другій українське, напр.: aries

ове(н); arieto, as бию аки бара(н) рогами, юбаляю, низлагаю (ЗО зв.).
Трапляються випадки, коли за церковнослов янським відповідником іде ширше

тлумачення українською мовою і навпаки, напр.: solutus слонце(м) юпаленъ, загоріли(й)
(278), reclprocicornus роговъ закривле(н)ни(х), крутороговый (254 зв.), rallum истинъ,

и(м)же плугъ ючищаютъ (253), pastillum медовникъ, хлібъ сладки(й) (217),cilones головатій*
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главы до(л)го(й) (59), adhamo ужу, удицею ловлю рыбу (8 зв.), opedo куру по(д) но(с) кому,

досаждаю (209 зв.), applumbo олово прилѣпляю, лужу (27 зв.), bullo пузыри(т)ся вода,

пѣню(с) (44 зв.). Це виразні елементи тлумачного словника.

Трапляються в словнику описові переклади, причому в них переплітається нерідко
церковнослов янська лексика з українськими словами й формами; описи бувають
і чисто українські, напр.: supernato плаваю поверху (290), titio, onis головня гашеная (298 зв.),
ca(e)rago сокъ или гли(н) в сота(х) зго(р)ліли(й) (46), appricari на слнцы грітися (27 зв.),
anthracinus че(р)ны(й) яко угль (24 зв.), occento, as співаю собѣ (205), На... част(ъ) бока

в(ъ) свинѣ (152), іпсохо, as на удесе(х) сижу турски (158), amphiruare (около скакати

(20 зв.), amabo милы(й) мой (19), aglidia, оги(т) удо(л)ки в гла(в)ка(х) че(с)ноковы(х)
(15), spleneticus на селезінку недугующи(й) (281), protocolum книга горо(д)ская (245 зв.),
scalper, гі ножикъ писарски(й) (268 зв.), antigraphum выпи(с) с книгъ (25) та ін.

Описові переклади латинських слів на означення предметів побуту, звичаїв, рослин
і тварин інших країн іноді мають загальний характер, напр.: атегіпа ви(д) ве(р)бы древа
(19 зв.), cabus житная мѣра (45), bendidia пра(з)дники тра(ц)кїи нѣкій (40), sari купина

нѣкая или древо (267 зв.) та ін.

Заголовне слово не в усіх випадках перекладається, автор відсилає користувача до

іншого однозначного, але перекладеного слова, роблячи при цьому помітки «зри», «что»,

«то (ж) что»: caro, is зри carvino (50 зв.), blessus что bla(e)sus (42), archibelion то (ж) что

anchusa (29).

Після відсилкового слова нерідко наводиться переклад, напр.: custodela что custodia

стража, охраненіе (83 зв.).
Якщо після даного слова йде нижче інше, однозначне з ним, робиться помітка «тожъ,

то(ж), тож»; коли наступне слово має таке саме і ширше значення, після помітки «тожъ»,

«и тожъ» іде додатковий переклад, напр.: balare блеяти овцамъ, balito тожъ (38 зв.);
angulatus уго(л)ны(й); angulosus тожъ; angularis, angulari (us) тожъ (22 зв.), calicul(us) чащи-

ца; calicul(us) и тожъ, ско(р)лупа всякого овоща (47), caduceator посо(л), caducifer тожъ,

и жезлоносецъ (45 зв.) та ін.

При словах із галузі природознавства, медицини, астрономії, філології тощо є

відповідно постпозитивні (зрідка препозитивні) помітки зеліе, зело, трава, кущъ, древо,
звіръ, птица, рыба, немо(щ), недугъ, звѣзда, стих і т. д., напр.: ро(з)мари(н) зело (48 зв.),
ша(л)вѣя трава (107 зв.), трава дѣва(н)на (181), зеліе подоро(ж)никъ (19 зв.), подорожникъ
зелие (50), пере(с)тупъ зеліе (20 зв.), кущъ кри(н)ни(й) (80 зв.), ліщина древо, лѣска
(79), выдра звѣръ (181), нуро(к) птица (66), щиге(л) птица или чи(ж) (50 зв.), кара(с)
или карпъ рыба (58), са(р)дели рыбы (18), спячка недугъ (66), жабка по(д) языко(м) немо(щ)
(39 зв.), пе(с) звѣзда (48 зв.), ды(м)никъ каме(н) (49 зв.), катопири(т) бисе(р) (52 зв.),
инъ мѣра <146 зв.), анапестъ нога стихотворная (21) ющо.

Проте назви загальновідомих рослин і тварин таких поміток при собі здебільшого

не мають: барвѣнокъ (62 зв.), дубъ (55 зв.), лобода (58), хмѣл(ъ), ворона (78 зв.), пли(с)ка<
кропивниця (59), плотица (16), во(л)къ, крукъ; во(л)чица (180 зв.) та ін.

Зрідка, щоб не повторювати спільної частини споріднених слів, після повністю
написаного слова подається тільки префікс чи суфікс іншого, напр.: effundo виливаю, про: из-

(107), тобто замість проливаю,изливаю. Зауважимо, що прикметник-означення в

словосполученнях перекладу відноситься до обох лексем, напр.: multa. а(е) казн(ъ) пѣняжная, вина,

тобто казнь пѣняжная, вина пѣняжная: mari[s]ca(e) смокви, че(р)ничия го(р)кия.
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тобто смокви го(р)кия, черничия го(р)кия. У паризькому списку це відзначається

значком

У стовпчику перекладної частини трапляються граматичні ремарки, однак

відносяться вони насамперед до реєстрового слова. Здебільшого це ремарка сущ(ъ), суще(ст),
существ або прилагать (л), при(л), при для розрізнення омонімів іменника й

прикметника, що містяться в реєстрі поруч, дуже рідко наріч. нарѣчіе; множ, множест., що

вказує на множину,та ін., напр.: abacus... заима(н)ны(й); abacus сущъ, сто(л) поваровъ

(1), abaculi мно(ж) камыки... (1), aborsus недоноше(н)ны(й) пло(д), aborsus прилагать(л)
недоношеній (3), abusus при: злоупо(т)ребле(н), abusus, us суще(ст)
злоупотребленіе (4), ап нарѣчіе или, аще (21) тощо.

Неперекладені відповідні ремарки латинською мовою стоять у реестровому

стовпчику, напр.: decermina plur. (86).
Зауважимо, що між реєстровими словами статті нерідко et, иеі перекладаються, тобт®

маємо и, или; нерідко між латинськими словами маємо ремарку вмѣсто, за, напр.: cammaro

и cammaron (48), canta вмѣсто cantata (49), dein за deinde (88 зв.) та ін.

Основна і здрібніла чи пестлива форми іменника дуже часто подаються в одній

реєстровій статті (і відповідно переклад), як і словотворчі варіанти іменників, прикметників,
дієслів, прислівників, напр.: gloria, gloriola (140 зв.), hesperus, kesperugo, nis (146),
educatio, educatus, us (106), dispar, disparilis (99 зв.), corporalis et corporeus (78 зв.), dormito, dor-
misco (102 зв.), crocare, crocitare (81), diutine, diutale (101) i t. n.

Відзначимо, що реєстрові слова, які належать до іменних частин мови, подаються

в формі називного відмінка, дієслова в формі 1 ос. одн. теп. ч., зрідка в

інфінітиві. При іменниках часто наводиться форма родового відмінка однини (множини
в pluralia tantum), при дієсловах форма II ос. одн. теп. ч. Короткі і довгі голосні в

латинських словах, як правило, не позначаються, однак досить часто над формою -us

родового відмінка однини IV відміни є знак л, над кінцевим -е прислівників, знак, що

нагадує важкий наголос (').
Ще раз підкреслимо: Є. Славинецький на основі тлумачного словника А. Калепіна

зробив власний, оригінальний двомовний словник, застосувавши типову для такого

словника структуру на рівні вимог свого часу.

Праця Є. Славинецького оздоба староукраїнської лексикографії неоціненне

джерело для вивчення історії української мови, бо вона фіксує дуже багато українських

слів, не відбитих іншими лексиконами та писемними джерелами.

Зробити розгорнутий аналіз словникового матеріалу пам ятки у вступі неможливо,

як і важко детально класифікувати його. А тому обмежуємося зверненням уваги майбутніх
дослідників на окремі групи української лексики, зафіксовані в «Лексиконі латинському»

Є. Славинецького.

Пам ятка досить повно відбиває українську побутову і виробничу лексику XVII ст.,

зокрема назви приміщень і їх деталей, назви страв та продуктів харчування, домашніх

речей, одягу, знарядь, сировини, продуктів виробництва, засобів пересування; військову
лексику, напр.: колибы (184), колиба (51), стайня (238), ятки (50 зв.), сѣни двора (53),
склепъ, комора (133), горница (95), го(с)ти(н)ница, ко(р)чма (293), кроква (245 зв.), коми(н)

(48), одверіе, по(д)поры(51), Граты, решо(т)ки (52), ука(з) смѣшенія плево(м) [с]о бла-

то(м), лѣпяница (6); юха, поли(в)ка (80), тѣсто пряженое (70), колачь, пирогъ (65 зв.),
солодъ (44 зв.), масло (44 зв.), пиво (43 зв.), колбаса (43), вариво (36 зв.), каша жи(т)ная
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(34 зв.), су(х)ва, розинокъ (33 зв.), печеня (32 зв.). юла(д)ки смаженики (31 зв.), ме(д)ъ
питы(й) (26 зв.), росо(л), пища солона (212 зв.), каша, крупи (196), медъ прісни(й) (186),
тісто (185), браиіно січе(н)ного мяса, бі^ось (163 зв.), сла(д)чавки хліби (136 зв.), ква(с)
(128 зв.), бобов(ъ)ныкъ, пирогъ з бобу (125 зв.), пирогъ в(ъ) мас(ъ)лі (113 зв.); діжа (182),
родъ сосуда, нали(в)ка (112 зв.), наливка, наливало (142 зв.), чашка, келишокъ (84), цебе(р)
(49 зв.), до(й)ница, до(й)ло (49 зв.), кружка (49), горшркъ (45), шполоникъ (303), солница,

солило (266), фіялъ, чаша (227 зв.), блюдо, солило (216 зв.), блюдо глубокое (136 зв.);
постилало, матерацъ (82), подушка (82), постеля, покривало (164 зв.), мати, рогожи (132 зв.),
лава (268 зв.), су(н)ду(к) (61 зв.), ли(х)та(р) (48 зв.); тісноха, опоясанїе бевицъ (51 зв.),
шапка, капелюшъ (136 зв.); по(н)чоха (277 зв.), гуня ко(с)мата (20 зв.), коца(к), платокъ

(21 зв.), каптуръ (39), гащи, се(р)дакъ (43), чепецъ, чепъ, власовъ покрывало (49), ходяки

(50), рукавица (57 зв.); коса, серпъ (126 зв.), соха, древо, вила (135 зв.), граблі, волока,

борона (169 зв.), мотика, се(р)пъ (177), граблі, грабелки (253 зв.), лемешъ (44 зв.), пряса,

тиска (237), токарское длато (299), ножици, кліщи (133), ковало (6 зв.), пила (144), (вела

(79 зв.), щотка (68), ступа (42), верша (119), удица, гачокъ (144), кочерга (263 зв.), мотовило

(139 зв.), утокъ ткацки(й) (177 зв.), решето (80 зв.), гвоздъ (108 зв.), чопъ (113), па(л),
по(д)пора (213 зв.), тичъ, по(д)пора (218); галу(н) (18 зв.), бляха (43), солово (207), смола

(230), живица (41 зв.), бумага, баво(л)на (38 зв.), купе(р)ва(с), чернило, купоро(с) (56),
салітра (26), живое сребро (149), мілъ, вапна, кре(й)та (143), мілъ, вапно (46), повста,

прядиво (177), руно, вс(л)на (307), крохма(л) (21); возъ (49), каріта, во(з) (40), возъ,

колесница, ри(д)ванъ (115 зв.), комяги, лодїи (64), лодя, чо(л)нъ (137), поромъ (233 зв.); куля,

стріла (176), самострілъ (38 зв.), міхань, каменомета(л)ница, самострілъ (52), броня

(12), булава, же(з)лъ (62), таранъ, баба, убивало (130 зв.) та багато інших.

Тут маемо майже всю сукупність назв на означення спорідненості й свояцтва, окремі
назви звичаїв, напр.: долгъ, родъ, челя(д), домочадъство (126 зв.), прапраді(д), прабаба

(1 зв.), прапрадідны(й) о(т)цъ (34), праправнуко (в) снъ (34 зв.), сестра прабабы (2 зв.),

правнукъ (2 зв.), внуччинъ мужъ (242 зв.), братовая (140 зв.), дя(д)ко, бра(т) мтре моея

(37 зв.), свекровъ (202), те(с)т(ъ) (277 зв.), сватъ (246), сваха (246) та ін., абручини

(281 зв.), преносини бра(ч)нии (259), поми(н)ки (160 зв.) тощо.
У пам ятці є громадсько-політична і юридична лексика, напр.: воєводи, сотници

(279), подсотникъ, намісникъ (285), горо(д)ничїи, горо[до]пре(д)статели (51 зв.),по(д)-
ска(р)бі(й) (13), по(д)воевожи(й) (40 зв.), городови(й) писа(р) (293), (а(т)пись (25 зв.),
позиваю на судъ (77), залогъ (31), заложникъ (204), ми ви(н)ни, за нами (200 зв.), да(н),
мито (278 зв.), да(н) жи(т)ная, дохо(д), побо(р), правило, визерунокъ (49), до(л)гуне з-

сенїе бе(з) пінязе(й) (4 зв.), ка(з)н(ь) піняжная, вина (193 зв.), куна зелі (з)на (65) та

багато інших.

Словник прекрасне зібрання ботанічної номенклатури. Тут представлені різні
назви культурних рослин: пиро, жито, рожъ (106), горо(х) (58 зв.), ове(с) (36), макъ,

петрушка (26), ле(н) (22 і 211), бобъ (6 зв.; 621 зв.), ячмі(н) (20 зв.), гречка (80 зв.), ярица,
жито ярое (227 зв.), диня (220), цебуля (46), че(с)нокъ (17 зв.) та чимало інших.

Дуже повно відбито назви диких рослин: ша(л)вія трава (107 зв.), материнка трава

(58 зв.), щи(р) зело (58), роевникъ трава (57), по(д)білъ вело (56 зв., 29 зв.), руменъ и ма-

руна трава и коко(р)на(к) трава (56 зв.), бо(з) трава (56), лепъ, омела (51 зв.), мята

червоная (50), пово(й) зело (49), кропива лісная (48 зв.), грибъ (135 зв.), ломикаме(н) вѣло

(46 зв.), ноготокъ (44 зв.), переступъ трава (43 зв., 20 зв.), папоро(т) зелие (42), буквица;
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рута зелие (40 зв.). ярина зелие; (ома(н) зелие (39 зв.), лобода зелїе (34 зв.), борщъ зелие

или ме(д)віжая лапа (33 зв.). звонки зелие (321), ро(с)хо(д)ни(к) зелие (31; 271 зв.), челє-

рица зелїе (25. 116), покри(к) зелїе (18 і 24 зв.), кури(й) слѣпъ зелїе (21 зв.), слі(з) велики(й)
(21 зв.), пороетъ зелїе (16 зв.), васи(л)ки по(л)нїи зелїе (6), (осетъ (4), поли(н) (3 зв.),
лобода (58), барвінокъ (62 зв.), зелїе подоро(ж)никь (19 зв.), выка трава, зелие (310 зв.),

го(р)дови(д), лоза че(р)мная (310), живоко(с)тъ (292), люби (с)токъ трава (277 зв.), бабка,

язичо(к) трава (231), соки(р)ница трава (208 зв.), спорижъ (196), пижмо (193), комоница
(187 зв.), табака, німица (149 зв.), стокрот(ь) трава (138 зв.), вересъ трава; козело(к)
трава (114 зв.), роме(н) трава (58) . хвощъ (53), дяге(л) коре(н)\ рожа дивая, со(н) зелие

(22 зв.) та дуже багато інших

Такою ж мірою представлено назви різних кущів, дерев: купина, малини, (ожини

(263 зв.), глогъ древо (78 зв.), ліщина древо, ліска (79), слива древо (246), те(р)нослива
(281), груша древо (26), ябло(н) лісная (29), крушина древо (177), букъ (115 зв.), береза
(40), дубъ (55 зв.), ялина (152), грабъ (51), кле(н), яво(р) (140), ясе(н) древо (44 зв.), (о(л)ха
древо (17 зв.), тополь, осика (6), вязъ древо (313), тис древо (277 зв.) і т. д.

Праця Є. Славинецького повно фіксує назви тваринного світу (комахи, риби,
земноводні, птахи, ссавці): чміль (44 зв., 42 зв.), паукъ (28 зв.), блоха (247 зв.), блощица, сме-

(р)доха, кло(п) (59), стоногъ (208), молїе восковое (4 зв.), сверщки (13 зв.), све(р)щъ, коникъ

(58 зв.), верете(л)ница, ужъ (6 зв.), жаба (253), щука риба (47), лосо(с) риба (22, 266),
ми(н)ту(с) риба (15 зв.), уго(р) риба (15 зв.), осітръ (6 зв.), плотица (16), визъ риба

(315), кара(с) или карпъ риба (58), пстругъ риба (303 зв.), уго(р), піскорь (209), сомъ

риба (140), язь, карпъ (115); бусе(л) (58 зв.), иволга птица (57 зв.), пилю(к), каня (54),
пущи(к), пугачъ, сова.,. (44), чи(р)ка птица (42 зв.), орелъ (28 зв.), жо(л)на птица (26),
гу(с) (23 зв ), гуска (24), качка (22), жа(й)воронокь (15 зв.), дрімли(х) птица о(т) рода
я(с)требь (13), горлица (12), щиго(л) птица (4 зв.), лебедь (84), пли(с)ка, кропивница (59),
ворона (78 зв.), сорока птица (229), вдодъ, удодъ (315), зімородокъ птица (46 зв.), чи(ж)
(50 зв.), нуро(к) птица (66), яструбъ (302 зв.), итакъ птица (284 зв.), га(й)воронъ птица

(280 зв.), чапля птица (231), пава (218), чайка птица (215 зв.), дрофа птица (212), ко(с)
птица (188 зв.), индикъ, индичка (186 зв.), пли(с)ка птица, крутиголовъ (171), ли(с)ка
птица (137), дро(з)дъ (129 зв.); се(р)на (49), вепрь дики(й) (26), ло(с) (16), ту(р) звіръ
(294), ласица (195) та багато інших.

У словнику є численні терміни з галузі анатомії, фізіології людини, назви, пов язані

з діяльністю організму, назви хвороб тощо: віница (94), голенъ, голінка (81), коїст] хреп-

товая. чемеїр], мозг (118 зв.), хребетъ (103), стегно, бе(д)ро (128), (оболонка чревесь...

(113), блонка или чепе(ц), в не(м) же родитъся (о(т)роча (271 зв.), сли(з) около чрева...

(2зв.), ...увивало зачатого плода (2), недоноше(н)ни(й) пло(д)(3),забаженїе... бременити(х)
(61 зв.), мокротини (95 зв.), блеватина (315), породіля (247), дихавица (104 зв.), ячмене(ц)
в оку (56), иіу(м) о(т) пьянства, главы спячка (50 зв.). кила. про(р)ва (44), жабка по(д)
язико(м) немо(щ) (39 зв.), сухоты немощъ (34 зв.), оспица, немощъ діте(й) (34 зв.),
пухлина (27), гно(й) в (очесе(х) (175), проказы ви(д) (18), струпи (8), брадавка (7), бігунка*
недугъ чревни(й) (177), спячка недугъ (66), рожа недугъ (115), лииіа(й), струпъ (154),
ламанїе со(с)тавовъ (168), корчъ недугъ (280), (ослабина (150) та низка інших.

Чимало в «Лексиконі латинському» термінів із галузі філології, напр.: инорічїе,
иносказаніе (17), иноположенїе или измѣненіе, (образецъ си(н)та%и(й)ски(й) (17 зв.),
подобие, образецъ вити(й)ски(й) (23 зв.), о(т)ноіиенїе, образецъ вити(й)ски(й) (21 зв.)»
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анапестъ, нога стихотво(р)ная (21 зв.), анътива(х), нога стихо(в)ная (24 зв.), стихъ смѣш-

ны(й) (121 ), припѣ(л), гласа удареніе (4 зв.), «арѣчі'е (11), о(т)ятелны(й) паде(ж) (2 зв.)

тощо.

Привертають увагу назви небесних тіл, сузір їв, напр.: пе(с) звѣзда (48 зв.), возъ

нбсни(й) з звѣздъ (274), возота(й), знаменіе нб(с)ное; возъ на нбѣ (29 зв.), козоро(г) звѣзда

(121), водолѣя, знаменіе нб(с)ное (28), кометы, звѣзды власи(с)тые (6 зв.), ме(т)ла на

нбси (55), де(н)ница, зоря у(т)ре(н)ная (36 зв.) тощо.

Немало в пам ятці й географічних термінів, назв рельєфів, напр.: слатина, (окно,

где вода солоная (266), тѣснота межи горами (249), калужа, езеро, блато (214), езеро, ставъ

(282), ровъ, яма, прекопъ, (окопъ (133).
«Лексикон латинський» дає цінний матеріал для вивчення історії українського

словотвору.

Серед іменникових утворень відзначимо назви із суф. -аръ, -никъ, -тєль, -ецъ, -ачъ,

-акъ та ін., композити напр.: угляръ (50), козя(р) (121), коза(р), козопас (49), о(с)ля(р),

о(с)лопа(с) (32), нивари, орачи (15), (овчаръ (315). скляръ, гу(т)никъ (312 зв.), го(н)чаръ,
скуде(л)никъ (231), ниварѣ, селяне (227), куха(р)ка (131 зв.), котляръ (119), селянинъ,

нива(р), (ора(ч) (264), мечникъ (181 зв.), птичникъ (211), мраморникъ (250), дручни(к)
на щу(д)ла(х) (141), присе(л)ни(к), сосѣда (5), клеве(т)никъ, винитель (5 зв.), торгов-

нчкъ (14 зв.), ключникъ (62), садовникъ (29). реме(с)никъ (31 зв.), долбачь (53 зв.),
бабникъ (38 зв.), купецъ (198), швецъ (267 зв.), воловецъ, волопа(с) (43 зв.), ткачи (177 зв.),
иівачь (7 зв.), трубачъ (44); горни(й), горакъ (192),рибакъ (230), дуракъ (283). точило (17 зв.),

че(р)пало (25 зв.), пища(л)ка, пищо(к) (36 зв.), бѣгунъ (194), неукъ (161), негодяи (194 зв.),
колодѣй (51). качкопа(с) (22), кротория (293 зв.) та багато інших.

Деякі словотворчі групи іменників виділимо окремо.

Впадає в око величезна кількість абстрактних назв, насамперед із суф. -їе (-нїє,
-тїє), -ость, -ина, -ота, -ство та ін. типи, напр.: щадѣние, скупо(с)ть (215 зв.), гуденїе

(42 зв.), блеянїе, беанїе, беканїе (38 зв.), жиловато(с)ть (198 зв.), часто(ст), частина

(80), ме(р)зо(с) тъ, стенаніе, иканіе (276 зв.), блѣдо(с)т(ъ) (312 зв.), те(р)пкость (6 зв.),

го(р)чавость (6 зв.), сѣдина, сиви(з)на (49), би(с)тро(с)т(ъ), бистрина (253 зв.), кривина

(11 зв.), тишина (42 зв.), нагота, голота (201), сухота (ЗО зв.), красота, доброта (40),
вдовство (310 зв.), дѣвство (311 зв.), нищета, убозтво (187 зв.), оскудѣніе, недостатокъ
(220), намова (75), умова (71 зв.), нагорода (68), перестрога (53). потѣха (278 зв.),
досада (203), послѣдокъ (129) та багато інших.

Пам ятка засвідчує кілька типів назв приміщень, в тому числі з суф. -ник, -ниця,
-ня (-арня), -овня тощо: плевникъ (213) (тобто половник), вечерни(к)ъ, мѣсто вечери (64),

парница, ди(м)никъ (306), холо(д)ни(к) (48), пивница, хранителница (54), пѣсковня

(29 зв.), ткателня (34 зв.), воловня (42 зв.), козя(р)ня (12}, (овчарня, дво(р) (овчи(й) (212),

дриво(т)ня, мѣсто дровъ (177) (пор. древня, купа дровъ 185) та ін.

Назви молодих істот не відзначаються різноманітністю типів. Крім слова щеня,
всі мають суф. -я (-ятко), напр.: щеня..., жребя..., звѣря(т)ко (2 зв.), дитя, робя (248 зв.),
ягня (36 зв.), порося (52 зв.), пся (52 зв.), голубята тощо.

Пам ятці притаманні численні назви заростей, рослинних масивів із суф. -ина; зрідка
маємо утворення з суф. -никъ, напр.: рогозина (50 зв.), вязина (313), тернина (281)
вербина (266), папоротина (130), сливина, сливни(й) садъ (246), глоговина (78 зв.), кипарисина
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(83), буковина (115 зв.), дубникъ (251). Очевидно, ці утворення відбивають особливості

рідної говірки Є. Славинецького.

«Лексикон латинський» фіксує численні здрібнілі й здрібніло-пестливі форми
іменників усіх граматичних родів.

Насамперед привертають увагу такі форми ім. чол. р. з суф. -окъ, -ечокъ (-очокъ),
-икъ: сто(л)по(к) (40), гласокъ (33), паучокъ (28 зв.), вершокъ (26), дружо(к) (20), возокъ

(83 зв.), котелокъ (63 зв.), внучокъ (198), бочокъ (174), мѣшокъ (132), порошокъ (34 зв.),
синокъ (130), стишокъ (107 зв.) та ін.; вощечокъ (55), го(р)щечокъ (37 зв.) тощо, калачикъ

(105 зв.), гвоздикъ, ключи(к) (62), хряищкъ (51), ножи(к), (обручи(к) (23 зв.), столикъ

(1), веприкъ (234), серпикъ (126) та ін.

Дуже часто трапляються форми ім. ж. р. з суф. -ка, зрідка -очка (-емка), -ица: папо~

ротъка (130), ручка (183 зв.), рибка (230), душка (23), паличка (38), ко(з)ка (49), колибка

(51), горка (62 зв.), сочевичка, глинка (58 зв.), я(м)ка, ди(р)ка, щили(н)ка (53 зв.), вечерка
(64), мииіка, мишица (194 зв.), рабы(н)ка (22), во(д)ка (28), качечка (22), жоночка (316 зв.)
і т. д. (пор. ножички, клЪщики 133).

Подібні форми ім. сер. р. представлено із суф. -це, -ко, -емко: се(л)це, по(л)це (14 зв.)
колѣнце (34 зв.), жалце (7), (вко(н)це (128); очко (206),ушко (36 зв.),гнѣздечко (198 зв.) тощо.

Прикметникові здрібніло-пестливі форми трапляються, між іншим, із суф. -с(н)ки(й):
бѣле(н)ки(й) (16), леге(н)ки(й) (176), бѣдне(н)ки(й) (190 зв.) та ін.

У словнику Є. Славинецького знаходимо силу найрізноманітніших прикметників
(якісних, відносних, частково присвійних), напр,: смагли(й) (285), пла(с)коноси(й) (276
зв.), близковидъ (195 зв.), зимни(й), зимови(й) (149 зв.), крова те(л)ная (148), щолѣтни(й)
(148 зв.), пелеси(й), полови(й) (139 зв.), поростови(й) (16 зв.), нагородний (15 зв.),
остры(й) (5 зв.), замо(р)ски(й) (300 зв.), загорни(й) (ЗОЇ), пронирливь (285 зв.),
драхли(й), смутни(й), ско(р)бни(й) (302 зв.), невесели(й), посупле(н) (155 зв.).

Особливо багатий матеріал дає «Лексикон латинський» для досліджень історії

прикметникового словотвору. У пам ятці серед прикметникових заслуговують на увагу утворення

з суфіксами -Н-, -яный (-аный), -овый, -явый (-авый), -истый, -ястый (-астый), -оватый,
-атый, -ивый, -ий (<-jbn), -кий та преф. при-: овсяны(й) (36), дыхавичны(й) (23),
пшеничная (16), (оборучны(й) (12 зв.), мрачны(й), мгля(н) (46 зв.), городны(й) (51 зв.), пневы(й),
колодяны(й) (53), кашани(й) (248), мѣдяны(й) (12), оловная (18), шипковы(й), шипча-

ны(й) (38 зв.), бобровы(й) (51 зв.), бобковая (51), каштановы(й), мушкатовы(й) (38 зв.),
че(с)ноковы(й) (17 зв.), кленовы(й) (5 зв.), ясенови(й) (133 зв.), буковы(й) (126), бѣлявы(й)
(124 зв.), жол(ъ)тави(й) (131), гори(с)ти(й) (192 зв.), кончисти(й) (204 зв.), склепи(с)-
ты(й), дупни(с)ти(й), выдо(л)ба(н) (70), де(р)ни(с)ты(й) (46), власы(с)ты(й) (46),
уша(с)ты(й) (36 зв.),глиня(с)ты(й) (30), трависти(й) (14\), (йкни(с)ты(й), шко(н)ны(й)
(128 зв.), нѣтри(с)ти(й) (199 зв.), ямоваты(й) (12 зв.), диравы(й), доловаты(й), жоло-

боваты(й) (53 зв.), бурый, плешева(т), лысоваты(й) (44 зв.), росоховаты(й) (43), клеіо-

вати(й) (140 зв.), дѣрковати(й) (135 зв.), мѣховати(й) (132), гаковати(й), круковати(й)
(205), гривати(й) (168 зв.), чолати(й) (134), пьянчивы(й) (6 зв.), сва(р)ливы(й) (70),
липки(й) (175, 230), слимачое (40 зв.), росѣо (214 зв.), лысова(т), прилысы(й) (47 зв.),
приостръ (7 зв.), присини(й) (285), приква(с)ни(й) (285), пририжъ,жо(л)тави(й) (264),
жо(л)тави(й), прижо(л)ти(й) (181), привеликъ (141 зв.), смагли (й), приче(р)ни(й) (136)
т-а багато інших.

Цікаві складні прикметники з другою частиною композита -видный,-образный, що
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має функцію, подібну до функції суф. -оватый, -истый: се(р)пистїи, се(р)пови(д)нии
(126 зв.), мрежовидни(й) (260 зв.), гребенови(д)ни(й) (218), лукови(д)ни(й) (31), коры-

товібра(з)ны(й) (48) та ін.

Засвідчено ад єктивовані дієприкметники на -лый, напр.: доросли(й) (11 зв.), дупли(с)-
ты(й), випукли(й) (50 зв.), спотіли(й) (288 зв.), сохли(й) ко(р)мь (181 зв.), сухи(й),
вигоріли(й) (261).

«Лексикон латинський» скарбниця дієслівної староукраїнської лексики.

Подамо кілька прикладів: нагорожаю (68), cidtyo, сивію (49), посміваюся (17 зв.), глажу,

прилизую, лижу (17), білю (16), гадаю, пророкую (8), громажу (7 зв.), мажу (2 зв.), чешу, во(л)-
ну чищу (50 зв.), лажу (274 зв.), дити(н)ствую (259 зв.), клюю, пробиваю носо(м) (263),
пряжу (161), волочу ногу (293 зв.), моргаю (201 зв.),силю(с) (199 зв.), молочу (124), трепещу,
боюся(\20 зв.), нарікаю (230), літую (13), зимую (149), літствую, літо провожу (23 зв.),
сербаю, хлииічу. хлобаю (279).

Тут, зокрема, добре засвідчені дієслова на означення процесів, пов язаних із
звуковими явищами: плачу, квілю (205), хлехощуся, регочуся (45), моркочю (67 зв.), іиепетліти

шепетати (38 зв.), шумлю, шепчу (165), гупаю, аки сова, гуду, кричю (44), тупкаю (291)»
квокчу, квочу (140), квичю (142 зв.), щебечу (134), кракаю (78 зв.), скве(р)кочу, цвіркаю,
(229 зв.), глекочу. яко буселъ (140), блеяти (38 зв.) та ін.

Привертають увагу й безособові форми дієслів: зоріетъ, світаетъ (97 зв.), вече-

ріетъ (11), све(р)бить мя (246), гади(т) ми ся (197 зв.) та багато інших.

Досить велику групу становлять різні префіксальні дієслова, напр.: вставляю

(9), визубити (105 зв.), виродитися (88), видо(л)бати (50 зв.), © (т)туляю (261), (о(т)рі-
зую (3 зв.), (о(т)доюю; (окопую (2), (о(т)гризаю (3), о(д)скакую (3 зв.), (о(т)викаю (3 зв.),
(опаляю (4), (окружаю, обхо(ж)ду (19), (оскубаю (110 зв.); прирізую, обрізую (4 зв.),
прирастаю (8), приліпляюся (8 зв.), прикопую (14), прикусую, пригризую (9 зв.), прилучаю,
привязую (9), пропиваю (71), подсмикаюся, прилізую (286 зв.), по(д)мигаю, наво(д)няю
(17 зв.), распрягаю, розлучаю (2); урізую (83 зв.), ускоряю, по(с)пішаю (4 зв.), уриваю
(51), удвоюю, придвоюю (8) і т. д. З цих прикладів бачимо, як часто виступає закінчення

-ую, що свідчить про поширеність у XVII ст. суф. -овати.

Крім звичайних у давніх текстах прислівників на -о, -в, -Ѣ, у пам ятці багато інших

прислівників та адвербіалізованих форм, напр.: дробно (190), боязно (203 зв.), слабо, ла-

годно (258), мятежні, бурливе (304), единоста(й)ні (314), кра(с)но, добро (40), доброхот-

ні (40 зв.). царско (39 зв.), варварско, грубо (39), бабско (23), дружгско (20), мало про-

(с)тра(н)ніе (20 зв.), скоро, спішно (54), скупо, щадно (224), долі, низу (160 зв.), молчкомъ

(293 зв.), впятерню (252), помалу, косно; ступою (218 зв.), бігомъ, скоро (83 зв.), завзгля(д)
(68), уривате(л)ні, ури(в)комъ (51), законні, уставомъ (72), подробну (33; 296 зв.),

наполи ра(з)дранъ (272 зв.), напослідокь (234 зв.), стопоходящии кони иноходомъ (298 зв.),

купно, громадою (5 зв.), подмітаю, мещу вгору (285 зв.) тощо.

Характерні прислівники найвищого ступеня з кінцевим -и: пьча(л)ні(й)ши (278 зв.),
про(с)ті(й)ши (276 зв.).

Засоби перекладу латинських прислівників часом дуже цікаві, напр.: cuneatim

плъками (82 зв.), filatim по нити (130), indefesse без труда (158 зв.), centuratim по со(т)ни,
сотнями (54 зв.), опісі на едини (314), vesperi в(ъ) вечеръ (309 зв.) та ін. Це зайвий дока*

того, що автор творчо підходив до справи, не прагнув будь-якою ціною перекладати реев-

трове слово словом тієї ж частини мови.
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Фіксує словник також Інші частини мови, зокрема вигуки, напр.: ахъ (15, 143), ахъ,,

уа (169), ха-ха (143), оле (202), цы(т), ну, ни-ни (144 зв.), ги (224 зв.) та ін.

Видаваний текст пам ятки придатний також для студій над історичною морфологією-

української мови, оскільки в ньому трапляється чимало відхилень від норми

церковнослов янської граматики, що відбивають живу народну мову, напр.: щерщекѣ (79 зв.),
іргбгні (47), жоравлі (311 зв.), комарі (246), коні (147),велрѣ (246); з бобу (125 зв.), суду

(о(т)ложгніг(\7\),празникъ цареві в(ъ) Ан(ъ)вингхъ (232) ,вкораблі плаваю (197); тве(р)-
$ині (44 зв.), част(ъ) бока в(ъ) свині (152), в іилиі корабе(л)никъ (145); вре(д) в оку

(45 зв.), © здравиі (171); ателянскиї [І] басни (35), бывагмиі (179 зв.), беззубниі діти

(161) тощо.

У словнику містяться й матеріали для дослідження історії словосполучень
української мови, напр.: сіть на мииіи (194 зв.), сіроычни(й), сіри(х) очесъ (140), мова до конг(й)^.
ласканія, пле(с)канія (233 зв.), бога(т) чредою (ЗО зв.), бога(т) в скоты (218 зв.), кручо(к')

у дверей (50 зв.), ость у класа (ЗО зв.) тощо.
Відхилення від традиційного правопису в публікованому тексті відбивають багато

явищ звукової системи живої української мови XVII ст. Українські фонетичні риси

відображені в текстах усіх почерків, насамперед першого, другого й четвертого.
Пам ятка слабо відбиває континуанти етимологічного о в новозакритих складах.

Дуже рідко знаходимо у на місці о, в: куку(л)ны(й) (13), (остругъ, (ограда (305), кост(ъ)
еолюнная (291). Частіше виступає і на місці етимологічного в в новозакритому складі,

напр.: чміль (44 зв.), селезінка (281), віпрь (234) та ін.

На місці наголошеного Ѣ іноді маємо и, напр.: (обижду (221 зв.).
У першому й четвертому почерках зрідка трапляється е на місці ненаголошеногй і:

лгщи(н)ны(х) (45), сліпію, але слепіющи(й) (46 зв.), ценю, мню, але ціните(л) (ІЗ)-
левици, аки де(с)ници (268 зв.), при стені (297 зв.), перегжджаю (300) та інші слова.

Іноді Ѣ вживається на місці етимологічних и, ы, напр.: прісно, вічні (224),

прісний), вічни(й) (224 зв.), рікаю, але рыкъ (264), усміраю, укрочаю (102 зв.), гріміти

(94), зімородокъ птица (46 зв.) та ін. Можливо, що ці випадки відбивають вимову нового,

звука, близького до і на місці и, ы. Що на місці Ѣ вимовлявся звук, близький до і, свідчать

fнаписання типу рисіи (214 зв.), червіе (79 зв.), іиалвія (148), в компаній (16 зв.),

странствіе (221 зв.), воінъ (144), успокоіте(л) (213) та ряд інших, а також написи слов янських

слів латинськими літерами, наприклад, desum nismo (93 зв.).
Привертає увагу паралельне написання а в першому складі на місці о в слові калачъ

(192 зв., 296 зв.), хоч звичайно тут маємо колачъ.

У всіх почерках плутається написання ыта и, а в четвертому и панівна (ы пишеться-

дуже рідко), напр.: ягоди, язви (109), ра(з)сипанъ (99), упиваю (100 зв.), зуби (81 зв.),
визубити; визубленъ (105 зв.), випасенъ; випасенїе (91), виродокъ (88), вида(н) (105 зв.),
видовбати (50 зв.), унили(й) (200 зв.) і т. д.; сты(х) (4 зв.), прибиты (14), вьінословїг (13 зв.),
сопргзыраю (69 зв.), рещы (96), змы(й) (103), судылищны(й) (83), часты тілесні», жиламьи

и артириямы (81), свываю, мотаю (77 зв.), разбываю, выражаю (108), тако лы (111), губы
те(л)ны(й) (120 зв.), умыраю; димъ (120) та ін.

Відповідно до давніх ръ, рь, ль перед відкритим складом зустрічаємо ри, ли: дривотня
(117), гримлю (221, 261), блистаюся (111) та ін.

Засвідчено окремі випадки вживання -ов- на місці давнього -вл-, напр.: видовъбанъ

(18 зв.), повста, прядиво (177) (пор. ще: древа выдуванія 53).
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Приклади, в яких можна було б вбачати вимову ненаголошеного є, як и, недостатньо

певні, напр.: persedo присижую, сижу (225), platanus репина, але plataneus репенови(й)
(231), терпиливи(й) (298), solicitissime печалні(й)іии (278 зв.), simplicissimi про(с)ті(й)-
иіи (276 зв.) і под.

Засвідчено небагатьма прикладами чергування у в: всыновляю (10), ...бока в(ъ)
свині (152), обнажите(л)ница у баня(х) (26 зв.), споеніе ребрь у хребті (281 зв.)
та ін.

Дуже часто виступає о на місці е після шиплячих перед споконвічно твердим складом,

напр.: жол(ъ)тави(й); жо(л)тію (131), жонати(й) (184 зв.) та ін. (пор. щежураве(л)
(142 зв.), вчора (146), чо(р)ная (79 зв.), чорнуха (186 зв.), чоло (134), чо(л)нъ (192), шо(л)къ;
иіо(л)ковы(й); в ию(л)къ (274 зв.), рещо(т)ки (52) та багато інших).

Пам ятка фіксує велику кількість повноголосних форм, причому нерідко в одній
статті маємо неповноголосну форму (іноді польського типу), а в сусідній повноголосну:

жолобоваты(й) (53 зв.), дере(н) (53 зв.), поздоровленіе (73 зв.), стерегу, а нижче стре-

женіе (83 зв.), плотно то(н)кое, а нижче полотняны(й) (50) тощо.

Надто часто зустрічаємо українські рефлекси *dj, *tj: глажу (88 зв.), (обвожу (59 зв.),
привожу (8), блужу (133), хлехочюся, регочюся (45); укрочаю, крочю (58 зв.), свічуся (152 зв.),
(охочу (152 зв.) тощо. Написання ю після ч свідчить, очевидно, про м якість цього

приголосного у мові писарів (пор. ще мягчю 66 зв. і под.).
У живій мові писарів, очевидно, не розрізнялись звуки р і р , про що свідчить часта

відсутність йотованих після р, а також гіперичні написання йотованих, напр.: кручркь,
але нижче крюками (50 зв.), куру (209 зв.), увіряю, свірую (5), усмираю (106), ра(с)ка скал-

ная (129 зв.), трю, сотираю (166 зв.), яруся, врю (106), злосмрядни(й) (219), гряждаю
(239 зв.) і т. д.

Про альвеолярний характер звука л у живій мові писарів другого й четвертого

почерків, можливо, свідчить відсутність йотованих після відповідної літери, напр.: противъ

иду, спротивлаюся (76 зв.), ис(ь)лячаю, але нижче ислаченъ (76 зв.), вгсєлуся, радуюся
(125), бладословлю (179), прггладаю (225), блудний (217) (виправлене пізніше у на ю),
пловатглъ (281 зв.) (пор.: каталіоҐъ, згмля шраная 257, де м якість позначено за

допомогою іо) та ін. Щоправда, четвертий писар в одиничних випадках не позначає

м якість «.: припущаю кона ста(д)ного (296 зв.), плінаю (306 зв.).
Нерідко спостерігаємо відсутність епентетичного л після губних, напр.: дробю (14),

діравю (130 зв.), баба при рождгнии, бабю (204) та ін.

Для розрізнення гортанного і вибухового г вживаються різні літери. Вибуховий
звук передається за допомогою літери f, зрідка латинської g, хоч трапляється на його

позначення архаїчний засіб поєднання кг, напр.: ами{да(л) (21), acnapaf зглиг (32),

{иіанътъ (139), 6igocb (163), смаракгдъ (57), згкга(р) (62 зв.) тощо. Африкативний
дзвінкий позначається сполученням дж\ приіжджаю (8 зв.) та ін.

М якість ц позначається дуже рідко.

Зрідка відзначаються позиційне оглушення чи одзвінчення приголосних, різні

асиміляційні явища, напр.: мя(х)кая (18 зв.), хргптовыя (38, 63 зв.), щутъ (139 зв.) замість

щудъ, [х]лгпчу, хлгбаю (121), щастя (279 зв.), по(л)ля(н) (222), сожитг(л)ство браиіно

(77 зв.), тобто брачно\ згромаждаю (63) та ін.

Не можна оминути деяких особливостей фонетики слів латинського й грецького1

доходження перекладної частини.
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У латинських словах часто зберігаються подвійні приголосні, а після л (особливо
в словах латинського походження) пишуться йотовані я, ю, що вказують на м якість,

напр/ аммонѣякъ (20), сибилля (275 зв.), Плюто(н) (128), каталіоръ (257), плянети

(230 зв.), долявели(н)скїи (102), в лямпадѣ (108 зв.) та ін.

Цікаво, що слова грецького походження часто транскрибуються в перекладній
частині не за латинською, а середньогрецькою фонетикою (однак непослідовно): артириямы

(81), вя(л)са(л<) (38 зв.), анътива(х) (24 зв.), вукгра (44), сикера (275), кисъ (61 зв.),

нарцис (рослина), але нарки(с) каме(н) (196 зв.).

Другою важливою пам яткою, що також публікується тут, є «Лексикон словено-

латинський» А. Корецького-Сатановського і Є. Славинецького. Основну роботу над

укладанням «Лексикона словено-латинського» здійснив, безсумнівно, А.

Корецький-Сатановський. Яку участь узяв у цій роботі Є. Славинецький, встановити важко. Очевидно,

реєстр словника підібрав А. Корецький-Сатановський, а Є. Славинецький брав участь

разом з ним у підборі латинського перекладу, особливо слів, узятих із «Лексикона»

П. Беринди. «Лексикон словено латинський» має в реєстрі близько 7500 слів. Характер
реєстру «Лексикона словено-латинського» зумовлений джерелами його. Згадана пам ятка

відома нам лише за мікрофільмом Паризької національної бібліотеки, за яким її

публікуємо й аналізуємо.
Суто «словенська» частина взята з «Лексикона» П. Беринди. що з ясовується при

зіставленні реєстрів обох словників. Важливо відзначити, що з «Лексикона» П. Беринди
іноді береться не тільки реєстрове слово, а й частина українського перекладу його,
особливо при порівняно рідко вживаних або зовсім незрозумілих для ширшого кола

читачів слів. Наприклад: вершу, молочю: витаю, гощю та ін.

З перекладної частини праці П. Беринди, як бачимо, автор бере насамперед перше
слово. Але трапляється, що з перекладу П. Беринди запозичено друге чи інше слово

або український переклад «Лексикона» П. Берицди «словенізується». Наприклад: Двекую,
румингаю (пор.: Двекую: зжовую, румиҐаю... у П. Беринди); Глумлюсь, поучаюсь

(пор.: Глумлюсь.... Завше оучусь... у П. Беринди); Глипаніе, е(ж) есть сѣмо

и онамо позиранїе (пор.: Глипанїе: Погльдан(ь)е. Ты инамо глипаеши, и ино бесѣду-
еиіи ... у П. Беринди).

У реєстр розгляданої пам ятки ввійшли майже всі слова з реєстру першої частини

і чимало слів з другої («.Им&нъ тлъкованія») «Лексикона» П. Беринди. Зрозуміло, що

українську частину словника П. Беринди використано для перекладу чи тлумачення латинською

мовою. Латинські відповідники в П. Беринди автори «Лексикона словено-латинського»

безпосередньо запозичують або ж доповнюють їх іншими латинськими словами. Наприклад:

«Лексиконъ словено-латинський»

Алканїє. алчба. Esuries. Esuritio

Багоръ. Color purpureus. Puni¬

ceas). Ph[o]eniceus
Голоть. Glaties
Ж^лтяница. Lactuca siluestris

«Лексиконъ» П. Беринди

Алчба... esuritio

Багоръ:... Шарлатоваа фарба.
Purpura

Голоть, ... glacies
Желта ница, ... Lactuca syluestris

Церковнослов янських слів, які взяті не з «Лексикона» П. Беринди, в нашій пам ятці
не так багато.
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Переконливих свідчень зв язку реєстру розгляданого словника з перекладною
частиною «Лексикона латинського» Є. Славинецького ми не виявили.

Важливим джерелом для реєстру й перекладу «Лексикона словено-латинського»

є «Thesaurus polonolatinograecus Gregorii Спаріі» (Г. Кнапського), перше видання якого

вийшло в Кракові 1621 р. Абсолютна більшість українських слів і їх латинських

відповідників словника грунтується на польському й латинському матеріалі Г. Кнапського.

Використання книжки Г. Кнапського уявляється таким: до польського слова чи

виразу підшукувано «словенський» (а найчастіше це виявляється український)
відповідник, а потім,оминаючи латинські приклади з їх паспортизацією, бралися основні латинські

відповідники польського реєстрового слова. При цьому виявлено і власну творчість.

Оскільки тут ідеться знову-таки про генетично споріднені слов янські мови, дуже

часто реєстрове слово «Лексикона словено-латинського» відрізняється від реєстрового в праці
Г. Кнапського тільки фонетично.

Проілюструємо це вибірковими зіставленнями:

«Лексикон словено-латинський»

Калита Ventrale

Калина. Salmjbucus sylues-
tris. Platanus aquatica

Камень. Lapis

Камень немощь. Calculus

Камень четвероуголный. La¬
pis quadratus

Камень дресвяный Tophus
Камень млынный. Molaris
m. subst

Камень московскій. Слуда.
Phlojngites. Specularis lapis.
Sphistus lapis

Каменный дождь идетъ.

Lapidat. Lapideo imbre pluit

«Thesaurus polonolatinograecus»

Kaleta1 Ventrale
Kalina/Sambucus siluestris...
Platanus aquatica

Kamieri pospolity prosty/glaz. Lapis

Kamieri choroba/Calculus
Kamieri ciosany/Quadratus la¬

pis
Kamieri dziarstwisty/Tophus
Kamieri mlynski/Molaris m.subst.

Kamieri moskiewski/vide Skto
kamienne

Kamienny deBcz pada. Lapidat...
Lapideo imbri pluit

У зв язку з цим джерелом у «Лексиконі словено-латинському» маємо багато слів

польського походження, щоправда, оформлених за фонетикою, узвичаєною у

староукраїнській літературній мові. Вони настільки були звичайні в тогочасній мові, що могли

сприйматися як слова власні, навіть «словенські», інакше б укладач не наважився ввести

їх у реєстр. Тим більше, що укладач словника походив з території поширення південно-

західних говірок, де польсько-українські контакти вже на той час мали досить тривалу

традицію. Сюди входять насамперед слова, що відбивають тодішній державний і

суспільний лад, військову справу, виробництво, побут, окремі назви рослин, тварин тощо. Це

якраз та лексика, якої немає в реєстрі «Лексикона» П. Беринди.

Потрібно зауважити, що в нашій пам ятці трапляються окремі слова, «проекції»
яких на український грунт невдалі (оминаємо можливі перекручення й спотворення

переписувачів оригіналу). Наприклад: цвтресь (треба -евъ) птица замість тетеревъ пол.

cietrzew; копецъ vapor flamma(e)... замість копоть пол. корес.

1 Старопольську орфографію подаємо спрощено.
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Української лексики в цій пам ятці набагато менше, ніж у «Лексиконі латинському».

Однак вона дасть добрий матеріал для студій з історичної української лексикології,

словотвору й наголосу. У складі української розмовної лексики XVII ст., що ввійшла до реєстру

пам ятки, знаходимо, наприклад: голота, неосілий; драчь; забобони; забобонний; зуби

череновїи; ключка за которую кламка западаетъ; кобза, літеплъ, млиннїца, мну ленъ;

мохрі или жуки на книга(х); насажаю кокоиіь; нахиляю, погрібъ или похоронъ, росада,
самопасъ; тайстра ловцевъ; оумысні, съ нарока; штани і т. д.

«Лексикон словено-латинський» добре зберігає традиційний правопис, але

відхилення від нього засвідчують багато загальноукраїнських особливостей фонетики XVII ст.

(хоч далеко меншою мірою, ніж «Лексикон латинський»). Привертають увагу насамперед

факти, що відбивають північноукраїнську звукову систему переписувача пам ятки.

Відзначимо єдиний випадок написання Ѣ на місці о, що відбиває перехід о в і (чи іе)
новозакритого складу: збіже (та й тут Ѣ пізніше виправлено на о).

Іноді Ѣ виступає на місці е в новозакритому складі: припічокъ, жужіль та ін.

Досить повно відбивається північноукраїнське е на місці ненаголошеної Ѣ; плененїе,

еенець, масть целебнам, листва к(ъ) стені прибита, лопатка в тіле і т. п.

Північноукраїнську ж вимову ненаголошеної 'a <Z а засвідчено в написаннях:

липецъ місецъ, наставаетъ місецъ, преждесвещенный, весненый та ін.

До цих же північноукраїнських особливостей відносимо випадки написання твердого

р: еру (замість врю), господарую, побараю (замість побаряю) та ін. Про північноукраїнське
отвердіння промовляють, може, й гіперичні написання м якого р; горохъ пряжений*

оутеряю (замість оутираю) свіщу.
Літери ыта« (свідчення злиття давніх и та и в одному звукові) змішуються надто

рідко: гризу, незлобивий та ін.

До фонетичних особливостей, засвідчених випадками відхилення від тогочасного

правопису в написаннях окремих слів, необхідно віднести вимову л як напівм якого звука:
(вблагаю (замість (облягаю), кламка (замість клямка), емлу (замість емлю), размислител-

ний тощо.

Звукову систему північноукраїнських говірок відбиває відсутність кінцевого й в

окремих прикметниках: говінни, пещренни.

Привертає увагу часте вживання літери Ґ на початку нереєстрових слів: грезновенїе.

Ґре(з)но, гражданінъ и Гражданка, ногъ. Ґрифъ, чястина. Ґустина, Татры Гори, оудоу.
Ґді та ін. На наш погляд, це особливість графіки чи орфографії (завжди на початку слова,

мала літера), а не вказівка на вимову проривного г, бо ж переписувач нерідко писав у
латинських словах h замість g: нарожденій, чїего час henitalis hora, ногъ. Ґрифь hryph, пред-
словїе prolohium, antelohium та ін.

«Лексикон словено-латинський» цінний тим, що на реєстрових словах досить

послідовно проставлено наголоси, що мають бути об єктом окремого детального дослідження.

Загалом пам ятка, відбиває східноукраїнський наголос.

Однак спостерігаємо елементи впливу польського і російського наголосу. Можливо,
впливом російської мови маємо кінцевий наголос, наприклад у словах кишка, вретенд.

«Лексикон латинський» Є. Славинецького та «Лексикон словено-латинський» А.

Корецького-Сатановського й Є. Славинецького відіграли важливу роль в історії укладання
інших словників вітчизняних та іноземних учених.

Ще П. П. Пекарський відзначив, що в Архіві Міністерства закордонних справ збері¬
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гається «Лексиконъ россійскій съ латинскимъ и шведскимъ переводомъ» (№^p-). який

належить до списків з лексикона А. Корецького-Сатановського і Є. Славинецького, лише

в третьому відділі кожної сторінки вписано шведські слова (судячи з почерку, це зробив
іноземець)1.

Відома й інша спроба створення тримовного словника на основі праці А. Корецького-
Сатановського і Є Славинецького. За описом С. Строева, в колишній Королівській
берлінській бібліотеці під № 12 зберігався рукописний «славяно»-латино-німецький словник,

іп 4°, на 439 сторінок. Слов янські слова в ньому написані півуставом кіновар ю. Заголовка
в пам ятці не було. С. Строєв писав: «...Випадок відкрив мені й укладача його. Читаючи

життєпис Лакроза, виданий Жорданом, я знайшов між іншим, що в кінці 1709 р. Лакроз

завершив свій слов яно-латинський словник, який зберігається в Берлінській бібліотеці.

В одному листі в Сен-Желе (St. Gelais) Лакроз говорить, що він вибирав слова для свого

лексикона з багатьох книг, друкованих і рукописних, і користувався слов янським

словником іп 4° на 679 сторінках. Здається, це мав бути словник Єпіфанія Славинецького...,
з яким Лакрозів має велику подібність»2.

З цього «славяно»-латино-німецького словника С. Строєв виписав як зразки досить

велику кількість словникових статей. Зіставлення їх з реєстром «Лексикона

словено-латинського» показало, що автор описаного С. Строєвим словника користувався працею

А. Корецького-Сатановського та Є. Славинецького.

Про зберігання «славяно»-латинського словника Лакроза є й інші пізніші

відомості3. Як пише Г. Ягич, в Лейдені зберігається написаний гарним почерком
кирилівського письма словник із заголовком «Lexicon slavonico-latinum. Summo studio et labore

ex variis auctoribus partim manuscriptis, partim impressis collectum a Maturino Veyssiere
La Croze. Berolini anno domini MDCCIX». Цей словник налічує 679 стор. У слов янських
словах позначені наголоси і вони пояснені латинською мовою, але цьому поясненню часто

передують синонімічні вирази з західноруської (білоруської) і польської мов4. Питання про

зв язок між словником «Lexicon slavonico-latinum» Лакроза і нашим «Лексиконом словено-

латинським» досі не з ясоване.

Як зазначалося, Й. Спарвенфельт (у складі посольства в Росії був у 1684 1687 рр.)

привіз із Москви «Лексикон латинський» Є. Славинецького і «Лексикон

словено-латинський» А. Корецького-Сатановського та Є. Славинецького. Ці словники були важливим

джерелом для власної праці Й. Спарвенфельта, яка складається з двох томів (кожен том

близько 500 аркушів in folio): з лексикона словено -латинського і латино-словенського,

маючи заголовок: «Лезикон(ъ) славено-латинскій, сирѣчъ именъ толкованіе изъ ра(з)ны(х)
славенски(х) книгъ, наипаче же з(ъ) Калєпина на езы(к) славенскі й пре(д)ложена(гсо) мно.

ги(м) тщанїе(м) и велики(м) трудолюбїє(м) собираное и оустроеное чре(з) Іоанна Гавриила

Ивановича Спа(р)венфелта... совершеное въ царствующе(м) велико(м) градѣ Москвѣ лѣта

=£зрчд, а о(т) спсеніА рода человѣческаго^ахпё». В Упсалі ж зберігається ще три словники,
написані рукою Й. Спарвенфельта, зокрема словник у чотирьох томах іп folio (кожен том

має понад 300 аркушів)?. Однак вони досі не досліджені.

1 Див.: П. Пекарский, зазнач, праця, стор. 189.
8 Див.: С. Строєв, зазнач, праця, стор. 115.
3 Див.: И. В. Ягич, зазнач, праця, стор. 909.
4 Т а м же.
8 Т а м же, стор. 64 65.

54



Ще за життя Є. Славинецького невідомий автор уклав (1670) «Лєдїконь языкшвъ,

полскаго и елавенска(гю) ... лѣта^ахо» на 468 арк. В. Погорелов1, який уперше описав цю

пам ятку, з ясував, що в автора був польсько-латинський словник Г. Кнапського, звідки

взято реєстр, і «Лексикон латинський» Є. Славинецького. Укладач «Лексикона» 1670 р-

підставляв «словенське» значення замість латинського, підшукавши його в словнику

Єпіфанія. Своє твердження В. Погорелов ілюструє прикладами. Перша сторінка цієї пам ятки,
що тепер зберігається в ЦДАДА, недавно опублікована2.

Вивчення її показало, що автор «Лексикона» 1670 р., безсумнівно, використав працю
Є. Славинецького. але виявив більше назалежності і власної творчості, ніж гадав В.

Погорелов.
Не з ясовано, чи має зв язок із словниками Є. Славинецького й А.

Корецького-Сатановського «Лексикон языков польского и славеноросского» XVII ст., який зберігається
в фондах Історичного музею в Москві3. Інший словник (що не має титульного аркуша)
цього музею є спроба переробити двомовний «Лексикон словено-латинський» на тримовний
словено-латино-польський словник. Польська частина зроблена до літери Е. Її дописав,

очевидно, власник книги П. Сєменников.

«Лексикон латинський» Є. Славинецького був одним із джерел книги «Лє^їконь тре-

азычный, сирѣчь Реченій славенски(х), єллиногречески (х) и латінски(х) сокровище Из(ъ)

различныхъ древнихъ и новыхъ книгъ собраное И по славенскому алфавіту въ чинъ раз-

положеное» (Москва, 1704).
Одною з найважливіших книг, які використав Ф.Полікарпов, є «Лексикон словено-ла.

тинський» А. Корецького-Сатановського та Є. Славинецького. Цей словник майже повністю

ввійшов у працю Ф. Полікарпова. Щоправда, Ф. Полікарпов, де вважав за потрібне,
усунув українські форми або розширив матеріал, взятий із цього джерела, що видно з

наведених нижче прикладів:

«Лексикон словено-латинський»
Билєнь у молотила
Бичилню

Брозда
Брудъ
Камень четвероуголный
Камень драгїй
Камень дресвяный
Камень в(ъ) алекторѣ
Камень (о(т) горы сѣченый
Камень млинный
Камень млинный ни(з)кїй
Камень орлїй
Камень искусный

Камень с пѣны морскїд
Камень московскій, слуда
Каменистый
Каменникъ
Каменный дождь идетъ

«Лексикон» Ф. Полікарпова
Биленъ оу млатила
Бичилню

Брозда
Брудъ
Камень четвероуголный
Камень драгій
Камень дресвдный
Камень иже во алекторѣ
Камень нетесаный

Камень мелничный

Камень жерновный, нижнїй

Камень орлїй
Камень искусный или

опытный

Камень из(ъ) пѣны морскЇА
Камень московскій слюда

Каменистый
Каменщикъ
Каменный дождь идетъ

1 Див.: В. Погорелов, Сборники и лексиконы..., стор. 100 103.
2Stanislaw Kochman, Polsko-rosyjskie kontakty jQzykowe w zakresie slow-

nictwa w XVII wieku, Wroclaw Warszawa Krakow, 1967, стор. 29 30.
3 T a m же, стор. 27.
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Ф. Полікарпов користувався і словником польсько-латинсько-грецьким Г. Кнапсько-

го, але насамперед орієнтувався на «Лексикон словено-латинський», про що свідчить

більшість прикладів, зокрема наведені вище, хоч би такі, як камень дресвяный чи камень

московскій, слюда.

Прослідки користування працею Є. Славинецького спостерігаємо в тематичному

латино-російсько-німецькому словнику Іллі Копієвського «НоменклАторъ, на рускомъ,
латинскомъ и немѣцкомъ языкѣ» (Амстердам, 1700; перевид. у Петербурзі 1718 і 1720 рр.).
Вони виявляються при зіставленні відповідних статей обох авторів1 *:

«Лексикон латинський» «НоменклАторъ»
castorea, oru(m)... бобровые Castorium бобровый строи

строи
balnea(e), balneum баня, мылня... Balneum мылня, баня

cicada сверщъ, коникъ

bla(e)sus ко(с)ноязычны(й),
шепелявый

anisum ганышъ

Cicada(e) конїкї, акрїдьі
Blaesus шепетл'івыи

Anisum ан'ісъ, ганышъ

Можливо, дубровицьким списком праці Є. Славинецького користувався хорватський
лексикограф Й. Стуллі (Стулич), францисканець із Дубровника, укладаючи свій словник

«Rjecoslozje ilirsko-italijansko-latinsko» (1804). С. Живкович відзначає, що в книжці Стуллі
зустрічаються й українські слова8.

Не виключена можливість, що українська частина латино-грецько-турецько-вірмен-
сько-українсько-молдавського словника XVII ст., що зберігається в Бодлеанській

бібліотеці в Оксфорді, також якось пов язана з «Лексиконом латинським» Є. Славинецького.

Латинський (перший) реєстр шестимовного словника базується також на праці А.
Калепіна. Порівняння матеріалів пам яток справляє враження, що до латинських відповідників

автор української частини міг підбирати відповідники з перекладної частини словника

Є Славинецького:

«Лексикон латинський» Українська частина

шестимовника

сто(л) кухарскі
оддаліті

одымую
наїмую
сло(н)
полуно(ч)ні віте(р)
пуга(ч)
сухарі

abacus сто(л) поваровъ
abalieno о(т)чуждаю, о(т)да-
ляю, о(т)лучаю

abemo о(т)имую
abloco на(й)мую
barrus сло(н)
boreas сѣве(р) вѣтръ, полунощъ
bubo пущи(к), пугачь...
bucellatum суха(р), кусокъ
Ьупе солодъ сло(д)

Проте це питання вимагає ще дальших студій.
Значення видаваних пам яток полягає, отже, не тільки в тому, що вони всебічно

зафіксували українську лексику XVII ст., але вплинули і на наступні словники вітчизня¬

1 Ми користувалися книжкою І. Копієвського 1718 р. видання, що зберігається

в Державній бібліотеці ім. В. І. Леніна в Москві ^шифр
8 Див. зазнач, книжку І. Копієвського, стор. 46, 83, 53, ЗО, 63.
8 Див.: Sreten Zivkovic, Ruske riieci u Stulliejvu rjecniku, «Лужнословен-

ски филолог», XXII, кн. 1 4, Белград, 1957 1958, стор. 263.
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них і зарубіжних учених. З цих пам яток українські слова входили в ширший вжиток. На

прикладі «Лексикона» Ф. Полікарпова бачимо, як завдяки словникам Є. Славинецького й

А. Корецького-Сатановського українські слова трактувалися уже в ті часи як «словенські».

Тексти словників публікуємо за «Правилами видання пам яток української мови

XIV XVIII ст.» (К-, 1961). Зазначимо тільки деякі особливості передачі текстів при їх

транслітерації й підготовці до друку.

«Лексикон латинський», як зазначалось, переписувало кілька осіб, тому оформлення
статей у ньому неоднакове. В одних місцях реєстрові слова написано в пам ятці з великої

літери, в інших з малої. Відповідно не витримано в рукопису системи написання

початкових літер перших слів перекладної частини. Всі реєстрові й початкові слова перекладної
частини даємо з малої літери. Немає послідовності й у вживанні розділових знаків у нашій

пам ятці. Після реєстрових слів в одних місцях досить послідовно ставиться крапка, в

інших кома. Часто в рукопису немає жодного розділового знака. Розділові знаки в

перекладній частині вживаються досить довільно, дуже часто неправильно, що в сучасного
читача може викликати труднощі в розумінні тексту. Єдиний розділовий знак у

публікації кома. Кому подаємо і в кінці реєстрової, і в кінці перекладної частини, оскільки

в оригіналі в цих місцях здебільшого теж маємо розділовий знак (кому чи крапку).
Розділовий знак (кома) між словами перекладної частини грунтується насамперед на фактах
паризького рукопису (там панує крапка), де слова й вирази відділено відповідно досить

правильно, а також на нашому розумінні тексту (ми виходили із значення латинського слова).
На скорочення або неповне написання частини слова (насамперед афіксальної)

в пам ятці вказує двокрапка, яка й залишається в публікації. Коли на це вказує значок

або коли взагалі будь-який знак відсутній, вводимо риску (дефіс) для полегшення

сприймання матеріалу пам ятки. У тих випадках, де в слові за сучасною орфографією мав би

бути дефіс, ми вводимо написання разом, щоб уникнути затемнення особливостей

оригіналу. Скорочені написання ремарок, які друкуємо курсивом, залишаємо без розділового
знака, коли його немає в оригіналі.

Граматичні форми реєстрового слова (вказівки на рід, родовий відмінок іменників,

другу особу дієслова) подаємо, як і в оригіналі, без будь-якого знака, відділяючи їх від

реєстрового слова комою.

Лігатурні написання латинського скоропису XVII ст., з винесенням над рядок
частини лігатури, зокрема дифтонгів ае, ое, закінчення -ит, а також надрядкові п, т подаємо

в круглих дужках а(е), о(е), (п), (т).
Скорочено-лігатурні написання -tur, -que та ін., у яких частина лігатури пишеться

нижче рядка, та написання дифтонга ае, подібне до сучасного польського §, також подаємо

в круглих дужках: -t(ur), -q(ue), -(us), -а(е). Лігатурне написання іі розкриваємо як і}.
Непослідовне вживання літер латинської частини, що відбиває їх вимову, залишаємо

без змін с t, ph f, ае ое, і у. Всі інші неправильні написання, зумовлені помилковим

сприйняттям писарем окремих літер чи їх сполучень, що подібні в латинському скорописі
XVII ст.,зокрема е і, а и, о е, пі иі, іп іи, т пі, п и, сі гі сс, і г, v г, І с, f І,
d b, х sc, s z і т. под., та інші спотворені написання виправляємо без застереження,

позначаючи це квадратними дужками. У квадратних дужках додаємо пропущену h у

сполученнях з приголосними, зокрема t, г, а також частину а, о дифтонгів ае, ое.

Неправильні написання здебільшого відбивають тодішню вимову. Відновлення

пропущених літер у такий спосіб не затемнює особливостей оригіналу.
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Відновлюємо також подвійні написання приголосних [Z]Z,[r]r і т. д. Знімаємо зайве

h після приголосних та зайві літери при подвоєнні. Метатези складів виправлено також

без спеціального застереження в кожному окремому випадку. У випадках, коли б

виправлення в тексті порушувало внутрішній алфавіт, правильне написання латинського слова

наводимо у виносках. Не виправляємо в тексті, а коментуємо у виносках і написання

А замість g і навпаки, бо вони відбивають особливості вимови писарем відповідних
латинських літер.

Усі виправлення в латинському тексті пам яток зроблено за книгою «Ambrosii Cale-

pini Dictionarium undecim linguarum..., Basiliae» [1598], що зберігається у відділі

рідкісної книги Державної бібліотеки ім. В. І. Леніна вМоскві. Тільки це з доступних нам видань

словника А. Калепіна кількісно перевищує реєстр «Лексикона латинського» Є.

Славинецького.

Літери, що вказують на внутрішній алфавіт, які в оригіналі звичайно стоять

посередині між стовпчиками реєстрової й перекладної частин, переносимо на початок реєстрової
частини.

Граматичні й стилістичні ремарки, писані кирилицею, як правило, в перекладній
частині, переносимо до реєстрової, щоб уникнути непорозуміння при користуванні пам яткою.

З технічних причин кириличні літери «іжиця», «ксі», «псі», «фіта» в перекладній
частині замінено відповідними грецькими, а «зело» латинським s.

Помилкові й спотворені написання в перекладній частині залишаємо, даючи

правильну форму того чи іншого слова у виносках з київського списку XVII ст. і паризького

рукопису.
Ми прагнули відбити в ко.ме.ітарях також найголовніші відмінності в лексичному

складі та порядку слів між київським давнішим списком і текстом, що його публікуємо.
При цьому враховано не тільки відмінності в лексиці, а й словотворчі варіанти. Приділена
увага також морфологічним особливостям київського списку, які мало засвідчені в

українських пам ятках старої доби. Фонетичні варіанти київського рукопису XVII ст. наводимо

тільки тоді, коли вони допомагають краще зрозуміти текст. Відмінності між нашим і

паризьким списками враховано не так повно. Відзначаємо також помилкові написання в

київському рукописі XVII ст.

Текст «Лексикона словено-латинського» видаємо на тих же основних засадах, що й

«Лексикон латинський». Однак зберігаємо за оригіналом велику літеру в реєстрових

словах і в словах перекладної частини, а також основний розділовий знак крапку після

реєстрового слова, всередині і в кінці перекладної частини. Помилковий розділовий знак

у латинській частині усуваємо й наступне слово або словосполучення подаємо з великої

літери без застереження. Правильні форми помилково написаних чи спотворених реєстрових
слів подаємо у виносках насамперед на основі «Лексикона» П. Беринди.

Спотворені латинські слова, які не вдалось зідентифікувати, відзначено в обох

текстах питальним знаком.

Висловлюємо щиру подяку співробітникам Центрального державного архіву давніх

актів у Москві й відділу рукописів Центральної наукової бібліотеки АН УРСР у Києві

за увагу й сприяння в підготовці до видання «Лексикона латинського».

В. В. Німчук



ЛЕКСИКОНЪ
ЛАТИНСКИЙ"

Є. СЛАВИНЕЦЬКОГО





ле^ікоыъ
ЛАТИЖКИ(Й) З КАЛЄПИНА

ПРЄЛОЖЄ(Н)НЬІ(Й), НА

СЛАВЄНСКИ(Й)
ЛѢТА <о(Т) СО(3)ДАНІЯ МИРА =/=ЗРН

А

а, ab, ©(т),
abacion, тавлїя їгралищная. чи(с)лител-

ная,1 і

аbaces, худїи сосуди, в ни(х) же че(с)-
тнѣ(й)ші я вещи со(х)раняю(т)ся,

abactores, скотокра(д)цы, скотозаиматели,

abacus e(t) abactus, заима(н)ны(й)2 *,

abacus, суіир., сто(л) поваровъ8,
abaculus, столикъ,
abaculi, мно(ж):, камыки чи(с)лите(л)-

нїи4 *,

abagio, при(т)ча6,
abalieno, о(т)чуждаю, о(т)далящ, о(т)лу-

чаюв,
abalienatus, ©(т)чужде(н), о(т)дале(н),

о(т)луче(н),
abambulantes, о(т)ходящїи,
abamita, прапрао(т)цева сестра,
abanec, поя(с) сще(н)ниче(с)ки(й),
abannatio, единолѣ(т)но заточеніе,
abanniti, единолѣ(т)но заточеніи,
abaptistum, све(р)дли(к) провопустовъ7,
abaptistus, непогруженъ,
abaphus нешмоче(н), немокры(й)8,

1 У київському списку XVII ст. (далі
умовно К І) помилково чи(с)тшпгл-
ная

'г К 1 займаній.
8 К І немає статті.
* К І помилково множй(с)тво камй-

ны(й) числитглніи.
* К I причта.
в К І немає цього слова.

7 К I правильно провопустовъ.
* К І немає цього слова.

abarea uel abafzjea, узаконенія1,
abartia, несы(т)ство,
abas, болѣ(з)нь, речена2вале(н)ти(й)//или

бѣсновані'е,
abarnama, ро(д) слаООкопитаСнІны/йі8

повечерни(х),
abauus. прапрадѣ(д),
abauia, прабаба,
abax, тожде, что и abacus,
abactus us. сущъ., насилїе(м) скотоима-

нїе,
abactus, ©(т)гна(н)ны(й), насилїе(м)

взяти^],
abb
abbafsj, авва, преимущи(й) в(ъ)

обители, і гуменъ,
abbatia, ігуменство,
abbatissa, ігуменїя,
abbreuio, скращаю,
abbreuiatura, сокращеніе, е(ст) еще4

са(н) у папѣстовъ сице зове(м),
abd
abdico, as, ізрекаюся. о(т)рицаюся. о(т)-
рѣваю,

abdicacio, і(з)рєченїеся, о(т)рѣніе,
отчужденіе,

abdico, is, ©(т)мѣтаю, о(т)лагаю. о(т)суж-
даю6,

abditamentum, умаленіе,
abditiuus и(з)вер(гъ),

1 К І помилково узаколйнія.
2 К І помилково болѣзно рйчй(н)но.
8 К І помилково сла(д)ко питаны(х).
4 К І немає цього слова.

8 К I правильно о(т)чуждаю.
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abdo, is, крыю, таю,
abditus, сокрыты(й), та(й)ны(й),
abdite, сокрыте, та(й)нех,
abditum, тайлище, закровъ,
abdomen, чревное, чревотучїе,
abduco, ©(т)вожу,
abductus. о(т)веденъ,
abe
abeceda[ri]us, азбучникъ, а(л)фави(т)никъ,
abedo, ©бядаю, снѣдаю,
abellina(e), орѣхи лѣсковые,
abemo, о(т)имую,
abeo, о(т)хожду,
aberceo, о(т)ганяю,
aberro, блужу, бе(з)пу(т)ствую,

погрѣшаю,

1 aberratio, заблужденіе, погрѣшен'і//е,
м. бе(з)пустіе12,

aberunfcjo, ©(т)вращаю что злого,

abforis, о(т)внѣуду,
abfore, небыть,
abgrego, о(т)лучаю,

abhinc, ©(т)ту(ж)ду3, (о(т)селѣ, о(т)ннѣ,
abhorreo, брижуся, гнушаюся, ненави-

жду4,
abhorrenls], бридящи(й)ся, ненави(ст)-

ни(к)5 *,

abhorresco, трепещу, ужасаюся, содры-
гаюся®,

abhortor, несовѣтую,
abi
abi tur, о(т)ходи(т)ся,
abiens, ©(т)ходящи(й),
abitus, о(т)шествїе, о(т)хо(ж)денїе,
abiecto, ©(т)ворочаю,
abies, елъ, елые,
abiecula, яли(н)ка,
abiegnus, елевы(й)7,
abietarius, елодѣ[л]я8,
аbiga, [ае], ива зелїе,
abigas, третєє увивало зачатого плода,

abigo, о(т)ганяю скоты,

abigeatus, скотокрадєнїе,
abigeus, скотокрадецъ,
abigendus, ©(т)ганяемы(й).

1 К I тайно.
2 К I правильно бе(з)пут'іе.
3 К I правильно (о(т)туду.
4 К І немає цього слова.
6
К I ненавистникъ.

К І немає цього слова.
7 К I яловый. ,

8 Пор. П елоділд.
К І помилково трете вивало

зачатокъ..

abiena bos, же(р)тва ели(н)ская,
abijcio, <й(т)мѣтаю,
abiectus, ©(т)мѣтае(н)1, о(т)ве(р)женъ,
abiecte, ©(т)ве(р)же(н)нѣ,пре(з)рите(л)нѣ,
abiectio, ©(т)ве(р)женіе, смиреніе,
abintegro, паки, еще,

abintestato, бе(з)завѣтнѣ,
abi[o]tos, зелїе свиная во(ш) рече(н)но,
abiudico, ©(т)суждаю,
abiugo, распрягаю,
abiungo, ро(з)лучаю,
abiurasso, ©(т)клинаюся,
abiuro, тоежъ,
abiuratus, ©(т)кляты(й),
abiuratio, ©(т)клятїе,
abi

ablacto, ©(т)доюю,
2 ablaqueo, ©копую2, И

ablati[u]us casus, о(т)ятелны(й) паде(ж),
ablecta(e) a(e)des. пустки, пусты(й)3

до(м),
ablegmina, ©(т)кро(й) часте(й) вну(т)-

ре(н)ни(х) идоложе(р)тве(н)ни(х),
ablatus, о(т)няты(й), о(т)несенъ, украде(н),
abstulit, ©(т)ятъ, о(т)несе. украде,
ablegatio, ©(т)сыланіе,
ablego, о(т)сылаю, ©(т)даляю.
ablepsia, невидѣніе,
abligurio, в сласте(х) иждиваю, снѣдаю,

abloco, на(й)мую,
abludo, ра(з)нствую, о(т)етаю4,
abluo, ©мываю,

ablutus, ©мыты(й)5, омове(н),
ablutio, омовеніе, ©мытіе,
abluuium, потопъ,

abmatertera, се(с)тра прабабы,
abmitto, о(т)сылаю,
abn
abnato, о(д)плываю,
abneco, убиваю,
abnego, о(т)рицаюся,
abnepos, правнукъ,
abnocto, обнощеваю,
abnodo, ра(з)рѣшаю,
abnormis, бе(з)зако(н)ны(й), бе(з)пра(в)-

ны(й)8,
abnuo, непомаваю, несои(з)воляю,
abnuendus, непомо(в)ле(н)ны(й)7, несо-

и(з)воляемы(й).

1 КІ <о(т)мещенъ, П (о(т)метненъ.
2 К I (о(т)копую.
8 К I пустъ.
4 К I правильно (й(т)стою.
6 К I умовенъ.
К I правильно бе(з)прави(л)ны(й).

7 К І правильніше непомоваемый.
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abnuitur, нєпомавае(т)ся, нєсои(з)во-
ляется,

abnuto, помаваніе(м) главы о(т)рицаю,
abnutiuum, нєпомаваємое,

abo

aboleo, мажу, и(з)мазую,
abolitio, и(з)мазанїе,
abolesco, в ничто же обращаю,
abolla, риза си(н)каи(т)ская1,
abolus, щеня іли жребя, или всякое

звѣря(т)ко2 пре(д) паденіемъ зубовъ,
abomasum, сли(з) около чрева и вну(т)р-

ни(х),
2 abominor, дражуся3, кленю, И
ю. abominandus, мерзско4 5, гнюсъ,

abominatus, прокляты(й), гнюсивы(й),
abominosus, и(с)по(л)нь гнюшенїя,
aborior, и(з)ве(р)гаю плодоношеніе,
abortus, и(з)ве(р)гъ, и(з)ве(р)женъ,
abortus, us, сущъ. и(з)ве(р)женіе плодо¬

ношенія,

aborsus, недоноше(н)ны(й) пло(д),
aborsus прилагате(л)., недоношеній,
abortio, и(з)ве(р)гство плода,

abortio, is, и(з)ве(р)га рожду,
abortium, зри abortio,
abortiuus, и(з)ве(р)же(н)ны(й), и(з)«

ве(р)гъ6,
aborto, as. и(з)врєщи нехотя(й)®,
abr
abra рабыня юна,
abrado, обричую, обри(т)в...7 8 9,

abrasus, обритъ, о(б)ри(т)венъ,
abripio, похищаю,

abreptus, похищенъ,
abrodo, о(т)грызаю®,
abrogo, ни(з)ве(р)таю®, ни(з)лагаю, о(т)-
сѣкаю,

abrogatio, ни(з)ложен'іе, о(т)сѣченіе,
abrogatus, ни(з)ложе(н), о(т)сѣченъ,
abrotonum, божіе зелїе древо,
abrotonites, вино бождревное,
abrumpo, о(т)торгаю. о(т)рѣваю10,

1 К І теж помилково синилшпская,
однак у паризькому списку (далі
умовно П) правильно синкли(т)скаь,.

2 К I ввѣря.
3 К I правильно брижуся, клену.
4 К I правильно мерзкъ
5 К І немає цієї статті.
я К I правильно нехотя.
7 К І помилково (йбручаю. (а(т)брит-

ви(т)и [?]; П правильно ыбрйтвити.
8 К I (а(т)гризую.
9 К I правильно низве(р)гаю.

10 Пор К I о(т)риваю

abruptio, (о(т)торженіе, о(т)ятіе,
abrupte, о(т)то(р)же(н)нѣ,
abs
abs, о(т),
abscesus e(t) abscessio, (о(т)шествіе,

отступленіе1 ,

abscido, о(т)сѣцаю, о(т)рѣзую,
abscindo, тоежъ,

abscissio, о(т)сѣченіе,
abscissus, о(т)сѣче(н),
abscio, памяти о(т)хожду,
abscondo, закрываю,
abscondite, закрытъ,
absconditus, закрыты(й),
absconsio, закровєнїе,
absconsor, закровите(л)2, по(к)ровитє(л),
absconsus, окрове(н)3.
absens, нєпрє(д)стоящи(й), несущи(й),

з absentaneus, неприто(м)ны(й), //
absentia, небытіе,
absentio, ро(з)ногласую,
absento, непре(д)стою, нѣсмь,
absilio, о(д)скакую
absimilis, неполобны(й),
absinthium, поли(н)
absinthiatus uel absynthiatus. пелы(н)-

ны(й), пелычоваты(й),
absinthites пелы(н)ное вино,

absis, dis, склепленїє,
absisto, о(т)стою. пре(с)стаю4,
absoleo, о(т)выкаю.
absoluo, о(т)пущаю, раз(р)ѣшаю. свє(р)-
шаю,

absolutio (й(т)пущеніе. ра(з)рѣшені'е,
свершеніе.

absolutorius, ра(з)рѣшите(л)ны(й), о(т)-
пустите(л)ны(й), свобо(ж)дающи(й),

absolutus, о(т)пуще(н). ра(з)рѣше(н),
сове(р)шенъ,

absolute, сове(р)ше(н)нѣ,
absono, ра(з)гласую несо(г)ласую,
absonus, бе(з)гла(с)ны(й).
absorbeo, пожираю,
absq(ue), бе(з). кромѣ, свѣне.
abst

abstemius, во(з)де(р)жни(к) о(т) вина,

abstentus, прокля(т). о(т)луче(н).
abstergo, отираю.
abstergeo, тоежъ.

1 У К І перед цією статтею маемо ще

статтю abscedo о (т)хожду,
о(т)ступаю.

2 К 1 сокровите(л).
8 К I правильно сокровенъ.

' 4 К І помилково трестаю.
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abstersus, <оте(р)ты(й),
absterreo, ©(т)страшаю,
abstineo, во(з)де(р)жаюся1, о(с)вѣняюся,
abstinetur, во(з)де(р)жає(т)ся,
abstinens, во(з)держникъ,
abstentus, <о(т) наслѣдства о(т)луче(н),
abstinentia, во(з)де(р)жанїе,
abstinenter, во(з)де(р)жнѣ,
absto, о(т)стою,
abstollo, о(т)имаю, о(т)ношу,
abstorqueo, ©(т)плѣтаю2,
abstraho, ©(т)влачаю.
abstractum, со(т)влачє(н)но,
abstringo, рѣшу, о(т)рѣшаю,
abstrudo, сокрываю,
abstrusus, сокрове(н)ны(й),

* abstulit, (й(т)ятъ, ю(т)несе3, И
» absum, нѣсмь,

absens, не сы(й),
absumo, снѣдаю, иждиваю,
absumedo, nis, иждивеніе, снѣден'іе,
absurdus, бе(з)мѣстны(й), бе(з)юбра(з)-

ны(й),
absurde, бе(з)мѣстнѣ,
abundo, изсобилѵю,
abundantia, изобилие. ©би(л)ство,
abundans, (оби(л)ны(й), и(з)©би(л)ны(й),
abundatio, и(з)шби(л)ство, наво(д)ненїе,
abunde, и(з)юби(л)нѣ,
abundantissime, преи(з)юби(л)нѣ, и(з)<в-

би(л)нѣ(й)ше,
abuolo, ©(т)лѣтаю,
aburo, (опаляю,

abusq(ue), ю(т) ннѣ, ю(т)селѣ,

abutonon, б же древо,
abutor, злоупо(т)ребляю,
abusus при:, злоупо(т)ребле(н),
abusus, fls суще(ст):, злоупотребленіе,
abusio, тоежъ,

abusiue, злоупо(т)ребите(л)нѣ,
abydena, суе(т)ная, тщая,

abydocoma(e), клеве(т)ниі и, кощу(н)-
ники,

abyrtace, у медо(в) ро(д) браше(н),
abyrtacopoei, повары си(х) браше(н),
abyssus, бе(з)дна, пучина,
аса

ас, и,
acabo, звѣ(р) арави(ц)ки(й) ко врачьбѣ

полезны(й),
1 К I возде(р)жаю.
2 Літеру п в оригіналі вписано між

(о і л пізніше, але невиразно, тому
повторно надписано над винесеною т;

пор. КІ (й(т)плѣтаю.
» К І о(т)несенъ.

acaca[l]is, пло(д) нѣки(й) егѵпе(т)ски(х)
древе(с),

acacia, те(р)нїе в(ъ) Егѵптѣ раждаємое,
acacus, не(з)лоби(в),
academia, акадимїд,
aca(e)na, же(з)лъ зеліе2,
acalljanthis, мѣрите(л)ны(й)8,
acalta по(д)лѣщна4* *зеліе,
acalyphe, кропива, стволів,
acantha. борщъ,
acanthaleuce, волчецъ, ©сетъ,

ac[a]nthouola, орудія враче(б)ная,
acanthia(e) [cicadae], коники по(л)ные,
acanthica masthiche,слеза зєлїя ге(л)зи(н)8

рече(н)нагсо, И
< acanthion, зеліе бѣлому те(р)нїю подобное,

acanthis, idis, щиго(л) птица,

acalithus, бо(р)щъ итали(й)ски(й)в,
acapna, дровка сухие,
гсарпоп, не ды(м)ны(й) ме(д),
acapnos, бе(з)ды(м)ны(й),
acaros, иглица зеліе нѣкое,

асагріа, бе(з)плодїе,
acarpos, неплодкы(й),
acarus, молїе во(с)ковое,
acatalectos, сты(х) ра(в)носложны(й),
acatalepsia, непостиженіе,
аса talis, малое смє(р)чїе,
acatera, велїе сме(р)чїе,
acatia, те(р)нїє.
acatium, вѣтрило7,
acaustos, неюпали(м),
асс

accanto, припѣваю,
accedo, приступаю, прихо(ж)ду,
accesus, при(с)тупство8, прихо(д),
accessus при(л):, при(с)тупны(й)8,
accessio, прибытіе, приращеніе, прис¬
тупъ,

accessor, при(с)тупникъ,
accelero, ускоряю, по(с)пѣшаю,
acceleratio, поспѣшеніе, ускореніе,
accendo, вжигаю, запаляю,
accensus,вожже(н),ра(ж)деже(н),запале(н),

1 К І помилково раждающее.
2 К I жезлъ зеліе мѣтелный, П

правильно жезлъ землемѣрителный.
3 К I чужъ, хоч потрібно, мабуть,

чижъ; П немає перекладу.
4 К I правильно подлѣщка.
8 К I ге(л)\и(н).
К І помилково италичны(й).

7 К І помилково вѣтроло.
8 К І приступленіе, а іншим почерком

дописано приведеніе.
К І перед цим ще має приступе(н).
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accensi, слуги гражда(н)скїи,
accentus, припѣ(л), гласа удареніе,
accenticuncula, припѣлокъ,
accepto, приимую1,
acceptabulum, сосудъ оцтовы(й),
acceptilatio, до(л)гу знесені'е бе(з) пѣ¬

нязей),
accersio, is, призываю,
accerso, зову и тоежъ2,
accersitus, при(з)ва(н)ны(й), во(з)ва(н)-

ны(й), зва(н)ный,
accersitus, Os, при(з)ванїе, во(з)ванїе,
accersitor, призывате(л),
accido, прирѣзую, обрѣзую,
accido, припадаю,
accidens, случа(й), паде(ж),
accidentalis, случны(й)3, паде(ж)ны(й),

< accidentia, слученїе, паденіе4 *, //
8в ассіео, призываю,

accingo, препоясаю,
ассіпо, припѣваю,
accio, призываю,
accitus, fls, призваніе,
accipio, приемлю, беру,

acceptus, блгоприяте(н),

acceptum ferre, блгоприя(т)но имѣти,
accepto, as, имаю, пріимаю,
acceptio, приятіе,
acceptor, прияте(л), пріимецъ, прием-

никъ,

acceptrica, любопріимецъ,
accipiter, я(с)требъ,
accisso, лицемѣрую, при(т)воряю,
acclamo, сово(с)клицаю, совопію,
acclamatio, сово(с)клицаніе, совопиеніе,
acclamito, бе(з)пре(с)та(н)но воскли¬

цаю,

accline, прикло(н)но,
acclino, приклоняю, приклоняюся,
accliuis, похо(д)ны(й),
accliuitas, горѣношеніе, похо(д)ство,
accludo, заключаю,

accolo, приселяю, прижите(л)ствую,
accola, а(е), присе(л)ни(к), сосѣда8, со¬

житель,
accolens, прижитель, приселяющи(й)67,

1 К I також помилково accepto пріяхъ,
П правильно accepso прияхъ.

2 К І зову, призиваю.
3 К те саме П правильно случайный.
4 К I паденіе, сличеніе.
8 К I сосудъ
К I приселникъ, приселяющій,

прижитая).

accommodo, в зае(м) даю, сочиняю, при-
подобляю,

accommodatus, в зае(м) да(н), блгоклю-
чи(м), подобающи(й)1, удобны(й),

accommodate, удобѣ,
accommodatio, удобіе, приподо(б)леніе,
accommodus, тое(ж), что и accommoda¬

mus)2,
accredo, увѣряю, свѣрую,
accreduo, тое жъ,

accresco, прира(с)таю,
accrementum, прирастъ, приращеніе,
accretio, приращеніе,
accubo, прилежу, прилягаю,
accubatio, прилеженіе3, прилежаніе,
accubitum, ложе дневное,
accubitus, прилежство,

8 accudo, приковую, //
accumbo, во(з)лежу,
accumulo, собираю, совоку(п)ляю,
accumulare uitem, окопати4 лозу,
accumulatio, совокупленіе,
accumulate, до(с)татечнѣ,
accuro, пекуся, тщуся,
accuratus, тщаливы(й), попече(н)ны(й),
accurate, тщаливѣ,
accuratio, тщаніе, попеченіе, тщали(в)-

ство,
accuro, прибѣгаю,

accursus, us, прибѣженіе8,
accuso, виную, обвиную®, оклеветаю, по-

е(м)лю, пови(н)на творю, насочаю,
accusator, клеве(т)никъ, винитель,

accusatrix, клеве(т)ницаі,
accusatio, обвиненіе, оклеветанїе,
accusatorius, вините(л)ны(й),
accusatorie, вините(л)нѣ,
accusabilis, вините(л)ны(й),
accusatiuus, тоежъ,
accusatus, виновє(н), повине(н), окле-

вета(н), осуждє(н),
acclasis, ро(с)по(р),
асе

1 К І помилково подобны(й).
2 К І в заи(м) да(н) блгоключи(м)

подобающи (й).
3 К І немає цього слова.
4
Літеру о в оригіналі виправлено

з у.
8 к І перед цим словом ще маємо

прибѣжище.
6 Написано на місці витертого слова;

К І правильно (обвиняю.
7 К І перед цим словом ще маємо вини-

телница.
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асе, зри аса,

acedia, ленивство, уныніе,

acentra, oru(m), бе(з) жала,

acente[t]a, oru(m), бисе(р) чиЗть^й/,
aceo, es, кваснѣю,

aces[c]o, кваснѣю,
acetum, оце(т), ква(с),
acephalus, бе(з)главны(й),
acer, eris, кле(н),
acernus, кленовы(й),
acer, [cjris, остры(й), о(с)тро(к)ва(с)ны(й)12,
acerrime, о(с)трѣ(й)ши3,
acerbitas, acerbitudo, горесть,
acerbo, as, го(р)чю, о(с)трю, раздра¬
жаю,

acerbus, горе(к), суровы(й), недо(з)рѣ-
лы(й),

acerbe, о(с)трѣ, горцѣ4 * * *,

acerra, кади(л)ница,
acersecomes, власаты(й), ко(с)маты(й),
aceruus, купа, громада, собраніе,
aceruatim, купно, громадою,

5 aceruo, as, совокупляю, купя(т)ся®, //
зв. aceruatio, купенїє, совокупенїе,

acerualis, совокупите(л)ны(й),
acesco, ква(с)нѣю, соцтѣю,
acesis, кле(й) злата(р)ски(й),
acestides, пещи желѣ(з)ніи бо(л)шіи,
acetabulu(m), сосу(д) оцтя(н), ча(щ)ка

бе(д)ръ,
acetare, у дре(в)ни(х) сто* agitare

двизати?,
acetaria, зелїе8*оцтомоченая,
acer, eris, плева,
acero, as, плевю,
aceratus, плеве(л)ны(й),
acerosus, плеви(с)ты(й) хлѣбъ,
ach
achane, мѣра пє(р)си(й)ска8 збо(ж)ная,
achateon, зри acatium,
achates, бисе(р) ахато(с),
acherois, тополь, осика,

achete, коники поющій.

achilleis, яЗмика1 ро(д),
achilleos myriophillum, зелїе,
achilleum, р(о)д руби(ц)2 те(н)кй(х),
achimentis, ахимє(н) зелїе3,
acholus, бе(з)же(л)чны(й),
achores, струпи текущій,
achras, dis, грушка лѣсная,
achrestus, неполе(з)ны(й),
achriogelos, непотребно4 смѣятель, бе-

зуме(н),
achirosis, ука(з) смѣшенія плево(м) [с]о

блато(м)®, лѣпяница,
асіа, нить,

aciceris, мѣдяная секира,
acicula, иго(л)ка, шпѣлка,
acicula, риба иго(л)ница то(н)кая і до(л)-

гая,

acidus, ква(с)ны(й),
acidulus, ква(с)коваты(й),
acidoton, жилине(ц) зелїе,
acidus, зри свышше®,
acies, о(с)трѣе, острога?, по(л)къ, чета,

acinacis, мечь пе(р)ски(й),
acinos, васи(л)ки по(л)нїи зелїе,
acinus, зерно ягоды ви(н)ныя, гро(з)да,

6 acinaceus, винопослѣдни(й), //
acinosus, и(с)по(л)не8 зе(р)нъ ви(н)ны(х),
acipenser, is, юсѣтръ8,
асі
acleros, нена(с)лѣ(д)никъ,
acletfijo, непроше(н), не(з)ванъ10,
aclides, куля невязаная11,
acm

acmfej, цвитенїе,
acmon fincjus, ковало,

acmotheton, пе(н) ковала,
aco

acoeton, и(з)бо(р)ное меду,
acolastus, нево(з)де(р)жны(й), блу(д)ны(й)
acolyti, аколити, нево(з)бра(н)нїи,
acolutfhjus, послѣдующій,
асопе, осля12,
aconiti, без праха,

1 К І бисери частій.
2 К І помилково го(р)коватны(й).
3 К І острѣйиіе.
4 К I горцѣ, острѣ.
6 К I совокупя(т)ся; П купите»..
К I правильно что.

? Останні два слова в оригіналі по¬

милково написано як окрема стаття,

пор. К 1 acetare. у древныхъ что agitare
двизати.

8 К І правильно залія.
8 К І персидская.

1 К I правильно ячмика.
2 К І немає цієї статті; П правильно

губиц.
8 К І немає цієї статті.
4 К I непотребосмѣяте(л).
8 К I со блато(м).
* В оригіналі зайва надрядкова tu.

? К І правильно острота, острѣе..,
8 К І правильне исполнг(н).
8 К І осятръ.

18 К І нгзва(н), непрошенъ.
11 К І навязованая; П навязана»..
12 К І правильніше осла.
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aeonitum о(т)рава, зелїе о(т)равное,
acontia(e), кометы, звѣзды власи(с)тые,
acontia(e), верете(л)ница, ужъ,
acopa, враче(в)ство на у(т)ружденїе,
a[c]opis, ако(п) камы(к)1 драгий,
acopo[s], бобъ,
acor, ква(с),
асогпа, соце(т)2 итали(й)ски(й) зелїє,
acosmus, некрасе(н),
acQsmia, некра(с)нолѣпі'е,
acq
acquiesco, почиваю, прє(с)таю,
acquiro, стяжаю, прииждиваю,
acr

acratismus, снѣдан'іе рочноє3,
acra(e)pula, oru(m), пья(н)ству противная,
acratoco [tho] nes, пьяничивы(й)4 *,

acratophorum, ви(н)ны(й) сосу(д),
aeratos, нера(с)творено вино,

acratophon, вино,

acredo, тє(р)пкость,
acredula, тоежъ6,
acribodica(e)i, зако(н)носовѣтницы,
acrifolium, летъ, сла(д)кое древо,

6 acrimonia, го(р)чавость, остроже(л)чїе,//
8В- acritas, acritudo, горесть,

acriter, острѣ, горе(ст)нѣ,
acrisia, бє(з)судїе,
acroamata, слышані'д,
acroama, сла(д)кослышан іе,

'

acroamaticus, внушите(л)ны(й),
acroasis, слышаніе,
acrochordon, брада(в)ка,
acrocorium, бу(л)ба зелїє,
acrodrya, oru(m), совощіе в ско(р)лупа(х)®,
acromium, ве(р)хъ рамене,
acro[nji[c]te, звѣзды вечернія,
acropolis, гра(д) на горѣ по(с)тавле(н),
acrostichis, краегранесїє,
acrostolia, orum, по(с)лѣдні'и ча(с)ти ко¬

рабля,
acroteria, ве(р)хи храмо(в), часть телесе

по(д) ногтми,

acrotet(us), несогласуещееся мѣрѣ ликов-

ствованїя суе(т)ное7,
acrot[h]inia, пражмо, нача(т)ки збожъ,
act

acta, а(е), бре(г) мо(р)ски(й),

1 К I камѣнь.
2 П правильно осетъ.
3 К I расное; П правильно ранное,.
4 К I пянчивы(й).
6
К I правильно соловей.

6 К I иікаралупа(х).
7 К I несогласующееся мѣрѣ ликовост-

вованія суетная.

acta, oru(m), дѣянія,
act[a]ea, хевдъ зелїе,
acte, бозъ1 древо,
actia, игранїя в че(ст)2 Апо(л)линови

соста(в)лена,
actio, дѣ(й)ство, дѣланіе?,
actito, дѣлаю,
actualis, actuari(us), дѣлате(л)ны(й),
actuarius, суще(ст) предѣ(л) прегони-

те(л)ны(й),
actus, нѣкая мѣра поселяно(в),
actutum, аб[и]е4, скоро,
actus, а, um, одѣя(н)6,
actum est , одѣяся6, погибе,
actiuus, дѣ(й)ствите(л)ны(й),
actiuitas, дѣ(й)ствите(л)ство,
actuosus, дѣ(й)стве(н),
actuose, дѣ(й)стве(н)нѣ,
actiuncula, дѣ(й)ство, дѣяніе,
actuarius, дѣепи(с),
actuariolum, лодия,
acu

aculeus, жало,

aculeolus, жалце,
7 aculeatus, ужале(н), изощре(н), //

acuo, острю, поющряю7,
acutus, изощре(н), остръ,
acute, озощренѣ8,
acutulus, приостръ,
acumen, острота, конечное, те(н)кость,

остроуміе,
acumino, изощряю,
acuminatus, изощрє(н)ньі(й),
acupedius, скороноги(й), о(с)троно(г),
acupedium, остроножїе,
acupictores, qui acu pingunt, иглопєстри-

те(л), иглописецъ9, швачь,
acus, сі, иглица рыба,
acus, us, игла,
acuncula, боди(л)це, иго(л)ка,

1 В оригіналі зайва титла над цим

словом.

2К І пропущено в че(ст).
8 К І дѣяніе.
4
Літера після б в оригіналі нечітка.

6 К І правильно содѣянъ.
6 К І правильно содѣяся.
7 К І поостряю.
К І правильно изощреннѣ, остро.

9 Цей переклад в оригіналі написано

після остроножїе попередньої статті;
пор. теж переплутане acupictor аси

pingit іивачъ в К І; у КII також acupediu(m)
остроножїе, иглопестритель,
иглописецъ, а до реєстрового виразу
перекладу немає, але пор. Acupictores... Qui
аси pingunt... у Калепіна.
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acustici, oru(m), по(с)лушателїе1,
асу
acylonion, фи(р)лѣтка,
acylon uel acylos, пло(д) зелїя8, ши(ш)ка,

acyrologia, несво(й)стве(н)но гланїе,
ada
ad, къ3, до, при,

adactus, понужде(н),
adactio, понужденіе, убѣжденіе,
adaxint, да убѣдя(т)4 *,

ada(e)que, равно,
ada(e)quare, сравнити,
ada(e)ro, as, даю на куплю, цѣню,

ada(e)stuo, зноюся, влънуюся,

adaggero, громажу, совокупляю, греблю
сыплю,

adagium, при(т)ча, при(с)ловица,
adalligo, привязую,
adamas, адамантъ,

adamantinus, адама(н)ти(н)ны(й),
adamantis, dis, зелїе адама(н)тъ речено,
adamo, люблю, попре(м)ногу люблю,
adamussim, намѣре(н)нѣ6,
adaperio, о(т)ве(р)заю,
adapertus, отве(р)зутъ,в
adapertilis, о(т)ве(р)зите(л)ны(й),
adapto, причиняю, сочиняю,

adaquo, напаяю,
7 adarces, слано(ст) оледенѣвшая, //
8В*

adareo, es, изсыхаю,
adassint вмѣсто adigant, да понудятъ,
adassus, риза на раму несо(ш)ве(н)на,
adaugeo, adaucto, примнажаю,
adaugesco, примножаюся,
adauctus, примноженїе,
adbibo, много лїю7,
adc
adcorporo, втѣляю, приединяю,
adcredo, вѣрую,
adcresco, прира(с)таю,
add
addax, звѣ(р) рогово(з)не(с)лы(й),
addecet, подобаетъ,
addecimo, содеся(т)ствую,
addephagia, любоя(с)тїє несы(т)ное8,
addenseo, addenso, огу(с)тѣваю,

1 К І послиіиателїе.
2 К І теж, однак правильно елїя,

як у П.
3 К І ку.
1 К І статей від adactus до adaxint

включно немає.
6 К І немає цієї статті.
6 К І правильно а>(т)ве(р)стъ.
7 К І правильно пїю.
8 К І неситое.

addico, cis, присуждаю, при(с)вояю*,
addictd, при(с)вое(н)нѣ,
addictio, присужденіе, при(с)военїе2,
addisco, научаюся, навыкаю,
addiuino, гадаю, пророкую,

additamentu(m), придатокъ, приложенїе,
additus, приданы(й),
addo, as, придаю,

addo, is, прилагаю,
addoceo, приучаю,
addormisco, сплю, пресыпляюся8,
addubito, усумнѣваюся,
adduco, привожу,
adduplico, удвоюю, при(д)воюю4,

усугубляю,

а de

adechastus, немздодаропрі'емецъ, без-
ме(з)дны(й),

adedo, снѣдаю,
ades(us), снѣде(н),
adelphi, братїя единоу(т)робнїи,
adelphides. едино о(т) фини(к) древо,
adelus, бе(з)вѣстны(й), та(й)ны(й),
adenes, струпи или вреди го(р)та(н)ныя,
ademptio, о(т)ятїе,
adeo, adeusq(ue), толико, сице®, потолику,

8 adeo, прихожду, //

adeps, тукъ,
adequito, приѣжджаю, принужду®,
Ader, мѣсто Вифлєему7 Ад(р) зовемо,
adesdum, приступи ко (м)нѣ,
adespotus, бе(з)вл(д)чнъ,
adesse, прибыти,
adesurio, а(л)чу ве(л)ми,
adeptus, получены(й), стяжа(н),
adeptio, полученіе, досту(п)ленїе,
adff]
adfigurare, и(з)образити,
adfremo, шатаюся, бѣшуся,
adfringo, сражаю что о что, сокрушаю,
adg
adgemo, вздыхаю, стеню,

4

adgressura, прихо(д),
^adgretus вмѣсто adgeressus, прише(д),
adh
adhabito, обитаю, живу,
adha(e)c, къ сему8,

1 К I присвояю, присуждаю.
2 К I присвоенія, присужденіе.
8 К I просыпляюся.
4 К І немає цього слова.
6 К I сеце.
6 К І немає цього слова.
7 К І теж помилково Вифлеемъ; П

правильно бли(з) Вифлеому...
8 К І помилково к чему.

68



adha(e)reo, adha(e)resco, прилѣпляюся,
adha(e)sio, adha(e)sus, прилѣпленіе, при-

единенїе1,

adha(e)se, прилѣпле(н)нѣ,
adhalo, дыхаю,

adhamo, ужу, удицею ло(в)люа рыбу,
adhibeo, прилагаю, приба(в)ляю,
adhinnio, ржу,
adhorresco, ужасаюся, боюся,
adhortor, напоминаю, во(с)псминаю,
adhortatio, напоминаніе, наказаніе,
adhortator, напоминате(л),
adhuc, доселѣ,
adi
aditur, приходи(т)ся,
aditio, прише(с)твїе,
adito, прихождаю,
aditus, вхо(д), хо(д),
adipale, тучное,
adiposus, тучны(й),
adipatus, утуче(н),

8 adiaceo, прилежу, //
adiano[e]ta, та(й)ная, сокрове(н)ная,
adiantum, зелїе рекомо много(в)лас[і]е8,
adiaphoron, бє(з)ра(з)нстве(н), обоестра(н),
adigo, понуждаю, нужду, наси(л)ствую,
adijcio, примѣтаю, приве(р)гаю, придаю,
прилегаю,

adiectio, прикме(т)4 *, приложеніе,
adiectiuu(m), приме(т)ное, прилагате(л)-

ное6.
adiectus, Os, приложеніе, придато(к),
adijci ales са(е)па(е), прилагатє(л)нїя ве¬

черя®,
adimo, о(т)имаю,
adimpleo, и(с)полняю7,
adindo, придаю, вставляю,
adineo, вхожду,
adinstar, instar, на обра(з), на подобіе,
adinuenio, и(з)обрѣтаю, смы(ш)ляю,
adipiscor, получаю, стяжаю, набываю,

adipsat[h]eon, адифа...р8 древо тер¬
новое,

adipsa, жаждоутолите(л)ная,
adipsos, ви(д) есть финика зеленаго,

1 К I при&(д)неніе.
2 К I удиц&ловлю.
8 К І многовласїв.
4 К I прим&тъ.
6 К І помилково арилат&(л)ноє; в К І

нижче маємо ще статтю adiectivus прила-
[га]те(л)ны(й), придатг(л)ны(й).

К І вечеры.
7 К І перед цим словом маємо ще на-

по(л)няю.
8 К І правильно ади]>аве(й).

adiudico, присуждаю,
adiugo, припрягаю,

; adiungo, прилучаю, привязую,
adiunctio, припряженїе,
adiunctor, припрягате(л),
adiunctus, припряже(н),
adiurgium, сва(р),
adiurgo, [ojbiurgo, запрещаю,
adiuro, заклинаю,
adiuuo, помагаю,
adiutor, помощникъ,
adiutrix, помощница,
adiutorium, помощь,

adiumentum, поможенїе, посилокъ,

adiuto, as, помагаю1,
adiutor, тоежъ2*,

adi

adlaboro, работаю, труждаюся8,
adlimina, пра(г), припряженїе4,
adlino, помазаю, по(с)моляю,
adliquidum, о(с)таемое®,

adlocutio, пригланїе,
9 adlubesco, подобае(т) ми ся, //

adm
admando, вручаю,
admanum, готовъ®,
admaturare, поспѣшити, со(з)рѣти,
admetior, примѣряю,
admensum, примѣре(н)ное,і
adminiculor, у(т)вє(р)ждаю, по(д)пираю,

по(с)пѣше(с)твую, помогаю8,
adminiculator, помощни(к), утвер¬

дите^),
adminiculatus, посиленїе, поможенїе,

по(д)пора,
adminiculatus, по(д)поможє(н),
adminiculu(m), по(д)пора,
administer, послужитє(л),
administro, строю, служу,
administrator, строитє(л), исправите(л),
administratio, строеніе,
administratiu(us), строите(л)ны(й), слу-

жите(л)ны(й),
admiror, дивлюся, удивляюся, чу(ж)-

дуся,

1 К І помилково помаю.
2 К І помагаю.
8 К I труждаю.
4 К І припражгнїг; П правильно

припражїг.
6 К I правильно істаемое.
® К I правильно готові.
7 К І приміренїе..
8 К 1 утверждаю, помагаю, писпіс-

твую, по(д)пираю.
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admirand(us), дивны(й), чю(д)ный,
admirator, дивующи(й)ся,
admiratio, уди(в)лєнїє, давленіе1,
admirabiliter, чюднѣ2,
admisceo, примѣшаю,
admistio, примѣненіе,
admistus, примѣше(н),
admitto, припущаю,
admissarius equus, ста(д)ны(й) ко(н),
admissio, припущєнїє,
admissu(m), паденіе, прегрѣшеніе,
admodulor, припѣваю, спѣваю,
admodum, вєлми, зѣли

admo(e)nio, обсѣдаю, ограждаю,
admolior, примыкаю,
admoneo, напоминаю, наказую,

admonitio, наказаніе,
admonitus, тоежъ,

admonitor, наказатє(л)3,
admonitum, заповѣдь,
admonitus, a, um, наказа(н), завѣща(н),
admordeo, прикусую, пригрызую,
admorsus, угрызеніе,
admoueo, прилагаю, при(с)[т]а(в)ляю,

* admotus, приложе(н)4 *, //
в*

admotio, прилежаніе6*,

admotus, Os, тоежъ,

admugio, прирѣкаю®,
admurmuro, ропщу,
admurmuratio, роптаніе,
admurmuratum, ропташєся,
admutilo, обсѣкаю,
adn
adnascor, прира(с)таю,
adnecto, привязую,
adnepos, праправнукъ,
adnicto, смѣжаю?,
adnitor, утве(р)ждаюся,
adno, adnato, приплываю,
adnoto, на(з)намєнаю,
adnubilo, присѣняю, затѣсняю8,
adnutrio, питаю,
ado

adobruo, замѣтаю, заваляю, засыплю9,

1 К І чужденїе. Після цієї статті
у К І ще маємо admirabilis чу(д)ны(й),
чуденъ; admirabilitas чужденїе, дивленїе.

2 К І чудесні,.
8 К І немає цієї статті.
4 К І admonitus приложенъ.
6
К І admonitio, admotus приложенїе.

8 К І помилково приручаю. П
правильно прирыкаю.

? К І помилково сніжаю.
8 П правильно засщѣн&о.
9 К І правильно засипаю.

adoleo, кажу,
adolesco, доро(с)таю,
adolescens, младенецъ,
adolescentulus, младе(н)чикъ,
adolescentia, младе(н)че(с)тв6,
adolescentior, младє(н)чє(с)твую,
adolescenturio, и(с)верѣпѣю,

adoleschus, многогливїй,

fadoleschia, многогланїе1,
Adonai, г(с)дь,
Adonia festa, г(с)подьски(й)2 пра(з)дникъ,
adonium, адона(й)3 зелїе,
adoperio, прикрываю,
adopinor, мню, разумѣю,
adopto, всыновляю,

adoptatitius, усновлє(н),

adoptator, усновите(л),

adoptiuus, усновле(н)ны(й),

adoptio, усновлєнїе,

adoptatus, усновлє(н),
ador, рожъ,
adorea, слава,
adoreu(m), рожное,
adordior, начинаю,
adorsus, a[g]gressus, напа(д)ши(й),
adorior, нападаю, на(с)какаю,

io adorno, украшаю, H
adoro, покланяюся,

adoratio, поклоненіе,
adoxia, бе(з)славїє.
adp
adpeto, вожделѣю,
adplenu(m), и(с)полненнѣ,
adplorare, наплакати,

adplumbo, олово(м) прилѣпляю,
adposco, прошу,
adprecor, молюся,

adpugno, ратую,
adpulsus, понужде(н),
adquo, доколѣ,
adr

adrado, обрѣзую4, брїю, голю,

adrachne, неспячо(к) древо,
adrepo, is, при(с)мыкаюся,
adrodo, пригрызаю6,

1 Стаття в одному рядку з

попередньою дописана іншим почерком.
2 К 1 адона(й)ски(й).
3 К І правильно адоній.
4 К І правильніше оборснію; П обръ-

сную.
6 К І пригризую.
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adrogo, зри arrogo,
adrumo, ро(з)глашаю,
adruo, сыплю, примѣтаю,
ads
adscire или adscissere, при(с)воити,

прияти,
adscitus, привопрїятїє1,
adscribo, приписую, причитаю,
adsestrix, присѣде(л)ница,
adsignator, на(з)намєнате(л),
adsignifico, на(з)намєную2, и(з)вѣст(в)ую,
adsipere, сме(р)дѣти,
adsitus, прицѣпле(н), приса(ж)дє(н),
adspuo, плюю,

adstipulor, помогаю, стою при ко(м),
adsum, есмь,

adsummam, в глави(з)нѣ, в кра(т)цѣ?,
adsummum, болши(й),
adt

adteger, нецѣлъ,
adtegrare, умаляю, уме(н)шаю,
adtempus, до времене,
adtestata fulgura, повторенная мо(л)нія
или сице4*свидѣте(л)ствова(н)ная мо(л)-
нїя,

Ю adtexo, тку, //
вв. adtibernalis, сожите[л]8,

adtondeo, при(с)тригаю,
adu
adueho, привожу,
aduectio, привєзенїе,
aduecto, as, привожу,
aduectus, привезе(н),
aduelo, as, покрываю,
aduena, пришлецъ,
aduen[a]erij прише(л)ствующіи,

блудницы,

aduenerari, почитати,

aduenio, прихожду,
aduentiti(us), приходящи(й),
aduento, прихожду,
aduentores, приходитєлиє,

- aduentori(us), стрѣчающ'іися,
aduent[u]s, пришествіе,
aduerbero, бїю,
aduerbium, нарѣчіе,
aduerbialiter, нарѣчнѣ,
aduers(us), проти(в)ны(й),
aduers(us), противу, сопроти(в),

1 К І правоприятіе, присвоеніе; П
присвой-, приятїе.

2 К І назнаменовую.
3 К І в(ъ)кратц^ в(ъ) главизнѣ.
4 К І немає цього слова.
8 Пор. К І сожите(л).

aduerso, as, обращаю,
aduerto, то(ж) и во(с)пящаю,
aduesperaseit, вечерѣетъ,
aduigilo, бдю,
aduiuo, живу,
aduoco, призываю,
aduocati, ходатаи, по(с)ре(д)ники,
aduocatio, ходата(й)ство, при(з)ваніе,
aduocamentum, тоежъ,
aduolo, прилѣтаю,
aduolatus, прилѣтаніе,
aduoluo, привязую1, приточую,
aduol[u]tus pedibus2, припалы(й)3 к ногама,
aduorsor вмѣсто aduersor, сопро-
ти(в)ляюся,
aduotum, по желанію, по усе(р)д'ію,
adulor, ла(с)каю,
adulatio, ла(с)каніе,
adulator, ла(с)кате(л),
adulatrix, ла(с)кате(л)ница,
adulatori(us), ла(с)кате(л)ны(й),
adulter, прелюбодѣ(й),
adulterium, прелюбодѣ(й)ство,
adultero, прелюбы творю, прелюбодѣ(й)
ствую,

И adulterator, лстите(л), притворите(л), //
adulteror, лщу, оІт]ложиІт]4,
adulteratus, ле(с)ти(в)ны(й), при(т)во(р)-

ны(й)6 *,

adulterinus, прелюбодѣ(й)ны(й), прелюбо-
дѣ(й)чищъ, то(й)мичищъ®,

adultus, доро(с)лы(й),
adumbro, сѣ(н)нопишу, осѣняю,
adumbratio, сѣн(н)описаніе, осѣненіе,
остѣненіе,

adumbratim, мрачнѣ, те(м)нѣ,
adunco, кривлю,
aduncus, кривы(й),
aduncitas, кривина,
adunguem, до ногтя, сове(р)ше(н)нѣ,
aduno, соединяю,

adunati, соединены,

adunatio, соединеніе?,
adunum, до единаго,

1 К I правильно приваляю; пор. П
привалюю.

2
У Калепіна genibus.

3 К I припадій; пор. П припадый.
* Пор. П лщу, (й(т)ложителное;

у цьому списку нижче маемо ще статтю

adulteror страда(т). прелюбодѣю.
8 К I лестны(й), претворный.
8 К I прелюбодѣйникъ, прелюбодѣю(щ),

го(й)мичищъ, однак П правильно тай-

мичищъ.
1 К I соединаііо.
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adurgeo, налѣгаю, понуждаю,
aduro, жгу, прижигаю, припаляю,
adustio, прижже'нїе, припаленїе,
adusq(ue), даже дотолѣ1,
adynamon vinum, вино слабое,
adytum, мѣсто сокрове(н)ноє,
aed

aedepol, кля(т)вы слово, тако ми2 едеполя,

aedes, хра(м), до(м), стилище,
aedicula, храмина, домокъ,

aedifico, зижду, созидаю,
aedificatio, зижденїє, назиданіе,
aedificatiuncula, малое созиданїе,
aedificator, здате(л), со(з)дате(л), зиж¬

дите^),
aedificium, зданіе3,
aediles, здано[на]ча(л)ницы4,
aedilitas, aedilatus, здонача(л)ство8 *,

aedilitius, здате(л)ны(й).
aeditimus, хра(м)ны(й),
aedititius, судия единою стра(н)ноюв из¬

бранный,
aedi tuor, храмострою,
aedi tus, высокъ,
aedituus, храмостроите(л),
aedoeica vlcera, сра(м)ноудныя струпи7,
aedon, слови(к),

и aeeli8, двѣ се(с)тры приятелїе в жены, //
8В-

aeg
aeger, нємощє(н), боле(н),
aegresco, болѣзную, и(з)немогаю,
aegre, стужите(л)нѣ, злоприя(т)нѣ8,
aegritudo, немощъ, болѣ(з)нь,
aegrimonia, печаль, туга,
aegrotus, болѣ(з)не(н),
aegroto, as, немощствую,
aegrotatio, немощество, болѣ(з)нь,
aegialus, брє(г) мо(р)ски(й),
aegilips, pis, мѣсто непри(с)ту(п)но10,
aegilopa, цѣвница мала,
aegilops, овесокъ зелїе,
aegilops, егилоф древо нѣкое желудоро(д)-

ное11,
1 К І точніше даже, до, дотолѣ.
2 К І помилково то мы.
8 К І помилково зденїе.
4 Пор. К I зданонача(л)ници.
К I правильно зданонача(л)ство.
К I правильно страною.

7 К І помилково струны.
8 Літера е в оригіналі неправомірно

закреслена.
8 К І помилково злопріяте(л)нѣ.

10 К І неприступное.
11 К І помилково... нѣкое доро(д)ное

зелю.

aegiro[i[non, тополевая ма(ст),
aegis, dis, броня,
aegisonus, бронозвяцае(м),
aegithalos, егифа(л) птица,

aegitis, егитъ зелїе,
aegloga, па(с)ты(р)ски(х) веще(й) рѣчь
или © коза(х) сказаніе,

aegocephalus, егокефа(л)х птица,

Aegoceros, Козоро(г) звѣзда,
aegon, козя(р)няа,
aegolet[h]ros, еголеѲъ зѣлі е бѣлое,
aegolios, пущи(к)8, пугачь, сова,
aegonomus, козя(р), козопасъ,

aegonichon, вроблее просо зелїе,
aegop[h]thalmus, козосо(к)4 зелїе или

камикъ драги(й),
aegipios, го(р)лица,
ае[е]1і, двѣсе(с)три, приятелїе в(ъ) жени5 *,

aelurus, котъ или ко(т)ка,
aemulor, ре(в)ную, на(с)лѣдую, завижу,
aemulatio, ревнованїе,
aemulator, ревните(л),
aemulus, зави(ст)ны(й)8,
aemulus, (под)ражатє(л),
aeneus, мѣдяны(й),
aeneatores, трубители,
aenigma, гаданіе,
aenigmaticus, гадате(л)ны(й),
aenigmafistes, гадате(л),
aenum, мѣдница,

aenus, мѣдя(н),
12

aeq H
aequ[a]e[u]us, равнолѣте[н]7,
aequamentum, мѣрило,
aequanimis, равноу(м)ны(й), кротки(й),
aequanimitas, те(р)пѣні е,
aequanimiter, кро(т)цѣ, те(р)пѣливѣ,
aequator, сравненіе дня с нощію,
aeque, равнѣ, прв(д)нѣ8,
aequi diale, равноде(н)ствїе,
aequi dici vers(us), стихи противополо(ж)-

нїя8,
aequiformis, равно<обра(з)ны(й),

1 К І помилково егифалъ; К І нижче

маемо ще статтю aegithus чечота птица.
2 К І козарня.
8 К І помилково пущипъ.
4 К I правильно козоокъ.
6
Дописано іншим почерком

світлішим чорнилом в одному рядку з статтею

aegipios; пор. вище ця ж стаття.
8 К І немає цієї статті.
7 Пор. К І равнолѣтенъ.
8 К І праведнѣ.
8 К І противкоположенїи.
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aequilatatio, равноширенїе1,
aequilanium, полъ,

aequilibrium, равномѣр'іе, -вѣсие2,
aequilibris, ра(в)номѣ(р)ны(й), -вѣсны(й)3,
aequilibritas, ра(в)номѣрство,
aequimanus, соборучны(й),
aequinoctium, равнонощедє(н)ствїе,
aequinoctialis, ра(в)нонощеде(н)ствє(н),
aequiparo, сравняю,
aequiparabilis, сравните(л)ны(й),
aequiparatio, сравненіе,
aequipes, равноножны(й),
aequipolleo, ра(в)номоще(с)твую, рє(в)-

ную4,
aequipfojndium, равновѣсіе,
aequiualeo, то ж, что и aequipolleo,
aequiuocum, равногласїе,
aequor, море,
aequoreus, морски(й),
aequus, равны(й), правы(й), прв(д)нъ,
aequi bonique facio, блгопрїємлю,
aequabilis, равны(й), равно(с)тоятеле(н),
aequabilitas, раве(н)ство, равно(с)тоя-

тє(л)[ство]5 *,

aequabiliter, ра(в)но, ра(в)но(с)тояте(л)-
но®.

aequalis, равенъ7,
aequaliter, равно,

aeque, a(e)gu[al]iter, равнѣ, праве(д)нѣ,
aequilibralitas, равномѣ(р)ство, равно-

важїє8 *,

aequitas, равнина, правда®,

aequo, as, равню10, сравняю,
aequatio, раве(н)ство,
aer, во(з)ду(х),
aeripes, скороно(г), вѣтроногъ11,
aerius, во(з)душны(й),
aera, a(e), знаменіе на пѣнязе(х),

,2 aerineus, плеве(л)ны(й),
зв. aer[o]mantia, во(з)духо[волхво]ванїе12, //

1 К І помилково равнотвореніе.
2 К І помилково вѣчіе.
8 К І помилково вѣчны(й).
4 К І равную; П правильно равняю.
6 К І равностоятелство.
К І немає цієї статті.

7 К І равній; в К І після цієї статті ще
маємо a(e)qvalitas равенство. равно(ст).

8 К І помилково равновяжіе.
К І іншим почерком дописано

правової).
10 К І помилково равно.
11 К І помилково сюороносъ, вѣтроно(с).
12 К І також во(з)духованїе; П правильно

воздуховл(ъ)хвованїе.

[аегіса], селедецъ,
aerinus, плеве(л)ны(й), куку(л)ны(й),
a[e]rizusa, бисе(р) о(т) рода а(с)пида ка-

мене,

aeromeli, манна,

aerosus, мѣдя(н),
aerugo, ржа,
aeruginos(us), ржа^ныСй)1,
aerumna, удрученіе2, печа(л),
aerumnosu(m), друче(н)но, злокле(з)ное,

бѣ(д)ное3,
aerumnabilis, бѣ(д)ны(й),
aerumnalis, печале(н)4,
aerumnula, вила, носи(л)ца,
aeruscar[e], злѣ пѣнязе(й) стяжати,

aeruscator, злостяжате(л) пѣнязе(й),
aeramentum, мѣдяно дѣло,
aerarium, сокрови(щ)ное хранилище,
aerarius pra(e)fectus. по(д)ска(р)бѣ(й),
старѣ(й)ши(й) на(д) сокровищами5,

aerarius, к мѣди служащи(й),
aeratus, мѣдя(н),
aereus, мѣдя(н),
aerifer, мѣдоносецъ,
acrificium, сосу(д) мѣдя(н),
aeripes, мѣдяногъ®,
aerisonus, мѣдозвѣнящи(й),
aero, as, мѣдію дѣлаю7.
aerosus, мѣди исплънь8,
aes

aes, мѣ(д), пѣня(з).
aesalon, дрѣмли(х)® птица о(т) рода

я(с)требъ,
aesculus, бы(к)10 древо,
aestas, лѣто.
aestiva, хла(д)никъ,
aestivo, as, лѣтую,
aestiuus, лѣтны(й),
aestimo, ценю, мню,
aestimator, цѣните(л),
aestimabile, цѣ(н)ное,

/ К І помилково ржа(л)ній; П ржа-
бѣлый.

2 К I друченїе.
3 К I врученное, злокле(з)ное, бѣдло

(помилково); П правильно удруче(н)но,
злоключное, бѣдное.

4 К І помилково печаль.
5 К I сокровище(м).
® К І теж мѣдяногъ; П правильніше

мѣдяноногъ.
7 К І помилково дѣдію.
8 Над словом в оригіналі зайва титла;

К I исполненъ.
8 К I дрѣманъ; П дрѣмликъ.

10 К I правильно букъ.
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aestimatio, цѣна, мнѣніе,
aestimatorius, цѣне(н),
aestus, сква(р), зно(й), во(л)на,
aestuaria, о(т)нога мо(р)ская, пазуха

мо(р)ская,
aestuo, горю, зноюся, варюся,

ІЗ aestuos(us), горящъ, //
aetas, вѣкъ, лѣто,
aetatula, младовѣч'іе,
aeternus, вѣче(н),
aeternitas, вѣчность,
aeterno, вѣче(с)твую,
aethaliones, све(р)щки,
aether, aethera, а(е), небо или огнь,

aetherius, огненъ,
aethiopis, dis, дѣва(н)на или зелїє еѲиюп-

ское,
aethra, про(з)рачїе, во(з)ду(х),
aetia, oru(m), вины,

aetiologia, вьіно(с)ловїє,
aetion, вина, начало,

aetites, еми(т)1, каме(н) орли(й),
aeuum, вѣ(к),
aeuitas, старовѣч'іе,
aeuiternus, старовѣчны(й)
aexones, пирители, вечероя(д)цы,
aff

affabre, хитрѣ, худо(ж)нѣ2,
affabrim, хи(т)родѣлате(л)но3,
affabulatio, ба(с)ноприро(в)неніе4 *,

affania(e), aru(m), сує(с)ловїя,
affatim, оби(л)но, дово(л)но,
affatus, и(з)глагола(н), и(з)речє(н),
affatus, fls, собесѣдованіе,
affabiliter, блгоглаголивѣ,
affabilis, блгоглаголивы(й),
affabilitas, блгоглаголаніе,
affabilissime, доброглаголате(л)нѣ,
affe
affero, приношу,
affectus, удє(р)жа(н), стра(ж)дущи(й),
affecta fa(e)mina, блговѣрна67жена,
affectissimus, прече(ст)ны(й),
affectus, стра(ст), движеніе,
affectio, стра(с)твованїе,

, affectuos(us), стра(ст)ны(й), движимы(й),
affecto, affector, желаю, пожадаю,
affectatus, пожєла(н), пожада(н), любо-

пита(н),
affectate, стра(ст)нѣ, жела(н)нѣ,

1 К 1 теж помилково еми(т); П
правильно етитъ.

2 К І художнѣ, хитрі,.
8 К І хитродѣлателнѣ.
4 К І басноприровнанїе.
6 К І правильно блгоговѣнна.

atfectatio, вѣлно1 желаніе,
afficio, соде(р)жу, по(д)визаю,

із afficior, соде(р)жи(м)а є(с)мь, стра(ж)ду,
зр> движи(м) бываю, //

affigo, пригвождаю,
affixum, affixa, движимыя вещи,
аГЛпёо,примы(ш)ляю,при(т)воряю,мечтаю,
affictiti(us), смы(ш)ле(н), и(з)ображе(н),
affines, ближніе, сродницы,
affinis, сосѣ(д), бли(ж)ни(й)3, ужикъ,
affinitas, бли(з)ство, сро(д)ство, ужиче(с)-

тво,

affirmo, тве(р)жду, утве(р)ждаю,
affirmatio, утвержденіе, крѣпленіе4,
affirmate, при(з)волите(л)нѣ,
affleo, сплачю6,
affligo, о(з)лобляю,
afflictus, о(з)лобле(н), о(с)ко(р)бле(н),
afflictio, озлобленіе, ско(р)бь,
afflictatio, о(з)лобство®,
afflictus, fls, тоежъ,
afflictor, о(з)лобите(л), обидите(л),
afflicto, дручу, опечаляю,
afflo, дую,
afflatus, во(д)хненіе,
affluo, и(з)обилую, пририваю?,
affluens, и(з)оби(л)ны(й),
affluentia, и(з)обиліе, притеченіе,
affluenter, оби(л)но,
affodio, прикопую,
affor, глю, собесѣдую8,
affore, прибиты,
afformido, боюся9,
affrango, сокрушаю,
affrico, натираю, намащую,
affrictus, fls, натираніе,
affrio, дробю, крушу10,
affulgeo, сияю,
affundo, приливаю,
affusus, прилитъ11,
aga
agagu[l]o, суе(т)ны(й), блу(д)никъ,
agalacta, oru(m), пажи(т),

1 К I хѣляое.
2 К I оде(р)жимъ.
8 К I ближны(й), сусѣдъ...
4 К I укрѣпленіе.
6 К І приплакиваю, сплачу.
К I озлобство, ско(р)бъ.

7 К I приплаваю.
8 К I собесѣдую кому.
9 В реєстрових статтях від affodio до

afformido включно після другого f в

оригіналі витерто помилкову І.
10 К І кришу.
11 К І після цієї маємо ще статтю af-

foris (о(т)внѣ уду.
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aga[l]lochum, ало(й) древо,
agamus, бе(з)женецъ,
agape, бесѣда1, любы(й)2,
agapehja, рабыня х(с)а ради браку и(с)ку»

симая3,
agaricon, яробичина4, губка,

M agaso, ослоправите(л), //
agasyllis, древо авасиль5,
agasyrtus, скаре(д),
agathides, маеранъ8*зелїе,
age
age, при(д)тє7, при(й)ди,
agea, хожденіе в лодїи8,
agea, oru(m), же(р)твы,
agela(e)us, хлѣбъ челя(д)ны(й),
agelastus, не(с)мѣятеле(н),
agema, полчище,

ager, нива, поле, село,

agellus, сє(л)цє, по(л)цє,
ageraton, жєнишо(к) зелїе,
ageratus, камє(н) у(с)ма[р](с)ки(й)8,
agesis, спѣши, спѣшите,
agg
agger, гра(ж)дєнїе, гребля,
aggero, as, купю10 или засыпаю,

aggero, is, присыпаю,
aggestus, усыпаніе,
agglomero, присылаю, прилучаю,
agglutino, прилѣпляю,
aggrauo, ютягчаюся,
aggredior, нахожду, при(с)тупаю,
aggressio, наше(с)твіе, нападеніе11,
aggressor, нахо(д)ни(к),
aggressura, нашествіе,
aggrego, собираю,
aggretus, тоежъ, что aggress(us), нашеды(й),
agi
agilis, скоры(й),
agilitas, скоро(ст),
agiliter, скоро,
agina, гво(з)дь мѣри(л)ны(й) или язычо(к),
aginator, то(р)говникъ,

1 К І помилково бесѣ.
2 П любы.
3 К І рабиня ха ради браку и(с)кусна-,

П... искусила
4 К I правильно ягодичина.
8 К І також авасиль; П правильно

агасѵль.
8 К І помилково магринъ.
7 Пор. К I придѣте.
8 К I ло(д)ки.
8 Пор. К I усма(р)ки(й).

10 Написано світлішим чорнилом, а

покуплю закреслено.
11 К І немає цього слова.

aginatores, возота(й) на ки(ри)нє(й)ски(х)1
игрища(х),

aginor, куплю дѣю2,
agite, при(д)те8,
agito, содѣваю, движу,
agitatio, движеніе,
agitatus, тожъ,

agitator, движите(л),
agi

H aglaophotis, свѣти(л)ница4 зєлїє, //
зв

aglapsis, по(л)къ,
agi і dia, oru(m), у'до(л)ки в гла(в)ка(х)

че(с)ноковы(х),
aglyphos, нєи(з)ваа(н),
agmen, по(л)[къ]6, купа,
agminalis, по(л)ковы(й), купны(й),
agn
agnascor, прираж(д)аюся,
agnatio, сро(д)ство,
agnati, сро(д)ницы по ю(т)цы,
agnomen, про(з)ваніе, перекосо8,
agnomentu(m), тожъ,

agnomones, кони з зубо(в) непо(з)навате»
(л)н'іи,

agnosco, знаю, вѣмъ?,
agnitus, знае(м), вѣдомъ,
agnitio, знаніе, вѣдѣніе,
agnus, агнецъ,

agnellus, агня, агнчи(к)8,
agninus, агньчи(й),
agna, а(е), агница, ро(з)мѣра зе(м)лвг
мѣ(р)ная,

ago, дѣю, дѣ(й)ствую,
agoga(e), aru(m), ровы в руда(х) златы(х),
agolu(m), па(с)ты(р)ска палица8,
agon, подвигъ,
agonia, то(ж), пра(з)дник ел(л)[и]нски(й),
agonisma, мзда по(д)вижникъ,
Agonius, богъ елли(н)ски(й) Агони(д)10,
agoni[z]o, по(д)визаюся, теку,
agonotheta, по(д)вигоположникъ,
agonoth[e]ta(e), по(д)вигоположницы,
agora(e)us, то(р)жищны(й) прєкупни(к)и.

1 К I кикг(н)ски(х); П ки(р)кгнг
ски(х).

2 К І після цього маемо ще то(р)гую.
5 Пор. К I при(й)дѣтг.
4 К I свѣти (л)ницъ.
8 Пор. К I по(л)къ.
8 К І тільки пгрекло; П правильно

пор&кло.
? К I свѣмъ.
8 К I агчикъ.
8 К І помилково пастирна палици.

10 К I правильно Агоны(й).
11 К I то(р)жищникъ, пргкупг(н).
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agor[a]eus panis, прода(ж)ны(й) хлѣбъ,
agoranomus, нача(л)ни(к) прекупни(к),
agr
agrarius, се(л)ны(й), по(л)ный,
agrarius суще(ст): нива(р), земляни(н)1,
agreste, грубое, се(л)ное,
agricola, орачь,
agricolatio, зе(м)ледѣланіе, оранїе,
agricultor, зе(м)ледѣлецъ,
agricultura, зє(м)леи(с)правлєнїєа,
agripeta(e), нивари, орачи,
agrosus, населны(й),

*5 agr[a]phos, нєписа(н), Ц
agria, кра(с)та дивая,

agriacantha, тє(р)нїе дивое,

agri[e]la(e)a, диво ми(с)личие8,
agrimonia, репи(к) зелїе,
agriocardamu(m), по(л)ная жеруха,
Agriodos, пе(с) Актеоновъ,
agrion nardum, дивая на(р)да,
agriophillon, вепринецъ45зелїе,
agrioselinum, дивая пє(т)рушка,
agrippa(e), нагоро(д)нии агриппа,
agrippum, дива ма(с)лина,
agrisis, агриси(с)67зелїе пре(с)ла(д)кое,
agrostes, паучни(к) зелїе,

:

agrostis, агро(с)тъ зелїе,
agyrta(e), мамителѣ®,
ah

ah, ахъ,

ahenu(m), конобъ мѣдя(н),
ahenus, мѣдя(н),
aheneus, тоежъ,

aherta(e), aru(m), жилы двѣ вну(т)ре(н)-
нїи,

aigleuces, вино сла(д)кое,
aio, повѣдаю,
aiuga, ива зелїе,
aizoon, роє(в)ни(к) зелїе?,
ala
ala, крыло, паха,

alaris, кры(л)ны(й),
alatus, крылаты(й),
alabastrites, алява(с)тръ,
alabastrum, тожъ,

alabes, уго(р) рыба,
alabrum, мотовило,

alacer, радо(ст)ны(й), доброхо(т)ны(й)8

1 К І немає цієї статті.
2 К I землѣ исправленіе.
3 К I правильно масличіе.
4 К I вепренецъ.
5
К I агрисъ.
К І помилково малителѣ.

7 К І немає цього слова.

К I радосте(н), доброхоте(н).

alacritas, блгохотїе,
alacriter, доброхо(т)нѣ, радо(ст)нѣ.
alapa, латина1,
alapathus, щавъ кобыли(й) зелїе,
alastor, совѣстомучите(л),
alaternus, аляте(р)нъ древо,
alauda, жа(й)воронокъ,
alaudiu(m), свобо(д)ная, благая,
alausa, ми(н)ту(с) рыба,
alafzjonia. го(р)дины,,

15 alb И
alba spina, бѣлое тє(р)нїе,
albegmina, ча(с)ти внутре(н)ни(х) бого(в)
жримы(х)2 3,

albeolus, вмѣсто alueol(us), та(в)лїя
игралищная,

albergaria(e), плата за (с)нѣ(д),
albesia, щиты а(л)ве(й)скїи8,
albeus, та(в)лїя игралищная,
albicerata ficus, смо(к)ва,
albo, as, бѣлю,
albogaler(us), шапка же(р)цевъ,
alb[u]cum, златогла(в) зелїе,
albfujelis, ро(д) грозди(й),
albtigo, бѣ[л]мо4, бѣло(к) в я(й)цы,
albulafe) aqua(e), воды я(з)воцѣлите(л)-

ныя,

albumen, бѣло(к) в я(й)цы,
alburnu(m), ту(к) древни(й), живица,

alburnus, плотица,

albulus, бѣле(н)ки(й),
albus, бѣлы(й),
album, бѣло(ст), чета,
albarium, бѣлило,
albatus, убѣле(н),
albedo, бѣло(ст),
albeo, бѣлюся8,
albesco, тоежъ,
albico, as, прибѣлѣюся®,
albidus, бѣлявы(й),
albor, oris, бѣлость,
albi calculi, бѣлыя камыки,
alc
alcaicum carmen, алкаицки(й) сти(х),
alcarmefs], че(р)вленица,
alce, es, ло(с),
alcea. слѣ(з) зелїе,

1 К I правильно ланита.
2 К I правильно ча(с)ти внутрны(х),

бго(м) жримая.
3 К I алвесскіи.
4
Пор. К I бѣлмо (літера м в оригіналі

латинська /л).
8 К І помилково бѣлѣюся.
К I прибѣлююся.
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alcedines, а(л)кисоны*,
ale
aleator, aleo, ко(с)тоиграте(л), ко(с)тыра,
aleatoriu(m), ко(с>гоигралище,
alebria, блгово(н)ная,
alectoria, камы(к) але(к)то(р)ски(й),
alectorolophos, гребе(н) пѣте(л)ны(й)

зелїе,
ales, птица,
ales прилага(т) крылаты(й)12, скоры(й),
alesco, расту,
aletudo, тучєнїє8,

16 aleuron, мука пшени(ч)ная, И
alexicacon, врачба злоо(т)вра(т)ная,
alexicao(us), злоо(т)вратны(й)4,
alexiteria, тожъ,

alg
alga et alga marina, поро(ст) зелїе,
algosus, поро(с)товы(й),
algeo, зимнѣю, хла(д)нѣю,
algidus, зи(м)ны(й),
algificus, зи(м)нотворецъ,
algor, oris, зи(м)но, хла(д),
algus, тожъ и (с)ко(р)бь,
algorismus, и(с)ку(с) чи(с)лите(л)наго

художе(ст)ва,
algorista, и(с)ку(с)ны(й) чи(с)лите(л)наго

художе(ст)ва,
alguasen, алъгуа(с)56 *зелїе,
ali

alifer, aliger, крылоносецъ,
alipes, крылоногъ, скоры(й),
alipilus, власобри(т)ни(к) в баня(х),
alibantes, уме(р)шїи,
alica, пища тучная,

alicaria(e), блу(д)ницы в ко(м)панѣи,
alic[as]trum, ярица,
alicula (е), ризы кра(т)кїє,
alienigen(us), иноплеме(н)никъ,
alienigena, тожъ,

alima, врачє(ст)ва гладоо(т)[г]нате(л)нїяв,
alipa(e)nea?, нетучны(й) пла(с)ты(р),
aliphanus, малая чаша,

alipterium, маза(л)ница,
aliptes, маза(л)никъ,

1 К І теж помилково ални®ны; П
правильно алки®ны.

2 К І помилково крилы(й).
3 К І помилково теченіе.
4 К І нижче маемо ще статтю alexi-

pharmaca врачества зло® (т)вратная.
6 Літера у в оригіналі латинська и;

пор. К I алъгуасъ.
Пор. К I гладо® (т)гнате(л)ныя.

f Кінцева а дописана іншим почерком;
закреслено надрядкове m.

aliquando, нѣкогда,
aliquantus, нѣколикъ,
aliquantum, нѣколико,
aliquanto, тожъ

aliquant[il]lu(m), мало,

aliquantullum, тожъ,

aliqua(n)diu, нѣколико время,
aliquammulti, нѣколико,
aliquantisper, нѣчто,
aliquis, нѣкто,
aliquid, нѣчто,
aliquispiam, кто либы,
aliqua, куды лѣбо,
aliquatenus, по нѣколико/

16 aliquo, куда, //
зв* ali quorsum, гдѣ,

aliquot, нѣколико,
aliquotfariam, нѣколикожды,
aliquotiens или aliquoties, нѣколико

кра(т),
alisma, коно(п)ка зелїе,
alius, ины(й),
alias, инѣгдѣ, иногда1 2,

alibi, тожъ, на ино(м) мѣстѣ,
alicubi, нѣгдѣ,
alicunde, ©(т)нюду же,
alienus, чюждь,
alieno, as, ©(т)чюждаю,
alienatus, ©(т)чюжде(н),
alienatio, ©(т)чюжденїе,
alio, инамо,

alioquin, инако,
aliorsum, инамо,
alioversum, гдѣ индѣ,
alit или alid, вмѣсто aliud, ино,
aliter, иначе2,
aliubi, гдѣ индѣ,
aliunde, ©(т)нюду,
aliusmodi, и(н)ны(й),
aliufta] вмѣсто aliter, иначе(й),
alibilis, питате(л)ны(й),
alitrix3, питате(л)ница,
alitura, питаніе,
alimentarius, браше(н)ны(й),
alimentum, пища> брашно,
alimonifa], тожъ,
alimonium, тожъ,
ali

allabor, припадаю,
allaborare, уси(л)ствовати,
alla(e)uo, as, глажу,
allambo, прилизую, лижу,
allatus, принєсе(н),

1 К 1 иногда.
2 К I иначе(й).
8 Потрібно altrix.
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allatro, прилаю1,
allaudo, по(х)валяю,
allego, as, насылаю, посє(л)ствую,
allegatio, насылані'е, посе(л)ство,
allego, Is, и(з)бираю, при(й)маю,
allecti, и(з)бра(н)нїи,
allegoria, инорѣчі'е, иносказаніе,
alleluiafh], хвалите г(с)да,
alleuio, as, облегчаю,

17 alleuo, as, во(з)вожду, во(з)ношу, it

alleuatio, облегченіе, во(з)ведєнїе,
alleuamentum, тожъ,

allicio, приба(в)ляю2,
allectio, избраніе,
allector, привабите(л), прии(с)кате(л),
allecto, as, прила(с)каю,
allicefacio, тожъ,
allido, ра(з)бияю, приражаю,
allisio, приражєнїе,
alligo, привязую,
alligatio, привязанїе,
alligator, привязате(л),
alligatura, привя(з)ка,
allino, намазую,
allium, че(с)нокъ,
alliatus, че(с)ноковы(й),
allium v[l]picum, че(с)но(к) кип(р)ски(й),
alio, m, точило кова(л)ское, каме(н),
allodium, вещь свобо(д)ная,
allophylus, иноплеме(н)никъ,
alloetheta, иноположенїе или измѣне¬

ніе, образецъ си(н)та$и(й)ски(й),
alloquor, соглю, собесѣдую3,
alloquium, бесѣда,
allocutio, гланїе,
alloscorodon, напари зелїе4 *,

allubesco, охо(т)ствую,
alluceo, при(с)вѣчюю,
allucinor, презираю, не дозираю,
allucinatio, пре(з)рѣніе, порѣшеніе,
alludo, по(с)мѣваюся, играю,
allusio по(с)мѣвані'е, приговореніе,
alluo, по(д)мываю, наво(д)няю,
alluuio, onis, наво(д)нєнїе,
alluui(us) ager, наво(д)не(н)ная нива,

alius, пе(р)стъ велики(й)8,
alluuionum, зри alluuio,
alm
almities, изящны(х) вещє(й) и(м)ство,

1 К І прилаю. лгу.
2 К І правильно привабляю.
8 К І помилково согласую.
4 К І також помилково напари; П

правильно капари.
8 К І п&(р)стъ велики(й) у ноги.

Almo, onis, поток(ъ) А(л)мо рєчє(н),
'

almus, питате(л)ны(й), плодоно(с)ны(й),
almyrodes, сланій1,
alnus, о(л)ха древо,
alo
alo, is, питаю, ко(р)млю,

17 aloe, алое зелїе го(р)колѣное2, //
3B

alogia, бє(з)словесиє,
aloia, мескъ,
alo[i]t^, по(к)ри(к) зелие или ма(н)ра-

і сора3,
alopecia, власопаденіе, стру(п) гла(в)-

ны(й),
alopecus, струпогла(в)ны(й),
alopecias, ли(с)4 мо(р)ски(й) рыба,
alopecides, пе(с) лисопсорожде(н),
alopecur(us), лиси(й) хво(ст) зелїе,
alosa(e), са(р)дели рыбы,
аїр
alpha, пи(с)ма грєко(в) пє(р)вое,
alphi[c]a, пє(р)возє(р)нїе в класѢ,
alphos, проказы ви(д),
ais

alsius, зи(м)нѣ(й)ши(й),
alsiosus, зи(м)ни(с)ты(й),
alsine, курослѣпъ зелїе,
ait
altanus, вѣтръ,
altare, о(л)тарь,
alter, други(й), вторы(й),
alter, ris, куля оловная8,
altor, питате(л),
altilis, упита(н)ны(й),
altus, Os, упитанїє, утучєнїе,
alteras вмѣсто alias, инѣгдѣ,
alterfcjor, прюся, сварюся,
altercatio, прѣніе, пря,
altercator, прите(л),
altercum, бо(б) сви(н)ны(й),

.{alternatim, во премѣну, грядою,
alternus, во премѣнъни,
alternis, во премѣну6,
alterno, as, премнѣяю,
altero, as, вто(р)ствую, о(т)мѣняю,
alteratio, вто(р)ство, о(т)мѣненіе,

К І цю статтю пропущено, а статті
alnus i almus переплутано, тому в ньому
маємо помилково almus ®лха древо.

2 К І теж помилково ало(й) з&лїе

го(р)колітно8; П правильно горно-
еліное.

3 К І також помилково магдрагора;
П правильно мандрагора.

4 К помилково лычъ.
8 К І olowianaia.
6 К І помилково во пргмд.
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alterplex,. сугубъ,
altertam вмѣсто alterutra, єдє(н) о(т)'двою,
alteruter, едє(н) о(т) двою,

alterutrinq(ue), собоямо,
a[l]tha(e)a, вєлики(й) слѣ(з) зелїе,
altimeter, высокомѣрны(й),
altisonus, высокогласны(й)1

18 altisonans, высокогро(м)ны(й), //
altiuolans, высокопа(р)ны(й),
altiuolus, высоколѣтавецъ,
altrinsbcus, о(т) коея любо2 страны,
altrouersum, о(т) иныя страны,
altus, высо(к),
alte, высоце,
altissimlej, высоча(й)ши,
altius, высочае,

altiu[s]culus, высоча(й)ши(й),
altitudo, высота,
alu

alueus, улие3, рвєнїца4, у(с)тие рѣ(ч)ное,
alueolus, нощвы, шахо(в)ница,
aluearium, пще(л)никъ,
alueatus, alueolat(us), и(з)ваа(н), видовъ-

банъ,
alum, чо(с)ни(к), живоко(ст) зелїе,
alumen, галу(н),
aluminatus, галуновы(й),
аіиз, сома(н) зелїе,
alusia(e), пещера в горѣ Ѳаламѣ,
aluta, кожа мя(х)кая5*,

alutapien, кожее дѣло,
alutarius, усма(р)®,
alutatio, златожилая зе(м)ля,
aluus, чрево,
aluinus, чревоболѣ(з)не(н),
аіуроп, свекла,

alysson, конопъка зелїе,
ama

am, пре(д)логъ грече(с)кий окр(с)тъ,
ama, ае, козодо(й) птица, ви(н)иы(й)

сосу(д),
Amalt[hjea(e) cornu, кози(й) ро(г), кни-

гогра(л)ница [?]7,
amaltlhjea и amalt[h]eum, вивлиоѲина8,

1 К І немає цієї статті.
2 К I либо.
К I ули(й).

4 В оригіналі виправлено з рв&нїе,.
6 Не дуже чітке це написання оригі¬

налу закреслено, а іншим почерком до¬
писано мягкая.

8 К І помилково уска(р).
3 К І правильно книгохранил(ъ)ница
К І правильно вивлиот&ка.

amando, о(т)сылаю,
amandatio, оС^сьіланїє1, заточеніе,
amandatus, заточє(н),
amanuenses, по(д)писки,
amaracinum, ма(й)рановы(й) елє(й),
amaranthus, по(р)фира, крва(в)ни(к) во(д)-

ны(й) зєлїє, ,

amarus, горекъ,

amarescere, го(р)чѣти,
18 amarico, as, го(р)чю, <вго(р)чєваю, H
3B'

amarissime, го(р)ча(й)ши,
amaritudo, горе(с)ть,
amarities, тожъ,

amarulentus, горе(с)тны(й),
amasius, любимецъ,
amasso, во(з)люблю,
amaurosis, по(м)рачєнїе очию,
amabo, милы(й) мо(й),
amans, любимецъ,
amanter, любе(з)нѣ,
amasco, is, люблю,
amascus, сквє(р)нолюбитє(л),
amatio, люблєнїе,
amator, любите(л),
amatorculus, скаредолюбимецъ,
amatorie, любите(л)нѣ,
amatori(us), любите(л)ны(й),
amabilis, любимы(й),
amabilitas, люби(м)ство,
amabiliter, любимѣ,
ama(e)be(us), сти(х) ра(в)нодѣ(л)ны(й),
ama(e)no, веселю,
ama(e)nus, веселы(й),
ama(e)nitas, веселіє,
ama(e)niter, весело,
ama(e)nissime, веселѣ(й)ши(й)2,
amb
ambactus, нає(м)ни(к),
ambages, сплетеніе, и(з)витїе,
ambagios(us), сплете(н), хи(т)ро(с)ловъ,
ambarualis hostia, приношеніе жа(т)вы,
ambarum, ро(д) блговонїя,
ambedo, обьядаю, обгрызаю,
ambesus, абьяде(н),
ambegni, во(л) и (с)котъ жє(р)твє(н)ннїи,
ambide[nt]es, севцы,

ambidexter, обоеде(с)ны(й),
ambifariam, со(т) обою страну,
ambigna, же(р)тва,
ambigo, су(м)нюся, недоумѣваю(с),
ambigitur, недоумѣте(л)но,
ambiguus, сумните(л)ны(й),
ambiguitas, су(м)нѣні'е, недоумѣніе,

1 К 1 засланїг.
8 К I правильно веселѣйше.
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ambigud, недоумѣннѣ,
ambio, ©кружаю, обхо(ж)ду,
ambitio, окруженіе, любоче(с)тїе,

19 ambitiosus, любоче(с)тный, H
ambitiose, любоче(ст)нѣ, го(р)до(ст)нѣ,
ambitor, любоче(с)тецъ,
ambitudo, обхо(д), окруженіе,
ambitus при(л), обхожде(н),
ambitus, ©бше(с)твїе,
amblothridion, враче(с)тво изве(р)жно-

ро(д)ное,
ambo, оба. обадва1,
ambones, всякая ско(р)лупа, а(м)бо(н),
ambrices, по(к)ро(в)ницы на кровѣ,
ambrosia, амвросїд,
ambrosius, блгоуха(н), бе(з)смє(р)ть2 *,

ambubaia(e), жены пу(т)ницы,
amb[u]beia, зеліе подоро(ж)никъ8,
ambulo, хожду,
ambulatio, хожденіе,
ambulatiuncula, торгъ4,
ambulator, ходите(л),
ambulatrix, ходитє(л)ница,
ambulatorius, ходите(л)ны(й),
ambulacrum, ходилиіце,
ambulatilis, ходите(л)ны(й),
amburbiale, же(р)твы ро(д) о6хо(д)ныа,
amburo, ©паляю,
ambustus, ©пале(н),
ambustio, ©паленіе,
ame

amecum e(t) am[e]cam, Дру(г) и другиня,
amelles [angulus], уго(л) небрежє(н),
amella, звѣздки зеліе,
amen, вои(с)ти(н)ну, да(й) бже, ами(н),
amens, безу(м)ны(й),
amentia, безуміе,
amentum, навязаніе,
ате[і]а, сѣмя вязя древа,
amerimnon, ро(с)хо(д)ни(к) бо(л)ши(й)

зеліе,
атегіпа, ви(д) ве(р)бы древа,
ames, tis, тро(ст) нме(л)ная8 птицъ,
amethistus амеѲистъ®,

amethistizon[t]es [carbunculi] анъфра(с)къ
и(з)бра(н)ны(й)

аті

атіа, спо(л)ницаі рыба,

1 К І немає цього слова.
2 К I бе(з)сме(р)тенъ.
8 К I подорожникъ зеліе.
4 К I правильно то(ж)
8 К I именая.
8 К І помилково меви(ст).
1 К I сполницѣ.

amianth[u]s, каме(н) несозяряе(м)1,
amicinum, у(с)тие мѣха ви(н)наго,
amicio, ©дѣяю,
amictorium, ©дѣяніе,

19 amictus, ©дѣя(н), //
3B'

amictus, fls, одѣяніе,
amiculum, ©де(р)жаа,
amica, другиня, бли(ж)няя,
amicula, любимица,
amicus суще(ст): дру(г), прияте(л),
amiculus, дружокъ,
amice, дружеско,
amicabilis, друже(ст)ве(н),
amicarius, любимецъ,
amico, as, прияю, дружє(ст)вую, прия-
те(л)ствую,

amicitia, друже(ст)во, прия(з)нь,
amila, цвѣтъ,
amina(e)um, вино прєдноє,

amistides, каме(н) о(т) пья(н)ства8,
amis, tis, соха, росоховатое древо,
amita, се(ст)ра о(т)ца,
amitini, се(с)тричищи,
amitto, погубляю, ©пущаю,
amissio, погубленїе,
amm

ammi, [iosj, амѣно(к) зелїе,
ammochrysus, злотопѣсокъ каме(н),
ammodytes, зми(й) пе(с)тры(й),
ammoniacum, аммонѣякъ, глѣ(н), сокъ4,
ammoniacus sal, аммонѣацкая5* 7соль,
ammonis cornu, бисе(р) я(с)ноприно(с)-

ны(й)в,
ammenses, порѣчницы,
amn

amnesft]ia, забвеніе,
amnia, внутре(н)няя, у(т)роба,
amnis, рѣка,
amnicola, прирѣчны(й) се(л)ны(й)2,
amnicus, рѣчны(й),
amnigenus, рѣкороде(н),
amnites, бисє(р) з тылу8 подобны(й),
amo

amo, люблю,

1 К 1 неа)зарае(м); П несъ гараемъ.
2 К I правильно одежда.
8 К І помилково та(н)ства.
4 К I пѣсокъ.
6 К І помилково аммоніякая.

К І помилково ясноприсносни(й),
П сноприносный.

7 К І теж помилково селны(й); П
правильно селникъ.

8 К І теж помилково з тилу; П
правильно стклу.
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amodo, (о(т)селѣ, о(т)ннѣ1,
amolior, (о(т)валяю,
amolitio, ©(т)валенїе,
amomis, зелїе о(р)мушу подо(б)ное,
amomum, ©(р)му(ш) древо,
amor, любо(в), і

20 amorabundus, любите(л) Н
amorgine, повоїй] мальцй] зелїе,
amoueo, (о(т)мыкаю, о(т)лагаю2,
amotio, (о(т)мьіканїе,
amp

ampeloprals]on, лучо(к) зелїе,
ampelitis, земля глѣневатая3,
ampelodesmos, вя(з) зелїе,
ampelos mela(e)na, лоза чє(р)ная зелїе,
ampelos, лоза ви(н)ная,
ampelos 1еѵ[с]е, пере(с)тупъ зелїе,
ampelos agria, лоза дивая,

amphemerinos, все(д)невны(й),
amphibia, oru(m), во(д)нозе(м)ніи звѣрие,
amphibolia, недоумѣніе,
amphibologia, недоумѣ(н)но гланїе,
amphibolon, недоумѣ(н)ное,
amphibrachus, амфиврахи(й), которы(й)
владне де(с)ною и шуюю4 *,

amphicaustis, ячмѣ(н) го(р)ки(й),
amphicyrtos, накри(в)ле(н).
amphimacrus, амфимакръ,
amphimalla, риза ко(с)мата,
amphimfajschala, риза6 с рукавами,
amphippi, по(д)во(д)ницы,
amphifs]b[a]6na, зми(й) двоглавны(й),
amphitane, магне(т),
amphitapa, гуня ко(с)мата,
amphit[h]alamus, прє(д)че(р)тоженїе,
amphitfhjeatrum, позорище,
amphitfhjeatralis, позорищны(й),
amphitfhjeatrica, ха(р)тия,
amphitfhjetum, двоушное,
amphora, мѣ(х), скуде(л), чване(ц),

чва(н),
amphoralis, скуде(л)ничи(й)в.
amphorarius, мѣхоносецъ,
amphorteroplon, в зає(м) даянїє кора(б)-

ле(н)ное,
ampiruare, (около скакати,

amplant вмѣ(с)то amplificant, ра(з)ши-
ряю(т),

amplecto вмѣ(с)то amplector, обымаю,
amplector, цѣлую,
amplexus, Qs, обымані'е,
amplexor, aris, тожъ,

amplus, про(с)тра(н)ны(й),
ample, про(с)тра(н)нѣ,
ampliter, тожъ,

ampl(i)us, про(с)тра(н)нѣе,
20 ampliusculus, мало про(с)тра(н)нѣе1, //
3B

amplitudo, про(с)тра(н)ство, преизяще-
(ст)во,

ampliuagus, много бѣгу(н),
amplio, ро(с)про(с)траняю,
ampliatio, ро(с)про(с)траненїе,
amplifico, as, ро(з)множаю,
amplificator, ра(з)ширите(л)2,
amplificatio, ра(з)множенїе,
ampron, уже3 4,

ampulla, чванецъ,

ampullari(us), чванцодѣлате(л),
ampullarius, чванечны(й),
ampullaceus, чва(н)чи(с)ты(й),
ampullacea pyra, чва(н)цоподобны(и)

гру(ш)ки4,
ampullor, надымаюся,

amputo, обсѣкаю,
amputatio, о(т)сѣченіе,
amsegetes, припу(т)ны(й),
amu

amula, кропи(л)ница,
amuletum, врачба о(т) всѣ(х) зо(л),
amurca, пѣна, дрождїе на єле(и),
amurcaria dolia, де(л)ви дрождїя,
amfujsium, тавлия, скрижа(л),
amussis, мѣрило те(к)тоновъ,
amussim. умѣрите(л)нѣ6,
amussi alba, нелицезрите(л)нѣ,
amussitata opera, умѣре(н)ная дѣла,
amusus, не научє(н),
amy

amygdala, орѣхи®, кляпи(ш), ами-

Ґда (л),
amygdaliceu(m) folium, амиГдаловы(й)

ли(ст),
amygdala, а(е), тожъ,

amygdalites, чо(р)тово млеко зелїе,
amygdalinus, амиГдаловы(й),
amylon, крохма(л),

1 К І немає останнього слова.
2 К І помилково двічі написано а

(помикаю.
3 К I глѣневитая.
4 К I амфиврахи(й) ка(р)менъ.
6 К І помилково руза.
4 К I скуде(л)ничны(й).

1 К І немає цієї статті.
2 К I размножитель.
3 К І ще маемо лина, поворо(з).
4 К І у слові чванецъ і похідних скрізь

помилкова початкова літера з-.
6 К -І намѣренна.
6 К І орѣхови(й); пор. П оріийе.
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amyris, ми(р)ра,1
ana

an нарѣчіе,, или2, аще,
ana, по фу(н)тѣ3,
anabasis, ко(т)чи(й) хво(ст) зелїе,
anabasius, вѣстоносите(л),
anabathra, oru(m), всхо(д), стєпє(н),
anabolagium, плащєница,
anabula, ввѣрь еѲиопски(й) нѣли(й)4,

21 anacacabea, бобъ грече(с)ки(й) И
anacampseros, любє(з)ноє5 зелїе,
anacardium,. анака(р)дъ древо и(н)ди(й)-

ское,

anacephal[a]eosis, кра(т)ко оглавленіе,
anachites, анахи(т) бисе(р), адама(н)тъ,
anachoresis, пу(с)тыня, бе(з)мо(л)вїє,
anacliterium, ложе полуде(н)ное,
anacoluthos, непо(с)лѣдовате(л)ны(й),
anacrisis, и(с)тязанїе томите(л)ноє,
anactorion, мєчи(к) зєлїє,
anadema, круна или вѣне(ц),
anadendrades, лози по(д)пирате(л)нїи,
anadendro[m]alache, слѣ(з) вєлики(й),
anadiplosis, паки повтореніе,
anadiomene, выплывающая,
anagallis, кури(й) слѣпъ зелїе,

anaglypha, oru(m), и(з)ваанная,
anaglyptes, и(з)ваатє(л),
anaglyptice, и(з)ваатє(л)ноє художє-

(ст)во,
anagnost[e]s, читате(л), чтецъ,

anagoge, дховноє то(л)кованїє, правед¬
ное учєнїе,

anagryphe, описаніе,

anagryris, is, бобъ,
analecta, крупний, одробини,
analectes, собирате(л)в,
analectides, нара(м)ники жєнскїє7,
analemma, орудіе маѲематиче(с)кое,
analesia, болѣ(з)нь, ю(ж)8 здравїя главы

ча(с)ти чувствъ9 лишае(т),
analogia, подобіе, сравненіе,
analogismus, аналоги(с)мъ,
analogysta(e), свобо(д) о(т) и(с)тязан'ія

при(с)та(в)ниче(с)каго,

analytica, решитє(л)нїи кнги

Аристотелевы,

analf[a]beti, невѣжи, непи(с)ме(н)ніи,
anamnesis, во(с)поминанїє,
ananc[a]eon, нуждноє,
ananchitis, чародѣ(й)ски(й) камє(н),
anantapodonon, образе(ц) рито(р)ски(й)1,
anapa(e)stus, анапест нога стихотвор¬

ная,

anaphalis, коца(к)2, плато(к) и зєлїє,
anaphora, о(т)ношенїє, образецъ вити(й)-

ски(й),
anapologetos, неи(з)вѣтны(й)3, нєо(т)рє-

че(н)ны(й),
anarchus, бє(з)началє(н),

2і anar[r]inon, куро(с)лѣпъ4 зелїе подоб-
зв-

ное, //

anas, tis, качка,
anaticula, качечка,

< anatin(us), качєчи(й),
anatari(us), качкопа(с),
anatarius, прила(г): качєчи(й),
anasphoros, ле(н) зелїе,

, a(na)stom[o]sis, кровоплюновленїє,
anastrophe, привращенїе,
anathema, анаѲема, про(к)лятїе,
anathematizo, проклинаю,
anathocismos, ли(х)ва о(т) ли(х)вы,
anatome, ро(з)сѣчен іе, анатомия6,
anatomic(us), анатомии и(с)ку(с)ны(й),
anaxetum, анази(т) зєлїє,
anaxyris, щавъ зелїе,
anc

anbabata(e)®, слѣпоборителі'е,
ancessio, прє(д)шествїє,
anc[a]essa, и(з)ваа(н)ная орудия,
anceps, обоюду о(с)тръ, су(м)ните(л)ны(й),
ancetum, лѣсны(й) огорокъ,
anchora, а(н)кира, ко(т)ва,
anchorarius, анки(р)ни(к),
ancborarius при(л): ко(т)ва(н),
anchoralis, ко(т)вичны(й),
anchorago, лосо(с) рыба,
anchusa, че(р)вецъ, чє(р)вленє(ц) зелїе,

1 П нижче маемо ще статтю amystis
еднымъ духо(м) вылити.

2 К I ли.
3 К І помилково фу(р)тѣ.
4 К I правильно нѣки(й).
? К I любяжное.
6 К I собиратель столови(й).
7 Кінцева є в оригіналі виправлена з я.
8 К І правильно яжъ.
9 В оригіналі літера у латинська (и).

1 К І помилково римо(р)скій.
3 К I кацикъ.
3 К I неизвѣстны(й).
4 К І також помилково курослѣбъ',

П правильно курослѣпу.
8 Написано іншим почерком, а

первісне нечітке (виправлюване) слово

закреслено.
6 Треба andabata(e).
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ancile, щи(т) кра(т)ки(й)х,
ancile, насѣченіе жи(л) около вы(и),
ancilla, рабыня,
ancillula, рабы(н)ка,
ancillaris, рабски(й),
ancillariol(us), рабы(н) любецъ, блуд¬

никъ,

ancillor, aris, работаю, служу,
anclabra, сто(л),
anclare, черпати,
anconisci (вружї'я1

2 мучите(л)ная,
anciloglossu(m), языка приращеніе,
anculi e(t) ancula(e), боги и богини раб¬

скій
,

ancyromachus, дуба(с), лодья,
and

- andrachne, курія нога зеліе,
andrachre agria, вране ма(с)ло зеліе,
andrago, муже(ст)ве(н)на жена,
androdamas, крва(в)никъ каме(н),
androgynos, муже(с)къ и же(н)скъ по(л)

22 имѣя(й), //
andron, жилище муже(с)кое,
andronium, враче(в)ство поле(з)ное,
androsa(e)m[on], крвавии зво(н)ки зеліе,
androsaces, раса каме(н)ная8 зеліе,
aneclogistus, во(л)ны(й) о(т) и(с)тязанія
словесе в при(с)тавленіи4 *,

anellus, пе(р)стенецъ,
anemone, рожа дивая, со(н) зелие,

anemosphoros, рѣпни(к) зелие,
anethum, к[р]опъб*ве(р)то<вгра(д)ны(й),
anfractus, кругопутіе, ©круженіе,
ang
angari, по(д)воднѣцы,
angaria, по(д)водав убѣ(ж)деніе,
angelus, агглъ,

angelica, дяге(л) коре(н),
anger, зми(й) ро(д),
angiportus, стогна у(с)кая,

. ango, is, сто(г)ню?, стѣ(с)няю, да(в)лю,
angor, oris, то(м)ленїе, пєча(л),
angina, гортаноболѣзніе8,
anguilla(e), угри,

. anguis, змия,

1 К І немає цієї статті.
2 К І орудія; у К І нижче маємо

статтю ancretos ранъ сошествія, соїивенія,
П ранъ сошвбнїь.

3 К I каменное.
4 К I пре(с)тавленіи.
§ Пор. К I кронъ.
К I по(д)води.

- К I правильно томлю.
8 КІ I го(р)таноболѣзненіе.

anguiculus, зми(й)ка,
Anguifer, Змие(в)никъ на нбси,
anguineus, змиевы(й),
anguinus, тожъ,
anguimanus, змиеру(ч)ны(й),
anguipedes, змиеножны(й),
Anguitenens, Змиєдє(р)жє(ц) знаменіе

небе(с)ное,
angulus, уго(л),
angulatus, yro^)Hbi(fl)1,
angulosus, тожъ,

angularis, angulari(us), тожъ,

angulatim, по угла(х),
angustus, тѣсны(й), у(с)ки(й),
angus[t]o, as, тѣсню, ужу,
angustans, стѣ(с)няющи(й),
anguste, тѣсно,
angustia, angustitas, тѣснота,
angusticlauium, риза военная,
anh

anhelo, as, дыхаю,
anhelator, дышущи(й),

22 anhelatus, дыхавищны(й)2, И
3B'

anhelatio, дыханіе,
anhelus, дыхавичны(й),
anhelitus, о(д)хновєнїє,
ani
anicetum, ганы(ш),
aniciana, грушо(к) ро(д),
anilitas, старо(ст),
anima, душа,
animula, душка,
animal, звѣрь,
animalis, звѣрски(й), дшевны(й),
animalis hostia, дшевная же(р)тва,
ani[m]ab[i]lis, живо(т)ны(й),
animalitas, живо(т)ство, звѣ(р)ство,
animaduerto, ра(з)смо(т)ряю, сразумѣваю,
внимаю, умню, ка(з)ню,

anicula, бабка,
animaduer[s]io, ра(з)смо(т)рєнїє, умнєнїе,
animaduersor, ка(з)нитє(л),
animaduersus, ра(з)смо(т)рє(н), сразу-

мѣ(н), казнє(н)3
anilis, бабски(й),
aniliter, бабско4,
anima(e)quior, дшєправеде(н),
anima(e)quus, до(л)готє(р)пєли(в),
animus, у(м), смы(с)зіъ, ср(д)цє,

1 К І тѣсный, узки(й).
2
Пор. К І дихавични(й).

3 К І помилково казань; П сразумнѣ
казненъ.

4 К І ще маємо anilitas старо(ст).
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animulus, ум8(н), срОфчно1 2,

animo, as, оживляю, содшевляю,

animans, звѣрь,

animatus, де(р)знове(н), одшевле(н),

animatus, fls, (ожи(в)ленїе, одшевленїе8,
animos(us), де(р)зски(й), яро(с)те(н), му-

жестве(н),
anicularis, ве(т)хи(й),
animosfc, муже(ст)ве(н)нѣ,
animositas, муже(ст)во, де(р)зость,
anisocy[cl]a юрудїя многокружная,
anisum, ганышъ,
ann

annas[c]or, прира(с)таю,
annafvjigo, приполовую3,
annecto, привязую,
annexus, fls, привязанїе,
annitor, усилую, утве(р)ждаюся,
annis(us) e(t) anni-xu(us), усилующи(й),

утве(р)ждє(н),
$3 annisur(us) e(t) annixur(us), усилуемы(й),

утве(р)ждаемы(й), H
annominatio, подобие, образе(ц) вити(й)-

ски(й),
annoto, на(з)наменаю,
annotamenta, на(з)наменованїя,
annotator, на(з)наменовате(л)4,
annuatim, на (в)сяко лѣто,
annumero, причитаю, причи(с)ляю®,
annuntio, as, и(з)вѣствую, во(з)вѣствуюв,

блговѣствую,
annuo, is, мааю, помагааніе(м)? и(з)во-

ляю,

annus, лѣто, годище,

annalis, лѣтны(й),
annales, лѣтописа(н)ныя вещи,
annarius, лѣтны(й), годищны(й),
annare, лѣто провожду,
annellus, обручи(к), пе(р)сте(н),
annicerfii], филозофи наричю(т)ся,
annicul(us), единолѣте(н),
annifer, лѣтоно(с)ны(й),

anniuersari(us), лѣтово(з)ра(ст)ны(й)1,
annona, обро(к), дохо(д) годовы(й),
annotin(us), лѣтны(й),
annorari(us), юброчны(й),
annosus, лѣтны(й),
anno[t]in(us), юброчны(й),
annutus), рочны(й),
;anno, as, лѣ(т)ствую, лѣто провожу,
апо

anodina, враче(ст)во те(р)пкотво(р)ное,
anomalia, неравенство8,
anomalum, нера(в)ное,
anonis, лиси(й) хво(ст) зелїе,
anonymum, бе(з)име(н)ное,
anormis, бе(з)прави(л)ны(й),
anq
anquina, уже кора(б)ле(н)ное, ве(л)бу(д),
anquirere, и(с)пытовати3,
ans

ansa, рукоятїе, у сохоуда4,
ansula, ушко,
ansarium, ножи(к) у(с)ма(р)ски(й),
ansat(us), ушаты(й),
anser, гу(с),

23 f 'anserin(us), гуси(й), //
3B* ansercul(us), гу(с)ка,

ant
antaca(e)i, ви(зи) рыбы,41
antachates, а(н)тахате(с) камы(к)5,
anta(e), подвой,
antanclasis, противоло(м)лени[е], о(б)ра-

зе(ц) рито(р)ски(й),
antapocha, рукописаніе,
antapodosis, противозданїе,
antarcticus arcul(us)6, полуде(н)ны(й)

кругъ,
ante, пре(ж)де, пре(д),
antea, пре(ж)де си(х)7,
anteambulo, пре(д)иду, пре(д)гряду,

пре(д)ходитель,
Antecanis, Пре(д)пе(с)8 звѣзда,
antecapio, пре(д)прие(м)лю,
antecaptus, пре(д)прия(т),
antecapio, пре(д)приятїе,
antecedo, пре(д)иду,

1 К І правильніше уме(ц), се(р)дко;
П правильно умецъ, сердечко.

2 К І одшевленїе, оживленіе.
8 К І теж помилково приловую; П

правильно припловую.
4 К I назнаменатель.
6 К I причи(с)лю.
8 К I во(з)вѣщаю.
7 К І теж помилково малю, помааніе

иззоляю; П правильно помааніе(м) и(з)-
воляю.

1 К I правильно лѣтово(з)вра(т)-
ни(й).

2 К I нерава(н)ство.
3 К I испитивати.
4 К I правильно ухо сосуда.
® К I ахатсъ камѣнь.
6 Потрібно circulus.
7 К І невиразно пре(ж)де...; К І

нижче маємо ще статті antealios то(ж), паче

ины(х); anteactus мимоше(д)іии(й).
8 К І помилково преднесь.
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antecedens, прє(д)идущее,
antecessor, предотеча, прє(д)ни(й),
antecessus, пре(д)теченїе,
antecello, прево(с)хожду, превы(ш)шаю,
antecellor, превышаюся,
antecllens, прєво(с)ходяіци(й),
anteca(e)nium, пре(д)вече(р)няя снѣ(д),
antecursor, предитеча,
antedico, прорицаю,
anteeo, прє(д)иду,
anteexpectatum, преждечая(н)ное,
antefero, прєво(з)ношу, пре(д)почитаю,
antelatus, прє(д)почте(н), прево(з)несе(н),
antefixa, (окраса на (з)данїя,
antegenit(us), преждерожде(н),
antegenitalis, пре(д)ни(й). старѣ(й)ши(й),
antegredior, прє(д)хожду1,
antehabeo, прє(й)мую, преношу,
antehac, пре(д) сими,

anteloquor, преди(с)ловлю,
anteloquium, предисловіе,
antelucan(us), зау(т)рни(й),
anteluco, as, утре(н)нюю,
anteluculo, утро, за утра2 *,

antemallor]um, прежде злы(х),
antemeri di an(us), пре(д)полудневы(й)8,
antenna, ра(й)ша4 5 *,

2* anteoculos, прє(д) очима, П

anteoccupo, пре(д)имаю®, пре[д]варяю,
anteoccupatio, пре(д)варенїе,
antepigmenta, прє(д)вєрописанїе,
antepilani, прє(д)нїи вои,

antepono, прє(д)лагаю,
antequam, прє(ж)де даже,

anteri(us), прє(ж)дє,
antermini, околичній, порубе(ж)ницы,
anterfotes], ро(д) амеѲиста, да(р),
antes, сто(л)пы,
antesignan(us), знаме(н)носца за(с)ту(п)-

никъ®,
antesto, пре(д)стою,
antestor, за(с)видѣте(л)ствую,
anteuenio, пре(д)иду,
anteuerto, пре(д)варяю,
anteuolo, лѣтаю, варяю7,
anteurban(us), пре(д)гражда(н)ски(й),
anthalium, я(б)лко окру(г)лое египет¬

ское,

1 К І помилково пр&хожду.
2 К I заутро.
8 К I пре(д)полуде(н)ны(й).
4 К 1 теж помилково noyuia; П

правильно раина.
5
К I прё(й)маю.
К 1 заступникъ знаменосца.
К І помилково вадаю.

anthedon, не(с)пя(к) древо,
anthemis, dis, руме(н) зелїе,
antfhjericeum, ва(л)самъ,
anthias, тра(ч) рыба,
anthition, ушко мышее зелїе,
anthinum mei, липецъ,
anthrax, угль1,
anthracites, крва(в)ны(й)2 каме(н) о(г)-

ни(с)ты(й),
anfhracinus, че(р)ны(й), яко угль,
anthris[c]us, снѣдо(к) зелїе,
anthropographus, чл вѣкописецъ,
anthropomorphita(e), члвкообра(з)ницы,
еретицы,

anthropomorphon, по(к)ри(к) зелїе,
anthus, кони(к) птица,

anthipophora, по(д)ложенїе, по(д)данїе,
образє(ц) е(ст) риторо(м),

anthilfljion, зелїе ве(л)ми цѣлите(л)-
ное,

anthifllijs, анъѲи(н)8 зелїе,
antia lex, зако(н) а(н)ти(й)ски(й),
antia(e) или anthia(e), же(н)стїи власы на

челѣ,
antiades, сла(н)нїи ягоды зелїе,
antiba[c]chi(us), анътива(х) нога стихо(в)-

ная,

anticanthar(us), кри(н) се(л)ны(й),
anticategoria, противогланїе,
Anticatones, кн(и)ги на Катона,
anticellfijum, со(л)ни(к) зелїе,
anticipo, пре(д)прие(м)лю, пре(д)иду,
anticipatio, пре(д)ше(с)твїе, иревзятїе,
anticus, пре(д)ни(й), че(л)ны(й),

24 anticyrfijcon, чемерица зелїе, //
зв. antidora, во[з]даянїе,

antidosis, тожъ,

antidotu(m), цѣлба на о(т)раву4,
antiferna, вѣно мужа противо же(н)скаго,
antigerio вмѣ(с)то valde, зѣло,
antigrapheus, писа(р) дохо(д)ны(й),
antigraphum, выпи(с) с книгъ,

antilegomena, oru(m), противорєчє(н)ная,
antilena, по(д)пе(р)сникъ®,
antilepsis, мєждометїє, образе(ц) ри(т):,
antilogia, противогланїе,
antimathon, противо сме(р)ти,
antimfejlon, по(к)ри(к) зєлїє,
antimetabole, противои(з)мѣнен іе,

1 Написано на місці витертого слова.
2 К І крвавникъ.
8 К І правильно анЪилъ.
4 К І (ялтару.
6 К І помилково по(д)пе(р)никь.
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antimonia1, противозаконїє2,
antipa[ra]stasis, противообстоянїе,
antipates, каме(н) о(т) чарованы(й)3,
antipathia, противостро(с)тіе4 * * *, природ¬
ная нєприя(з)нь,

antipelargesis, блгово(з)даанїє8,
antiperistasis, обстоянїе,
antipherna, свингъ,

antiphona, антифоны, пѣніе взае(м)ное,
antiphrasis, противорєчєнїє,
antiphrates, антифра(т) бисе(р),
antipocha, рукописаніе,
antiptosis, мѣстопадежіе,
antiqu(us), ве(т)хи(й),
antiquari(us), ве(т)хи(й) любопы(т)ни(к),
antiquitas, вє(т)хо(ст), дрєвно(ст),
antiquitus, дрєвлє,
antiquo, as, обє(т)шаю, и(з)пражняю,
antiquatio, обє(т)шанїе, и(з)пра(з)нєнїе,
antique, по (д)рєвнєму, старовѣчне,
antir[r]hinum, выжли(н) зелїє,
antiscorodon, заячи(й) чо(с)но(к) зелїе,
antisophistfesj, противому(д)рецъ,
antispasis, возвращеніе вещи болѣзни

сопроти(в)ное,
antispoda, мѣдяное жужелица,
antistes, пре(д)стате(л), старѣ(й)шина,
antistita, пре(д)стате(л)ница,
antistitium, пре(д)стате(л)ство, преизя-

ще(ст)во,
antistitor, на(с)тояте(л), на(с)та(в)ни(к),
antisto, as, пре(д)статє(л)ствую,
antistoechon, противостишїє,

25 antithalam(us), прє(д)чє(р)тожїе, //
antitheos, бѣсъ,
antithesis, противоположеніе,
antitheton, впрекиположноє®,
antithypum, противообразие,
antlare, чє(р)пати,
antlia, чє(р)пало,
antonomasia, мѣсто имене положеніе,
antora, примо(р)дъ, цы(т)ва(р) зеліе?,
ant[r]a(e), удолие,
antrum, пещера8,
anu

anubias, блощи(ч)ни(к) зеліе,
1 Твбто antinomia.
2 К І помилково противозаколеніе.
3 Пор. К І <й(т) чарованій.
4 К I правильно противострастїе.
8 К I блгово(з)даніе.
К І немає цієї статті.

ї К І примо(р)дь зелїе, цитва(р).
* К І пя стаття написана кирилицею

; антрумъ пещера в ѳдному рядку з

попередньою.

anulus, пє(р)сте(н),
anulari(us), пе(р)стенодѣлате(л),
anularis, пе(р)сте(н)ны(й),
anulatus, пе(р)стеноноситє(л),
anus, баба, старица,
anus, ni, за(д),
anx

anxius, пєчалє(н),
anxie, печа(л)нѣ,
anxietas, пєчалованїе,
anxifer, печалоно(с)ны(й),
anx(us), то(м)ле(н),
ao

ao, дре(в)ле [вмѣсто auro злато]1,
aorta, а(р)тєри(и) о(т)цуховїя2 жила,

ара

ap, дрє(в)ле [apud у]3,
apage и apagete, иди о(т)сюду во(н),
apagesis, тожъ,

apal[a]estri, грубый бо(р)ци неи(с)ку(с)-
ніи,

apalon vinum, младое вино,
арагеа, неи(с)ку(с)ство,
aparctias, сѣве(р) вѣ(т)ръ,
aparine, es, острица зеліе,

apartilogia, блгоисчитеніе4,
apate, ле(ст),
apathes, бе(з)стра(ст)ны(й),
аре
apeli[o]tes, а(е), вѣ(т)ръ во(с)ходосо(л)-

нечны(й),
ареііа, обрѣзанецъ,

25 apello, is, о(т)ганяю, //
зв*

apepsia, нєи(з)варєнїе стомаха,-и(з)су-
ченіе,

apexabo, onis, я(т)рено8 крвавая,

aper, вепрь дики(й),
aperio, <о(т)ве(р)заю,
aperte, явѣ,
apertio, ю(т)вє(р)зєнїє,
apertum ius, явны(й) су(д)®,
apertus, ©(т)ве(р)зтъ,
apertura, ю(т)ве(р)зєнїє,

. apes, пчела,

apecula, пчелка,

apex, ве(р)хъ, ота (?)?, че(р)та,
1 Пор. К I древле вмѣсто аѵго злато.
2 К I ю (т)духовая. ,

8 Пор. К I древле apud о 8; П- древл»
apud у. _

4 К І блгоисчитанїе.
8 К І також; пор. П ятрень.
8 К І помилково сосудъ.
? К І також невиразне, виправлюване

написання вер(х)ъ w/na[?j; П правильно
іота.
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арі ,

apiarium, пчє(л)ни(к),
apiari(us), пчоля(р),
apiastrum, пче(л)никъ зелїе,
apiastra, жо(л)на птица,

apiatus, пе^^рыСй)1, пчели(с)ты(й),
apiculus, ве(р)шокъ,
apianus, пче(л)ничны(й),
apia, груша древо,

аріса(е) oues, малїи овцы,
: apilascus, udis, злато,

аріпа(е), аі, орѣхи младыи2,
apiscor, aris, стяжаю,

apistos, теплець бисє(р),
apium, опи(х) зелїе, пе(т)рушка,
apium montanu(m), лѣсная пе(т)рушка,
apium palustre, опи(х), свиня вошъ зелїе,
apium saxatile, опи(х) слудовны(й)^,
aph
aphaca, вьша по(л)ное зелїе,
apha(e)resis, о(т)ятїє,
apha(e)teria, ра(с)талищє,
aphracta, лодїи4*непо(к)рытыи,
aphrodisia, orum, Венеры пра(з)дники,
aphronitru(m), салѣтра,
aphron, макъ,

aphroscorodon, чо(с)нокъ,
aphroselenus, луны(й) кдме(н),
aphta(e), сприщєнїє устну,
aphya, моро(в)ка рыба,
aphytagoras, древо же(н)чугоро(д)ное5,
арі

вб aplanes., нєблудящи(й), И
apludafe], [arum], мякина, о[т]руби, о(т)-

рєби®,
aplustra(e), окраса корабля,
aplysia(e), губки,
аро
apocalypsis, о(т)кровєнїє,
apocha, рукописанїє,
apocope, о(т)сѣчені'е,
аросорі, or[u]m, євнухи,
apocrotus, жєсто(к), тве(р)дъ,
apocryphus, та(й)мичи(щ)ны(й), потае(м)-

ны(й),
apocrysis, о(т)вѣтъ,
apocrysiar(us), о(т)вѣщате(л)ны(й),
аросу[п]оп, жабия ко(ст)ка зелие,

1 К І помилково нести (й).
2 К і ще маемо статтю арігіа неискуство.
К I с...довни(й).

4 К I лодки.
К І помилково древо же(н)чугоро(д)-

ное ви(д)ни(й); П правильно древо жен-

чюгоро(д)ное во Индіи.
К І тільки отреби; П тільки ѵнпреби

apodect[ae], старѣ(й)шина данообирате-
ле(м)1,

apodes, ро(д) ластовецъ,

apodixis, указаніе, и(з)вѣтъ,
apodos, гла(с) пѣ(тия)2 сипивы(й),
apodosis, о(т)данїє3, образе(ц) рито(р)-

ски(й),
apoditerium, совлакате(л)ница4, обнажи-

те(л)ница у баня(х),
apoga(e)um, по(с)ре(д)ствие нбси,
apoga(e)i, вѣ(т)ри о(т) зе(м)либ7вѣющиі' [I],
apographum, выпи(с),
apolacti[z]o, пру, попираю,
apolecti, си(н)клитиски6, и(з)бра(н)нїи,
apoliopolitis, до(с)тои(н)ство,
apolis, и(з)гна(н),
apologia, и(з)вѣтъ словны(й),
apologus, ба(с)нь,
apologo, as, басню, прорицаю кого,

apologatio, ба(с)нословїе,
apomeli, ме(д) питы(й),
apophasis, о(т)реченїє,
apoph[l]egmatismi, врачє(в)ство вагу?
злую вывабляющее,

apophiades, и(з)ращєнїя,
apophoreta, oru(m), даръ,
apophtegma, о(т)вѣ(т) мудрокра(т)ны(й)8,
apoplectici, апоплѣ...тики9,
apoplexia, апопле$иа болѣ(з)нь,
aporior, aris, оскудѣваю, лишаюся, бє(з)-

о(т)вѣте(н)10 е(с)мь,
aporia, улишєнїє, недоумѣніе,
aporon, сумнитє(л)ноє,
aporrogas, звѣзда лѣтающая,

aposiopesis, замо(л)чанїе,
26 aposirmata, чешу(и), //
зв*

aposyrma, и[з]влєче(н)ноє,
aposmasmata, о(т)торгнєнїя,
aposphragisma, пєчатованїе,
apostasion, ро(с)пу(с)тная книга11,

1 К І даною (пг)бирагпелг(м).
2 Надрядкова частина написана над

закресленою гтля [?], пор. К І яѣ/пля,
П тѣтла.

3 К І (я^т)даанїе.
4 К І совлекате(л)ница.
6 К І <а(т) зелій.
6 К І правильно синклитики.
7 К І теж помилково вагу; П правильно

влагу.
К І мудрократкій; пор. П мудрый

кра(т)кїй.
9 К І апоплѣчетики; П апоплѣготики.

10 К І правильно бе(з)совѣте(н).
11 К І книга роспустная.
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apostata, о^^тупникъ1,
apostato, о(т)ступаю, супо(с)та(т)ствую,
apostrema, на(д)менїе, вре(д), пухлина,

apostolus, ап(с)лъ,
apostrophe, обращеніе,
apostrophus, знаменіе уятаго гла(с)наго

пи(с)мени при ко(н)ци,

apotelesma. дѣ(й)ство нбсе при часѣ

ро(ж)денія чиего,

apotheca, камара, храни(л)ница,
apotheosis, обженіе,
apotomia, о(т)сѣченіе,
apoximenos, стирающимся2 *,

apozema, вареніе ра(з)ли(ч)но зелия89,

'

арр
appareo, являюся,

appar[ijtio, явленїєся4 * *,

apparitores, палени(ч)ницы8,
apparitura, палени(ч)нико(в)в я(в)ленїе(с),
apparo, уготоваю,
apparatus, уготовле(н),
apparat(us), суще(ст):, уготовленїе,
apparatio, тожъ,

apparate, готові7,
appello, as, именую, называю8,
appellator, нарицате(л),
appellatori(us), нарицате(л)ны(й),
appellito, as, тожъ,

appellatio, нарицанїе,
appellatiuus, нарицате(л)ны(й),
appello, is, притікаю, приплаваю,
appulsus, пригнанїе,
appendeo, вішаю,
appendo, тожъ,

appens(us), повѣше(н),
appendix, придато(к), при(с)теженїе,
appendicula, мало приданіе,
appeto, желаю, во(ж)ділѣю,
appetens, вождѣлѣющи(й),
appetitor, вожделѣте(л)®,
appetitio, вожділеніе, движеніе,
appetentia, похотѣніе,

27 appentibilis, желате(л)ны{й), H
appetitus, похо(т), во(з)жаданїе,
appetones, желателїе,
appianum, ша(р)1011зелены(й),

1 К І помилково (я(т)пустникъ.
2 К І сотирающися.
8 К І тільки различно зелїе.
4 К I явленіе, виправлене із явленіяся.
8 К І правильно паличны(й).
6 К І правильно наличниковъ.
7 К 1 помилково готовъ.
8 К І помилково зазиваю.
9 К І помилково appetito вожделѣтенъ.

10 К І помилково iuu(d).

appingo, придаю, приписую,
app.ios(us), ско(т)ская немощъ,
applaudo, во(с)пле(с)каю,
applausor, во(с)пле(с)кате(л),
applaus(us), во(с)плеще(н)х, во(с)пле(с)-

канїе, радость,
applico, прилагаю, при(п)лаваю,
applicatio, приложенїе,
applicatus, приложе(н),
аррlodo, is, тожъ плещи2,
apploro, плачю8,
appluda, отреби, о(т)руби4,
appluere, одождити,

applumbo, as, олово прилѣ(п)ляю, лужу8,
applumbatura, оловоприліпленіе,
appono, прилагаю,
appositus, приложе(н),
apposite, сочи(н)н1®, у(с)трое(н)нѣ,
appositio, приложеніе,
appor[r]igo, is, протягаю, проба(в)ляю,
apporto, приношу,
apposco, прошу, жадаю,
appotus, пья(н) попре(м)ногу,
apprehendo, уде(р)жаю, обымаю7,
apprehensio, уде(р)жаніе, обымаю8,
apprime, бе(з)изящнѣ®, во пе(р)вы(х),
apprimo, is, сотѣсняю,
approbus, блідітеле(н)10,
approbo, по(х)валяю, и(с)кушаю,
approbatio, по(х)валеніе, и(с)кушеніе1х,
appromitto, ручуся, обѣщаю12 13,

appromissor, поручни(к) и18 обѣщате(л),
appronare, по(к)ланятися, припадати,
appropero, по(с)пѣшаю,
appropinquo, приближаюся,
appropinquatio, приближеніе,

1 К I восплеща(н); пор. П дві статті

applausus восплещущій; applausus вос-

плесканіе, радость.
2 К I правильно плещу.
8 К І сплачу.
4 К І немає цього слова.
8 К І немає цього слова.
8 К I правильно сочиненна.
7 К І іншим почерком ще дописано

постыгаю.
8 К I правильно обиманїе.
9 К I правильно преизящнѣ.

10 Виправлено з добрѣдѣтълё(н). а

іншим почерком ще раз дописано блѣ-

дѣтеле(н); К I блидѣтеленъ. П

правильно блгод-ѣтеленъ.
11 К І ще маемо approbator похвали*

тель, искусите(л).
12 К I ыбѣщаюся.
13 К І немає цього слова.
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appragmasis1, вѣнечни(к) зелїе,

apricari, на слнцы грѣтися,

apricatio, на слнцы грѣтие,
apricitas, ве(д)ро,
арг
aprinus, aprari(us), вепровы(й),

27 apricus, наслнчны(й), И
3B'

apragmosis, вѣнечникъ зелие,

apricior, apricissim(us), ведряны(й),
apriculus, вепръ мо(р)ски(й),
aprilis, аргіі, цвѣте(н), априль м(с)цъ2,
аргопіа, пере(с)тупъ зеліе че(р)ное8 9,

Apritenens, Стрѣле(ц) нбны(й)4 * *,

aps
apsis, is, непри(с)ту(п) зелие,

apsichon, бє(з)душное,
apsictos, теплецъ бисе(р),
apt
aptotum, бе(з)паде(ж)ны(й),
aptus, блгоключи(м), доволє(н),
apte, блгоу(с)трое(н)нѣ,
apto, as, блгострою,
ари
apua, моло(в)ка рыба8,
apud, у, при,
apus, odis, лѣтаве(ц), пта(к) щурокъ®,
apyrinon, бе(з)*зе(р)ны(й) овощъ,

apyrum [sulphur], сѣрка живая,

apyrotus, апиро(т) камы(к) не(с)гори(с)-
ты(й)7,

aqu
aqua, вода,

aquula, во(д)ка,
aqua(e)ductus, водове(де)нїе,
aqua(e)litium, водовабленїе,
aqua(e)niuales, водо(с)нѣжие,
aquagium, водоприведенїе,
aquaintercus, кручина, пу(х)лина,
aqualicus, чрево,
aqualiculus, корыто свине(й), стома(х),
aqualis, сосу(д) во(д)ны(й),
aqua[r]iola, oru(m), попомо(й)ни(к)8,
aquarioli, блу(д)ницы,

1 Спотворене слово, правильно див.

нижче apragmosis.
2 К І тільки цвѣтень.
3 К I преступъ. че(р)ны(й) зеліе.
4 К І немає статті. Потрібно

arcitenens, як у Калепіна.
8 К І моловки риби.
® К 1 щирокъ птица.
7 К І не(з)горѣлій.
8 К І поми(й)никъ.

aquariolum, помыва(л)ница1,
aquarium, поилище, поило,
aquarius, aquatic(us), во(д)ны(й) сосу(д)2,
Водолѣя знаменіе3 нб(с)ное,

aquarius subs: во(д)ная бра(з)да,
aquilex, водоводите(л),
aquiminale, умыва(л)ница,
aquiminarium, вѣдро,

28 aquor, водоче(р)паю, //
aquatio, водочє(р)панїе,
aquator, водоносе(ц), во(д)никъ,
aquatus, водни(с)ты(й),
aqueu(us), aquasilis, во(д)ны(й),
aquos(us), aquosissimus, тожъ,

aquifolia, стокра(ст)4 зелие,

aquila, орелъ,
aquilinus, орли(йД
aquiliferi, знаменоно(с)цы®,
aquilegium, водособранїе,
aquilus color, смѣди(й) ша(р),
aquinarij, водоносы,
ага

ага, о(л)та(р), прибѣжище7,
arab[a]rches, мыта(рХ
arachnides, те(н)кая в оцѣ ри(з)ка8,
arachnium, ма(с)личная болѣзнь,
aranga(e), ar(um), ме(д)вежая лапа зелїе,
ara[c]ia(e) ficus, смоквы бѣлые,
aracus, дивы(й), лѣсны(й),
aranea, паучина,

arane(us), паукъ,
araneolus, паучокъ,
araneola, паучина,
araneos(us), паучи(с)ты(й),
aratio, оранїе,
aratiuncula, орани(н)ка8,
arator, орачь,
arabilis, ора(л)ны(й), о(р)ны(й),
aratro, as, ралю, преораю10,
aratfrjum, рало,
arb
arbila aruina, ту(к) тѣле(с)ны(й),

1 К І помилково помилница.
2 К I правильно сущъ; пор. П aquarius

вд(д)ный; aquarius сущъ. Водолей знаме-

(н)е нб(с)ное.
3 К I зна(к).
4 К I правильно стократъ.
8 К I огіу.
К I знаменосци.

7 К І іншим почерком дописанокуми(р),
8 К I рыза.
9 К І помилково <йра(н)ника.

10 К I преорую.
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arbiter, ра(з)судитє(л),
arbitramentum, ра(з)судите(л)ства ска¬

заніе,
arbitrarium, ра(з)суждєнїє,
arb і trari(us), самосудите(л)ны(й),
arbitratus, мнѣѣ1, воля,
arbitratio, доброво(л)нѣ,
arbitrum, ра(з)суждєнїє, мнѣ[ні]е2,
arbitror, мню, нєпіцую,

arbor, звѣ(р) мо(р)ски(й),
arbor, древо,
arboride(us), вѣ(т)вь, прицѣпленіе воеже

одревити(с) е(ст)3,
28 arborari(us), древе(с)ны(й), //

arb[orat]or, oris, садовникъ,

arborescere, одревитися,
arbore(us), древяны(й),
arbuscula, дрєвце,
arbusta, хвра(с)тіе, лѣ(с),
arbustiu(us), двеве(с)ны(й)4,
arbusto, as, насаждаю древеса,

arbutus, ябло(н) лѣсная,
arbutums, яблко того дерева,
arbute(u ), ябло(н)ны(й),
агс

arca, кио(т), ковче(г),
arca camerata, кио(т) покрыты(й)5 *,

arcula, ковчежецъ,
arcari(us), сокровищестроите(л) и

храните^),
arcanum, та(й)на, сокрове(н)ное,
arcarij, рабо(в) чета,
arcella, arcellula, ковчежецъ,

arceo, уде(р)жаю, о(т)ганяю,
arcesso, позываю, обвиняю,

arcto, as, стѣсняю, тѣсню,

arctus, а, um, тѣсны(й), тѣсне(н)®,
arcera, коле(с)ница на(к)рыта,
archaismus, ве(т)хона(с)лѣдіе7,
archarius, нача(л)ни(к), строите(л),
archetypus, началообра(з)ны(й),
arche[z]ostis, пере(с)тупъ бѣлы(й),
archiater, нача(л)нѣ(й)ши(й) врачъ,
archibelion, то (ж), что anchusa,

1 К I правильно лшѣнѣе (в оригіналі
літера М латинська m).

2 Пор. К І мнѣніе.
8 К І вѣтвь прищѣпленя [виправлене

з прицѣпленіа] в неже(й(т)древити...
е(ст); П правильно вѣтвь прицѣплена,
вое(ж)е (йдревити(с) е(й).

4 К I правильно древе(с)ны(й).
* R І покрить.
8 К I тѣсенъ.
ї К I ветхонаслѣдованіе.

archi[e]unuchus, нача(л)ны(й) евнухо(м)1
archigerontes, князи старцевъ,
archigrammatei, нача(л)нѣ(й)ш'іи книж-

ницы,

archigubernus, чинонача(л)никъ,
archimagir(us), старѣ(й)шина поваро(м),
archimandrita(e), а(р)хима(н)дриты2,
archimimus, нача(л)ни(к) кощу(н)нико(м),
archine, мандрагора зелие,
archipirata, началора(з)бо(й)никъ,
archippocomos, конюши(й),
architectus, architecton, а(р)хите(к)тонъ,
architectonic(us), архитє(к)то(н)ски(й),
architector, aris, зижду, назидаю,
architectonice, а(р)хитє(к)то(н)ское худо-

жє(ст)во,
architectura, тожъ,

architectio, созиданіе,
29 architriclinus, архитри(к)ли(н), И

archiuum, прика(з), ме(т)рика3, книго¬

хранилище,
archiota(e), orum, городонача(л)ницы,
archoinochus, вина(р)скъ старшина,
archontici, еретицы нѣкій,

archos, нача(л)никъ, кнзь,

arcifini(us) ager, нива4 неопреодѣле(н)-
ная,

arcima, коле(с)ница, кола,
arcio, is, вмѣсто indere,
arcophalmon, се(д)мили[с](т)5 зеліе,
arcophiton, по(д)бѣ(л) зелие,

arc[t]atio, тѣснота,
arctom[y]s, звѣрь ме(д)ведови и мыши

подобны^), ме(д)ведомыши(й)в,
Brctophyla[x], Возота(й) знаменіе нб(с)-

ное,

Brctos, Возъ на нбѣ,
arcticus, arcto(us), полунощны(й),
Brctur(us), Возота(й) звѣзда,
ard
ardeo, горю,
ardesco, во(з)гараюся,
ardens, горящъ,
ardenter, теплѣ,
ardor, горѣніе,
ardum, сухое,
ardu(us), непри(с)ту(п)ны(й), тру(д)ны(й),

1 К I евнуховъ.
2 К І помилково началникъ кощѣн-

никомъ, з пропущеної Там статті

archimimus.
3 К І метрика, приказъ...
4 Написано іншим почерком.
6 Пор. К І се(д)мли(ст).
Пор. П медведом&іиъ.
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arduitas, высота, трудность,
are

area, гу(м)но, билище, боище,
молотилище,

areator, гу(м)ночи(с)титє(л), молоти(л)-
ни(к),

areola, гумє(н)це,
arena, песокъ,

arenace(us), arenar[i](us), пѣсочны(й),
arenari(us) суще(ст), по(д)ви(ж)никъ,
агепагіа(е), aru(m), пѣсковня,
arenatus, arenatu(m), пѣсковы(й),
aren[o]s(us), пѣсчи(с)ты(й),
arenula, пѣсочо(к),
arenidum, отрєбное,
areo, сохну,

arefacio, сушу,
aresco, сохну,
arepennis, мѣра зе(м)лемѣ(р)ная,
arestum, заповѣ(д),

29 aretalogus, самохвалець, //
arferia, погребны(й),
arg
argagonon, цѣ(л)ба на проказу,

argema, tis, бѣлмо на очиїю]1,
argemon, бєлиє2,

argemone, бѣлмо(к) зелие,

argentum, сребро,
argentarium, срєброхрани(л)ница,
argentari(us), сребряны(й)3,
argentaria, сребродѣлатейище,
argentat(us), сребряны(й)4,
argente(us), по(с)ребре(н)ны(й),
argentos(us), сребро[смѣшенъ]5*,

argentifodina, рука срєбрєная®,
argentu(m) uiuum, сребро живое,

argentangina, среброувѣщан'іе,
argestes, вѣтръ запа(д)нему подо(б)ны(й)?

на полунощи,
argilla, глина,

argillace(us), argillos(us), глиня(с)ты(й),
argion, вла(с) Венеры зелие,

argiros, щи(р) зелїе,
argis, на мѣстѣ,
argo, корабль,
argonauta(e), корабе(л)ницы8,

'

arguo, обличаю,

argut(us), обличе(н), обвине(н), хи(т)ръ,

1 Пор. К I на очію.
2 Перша літера е виправлена з ѣ.
8 К 1 сребрны(й).
4 Теж.
6 Пор. К I сребросмѣшенъ.
® К I правильно руда сребрная.
2 Пор. П побочный.
8 К I корабленици.

argute, ухищре(н)нѣ, хи(т)ро,
argutissim[e], ухищрѣ(н)нѣши,
argutulus, хитрецъ,
argutia(e), хи(т)ро(с)ти, ухищре(н)ства,
argutiola, хи(т)ро(ст)ка,
argutor, хи(т)росло(в)лю,
arguto, as, тожъ побѣждаю,

argutatio, преко(с)ловие,
argutator, хи(т)рецъ, мудрецъ1,
argumentum, и(з)вѣтъ, дово(д),
argumenta lis, и(з)вѣстны(й)2,
argumentor, aris, и(з)вѣстотворю3,
argumentatio, и(з)вѣство4,
argumentos(us), и(з)вѣстны(й)8, дово(д)-

ны(й),
argyranche, среброувѣщан'іе,
argyrasp i des, сребрєнощитоносите(л)®,
argyrita(e), aru(m), срєбротризница7,
argyritfijs, пѣна срєбрєная8,
argyrocop(us), сребросѣчецъ,

зо argyrolog(us), срєбрословни(к), H
argyrodamas, срєбрни(к) каме(н),
argyrognom[on]es, сребропремѣнители9,
ari

aridus, сухъ,
ariditas, сухота,
aritudo вмѣ(ст)о parsimonia, скупство,
arida, воловы(й) язы(к)10 зелие,
aries, ове(н),
arietinus, овны(й),
arieto, as, бию, аки бара(н), рогами,
©баляю, ни(з)лагаю,

агіпса, рожъ, жито.

ario[l]atio, вражєнїє, вра(ж)бу(т)[с]тво11,
arisaron, aris, dis, образки зелие,
arista, ость у класа,
aristocrat і [а], кн яжєнача(л)ствїе,
aristolochia, коко(р)на(к) или ра(ст)

зєлие,

aristophontes, изяіцнѣ(й)шие12 уби(й)цы,
aristophorum, кружокъ,
arithmetica, художє(ст)во чи(с)литє(л)-

ное,

1 К І мудре(ц), хитре(ц).
2 К I правильно извѣтны(й).
3 К I правильно извѣтотворю.
4 К І також; П правильно извѣтство.
6 К І немає цього слова.
® К I сребрнощитоносите(л).
7 К I правильно сребротризнища.
8 К I сребрная.
9 К І ще маемо статті: агіа древо; агіа-

nis, dis огнистое зеліе.
10 К I язичокъ.
11 К I правильно вра(ж)битство.
12 К I изящнѣ(й)иі&е.
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arithmus, чи(с)ло, чи(с)лия\
arm

агша, oru(m), бро(н),
armatura, оружие,
armifer, оружено(с)ны(й)а,
armiger, оруженосецъ,
armigera, оруженосица8,
armipotens, оружесиле(н), моще(н),
armisonus, оружезвѣнящъ,
armo, as, восоружаю,

armati, воюруже(н)нїи,
armatissimus, всеоруже(н),
armator, всеоружникъ,
armatus, fls, всеоружие,
armamenta, oru(m), оружия12 * 45всякая,
armamentaria, oru(m), оружница, оруже-

храните(л)ница, оруже(й)ная8,
armarium, полагалище,
armentum, чреда,
armentalis, чре(д)ны(й),
armentari(us), чредопа(с), па(с)ты(р),
armentos(us), бога(т) чредою,
armentin(us), armentiti(us), чре(д)ны(й),

ско(т)ски(й),
30 armilla, oru(m), запастия®,
зв. armillatus, запя(с)тиями78удобре(н), за-

пя(с)тиеносецъ, //
armille, орудіе на лщеніе8,
armillum, ви(н)ны(й) сосудъ,
armomantia, oru(m), оружиево(л)швие,
armon, armoracea, ре(д)ка по(л)ная,
armus, рамо,

a[r]nabo, ма(ст),
arnoglossum, бабка зелие,
аго

aro, as, юрю,
aromata, ароматы®, вони,

aromatic(us), блгово(н)ны(й),
aromatopola, ароматопродате(л),

1 Треба правильно числа.
2 К І помилково (йруж&носно.
8 К І помилково оруж&но(с)ца.
4 К І правильно орудіе.
5
К І тільки оружъ(х)ранитг,(л)ница;

пор. П оружница, -ехрани(л)ніцІа].
Пор. К І запя(с)тія.

1 Оригінал можна б читати і як за-

па(с)тиями, однак невдалу лігатуру п

і я в давнину ще помічено, тому над
літерою після п зроблено значок, що
надає їй вигляду я кінця XVII поч.

XVIII ст.
8 К І помилково сосудіг шафа на

(л)щеніг.
8 К І неправильно армоти.

aromatiftjefsj, пру(д) камы(к), ромонѣя1,
aron, обра(з)ки зелие,

І aromlejn, ро(с)хо(д)ни(к) зелие,

arquatus или arc[u]at(us), лукови(д)ны(й),
arquites, стрѣлцы,
arr

arreptiti(us), бѣ(с)нова(т), во(с)хище(н),
arrepto, порываю,
arrha e(t) arrhabo, зало(г), да(р) на

обрученіи,
arrha, зало(г) купецки(й),
arrestare, до(л)гъ о(т) суда заповѣ(с)ти,
arrideo, по(с)мѣваюся,
arrisio, по(с)мѣяніе, смѣ(х),
arrisor, по(с)мѣяте(л),
arrigo, во(з)двизаю, во(з)дѣяю,
arrect(us), во(з)движе(н),
arrectari(us), настороше(н)2,
arripio, порываю, во(с)хищаю,
arrodo, прегрызаю8,
arrogo, причитаю, усыно(в)ляю, го(р)-

до(ст)4,
arrogans, го(р)ды(й),
arrogantia, го(р)дость,
arroganter, го(р)до,
arrhostema, немощъ,

arrugia, златая гора,

ars

ars(us), во(з)горящъ,
ars, художе(ст)во, наука, хи(т)ро(ст),
ars medica, художе(ст)во врачебное,
arsacus, нога рачая,

arsela, бѣгмокъ6 зелие,
31 arsenicum, арсеникъ, //

arsenogonfon], ражденецъ зелие,

arsis, во(з)движеніе слога,

arseuerse, ю(т)вратив огнь,

art

artifex, худо(ж)никъ, реме(с)никъ,
artificium, художе(ст)во реме(с)тво,
artificios(us), художны(й), ухищре(н),
artificiose, художнѣ,
artificialis, художе(ст)ве(н),
artificialiter, худодѣлате(л)нѣ,
artit(us), художе(н), разумѣче(н),
arsenoca(e)tas, мужеложникъ,
artaba, a(e), мѣра перси(й)ска,

1 К I романіь.
2 Пор. П настророіиънъ.
8 К І помилково при(з)ризаю.
4 К І го(р), однак і тут, і там по¬

милка; П тільки причит&ю, усыновляю.
6 К І правильно бѣлмокъ.
К І теж; пор. П Чі(т)вратити агнь.
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armemisia, бѣлица1 зелие,
artemon, вѣтрило малое,
artlejria, а(р)тириа жила,

artesi[s], со(с)та(в)ная, уде(с)наяа не¬

мощь,

[artericus, артери(к), со(с)тавоболѣ(з)не(н),
arthritis, со(с)таволо(м)леніе,
arthritic(us), составоло(м)ленїе стра(ж)-

дущи(й),
artire,.вмѣ(с)то dimittere, насадити,

artocopus, хлѣбникъ,
artocreas, tis, пища хлѣбомясосо(с)та(в)-

ная,

artolaganus, мла(д)ки смаженики3,
artopta, пещь хлѣбная,
artoptiti(us) panis, хлѣбъ с елео(н)4*спря-

же(н),
artfrjedines, ше(р)ше(н),
artus, us, у(д), чле(н),
artufo], согляняю 6,
articulare, согланити®,
articul(us), ла(н)7, удесо,
articularis, -a[ri]us, уде(с)ны(й), члено-

ве(н),
articulari(us), членоло(м)ленїе(м) неду-
гующъ,

articulatim, членовнѣ,
articulate, ра(з)дѣлнѣ,
articulatio, ра(з)дѣлен'іе, чло(не)нѣніе8,
articulos(us), членови(ст)9,
aru

arui[cja, ро(д) жита, рожу,
aruina, тукъ,
arunfcjus, козія брада,
arundo, тро(ст),
arundineus, тро(ст)ны(й),
arundinaceus^ тро(с)ти(н)ны(й),
arundinetum, тростина,

зі arundin(o]s(us), тро(с)тяны(й), //
вв' arundifer, тро(с)тоносецъ,

aruum, нива, поле

агх, кра(й), гра(д), горо(д),
as

as, assis, мна, гри(в)на,
assari(us), ассари(й) пѣня(з),
asarotum, зє(м)ля в и(з)бѣ по(к)ла(д)на10,

1 К І теж; пор. П былииа.
2 К I удеса.
3 К І смажений.
4 К I правильно елеомъ.
6
К I правильно со(ч)леняю.

6 К I правильно сочланити.
7 К I правильно членъ.
8 К I правильно члоненїе.
8 К 1 члоноватъ.

10 К I покла(д)ка.

asarum, KonHfcTjHH^)1 зелие,

asbestinum, ле(н) неогаряемы(й)2,
asbestus, неогаримы(й)3 каме(н),
asbol(us), пе(с) Актеоно(в)4, сажа,
asc

ascalabotes, роба(к) ядовиты(й),
ascalonia, лу(к) аскало(н)ски(й),
ascarides, аскариды, че(р)вие,
ascendo, во(с)хожду,
ascensus, во(с)хожденіе,
asceteri[a], ски(т),
ascia, оско(р)дъ, топо(р),
ascio, тешу,
ascis[c]o, при(с)вояю, присовоку(п)ляю,
ascites, пухлина зако(ж)ная,
asclepias, adis, асклепиа(д) зелие,

ascoperfa], пира,
ascribo, приписую,
ascriptiti(us), вписа(н),
ascriptor, вписате(л),
ascripti(us), то (ж), что и ascriptiti(us),
ascyron, звонки зелие,

asell(us), осля,

asella, осличка,

asilus, кози(к)8, муха,
asinus, оселъ,

asin[a]ri(us), о(с)ли(й), о(с)ля(р), о(с)ло-
па(с),

asininus, тожъ,

asio, вра(н) нощны(й),
asmathographi, пѣснопи(с)цы,
asomatos, бестѣле(с)ны(й),
asotia, нечи(с)тота, блу(д),
asot(us), блу(д)ны(й), проторовъ,
asp
aspalath(us), тє(р)нїе,
aspalthion, трили(ст)ни(к) зелие,

asparagus, аспараГ зелие®,
32 aspargo, inis, водосогнитїє, //

aspello, is, о(т)ганяю,
asper, о(с)тры(й), бру(д)ны(й)7,
asper nummus, аспра пѣня(з),
asperitas, о(с)трота, тру(д)но(ст)8, стро-

по(т)ность,
aspere, ю(с)трѣ8, же(с)токо,

1 К I копитникъ.
2 К I правильно несогаряеми(й).
3 К I несогаряеми(й).
4 К І помилково Актесоно(в).
6 К 1 також, але пор. П кзикъ f?] чи

кҐзикъ [?].
® К І немає цієї статті.
7 К I тру(д)ни(й); П правильно

пру(д)ный.
8 К І теж; П правильно пру(д)ностъ.
9 К І помилково остри(й).
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asperiter, тожъ, стропо(т)но,
aspero, as, а>(с)трю, прогнѣвляю1, стро-

по(т)нотворю,
aspredo, inis, asp[r]e[tu]do, стропо(т)-

но(ст),
aspretum, тру(д)ное2 мѣсто,
aspergo, is, окропляю,
aspe(r)sio, nis, aspergo, nis, окропленіе,
aspers(us), тожъ,

aspergillum, кропило,
aspernor, уничижаю3, го(р)жу, пого(р)-
жаю, понижаю4 5,

aspernabilis, пре(з)рите(л)ны(й),
aspernatio, пониженіе,
asphodelus, златогла(в) зелие,

aspicio, призираю,
aspecto, as, взираю,

aspectus, Os, зрѣніе, при(з)рѣніеб,
aspectabilis, видимы(й), зримы(й),
aspectabilior, зрите(л)нѣ(й)ши(й),
aspidion, я(с)требе(ц) зелие,

aspidisci, крити® краткій,
aspitales, каме(н) огни(с)ты(й),
aspiro, as, вздыхаю,

aspis, аспидъ7,
asplenum, стоноговє(ц) зелие,

asportare, преносити,
asportatio, преношеніе,
ass

assa, гла(с) самы(й),
assa, oru(m), печеня8,
assa(e), aru(m), о(т)доилицы,
ass[a]menta, oru(m), до(с)ка,
assaratum, крововинопитие,
assecla, на(с)лѣ(д)никъ, по(д)ражатє(л),
assentio, и(з)воляю,
assensus, и(з)воле(н), и(з)воленїе,
assensor, сои(з)волитє(л),
assentor, aris, ласкаю, члвкоуго(ж)даю,
assentatio, ла(с)канїє, члкоугождєнїє,

32 assentatiflncula, ла(с)кате(л)ство, //
8В* assentator, ла(с)катє(л),

assentatori[e], ла(с)кате(л)нѣ,
assequor, aris, по(с)лѣдую,
asse(c)tatio, по(с)лѣдованіе,
assectator, по(с)лѣдовникъ,

1 К I прогнѣваю.
2 К І теж; П правильно пру(д)ное.
8 К І уничажаю.
* к І помилково понужаю.
5 К І призриніе. зрѣніе,.
8 к І правильно щити,
ї Написано іншим почерком замість

закресленого нечіткого; К І аспѣда.
8 К І печеная; П печеная.

asseres, дошки,
assero, is, присѣваю, наса(ж)даю,
assero, is, твє(р)жу, де(р)жу,
assertor, утве(р)дите(л), дє(р)жате(л),
assertio, твє(р)жєнїє, укрѣпленіе,
asseruio, при(с)лужую, служу,
asseruo, со(х)раняю,
asseruero, as, утвє(р)ждаю,
asserueror, утвє(р)ждаюся,
asserueranter, крѣпко,
asserueratio, утвержденіе,
assico, и(з)сушаю,
assic[c]esco, и(з)сыхаю,
assidela(e), aru(m), столы,

assideo, присѣжу,
assessio, присѣденіе,
assessor, присѣдите(л),
assessura, сѣденіе судє(б)ноє,
assestrix, присѣдите(л)ница,
assido, присѣдаю,
assidu(us), присѣдите(л)ны(й),
assiduissim(us), тожъ, пр(с)ны(й),
assiduitas, пр(с)нство, прилеженіе,
assidufe], пр(с)но, всегда,
assiduo, на вся(к) де(н),
assigno, as, на(з)намєнаю,
assignatio, на(з)намєнанїе,
assilio, на(с)казую, при^казую1,

. assultus, fls, на(с)казанїе2,
assulto, as, тожъ,
assultim, при(с)комъ?, на(с)какате(л)нѣ,
assimilis, подобны(й), точны(й),
assimiliter, подобнѣ,
assirnfijlo, уподобляю,
assimulo, лицемѣрую, смы(ш)ляю,
assimulatio, лицемѣріе, при(т)воренїе,
assipitum, пища сла(д)кая,
assipondium, литра, фУнтъ>
assis, дошка,

assula, дошка малая,

assula, гласокъ,

assulatim, по дробну,
зз assisto, при(с)тою, пре(д)стою, //

asso, as, до(ш)ками по(к)риваю, пеку,
assarius, печены(й),
assatura, печеня, пєчи(с)тоє,
assotio, припрягаю, содруже(ст)вую4,
assolet, обыче,
assono, as, со(з)вяцаю, соглашаюся,

assuesco, юбыкаю, навыкаю,

assuetus, обы(к)нове(н), навы(к)нове(н),

1 К I правильно на(с)какую, при(с)-
какую.

2 К I правильно наскаканїе.
3 К I правильно при(с)кокомъ.
4 К І помилково (йдруже(ст)вую.

94



assuetudo, обы(к), навы(к), обьі(к)новєнїє,
assuefacio, обучаю, нравоучю,
assumo, прїимаю, приє(м)лю, взимаю,

assumptio, приятїе, взятїе,
assumptiu(us), взє(м)лющи(й), приє(м)-
лющи(й),

assuo, is, пришиваю,
assurgo, востаю,

ass(us), a, u(m), печены(й), сухи(й),
ast, но,
ast

astaci, oru(m), раки мо(р)скїи,
astanda(e), aru(m), по(с)лы пє(р)скїи,
astaphylinos, по(с)те(р)на(к) лѣсны(й),
astaphis, dis, су(х)ва, розинокъ,
astaphis agria, во(з)никъ зєлиє,
astaphus, вода мракотєкущая,

ast[e]ismos, шу(й)ство и образецъ рито(р):
инорѣчие зове(м),

aster, звѣ(з)да,
asterisc(us), звѣздка1, че(р)тка,
astrifer, звѣздоносецъ,
aster Sami(us), зе(м)ли2 сами(й)ская цѣ(л)-

боро(д)ная,
aster A[t]ticus звѣ(з)ді'и3 зелие4 5,

asterion, бо(р)щъ зелие или ме(д)вѣжая
лапа,

asterno, is, стелю, по(с)тилаю,
asthmaticus, дыхавичны(й),
astipulor, помагаю, вы(з)воляю, за(с)ви-
дѣте(л)ствую,

astipulatus, fls, за(с)видѣте(л)ствовані е,
astipulator, помощни(к), и(з)волите(л),
astituo, при(с)та(в)ляю,
asto, as, при(с)тою,
astorgion, паукъ,
astragalus, ко(с)ть игра(л)ная,

зз astragalizo, ко(ст)киб играю, И
8В*

astrapias, млъны(й),
astrepo, is, шумлю,
astringo, стѣ(с)няю, вяжу,
astrictus, стѣ(с)не(н), связа(н),
astrictio, стѣ(с)нені'е, связан'іе,
astrictori(us), стѣ(с)нящи(й), тѣ(с)ны(й),
astricte, тѣсно,
astrios, oftjis, лу(н)ны(й) каме(н),
astrobolism(us), возгорѣн'іе,
astroites, звѣздка камы(к)®,

1 К І помилково звѣздна.
2 К I правильно земля.
8 К I правильно звѣздки.
4 У К І нижче цієї маемо ще статті:

asterias ястробъ велики(й); astericum

пово(й) мали(й) зеліе.
? К I правильно ко(с)т(ъ)ми.
e К I каме(н).

astrol[a]bium, орудую1 звѣ(з)дозри1*е(л)-
ное,

astrologia, звѣздослові'и наука,
astrologus, звѣздословъ,
astrum, звѣзда,
astruo, назидаю,
astu, кова(р)нѣ,
astus, хитрѣ2, коваре(н),
astupeo,.удивляюся, чу(ж)дуся,
astus, Qs, кова(р)ство, хи(т)ро(ст),
astut(us), хи(т)ръ, коваре(н),
astutia, ухищре(н)ство ,
astute, хи(т)рѣ3, лукаво,

astylis, желътяница, И(с)хо(д), ві,
asy
asyla, здраве(ц) сла(д)ки(й)4 зелие,

asylum, прибѣжище, спсилище,
asylia, а(е), то(ж) жранилище6 здравія,
asymbolus, тунеядецъ,
asymphonia, ра(з)глас'іе6,
asyndeton, несоюзное, образе(ц) вѣти(й)-

ски(й),
asynteta, криштали,
asystaton, несо(с)та(в)ное,
asystatos, несо(с)та(в)ле(н), непо(с)тоя-

не(н),
at

at, но, убо,
atagen7, яробокъ птица,

atat, здѣсь,

atau(us), прапрадѣдны(й) о(т)цъ,
atechnia, невѣжство, бе(з)хи(т)рство,
ater, че(р)ны(й),
ateramnus, неудо(б)и(з)варимы(й)8,
ath
athac(us), че(т)вероно(г) птица или све(р)-

чє(к)9; Леви(т), й,
34 athanasia, бє(з)смє(р)тїє зє(л):, H

athanatos, безсмертны(й),
athara, каша жи(т)ная,
atharatrion, пирогъ,
atheos, бе(з)божны(й),
atheromata, оспица немо(щ) дѣте(й),
ather, ris, о(ст) у класа ячме(н)наго,
athleta, борите(л), борецъ, по(д)ви(ж)-

ни(к),

1 К I правильно орудіе.
2 К I правильно хитръ.
3 К I хи(т)рнѣ.
4 К I скотский; П також.

5 К I правильно хранилище.
6 К I ра(з)ногласіе.
і Потрібно attagen.
8 К I ateramna неудобь изваримая.
9 Пор. К I севе(р)щекъ.
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ath[l]etica, a(e), подвигоученїе,
athletic(us), по(д)вижны(й), боритє(л)-

ны(й),
athletice, подвижнѣ,
athletes, подвигоположни(к),
atinia, зєлєнїчїе, зелие, древо, Иса(й):

ма1,
atizones, сребрени(к)2зкаме(н),
atlanti(us) nodus, пе(р)вое те(р)нїя ко-

лѣ(н)це,
atnepos, прапра(в)нуко(в) снъ,

atneptis, дщи праправнукова,
ato

atopio, малоочие,

atocion, враче(ст)во плодогубите(л)ное,
atomos, чемерица зелие,

atomus, порошокъ, несѣкомое8,
atq(ue), и,

atqu[ij, но,

atr

atratus, <оче(р)нє(н),
atritas, чєрность,
atror, тожъ,

atramentum, че(р)нило,
atribitis, египе(т)ски(й) снъ,

atrabilia[rija, че(р)ножє(л)чное,
atractylis, dis, кроко(с) див...(й)4*зелие,
atrebaticae uestes, атрєбати(ц)киї ризы6,
atridies, чєрнїи дни злоклю[ч]нїи®,
atricapilla, смо(к)воя(д)ца птица,

atrifer, лугъ си(т)ны(й),
atrilicium, ткатє(л)ня,
atrium, при(т)во(р),
atriolum, при(т)ворецъ,
atrici, вра(т)ницы, вратарїе,
atriens, врата(р),
atriplex, лобода зелїе,
atrophia, сухоты немощъ,
atrox, люты(й), яросте(н),
atrocitas, люто(ст), яро(ст),

34 atrociter, atrocissime, лѣтѣ7, суворо, H
SB* at[tjaceo, умо(л)чаю,

att

atta(e), aru(m), ноговлекущїи®,
attamen, обачєжє, обачє,
attamino, о(с)кве(р)няю,

1 К І помилково Ма(т).
2 К І сребрникъ.
3 К І насѣкомое, прашокъ.
4 К І дивій.
К І помилково atrebaticzny ...зеліе.

8 Пор. К І черніе дніє злоключчніе.
7 К 1 правильно лютѣ.
8 К І помилково ноговрекущіи.

attegia(e), aru(m), кущи пасты(р)ские,
attegro, почитаю1, уимаю хлѣ(б) или вино,

attelabus, прузи,
attelana(e) fabula(e), ателя(н)скиї ба(с)ни,
attempero, примѣряю, ра(с)творяю, со-

саждаю2,

attemperate, помѣ(р)нѣ8, блговреме(н)-
нѣ,

attendo, внимаю, внушаю,
attentio, вниманіе, внушеніе,
attente, опа(с)но, внимате(л)нѣ,
attento, as, и(с)кушаю,
attenuo, и(с)тоїн)чєваю, то(н)чю, у(н)шаю,
attenuate, то(н)ко,
attenuatio, истощєванїе4,
attenuat(us), истоще(н)6,
attero, притираю,
attrit(us), отре(н), со(т)ренїе,
attestor, aris, свидѣте(л)ствую,
attestatio, за(с)видѣте(л)ствовані'е, по-

(с)лушанїев,
attexo, тку,
attingo, досязаю, сосязаю,
attig[u]us, прилеглы(й). спряжє(н),
attilus, рыба падова7,
attineo, удє(р)жу,
attinere, належати, при(с)тояти,
attactus, осазанїе,
attolo, возымаю, во(з)вожду,
attondeo, при(с)тригаю,
attondens, стригущи(й),
attons(us), при(с)триже(н),
attono, as, удивляю,
attonitus, удивле(н), ужасе(н),
attonite, удивите(л)нѣ, ужа(с)нѣ,
attraho, привлекаю,
attractio, привлеченіе,
attractus, привлєчє(н),
attrecto, as, ощущаю, осязаю,

attectatio, ощущеніе, осязаніе,
attrectatus, тожъ,

attremo, трепещу //
35 attribuo, придаю, приписую,

atypus, блекотъ, момотъ8,

1 К І також; однак пор. П починаю,
уимаю.

2 В оригіналі після ж закреслено
якусь літеру, а друга с наче виправлена
з г. К І осаждаю. П сога(ж)даю.

3 К І помилково помѣре(н).
4 К І правильно истончєваніе.
6 К І правильно исто(н)че(н).
8 К І послуше(нст)во пор. П послу-

шествд.
7 Пор. ...qui іп Pado... у Калепіна.
8 К І незрозуміле ліє/сб І?] А: и.
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aua

auarus, лихоиме(ц), сре(б)ролюбецъ,
auaritia, лихои(м)ство, сребролюбие, по-

жаданїе,
auare, auariter, сребролюбнѣ,
auc

auceps, птицоятє(л),
aucupium, птицоловленїе1,
aucupor, aris, птиполовлю,

aucupatorius, ловите(л)ны(й),
auctus, Os, множенїє,
aucta, oru(m), умноженіе,
auctam, умноже(н)ное,
auctio, множенїє,
aucti[o]nor, aris, чи(с)лотворю2, прибы(т)-
колюбствую,

auctionalia, скрижа(л) зы(с)котворенія,
прибы(т)колюбия,

auctionari(us), ра(з)множите(л)ны(й), при-
бы(т)колюбите(л)ны(й),

aucto, as, auctito, as, при(м)ножаю,
auctarium, придато(к), примѣро(к),
auctor, множите(л), творецъ,
auctificus, множите(л)ны(й),
auctatio, множенїє, при(м)ноженїе,
aud
audeo, смѣю, дє(р)заю,
audens, смѣющи(й), де(р)зны(й)8, де(р)-

зающи(й),
audenter, де(р)знове(н)но,
audax, смѣлы(й), проде(р)зо(к),
audaculus, смѣлокъ,
audacia, смѣло(ст), де(р)зновєнїе,
audaciter, смѣло4,
audio, слышю, слышаю,
au dicio, слушаніе®,
auditorium, слыша(л)ница,
auditor, слышате(л),
auditus, слу(х), слышаніе®,
aue

aue, раду(й)ся,
aueho, о(т)вожую7,

86 auellana, орѣхъ лѣсковы(й), И
в auello, is, о[т]рываю, о[т]то[р]гаю8, зв

auulsor, о(т)рывате(л), о(т)то(р)гате(л),
аиепа, ове(с),
auenace(us), овсяны(й),

1 К І птицоловленїе, -ятіе.
2 К I правильно зискотворю.
3 К I також; П деръзкій.
4 К I смѣле.
8 К І слишанїе.
В оригіналі над кінцевою е

закреслено якусь літеру.
? К І (й(т)вожу.
8 К І тільки (й(т)риваю.

auenaria, коникъ,
aueo, похотѣваю, желаю,
auens, пожадатє(л)ствующи(й),
auerrunco, о(т)вращаю,
auer[t]a(e), aru(m). нара(м)ники, набед(р)-

ники ко(н)ский.
auerto, is, о(т)вращаю, во(с)пящаю,
auersus, о(т)вращє(н),
auersior, со(т)враще(н)ны(й)1,
auersor, о(т)вратитє(л),
auersio, о(т)вращєнїе,
auersor, о(т)вращаюся, гнушаюся, бри¬

жуся, мє(р)жуся,
auersatio, о(т)враіценїе, бридо(ст),
auersatus, бридо(к), ме(р)зокъ,
auertor, о(т)враіцаюся.
aufero, о(т)имаю, о(т)ношу, краду,
aufugio, о(т)бѣгаю,
aug
augeo, augmento, множу,
augesco, множуся,
augmen, прибытокъ,
augmentu(m), то(ж), приращеніе, же-

(рт)ва2 3,

augur, птицовражби(т),
auguralis, вражбияны(й), во(л)шебны(й),
augurale, вражби(т)ски(й) са(н),
augurium, во(л)хвованіе, птицовра(ж)-

би(т)ство,
auguraculu(m), во(л)хвова(л)ница,
auguri(us), птицово(л)шебе(н)8,
auguror, auguro, as, птицовражду, во(л)-

хвую,
augurato, во(л)шебнѣ,
auguratus, Os, вражби(т)ство4 * *, свѣденіе,
auguratio, тожъ,

augustus, прече(ст)ны(й), преизя(іц)ны(й),
augustfej, стобливе, блгоче(ст)нѣ,
augustale, полата,

augustales, военача(л)ники,
augustei, предѣлы Авгу(с)товы®,
аиі

auitus, старожи(т)ны(й),
auidus, любо(с)тяжате(л)ны(й), похо(т)-

ны(й), //
аиіа, баба,
auiditas, любостяжаніе, похо(т)ство,
auide, любостяжа(н)нѣ, похо(т)стве(н)нѣ,
auilla, ягня,

auis, птица,

1 К I (и(т)враще(й)шій, П о(т)вра-
щеніиїй (виправлене з о(т)вращеннїй).

2 К І жертви.
3 К І птицоволиіебецъ.
4 К І вражбит(ст)ва.
8 К І недописане Августо.
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auicula, птичищъ,

auiarium, птицоуде(р)жалище,
auiarius, птицоко(р)митє(л),
aui(us), бе(з)пу(т)ны(й), непроходны(й),
aul
aula, дво(р),
aulicus. дво(р)ны(й), двофІсюЦй)1,
aula(e)um, шпона,
auletes, свирите(л), сопе(ц),
auleticus, свирите(л)ны(й), пища(л)ны(й),
aulet(us), свири(л)ница,
aulicoqua, вариво,
aul[oj(e)dus, сопецъ,
aulon, пища(л)ка, пищо(к),
auo

auoco, о(т)вожу, о(т)вабляю,
auocari, о(т)вестися,
auocatio, о(т)веденїе. о(т)вабленїе2,
auolo, о(т)лѣтаю,
auocamenta, oru(m), о(т)то(р)женїя,

удаленія,
aur

aura, во(з)ду(х), вѣ(т)ръ,
aurata, злотобро(в) рыба,
aurea Alexandrina. злато(с)ложенїе3 Але-

£а(н)дрово,
aurea(e), аі, нау(ш)никъ4*ко(н)ски(й),
auri[g]a, возота(й), во(з)ница,
aurigo e(t) aurigor, повожу, поганяю,
aurigatio, возота(й)ство
aurigari(us), возота(й)стве(н)ны(й),
auripigmentu(m), а(р)сеникъ.
auris, ухо, ушєсо,
auricula, ушко,
auricula muris, ушко мышее зелие,

auricularis, пе(р)стъ мизи(н)ны(й), ме(н)-
ши(й),

auriculat(us), ушны(й)6,
aurit(us), уша(с)ты(й),
auriscalpium, ушница, ушесочи(с)тило,
aurora, де(н)ница, зоря у(т)ре(н)няя,

36 aurum, злато, //
9B

auratus, позлащенъ,
auramentum, орудіе злоточи(с)тите(л)ное,
auratura, по(з)лащєнїе,
aurari(us), злата(р)ски(й),
aurarij, златари,
aure(us), зла(т)никъ и златы(й),
aureolus, по(з)лаіце(н), златица,

auros(us). златы(й),
1 К І тільки дво(р)скій.
2 К І тільки (о(т)веденїе.
8 К І помилково златослуженіе.
4 К І помилково наусникь.
8 В оригіналі за ним е сліди витертого

помилково уиіа(с)ты(й).

auresco, златѣю,

aurichalcu(m), авриха(л)къ,
auricom(us), златовла(с),
aurifer, златоно(с)ны(й),
aurifex, златодѣлате(л),
aurificina, златодѣлателище,
aurifodina, златая руда,
aurifur, злато(к)ра(д)ца,
auriger, златоно(с)ны(й),
aur[i]go, же(л)тая немощъ,

aurileg(us), златособирате(л)1,
auro, as, злащю, по(з)лащаю,
aus

ausus, а, um, смѣлы(й),
ausum, і, смѣлство,

auscaripeda, a(e), усеница, кривоноги(й)*,
ausculari вмѣсто osculari, лобызати,
ausculto, слушаю,
auscultabitur, по(с)лушае(т)ся,
auscultatio, слушаніе,
auscultator, слышате(л),
ausim, смѣ(л) бы(м),
ausio, aus(us), ausu(m), смѣлие, смѣло(ст),
auspex, птицово(л)шебни(к),
auspi(c)ialis, зри auguralis,
auspicium, что augurium,
auspicor, что auguror,

auspicat(us), блгополучны(й),
auspico вмѣсто auspicor, вѣщу, почитаю,

auspicato, блгополучнѣ,
auster, югъ, ливъ,

aust[r]o, as, ш(т)влажаю,
auster(us), те(р)пки(й), ква(с)ны(й),
austeritas, сурово(ст), те(р)пко(ст)3,
austere, сурово, же(с)токо,
aut
aut, или, любо,

37 autem, же, убо, //
authenticum, потверженъ,
aut[h]epsa, па(н)вица,
autfhjor, творецъ, писаръ4, и(з)обрѣта-

те(л), оставите(л)6,
autfhjoritas, преизяще(ст)во,

преимущество, преизятіе,
aoutfhjorare, обязати кля(т)вою,
aoutfhjoramentum, обвязаніе,
aoutfhjoratus, клятвообвяза(н),
autoc(h)thones, единозе(м)цы,

1 К І помилково златообирате(л).
2 К І тільки усеница; П також.
8 К 1 іншим почерком ще дописано

жестоко(ст).
4 Написано ще раз над рядком замість

нечіткого.
6 К І правильно составите(л).
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autocineton, самодвижи(м),
autodictat(us), самонаучє(н),
autographum, самописанїе1,
autolecythos, ти(й)мичищъ2,
automata, самодвижимая,

automol[a]e или automoli, збѣги,
autonomia, самоволіе3,
autonom(us), самозако(н)никъ,
autophor(us), самы(й) злодѣ(й),
autopyros, хлѣбъ про(с)ты(й),
autoschedios, неук, про(с)такъ,
autumn(us), autumnitas, єсе(н),
autumn(us), есе(н)ны(й),
autumnale, есє(н)ноє,
autumo, as, мню,

auturgia, рукодѣліе,
auturgus, самодѣлате(л),
auus, дѣдъ,

auunculus, дя(д)ко, бра(т) мтре моея,
aux

auxilium, помощъ,
auxilior, помагаю1,
auxiliaris, помощны(й)2,
auxiliator, помощникъ,
auxilia, го(р)щечокъ,
auxina [major], го(р)щекъ,
ах

ахаге вмѣ(с)то nominare, имєновати,
ax[a]menta, стихи,

axicul(us), осъ,

axilla, по(д)пашїе3,
axim вмѣ(с)то egerim, содѣла(л)4 бы(м),
axinomantia, сєкирово(л)швенїе,
axioma, кра(т)косказанїе5,
axis, осъ,

37 axitiosi, крамо(л)ницы, H
3B

axona, ко[ст] хрєптовая, чєме[р],
axos, цвѣтъ, те(р)новы(й),
axungia, ту(к) сви(н)ны(й),
a[z]imus, прѣ(с)ны(й), опрѣ(с)нокъ,

В

bac

bacca(e), гроздїе, ягоды,

bacalaure(us), дидаскалъ,

baccifer, ягодоносецъ,

baccat(us), ма(р)гари(т)ны(й),бисе(р)ны(й),
baccalia, a(e), зєлєнїчїе зелие, ля(в)ръ

древо.
baccharis, ша(н)та зелие,

bacchor, aris, бѣшуся, буяю,
bacchat(us), бѣше(н),
bacch[a]ns, tis, бѣсящи(й)ся,
bacchatio, бѣшеніе,
bacchatim, беснове(н)нѣ,
baccheis, dos, бѣсница,
bacche(us), бе(с)никъ,
bacchicus, ва(л)хови(л)4,
ba[c]chides, ва(л)ховичь6,
bacchium, ва(л)ховичны(й)в сосу(д),
bacchi(us). ваихи(й)7,

1 К I самописаное..
2 К I правильно таймичищъ.
3 П маемо самозаконїе, воліє.
4 К І теж помилково во(л)хова(л);

П правильно вакховль.
6 К І теж помилково во(л)ховачъ;

П правильно вакховичь.
6 К І теж помилково во(л)ховични(й);

П правильно [?] вакховинный сосусъ
(помилка).

7 К I нечитке слово; П правильно
вакх'ій.

baceli, бе(з)умнїи, дураки,
bacrion, ви(н)ны(й) сосу(д),
bacul(us), палица,

bacillum, паличка,
baduis color, тисавы(й) ша(р),
badizare, шє(с)твую,
bai
baiulo, ношу, собременяюся®,
baiulus, брємє(н)ноносите(л), носите(л),
baius color, тисавы(й) ша(р),

38 bal H
bala[e]na, китъ рыба,
balanus, каля(н)7, желу(д), му(ш)катъ,
balanites, камы(к) впреки огне(н)ны(й),
balan[i]tis, dis, ка(ш)та(н),
balanatus, ка(ш)тановы(й), му(ш)като-

вы(й),
balaninus, тожъ,

balare, блеяти овцамъ,

balito, тожъ,

balat(us), блеяніе, бєанїе, бєканїе8,

1 У К І перед ним іншим почерком
дописано заступаю.

2 У К І після цього іншим почерком
дописано єстє(с).

3 К І по(д)паіиіа.
4 К І помилково содѣла.
6 К І помилково скаженіє.
® К І правильно юбременяюся.
7 К І правильно каста(н).
8 К І биканїе.

4* 99



balaria, фи(р)ли(т)ка зелие,
balatrones. прили(п)ки на сапога(х), буе-

(с)ловцы, тунесловиы,
balaustiu(m), цвѣ(т) ши^шіка1, ши(п)ка,
balaustin(us), ши(п)ковы(й), шипчаны(й),
balaus(us), вала(в)съ зелие,

balb(us), нѣмующи(й)2, момо(т),
balbe, нѣмующи,
balbutio, нѣмую, ко(з)ноязыче(ст)вую3,

інепчю4 *,

balbu[ci]nari, шепетлѣти, шепетати,

baleulcja, злато пе(с)чистое
balincium, сикили(й)ское вино,

balineum, баня, омывате(л)нииа6,
balius color, тисавы(й), глиня(с)ты(й),
ballaria, а(е), фи(р)лѣ(т)ка зелие,

ballin(us), пре(д)стате(л), нача(л)никъ,
ballista, само(с)трѣ(л). стрѣлостояте(л)-

ница,

ballistarium, хранино® самострѣловъ,
ballistari(us), самострѣлодѣлате(л),
ballote, ша(и)та че(р)ное7 зелие,
balnea(e). balneum баня, мы(л)ня, очи¬

стили ідеа,
balneofljum, balnlejaria. тожъ,
balnearis, balneari(us), ба(н)ны(й),
balneator, ба(н)никъ,
balneatori(us) (очистили(щ)ны(й),
balsamenta, ва(л)са(м)ная,
balsamita, ва(л)самита зелие,

balsamum, ва(л)са(м).
balsam|e|Ia(e)on. ва(л)самовы(й) еле(й),
balsamin(us), ва(л)самовы(й),
balte(us). поя(с) воиновъ.

balux, cis, чаісугииа златая1**,
ba[m|bacion. бумага. баво(л)на,
bam

38 bambalio. onis, ме(д)леноязы(ч)ны(й),
вв заи(к)ливы(й)10, //

bambata(e). прислажденїе мо(к)ро(т)ное,
banaus(us), вся(к) при огни художникъ,
banchus, глава(ч) рыба,
bannum, и(з)гнаніе о(т) зе(м)ли,
baphia. ша(р)ница,

К 1 правильне тільки цвѣтъ іиип(ъ)-
ка.

2 К І помилково нѣмѣющи(й).
8 К I правильно ко(с)нѳязич&ствую.
4 К 1 сеп&чу.
К I (ймива(л)ница.
К I правильно хранило.

К І теж помилково іиа(и)та; П
правильно шанта чернам

8 К I баня а>чистилище,. ми(л)ня.
К I правильно злата.

10 К 1 немає цього слова? П також.

baptes, пру(д), бу(р)шти(н),
baptismus, кріценїе,
baptisteriu(m). кртиісугє^ница1,
bar
barathrum, пучина, пропа(ст), бе(з)дна,
barathro, го(р)танобѣсникъ,
barba, брада,
barbula, бра(д)ка,
barbatus, barbatul(us), брадаты(й),
barbiger, брадоносецъ,
barbitium, что брада,
barba caprina, брада козия зелие,

barba louis, кърва(в)ни(к) во(д)ны(й)2
зелие.

barba petra(e), козлобра(д) зелие8,
barbafrjalexis, ва(р)варорєченїе4,
barbari, ва(р)вары, грубій,
barbare, ва(р)ва(р)ско, грубо.
barbaric(us), ва(р)ва(р)ски(й),
barbaricum, кричанїе вои(н)ноє®,
barbaricarij, ковроткачи,
barbaria, ва(р)ва(р)ство, посєля(н)ство,
barbaries. невѣже(ст)во, про(с)тота,
barbarismus, ва(р)ва(р)ско6, стра(н)но-

гланїе, непряморечєнїе,
barbitos, гу(с)ли,
barb(us) или barbo, ба(р)вена рыба,
bardocucullus, каптуръ,
bardus, бєзуме(н), глупе(ц),
baris рака єгипє(т)ска, тѣлоносило

barones, муже(ст)вє(н)нїи, мужие сво«

бо(д)ни.
baroptenus. варопте(н) бисє(р),
barr(us), сло(н),
barrit(us). слонокричанїе,
bas
basaltes, мраримо(р)7,
basanites, каме(н) златой (с)кусителе(н),
bascauda, блюдо болшее,

basileus, црь,
39 basilica, а(е), полата цр(с)кая, //

basilicus, царски(й),
basilice, царско,
basilinda, иарскогранїе,
basiliscus, василискъ,

basis (основаніе, стояло,
basium, лобзаніе, цѣлованіе.

1 К 1 кре(с)ти(л)ница.
В оригіналі іншим чорнилом маемо

виправлення початкового во- із зв-.
8 К І немає цього слова
4 К І варвара речені а.

К І воинское.

К І правильно ва(р)варисмъ
К 1 мрар...; П правильно мраморъ.
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basio, as, лобжу, цѣлую,
basiatio, лобызані е,
basiator, лобызате(л)1, цѣловате(л),
bastagia, ношеніе, ну(ж)ное8 вои(н)-

ству,
basterna(e), коле(с)ница, легконосите(л)-

ница,
bat

bat, цы(т), молчи,

bathinon, глубина,
bathin[ch](us), глубоки(й),
batiola, чаша,

batillum, погребало,
batio[c](us), ведро, сосу(д),
batis, dis, ва(ст)3 рыба, со(л) бабия зеліе,
batos, южины,

batrachites, жабинецъ камы(к)4 *,

batrachium, я(с)ко(р) ша(р) и зеліе

жабка,

batrachom[y]omachia, жабомышая ра(т),
batrach(us), жабка по(д) языко(м) немо(щ),
battologia, суетно тождесловіе,
batuo, is, бию,

batus, ва(ст)8, котиля мѣра, 5зе(к): ме,

baubari, брехати, хапати,

baucalis, сосудє(н)®,
baxea(e), сандали я,

bdell[i]um, древо нѣкое че(р)ное,
bea

beat(us), beatul(us), блже(н),

beate, блженнѣ.
beatificus, блготворящи(й),

beatitas, блжєнство,

beo, as, блжу,
bechion, по(д)бѣла, кнѣ(т) зелие?,
bechifcja medicamenta, на каше(л) вра-

че(в)ства,
bel

belba, губна,
beleci, ярина зелие,
belenium, ©ма(н) зелие,

belion, попио(н)8 зелие.

1 К I лобзате(л).
2 К І помилково нужний.
8 К I правильно ва(т).
4 Пор. К І каме(н) (в оригіналі літера

м латинська m).
8 Пор. К І правильно ва(т).
К І правильно сосудецъ.

? К І по(д)б-ѣлъ ннѣ (помилково)
зеліе.

8 К І помилково полисо(н)', П
правильно поліонъ.

39 bellaria, oru(m), сла(д)косущїя, H
bellica, ca(e), сто(л)по(к) богини воє(н)-

ныя,
bellicum, трубны(й) зво(н) сраженіе1,
bellis или belli(us), стокра(т) зелие,
bellum, во(й)на, ра(т)2, бра(н),
bellu(m) recuperatoriu(m), ра(т) взы(с)-

кате(л)ная,
bellicus, ра(т)ны(й), вое(н)ны(й),
bellicos(us), вои(н)стве(н), добль,
bellicosi, вои(н)стве(н)нѣ, добле(ст)ве(н)-

нѣ,
bellicrepa, сказаніе з бронямь3,
bellifer, ратоносецъ, вое(н)ны(й),
belliger, тожъ,

belligero, as, воюю, вои(н)ствую, ратую,
bellipotens, муже(ст)ве(н).
bello, as, bellor, aris, ратствую4,
bellator, ра(т)ни(к), во(й)никъб *,

bellatrix, ра(т)ница, вои(н)-,
bellax, любора(т)никъ,
bellos(us), что bellicos(us),
belone, иглица рыба,
belos, стрѣла,
bellua, ввѣрь,
belluata tapetia, звѣро(з)рачніи ко(в)ри,
belualis, beluin(us), belluos(us), звѣр-

ски(й),
belioculus, камы(к), на немо(щ) каме(н),
bellus, блги(й), кра(с)ны(й),
bellior, кра(с)нѣ(й)ши(й),
bellatul(us), bellul(us), belliat(us), кра(с)-

не(н)ки(й),
belle, кра(с)но, добро,
bel litudo. красота, доброта,
bembrades, рыбы нѣкия,
Ьеп
bendidia, пра(з)дники тра(ц)к'іи нѣкій,
benna, карѣта, во(з),
Ьепё, добрѣ, блго,
benedico, блго(с)ловлю,
benedictio, блго(с)ловеніе,
benedicta, блго(с)лове(н)ная,
benedice, блго(с)лове(н)нѣ.
benedictus, блго(с)лове(н), блго,

benefacio, блготворю, блгодѣте(л)ствую,
benefactum, блгодѣяніе,

1 К I правильно трубны(й) звукъ
сраженія.

2 К І помилково ра(ст); слова бра(н)
немае.

8 К I правильно скаканіе з бронями.
4 К І помилково ра(т)вую.
8 К I воинникъ.

101



beneficus, блгодѣте(л)ны(й),
beneficiari(us), блгоприятє(л),
beneficium, блгодѣяні'е, блговоле(н)-,

40 beneuol(us), блгоприя(з)нивъ, //
beneuole, доброхо(т)нѣ,
beneuolentior, прия(з)нѣ(й)ши(й),
beneuolentia, прия(з)нь, любо(в),
benignus, лаго(д)ны(й),
benigne, лаго(д)нѣ, ще(д)робливѣ,
benignitas, добродѣтство1,
Ьег
berbena или uerbena, кошище, рогожа2

* трава,
berberion, или ЬегЬе[гі], скаролупїе

слимачое,
berenices [сота], се(д)мьзвѣздное

знаменіе,
Ьего, тоболецъ, пира, мѣхъ,
beryllus, камы(к) вири(л)лионъ8,
besasa, рута зелие,
bestia, bestiola, звѣрь диви(й),
best[i]arij, звѣроборители,
bet
beta, а(е), све(к)ла,
betyl(us), поглотите(л)4*каме(н) сатуро-
снѣдны(й),

betanominantia6,
bethysalca, лоза че(р)ная, виничина*,
beto, is, иду,
betonica, буквица,
betulla, береза
bia
biarchi, бра(ш)нонача(л)ницы, по(д)вое-

вожи(и),
biblia7, библия,
bibliographus, книгописе(ц),
bibliopa(e)g(us), книговязатє(л), пере-

плє(т)чи(к),
bibliopola, книгопродате(л),
bibliot[a]phi, книгогробницы,

1 К І іншим почерком дописано Ьепе-

fidentia блготворенїе; benignitas щиро-
жи(ч)ливо(ст).

2 К І рогоза.
8 К І помилково вири(л)лисонъ.
4 К І помилково по(г)лоіиите(л).
8 Потрібно betanomantia, але переклад,

як і в К І, пропущено, помилково

об єднано з статтею bethysalca. П слово

також залишено без перекладу.
К І вини(ч)ная. К І нижче маємо

bidon вино крѣпкое- П Ьіа(е)оп.
7 У К І залишено без перекладу;

П вивлїь.

bibliotheca, ви(в)лио0ика, книгохрани*
те(л)ница, книжница,

bibliothecalis, книгохраните(л)ны(й),
biblo, is, белкочу, момочу,
bibo, is, пию,

biblos, книга, древо коробома(ж)ное!,
bibax, bibacul(us), пи(й)ца,
bibreuis, двокра(т)ны(й),
bibacitas, любопитїе,
bibere, пити,

bibesia, a(e), любопия(н)ство,
bibul(us), a, u(m), пи(й)ца, пьяница,
bic

40 biceps, двогла(в)ны(й), //
8B- biclin[i]um, двакли(н), дволожие,

bicolor, двоша(р),
bicornis, дворо(г),
bicorpor, двотеле(с)ны(й),
bicubitalis, дволако(т)ны(й),
bid
bidental мѣ(с)то храни(л)ное лове(ц)1
двозубны(х),

bidentes, овцы двозубнїи,
biduum, дводнєвїе,
biennis, двоелѣтны(й),
biennium, двоелѣті'е,
biffl
bifalium, купало,
biferus, дваждородящи(й),
bifidus, bifidat(us), ра(с)цѣпле(н),
biforis, двоевратны(й),
biformis, biformat(us), двоезрачны(й),
bifrons, двочелны(й),
bifur, двоезлодѣ(й)8, двоекра(д)ца,
bifurc(us), двоеви(л)ны(й)4, росохаты(й),
big
biga(e), колє(с)ница двоко(н)ная,
bigati, двосупружнїи,
bigam(us), двоже(н)ны(й), двобра(ч)-

ны(й),
bigemmis, двобисе(р)ны(й),
bigenera, дворо(д)ная,
bigna(e), бисери лва(ж)ды е(д)но де(н)

ро(д)нїи,
bigernijo8, двокилави(и),
bil
bilis, жє(л)чь,
bilosus, же(л)чникъ,
bilagium, врачє(в)ство,
bilanx, вѣсило, мѣрило,
bilibris, двомѣри(л)ны(й),

1 К I правильно коробумажное.
2 К I правильно ывець.
3 К I двозлодѣй.
4 К I двови(л)ни(й).
8 Потрібно bihernii.
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bilibra, двомѣріліе,
bilinguis, двоязы(ч)ны(й),
bilix, двони(т)ни(й),
bilustris, десятолѣтны(й),
bim
bimaris, ме(ж)думо(р)ски(й),
bimaritus, двоже(н)ны(й),

41 bimembris, двочлено(в)ны(й), H
bimensis, двомѣсящны(й),
bimul(us), bim(us), дволѣтны(й),
bini, два два,

binoctium, двонощїе,
binomi(us), binominis, двоиме(н)ны(й),
biothanatos, напра(с)но ме(рт)вы(й),
bip
bipalmis, дводла(н)ны(й),
bipar(us), двородица,
bipennis, дреко(л) двокры(л)ны(й),
bipennifer, дреколоносецъ,
bipertio, дѣлю, двою,
bipertito, двочаснѣ1, сугубо,
bipes, двоноги(й),
bipenn[e]la, совля стрѣла зелие,
Ъіг

biremis, двове(с)лие лодия,
birotum, двоколе(с)ничіе,
birri, ро(д) одѣянія,
bis
bis, дважды,

bisellium, двою сѣдалище,
biseta, двощєти(н)ная свинїя,
bisextus, преступны(й) го(д),
bison, ontis, зубръ,
bisul[cj(us), копытодѣ(л)ны(й), копыти(т),
bisultor, сугубомститель,
bit
bithalassum. двоморїе,
bitfhlus, витъ, мечебоецъ,
bitumen, кле(й), живица,

bitumineus, клеевати(й),
bitumino, клею, прилѣпляю,
bla(e)s(us), ко(с)ноязычны(й), шепелявы(й),
biui(us), двопутны(й),
biuium, двопутїє2, ра(с)путїе,
biuira, вдова,
biuigi, двосупружній,
Ыа
blandior, ла(с)каю, члвкоуго(ж)даю, пре-
лущаю3,

41 blanditus, Os, члвкоуго(ж)денїє4, ла(с)-
8B'

каніе, //
1 Тобто двочастнѣ.
- К І помилково двопитіе (чи, може,

тут латинське и).
3 К І правильно прелщаю.
* К 1 помилково члвѣуга(р)женіе.

blanditus, а, u(m), ла(с)кателе(н),
bland(us), blandul(us), блгоглаголивъ,
blande, blanditer, блгоглаголивѣ,
blandicul(us), ласкате(л),
blandidic(us), сла(д)коглаголивы(й),
blandifico, ла(с)кателотворю,
blandiloqufujs, blandiloquens, что blan¬

di dic(us),
blandoloquentulus, сла(д)корѣче(н)г,
blandoloquentia, сла(д)коглаголанїе,
blandimentum, тожъ, по(л)щенїе,
blanditia, а(е), ласкатєлство,
blapsigonia, плодои(з)ве(р)женїе,

вредоплодїе,
blasphemifa], хула,
blasphemo, хулю,
blatero, as, блядо(с)ловлю,
blatero, onis, многословъ, велерѣчивъ1,
blaterat(us), блядословны(й),
blatta, мо(л) ули(й)ны(й) пче(л)ны(й),
blattari(us), молія и(с)пль3,
blatteria, кнафни(к)4 зелие,

blatte(us), по(р)фири(й)ски(й)8, багря(н),
Ыах, бу(й), не(с)мы(с)ле(н),
Ые

blechnon, папоро(т) зелие,
blechon, струсее перо, полѣ(й) зеліе,
blennos, безуме(н), невѣжа,
blepharo, вѣждоватъ,
blesti, влеконогъ, влечинога,
blesus, что bla(e)sus,
bletes, сапогъ ноговре(д)ны(й),
blet(r)a, ноговре(д)ная,
bletrus, что blechon,
blitum или blit(us), жми(н)да зелие,
Ьо

boa, зми(й),
boaria lappa, зелие врачебное,
bocas, телецъ мо(р)ски(й),
boetfhji, помощницы,

boia(e), aru(m), ве(р)вицы, ужа®, оковы,

Ьо[1)епіа, бисе(р) дождосни(с)кателе(н),
bol
boler, ступа ,

1 К 1 -рѣчецъ.
2 К I маемо ще блядословъ.
3 К І також; П правильно исполнь.
4 К І помилково кнафлинъ.
6 К I по(р)фири(й)ны(й); пор. П

порфирный.
К І помилково ука.

7 к І після цієї маемо статтю bolbiton

волови(й) гно(й).
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boletus, рыжокъ губа,
bolis, dis, олов я(н)ка корабе(л)ная, водо-

искусите(л)ница, И
42 bolonfe] или bolones, солоны(х) рыбъ

прекупцы,
bolus, уломокъ, часть,
bom

bombax, нарѣчия ча^угица1,
bombus, зво(н) трубны(й) и гуден'хе пчелъ,
bombilatio, вѣщеніе пчелъ2,
bombili(us), чмель.

bombilis, червь,
bombyx, шолковица оса,

bombycina, oru(m), риза шиковая8,

bombycin(us), шиковы(й), шо(л)ковы(й),
bomolochus, кощу(н)никъ,
Ьоп
bonaria, морская тишина,
bonas(us), зубръ,

bonus, добры(й), блги(й),
Ьог

borago, бура(к),
boreas, сѣве(р) вѣтръ, полунощъ,
bore(us), полуноіцны(й),
Ьог[еае], аспиди бисери,
borith, вориѲъ зелие,

borsicytes, бисе(р) нѣки(й),
boryptes, бисе(р) че(р)ны(й),
bos
bos ossis, осмь лото(в) или золо(т)ни-

ко(в),
bos, волъ,

boalia, воло(в) гони(т)ва,
boari (us), воловы(й),
boo, as, реву,
bostar, воло(в)ня, волостоялище4 * * *,

boscas, bosci[s], dis, чи(р)ка птица,

bosmor(us), рожъ инди(й)ски(й),
bostrichites, камы(к) несогари(м),
bostrychus, куде(р),
bot
botanomantia, травово(л)хвованїе,
botr(us), botris, гро(з)дъ, ягода,

botryon, вре(д) очны(й),
bot[r]ytis, мѣдяні'и помети,

botrys, бѣлица8 че(р)нобѣлая,
42 botry[t]es, гро(з)дни(с)ты(й) каме(н), //
3«- botul(us), или botellus, колбаса.

1 П маемо ще а.
2 К І перед цією має ще статтю

bombilo, as гуду (в оригіналі остання

літера у латинська и).
3 К І шовковая.
4 К І волостоятелище.
Пор. П былица.

bouafim, аки волъ.

bouilia, волостоялище,

bouillus, воловы(й),
bouinor, aris, волую, укаряю,
boua, немощъ волуя, зми(й),
bouinalis, рути1 каме(н)ная,
box, cis, волокъ рыба,
Ьга
brabeuta(e), aru(m), поче(с)тодате(л),

мздодате(л),
bra[bjium, поче(ст), мзда за по(д)вигъ,
brabila, oru(m), сливы,

bracca(e), aru(m), гащи, се(р)дакъ,
braccarij, гащедѣлатели, краве(ц),
braccat(us), в гащи обличе(н)ны(й)2,
bracchium, рамо, мышца,
brachiolum, ра(м)це, ра(м)ко3, мы(ш)чица,
brachiale, нараме(н)никъ,
brachiat(us), росоховаты(й),
brachicat[ajlecton, врахикатали(к)тъ

сти(х),
brachilogia, краткословїе,
bractea, а(е), бляха,
bracteola, бляшка,
bracteator, bracteari(us), бляхо[ко]вачъ4,
branchia(e), щоки рыбъ,
branchus, сыпливы(й), храпливы(й)8,
brassica, капуста,
brauium, поче(ст) побѣ(д)ная, на(т)риж-

ненїе®,
bre

bregma, тѣмя ,
brent[h]ia(e), коренїе лицерумяните(л)-

ное,

brephotrophia, дѣтопи(та)телище,
breuis, кра(т)ки(й),
breui, кра(т)цѣ,
breuio, сокращаю,
breuia, бро(д), мѣлко(ст),
breuiarium, кра(т)ко«обранїе8, дневникъ,

breuiloquens, кра(т)коглте(л), -гливъ,

breuiloquentia, кра(т)когланїе,

1 К І зовсім спотворене тука(м)ъная
[?]; П правильно рута.

2 К І правильно (облеченный.
3 К І помилково ра(м)но.
4 Пор. К І бляхокова(ч).
К І хрипливи(й).

8 К І на (т)ри(ж)ненію, виправлене
з на(т)ри(ж)ненїг.

1 К І помилково тѣля.
8 К І правильно кра(т)ко собраній,

дневникъ; іншим почерком дописано
полуставъ.

104



breuiloquus, кра(т)когливъ,
breuitas, кра(т)кость,
breuis сушр(ст):, списо(к), памя(т),

книга,

Ьгі

bris, блгодаре(н),
<3 brisa, а(е), дрождїе ви(н)ное, <о(с)танки, //

briso, as, огнѣтаю1 гро(з)дь, сожимаю,

britanhica, змиевникъ зелие,

Ьго

brocardia, вєще(ст)во проти во мнѣ(н)ми
сокрыто,

brochon, врохо(н) древо че(р)ное,
brom[o]s, овесъ,

bronchus, угреваты(й), зубаты(й)2, воле,

го(р)та(н),
bronchi, устозубаты(й)3,
bronchitas, старозубїе, гриві'е и проч:,
bronchocele, es, гортанонапыщ|ен]і'е4 *,

bronteum, сосу(д) громои(с)пущатє(л)-
ны(й),

brontia, перунокъ бисе(р) или громо(к),
bru

bruchus, усєница,
bruma, зима,
brumalia, пра(з)ники Вакховы,
Brumus, Ва(к)хъ богъ ел(л)ински(й),
bruscum, яворова губка6,
bruta, древо кипарису подо(б)ное,
brut(us), нечю(в)стве(н), нѣмы(й), бе-

зу(м)ны(й),
Ьгу
Ьгуа, садовное нѣкое, томаришо(к),
bryon. мо(х) на древѣ, поро(ст),
bryon marinum, зелие морское,

bryonia, пере(с)тупъ трава,
brytfon], ПИВО.

bu

bu, ча(с)тица именоприле(ж)ница®,
bua, питіе дѣти(н)ное,
bubal(us). бу(й)во(л),
bubile, воловня, буволище7,
bubullcjus, воловеиъ, волопа(с).

bubulcitor, aris, па(с)ты(р)ствую,
bubulcitare, воло(в)ствовати, аки воло-

вецъ кричати,

bubul(us), воловы(й), волу(й),
bu[ce]ria, воло(в) чреда,
bucer(us), рогаты(й),
bucolica, пѣсни па(с)ты(р)скі и,
bucolicon, вуколи(к) зелие,

bucula, крова, телица,

bubalin(us), бу(й)волы(й),
43 bubino, as, новомѣся(ч)но кровію же(н)-
зв'

скою скве(р)ню, И
bubo, onis, пущи(к), пугачь, сова ложная1,
bubulo, сово2 кричи(т),
bubo, is, гупаю, аки сова, гуду2, кричю,
bubonium, звѣ(з)дочки зелие,

bubonocele, кила, про(р)ва,
buc

bucardia, каме(н) ср(д)цу водоему4 по-

Добе(н),
bucca, губа при у(ст)нуб,
bucculentus, великогубы(й),
buccula, губка,
buccella, ча(с)тица,
buccea, часть, уку(с),
buccellarij, вой ско(р)лупосодѣті и, ки-

ри(с)ники®, .

bucellatum, суха(р), кусокъ,
buccina, труба,
buccino, трублю,
buccinator, трубачь, сопецъ,

buccinu(m), труба, ско(р)лупа мо(р)ская,
bucea, лупина бубовая вну(т)рняя,
buce(n)taur(us), корабе(л) велики(й),
bucentes, бы(к)?, дро(к), ско(к)танїе ско-

то(в),
bucentrum, осте(н) воловы(й),
Bucephalus, Буцефа(л)8 и зелие,

buceras, вукера трава,
bucranium, выжли(к) зелие,
bu[g]lossum, воловы(й) язы(к) зелие,
bugones. пчелы,
bul
bulapathum, ща(в)никъ®, ща(в) кобыли[й]
зелие,

1 К 1 правильно согнѣтаю.
2 К І перших двох слів немає; останні

два слова дописано іншим почерком.

П вбле. гортань.
8 П губозубатїи, -усто-.
4 Пор. К І гортанонапиіирніъ.
6 К І губка яворова.
К І им&ноприложная; П також.

? К І дві статті: одна в гнізді bos
bubile воловня, друга в гнізді bubal(us)
bubile бу(й)волище.

1 К I правильно лужная.
2 К I правильно сова кричитъ.
8 К І немає цього слова.
4 К I також; П правильно волуему.
6 К І ще маемо buccones напище(н)но-

губий.
8 К I кири(с)наки [?].
7 К І теж помилково брикь; П

правильно Гзикъ.
8 Пор. К I вукефа(л).
К І немає цього слова.
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bulbi[ne], снѣдо(к) зелие,
bulbito, as, дѣти(н)ны(м) гное(м) мажу,
каляю,

bulbus, у(д), чо(с)ни(к) мо(р)ски(й) или

лу(к) мо(р)ски(й),
bulbos(us), уде(с)ны(й), главаты(й),
buleuta, совѣтникъ,
buleuterion, прето(р), судилище,
bulga, а(е), тоболе(ц), ковчежецъ, пира,
bulimia, а(е), несыто(ст) вь ѣденіи,
bulla, bullula, пузы(р) на водѣ, мохръ,
bullari, на лицы писати,

bullatus, мо(х)рамы украше(н), напы-

ще(н), Ц
«. bullio, is, киплю, врѣю,

bullo, пузыри(т)ся вода, пѣню(с),
bumamma, bumastos, гро(з)дъ, яго(д)1

2 *ви(н)ная,
bumelia, ясе(н) древо,
b[u]nias, dis, рѣпа продо(л)говатая,
bunion, тожъ,
bup
bupa(e)das, доро(с)лїи дѣти,
buphonum, паску(д)ни(к) зелие,

buphthalmum, ноготокъ,

buphthalmus, волово око зелие,

bupleuron, аминекъ зелие,

buprestis, па(с)ку(д)никъ, че(р)во,
bur

bura или buris, рукоятие, наса(д), плу(ж)-
но1, лемешъ,

burdo, ме(с)къ, жребя,
burgi, тве(р)динѣ,
burfrjhanicum, сосу(д),
bur[r]hanina, сыворо(т)ка*.
bur[r]hus, буры(й). плешева(т), лысова¬

ты^).
bus
busehinum, пе(т)ру(ш)ка зелие,
busicon, смоко(в)ница лѣсная,
bustuarij, при гробѣ89мечоборителие,
bustum, жупище, гробъ, огнище * *,4

busequa, воловецъ,

buteo, ястребъ.
buthisia, воложе(р)твіе,
butio, onis, чмѣль, труте(н),
buto[m]um, волчое зелие,

buttubata, ба(с)ни,
butyrum, масло,

_

buxus, зєлєнїчїе древо, Иса(и): ма,

buxeus, зеленичны(й),
buxetum, зеленичны(й) са(д)в,
buxos(us), зеленичновидны(й),
buxifer, зеленичоносецъ,

Ьупе, солодъ,

byrsa, кожа,
<4 byssus, виссо(н),
9B

byssynus, ви(с)соновы(й)®, Ц!

С

cab
caballifio, ко(н)нопитаніе пови(н)ность,
званіе,

caballus, лоша(т), конь,
caballinus, ко(н)ски(й), ко(н)ны(й),
cabus, жи(т)ная мѣра,
сас

cacabo, ти(р)ликле(т)а рябка,
cacabos, пси(н)ки зелие,

cacabus, го(р)щокъ,
сасаііа, мило(ст)на зеліе,
cacemphaton, злорѣчие, злогласіе,
cacche[x]ia, злои(м)ство тѣле(с)ное или

стомаха,

cachinnus, cachinnatio, реготанїе, хлехо-

танїе,
cachinnor, хлехочюся, регочюся,
cachla, волуе око зелие,

1 К I ягода.
1 К I правильно ти(р)ликаг(т) рибка

(помилково); П правильно ти(р)ли-
кветъ рябка.

cachryes, цвѣтъ лещи(н)ны(х) и прочии(х)
древъ,

сасіа, злоба,
сасо, чрево и(с)пра(ж)няю7,
cacochyla или cacochyma, зломокро(т)-

ній, и(з)лише(ст)во в телеси8,
cacoda(e)mon, злы(й) ду(х), бѣсъ,
cacoet[h]es, злонравие,
cacostomachos, злы(й) стомах, злогирище®,

1 К І плужное; пор. П правильніше
рукоятїе плужное, леме(ш), наса(д).

2 К І си(р)ватка; П також.
8 К I гробѣ (х).
* Пор. П (огнище, жупелїще, гробъ.
6 К І помилково са(н).
К І помилково вассонови(й).

7 П ще маемо статті cacatus гнбй, ис-

пражденіе чревное; cacaturio хощу ис-

празднитись,.
8 К І також; П точніше зломокро(т)-

наа,, излишество глѣни в(ъ) телесй.
9 К I правильно злосирище.
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cacosynth[e]fon, злосложенїе реч8ни(й),
cacotechnia, злохи(т)рие,
cacozelia, злопо(д)ражанїє, злоре(в)но-

ванїе,
cacozel(us), злопо(д)ражате(л), злоре(в)-

ните(л),
cactos, итали(й)ски(й) во(л)чецъ, осе(т),
cacub[a]lum, пси(н)ки зєлие,

46 cacula, рабъ вои^ски^й)1, //
cacumen, ве(р)хъ,
cacuminare, совє(р)шити, и(з)острити,
cacuminat(us), скончє(н), и(з)острє(н),
cad
cadauer, тру(п), ме(р)твєчиє2,
cadaueros(us), трупи(й), уме(р)щвлє(н),
cadiscus, ковчежецъ или кио(т), жреби(й),
cadmites, каме(н) мѣдяны(й),
cadmia, жужелїє мѣдяное3,
cado, падаю.

caducus, падаемы(й), погибле(н)ны(й),
caduciter, напра(с)но, вскорѣ,
cadiu(us), самопадивы(й),
caduceu(m), же(з)лъ миро(т)ворите(л)-

ны(й),
caduceator, посо(л),
caducifer, тожъ и жезлоносецъ,

cadurcum, понява, плащеница,
cadus, ка(д), мѣра, чва(н),
са(е)
ca(e)cias, вѣтръ побочны(й) на полунощъ4*,

ca(e)cilia, врете(л)ница, зми(й) слѣпы(й),
ca(e)cubum, вино пре(д)нѣ(й)ше,
ca(e)cus, слѣпы(й),
ca(e)citas, слѣпота,
ca(e)cigen(us), слѣпорожде(н),
са(е)со, слѣпо6 *,

ca(e)cutio, ca(e)culto, слѣпнѣю, недо-

глядую,
ca(e)dicia(e) taberna(e), скиніи кеди(й)-

ски(и),
ca(e)do. бию, сѣку, рѣжу, убиваю,
ca(e)des, уби(й)ство, я(з)ва,
ca(e)des, и(з)сѣчен'іе,
ca(e)dus, сѣчны(й), прозябате(л)ны(й),

и(з)ницаемы(й),
са(е)1
ca(e)lebs, бе(з)же(н)ны(й), вдовецъ,

ca(e)libatus, бе(з)же(н)ство,
са(е)1іа, пиво,

ca(e)libaris [hasta], копия бе(з)же(н)ски(й),

1 К І помилково воинъ.
2 К I правильно мертвечина.
3 К І немає цього слова.
4 К I вѣтръ восточному побочни(й)

на полуно(щ).
6 К I правильно слѣплю.

ca(e)lo, as, вааю,
ca(e)latu[ra], ваанїе,
ca(e)lator, ваате(л),
ca(e)lamen, ваатє(л)ство,
са(е)11о, is, ударяю,
са(е)[ 1 ]tes, ca(e)lum, ваало, дла(т)це, длато,

45 ca(e)luma, врє(д) в оку1, //
ca(e)lum, ибо,

ca(e)lestis, нбны(й),
ca(e)lestissimus, нб(с)нѣ(й)шя(й),
ca(e)licola, нбожитє(л),

ca(e)lic(us)L нб(с)ны(й),
ca(e)lifer, нб(с)ноносецъ2,
ca(e)lites, нбнїи граждане,

ca(e)litus, нбсъ3 свышше,
ca(e)mentum, мѣлъ, вапно,

ca(e)mentarij, 'мѣлодѣлателие.
ca(e)mentiti(us), мѣлны(й),
са(е)р
са(е)ре, че(р)влены(й) лу(к) зелие, це-

буля,
ca(e)pula, лу(к)4 че(р)во(н)ны(й),
ca(e)piti(us), чучны(й)6, цебу(л)ны(й),
ca(e)petum, мѣсто че(р)вленолу(ч)ное,

лукъ,

са(е)ріпа, ве(р)тогра(д) лучны(й),
ca(e)pus, ввѣрь сатирови(д)ны(й),
ca(e)rago, сокъ или гли(н) в сота(х)

зго(р)лѣлы(й)в,
ca(e)remonia(e), чини, у(с)тавы,

законопреда нїя.

ca(e)ruleus, облачи(с)ты(й), ми(р)ски(й) ,
ca(e)rul[e]atus, cafe)rul(us)8 [блакитный]9,
ca(e)rulum, море,
ca(e)ruleu(m), пєсо(к) в рудѣ златосре(б)-

рено10 родящи(й)ся,
1 Пор. К І в(ъ) оцѣ.
2 К І нбоносецъ.
8 К І нето но со нбо свышше; П

правильно с(ъ) нбсъ, свышше,.
4 К I правильно лучокъ.
6 К I правильно лучни(й).
6 К І помилково згорѣли(й);П зго(р)-

чѣлый.
1 К Іще більш перекручене му(д)ри(й)-,

П правильно мо(р)скїй.
8 Написано в перекладній частині, а

переклад пропущено.
9 Пор. К I ca(e)ruleat(us), са(е)ги-

lus блаки(т)ный; ГТ тільки то(ж).
10 К І помилково... в родѣ златосргбрно
родящи(й)ся; П правильно златосргбр-
ной.
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ca(e)sa, oru(m), сѣче(н)ная точка1,
ca(e)saries, власы,

ca(e)sariatus, власы(с)ты(й),
ca(e)sion, что ca(e)ssim,
ca(e)si(us) color, солово(й)23ша(р), цвѣтъ8,
ca(e)sones, высѣче(н)нІи [о(т) ложе(ст)нъ]4* *,

ca(e)spes, д(е)рнь,
ca(e)spitit[i](us), де(р)ни(с)ты(й),
ca(e)spito, прираждаюся®,
ca(e)spitatores, прираз... зелие, прири-

зенїе®,

ca(e)strum, сѣчиво слоновнїя кости,

ca(e)stus, ки(с)та(н)ны(й)7, ки(с)тѣнь,
ca(e)s[u]lia(e), соловоочнїи8,
ca(e)tera, прочия, остатокъ,

ca(e)tero, прочиє,
ca(e)teroquin, но шбаче,
ca(e)terum, по(с)лѣжде,

45 ca(e)tera, на потымъ, //
са(е)ух, зѣмородокъ птица,
саі

саіа(е), палицы,

calabra [cujria, прето(р), народособраніе,
calama, а(е), кла(с) жита,

calamogrostis, травотростїе,
calamarium, тро(с)товлагалище,
calamentfhja, уло(м)ки9,
caiamintha, полѣ(й),
calamister, дро(т) кудеротворящи(й),
calamita(e), зеленые жабки,
calamites, тро(с)тинецъ каме(н),
calamochnus, пѣна тро(с)ти(н)на,
calamus, тро(ст), перо,
calamitas, бѣда, гра(д), зло,

calamitosus, бѣдны(й), окая(н)ны(й),
calamitose, окая(н)нѣ, бѣднѣ,
calantica, покрывало гла(в)ное у же(н),

1 У К I маемо ще статті: ca(e)s(us),
изсѣче(н), закланъ, бытъ (тобто «битъ»)
ca(e)sura, сѣченіе; ca(e)suratim, дробно,
по(д)робну; ca(e)sim, сѣчиво(м), сѣчкѣ,
ca(e)sio, рѣзаніе, сѣченіе, ca(e)sitiu(m),
понявиця; всі ці статті наявні і в П.

2 Пор. П соловеювый.
3 К І немає цього слова.
4 Квадратні дужки в оригіналі.
8 К І правильно поиражаюся.
К І правильно приразителе, приби-

теле; пор. П приразители, претыка-
тели.

7 К І немає цього слова; П також.
8 К І помилково солоычніи.
9 К І уломки тро(ст); П уломки

трости; К І нижче маємо ще статтю

calametum тростина.

calassis, сожереленїе,
calat[h]us, кошница,

calatfhjiscus, тожъ,

calathiana viola, фия(л)ки ро(з)витые1
зелїе,

calatores, звателиє,
calbei, нараме(н)ники муже(с)кїи,
calcar, aris, осте(н), боде(ц)2,
calcane(us), calcaneu(m), пята,

calceus, сапогъ,

calceol(us), сапожецъ,

calcearium, сапоги, на(с)тегавы,
calceolari(us), сапожникъ,

calceamen e(t) calceamentu(m), насте-

гавїе, обуща,
calceatus, тожъ,
calcio e(t) calceo, обуваюся,
calcitio, as, ногою перу, бию,
calcitrat(us), ногопранїе, биенїе,
calcitros(us), любопрате(л),
calco, as, попираю8,
calcaria fornax, пещь вапная4,
calcata a(e)dificia, мѣло(м) или вапно(м)

[?] повапле(н)ная зданія®,
calcatorium, попиралище, точило, столпъ,

calcendyx, желвяя ско(р)лупа,
calcifraga, ломикаме(н) вѣло,
calculo, жребия мещу8,
calculus, камы(к) жреби(й), камыкъ7

немощенъ,

calculator, словоположникъ,

calculos(us), камени(с)ты(й),
calenda(e), де(н) лу(н)ны(й)8 пе(р)вы(й),

новомѣмсячие,
calendaris, calendari(us), калє(н)да(р)-

ны(й), новоиѣся(ч)ны(й),
calendaria, кале(н)дари, новомѣсячия,
саіі

caliendrum, плетеніе власовъ,

caliga, «остегни, надрати,
caligatus, в гащи одѣя(н).

1 К I ро(з)вилии.
8 Статті від calcar до calcatorium

включно помилково написані на стор. 47,

що й зазначено на березі оригіналу
хрестиком.

3 К І після цієї ще маємо статтю calx

мѣлъ вапно.
4 К І пещъ мѣлни(й). П також.

8 К І помилково мѣлоко, пов(а)пле-
на зданя; П правильно маломъ повап-

ле(н)наь зда(н)А,.
8 К І немає цього слова.

7 К І каме(н), пор. П камень немощъ.
8 К І правильно луни.
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caligaris, caligari(us), гащны(й), остег-

новы(й),
caligo, inis, мгла, мра(к), сумракъ,
caliginos(us), мрачны(й), мгля(н),
caligo, as, слѣпѣю, мрачнѣю, те(м)нѣю,
caligans, слепѣющи(й),
caligatio, по(м)раченїе, слѣпленіе,
calim вмѣ(с)то clam, вта(й),
calix, чаша,

46 calicul(us), чашина, 11
® calicul(us), и тожъ, ско(р)лупа всякого

овоща,

calla, че(р)ве(ц) зѣло,
calla(e)i, гребенѣ в пѣтревъ,
callais. dis, топазио(н), (ту(р)ку(с)]1,
callarias, щука рыба,
calliblepharon, врачєвство ш(ч)ное,
callicia, ледовникъ камє(н),
саІ1і(е]Іеа, ма(с)лина насаждє(н)ная,
calligonon. спорожъ2 вѣло3,

callionymus, нбови(ш) рыба,
callis[te]phanos, ма(с)лина лѣсная,
callistr[u]tia(e), студеній смокви,

callitrichon, власора[с](т)4*зелие,

callit[h]rix, пифинъ, обе(з)яна, ...8
* callitrix,вело® вредоцѣлебное,
calli(us), вело нѣкое,
callos, лѣпота, красота,
callus, жєстота, твєрдо(ст) ру(ч)ная,
callus, бє(з)чу(в)ствоплотїє?,
callosus, жестокъ, тве(р)дъ,
calleo, жестѣю, тве(р)дѣю, унѣю8, знаю,

callens, умѣя(й),
calliscere вмѣ(с)то callescere, оже(с)то-

чити®,
callidus, хи(т)ръ, лука(в), разумны(й),
callide, хи(т)ро, лукаво,
calliditas, хитро(ст), лукавство,
callis, стезя10,

<7 calo, as, зову, H
calator, зватє(л),

1 Квадратні дужки в оригіналі,
2 К І правильно спорижъ.
8 К І ше маємо: call\i]m(us) каме(н)

орли(й), саіііоп мѣхунки зелїе.
4 Пор. К І власора(ст) зело.
6 Пор. К І пифи[к]. (йбизяна, гЦа(р)

(титла в оригіналі пропущена).
Літера е в оригіналі виправлена

3 Ѣ.
7 к 1 помилково бе(з)чи(н)ство

плотское.
8 К І правильно умѣю.
К 1 (й(т)жесточитися.

10 К І стзя.

calones, са(н)далия дре(в)няя1,
calophanta, а(е), блядивы(й), лстецъ,
calopodium, пле(с)ница древяная2,
calopus, звѣ(р) сири(й)ски(й) си(л)ны(й)

зѣло,
calor, caldor, теплота,
calidus, теплы(й), горящи(й),
caldarium, конобъ,
caldari(us), a, u(m), согрѣвающи(й),
caleo, calesco, грѣюся, теплѣю, со(г)рѣ-

ваюся,

calefacio, грѣю, теплю, согрѣваю,
calfactio, грѣніе, согрѣні'е3,
calefact(us), согрѣлы(й),
calefact(us), согрѣт'іе,
calefio, теплѣю, грѣюся,
calorificus, теплотворенъ,
calotechn(us), блгохудожникъ4,
calpar, де(л)ва, начато(к) вина,
caltha, фияло(к) вело6 7,

calthula, фиялковая риза,
calua, лобъ,
caluaria, лобное,
caluaster, лысова(т), прилысы(й), во(з)-

лы(с),
caluata vinea, рѣ(д)коложны(й) виногра(д),
caluities e(t) caluitiu(m), лысина,

calueo, лысѣю, сѣдѣю,
caluescere, caluefio, лысѣти, сѣдѣти,
caluo, лысотворю,
caluo, is, пре(л)щаю,
caluor, aris, лщу,
caluus, лысы(й),
calumnia, клевета,

calumnior, aris, клевещу,
calumniator, клеветникъ,

calumniatrix, клеветница,

calumnios(us), клеве(т)нивъ,
calumniose, клеве(т)нѣ,
calx, cis, пята,

calypt(r)a, покрывало же(н)скоє,
calyx, скорлупа всякого овоща,

cam

cama, ложе краткое,

1 К I маемо ще одну статтю: calones
челядь воинская.

2 К І помилково древняя.
8 К І ще маемо: cal[f]acto согрѣваю,

грѣю.
К І є дві статті calotechn(us); в одній

блгохудожникъ виправлено на

злохудожникь, в іншій подано злохудожникь.
П одна стаття з правильним влохудож-
никь.

4 В оригіналі літера е виправлена з t.
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cambio, is, и(з)мѣняю пѣнязи,
<7 camella, дѣжа, сосу(д) хлѣбны(й), //
9В*

camelopard[a]lis, белблюдоры[с], ног(ъ)1,
camelus, ве(л)блю(д),
camelinus, ве(л)блюжи(й),
camelarius, вв(л)блюдни(к),
camelasia или camelaria, ве(л)блюдо-

ко(р)мленїе, старѣ(й)шинство над

верблюдами2,
camelasia, ве(л)блюдоведенїе,
camelopodium, ша[н]та вело3,
camera, комора, холо(д)ни(к), скле(п),
camerari(us), комо(р)ни(й), склеповы(й),
camero, as, комору дѣлаю,

cameratio, склепєнїе, комородѣланіе,
cameratus, склепи(с)ты(й),
camillus, младене(ц), пахоликъ4*,

caminus, пещъ, коми(н),
camino, as, пещъ творю, склеплю,
cammaro и cammaron, ©мѣчь® з(е)лие8 9,

cammar(us), ракъ мо(р)ски(й),
сатрапа, колоколъ,

сатра(е), ба(й)ки, пле(т)ки?,
campe, гусеница,
campsor, пѣнязе(й) мѣните(л)8 ради

зы(с)ку,
camptaules, трубачъ, пища(л)никъ,
campus, поле, лядина, побоіовиско ,
campestris, по(л)ны(й),
campter, eris, на поли меж(д)и10 11,

camura, сосу(д) покрыты(й) на брацѣ,
camur(us), наклоне(н), кривы(й),
camus, ©главъ, у(з)да,
camum, і, ро(д) питія,
сап

canalicola(e), нетяги,
canalis, коры(т)ко1х, приятелище, то(к),

потокъ,

1 К 1 правильно ве(л)блюдори(с); пор.
П ногъ, ве(р)блюдопардъ.

2 К І в кінці статті ще маемо зі.
3 В оригіналі літера е виправлена з Ѣ.
4 К І пахоликъ.
6 К І правильно юлѣгъ.
8 Літера е після s надписана замість

закресленої Ѣ.
ї К І плг(т)ки, ба(й)ки.
8 К 1 пѣняземѣнитг(л).
9 Літера с в оригіналі виправлена

із їй.

10 К І помилково слг(ж)ди; пор. П
м&жды на пдли.
11 К 1 помилково кору(т)ко; П

помилково ж корысть.

canaliculus, canalicula, коры(т)це,
canaliculat(us), корыто©бра(з)ны(й),
canaliti(us), тожъ,
canaria, песие зє(л)иєх,
canati(us) ncanatio, гласовѣщані'е огласи-

теля, наро[до]вѣщателя2,
cancanos, мило(ст)ноезѣло,
cancelli, oru(m), прече(р)тїе,
cancello, as, прече(р)таю, решечу,
cancellat(us), прече(р)та(н)ный,

48 cancellatim, прече(р)та(н)нѣ, //
cancellarij, началописателе, дья(к) дум-

ны(й),
cancer, ракъ, кар(ки)н3 и пеке(л)ны(й)

огнь4,
canchris, ро(з)мари(н) зело,

candaulus, ро(д) пищи,

candella, свѣща,
candelabrum, свѣщникъ, ли(х)та(р),
candeo, бѣлѣю, рдюся6,
candesco, раждизаюся, белѣюся,
candor, бѣло(ст), я(с)но(ст), щи-

ро(ст),
candefacio, бѣлю, ра(с)паляю , ра(ж)-
дизаю,

candico, бѣлю,
candicantia, бѣло(ст), сияніе,
candidus, бѣлы(й)7, бѣлъ,
candidat(us), бѣлоодѣя(н), саноимено-

ва(н),
candide, бѣло, чи(с)то, не(з)лобиве8,
candidulus, бѣлявы(й),
candido, candifico, бѣлю, убѣляю,
candidatorius, саноимените(л)ны(й),
candetum, поприще стосто(п)ное,
canella, кинамо(н),
cane[n]tas, гла(в)ная у(т)ва(р),
саперhora, кошоносица,
сапіа, а(е), кропива лѣсная,

сапіса(е), aru(m), ©требие, оспа,

caniceps. псогла(в) звѣрь,
canis, Пе(с), звѣзда ,
caninus, canari(us), песи(й),
canatim, пе(с)кий,
canistrum, кошъ.

1 К 1 ПОМИЛКОВО 3843«.
2 Пор. К I народовѣщателя.
8 К І помилково карконъ.
4 К І іншим почерком дописано гда-

рена.
6 К І помилково раюся.
8 К I распаляюся.
7 К І немає цього слова.
8 К І немає цієї статті.
П canicula псица ввівдй.
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canna, cannetu(m)1, тро(с)тина, пища(л)-
ка, рогожа,

canneus, cannitiu(s), тро(с)ти(н)ны(й)2,
cannabis, конопъ,

cannabace(us), конопны(й),
cannitia(e) сашега(е), тро(с)тя(н)ки®,
cano, is, пою, спѣваю,
cantio, пѣснь, пѣні'е,
cantiuncula, пѣсе(н)ка,
canor, гла(с), зву(к),
canorus, canoros(us), гла(с)ны(й), звѣ-

нящи(й),
cantilena, пѣснь,
canticum, тожъ,

cantat(us), спѣваны(й), пѣты(й),
cantator e(t) cantor, спѣвакъ, пѣвецъ, пою-

щи(й),
cantatrix, пѣвчая, поющая,

<8 cantamen, чарованіе, обаванїе, Ц
canocersea, пово(й) зело,
canon, да(н) жи(т)ная, дохо(д), побо(р),
правило, визерунокъ,

canonicus, прави(л)ны(й),
canonizo, правлю, ра(в)няю,
canta вмѣ(с)то cantata, пѣтая,
cantes, цѣвницы оргаио(м),
cantharias, коровка бисе(р),
cantharis, ка(н)тарида че(р)вь или

* щрущъ4*зеле(н),
canthar(us), чаша, сосу(д),
cantheriu(m), возъ,

cantheri(us), тычь ло(з)ная,
cantheriol(us), тычка,

cantherin(us), ко(н)ски(й),
cantheriat(us), коло(м) по(д)пе(р)тъ,
canthus, сою(з)ница, колъ,

can(us), сѣры(й)6, сивы(й),
cani, oru(m), сѣдина, сиви(з)на®,
canities, тожъ,

caneo, canesco, сѣдѣю, сивѣю,

сар

capedo, сосу(д), приятелище ,
canpenduncula, сосуде(ц), кружка,
сарег, козелъ,

1 Це слово тут написано помилково,

очевидно, з пропущеної статті; К І

подібне canlnja тростина, пищалка,
рогожа; cannetu(m) то(ж); однак П canna

трость-, cannetum тростина.
2 К I також; П canneus трбстный;

cannitius тростйный.
3 К І помилково тростяний.
4 К I правильно хрущъ.
4 К I сѣди(й).
8 К I сиви(з)на, сѣдина.
? К І немає цієї статті.

capra, capella, коза, ко(з)ка,
caprari(us), коза(р), козопа(с),
caprea, се(р)на.
capreolus, серничищъ,
caprigenus, козороде(н),
caprile, коза(р)ня, козо(с)тоялищє,
caprilis, коза(р)ски(й), кози(й),
caprimulgus, козодо(й) и птица.

caprin(us), козли(й),
capripes, козоногъ,

capero, as, моСрІщу1,
caph[ujra, древо и(н)ди(й)ское великое,

ка(м)Ѳора, живица,

capidum, ро(д) одѣянія,
capillus, вла(с),
capillace(us), власаты(й)2,
capillo, as, ращу власы,

capillat(us), власи(с)ты(й),
capillamenta, власы, власоплетенїя,
capillare, is, чепе(ц), чепъ, власовъ по¬

крывало,
49 capillitium, власы, II

capillus Veneris, вла(с) Афродиты,
capio, беру, ловлю, е(м)лю3,
captus, us, поятїе,

captura и captio, ятие, ловленїе, емленїе4,
ле(ст), кова(р)ство,

captiuncula, ловите(л)ство, кова(р)ство,
имела, по(м)ча на (п)тицы,

captios(us), ловите(л)ны(й),
captiose, кова(р)но, ле(ст)нѣ,
captiuus, плѣ(н)никъ,
captiuitas, плѣнъ, плѣненіе,
capto, плѣню, ловлю,

captatio, ловите(л)ство, ловленїе,
captator, ловите(л), яте(л), емецъ®,
captatori(us), хитроемецъ®,
capesso, прие(м)лю, емлю,
capacitas, вмѣстилище, приятие,
capis, dis, чаша, коновъ, миса, прияте¬
лище,

capisterium7, че(р)пало, вѣкло8,
capfnjias и capnites, ды(м)никъ каме(н),
capnitis, рута по(л)ская,
capnos, ды(м), рута, кокорич,
capnomantia, дьімово(л)хвованїе,

1 К І помилково ско(р)щу.
2 К I власяти(й).
3 К I беру, е(м)лю, ловлю.
4 К І ятіе, е(м)ленїе, ловленїе...
6 К І помилково еменъ.
8 К I хитроимець.
І Літера і після р в оригіналі

кирилична.
8 К І правильно вѣало.
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сарра, риза ко(с)те(л)ная, капа, и пи(с)-
мо грече(с)кое ,

capparis, каппара садовное,

capricorn(us), козороже[ц], егокє(р),
caprific(us), че(р)ничие,, ягодичина,

caprificari, че(р)ничие насаждати,

caprificalis dies, пра(з)ничны(й)а дє(н),
caprona(e), aru(m), власы, хохо(л)*8,
caprunculum, до(й)нииа, до(й)ло,
capsa e(t) capsula, чпа(г)4, тоболи, тобо¬

лецъ, мошна, кишеня,

capsari(us), чпа(г)никъ®, слуга,
capsaces, чванецъ,

caplsijs вмѣ(с)то cape, si uis, прїими, аще

хощєши,

capsoldum, едва ©(т) всего е(м)ле(т)ся,
capula, иебе(р), сосу(д) ви(н)ны(й),в
capulator. наливате(л) вина,

capulo, наливаю сосуди,
capulus и capulum, рукоятїе, рйка,
capularis, гробны(й), сме(р)тны(й),
capus, пѣте(л), каплу(н),
caput, глава, глави(з)на,
capital, наглавникъ,

49 capitalis,^главны^й), //

capital, или capitale, главная вина, по-

главі'е?,
capitaliter, сме(р)тоно(с)нѣ, гла(в)нѣ,
capistrum, бро(з)да, ©главъ,

capistro, as, обу(з)даю, оглавую,

capitatio, по голове(х)8,
capitatus, глави(с)ты(й),
capitellum, главица, главка,

capitium, ©главъ, покрывало,

capitones, тве(р)догла(в)ны(й), рыба гла-

вачь,

capitos(us), великогла(в)ны(й),
capit[u]latim, огла(в)ле(н)нѣ, вкра(т)цѣ,
capitulo, ©главляю,

capitulum, глави(з)на,
capitulu(m) Martis, главка рисова зелие,

саг

сага, бро(с)квина по(л)ная,
carabus. ра(к) скороноги(й), карки(н),

1 К 1 також; П дві окремі статті,
причому в другій правильно писмь гр&чяс-
кое (к).

2 к І помилково пра(з)дничи(й).
3 К І після цього слова ще маємо

чуприна. П хихолъ.
4 К І помилково чпа(с).
1 К І помилково чпасны(й) слуга;

П правильно чпа(ж)никь.
8 П маємо ще виноносъ.

К І помилково поглави.
8 К І правильно поголовій.

сагас[а]11а, риза до(л)гая,
carbas или afric(us), вѣтръ захо(д)нему по-

бо(ч)ны(й)х на югъ,

carbasus, пло(т)но то(н)кое,
carbaseus e(t) carbasin(us), поло(т)няны(й),
carbatina(e), обуща, ходяки2,
carbo, nis, угль,
carbunculus, угли(к), а(н)Ѳра(к)съ ка-

ме(н),
carbunculo, ра(с)паляю, ра(з)дизаю,
carbunculatio, ра(с)паленїе,
carbonari(us), угля(р),
carbonari(us), угляны(й),
carcer, у(з)ница, узилище,
carcerari(us), узилищны(й),
carchedoni(us), змарагдъ, ка(р)хидо(н),
carchesium, фияла златая, по(с)та(в) ко-

рабе(л)ны(й),
carch[o]quios, жабка,
carcinethron, подорожникъ зелие,
carciniafs], раковы(й) камень,

carcinoma, ячрена [?]8 недугъ,
carcin(us), ко(р)ки(н), ракъ,
carcinodes, Гаґрена4 немощъ,
cardaces, хищницы,

cardamine, мята че(р)воная,
cardimofmjum, ра(й)ския травы зе(р)на,
cardamum e(t) cardmum, тожъ, жеруха,
cardax, бе(з)мѣстное ликованїе,

50 cardia, се(р)дце, //
cardiac(us), се(р)де[ч]ны(й), стомахонє-

ду[ж]ны(й)5,
cardialgia, се(р)доболѣн'іе,
cardiogmus, чревоболѣніе,
cardiscfc, се(р)дечникъ каме(н),
cardo, nis, кручо(к) у двере(й), глава,

ме(ж)да®,
cardinatus, крюками збиты(й),
cardinalis, главны(й),
cardopos, кошъ хлѣбны(й),
carduelis, щиге(л) птица или чи(ж),
cardu(us), осе(т), ка(р)до(с), те(р)нъ,
сагео, лишаюся, о(с)кудѣваю, не има(м),

1 К I ... западному побочи(й) ...

(помилково); П западному.
2 К І ходаки.
8 К І переплутано дві статті, тому

маємо помилково carcinoma ка(р)ки(н)
ракъ; П правильно гаггръна.

4 К І помилково татргна; П

правильно СаҐҐргна.
5 К І стомахонгдугъ; П помилково

стомахонгду(ж)лий.
9 К І останніх двох слів немає; П дві

окремі статті: cardo крючокъ у двгре(й),
главЪ; cardo мгждй.
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carenum, кару(й), садовное чю(ж)до-
стра(н)нох,

careum e(t) carium, па(с)тє(р)на(к) зелие,
carex, рого(з),
carectum, рогозина,
сагіса, смоква,
carico, as, отягчаю, обременяю,
caries, плѣснь, порохня,
carios(us), спро(х)нѣлы(й), поро(х)ня-

вы(й)12,
carina, дно ляд'іи,
carinare, задуплѣти, видо(л)бати,
carinat(us), дупли(с)ты(й), выпуклы(й),
carinatim, дупли(с)то, выпукло,
carissa вмѣ(с)то vafro, коваре(н), хи(т)ръ,
carmen, сти(х), пѣснь,
carmino, as, чешу, во(л)ну чищу,
carminatores, чесателїе3,
саго, пло(т), мясо,

carnari(us), мясопродавецъ,
carnarium, мясопродалище, мя(с)ница4,

я(т)ки,
carnari(us) e(t) carne(us), мясны(й),

плотя^),
carnifex, мучите(л), спекулато(р),
carnificina, мучите(л)ница,
carnificium, мучите(л)ство,
carnifico, на уди ра(з)дираю, ра(з)сѣцаю,

муча®, то(м)лю,
carniuor(us), мясоядецъ,

carnos(us) e(t) carnulent(us), мясопло(т)-
ны(й)в,

carnositas, многоплотїе,
caruncula, мя(с)це, те(л)це,
caro, is, зри car[m]ino,
caron, па(с)те(р)накъ велики(й),

eo caros, шу(м) о(т) пья(н)ства, главы спячка,

и па(с)те(р)накъ, //
caroftijdes ѵепа(е), жилицы го(р)та(н)-

ніи а(р)тиріи?,
1
Переплутано текст; пор. К I carenum

вино сла(д)ко варено i сагіи(т) каруй
садовное. чу(ж)достра(н)но; careum и са-

гіи(т) постъ(р)накъ зело.
2 К I спрохлѣлий, плѣсняви(й).
3 К I маемо ще статтю carminatio

вибава нв(л)ны (помилка) чешекіе; П
правильно вьібїйнїе волны, чешенїе.

4 К І мясниця, мясопродалище, ятки;
П останнього слова немає.

8 К І правильно мучу.
Перед цим закреслено помилкове мя-

соядецъ; К І правильно многопло(т)-
ны(й).

t К І теж; пор. П жилицъ го(р)та(н)-
нїй или а(р)тїрїй.

сагра, карпъ рыба,
carpathon, пово(й) во(н)ны(й)г трава,
carpentum, во(з), колє(с)ница, карета.
carpentari(us), колодѣ(й)2 *,

carpesium, кубеба зелїе,
carpheotum, кадило чистое,

carphos, бжія трава зелїе,

carpinus, грабъ,
carpineus, грабовы(й),
carpio, onis, ка(р)пъ рыба,
carpo, тє(р)заю, о(т)тє(р)заю3, урываю4,
carptim, урывате(л)нѣ, уры(в)комъ®,
carptus, us, урванїе, о(т)то(р)женїе,
carptor, урывате(л), о(т)то(р)гате(л)в, уко¬

рите^),
carpobalsa[m]um, пло(д) ва(л)самов7,
carpophorus, <овощоно(с)ны(й),
carpophil[l]on, ягода бобковая,
carpos, пло(д), овощъ,

carrago, препона,
carrus e(t) carru(m), во(з),
carrucfa], колє(с)ница8,
carrucari(us), коле(с)ницодѣлате(л)® и ко-

ле(с)ничны(й),
cartallus, ко(ш)ница,
carthegon, зеленичия зе(р)но,
cartilago, хресака, хрящикъ,
cartilagineus, хресаковы(й), хрящико*

вы(й),
cartilaginosus, тожъ,
cari j, ма(к) лѣ(с)ны(й),
car(us), драги(й), во(з)лю(б)ле(н)ны(й),
care, драго, во(з)лю(б)ле(н)нѣ,
caritas, драго(ст), любо(в),
caryaftijdes, о(д)верїе, по(д)поры,
сагуса, смоква сухая,
caryites, во(л)чее млеко трава,

сагуоп, орѣхъ вло(с)ки(й),
carynus, орѣховы(й),
caryopos, кинамо(н),
caryota(e) e(t) caryotides, финики,
cas

casa, колиба, куща,
casula, колибка,
casabund(us), упадаемы(й),

1 К I во(й)ны(й).
2 К І помилково колодѣжъ.
3 К I <й(т)то(р)гаю.
4 К І і П маемо ще щиплю.
5
К І помилково уривско(м).
К I укривате(л). то(р)чате(л)

(помилково), укорите (л).
7 К І помилково ва(л)сановъ.
К І помилково возница.
к І помилково колъсницола(л).
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casaria, кущостражница1,
61 cascus, старовѣчны(й), дре(в)ни(й), //

caseus, сы(р),
caseale, сы(р)никъ,
caseari(us), сыротворе(ц),
casia e(t) cacia, зелие блгоуха(н)ное2,
casignet[e], ви(н)ное зелїе,
casnar, стары(й),
casus, паденіе, паде(ж),
casualis, падежны(й), падаемы(й),
casura, паденіе,
casur(us), упалающи(й).
casis, is, мрежа, сѣть,
cassicul(us), мрежица3,
cassis, dis, шлемъ,
cassita, жаворонокъ4 * *,

cassiteros, бѣлое олово,
cassitias, лепъ, омела,

cassus, тщи(й),
cassum, і, тщее,

casta[l]dia, го(с)тотворитє(л)ство, вла(д)-
ство®,

castamola, чи(с)та треба, же(р)тва,
castanea, ка(ш)та(н) древо,
castanetum, лѣсъ ка(ш)тановы(й),
eastaninum, еле(й) ка(ш)тановы(й),
casteria, оруди(й) корабе(л)никъ [?] хра-

ните(л)ница,
cas[tjigo, наказую, обличаю, А(п)к: г7,
castigatio, наказаніе, ка(з)нь8,
castigator, наказате(л), запретите(л),
castigabilis, обличите(л)ны(й),
castor, бобръ,
Castoreus, бобровы(й),
castorea, oru(m), кошни, бобровые

строе...9,
castrata, пре(д) муки жи(т)ныя или

пше(н):10,
castro, as, скоплю, рѣжу, треблю,
castratio, и(с)копленїе, трєбленїе,
castrum, горо(д),

1 К 1 помилково кущостраніща.
2 К І блгово(н)ное.
8 К I мрежка.
4 К I жа(й)воронокъ.
К I господотворителство, вла(с)тво.
К І теж помилково корабе(л)ни(й),

П правильно корабелныхъ.
7 К I маемо ще кажу, посилання на

джерело немає.
8 К І іншим почерком дописано

(обличеніе.
9 Пор, П мошны (помилково?) бобровы

строй.
Пор. К І пшеничнія.

castra, oru(m), по(л)къ, опо(л)ченїя, на-

ме(т)1,
castellum, тве(р)дыня,
castellaneus, горо(д)ны(й),
castellani, горо(д)ничїи, горо[до]пре(д)-

статєли2,
castellatim, по градѣх, о(т) града в

гра(д),
castrametor, ополчаюся,

castrensis, горо(д)ны(й),
castula, тѣсноха, опоясєнїє девицъ3,
castus, чи(с)ты(й),

51 castus, us, чи(с)тота, H
3B"

caste, чи(с)тѣ,
castitas e(t) castimonila], чи(с)тость,

цѣлому(д)ріе,
castificus, чи(с)тоты дѣлате(л),
cat
catab[a]sis, сни(з)хождєнїе, зступованїе,
catacfhjresis, злоупотребленіе,
cataclista, се(р)мяга, сошвєница,

cataclismus, пото(п),
catacrisis, осужденіе,
catadrom(us), три(з)нище, гони(т)ва,
catagnomicum, знаменіе дѣ(й)ствъ внут-

ре(н)ни(х) и внѣшни(х),
catagraphe, икона ко(с)ненописа(н)ная,
catalecticum, каталекти(к), сти(х) едина-

каго4 слога лишаемы(й),
catalepsis, обьятїє,
catalogus, каталіоГ, приче(т),
catamidiare, по(с)мѣятися,
catami[t](us), содо(м)ляни(н), нечи(ст),
catan[c]e, любщи(к) зелие,

catangelos, купина,
catanchusa, чє(р)влєнє(ц)® зелие,

cataphisis, песи(й) ле(н) зелие,

cataphract(us), бронею во(оруже(н)ны(и)
вои,

cataplasma, пла(с)ты(р), пля(ст), масть,

catapo[ti]a, oru(m), питія® враче(с)кая или

омовенія или и(з)мовені'я,
catapsixis, свиная во(ш) зелие,

catapulta, а(е), мѣхань7, каменомета(л)-
ница, самострѣлъ,

catapultarium pilum, мѣха(н)ски(й) и

про(ч),

1 К І іншим почерком дописано станъ;
П немає наме(т).

2 Пор. К І горо(до)предстателїе.
8 К І помилково диве(н).
4 К I една(г)[о].
6
К I че(р)влецъ.
К І помилково пимія.

7 К I мѣханѣ.
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cataracta e(t) cataractes, хлябы. ^раты1,
рєшо(т)ки,

catarr[h]us, ката(р), мо(к)ро(т) стеченіе8,
catarrhitus, омочє(н),
cata(e)copium, лодїя,
catascopus, прелагата(й), со(г)лядата(й)8,
catasta, продалище у(з)никовъ,
catastroma, ходилиіце весе(л)ни(к)4*в ко¬

рабли,
catastrophe, ©(т)вращенїе пре(ч)6,
catastrum, стра(н)ноє, чуждо,

catatyposis, и(з)ображенїе,
catax, хромъ,
catechfejsis, наука вѣры, катехизмъ8,

82 catechizo, научаю вѣры, И
catechumen(us), оглаше(н)ны(й),
categoremata, юповѣданіе,
categoria, обвиненіе, поє(м)ленїе, оповѣ-

данїе,
catena, верига, уже,
catenat(us), ужами связа(н),
catenatio, связанїе,
catenari(us), узникъ,
catenula e(t) catella, тре(з)навица?, мре-

жища,
caterua, громада, полкъ, спира, сонмъ,

cateruarij, згромаженїи8,
cateruatim, купно,
catha[r]mata, требы очищенія,

catharticus, чистителны(й),
cathedra, сѣдалище, стоя(д)ло®,
cathedrafrios], си(л)нови(д)ны(й) ѲилосоѲъ.

cathedralitij, г(с)да носител'іе рабы,
catholicus, каѲоличе(с)ки(й), собо(р)-

никъ10,
catinus, блюдо,
catinellus, блю(д)це,
catillones, блюдополизающїи, лизателїв

ла(с)косе(р)дїи,
catillo, лижу блюда, ла(с)косе(р)дствую,
поношаю,

catillatio, лизанїе, поно(с), уко(р),
catoblepas, глава(ч) звѣрь люты(й) еди-

ны(м)11 зренїе(м) члвка убивающи(й),
1 К І помилково трати.
2 К І ката(р), стеченіе мокротъ.
8 К І соглядата(й), прелагата(й).
* К І помилково веселніи.
6 К І також; П. очевидно, правильно

отвращеніе; прі, тобто превращеніе.
й К І катехизмъ. наука віри
7 К І правильно тресновица.
8 К І caieruar(us) згромаменны(й).
6 К І стояло.

10 К І правильно собо(р)ны(й).
11 К І едни(лі).

catoche, бо(д)росоніе,
catochites, камы(к) липши(й)1,
catochus, оде(р)жанїе недугъ,
catoca(e)lia, долгочрєвїе,
catogeum, жилище по(д)зє(м)ное,
catomum, уже, верига,
cato[p]tromantia, зє(р)цалово(л)швєнїє,
catopyrites, катопири(т) бисє(р).
catorthoma, и(с)пра(в)ленїє, блгодѣяніе,
catorthosis, праводѣ(й)стві'е,
catulus, скиме(н), пе(с), порося,
catellus e(t) ca[tejllul(us), пся, песикъ,

псищъ,

catulinus, песи(й), ски(м)ны(й),
catulire, пситися2,
catulitio, пєсїя похо(т),
catulaster, псона(с)лѣдни(к), песя,
catus, хи(т)ръ, лукавы(йі, ухи(щ)ре(н),

52 cate, кова(р)нѣ. хитро, //
зв"

саи

саиа, а(е), дупно, древа выдубані'е,
caua[e]dium, сѣни двора, по(д)ворие,
caucalis, пе(т)рашни(к) зелие,
caucon, бе(з)ли(ст) зелие, хвощъ,
cauda, оши(б), хво(ст), опа(ш)3, хоботъ,
caudac(us), цѣлому(д)ръ, кротокъ,
caudaca(e), ко(в)че(з)ци ситовыи,

caudfejx или codex, пе(н),
caudeus, пневы(й),
caudicalis, ра(с)цѣпите(л) пне(в), пне-

вы(й),
caudicarius, пневы(й), колодяны(й),
саиео, брегуся, блюду, стрегу, со¬

храняю4,
cautfojr, храните(л), бреги(й)ся,
cautio, храненіе, бреженіе, пере(с)трога,
cautfijonalis, храните(л)ны(й),
caut(us), смы(с)ле(н), смо(т)реливъ,
caute, со(х)ра(н)ноб, му(д)ро, опасно,

cautim, тожъ, смо(т)рели(в)но,
cautela, смо(т)рєнїє, бреженіе, юпа(ст)во,
cauiares hostia(e), юши(б)ныи же(р)твы,
cauilla e(t) cauillat(us), us, по(с)мѣван іе,

поруганіе,
cauillor, aris, поношаю, укоряю,
саиіliator, ругате(л)8, поносите(л),
саиіа, а(е), хлѣвъ, дво(р) овчи(й),

1 К I правильно липкы(й).
2 К I псѣтися. ,

8 К I шшибъ. (апашъ, хво(ст)...
4 К I (ахраняю.
8 К I сохра(н)не.
6 К І помилково рачитель.
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caulis, is, пни(к)1. пе(н), перо, капу(с)та,
коча(н),

caulias, а(е), киринє(й)ского зелия глѣнъ,

caulicul(us), пня(к), кочанокъ,

cauiesco, кочанѣю,
caulinum vinum, кавли(н)ское вино,

caulodes, капу(с)та зеленая,

cauma2, ви(р)3, теплота,

caunia(e) или caunea(e), смо(к)вы кави*

ни(й)ския4 *,

са(и)ро или сиро, ко(р)че(м)никъ,
caupona e(t) cauponula, ко(р)че(м)ница,
cauponaria, ко(р)че(м)ниче(ст)воб,
cauponius, ко(р)че(м)ны(й),
caupono[r], ко(р)че(м)ствую,
caurio, is, ри(с) кричи(т),
causia, заво(й),
causon uel causo, теплота, сква(р),
causa, вина, причина,

63 causalis, виновенъ, //

causari(us), виносло[в]ны(й) вои[н],
во(л]ны(й),

causarie, вино(с)ловнѣ,
causula, причи(н)ка,
causor, виню, вино(в)ствую,
causificor, винословлю,

causatio, винословїе, виненое®,
causati(us), вините(л)нѣ7,
causidic(us), винослове(н)8, соглаго(л)-

никъ,
caustica medicamenta, палящая враче(в)-

ства,

causton, палите(л)ное,
cauteres, жегало. знаменіе жгущее,
cauteria[t] (us), со(ж)же(н)ны(й), натра(с)-

каны(й),
cautes, is, стре(м)нина,
cauus, изва[а](н)9, жолобоваты(й),
cau(us) или cauum, жолобовато(ст),
cauatic(us), жолобоваты(й)10 11,

саио, и(з)вааю, до(л)блю,
cauator, и(з)ваатє(л), до(л)бачь,
саиеа, я(з)вина, клѣ(т)ка птицъ,

саиегпа, пропа(ст) зе(м)ная, яма, до(л),
дира,

cauernos(us), диравы(й), доловаты(й),

1 К 1 пнякъ.
2 Літера т в оригіналі кирилична м.
3 К I правильно ва(р).
4 К I кавни(н)ская.
8 К I ко(р)чгмницство.
8 К І вингнїв.
I К I винитг,(л)нѣъ.
8 К I правильно винословъ.

Пор. К I изваанъ.
10 Пор. К I cao[a}fic(us) жолобованъ.

cauernula, я(м)ка, ди(р)ка, щили(н)ках,
ced
ceditia(e) [tabernae], цеди(ц)кая2 зданія

в Риму,
cedo, о(т)ступаю, о(т)хо(ж)ду,
cedrelate e(t) cedr(us), ке(д)ръ,
cedria, ке(д)ровая смола8,
cedrostis, пере(с)ту(п) бѣлы(й),
cedrat(us), ке(д)роваты(й),
cedrin(us), ке(д)ровы(й), ке(д)рски(й),
cedrium, ке(д)ровая смола, живица,

cedrides, ке(д)ровы(й) ово(щ), пло(д),
сеі
celastr(us), дере(н),
celebris, сла(в)ны(й), знамениты(й).
celebritas, со(н)мъ, слава, то(р)же(с)тво,
celeberrime, пре(с)лавнѣ,
celebro, пра(з)ную, то(р)же(ст)вую, хва¬

лю,

celebratio, пра(з)днованїе, хваленіе,
celebrat(us), то(р)жє(ст)вє(н), похвале(н),
celebratior, сла(в)нѣ(й)ши(й), то(р)же-

(ст)ве(н)нѣ(й)ши(й),
celebresco, блгослыню4, славе(н) бываю,
celer, скоры(й),

БЗ celeriuscul(us), прискоры(й)8, И
30, celero, скорю, спѣшуся®,

celeritas e(t) celeritudo, скоро(ст), спѣ(х),
По(с)пѢш8НІе7,

celeripes, скороноги(й),
celeriter e(t) celeranter, скоро®, спѣшно,
celeratim, тожъ,

celetes, ко(н), вса(д)никъ®,
celetizontes, ристающи(й),
celeusma, во(п)ль кораблени(к),
celeustes, весе(л)никъ, ко(р)мчи(й), на(в)-

кли(р),
celia, пиво,

cella, пивница, келия10, храните(л)ница,
cellaria e(t) cellariu(m), винохраните(л)«

ница, хранилище,

cellari(us), пи(в)ничи(й)и,
cellaris, келе(й)ни(й),
cello, is, что cedo,
celo, as, крыю, таю,

1 К І щи (л).
2 к І помилково цединкая.
8 К І помилково смока.

4 К І блго(с)лину.
8 К І немає цієї статті.
® К І немає цієї статті.
7 К І немає цього слова.
8 К І и скоро.
8 Пор. П кони, всадникъ.

10 К І немає цього слова.
11 К І пивничны(й).
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celalus, сокрове(н), утае(н)ны(й)1
celatim, сокрове(н)нѣ.
celox, лодїя,
celsus, высоковы(с)прны(й)2 *,

celsitudo, celsitas, высота, вы(с)прь,
celtis, обра(ст)ница8 древо сла(д)кое,
cemus, кадєє4*прядиво велие,
cemas, мла(д) еле(н),
сеп

cenqhramides, смокови(ч)ное se(p)Ho,
cenchris, dis, пилю(к)6, каня, зми(й) пе-

(ст)ры(й),
cenchrites, проси(с)ты(й) каме(н),
cenchron, адама(н)тъ,
cenotap[h]ium, мары,
censeo, мню, и(с)пра(в)ляю, строю.
censeor, мни(т) ми ся,

censuus, во(л)нопродате(л)ны(й) и купи-
те(л)ны(й),

censio, onis, мнѣніе, цена8, ка(з)нь,
censitio, да(н), ки(н)со(н),
censitor, да(н)никъ, ки(н)со(н)ски(й)7,
censor, при(с)та(в)никъ, строите(л),
cens(us), да(н)ны(й), побо(р)ны(й),
censori(us), и(с)правите(л),
censura. ра(з)душєнїє8, нраво(п)равленїе9,
census, us, чи(н)шъ, побо(р), дохо(д),
cens(us), si, цѣне(н)10,

M censualis, да(н)ны(й), //
centaurfeja herba, кентиврія11 зело,
centauris, тожъ,

centifolia, ро(д) рожи ка(м)пани(й)ския,
centigranum, стозе(р)ни(с)ты(й), пшеница,

centipeda, гусеница,
centipellio, по(в)ро(з) я(т)ре(н)ны(й),

И(с)хо(д), кѲ,
centipes, стоногъ мо(р)ски(й),
cento, onis, рубище, по(р)тище, по(рт),

ярига,
centunculus, плато(к), рогожа, рута12,
centonalis, рута лѣсная,

1 К І помилково утл&(н)ны(й).
2 К I высокъ висп(р)ны(й).
8 К І помилково (йбра(н)ница.
4 К I правильно канея.
6
К 1 пилякъ.

8 К I цѣна, мнѣнія, казн(ь).
7 К І теж помилково ки(н)совникъ; П

правильно кинсбникъ.
8 П правильно ра(з)суждгн'ія.
в К І помилково кровопра(в)ленїе.

10 К I цѣнецъ.
11 К I правильно кентаврія.
12 Слово дописано іншим почерком
й іншим чорнилом; КПП немає цього,

очевидно, помилково написаного слова.

centOnfcum, пили(н)1 мо(р)ски(й),
centrina(e) aru(m). комары,
cent(r)um, точка, среда. ке(н)тръ, марму-

ровы(й) сукъ2,
centralis, centros(us), по(с)редни(й), по-

(с)ре(д)стве(н)ны(й),
centum, сто,
centies, сто кра(т),
centenari(us), centen(us), со(т)ны(й), сто-

кра(т)ны(й),
centesimus, со(т)ны(й),
centesima, стомѣся(ч)ная со(т)ня,ли(х)ва,
centesimare, сточи(с)лити,
centiceps, стогла(в)ны(й),
centimanus, сторукъ,
centu(m)uiri, стомужие8, судіи ри(м)скі'и,
centu(m)viralis, стомужны(й)4,
centumplex, centuplus стокра(т)ны(й),
centuplicato, стокра(т)нѣ,
centussis, ро(д) пѣнязе(й), сто ассари(й)8,

Ма(т)08.
centu(m)capita, николае(к) зелие,

centumpondium, тала(н)тъ, вага, цетна(р)
со х мна(ч)7,

centuria, со(т)ня воиновъ,
centurio, onis, со(т)никъ,
centurio, as, на со(т)ни дѣлю, ро(с)писую,
centuriat(us), со(т)ни(ц)ство,
centuriatim, по со(т)ни, со(т)нями,
centurion(us), со(т)никъ,
сер
сера(е)а, кози(й) па(р)скъ зело,

сере, че(р)влены(й) лу(к), цебуля,
cepina, цебу(л)ни(к), мѣсто лу(ч)ное,
cephal[al]gia, cephalea, гловоболие,
cephalicum, гла(в)ны(й) пла(с)ты(р),

64 cephaline, ча(с)тица языка, И
зв* cephalocrfujstes, че(р)въ в ли(с)та(х)

бро(с)кви(н)ны(х),
cephalos, ба(р)вѣнокъ,
cephalo[t]os, главачь рыба,
cephalus, гла(в)ны(й),
cephas. кифа,

1 К I також; П правильно пелынь.
2 К I також; П немає цього

словосполучення. 4

8 К І помилково стомужни(й).
4 К І немає цієї статті.
6 К І помилково алкари.
8 К І Ма(в): 7.
7 Останню літеру можна читати й як г;

К І без титли со х мнас; П правильніше
(й(т)хмна(с), пор. таіант(ь) цетна(р),
вага со х коро(н)..., див. «Лексикон сло-

венороськнй Памви Беринди», К-, 1961,
стор. 236 (далі умовно Бер.),
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cephenes, тру(т)нє(в) плоды новій1,
cepedines, каменїе высокое,
cephus, кефъ звѣрь египе(т)ски(й),
cepionides, cepionisis, каме(н) зве(р)-

ца(л)иы(й),
cepites, а(е), тожъ, ахати(с),
cepphus e(t) cepphos, риби(т)в птица,

ca(e)purica, зелие ярина,

cera, cerula, во(с)къ, вощечокъ,
cero, as, вощу,

cerificare, воскъ дѣлати,
ceratura, навощенїе,
ceratum uel cerotu(m), восковы(й) плас-

ты(р),
cerarium, плата о(т) печати во(с)ково(й)8,
cere(us), cereolus, во(с)ковы(й) по(с)та(в)-

никъ, свѣща,

cerin(us), ceros(us), вощи(с)ты(й), во(с)-
коваты(й),

cerofferjarij, свѣіценосицы,
ceroferarium, свѣщникъ,
cerachates, ceraites, ахати(с), пе(р)ла,

бисе(р),
ceramites, керами(т) бисе(р),
ceras Amalthias, рогъ ама(л)ти(й)ски(й)

зе(м)ли козы: дово(л)ство3,
cerascomion, зело, розѣ4 *,

cerasbola, тве(р)да сѣмена неварена,
cerasphoros, рогоносецъ,
cerasconia, па(с)те(р)накъ лѣ(с)ны(й),
cerasta, смоковница,

cerastes, кера(ст) змия,

ceras(us), ви(ш)ня древо,
ceratia, єдиноли(ст) зело,

ceratias, мє(т)ла на нбси,
ceratina(e), aru(m), и(з)витїе слове(с),
ceratis, ма(к) вороне(й)8 вело,

ceratium, ceratonia, роже(ц), хлѣбъ сто-

го Іоа(н)на,
ceraunobol(us), трѣ(с)новеніе(м), перу-

но(м) ударяю6,
cerau[ni]a gemma, перунє(ц) бисє(р),
ceraunium, грибъ перуновы(й),

cerceraphoron, вробло просе1 вело,
cercita, дыше(л),
cerci(us) e(t) circi(us), ду(х) буре(н),
cercopa, сы(с)колюбивы(й),

65 cer[cjopithec(us), котъ мо(р)ски(й), //
cercur(us), лодїя голѣма2,
cerdo, onis, дебєлохудо(ж)ни(к),
cerebru(m) e(t) cerebellu(m), мо(з)гъ,
cerebros(us), мо(з)говы(й),
cereo вмѣ(с)то creo, творю,
ceria, пиво ги(ш)па(н)ское,
cerinthe, пче(л)ни(к) зело,

cerion, болячки ро(д),
cerites, вощица камы(к),
ceritus, бѣснующи(й)ся, неи(с)товы(й)3,
cerno, зрю, вижду,
cretio, чи(н)4 на(с)лѣді'я у (д)ре(в)ни(х),
cernuo, as, причиню, ничю,

cernu[u]s, прини(к)лы(й), при(к)лоне(н)-
ны(й)6,

ceroma, еле(й) страда(л)че(ст)вующи(х),
ceromatic(us), помаза(н)ны(й)6,
cerostrotum, рогосла(н)ное помазаніе, пи¬

саное7,

cerri, ро(д)ство рыбъ,
cerr(us), дубъ,
cerrin(us) e(t) cerre(us). дубовы(й),
certo, as. страда(л)чє(с)твую, подви¬

заюся,

certamen, certatio, по(д)ви(г), страда(л)-
чє(с)тво,

certatim, страда(л)чє(с)ки, по(д)вижнѣ,
certatus, по(д)вижны(й),
cert(us), к(з)вѣстны(й) правы(й),
certifico, certioro, as, и(з)вѣ(с)тнотворю,

и(з)вѣствую,
certior, и(з)вѣстнѣ(й)ши(й),
certisso, as, и(з)вѣствуюся.
certitudo, и(з)вѣствовані'е,
certe e(t) certd, и(з)вѣстно,
ceruch(us), рогаты(й).
ceru(us) еле(н),
cerua, еленица, лани,

1 К І немає цієї статті.
2 К І помилково во(й)сково(й).
8 Стаття перекручена. Слово розѣ

з неї помилково написано в наступній
статті; К І точніше рогъ ама(л)ти(й)-
ски(й) земли кози, по(л)но, я(к) в козѣ

ро(з)[ѣ]; П рогъ амалтїискїа козы,
полна), яко в козіемъ розѣ.

4 Помилково написано іншим
почерком. К І правильно зело.

8 К І вороны(й).
6 К І ударяючи(й); П ударяющій.

1 К І правильно вробле просо.
8 К І помилково голѣна.
3 К І помилково неистовижу, під

впливом наступного перекладу cerno зру,

вижу.
4 К І помилково синъ.
6 К І приклоненъ.
6 К І помазанъ.
7 В оригіналі це слово помилково

написане на початку перекладу наступної
статті; пор. К І рогосла(н)ное по(ма)-
заніе, писанїе\ П тільки рогосланное,
писанное.
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ceruari(us) e(t) ceruin(us), елени(й),
ceruisia, пиво,

ceruix, ceruicula, выя, шиї ты(л),
iceruicale, во(з)гла(в)ница, возглавіе1,
ceruicos(us), же(с)токовы(й)ны(й),
cerussa, фи(м)Ѳа2, бѣлило, ша(р) бѣлы(й)

о(т) олова и оцта, устрое(н) бѣлило(м),
cerussat(us), намаза(н) ты(м) шаро(м),
ceryx, народовѣщате(л), посе(л),
cespes, зри ca(e)spes,
ces

85 cessio, отступленіе, Ц
cessimire, о(т)ступити,
cesso, as, пре(с)таю, о(с)кудѣваю,
cessator, ленивы(й), пра(з)дны(й),
cessatus, о(с)кудѣнъ,
cessatio, пре(с)татие3, пра(з)днство,
cesticillus, обручь на главѣ,
cesticulus, поя(с)4 *,

cestrosphendona, стрѣла пращная,
cestreus, главачь рыба,
cestrum, сѣчиво, до[ло](т)о® (с)лоновы(х)

кости(й),
cestus, зри ca(e)stus,
cetra, щи(т) малы(й),
cetus, ки(т) рыба мо(р)ская,
cetari(us), китоловецъ,

cetaria(e), aru(m), ку(п)се(л) кито(в),
са(д) рыба®,

cette, дадите или глите,

ceu, аки, якобы,
сеиа, а(е), крава малая,

сеиеге, (ошибо(м) двизати,
cha

cha(e)re, раду(й)ся,
chala[s]is, исчленовенїе, ро(с)по(р),
chalasis, южєрєлиє, Ґезло,
chala[z]a, гра(д),
chalazias, градоваты(й) камы(к),
chalazion, брадавка на вѣждахъ, ячмене(ц)

в оку,
chalcanthum, копе(р)ва(с), чернило, ку-

поро(с)7,
chalceos, осетъ трава,

chalcetum, трава нѣкая,

1 К I во(з)[г]лавіе, возглавница.
2 К I правильно <\>и(м)миЬа; пор.

П <\іи(м)миЬа, иіа(р) бѣлый са(т) блова
и а>цта устроенъ.

8 К I пр&стані&.
4 К 1 помилково поясонъ, правильно

поясокъ.

Пор. К I долото.
® К I правильно рибний.
7 К І немає цього слова; П тільки

чърнйло.

chalceutice, ко(т)ля(р)ство,
chalcis, dis, ехи(д)на, птица но(ч)ная,

селедецъ1,
chalcites, а(е), мѣдяны(й) каме(н)2,
chalcophonos e(t) chalophon(us), каме(н)

мѣдозвѣнящъ,
chalcosmaragdos e(t) -dus, смара(г)дъ,
chalcus, вага у аттико(в), бѣлы(й),
chalepi versus, тру(д)нїи стихи3,
chalix, кремє(н) камень,

chala(e), aru(m), ноги у па(р)кино(в)4,
chama, ско(р)лупа, жє(л)ва,
chama(e), модре(в) зелие,

chama(e)acte, бо(з) трава,
chama(e)cerasi, више(н)ки по(л)нїи,
chama(e)ciparissus, кипари(с),
chama(e)cissus, ки(с) зелие, в Ма(к):

s. блющ6,
chama(e)daphne, es, ба(р)вѣно(к), ягода

бабия, 11
86 chama(e)dracontes, ро[д] змие[в]

пресмыкающимся,
chama(e)dro[p]s e(t) chama(e)drys, дубъ

ни(з)ки(й), (оза(н)ка,
chama(e)l[a]ea, ма(с)лина малая®,
chama(e)leon, осе(т) свины(й) трава,

ящо(р)ка чюжозе(м)ска звѣ(р) и(з)-
мѣните(л)ны(й)7,

chama(e)leuce, по(д)бѣ(л) вело8,
chama(e)melon, руме(н) и маруна трава

и коко(р)на(к) трава,

chama(e)myrsine, иглица вѣло,
chama(e)peuce, ива трава,
chama(e)pitys, тожъ или кадило,

chama(e)platani, ме(д)вежая стопа вело,

chama(e)ropes, Ѳиничокъ,
chama(e)r[h]iten, хамери(т) трава,

chama(e)ripes, финикъ,
chama(e)syce, яри(й) мле(ч) вело,

chama(e)tera(e), ни(с)кописа(н)ны(й) об-

ра(з),

1 К І також- пор. П гхи(д)на, рыба,
птица нощнаь.

2 К І ще маємо креліе(н).
8 К І також; пор. П трудній стихіи.
4 К І немає цієї статті; потрібно кар¬

мінову?}. ~
_

6 Пор. П кисъ зглїг, Мак,~в~ г(л): s/

пор. кіссъ: блющъ. в Ма(к) s з..., Бер.,
216.

® К І ще маємо плавъ.
7 К І також; П дві окремі статті,

причому переклад другої cham(a)eleon
звѣръ неизмінителный иіа(р), хоч,
мабуть, потрібно... измѣнителный иіаръ.

8 В оригіналі літера е виправлена з Ѣ.
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chama(e)zelon, пятерникъ трава,

chamsa(e), ко(р)кодилы,
chamus, со главъ,

channa, зѣ(й)ка рыба,
chaonides, хаонидскїи пси1,
chaos, смѣшеніе, пропасть2,
c[h]ar
characatus, привяза(н),
charatias, во(л)чи(й) млє(ч),
chara[c]ter, chara[c]terysmos, начерта¬

ніе, знаменіе, обра(з),
charadrius, хара(д)рио(н) птица жо(л)та,
charax, по(д)пора лозная.

charcary, рыбы,
charientismos, блггланіе, сла(д)ко-,
charis, блгода(т), да(р), мило(ст),
charistium [marmor], ма(р)мо(р),
charistii, пра(з)ники у(з)ничия3 * *,

charisticon, во(з)блгодареніе,
charmasynum, че(р)вде(н),

charopus, блгоприе(м)ны(й), шары(й),
charta, chartula, ха(р)тия, бумага*,
charte(us), chartarfi](us), ха(р)ти(н)ны(й)8,
chart[u]larij, именописателие,

chartiaticum, мзда за писаніе,
chartophylatium, ха(р)тио(х)раните(л)-

ница,
chartopipratfi], ха(р)тиопродателие,
chasma, ра(з)до(р), пропа(ст) зе(м)ная,
qhastanon, рѣпецъ вело®,

вв chaus, острови(д), ла(м)па(р)тъ, //
che
chedra, пра(с)лица трава,
chelidonia, chelidonium, ла(с)товичи(й)

каме(н),
chelonia, жо(л)вы(й)8 каме(н),
chelydros, мо(р)ски(й) жо(л)въ или

же(л)въ,
chelys, гущери, гу(с)ли, желвъ,

chelonium, скорлупа желвѣевъ,
chemosis, неду(г), болѣзнь очи(й),
chenalopeces, гуси,
chenissus, гу(с)ка.

1 К 1 помилково ха(они(т)скнѣ пси.
2 К I дописано іншим почерком

стяженіе.
3 К I узничества, пор. П ужичества.
* К I маемо ще свитокъ.
8 К І теж помилково ха(р)тини; П

правильно хартійний.
К І літера е в оригіналі виправлена

з ѣ.
7 К І помилково краслица.
8 К I жолвѣй.

chenoboscion, гусокормите(л)ница,
-телице1,

chenomychon, свѣтлица зелие,
chenopus, гусяя нога зелие,

chenostrophia, купъсе(л) птицъ,

cheopina, мѣра текущи(х) веще(й),
ch[e]ramides, скорупер камень,

cher[e]d[r]anon, пря(с)лица вело8,
cheria, ре(д)ка лѣсная,
cheriphyllon, тревуля трава,
cher[n]ites, каме(н) гробны(й),
chersina, жорвъ,
chersydros, зми(й) зе(м)новорны(й),
cheridra, распаденіе земли,
chi

chia terra, зе(м)ля врачє(в)ская,
chia ficus, смо(к)ва пре(с)ларкая,
chi lias, тысяіца.

chiliarchus, тысящоначарникъ,
chiliophillon, златая3 трава,
chiliodynamis, шарвѣя лѣсная,
chilones, зубатій*.
chimastrum, риза на зиму поршитая,
chimerine, роевникъ трава,
chimerinos, зи(м)ни(й),
chiragra e(t) chirager, руколо(м)ленїе
страждущи(x),

chirembolum, ко(р)мчество, окор(м)ле-
нїє,

chiradota, риза с рукавами,
chirographum, рукописаніе,
chirographari(us), рукописате(л)ны(й),
chirogili(us), ежъ зе(м)ны(й),
chiromantia, руково(л)хвованіе,
chiromantic(us), руковражби(т),
chironion, хиронионъ вело,
chironia, вирничие черное,
chironomus, рукоплясатер,
chironomia, пле(с)каніе, //

67 chirotheca, рукавица,
chirurgus, цылюри(к), цѣлитер,
chirurgia, целебное художество,
chi
chlamys, dis, хламида, жо(л)нє(р)ская

шата,

chlamydat(us), юбличє(н)67в хламиду.

chlamydula, хламидка.

chla(e)na, а(е), риза воиновъ,
chlorion, иволга птица,
chlorites, камер зелены(й),
cho

1 К І правильно -телище.
2 В оригіналі літера е виправлена з t.
8 К І златенъ.
* К І правильно губати(й).
8 К І правильно (облеченъ.
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choa e(t) chus, мѣра у грековъ,
choaspites, зелены(й) бисе(р),
choenix, мѣра о (д)ву(х) фу(н)та(х),
choenicion, орудне цѣлителе(й),
choerades, угры,
cholas, смаракгдъ,
cholera, холера немощъ,
choliambi, холиа(м)вїи, хромі'и,
cholopa(e)on, бжее древо1,
choma, tis, градежъ зе(м)ны(й), гребля,
chondros xiphofijdes хрещковая2 челю(ст),
chondros, хрещикъ3, хре(с)то(к),
chondrosyndesmon, хрещковязанїе4 *,

choramnfajei, скороногіи,
choramos, обоє удолие язы(ч)ное,
chordus, по(з)ноплодїе,
chorda, а(е), [с]трунаб,
chordapsus. све(р)пъ, неду(г) вну(т)ре(н)-

ни(й),
choriambus, хориа(м)вы(й),
chorfijus uel chore(us) хоры(й)®,
chorobates, водоважда, жураве(л) водо-

важны(й),
choroda[n]on, плавъ,

chorographia, краеописанїе7,
chorroci, татїе,
chortos, трава,
chorus, ликъ,
choragium, ликова(л)ница, ликовалище8 *,

choragus, ликонача(л)никъ,
choraules, пречю(д)никъ, чюде(ц)®,
choraula, прєчю(д)ництво10 11, сопль,

chorea, ликованїе,
choreutes, ликовате(л),

87 choreuma, ликопѣні'е, //
chorocitfhjarista(e), ликочю(д)никии,
choro di dasca1us, ликостроитє(л),
chorostates, ликопре(д)стояте(л), пѣ(с)но-

нача(л)никъ12,
1 К I древко.
2 К I перекручено хрестновая; П хрещ-

коватаь плоть.
3 К I хрещекъ; П помилково хресликъ.
4 К І помилково хрещковязенїе.
6
К I правильно струна.
К 1 помилково хори; пор. П хорїй.

7 К І помилково криеописаніе.
8 К І помилково ликованіе.

К І також помилково пречу(д)никъ,
чуденъ; П правильно прегудникъ. гу-
децъ.
10 К 1 помилково також пречу(д)ниц-
ство; П правильно прегудницство.
11 К І також помилково ликочудники;
П правильно ликогудникъ.
18 К I правильно пѣсноначинате(л).

chr
chresis, употребленіе,
chreston. подрожни(к) эело,
chria, кра(т)кое воспомина(ни)е дѣла

или лица,

chrisma, помазаніе,
christian(us), хри(с)тиани(н),
chromata, шари, утвари, украшенія,
chrombus, кара(с) или ка(р)пъ рыба,
chromis, водогнѣ(з)дящаяся рыба,
chronica, orum, хроника, дѣеписанія,
chronisso, as, временю, ме(д)лю, ба(в)лю(с),
chronologia, врємєнословїе,
chronos, время. ча(с),
chrisalis, усєница,
chrisanthemon, ромє(н) трава,
chrysaspides, златощи(т)ницы,
chryselectrum, пру(д), же(н)чюгъ,
chrysendeton, кєли(х) позлащє(н),
chrysiceptrum, осетъ бѣлы(й) $ело,

Chrysippea, хриси(п)пеа вело,

chrysites, каме(н) златавы(й),
chrysitis, песо(к) златы(й).
chrysoberі 11 і, хрисофири(л)ЛЄ(0ны1,
chryfsijtis, щи(р) вело,

chrysocolis, хрисоповъ2 трава,
chrysocarpum, ки(с),
chrysocolla, влага ру(д) златы(й)3, кли(й)

злата(р)ски(й), и(м) же соединяю(т),
прицепляю(т),

chrysocome, крва(в)никъ во(д)ны(й),
chrysocomus, златовласы (й),
Chrysogonum, се(д)мьли(ст) зелие на мыши,

chrysolachanon, стволие, лобода,

chrysol[a]mpis, каме(н) златосвѣтлы(й),
chrysolestrum, ки(с) камє(н),
chrysolitfhjus, тожъ, хрисолиѲо(с),
chrysoma, позлащєнїє,
chrysomallos, златору(н)4,
chrysomela, златая яблка,
chrysos, златни(к) рыба,
chrysopast(us), златогороше(н),

58 chrysoplylcjium, златоомывалище8, И

chrysoprasus, хрисопра(с)8 камы(к).
Ап(к): й,

chrysospermon, ро(с)ходни(к) трава,
chrystulion, зело.

1 К І теж помилково хрисовири (л)ни-
они; П правильно хрисовирилликни.

2 К І теж помилково хрисоковъ; П
правильно хрѵсоколь.

3 К І невиразна остання літера; П
правильно златы(х).

4 К І помилково златорукъ.
6 К І помилково злато®ливалище.
8 К І хрисопрасо(с).
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chrysostomus, златоусты(й),
chrys[u]l[c]a, во(д)ка златозганяющая,

chus, зри choa,

chymus, хи(м) пища, обращающее я1 в

кровъ,
chytra, трино(г)2 3, панвица,

сіЪ

ciblojrium пу(ш)ка, ко(в)чеже(ц), киво-

ры(й). плѣрка бобовая,8
*cibus, бра(ш)но, пища, хлѣ(б), снѣ(д),
cibo, питаю, ухлѣбляю,
cibaria, бра(ш)на, оброкъ,
cibari(us), браше(н)ны(й), пищны(й),
cibat(us), ухлѣбле(н)ны(й), упита(н)-

ны(й),
cibalis, снѣдны(й),
cibacida, хлѣбояде(ц), чревобѣсецъ4 * *,

cibilla, трапеза,
cicada, све(р)щъ, коникъ,

cicatrix, cicatricula, я(з)ва натре(с)кана,
cicatricos(us), я(з)ви(с)ты(й),
cifc]cum, шипчана пли(с)ка или кожа,

5зе(к):Ѳ.
сіс

cicer, горо(х) велики(й),
cicer arietinum, горо(х) непро(с)ты(й),
cicer erraticum, материнка трава,
cicera, а(е), шацевица,

cicerbita, млєчь трава,

cicercula, сочевичка,
cicerculum, чє(р)вленая глинка8,
cichorium, по(д)рожни(к) трава,
сісі, клещовина древо,
cicin(us), клещови(н)ны(й),
cicindela, златни(к) чє(р)вь,
ciconia, сиконїя птица, бусє(л), боия(н)8,
cicuma, лиликъ,
cicur, ris, окрочє(н), обуче(н),
cicuro, укрочаю, крочю,
cicuta, свиная вошъ,

cidaris, клубокъ7, наглавїє, круна,
cidonium malum, пигва овощъ,

cieo, во(з)дыхаю8, движу.

58 M
«я. cilitium, власеннца, вретище,

1 К 1 помилково обращаюся.
2 К І помилково трногъ.
3 К І помилково плѣна бубавая; П

правильно плѣска бобовая.
4 К І помилково ч(р)гвобѣс&нъ.
8 К I маемо ще слово ч8(р)в?.цъ.
К 1 немає цього слова.

7 К І теж помилково клубокъ; П
правильно клобукъ.

8 К I правильно во(з)двизаю.

cilindrum, зелие1,
cilium e(t) cilia, вѣжда, брови,
cilleo, es, движу,
cil[l]ibantes, орудия трино(ж)ная,
cilones, головатій2, главы до(л)го(й),
cimeliar[chi]um, сокровищница,
cimex, блощица, сме(р)доха, кло(п)8,
сіп

cina(e)dia, камы(к) драги(й),
cina(e)dus, невѣстопри(т)ворите(л),

кощу(н)4,
cina(e)dic(us), бе(з)сту(д)ны(й), бе(з)-

сра(м)ны(й),
cina(e)dior, бе(з)сту(д)нѣ(й)ши(й),
cina(e)dulus, бе(з)сту(д)ни(к), блудникъ,
сіпага(е), aru(m), вло(с)ки(й) осетъ8,
сіпсіп[п]і, власы, ку(д)ри,
cincinnat(us), власаты(й), ку(д)рявы(й) ,
cin[c]l(us), пли(с)ка7, кропивница,
cingo, is, хі, поясаю, препоясаю, окру¬
жаю,

cinctus, а, u(m), препояса(н), окруже(н)8,
cinctus, us, опоясанїє, окруженіе,
cinctura, а(е), поя(с). препоясанїе®,

тя(с)ма,
cincticul(us), сапо(ж)ная во(з)ну(з),

ша(р)цъ10,
cinctut(us), а, u(m), одѣя(н), опояса(н),
cingulus e(t) cingulum, поя(с),
cingula, препоясанїе,
cingria(e), та(в)лия, скрижа(л) гусле(й),
cinis, пепє(л),
cinerace(us) e(t) cinere(us), пепе(л)ны(й),

пепели(с)ты(й),
cinerari(us), пепе(л)никъ, кудрявы(й)11,
cineriti(us), опрѣ(с)но(к) пыре(н)12, по(т)-

ребникъ,
cinefacio. испепеляю,

ciniflofn]es, власокрасите(л),
сіпіга, зелие оградное,
cinnabari, cinnabarim, кинова(р).

1 К І помилково з&леній.
2 К І тільки чолати(й); П також

чолатыи.
3 К І немає цього слова.
4 К І помилково кощинъ.
6 К I ос&(т) влоски(й).
8 К 1 кудеряви(й).
7 Пор. П лиска.
8 К I окружанъ.
К І немає цього слова

10 К I воз(ъ)нуз(ъ) сапо(ж)ная. іио(р)ц;
П немає останнього слова, але правильно
во(з)вузъ.
11 К 1 правильно куд&рявникъ.
12 К 1 пиря(н).
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cinnamolmjum, кинамо(н)1,
cinnamum, кинамо(н) зело,
cinnaris, осе(т) итали(й)ски(й),
cinnus, куде(р), смѣшеніе пития,
сіо, cis, зри cieo,
cippus, по(с)тавле(н), клада, па(л),

сто(л)пъ на памя(т)2 3,

сіг

circa, окре(ст), около,
сігсапеа, пилю(к), каня,

Ю сігса(е)а, чаровни(к) трава, И

circa(e)um, мандрагора, покрикъ,
circens[e]s cur[r]us, гонитва во(з)ная,
circer(us), корабль ассіати(ц)ки(й),
circin(us), кружилїе,
circino, окружаю,
circinatio, окруженіе,
circinato, окре(с)тнѣ, окру(ж)нѣ,
circiter, около,

circites, колца до опо(н),
circi(us), вѣтръ великъ,
circos, ро(д) я(с)требъ,
circumeo e(t) circulnjdo, обхожду вколо,

обстою,
circum, окрестъ,
circumaggero, очипаю8, озе(м)ляю,

облагаю,

circumago, обращаю вспя(т), зрю,
circumactio, обстояніе4 * *,

circumambulo, обхожду,
circumaro, оборую®,
circumaspicio, оглядаю,

circufnjcelfl]iones, блудителие,
circumcido, обрѣзую,
circumcis(us), обрѣзаны(й),
circumcidane(us), тожъ,

circumcisiti(us), тожъ,
circumcise, кра(т)ко,
circumcisio, обрѣзаніе,
circumcisura, тожъ,

circumcingo, опасаю, окружаю,
circumcirca, окре(ст), о(т)всюду,
circumcludo, обстою, обдружу®, зак¬
лючаю,

circumcolo, обселяюся7,

circumcolumnium, околостолпїе,
circumcalcarfej, попрати,
circumcurro, оббѣгаю, обтичю,
circundo, отачаю, о(б)емлю, о(к)ружаю,
circumcurso, окрє(ст) бѣгаю,
circumdat(us), обя(т), окружє(н),
circumdolo, оскробаю, слтешую,
circumduco, обвожу, лщу,
circumductio, (обведеніе,
circumduct(us), us, обведеніе1,
circumeo, обхожду,
circuit(us), обхо(д)ны(й)2,
circumi t(us), обхо(д),
circumitio, обхожденіе,
circuitores, стражєвє,

59 circumequito, обежжаю, шбхо(ж)ду, //
3B- circumerrare, блудити,

circumfero, обношу,
circumferentia, обношенїе, обхожде¬

ніе,
circumfirmare, оградити,
circumflecto, обращаю, при(к)ланяю*,
circumflexio, окруженіе,
circumflex(us), обраще(н)ны(й)4,
circumflexus, us, наклоненіе,
circumflo, дму,
circumfluo, обливаю, обмую®,
circumfluens, обливающъ,
circumfodio, окопую,
circumfossor, окопате(л),
circumfossura, окопанїе,
circumforanea dom(us), прохо(д)ны(й)

до(м),
circumforaneale] hostiafe], обночныя*

же(р)твы,
circumforani e(t) -foranei, шути, кулыі,
circumforo, вєрчю®,
circumfrico, as, отираю, о(с)кробляю,
circumfulgeo, осияю,

circumfundo, обливаю,
circumfufsjio, обливаніе,
circumgelat(us), оледенѣвши(й),
circumgemo, во(з)дыхаю,
circumgesto, окрестъ ношу,

1 К I маемо ще se4o.
2 К І точніше па(л), сто(л)пъ на па-

мя (т) поставле (н), клада.
3 К І теж помилково (осипляю; П

правильно (осыпаю.
4 К I маемо ще (обрященіе.
6 Тобто оборюю.
4 К І теж помилково (обаружу; П

правильно (обдержу.
1 В оригіналі після префікса об- за¬

креслено помилковий склад -ве.

1 У Калепіна від статті сігсипсеїііо-
nes до circunductus включно маємо сіг-

сип-.
2 К 1 помилково (обходнѣ-
3 К І прикладаю (помилково),

(обращаю.
4 К І обращенъ.
6 К 1 (обилую.
6 К І правильно обноснія.
? К І иіуть, колиі?].
8 К І помилково версто.
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circumglobo, согрома(ж)даю,
совокупляю,

circumiaceo, (облагаю, обстою,
circumijcio, опровергаю, о(т)ве(р)гаю,
circumiect(us), обложе(н), оточе(н),
circuiectus, Os, ©круженіе, обложеніе,
circumlambo, облизую,
circumligo, обязую,
circumlinio, обмазую,
circumlino, тожъ,
circumlitio, обмазанїе,

circumlocutio, ©кр(с)тъ гланїе,
circumluo, омываю,
circumluuio, onis1 2 *, омываніе,

©волненіе,

circummitto, обсылаю,
circummultejere, ласкати,
circummunio, ограждаю, о(с)тѣняю,
circummunitio, огражденіе,
circumnascor, обрастаю,
circumobruo, загребаю,
circumpadanus, окр(с)тожите(л)ны(й)

се(л)ни(к) [Падуи],
circumpango, натыкаю,

circumpauio, убияю,
во circumpedes, рабъ не(с)тегавы(й)8, //

circumplector, обьемлю, содержу,
circumplico, оплетаю,
circumponfo], облагаю,
circumpotatio, окре(с)тнопитїе,
circumrado, обро(с)ную, отираю, обру-
щаю8, ©брию4,

circumretio, омрежаю,
circumrodo, обгрызую,
circumscalpo, об(т)ираю, очесую, о(с)-

кробую,
circumscarifico, опорую, окружаю,

I circumscindo, обрѣзую, осѣкаю®,
circumscribo, описую, оче(р)таю, пре(л)-
щаю,

circumscriptd, описате(л)нѣ и прочая,
circumscriptor, описате(л), пре(л)стите(л),
circumscriptio, опредѣленіе,
circumscriptior, ©писарши(й)®,
circumscript(us), опредѣле(н),
circumscriptus dolo, опредѣле(н)!, опре-

(л)щенъ,

1 У Калепіна від статті circunfero до
circunluuio маємо circun-.

2 К Т настггавы(й); П правильно
настъгйвы.

8 К I правильно (йброщаю.
4 Пор. П (йбрївйю.
5 К І (йсѣкую.
К І помилково (йписа(н)ни(й).

І К І немає цього слова.

circumseco, осѣкаю, обрубаю1,
circumse[c](us), окр(с)тъ, около,
circumsedeo, обсѣдаю,
circumsessio, обсѣденіе,
circumsepio, оплетаю,
circumsero, обсѣваю, осѣваю,
circumsido, зри circumsedeo,
circumsigno, ознаменоваю,
circumsisto, обстою,
circumsistor, обстои(м) бываю,
circumsono, звяцаю, звеню*,

circumspergo, окропляю,
circumfsjpitio, озираю, смо(т)рю,
circumspect(us), смо(т)рителе(н), прозо(р)-
ливъ,

circumspecto, тожъ,

circumspect(us), ©па(с)ны(й),
circumspect(us), us, смо(т)ренїе, прозо(р)-

ливо(ст),
circumspicientia, тожъ,

circumspecte, смо(т)релив(н)ѣ,
circumspectator, ©смо(т)рите(л),
circumspic[u](us), ©кр(с)тозрите(л)ны(й),
circumstipo, челядію3 окружаю,
circumsto, обстою,
circumstantia, окр(с)тница, окруженіе,

обстоянїе,
circumstrepo, звяцаю, оплыщаю,

circumstrepit(us), us, окр(с)тозвучїе,
circumstruo, окр(с)тъ зижду4,
circu(m)sudo, ©(т)всюду® потѣю,

60 circumsuo, обшиваю, //
8В"

circumtego, окрываю,
circumtexo, оплетаю,
circumtextum, одѣяніе,
circumtondeo, ©(с)тригаю,
circumtono, гремю,
circumtremo®, трепещу,
circumuado, обступаю,
circumuagus, бѣгу(н),
circumuallare, остѣнити, оградити, ва-

ло(м) оточити,

circumueho, обвождаю?, об(ь)ѣж(д)жаю,
circumuectio, обвезенїе,
circumuecto, as, обвожу,
circumuenio, із.юбхожду, обье(м)яю,лжу8,

1 к 1 (йбрубую.
2 К I звиняю.
8 К І помилково челядно.
4 К І помилково виждд.
5
К I <й(т)всяду.

8 У Калепіна від статті drcunrodo до

circuntremo маемо circun-.
7 К I (йбвожую.
8 К І також; П, очевидно, правильно

лщу.
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circumuentio, лесть,

circumuentor, умопрє(л)стите(л),
circumuerto, (обращаю,
circumuersor, собращаюся, (обѣгаю,
circumuestire, (облещи, приодѣти,
circumuincio, is, (обвязую,
circumuiso, (окрє(ст) смо(т)ряю,
circuuolo, (окре(ст) лѣтаю, лєчю,

circumuolat(us). (окр(с)тъ лѣтан'іе,
circumuolito, тожъ,

circumuoluo. (обвиваю, оточаю,
circumuolutor. валяюся,

circus, сі, кругъ,

circul(us), кружо(к), кружилие,
circularis, (округлы(й),
circulator, шутъ, шу(т)ни(к), мата(ч),
circulatrix, шутница,

circulatori(us), а, u(m), шу(т)ны(й),
circulatim, окр(с)тъ,
circulo, as, (окружаю1, кружиняю,
ciris, жа(й)воронокъ,
сігпеа, сосу(д) ви(н)ны(й), де(л)ва, дзба(н),
cirri, сплетеніе вла(с),
c[i]rrat(us), власоплете(н),
cirsi, кручины, ножныя пу(х)лины,
cis
cis e(t) citra, (объ, за, кромѣ, около,

cisibilites, вино галатское,

cisum, двоколе(с)ничїе,
cisiari(us), коле(с)никъ.
cispello, (о(т)ганяю,
cissanthemos, сви(н)нц(й) хлѣ(б) трава,

1 cissibium, кисовы(й) сосу(д), И
cissites, бисеръ кинитъ2,
cissus, кисъ,
cista e(t) cistula, ковчегъ, ко(в)чеже(ц),

су(н)ду(к)3,
cistifer, ковчеженосецъ4 *,

cistellatrix, ковче[ж]еносите(л)ница8,
cisterna, сусѣкъ, кладенецъ,

cisternin(us), сусѣковы(й), кладенечны(й)6*,

cisthus, рожа пче(л)ная,
cistophorus, пуда(р), подво(й)ны(й)?

гро(ш).

1 К I окружую; П тільки кружу.
2 К І тільки кикитъ, П кикитъ.
8
К I також; але П ковч&гъ, сундукъ,

киютъ; у К І останнє слово помилково

потрапило в статтю cistifer.
4 К I маемо ше слово киотъ, яке по¬

милково потрапило сюди з попередньої
статті.

6 К 1 помилково ковче,же,носіцѣъ(л)ница.
6 К І кладгничны(й).
ї К І помилково подо(й)ни(й).

cit
citus, ско(р), бо(р)зъ,
cito, скоро,
citi(us), скорѣе,
citissime, скорѣ(й)ши,
cito, as, позываю, призываю, движу,
citat(us), при(з)ва(н)ны(й),
citatim, скоро,
citerior, ближши(й) о(т) сею страну,

citimus, ближа(й)ши(й),

citeria, бладивая[1], многогливая,

cithara, гу(с)ль, ци(т)ра,
citharoedus, гуде(ц), гу(с)леграчь,
citharfojedicus, гу(с)лны(й),
citharista, гу(с)лникъ,
cithar(us), площка рыба,
с[іJtharistria, гудница, гу(с)леница,
citrus, ци(т)риново древо,
citre(us), ци(т)риновы(й),
citrinus color, ци(т)риновы(й) ша(р),
citrfeja malus, плодо(но)сна ябло(н),
citrosa uestis, ци(т)риноваях риза,
сШа.забаженіё или а(л)чба бремениты(х)2,
cittampelos, ковъ3 зе(м)ны(й),
cittosis, ягодопаденіе,
сіи

ciuis, граждани(н),
ciuitas, гра(д),
ciuilis. гражда(н)ски(й), гра(д)ски(й),

сла(д)ки(й),
ciuilior, сла(д)ши(й), блгоприя(т)нѣ(й)-

ши(й),
ciuilissim(us), сла(д)ча(й)ши(й),
ciuilitas, гражда(н)ство, нравъ,

ciuiliter, блгонравнѣ, блголѣпно,

ciuicus, гра(д)ски(й),
61 cla И
3B clades, пагуба,

clam e(t) clamculo, ©та(й)4,
clanculo, тожъ,

clancularius, та(й)ны(й),
clandestino, тожъ вта(й),
clandestin(us), та(й)ны(й), со(к)рове(н)-

ны(й),
clamor, вопль,
clamo e(t) clamito, вопію, во(з)зываю,
clamator, взывате(л),
clamatori(us), взывате(л)ны(й),
clamjosjus, кри(к)ливы(й),
clango, трублю, звиню, звяцаю,

clangor, зву(к) трубны(й).

1 К 1 помилково цитривая.
2 К I бр&мъ(н)ни(х); П бре,мр,нйты(х).
8 К I правильно пово(й)
4 К І іншим почерком пописано втай.

125



clarus, я(с)ны(й), славны(й),
clare, ясно,

clarison(us), ясногла(с)ны(й), гла(с)-
ны(й),

claritas, claritudo, я(с)ность, слава,

claro, as, славлю, и(з)ясняю,
clareo, claresco, я(с)нѣю. славлюся,
clarifico, про(с)лавляю,
clari[g]o, as, завѣщаю1, завѣтотворю,
clarigatio, завѣщаніе,
classis, множе(ст)во люди(й), многолюдїе,
classicula, люди(й)ца2, ло(д),
classicus, лоди(й)ны(й),
classiarij, вои мо(р)стїи,
clat[h]rfu]s e(t) clat[h]rum, мрежи же¬

лѣзные,

[c]lathro as, преграждаю,
claua, булава, же(з)лъ,
clauator e(t) clauiger, булавоносецъ,
claudo, за(к)лючаю, за(т)воряю, зави-

раю3,
clau[s]us, за(к)лючє(н), за(т)воре(н),
claustrum, за(т)вора,
claustrari(us), кова(ч) мѣди, за(т)вородѣ-

лате(л),
clausula, за(к)люченїе, конецъ,
clausura(e), (опредѣленія,
claudus, хроми(й),
claudico, as, хро(м)лю,
claudicatio, clauditas, хромота,
clauis, clauicula, ключъ, ключи(к),
clauiculari(us), ключни(к),
clauari(us), рододѣлите(л)4* 6воє(в),
clauola, сучє(ц), вѣтвь, лѣтора(с)ль,
clau(us), гво(з)дь,
clau(us), ко(р)мило,
clauat(us), пригвожде(н),

62 clauator, рабъ, И
clauicul(us), clauul(us), гвоздикъ,

clauiculat(us), угвозде(н),
сіе
clema, сосънка, сосоніе, зла(к),
clematis daphno[i]des, ба(р)вѣнокъ,
clemens, мило(с)тивы(й),
clementia, милосе(р)дїє, мило(ст)в,
clementer, мило(с)ти(в)нѣ,
cleonition, споришъ зла(к),
clepo, is, psi, ptu(m), краду,
clepsidra, (ороло(й) тєкущи(й), зє(к)га(р),

часы,
cleromantia, во(л)хвожрєбие,

1 К I завѣщеваю.
К І лоди(й)ка.

8 К І немає цього слова.
4 К I правильно дародѣте(л).
К І немає цього слова.

clerus, кли(р), ча(ст) жреби(й)1,
сіі
clibanus, ni, пещъ,
clibanari(us), воюружє(н) вои(н),
clidium, ту(н)чикъ рыба,
cliduch(us), ключеносецъ,
cliens, clienta, сирота, си(р), в опецѣ

сы(й),
clientela, опека,

clima, кра(й) нба,
climacteric(us), степе(н)ны(й), лѣ(ст)ви(ч)-
ны(й\

elingo вмѣсто cingo, заключаю2,
clinice, es, врачество,

clinic(us), цѣлите(л), вра(ч)8,
clino, as, наклоняю, при(с)4:, >

clinamen, при(к)лоненїе,
eline, clineodion, ложе, ложко8,
clinopale, ложєборенїє, пр(с)носмѣШеніе,
clinopodion, чти cleonicion,
clitella(e), сѣдло, носила, тоболе(ц),
clitellari(us), бременоносецъ,
clitorium, сра(м)ны(й) у(д) же(н)ски(й),
cliui(us), тру(д)ны(й), пру(д)ны(й),
cliuina auis, неблгополучна птица,

cliuus, cliuulus, хо(л)мъ, хо(л)ми(к),
го(р)ка, по(д)горе,

cliuos(us), хо(л)мны(й), пру(д)ны(й),
СІО
cloaca(e), cloacula, афе(д)роны,
cloacale flumen, мото(с)лотеченїе®,

смра(д)7,
cloaco, as, окаляю,

62 cloacari(us), афе(д)роночи(с)тите(л), //
8B" cloacarium, афендровое® платье,

clodicare, храмати,
clostrum, зри claustru(m), замокъ,
clucidatus вмѣсто [dulcis], сла(д)ки(й),
cludo pro claudo, заключаю,

clus(us), заключенъ,

clusilis, заключите(л)ны(й),
clueo, es, славлюся, глашуся,

clu[m]a(e), плѣва ячме(н)ная,
clunadum, ножъ кровны(й), крвавы(й),
clunis, cluniculus, за(д), задокъ,

1 К І також; пор. П в(ъ) жребій.
2 К I маемо ще слово пргпоясую.
8 К І помилково врачг(ст)во.
4 К I правильно прикланяю.
8 К І помилково ложно.
6 К І теж помилково; П правильно

мотылотгчен'іг.
ї К І немає цього слова.
8 К I правильно афгдроновог.
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clusinum far, я(с)ная мука,
clusi(us), бѣсъ,
elusura, заключеніе,
сіу
clymenos, пово(й) во^нь^й)1,
clypeus, щи(т), та(р)чь,
clypeo, as, защищаюся щито(м),
clypeatus, защище(н), вошруже(н) щи-

то(м),
cly[s]mus e(t) clysmos, кли(с)те(р), чище-

нїе, чи(с)тите(л)ное враче(с)тво,
спе

спесіоп, ма(й)ра(н)2,
cnefo]ron, волче(й)3 пере(ц) трава,
cnicus, крокосъ,
cniniatri, скотоврачеве,
cnipologus, книгополо(г)4*птица че(р)-

воя(д)ца,
соа

соа uestis, шо(л)ковая риза,
coaccedo, сопри(с)тупаю®,
coaceruo, згромаждаю, совоку(п)ляю,
coaceruatio, згромаженїє, совоку(п)ленїе,
coacesco, ква(с)нѣю, оцтѣю,
coactilia, ium, покрывала,
coacum, пля(с)ты(р) че(р)ны(й),
coactio, побѣждені'е, купленїе,
coactor, понуждите(л),
coaddo, придаю®,
coaduno, соединяю, сотѣ(с)няю, спояюї,
coa(e)difico, созидаю,

coa(e)quo, соравняю,
coa(e)qualis, ра(в)ны(й),
coa(e)uus, соединолѣте(н),
coa(e)stimare, соцѣнити,
coaginatio, соДвижєнїе,

63 coagmento, совокупляю, случаю, //
coagmenta, споєнїя, союзы8,
coagmentatio, споєнїе, союзы, слученїе,
coagulo, усыряю. огущаю,
coa(gu)lum, усыре(н)ное,
coaleo, coalesco, спояюся, слѣпляюся,
coaluere, снаводнити,

coamic(us), содругъ,
coangusto, as, сотѣсняю, ужу,

coangustor, сотѣсняюся,
coarctare, соти(с)нути,
coarctatfus), сотѣсне(н).

coarctatio, сотѣснені'е,
coarguo, союбличаю,
coaspernor, сопрезыраю,
coasso, покрываю деками,
cobio, nis, колбъ рыба,
cobion, ма(к) лѣ(с)ны(й) злакъ,
сос

coccum, че(р)вле(н), че(р)ве(ц),
cocce(us), че(р)влены(й),
coccinum, че(р)вленица,
coccine(us), че(р)влены(й),
coccis, ча(ст) спины хрептовыя,
coccyx, кукавица птица,
cocetum, пища макомедовая,
cochlaca(e), aru(m), камыки градовыи,

графскій1,
cochlea, скорупа желъвы(й),
cochlearium, ложица,

cochlidium, всхо(д)2 кручены(й),
cochlites, камыки арави(т)скїе,
cochlites, единоочны(й),
cocolobis, ягоды ро(д)3,
cocul[u]m, коте(л), конобъ мѣдяны(й)4,
coctio, вареніе,
cocciatoria vasa, пова(р)нїи сосуди,
coctura, вариво,
cocftjito, и(з)варяю,
coctiuus, и(з)варите(л)ны(й),
coctilis, уваре(н)ны(й),
coctibilis, вари(в)ны(й),
coctilitia taberna, древопродалище,
coculum, котелокъ,
cod
coda зри cauda, ошибъ e(t)c:6 7,

codex, codiculus, пе(н) [и книга]®, книжка,
63 codicillus, грамо(т)ка, //
зв- codicillaris, грамо(т)ны(й),

codicaria(e) naues, комяги, лодїи.

codiaminon, снѣдо(к) трава,
codion, цвѣтъ тояї травы,
codonophori, звононо(с)цы,
соє

coeliac(us) morb(us), стужєнїе чрева,
coelostomia, дебелогласїє,
coementrerium, цми(н)та(р), спалище;

coemo, is, скуповую,
coemptio, скупованїе,
coena, coenula, вечеря, вечерка.

1 К I во(й)ны(й); П земный.
2 К I ма&ранъ.
3 К І помилково во(л)си; П волчій.
4 К I правильно книполо(г).
6 К I сопри(с)тупую.
* К І помилково припадаю.
2 К І немає цього слова.

К І немає статті.

1 К I правильно камики гладкий.
2 К І помилково воходъ, бо це

«сходи».
3 к І помилково ягоди(й) долъ.
4 К І мѣдянъ.
8 К І тільки coda зри cauda; П також.
4
Квадратні дужки в оригіналі.

7 К І тожъ.

127



coeno, as, вечеряю,

coenat(us), вечеря(в)ши(й;,
coenatum e(st), вечеряно, по вечери,
coenaculum, вече(р)ни(к), го(р)ница,
coenatio, вече(р)ни(к), мѣсто вечери,
coenatiuncula, вєчє(р)ничо(к),
coenaculari(us), садо(м)ни(к), нае(м)никъ1,
coenacularia, наи(м)нодо(м)никъ2, ко¬

мора,

coenatic(us), вечеряны(й),
coenipeta, вечероядецъ,
coenatori(us), вечеряны(й),
coenatoria, oru(m), вечерняя риза,
coenobium, мона(с)ты(р), киновия,

coenum, блато, гря(з),
coen[o]s(us), бла(т)ны(й),
соео, схождаюся, смѣшаюся,

coiens, смѣшая(й)ся3,
coit(us), us, coitio, смѣшеніе,
coepi, начинаю,
coeptu(m) e(t) coeptus, Os, начато(к),

начало,
coepto, as, починаю,
coequito, соиду4, спо(л) с ки(м) ѣду,
coerceo, во(с)тягаю, во(с)хлащаю®,
coercitio, во(с)тягновенїе, во(с)хлащенїв,
соегго, соблуждаю,
coeton, че(р)тогъ,
coet(us), со(н)мъ, со(н)мище,
coexercitat(us), шбуче(н), науче(н),
cog
coggygr[i]a, древо,
cogito, МЫШЛЮ,
cogitatio, мы(с)ль, помы(ш)леніе,

64 cogitat[oj, о(т) умы(с)ла, //
cogitabilis, мыслны(й),
cognati, ужики, сро(д)ницы,
cognatio, ужничє(ст)во, сро(д)ниче(ст)во,
cognomen, cognomentu(m), порекло, про-

(з)вище®,
cognomines, єдиноиме(н)нїи,
cognomino, называю,

cognosco, знаю, вѣмъ,

cognitio, знаніе, свѣдѣніе,
cognitor, по(з)нате(л),
cognit(us), знає(м),

1 П також; К І точніше содомникъ,
в дому спо(л)живущи(й) нае(м)ни(к).

2 К І правильніше наимно coidobt-
ника; П останнього слова немає, але

правильно наимню сьдо(м)ника.
3 К І помилково смѣшаюся.
4 К І помилково съидъ.
6 К І восхлащаю, во(с) тягаю.
6 К І прозвиско.

cognitura[e], свѣдѣнія, смо(т)рєнїя1 6,

cognobilis, по(з)наваемы(й),
cogo, пону(ж)даю, убѣ[ж]даю2, ку(п)лю,
coactio, побѣжденіе, купленіе,
coactor, понудите(л),
coh

coha(e)reo, coha(e)resco. согласуюся, слѣ-
пляюся,

coha(e)rentia, согласіе, слѣплен'іе,
coha(e)rari(us), согласующимся,
coha(e)res, сона(с)лѣдни(к),
cohibeo, во(з)браняю, у(с)лта(в)ляю?,
cohibitio, во(з)браненіе, уста(в)леніе,
cohibit(us), во(з)бране(н), уста(в)ле(н),

уде(р)жа(н)4,
cohonestor, украшаю,
cohorreo, трепещу,
cohors, спира, по(л)къ,
cohortor, напоминаю,

cohortatio, напоминаніе,
cohum, хому(т), я(р)мо,
coinquino, посмраждаю, каляю,
coix, cis, лозие, вѣтви®,
соі
colaphus, за ланиту удареніе,
colaphi[z]o, за ланиту ударяю, поли(ч)-

кую®,
collatio, снесеніе, сложеніе,
colaris, сова,

colasis, мученіе,
соіах, ла(с)кате(л),
colchicum, кроко(с) диви(й),
colefsj, is, удъ, чле(н)7-,
coleata cuspis, сра(м)ны(й) у(д) муже(с)-

ки(й),
colis, coliculus, лѣтора(с)ль,
coleus, нѣдро у (з)вѣри(й),
соііпа, пова(р)ня,

64 coliphium, хлѣбъ борителе(й), //
8В* colla, collabi, гво(з)ди у гу(с)ле(й)8,

collabor, ни(з)падаю,
collapsus, па(д)ши(й),
collabasco, collabefio, ни(з)лагаюся, нис¬

падаю,

1 К I смотренія, свѣдѣніе.
2 Пор. К I убѣждаю.
3 К I правильно уставляю.
4 Слово в оригіналі помилково напи¬

сано після перекладу наступної статті.
6 К І витъки.
8 Пор. П за ланйту ydapkto, пакости

творю.
7 К І члонокь.
8 К І теж помилково об єднано дві

різні статті; пор. П colla клїй; collabi
гво(з)ди у гуслгй.
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collabefacto, ни(з)ве(р)гаю, ©прове(р)-
гаю,

collabello, цѣлую, лобзаю,
collachrimo, соплачюся, со(с)лезю,
collachrimatio, пла(ч) с ки(м) спо(л)ны(й)1>
collactaneus, сово(с)пита(н)ны(й),
collare, обшля(г)2 *, оглавъ,
collaria, куна зелѣ(з)на,
collatiti(us), collat(us), collatiu(us), сне-

се(н), сложе(н),
collati(us), натканы(й)3, преи(с)по(л)-

Н8(н),
collato, as, ра(з)ширяю,
collaudo, по(х)валяю,
collaudatio, по(х)вала,
collega, а(е), едино(з)ва(н)ны(й) дру(г),
collegati artifices, приче(т)ніи4*худож¬

ницы,
collegi, собо(р), со(н)мъ6 *,

colleuo, облегчаю,
colliberti, сосвобо(д)ницы,
collibet, подобае(т)ся,
collicia(e), водото(к),
collido, сражаю, стираю, ударяю,
collisio e(t) collis(us), us, сраженіе,
colligo, is, збираю,
collectio, собраніе6,
collecta, слогъ,

collectaneus, собра(н),
collectari(us), измѣните(л),
collectiuus, collectiti(us), собиратє(л)-

ны(й),
colligo, as, связую,

colligatio, связанїе, сою(з),
collimo, as, и(з)мѣряю, -лучаю,
collimitor, опредѣляю,
collim[i]tat(us), соопредѣле(н),
colliminium, соопредѣленіе,
collineo, намѣряю, изъочаю,

collino, намазую,
colliquatio, и(с)таянїе,
colliquesco, и(с)таваю,
collis, is, collicul(us), хо(л)мъ, хо(л)микъ,
collinus, хо(л)мны(й),
collobium, ро(д) дрє(в)ни(х) ри(м)ля(н)

ри(з),
colloco, as, поставляю,

collocatio, постановленіе,

1 К І помилково по(л)ни(й).
2 К 1 помилково соблючъ.
3 К I натканъ.
4 К І помилково пре(ст)нии.
6 В оригіналі маемо над рядком наче

винесену зайву й.
e К І іншим почерком дописано

сочетаніе.

65 collocupleto, обогащаю1, .

colloquor, собесѣдую,
collocutio, colloquium, собесѣдованіе,
colluceo, свѣчюся, сияю,
colluco, as, обсѣкаю, рѣ(д)котворю,
colluctor, борюся,
colluctatio, бореніе,
colludo, соиграю, совѣщаваю,
collusio, соиграніе, совѣщаван'іе2, сору-

ганїе,
collatus, us, сложеніе, собраніе,
collusor, соиграте(л), другъ,
collusorie, совѣщате(л)нѣ,
collum, выя, шия,

colluminare, про(с)вѣтити,
colluo, is, мыю, омываю,

collurio, ко(л)корио(н)3 птица,
collustro, оглядаю, созираю,
collutulo, is, каляю, скве(р)ню,
colluuies, ка(л), смра(д),
colluuio, is, помовєнїя,
colluuiaria, токи, теченія,
colluuiaris, помы(й)ны(й),
collybus, о(т)мѣна пѣнязе(й),
collybistes, и(з)мѣните(л),
collyra, колачь, пирогъ,
collyrium, ко(л)люріе, враче(в)ство о(ч)-

ное,
collator, сложите(л), згромадите(л),
colo, as, цѣжу,
colonus e(t) colona, зе(м)ледѣле(ц), pa-

та(й), насе(л)никъ4,
colonia, населеніе, осада,

colonicus, оса(д)ны(й),
colonicu[m] pec[u]s, ко(с)матая8 говяда.

colonarium, поды(м)ноев,
colobium, риза че(ст)ная,
colocasia e(t) colocasiu(m), бобъ егѵпе(т)-

ски(й),
colocinthis, яблоко замо(р)ское,
colomestrum, сомяга трава,
colon, ядра, удесо,
colicus, коликовы(й),
colophonia, сочница трава,

color, шаръ, ма(ст),
coloro, as, шаро(м) пишу,

colori(us), ша(р)ны(й),
colos, звѣ(р) скифски(й),
colossus, столпъ,

1 К I убогащаю.
2 К І немає цього слова.
8 К I також; П коллѵр'іынъ.
4 К I насе(л)никъ, земледѣлецъ, ра-

та(й).
6 К І немає цього слова; П є.
6 К І помилково полимное.
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colosseus, столповы(й),
65 collossinus color, колаСсОДнХкиДО)1

ша(р), H
colostrum, сметана,
colostratio, згущенїе млека, неду(г) ссу-
щихъ,

colotos, ехи(д)на зеленая,
coipos, со(с)ца, нѣдро,
coluber, змия2,
colubrifer, змиеносецъ, змиеви(й) I?]3,
colum, решето, цѣдило,
columbus, голубъ,
columbare, лобызати,
columbarius, голубопитатєіл),
columbarium, голубникъ,
columbinus, голуби(н)ны(й),
columbaris, тожъ,

columbatim, наподобие голуба,
columbar, куна желѣзная,
columbulus, голубецъ,
columfejllares [dentes] зубы члено(в)ныя,
columen, columna, столпъ,

columis, здравы(й),
columnat(us), сто(л)по(м) у(т)вє(р)же(н),
columella, сто(л)пникъ4 * 6,

columnatio, сто(л)пованїе,
columfnjelli, песїи зубы,
colurnus, кла(с),
coluri, кружилїя,
colus, im m, тучєни(й) ро(д)8,
colus, i, fa(e)m, куде(л), пря(с)лица,
colutea, сена(с) древо,
colycfaje, пещера, яма,
colymbades, ма(с)личия,
colymbus, купъсе(л), нуро(к) птица,
сот

сота, власы,

comans, tis, до(л)говласы(й),
comatus, а, u(m), власи(с)ты(й),
c[o]matulus, тожъ,

comosus, многовласы(й)в,
coma, tis, спячка недугъ,

comaros, древо,

combennones, сѣдящіи на едино(м) возѣ,
combibo, купно с ки(м) пїю,
combibo, nis, купно с ки(м) пиющи(й),
combino, as, слѣпляю, спояю,

combinatio, совокупленіе, споєнїе,
combinatus, спое(н), случе(н),

1 К 1 коласи(н)ски(й).
2 К 1 ще маємо ужъ.
3 К I змиевы(й).
4 К I правильно сто(л)пикъ
6 К І немає цього слова.
6 К І помилково многогласи(й).

66 combretum, облапа BofcjHa1 трава, И
comburo, сожигаю, палю,
combustilia. ium, палимая,

come, кози я брада,
comedo, ямъ,

comedim вмѣсто comedam, снѣмъ
comedo, nis, лотига, многоя(д)ца.
comestura, ястие2, снѣдь,
comessor, aris, лотигую. и(з)нуряю на

пирѣ, пирую,
comess[n]as, tis, пирите(л), лотига

comessationes, пи(р)шєства,
comessabundi, бѣсящійся,
comes, tis, другъ путны(й),
comitor, aris, по(с)лѣдую, проважду9,
comitatus, преводите(л),
comitatus, a, um, по(с)лѣдователе(н)4,
comitatus, fls, проважєнїє8,
cometes, комита,
cominus, бли(з), зру(ч)®,
cominia, ро(д) ма(с)личия,
comis, кро(т)ки(й), лаго(д)ны(й)7,
comitas, лаго(д)но(ст), любом(д)рость8,
comiter, кро(т)цѣ#, лаго(д)нѣ,
comitia, oru(m), со(н)мъ, собо(р),
comitialis, comitiari(us), собо(р)ны(й),
comitialis morbus, єпили(п)сия нєду(г),

всѣ(х) удесо(в) трясєнїє,
comitialiter, страдате(л)нѣ, ,

comitiatus, fls, соборъ, собраніе,
comitiati, по(л)ко(в)ницы, воє(н)нїи,
comma, tis, уде(с) сѣченіе,
commaculo, as, каляю, ©скве(р)няю,.
commadeo, мокну,
commalaxo, as, мягчю,

commanducare, сожвати10, снѣ(с)ти,
commanducat(us) cib(us). сожва(н)ная
пища,

commanducatur, снѣдае(м)11,
commanducat(us), снѣде(н), сожва(н),
commanere, сожити, сопребыти,
commanipulares, купно вои(н)ствующїи,
commanipulones, тожъ,

commanipulatio, полкъ,

1 К 1 нонна; П воинна.
2 К I яства
8 К I прово(ж)ду.
4 К 1 пр&водителгнъ.
8 К І провоженій.
6 К І помилково зрусъ.
7 К I лагодны(й). кроткий.
8 К I любому(д)ріе.
9 К І немає цього слова

10 К І немає цього слова.
11 К І немає цієї статті; П правильно

снѣдаетеа..
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commasculare, мужатися,
commenditor, aris поучаюся, помы(ш)-

ляю,

commemini, памятаю, по(м)нк)1,
commemoro, припоминаю, во(с)поминаю,
co(m)memoratifo], commemoramentu(m),

во(с)поминанїе и про(ч):,
бб commemorabilis, во(с)поминате(л)ны(й), //
вв> commendo, хвалю8, вручаю,

commendat(us), вруче(н)ны(й), по(х)ва-
ле(н)ны(й)3,

commendat(us), Qs, по(х)валеніе, врученіе,
commendator, по(х)валитє(л), вручите(л),
commendati[ti](us), по(х)ва(л)ны(й), вру-

чате(л)ны(й)4 * 6 *,

commendabilis, до(с)тохва(л)ны(й),
commentaculum, же(з)лъ паличниковъ,

commeo, шествую, гряду,

commeator, пу(т)шестве(н)никъ,
commeat(us), us, в пу(т)шествїе бра(ш)но,
commeatilis, оброчны(й) воинъ,

commercor, куплю дѣю,
commertium, купля, сооруженіе,
commereo, за(с)лугую, согрѣшаю,
commetior, мѣрю,
commensus, Qs, смѣреніе,
commeto, хожду,
commictilis seru(us), худы(й) рабъ,
commigro, as, прєселяюся,
commiles, вои(н)ствующи(й) дру(г),
commilitium, слу(ж)ба с ки(м) вое(н)ная,
commilitia, тожъ, со(д)руже(ст)во воевъ,
commilitones. сора(т)ницы,
comminiscor, смы(ш)ляю. при(т)воряю®,

то(л)кую,
commentus, смы(с)ли(в)ши(й)в.
commentus, смы(с)ле(н),
commentari, ра(з)суждати,
commentat(us), ра(з)сужде(н)ны(й),
comme(n)tatio, ра(з)сужденіе, поученіе,
commentariensis, писа(р) дѣяни(й),
commentarium, то(л)къ, толкованіе,
commentiri, собличати, лгати,

commentiti(us), смы(ш)ле(н)ны(й),
commentator e(t) commentor, oris, смы(с)-

лите(л), и(з)обрѣтате(л),
commentum, и(з)обрѣтеніе, смышленіе,

то(л)кованїє,

1 К 1 немає цього слова.
2 К І перед ним іншим почерком

дописано составляю.
3 К І немає цього слова; П врученъ,

по-, похваленъ.
К І правильно вручите(л)ны(й).

6 К І помилково претворяю.
* К І немає цієї статті.

comministro, со(с)лужу,
comminor, запрѣщаю,
comminatio, запрѣщеніе,
comminatiu(us), запрѣщате(л)ны(й),
comminuo, со(д)робляю, ра(з)дробляю,
commisceo, смѣшаю,
commixtio, смѣшеніе,
commi[s]tus, смѣше(н),
commiseresco, милоесе(р)дую, -ствую,
commiseor, тожъ, щедрю,

67 commiseratio, милосе(р)діе, ще(д)рота, //
commitigo, умягчаю, шслабляю,
commitile, зри commictilis,
committo, вручаю, и(с)по(л)няю,
commissa, прегрѣшенія,
commissus, поруче(н),
committendus, возъувѣряющи(й),
commissio, врученіе, ввѣреніе,
commissori(us), прида(т)ны(й),
commissura(e), споенія, связанія.
commodum, по(л)за, угодіе,
commode, поле(з)нѣ, уго(д)нѣ,
commodissime. уго(д)нѣ(й)ши,
commodi(us), уго(д)нѣе,
commodus, уго(д)ны(й), поле(з)ны(й),
commoditas, блгоугодие, пло(д), по(л)за,
commodo as, по(л)зую, уга(ж)даю, в

зае(м) даю,

commodator, взаи(м)давецъ,
comma(e)reo, со(с)ко(р)блю,
commolior, кова(р)ствую,
commolo, мелю,

commoneo, commonefacio, напоминаю,

commonitorium, напоминаін'ф1, памя(т),
commonit(us), напо(м)не(н)ны(й),
commonitio, напомина[ні]е2,
commonstro, указую,
commordeo, угрызаю3,
commorior, соумираю,
commorientes, соумирающїи4,
commoro, ко(с)ню, ме(д)лю, временю,
commoror, тожъ, пребываю,
commoratio, пребываніе, ко(с)неніе и

про(ч),
commortalis, со(с)ме(р)те(л)ны(й),
commosis, пе(р)га, начато(к) медодѣлія,
commoneo, по(т)рясаю, по(д)визаю,
commot(us), по(д)виже(н), по(т)рясе(н),
commotio, commotiuncula, поше(ст)вїє,

по(д)виженіе и проч:,
commulceo, у(с)миряю, укрощаю.

1
Пор. К І напоминанїе.

2 Те ж.
3 К І угризую.
4 Над словом в оригіналі зайва

надрядкова й.

5* 131



communio, (ограждаю, устѣняю,
communit(us), огражде(н), у(т)ве(р)-

жде(н),
communis, собщи(й),
communitas, (община,
communio, is, соообщенїе, сопричастїе,
communico, as, сообщаюся, приобщє-

нїе1, соприча(с)твую,
communicatio, приобщенїе,
commurmuror, ропщу,
commurmuro, мо(р)кочю,

67 commurmuratio, роптаніе, //
3B* commuto, и(з)мѣняю,

commutabilis, непо(с)тоян8(н), о(т)мѣ(н)-
ны(й)2.

commutat(us), и(з)мѣне(н),
commutatio, и(з)мѣненіе,
como, is, крашу власы, пещрю,
comptus, украше(н), устрое(н)3,
coma(e)dia, комедия, позорище,
coma(e)diographus, комедіописецъ,
coma(e)dus, комедодѣ(й),
comicus, комедиотворе(ц) и комеди(й)-

никъ,

coma(e)dice, комидѣ(й)нѣ,
comosandalos, иаки(н)фъ цвѣ(т),
comotria(e), жены красящійся,
comotrion, що(т)ка, чесало,

compago, nis, споеніе,
compagino, as, спояю, случаю,

compar, раве(н),
comparco, щажу,
compareo, являюся,

comparo, as, соравняю, стяжаю,

comparatio, стяжаніе, соравненіе4 *,

comparate, завзгля(д), уподобле(н)нѣ,
comparabilis, соравните(л)ны(й), уподо¬

бите^):,
compasco, пасу,
compauesco, ужасаюся,
compascor, пасуся,
compascu(us), пажи(т)ны(й),
compatronus, созащи(т)ни(к), соза(с)туп-

ни(к),
compedes, пута,
compedio, is, путаю,
compedit(us), спута(н) c ким сполу,
compedo, as, убываю8,
compello, is, понуждаю,

1 К І точніше приѳбщаюся, сопри-
частвую; П правильно сьпрїтбщаюсл,,
сьпрічйствую.

2 К і <й(т)мЪнны(й), непостояненъ.
3 К 1 немає цього слова.
4 К І стяженіе, соравненіе.
8 Тобто «убиваю».

compuls(us), a, u(m), понуждє(н),
compulsus, Qs, понужденіе,
compello, as, бесѣдую, именую,
compellatio, собесѣдованіе, наляганїє,
compelluceo, сияю,

compendium, сокращеніе, собраніе
краткое,

compendifatio, сокращаю, приіждиваю,
compendios(us), кра(т)ки(й), полезе(н),
compendiari(us), кра(т)ки(й),
compendiario, сокраще(н)нѣх,
compenso, as, воздаю, нагорожаю,
compensatio, во(з)даянїє, нагорода,
compensatiu(us), во(з)дающи(й),

68 comperendino, as, продо(л)жаю, //
comperendin(us), рукои(м)ства дє(н),
comperendinatio, продо(л)жєнїє,
compereo, погибаю,
comperio, и(с)кушаю, ©брѣтаю,
compert(us), и(с)куше(н)ны(й), и(з)вѣст-

ны(й),
compertio], и(с)ку(с)нѣ,
compernes, кривоноги(й)8,
compes, путо,
compesco, во(з)де[р]жую, ©бу(з)даю,
competo, купно с ки(м) прошу, жадаю,
competitores, сопроситєлие,
competitrix, сопроситє(л)ница3,
competentia, приналежанїє,
competenter, приналежнѣ,
compilo, as, окрадаю, огрома(ж)даю4,
comp[i]latio, крадєнїе, во(с)хищєнїе,
compilat(us), a, u(m), юкрадє(н),
compingo, спояю, слѣпляю, сшиваю,

compactum, споєноє,

compactio, споеніе, слѣпленіей,
compactilis, споите(л)ны(й),
compita, и(с)ходища пути(й),
compitalia, и(с)хо(д) пу(т)ны(й) праз¬

дникъ6,
compitaliti(us), сои(с)ходопу(т)ны(й),
compitalitia, oru(m), сои(с)ходопутїя,
compitalis, соисходопу(т)ны(й),
complaceo, подобаюся,
complaco, благаю,
complano, as, равняю,

complaudo, сорадуюся, плещу руками,
[complector], обье(м)лю, обымаю, содє(р)-
жу, соплѣтаю и про(ч),

1 К І помилково сокращеніе.
2 К І помилково кривоносій.
3 К І сопросит&лка.
4 К I правильно сограма(ж)даю.
8 К І немає цього слова; П споеніе,

слѣплен'іе etc.
6 К I соисходопутни(й) пра(з)дны(й).
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complexus, fls, обьятїе,
complex(us), a, um, обьятъ,
complexio, то(ж), сплетеніе1,
complexiu(us), юбьяте(л)ны(й), сплѣтаю-

щи(й)2.
compleo, и(с)по(л)няю, сове(р)шаю,
complet(us), и(с)по(л)не(н), совер(ше)н,
complementum e(t) complexus, fls, сове(р)-

шненїе, и(с)по(л)ненїє,
complico, свияю, слагаю,

complodo, dis, плещу руками,
comploro, as, соплачю с ки(м), оплакую,

complorat(us), fls, comploratio, плачь, оп-

лаканіе,
complures, complu[r]i[a], мнози,

множили,

compluries, многажды,

compluuium, стеченіе, по(д)ворїе,
compluui(us), стечены(й),

68 compondero, as, важу, мѣрю, //
вв- complut(us), сплю(с)ка(н)3, ©моче(н),

compono, слагаю, счиняю4 *,

compositius), а, u(m), сложє(н), счинє(н)6*,

composit(us), fls, compositio, сочиненіе,
сложеніе,

comporto, сношу, совокупляю,
compos, обещни(к), прича(ст)никъ,
compoto, as, пию с ки(м),
compotatio, пи(р)шєство, купнопитїе,
compotor, oris, пиритє(л) купно пию-

щи(й)«,
compotrix, пиющая,

compra(e)des, споручницы,
compransor, oris, союбѣдающій,

comprecor, aris, молюся, прошу,
comprecatio, моленіе, прошеніе,
comprehendo, соде(р)жаГю]?,
comprehensibilis, разумѣте(л)ны(й), со-

де(р)жимы(й)8,
comprehensio, содє(р)жанїе, поятіє,

comprimis, пе(р)вѣе,
comprimo, сотѣ(с)няю, давлю,

compressus, fls, тля, насиліе, стѣ(с)неніе,
compressus, а, u(m), стѣсне(н),
compressio, compressiuncula, стѣсненіе,
compresse, стѣсне(н)нѣ,
comprobo, и(с)кушаю, по(х)валяю,

1 К І немає цього слова.
2 К І помилково спл-ѣтающаю.
3 К І помилково сплю(н)канъ.
4 К I сочиняю.
6 К I соложе(н), сочиненъ.
8 К I купнопіющій пиритель.
I Пор. К I соде(р)жаю.
8 К I соде(р)жимій, равумѣте(л)

ны(й).

comprobatio, по(х)вала, и(с)кушеніе,
compromitto, вручаю,
compromissum, врученіе веще(й),
compromissari(us), ра(з)судите(л), хода'

та(й),
comptum, украшенное,
comptugno, борюся с ки(м), биюся,
compulso, as, то(л)чю,
compungo, is, колю, умиляю,
compunct(us), а, u(m), сколо(т), наче(р)

та(н), умиле(н),
compunctio, коленіе, умиленіе,
computo, чи(с)лю, рѣжу,
computatio, исчисленіе,
computabilis, числите(л)ны(й),
computresco, is, гнію, согниваю,
соп

concordialis, бѣ(л)мо(к) трава,
concorporo, втѣляю,
concors, со(г)ласны(й), единоу(м)ны(й),
concordia, concorditas, единомы(с)лие,

единодшіе,
~

concorditer, единодшнѣ и про(ч),
concordo, as, согласую,

concordat(us), согла(с)ны(й), единосе(р)-
де(ч)ны(й),

69 concratiti(us), преплѣтаны(й), //
concredo, concreduo, ввѣряю, вручаю,
concremo, спаляю, палю,
concrepo, плищую, звяцаю,
concresco, срастаюся,
concret(us), сора^ле^н)1,
concretum суще(ст): сорасленіе,
concretus, us, тожъ,
concretio, тожъ,
concriminor, aris, юклєвєтаю, виню,
concrutior, aris, болє(н) есмь, мучюся,
concubo, смѣшаюся,
concubit(us), а, u(m), солагающи(й)2,
concubit(us), fls, смѣшеніе,
concubina, по(д)ложница,
concubinat(us), солаганіе3, смѣшеніе,
concubium, пє(р)воспанїе, пе(р)восонїе,

совокупленіе, смѣшеніе,
concubitor, oris, солежащи(й),
conculco, попираю,
concul[c]atio, попраніе,
concupio, concupisco, похо(т)ствую, во(ж)-
делѣю,

concupiscor, вожделѣ(н) бываю,
concupiscentia, похо(т), похотѣніе,

1 К I сора(с)тенъ.
2 К 1 помилково согласующій; П пра

вильно солягйющїй.
3 К I правильно соляганіе.
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concuro, пекуся1, тщуся,
concurator, тщатє(л),
concurro, сотѣкаюся, прибѣгаю,
concurritur, стѣкае(т)ся,
concurs(us), concursatio, concursio, сотѣ-

ченїе, совоку(п)лєнїе, збѣженіе,
concurso, бѣгаю,
concursator, бѣгачь,
concuruo, накривляю,
concutio, сотрясаю,
concussus, us, стру(с)2, сотрясеніе,
concussura, тожъ,

condalium, пе(р)стє(н),
condecet, подобає(т), лѣ(т) е(ст), лѣпо

е(ст),
condecenter, влѣпо, влѣпоту,
condecentia, лѣпота, ряс©(н)та3,
condecoro, украшаю,
condecore, лѣпо(т)нѣ, блголѣпнѣ,
condemno, осуждаю,
condemnat(us), ©сужде(н),
condenso, (огустѣваю,
con e(t) cum, со,
conaros, кущъ те(р)нове(н),
concaco, посмраждаю,

69 conca(e)des, обсѣченіе, собру(б), опло(т), //
concaleo, согрѣваюся,
concalefacio, согрѣваю,
concalefio, теплю,

concalefact(us), согрѣя(н),
сопсаlefactor i (us), согрѣвающи(й),
concalefsco], согрѣваюся,
concalleo, одре(в)няю, же(с)тѣю,
concamerare, за(с)клєпити,
concameratio, за(с)клепєнїе.
concastigo, наказую, мучю,
concateno, связую,
concausa, совиновє(н),
concauus, склепи(с)ты(й), ду(п)ни(с)ты(й),

выдо(л)ба(н),
concaua, ро(в), яма,

concauo, as, и(з)долбую,
concedo, и(з)воляю,
concess(us), ds, concessio, и(з)волєнїє,

попущеніе,
concelebro, славлю, празную,

concelo, таю, крыю, сокрываю4,
concefnjturio, на со(т)ни ро(с)писую,
concerno, зрю, оглядаю,

concerpo, со(т)рываю, ра(з)дираю, ©(т)-
то(р)гаю6.

1 К І пещуся.
2 К І помилково стрсъ.
3 К I правильно ряснота.
4 К І немає цього слова.

К І помилково <й(т)пи(р)саю.

concerpt(us), ®(т)то(р)же(н), раздраны(й),
concerto, as, прюся1, сварюся, биюся,
concertatio, пря, сва(р), поборенїе,
concertator, сопе(р)ни(к), споборите(л),
concertatori(us), прите(л)ны(й), свари-

те(л)ны(й),
concertatiu(us), свар(л)ивы(й),
concesso, as, пре(с)таю,
concessatio, пре(с)танїе,
concha, conchula, скорупа зє(л)вая, ско-

ру(п)ка,
conchat(us), ско(р)луповы(й),
conchis, is, пища бобовая,
conchos, тѣсто пряженое,
conchile, мо(р)ски(й) же(л)въ,
conchi liarij, жє(л)вособиратєлиє,
conchiliat(us), a, u(m), че(р)мнописаны(й)

мо(р)ски(м) жє(л)во(м),
conchita, a(e), же(л)вои(с)кате(л),
concido, разсѣиаю, дроблю,
concis(us), ра(з)сѣче(н), ра(з)дроблє(н),
concise, сокраще(н)нѣ,
concisura, ра(з)сѣченіе,
concido, падаю, малодшествую,

сопс[і]ео, созываю, по(д)визаю,
concit(us), по(д)вижны(й),
concitor, oris, движите(л),
concito, as, во(з)бу(ж)даю, движу, нау¬

щаю,
concitamentum, во(з)бужденіе,

наущеніе, наважденіе, //
70 concitat(us), us, напра(с)никъ2,

concitator, во(з)будитє(л), ковни(к).
concitatrix, во(з)будитє(л)ница,
concitatio, движеніе,
concitabula, (опредѣленія,
concilium, ряда3, собо(р), совѣтъ,

concilio, as, примиряю, ходатаю, совѣ¬

тую,
conciliatus, а, u(m), примире(н), при(с)-

вое(н),
conciliat(us), us, примиреніе, соеди(нє)нїє,
conciliator, ходата(й), примирите(л).
conciliatrix, conciliatricula, ходата(й)ца,

примиритє(л)ница4,
conciliatio, conciliatura, примиреніе,

ходатайство.

1
Літера п наче виправлена з т; К І

помилково труся.
2 К І ще маємо статтю concitat (us),

а, и(т) во(з)бужденъ, наущенъ, нава(ж)-
денъ.

3 Написано іншим почерком; пор.
К І рада.

4 К І недописано примѣрите(л)-.
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conciliabulum, собраніе, стеченіе,

судилище,

conciliabund(us), совѣтующи(й),
concinnus, сочине(н)ны(й), у(с)трое(н)-

ны(й)1,
concinno, as, сочиняю, блгоустрояю, со-

плетаю2

concinnator, сочините(л), соплѣтате(л),
concinnatori(us), сочините(л)ны(й),
concinnitas, красота, сочиненіе,
concirinentia, согласие и про(ч)3 4 5:,

concinnitudo, согласие,
concinnatio, тожъ, со(с)троеніе,
concinno, спѣваю, согласую,
concentor, сово(с)пѣвате(л),
concentio, согласіе,
concentus, Qs, тожъ,

concinentia, тожъ,

concio, is, созываю, движу,

concio, nis, со(з)ваніе, собраніе, казанїе,
conciuncula, тожъ,

concionator, бесѣ(д)ни(к), повѣдате(л),
concionatori(us), бесѣдны(й),
concionaiis, -tori(us), бесѣдны(й), пропо-

вѣдате(л)ны(й),
concipi lio, as, сово(с)хищаю, бію,
concipio, is, зачинаю, соразумѣваю,
concetpus, а, u(m), зачаты(й),
conceptio, conceptaculu(m), зачатіе, зача-

телище,
~

conceptiua(e) feria(e), ста, пра(з)дники
неподви(ж)ныя,

conclamo, сово(с)клицаю, вопію,
conclamatio, вопль,

conclamito, кричю,
70 conclamat(us), а, u(m), со(з)ва(н)ны(й)*,//
8В" conclauata(e) res, заключенная.

conclaudo, заключаю,
conclaue, conclauiu(m), комора, че(р)то(г),
concludo, замыкаю,

conclus(us), за(м)кне(н)ны(й). за(к)лю-
че(н)ны(й),

conclusio за(к)люченіе, конецъ,

conclusiuncula, тожъ,

concluse, заключе(н)нѣ,
conca(e)natio, совєчєрянїе,
concolor, единоша(р)ны(й),
concoquo, варю и кучаю8.

1 К 1 устроенъ.
2 К I соплѣтую.
3 К 1 помилково упа(р); К 1 ще маемо

concinniter соравне(н)нѣ, согла(с)нѣ; соп-

cinnatiu(us) согласни(й) упа(р):
[помилка, треба и про(ч); пор П etc]

4 К I созванъ.
6 К І також; П правильно иссучйю.

concoctio, и(з)вареніе,
congrego, куплю совокупляю, согрома-

ждаю1,
congfregat іоJ, совокупленіе, собраніе,
congefrjies, совокупленіе, собраніе,
congestus, ТОЖЪ,

congest і [ t i ]us, совокупитє(л)ны(й),
congeste, congestim, собра(н)нѣ, сово

купите(л)нѣ,
congiarium, црски(й) даръ,
congius, го(р)щокъ, мѣра, го(р)нецъ,
congialis, congiarius, го(р)щковы(й),
conglaciare, мледѣти,
conglobo, свияю, совокупляю,

conglobatio, совокупленіе,
conglobatus, свити(й), совокупле(н)ны(й)а,
conglobatim, купою, громадою,
conglomero, свияю, вию ни(т)ки,
conglutino, спояю, слѣпляю, клею,

conglutinatio, споеніе и п(р);
congr[a]e[c]or, aris, лотигую, пропиваю
congratulor, соприви(т)ствую, радуюся
congratulatio, соприви(т)ствованїе,
congredior, сражаюся, схожуся,
congrediens, сходящи(й)ся,
congressus, us, схожденіе, собраніе, стрѣ-

ТЄНЇЄ,
congressio, тожъ и сотираніе3,
congrego, згромажаю, собираю,
congregatus, а, um, згромаженъ,

congregatio, згромаженіе, собраніе*,
congregabilis, згромадителни(й),
congruo, согласуюся,
congruentissimus, подобнѣ(й)ши(й),
congruentia, подобие, согласъ, принале-

житие8,
congruenter, благочи(н)нѣ, нале(ж)нѣ,

71 congruus, подобны(й), належиты(й), //
congrus или conger, уго(р) мо(р)ски(й),
congylis, рипа6,
coniates, стѣнобѣлите(л),
con[i]fera arbor, ши(ш)коро(д)ное7 древо,
conjicio, вмѣтаю, сразумѣваю,
coniecto, разсу(ж)даю, гадаю, доми(ш>
ляюся,

coniector, сразумѣтел(ъ), доми(ш)лител(ъ),

1 Частину слова -громаждаю дописано

іншим почерком, а закреслено -единяю,
тобто первісне соединяю.

3 К I совокупленъ.
3 К I правильно сотицанїе.
4 К 1 іншим почерком дописано сонмъ.
5 Дописано іншим почерком; К 1 по-

добые, приналежитие, согла(с).
6 Пор. К I рѣпа.
1 К І помилково шииіковаторо(д)но&.
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coniectura, доми(с)лъ,
coniecturalis, доми(с)лны(й),
coniecturo, доми(ш)ляюся,
coniectanea, orum, доми(с)лите(л)ная,
coniectatorie, доми(с)лите(л)нѣ,
coniectarium, сове(р)шє(н)но8,
coniectus, fls, в(ъ)ве(р)жені'е1,
coniectio, доми(ш)ленїе,
coniectus, a, um, вове(р)женъ,
conila, лебѣдка2 трава,
condenseo, густѣю,
condensitas, густиня, гущъ8,
condensus, a, um, густы(й),
condepso, is, согнѣтаю4 *, ра(з)мякчую,
condico, is, совѣщеваюся,
condictum, увѣщан'іеся,
condictio, умова, извѣщеніе,
condictitius, увѣща(н)ны(й), припо(з)-

ванъ,

condignum, досто(й)но8,
condigne, до(с)то(й)но,
condio, is, ivi, tum, устраяю, усла(ж)-

даю,

conditus, устроенъ,
conditio, устроеніе®, усла(ж)денїе,
conditus, fls, ©слада® и тожъ,

conditor, содѣтел(ъ), состроите(л), усла¬
да7,

condimenta, orum, сладости, сладкопищил,
condimentarius, присла(ж)дающи(й), ус-

трояющъ8,
conditaneus, сладо(ст)ны(й),
conditura, condimentum, заправа9,
condisco, приучаюся, навикаю,

condiscipulus, соученикъ,
condiscipulatus, соученїе,
condo, is, зи(ж)ду, сокрываю, таю,
conditus, со(з)данъ, сокровенъ10 11,

conditor, со(з)дате(л), ©сновате(л),
conditorium, хранилище, (ж)упище/
condititius, сохране(н)ны(й),
conditivus, храните(л)ни(й),
conditivum, гробъ, рака,
conditio, уставъ, законъ, завѣ(т)и,

1 К І ве(р)женіе; П також.
2 Пор. К I л-ѣбытка.
3 К I густвиня, чящъ.
4 К І немає цього слова.
6 К I правильно состроеніе.
8
Літера д в оригіналі латинська (d).

7 Дописано іншим почерком; К І
правильно усладите(л).

8 К І устрояющи(й).
9 К І зри condimentum.

10 К І сокрове(н), созданъ.
11 К І немає цього слова.

7і conditionalis, //
зв. conditionalis, уста[в]ленъ, положенъ,

conditionaliter, зако(н)нѣ, уставомъ,
condfls, ключникъ, хранитель,
condoceo, научаю,
condocefacio, юбучаю,
cond[ol]eo, condolesco, соболѣзную1,
condono, ©(т)пущаю2, дарую,
condonatio, прощеніе3, дарованіе,
condonatus, а, um, ©(т)пущени(й)4, ©став¬

ленъ,

condormio, усипляю, сплю, спа(т)[и}-
твору6,

condormisco, просипляюся,
condryll[on], трава кондри(л)®,
condris, chondris, трава,
conduco, свожу, совокупляю, на(й)маю,
conductum, нанято, наи(м)но7,
conductor, наятел(ъ),
conductio, наятїє,
conductibilis, поле(з)ны(й),
conductitius, наемни(й),
condulus, пе(р)стень,
conduplico, усугубляю,
conduplicatio, усугубленіе,
condurdon, со(л)нечникъ,
condyloma, чири(й) в(ъ) тѣлѣ, ши(ш)ка,

боля(ч)ка,
condylus, члонокъ, кико(т)ъ,
confabricfari], назидаю, созидаю,

confabulo, баснословлю, басню,
confamulari, сослужити,
confa[r]reatio, ©брученіе, ма(л)же(н)ство,
confatalis, соимар(ме)(н)ны(й), нуждны(й),
confercio, is, натикаю, напо(л)няю,
confertus, а, um, на(т)канъ, исполъненъ,

confertim, густо8,
confero, сношу,
conferua, губица,
conferveo, confervesco, киплю, в(ъ)ру9,

зрастаю(с),
confestim, абие, внетъ,
confibula, споєнїе, связанїе,
conficio, содѣваю, сове(р)шаю,
confectio, дѣланіе, дѣ(й)ство,
confector, содѣлате(л), сове(р)шите(л),

1 К І іншим почерком дописано со(с)-
тра(ж)ду.

2 К І помилково (о(т)пучаю.
3 К І помилково (д(т)пученіе.
4 К І помилково <й(т)пуче(н)ній.
8 К І спатитворю.
8 К I ко(н)дри(л) трава.
7 К І тільки на(и)номъ.
8 Літера у в оригіналі латинська (и).
9 Пор. К I врю.
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confectura, содѣлані'е, совершеніе,
confido, уповаю, де(р)заю,
confidentia, дру(з)ко(ст)1, дє(р)зновенїе,
confidenter, де(р)знове(н)нѣ,
confidentiores, де(р)знове(н)нѣшиеа,
confidentiloquius, н8во(з)бра(н)ноглавъ3,

72 confi[s]us, де(р)знове(н), уповал(й), //
confisio, упованїе, дерзновеніе4 *,

confideiussor, сопоручникъ,
configo, прободаю,
confixus, прободенъ,
configuro, сообразую,
confingo, змишляю, мє(ч)таю6,
confictus, изобрѣтенъ, сми(ш)ленъ,
confictio, изобрѣтеніе, смы(ш)лені'е,
confinis, сопредѣлны(й)8,
confinium, сопредѣленіе, сопредѣлен'іе?,
confio, бываю,
confirmo, утверждаю, укрѣпляю8,
confirmatio, confirmitas, утвержденіе,
confiscare, особы(ч)ная добра общетво-

рити,
confiteor, исповѣдаюся,
confessus, а, um, исповѣдав(ъ)ши(й)сА,

-данъ,

confessio, ис(ъ)повѣданіе,
confessor, ис(ъ)повѣдникъ,
confessorius, исповѣдател(ъ)ни(й),
conflaceo, conflacesco, ос(ъ)лабѣваю,

и(с)сякаетъ море,
conflages ha(e), вѣтрилище,
conflagito, прошу, мил ся дѣю,
conflagrare, сог[о]грѣваю, запаляю(с)9,
conflare, дути, слияти10,
conflatile, слія(н)ное, ис(ъ)тука(н)ное,
conflatura, слияниє,

conflatio, тож:,
confecto, приклоняю11,
confligo, соражаю, биюся, прусяя12,
conflicto, as, том(ъ)лю13, опєчаляю,

1 К І правильніше де(р)зно(ст), хоч

треба дерзкость.
2 К І ще маємо статтю confidentit (us)

де(р)знове(н)нѣиіи(й). ~

3 К І точніше нево(з)бра(н)ноглывъ.
4 К I де(р)зновеніе, упованіе,.
6 К І немає цього слова.
8 К І ще маемо прилегли(й).
7 К I сопредѣлие.
8 К І це слово дописане іншим

почерком перед утве(р)ждаю.
9 Пор. П сьгоріти, спалити.

10 К І помилково смяти(й).
11 К І помилково приклонїю.
12 К І травильно прюся.
13 К І помилково топлю.

conflictatus, с(ъ)раженъ1, поборен(ъ),
©пєчалєр,

conflictatio, борение, с(ъ)ражение,
conflictio, приражение, с(ъ)течение,
conflictus, Qs, confligiu(m), ©печаление,

поборение,
confluere, СОТЄЩИСЯ,
confluens, с(ъ)течение,
confluctuari, ©буреватисд,
confluus, a, um, сотѣкающи(й)ся,
conflufgjes, с(ъ)течение рикъ2,
confodio, закопую, прободаю,
confoedustus, a, um, примирен(ъ), с(ъ)при-

сягли(й),
confoetafsjus, в(ъ)сеплодни(й),
confore, бити,
conforire, посмротити3,
conformis, созрачни(й), со©бра(з)ни(й),
conformo, as, со©бразую,
conformatio, со©бразєнїе[1]4,

72 conformatus, со©браженъ, //
зв* (confornico, склеплю]6

confoueo, согрѣваю, теплю,
confrater, с(ъ)пол(ъ)братъв,
confremo, шатаюся,
confringo, сокрушаю, ра(с)те(р)заю,
confractus, а, um, сокруше(н), сломленъ,

confragosus, confragus, прудни(й),
confugio, прибѣгаю,
confugium, прибѣжище,
confuga, прибѣгающи(й),
confulcio, по(д)пираю, утверждаю,
confulgeo, сияю, блистаюсА,
confundo, с(ъ)ливаю, с(ъ)мѣшаю, сму¬
щаю,

confusus, слиянъ, с(ъ)мѣшенъ, с(ъ)му-
щенъ,

confusurus, сово(з)лиющи(й)7,
confusio, слияние, смѣшение8,
confuse, confusim, слиярнѣ, смѣшернѣ,
confuto, as, ©(т)ражаю, ©(т)биваю, ©до-

лѣваю,

1
К І помилково спряженъ.

2 Тобто рѣкъ; пор. К I рѣкъ.
3 К I правильно посмрадити.
4 К I соображеніе.
6 Відновлено за К І; в оригіналі

реєстрове і майже все перекладне слово

обрізано.
8 К І і П братъ.
7 К І перед ним дописано іншим

почерком сра(м)ны(й).
8 К І перед реєстровим дописано

іншим почерком срамъ, а після реєстрового
siud сту(д).
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confutatio, ю(т)раж8ние, разрѣиіение1,
congelo, (оледенѣвати творю2, заме(р)зую3,

(виражаю,
congelor, (оледѣваю,
congelatio, (оледѣвание,
congemino, пов(ъ)торяю, удвояю,
congeminatio, удвоєниє, пов(ъ)торение,
congemo, с(ъ)теню, во(з)дихаю,
congenero, сораж(ъ)даю,
congenitus, соражденъ,
congenulare, приклонити колѣна,
congermino, прозябаю. во(з)растаю,
соngerminascor, тож:,

congerro, onis, собесѣдникъ,

conion, сви(н)няя вишъ4 5,

conisco, рогомъ б(ъ)ю,
conistica(e), aru(m), попелички птица®,
conistica, песокъ,

coniugo, as, сопрягаю,

coniugata, сопряжє(н)ная,
coniugatio, сопряжениє,
coniugus, coniugulus, сопряже(н)ни(й)8,
coniugium. сопряжениє, бракъ,
coniugalis, брач(ъ)ни(й),
coniunx, супружница, жена,
conium, vide conion,
coniungo, сопрагаю, случаю,
coniunctus, слученъ, с(ъ)пряженъ,
coniunctio, союзъ, с(ъ)пряжение,

73 coniuncte, coniuncti(m), союзнѣ и п(р): //
conjuro, согорочуся7, заклинаюся, со¬

гласуюся,

conjuratio, рота, заклинаніе8, заклятіе,

conjurati, соро(т)ники,
conlatro, солаяю, соглаголую,

connato, as, соплаваю,

connecto, соплѣтаю, связую,
connexus, сплетенъ, с(ъ)вязанъ,
connexus, Qs, connexio. с(ъ)вязані е, спле¬

теніе,
connexivus, с(ъ)вязующъ, соплѣтающъ,
connitor, усилс(т)вую,
соппіѵео, помизаю,
conniventia(e), презрѣніе,
conno, as, соплаваю,

connatio, соплаваніе,
connubo, женюся,
connubium, женитва, бракъ,
connubialis, брачны(й),
connudo, as, обнажаю,
conoides, кончатоокру^лы1,
conopeum, сѣнь, скиния, шате(р),
conops, кома(р),
conor, aris, усысую2, тщуся,
conatus, Qs, conamen, усылие, тщаніе3,

conquadrare, чє(т)вєроуглити,
conquasso, по(т)расую, покрушаю,
conquassatio, по(т)расенїе, покрушенїе,
conqueror, жалѣю, уска(р)жаюся,
conquestus, Qs, conquestio, жалѣніе,

(оска(р)женїе,
conquiesco, опочиваю,

conquinisco, приклоняю главу,
conquiro, ищу, взискую,
conquisitio, взисканїє,
conquisitor, взискател(ъ)4,
conquisitus, a, um, взысканъ, изи(с):®,
conquisite, conquisitim6. взисканнѣ,
conrei, сопови(н)нии,
conregione, вмѣсто eregione, противу, co-

противу,
consaluto, поздоровляю, цѣлую,
consalutatio, поздоро(в)леніе, цѣлованіе?,
consanguineus, сродникъ, ужникъ,
consanguinitas, сро(д)ство, ужництво,
consano, и(с)цѣляю и вручаю8,
consanesco, здра(в)с(т)вую,
consarcinare, сошити, слѣпити,
consarrio, гребу чищу бразди,
consavcio, as, уязвляю,

73 conscelero, (онечищаю, //
зв- consceleratus, а, um, непреподобнодѣла-

те(л), нечи(с)ти(й), скве(р)ны(й),
conscendo, в(ъ)хо(ж)ду9, всѣдаю,
conscensio, всхожденіе и про(ч):,
conscindo, ра(з)дираю, расте(р)заю,
conscissura(e), раздори, расте(р)занія,
conscissus, раздранъ, расте(р)занъ10.
conscio, is, свѣмъ,
consciftjus, свѣди(й)

1 К 1 теж; П а>(т)раженіе,
ш(т)рѣшеніе доводамъ.

2 К I аіледѣвати творю.
3
К I заме(р)жую.

4 К Ї правильно выиъ.

К I правильно птицѣ.
4 К I сопряженъ.
7 К I со...рочуюся; П правильно с(ъ)ро-

ЧЮС&.
8 К І тільки рота, заклятие-, П рета

рота, заклятіе.

1 К I кончатоокругли(й).
2 К I правильно усилую.
3 К І ще маемо статтю conamentu(m)

друкъ, подлога.
4 К I conquisitores взискатели.
5 Тобто изи(с)канъ, як у К I
8 В оригіналі на місці s кирилична з.

7 К І немає цієї статті.
8 К І правильно уврачую.
9 К І правильно восхожду.

10 К 1 немає цієї статті.
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conscisco, изволяю, ухваляю, совѣтую,
conscius, совѣтни(й), свѣдомъ1,
conscientia, совѣс(ъ)ть, с(ъ)вѣденіе,
conscribello, в(ъ)мѣсто conscribo, списую,

в(ъ)писую,
conscriptio, списаніе,
conseco, разсѣцаю,
consectio, ра(з)сѣцаніе,
consecro, пос(ъ)вящаю, жеу2,
consecratio. пос(ъ)вящені е,

consecraneum, посїцєнноє,
consemineus, в(ъ)купу смѣшенъ. по¬

сѣянъ,
conseminalis, посѣяны(й),
consenesco, старѣюся,
Consentia sacra, многими законоположе¬

ніи праздники,
consentio, соизволяю, согласую,

consensus, блгоизволивы(й), сои(з)воля-
ющы(й),

consensus. Os, consensio, соизволеніе, сог-

ласие,

consentaneus, соизволящи(й), едино-

мис(ъл)ны(й),
consentitur, блгоизволи(т)ся,
consepio, (ограждаю,
conseptum, (оплотъ, ограда,

consequor, послѣдствую, послѣдую, стя-

жаваю,

consequens, послѣдующы(й),
consequentia, послѣдованіе,
consequenter, послѣдовате(л)нѣ,
consequia(e), полъкъ, челядь, по(с)лѣ-

дованЇА,
consector, aris, послѣдую, угоняю3,
consectari, гониму4*быти,
consectari(us), по(с)лѣдующи(й), на(с)-
тупующи(й)8,

consectarium, послѣдующее,
consectaneus, послѣдующы(й).
consefcjutio, послѣдованіе, стязаніе8,
consero, is, ui, ertum, запиняю, спояю,
соплѣтаю, срѣтаюся на браны,

consectus, споенъ, слученъ, соплетенъ,
74 conserte, соплете(н)нѣ, И

1 К 1 совѣст(ъ)ни(й), свѣдокъ; П

совѣстный, свѣдомъ.
2 К I правильно окру.
3 К 1 також; пор. П гоню.
4
Літера у в оригіналі латинська (и).

8 Стаття дописана на березі рукопису;
в П перед нею ще маємо consectator, oris,
послѣдователь.

8 К І правильно стяоканїе.

consero, ui, сѣю, насаж(д)аю, щеплю r
consitus, посѣянъ, насаж(д)енъ,
consitio, посѣяние2, насажденіе,
consitor, сѣяте(л), насадите(л),
conserratus, пиловати(й), якъ пила»

conservo, сохраняю, соблюдаю,
conservatus, сохране(н), соблюденъ,
conservatio, сохраненіе, соблюденіе,
conservus, сослужите(л), сослужебникъ,
conserv[i]tium, соработаніе,
cons[i]deo и consedo, сосѣдаю,
consessor, сосѣдате(л),
consessus, сосѣданіе,
considero, ра(з)суждаю, ра(з)сма(т)рак>,
consideratus смотреливъ, премудръ,
consideratio, considerantio, ра(з)смо(т)-

рєнїе
'

consido, сѣдаю з ки(м)ъ, возлежу,
considitur, сосѣди(т)ся, возлегаютъ8,
consignifico, со(з)наваю,
consigno, запечатлѣю, знаменую,
consignatus, запеча(т)лѣнъ,
consignatio, запеча(т)лѣніе,
consileo, consilesco, мо(л)чу, сомо(л)чу4,
consiligo, onis, горыцвѣтъ трава,
consilio, совсказую,
consilium, совѣтъ, рада,
consiliosus, совѣтны(й), мудры(й),
consilio, as, совѣтую.
consilitor, совѣтникъ,
consiliarius, совѣтующи(й),
consulo, ражуся, совѣтую,
consul, consularis, совѣтникъ, радникъ6*,

consulatus, сон(ъ)мны(й)8 совѣтничес-
ки(й).

consulto, ра(з)суждаю,
consultor, oris, совѣтникъ,
consultatio, совѣтован'іе, ра(з)мы(ш)ле-

нїє,
consultus, совѣтны(й). му(д)ры(й),
consultum, совѣтованое. урокъ, урече(н>-

ное,

consultor. совѣтующы(й)ся. совѣтникъ»

1 Ще раз написані останні три статті
попередньої сторінки в оригіналі
закреслено. Після залишеного реєстрового
consero is. иі ertum іншим почерком
дописано те саме, що й у цій статті сѣю,
насаокдаю, щеплю.

2 К І сопосѣяніе.
3 К І возлежи(т)ся.
4 К І сомо(л)чую.
6 К І радникъ. совѣтникъ; у К І

після цієї маємо ще статтю consulari¬
ter совѣтнѣ, раднѣ.

8 П правильно санъ.
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consultoria hostia, совѣтная же(р)тва,
consulte, consultim, мудръ1, по совѣту,
consimilis, подобны(й),
consipere, сому(др)ствовати,

74 consisto, состою, составляю, И
зв> consobrinus, анефе[р]а, снъ брата моего,

consobrina, а(е), анефія, дще(р) сестри
моея8,

consocer, [г]і, сосвекровъ,
consocio, совокупляю, соде(р)жаю4,
consociatus, соде(р)жанъ, сопраженъ5 * 7,

consociatio, содє(р)жанїе, споенїе,
consolida, живоко(ст) трава,
consolido, ис(ъ)цѣляю, утве(р)ждаю,
спояю,

consolidatio, ис(ъ)цѣленіе, ѵтве(р)жденіе,
consolor, тѣшуся, утѣшаю,
consolo, as, тожъ,
consolabilis, утѣшите(л)ны(й),
consolatio, утѣшение, потѣха,
consolabundus, утѣшающи(й),
consomnio, сни(т) ми ся, ме(ч)таюся,
consono, согласую, созвящаю®,
consonus, согласующи(й),
consona[n]tio, согласие,

consopio, присыпляю,
consors, сособещникъ, соприча(ст)никъ,

содругъ,
consortium, сообщеніе, содружество,
conspergo, окропляю, посыпаю,

conspersus, окропленъ,
conspicio, вижу, осмотраю,
conspicior passivum, видимъ бываю,
conspectus, видѣнъ, усмотренъ,
conspiciendus, достохвал(ъ)ны(й)?,
conspectus, Qs^ зрѣние, видѣніе,
conspicuus, блгозра(ч)ны(й), знамени¬

той),
conspicor, aris, вижу,
conspicilium, нао(ч)ница, стило очная8,

с(т)ра(ж)ница,
conspicillo, onis, зритель,

1 К 1 літера м в оригіналі латинська

(т)-, К I правильно мудрѣ.
2 Так в К I; П анемій.
3 К I також; П дщерь брата матеръ

моеа.
4 К I також; П правильно содружаю.
5 К I також; тобто сопряженъ; П

совокупленъ, сопряженъ, -друж-
8 К I правильно созвяцаю.
7 К І почерком ХѴІІІ ст. дописано

лучше: достоинъ зрими(м) быти.
8 К I правильно стило очное; П скло

(йчнбе.

conspiro, as, содму, согласуюся, созак-

леняюся, кленуся, слагаюся,

conspiratio, conspiratus, fls, сложеніе,
намова, согласие,

conspiratus, а, um, сложенъ, закляти(й),
conspirati, соро(д)ници, сокла(т)ве(н)-

ници1,
conspisso, as, согустѣваю2 3,

conspondeo, is, соуспоручаю8,
conspons[or], сопоручникъ4,
conspuo, consputo, ооплевиваю,

conspurco, as, каляю, скве(р)ню, плю¬

гавою,
constabilio, становлю, утве(р)жаю,
constagno as, наво(д)няю,
constellatio, звѣздосоше(ст)вие,
constellatus, а, um, звѣздоукрашенъ,
consternium, иззува(л)ница,

75 consterno, as. ужасаю, с(ъ)мяту, H
consternatio, ужасеніе, с(ъ)мятеніе,
consterno, стелю, постилаю,
constratus, послани(й), накрыти(й),
constipo, совокупляю, согущаю,
constituo, is, поста(в)ляю, законополагаю,

constitutus, а, um, поставленъ,

constitutus, fls, constitutio, законоположе¬

ніе, уставъ,
constitutor, законодав(ъ)ца, уставите(л),
constitutorius, установите(л)ни(й),
consto, as,~cocToio, постою,
constans, блгопостоя(н)ни(й),
constantia, блгопостоянїе,
constrepo, трещу, трескочу®,
constringo, связую, с(ъ)тѣсняю,
constringendus, сотѣсните(л)ни (й),
constrictus, связанъ, сотѣсненъ®,
construere, создати, соложити,
constructus, созданъ, сложенъ,
constructio, сочиненіе, созданіе,
constupro, as, (оскве(р)няю, ра(з)стлѣваю,
constuprator, соскве(р)нител(ъ), ра(с)-

тлител(ъ), блудникъ,
consvadeo, совѣтую, совѣщаю,
consudo, consudesco, потѣю,

1 К І немає цієї статті; пор. П соклят-

венници.
2 К І зовсім переплутано реєстрове

слово й відповідник: conspiro, as, (йчус-

тѣваю, а статті conspisso немає.
3 К І перекручене суспорачаю; П сьис-

поручйю.
4 К І також; П consponsores сьиспо-

ручницы.
6 К І троскочу.
® К І ще маємо статтю constrictio

стѣсненіе, связанїе.
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consvefacio, юбичаю1, нравоучу,
consvesco, навыкаю, ©бичаюся2,
consvestus, а, um, ©биченъ3,
consvetudo, ©быча(й), нравъ,
consumo, as, сове(р)шаю, кончю4 *,

consummabilis, сове(р)ше(н)ни(й),
consumo, и(з)нураю, таю,
consumor, сохну, гасну, юничтожеваюся,

consumptum, истребле(н)но,
consumptio, consummatio, consummatus,

fls, изнищенїе,
consumptor, изнуритє(л), истребите(л),
consuo, сошиваю,

consutura, сошвенїе, шє(в),
consurgo, встаю,
consurrectio, в(ъ)стані'е,
consualia, пра(з)дники бога Конса,

consydero, зри comsidero,
contabeo, contabesco, сохну,
contabula[rej, дошками покрываю,

contabulatio, кровникъ, покрытие,
contamino6, юскве(р)няю,
contaminatio e(t) tfls, fls, ©скве(р)ненїе,

75 contaminatus, a, um юскве(р)ненъ, Z/
8B* contechnor, кознъствую, кова(р)ствую,

contego, покрываю,
contectus, a, um, покрыти(й),
contemero, ІЛвалчу, змазую, сквер¬

ню]6,
contemno, is, презираю, уничижаю,

contemptor, aris, тожъ,

contemptus, презрѣнъ,
contemnendus, презрѣте(лъ)ны(й), уничи-

жите(лъ)ны(й),
contemnificus, презрѣнъ,
contemptor, oris, уничижите(л), през-

рител(ъ),
contemptio, contemptus, fls, пре(з)рѣн'іе,

укоренїе,
contemptim, уко(р)нѣ, уничиже(н)нѣ,
contemptibilis, укорызны(й), укоры(з)-

ненъ,

contemplor e(t) contemplo, зрю, смо(т)ру,
розважаю?,

contemplatio, расмо(т)ренїе8,

contemplatus, fls, тожъ, разваженїе,
contemplativus, зрыте(л)ны(й), смотры-

те(л)ны(й),
contemporaneus, со(в)реме(н)никъх,

современенъ,
contendo, прюся, сваруся, препираюся,
contentio, пря, распря, распрѣваніе,
contentd, усилънѣ,

' contentiosus, любопрѣ(н)ны(й),
contentiose, любопрѣннѣ,
contenebro, помрачаю, затмѣваю,
conterminus, сопредѣлъны(й),
contero, is, стираю, сокрушаю,
contritus, сотренъ, сокрушенъ,
conterraneus, тоземекъ2, земокъ,
conterreo, страшу, устрашаю,
contestor, засвѣдите(л)ствую,
contestato, свѣдите(л)ствован(н)нѣ,
contestatus, засвѣдите(л)ствованъ,
contexo, тку, соплетаю, слагаю,
contextus, сотченъ, сотканъ,
contextus, fls, contextio, сотканїе, сопле-

тенїе,
context£, contextim, соплетеннѣ, сотка(н)-

нѣ8,
conticeo, co(n)ticesco, умолъчаю,
conticinium noctis, пє(р)воспанїе, пє(р)-

восонїе,
contigno, as, спояю, накрываю,

contignatio, покровъ, кровникъ, стро(п),
contineo, соде(р)жу, соде(р)жаю4,
continens, возде(р)жникъ, соде(р)жащи(й)5,
continens fa(e)m: земля, поле,

continentia, соде(р)жанїе6,
contentus, возде(р)жанъ, доволенъ7,
continuus, нераздѣлъны(й), цѣлъ, всегда-

шны(й),
continuo, наве(р)шаюв,

76 continuatio, continuitas, навє(р)шєнїе, Z/
continuatd, continuatim, всегдашнѣ,
contingo, союсязаю. приключаюся9,
contingens, юсязающы(й), приключаю-

щы(й)ся,
contactus, а, um, связанъ10, прилеглы(й),

* К 1 правильно (йбучаю.
2 К I правильно (йбучаюся.
8 К I правильно (йбуче(н).
4 К I ко(н)чаю.
& Після нього помилково написано

e(t) tus, ds.
6 В оригіналі переклад пропущено;

наведений узято з К І.
7 Літера ж в оригіналі виправлена із з.

8 к І помилково разстворенїе.

1 К 1 немає цього слова.
2 К I тоземе(ц).
8 К I сотканнѣ, соплетеннѣ.
4 К I возде(р)жаю; П воздержу.
6 К І немає цієї статті.
6 К I правильно возде(р)жанїе.
7 К I дово(л)ны(й).
8 К І нижче цієї статті ще маємо сол-

tinuo, continue абые, всегда, прѣсно.
9 К І помилково приключае(т)ся.
10 К I правильно озсязанъ.
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contactus, fls, осязаніе,
contigvus, a, um, с(ъ)вязанъ, прилєг-

лы(й)1,
contagium, примѣтная болѣ(з)нь,
cont[ajgiosus, а, um, примѣтни(й),
contollo, истребляю,
contophori, копѣ(й)ницы вой,

contor, aris, пытаю, взыскаю,

contorqueo, кручу, обрищаю2, ис(ъ)лячаю,
contortus, скрученны(й)3, ислаченъ,

contortulus, ТОЖЪ,

contortio, ислячєнїє, накривлєнїе,
contorte, коснове(н)но, криво,
contorquendus, наклоните(л)ны(й),
contortuplico, извиваю, скручаю,
contra, противъ, супротивъ,

contradico, в(ъ)преки мовлю,

contradictio, прекословіе,
contrado, подаю4 *,

contraeo, противойду,
contraho, собираю, со(в)лєкаю, сти(с)-

няю6,
contractus, совлече(н):, сокраще(н),
contractus, с(ъ)ляченъ,
contractio, contractus, с(ъ)ляченіе, уз-

ко(ст), умова,
contrecto, связую, при(й)маюся®,
contrectatio, contrectat(us), fls, (осязаніе.

приказаніе7,
contrectabi 1 i ter, прикоснове(н)нѣ,
contraliceor, по(д)купую,
contrapositus, противоположни(й),
contrarius, противни(к) [?]8,
contrarietas, тожъ, что contrarium, про¬
тивленіе,

contrarie, противнѣ,
contrafsjto, as, противлюсл,

contrauenio, противъ иду, спротивлаюся,
contremo, contremisco, содригаюся, тре¬

пещу,
contribuo, даю, дѣлю,

contributio, раздай нїе,
contristo, ско(р)блю, печалю,
controversus, противориты(й), противо-

прѣти(й)9.

'
К I осязающи(й) (правильно), при-

лігающи(й).
2 К I обрящаю; П правильно (обращаю.
3 К I скруче(н).
4 Літера д в оригіналі латинська (d).
6 К І тільки собираю
П правильно (осязаю, прикасйюся.

7 П правильно прикасаніе.
8 Пор. П противный.
9 П правильно противорѣчный, -прѣн-

ный

controversia, пря, прекословіе,
controversiosus, спо(р)ливъ,
controversor, прюсА, ра(с)пираюся,
contrucido, убиваю1,
contrudo, рѣю, впихаю2,

76 contr[u]ncare, посѣщы, Ц
зв" contubernium, сожите(л)ство,

содружество3,
contubernales, сожители, совой нствую-

щии4,
contueor, aris, вужу6, гляжу,
contuitus, fls, зрѣние, выдѣніе,
contumax, непокоривъ, жестокъ®,
contumacia, непокореніе, упо(р),
contumaciter, непоко(р)нѣ, упо(р)нѣ7,
contumelia, досада, укорызна, уко(р),
contumeliosus, а, um, досаждающы(й),
contumeliose, досадител(ъ)нѣ,
contumulo, as, погребаю,
contundo, толъку, сотираю, со(д)роб-
ляю,

contusum, содробле(н)ное,
contusio, содробленіе, сотреніе,
contuor, eris, вижу,
contuoli oculi, сотѣс(ъ)няліи8 (ОЧИ,

conturbare, во(з)мущати, змѣсити,
conturbatio, ВОЗМущЄНЇА9, смятеніе,
contus, сулица, копіе,
confvjador, aris, позиваю на судъ,

convaleo, во(з)магаю, ус(т)ребляюся10 <о(т)
недуга,

convallare, оградити, осипати,

convallis, удолъ, ра(з)доліе,
convaso, ра(з)грабляю,
conveho, зношу, звожую11,
convectio, звожєнїє,
convector, oris, свезующи(й)ся12, сопла-

вая(й),
convello, is, исто(р)гаю,
convul(s)us, a, um, исто(р)женъ, сличенъ,

convulsio, сличеніе, ско(р)чєнїе,
convelo, as. покрываю.

1 П убїаю.
2 П немає цього слова.
3 П съдружество, с(ь)жите(л)ство.
4 П правильно с(ъ)воиств$ющ'іи.
6 П правильно вйжу.
в П нижче маємо ще статтю

contumacissimas) жестоковыиный и т(О(ж)
~

П немає цього слова.
8 П стѣсненній.
9 П во(з)муіценїе.

10 П устрабляюся.
11 П свожу.
12 П правильно с(ъ)плаваяй, съве-

зущїись.
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convenio, is, присѣщаю, согласуюся,
conveniens, согласующимся1 2,

convenienter, соглас(ъ)нѣ,
conventia, согласие, соизволеніе.

convena(e), пришелъцы®,
conventus, Qs. conventum, соборъ, гро¬

мада,
conventiculum, тожъ, соборище,
conventio, умова, совѣщаніе,
conventionalis, совѣщате(л)ны(й), умов-

ны(й),
converbero, as, бію,
conver(r)o, пометую, мету,
converritor, помѣтате(л),
conver[s]e, чисто, красно,

conver[s]or, converto, (обращаю,
conversus, (обращенъ,
'conversio, conversus, Qs, (обращеніе,

77 converso, conversito, часто (обращаю, H
conversor, aris, сопребываю, соживу,
conversatio, conversio, сожитіе,
convestio, (ОДѣЯЮ,
convexo, (опечаляю. (оско(р)бляю, (Обижу,
convexus, круглопликлоненъ, круго-

склепленъ3,
convexitas, convexio, кругосклєпенїє4 * 6,

convibro, as, налящаю®, натягаю,

convitium, поношеніе®, злоречєнїе,
convitior, aris, досаждаю, упоряю7,
convitiator, досадите(л), (обо(л)гате(л),
convinco, побѣждаю,
convictus, побѣжденъ,
convictio, побѣжденіе8 9,

conviso, присѣщаю, посѣщаю, (оглядаю,
convivo, сожите(л)ствую, пирую,
convivor, то(ж), пи(р)шествую.
convivator, п(и)рител(ъ),
сопѵіѵа(е), пиране®,
convivium, пи(р), учрежденіе,
convictor, сожите(л),
convictus. Qs, сожите(л)ство, брашно.

1 П согласующій.
2 К І від статті contraho до статті conue-

na(e) пропущено текст, на що вказує
пізніший запис: много здесь пропущено.
Через це всі різночитання подано тут
за П.

3 К 1 правильно круглоприклоне(н)
круглоскле (п)ле(н).

4 К І також помилково круглосплете-
нїе; П правильно круглосклеп&нїе.

6 К І правильно наляцаю.
8 К 1 немає цього слова.
7 К І правильно укоряю.
8 К І також; П сою(з), связйнїе.
9 К І помилково пира(н)нїе.

convivale, пирите(л)ное,
convoco, созиваю, призиваю,
convocatio, созванїє,
convolo, as, солѣтаю,
convoluo, is, свываю, мотаю,

convol[u]olus, усеница, че(р)въ,
convoti, orum, собѣтницы,
conus, шишка, кончато(ст),
convulnero, уязвляю, ЯЗВЛЮ,
conyza, хлястана права1,
соо

cooperator, содѣ(й)стве(н)никъ,
cooperio, накриваю, (окриваю®,
coopertus, юкрыти(й)3,
coope[r]culum, покрив(ъ)ка,
coopto, as, избираю, при(й)маю,
cooptatio, избраніе, приятїе,
coorior, восхожду. востаю,

сор
copes или copis, из<вби(л)ни(й),
cophinus, кошъ,

copia, copiola, обиліе, достато(к), по(л)къ
copiosus, изоби(л)ни(й), достатечъны(й),
copiose, богато, из<вбы(л)нѣ,

77 copior, aris, собираю воя, И
copo, nis, корчемникъ, ко[р]чемница,
copta, суха(р),
copula4, союзъ,
copulo, as, связую, вяжу,

copulor, aris, (о(т)ложитъ, тожъ, слу¬
чаю^),

copulatus, с(ъ)вязанъ, слученъ,
copulatio, с(ъ)вязаніе, слученіе,
copulativus, а, um, сопрягате(л)ны(й),
coquo, coquito, варю,
coqu[i]nari, пова(р)ствовати,
coquina, пова(р)ня®,
coquinaria, художе(ст)во поварное,
coquinaris, пова(р)ни(й).
coquus, пова(р), кухаръ®.
сог

сог, се(р)дце,
cordatus [homo], муже(ст)ве(н)ны(й), муд-

ры(й)7,
cordax, нога поетическая трохе(н)8.

1 К 1 правильно трава.
2 К І помилково сокриваю.
3 К І помилково сокрити(й).
4
Літера и в оригіналі кирилична (у).

6 К I пова(р)на.
® П нижче маемо ще статтю coquulus

поварчикъ.
7 П нижче маемо ще статтю cordate

мудрѣ.
8 К I правильно трохе(й).
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cordolium, се(р)доболїе,
coracinus, вранї(й), че(р)ны(й),
coralium, корал(ъ),
corlaHoachatleJs1, achatis, каме(н)2,
coram, pr[ae]positio, предъ,
coralmbe], [e]s, капуста че(р)ная,
corbis, кошъ,
corbula, кошница,

corbita(e), отягченіи людїе в(ъ)
корабел (ъ)3,

corbito, as, отягчаю, насипаю в(ъ) кора-
бел(ъ),

corbona, ко(р)ва(н),
corcalis, бисе(р) сины(й),
corcholi[p]is, пификъ звѣръ,
corchorus, врабее просо,
cordila, мокрота главная, влага4,

cordila, рибны(й) пло(д),
cordire, другу уступити.
cordus, позны(й),
corgo, убо, в(ъ)правду,
coriacesia, людо(в)никъ56камень, ско(т)в,
coriago, худо(ст), недугъ7,
coriandrum, корыонъ трава,
coriaginosus, худы(й),
cornua, роги,
corias, ящоръ рыба,
cor[inth]as, змѣнникъ8 трава,
согуо[1ап]а руга, корисогла(н)скии9 груш¬

ки,
78 coris, вересъ, вере(с) Трава, звонки, //

coriscus, тулъ,
corjum, кожа,

coriarius, усмаръ,
cornicularius, сотникъ,

cornix, cornicula, ворона,
cornicor, aris, кракаю,
cornu, рогъ,
cornuarius, рого(в)никъ,
cornucopia(e), рого(в) и(з)юбилїе10,
cornesco, рогатѣю,
corniculatus, рогати(й),

1
Літера г в оригіналі кирилична(р).

2 К І ками(н) ахати(с).
8 К 1 правильно корабли.
4 К І немає цього слова.
8 Кі І лодовникь.
4 К І немає цього слова, яке тут

помилково.
7 К І також; П правильно худость,

нгдугъ скот[с]кій.
8 К І правильно зми(й)никь.
8 К І правильно кориола(н)скїи.

10 К 1 перед закресленим роговъ дописано
сосудъ; пор. П тільки изобиліе

cornicen, првгудникъ, чудецъ1,
cornigenus, рогоро(д)ны(й),
corniger, рогоносецъ,
cornipes, рогоногы(й)2,
cornupeta, рогоби(й)ца, рогободецъ3,
cornutus, рогати(й),
corneus, corneolus, роговы(й), рожко-

вы(й)4,
cornus, глогъ древо,
cornum, corni, глоговая ягода,
corneus, глогови(й),
cornetum, глоговина,
corniferi rami, глоговия вѢтв'іа,
согоп, рута лѣсная,
corona, вѣнецъ, корона,
corollarium, пристєженїе, придатокъ8,
corono, вѣнчаю, вязую [?] . вѣнци,
cornatus, увязенъ, вѣнчанъ,
coronarius, вѣнечникъ и вѣне(ч)ны(й),
coronamentum, вѣнечная трава,
coroneola, рожа,
coronis, верхъ, заключеніе,

coronopus, враняд нога трава,
corophium, ракъ,
corpus, тѣло,

corpulentia, дебелодїе?, тѣлище,
corporalis e(t) corporeus, телєсни(й),
corporo, as, в(ъ)тѣляю8,
corporatus, в(ъ)телені'(й)8,
corporatio, в(ъ)тѣлені'е,
corporatura, во(з)ра(ст) телесе, зракъ,
corrado, собираю, совокупляю,
corra, челю(ст),

correpo, пресмыкаюся,
corrideo, с(ъ)смѣюся з КИМЪ,

corrigia, реме(н)10,
corryg[r]ia, примѣтная трава,

78 corrigo, испра(в)ляю, //
3B

corrector, исправите(л),
corripio, пориваю, ка(з)ню, кажу, восхи¬

щаю,

correptus, восхищенъ,

correptor, казнитель, мбличите(л),
correpte, в(ъ)кратцѣ,
corrivari, провадити воду роками11.

1 К I правильно гудгцъ.
8 К I рогоноги.
8 К І помилково рогодгцъ.
4 К І тільки рогати(й).
8 К І недописане прида.
6 Пор. К I в(ъ)яжу.
7 К I правильно дебглоплотіе.
8 К І немає цієї статті.
8 Також.

10 К I ръмгны.
11 К I правильно токами.
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corrivatio, сотеченїе,
corrivales, солюби(м)ници,
corroboro, укрѣпляю,
corrodo, сопризаю1,
corrogo, as, собираю,
corr[o]tundo, упружаю2,
corruda, ша(л)вѣя по(л)ная,
corrugo, as, сличаю, саз(ъ)ра(с)каю [?]3,
corru(m)po, ра(ст)лѣваю, кажу,
corruptus, ра(ст)ленъ,
corrupte, ра(с)тле(н)нѣ,
corruptio, corruptela, тля, растлѣніе,
corruo, подаю,

corso[i]des, несогараеми(й) каме(н),
cortex, corticula, кора, ©брощеніе,
corticosus, користи(й)4,
cortes, is, ку(р)никъб,
cortina, (опона,
cortinalis, шпо(н)ни(й),
cortinipotens, богато<впонны(й),
cortinon, рє(д)ка,
corusco, блистаю,
coruscamen, молъны(й),
coruscu[s], блистаюсл®,
corvus, в(ъ)ранъ,
coryca(e)i, прелагатии7,
corycium, пира, тоболецъ8,
corydfijlis, тунчикъ рыба,
cory[lujs, лѣщина древо, лѣска,
colurnus, лѣскови(й),
coryletum, лѣщина,

corymbi, ягоди блющовии или кисовии,

corymphi[f]er, блющеносецъ,
corymbium, плетенія власо(в)9,
corymbia10 блющъ,
corymbion, коры(м)вы(й) трава11,

1 К I правильно согрызаю.
2 К I правильно (окружаю.
3 Пор. К I савра(с)кая; у К І нижче

маемо ще статтю corrugi текущии води;
П с(ъ) горъ текуіціи воды.
/ К І нижче маемо ще статтю

corticatus (оброще(н) корою; ГІ (оброщ&нъ
корою, короватъ.

6 П маємо ще кокошникъ.
8 К І також; П правильно блистаяись.
? К І також помилково прелагатеи;

П правильно прелагатаи.
8 К І нижче маємо ще статтю corydalus

жа(й)воронокь. ,
9 П маємо ще или притворенїе.

10 В оригіналі остання літера написана

на витертому тексті, тому невиразна.
11 П нижче маємо ще статтю corymbites

бѣсово млеко трава.

coryph[a]eus, пере(д)водител(ъ),
строителѣ),

corythia, че(р)влєнїца, че(р)въ мо(р)ски(й),
или жо(л)въ мо(р)ски(й)1,

corythus, тул(ъ),
79 co[ry]za, ката(р), рима, //

cos

cos, tis, coticula, осла, <осе(л)ка,
coscinomantia, решетово(л)хвованїе,
cosmitto, вмѣсто committo,
co(s)mographia, мироюписанїе,
cosmeta. красите(л),
co[s]micus, ми(р)ски(й),
cosses, ...i че(р)вѣе в чревѣ2 родящійся,
coss[u]s, че(р)въ в Потѣ3 снѣдны(й),
costa(e), arum, ребро,
costatus, ребровы(й),
costus,Ko(cT),uH(T)Ba(p),Kope(H) во(н)ны(й)4,
cot

cothurnus, обуща, краснорѣчіе5,
cotinus, маслина дивая,

cotonea herba, трава жа(ж)ду утолите(л)-
ная,

cotoneum, пигва овощъ,

cottabus, конобъ, звукъ,
cotana, orum, смокви,

coturnix, красите(л)®,
cotyla, келихъ, ковѣшъ7,
cotyledon, песѣ(й) роменъ,
covinus, колесница накрыта, ри(д)ва(н),
eous, жребы(й) шесточислите(л)ны(й),
соха e(t) coxendix, удъ8,
сга

crabrones, шершенѣ,
crambe, чо(р)ная капуста,
crambion, соснка,

cranocolapta, паукъ,
cranium, чаша, любъ9 или чаша глави,

crapula, пя(н)ство, главоболеніе,
crapulor, чревобѣшуся10,
cras, утро, утрѣ, заутра,

1 К I че(р)вленица, жо(л)въ мо(р)-
ски(й); П також.

2 К І також; П правильно древѣ.
3 К І і П також; однак потрібно

в По\н]тѣ.
4 П маємо ще кйтра лѣ...
5 К І нижче маємо ще статтю

cothurnatus) (йбове(н), изящ(ъ)ны(й).
® К І також; П правильно крйстель.
7 К І правильно ковшъ.
8 П також; К І удъ, ставови(х) ко(с)-

те(й) ко(н)цѣ.
9 К І і П правильно лобъ, чаша главы.

10 К І помилково главобѣшуся.
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crastinus, утрни(й). заутрны(й),
crastino, заутра1,
erasis, растворенїє,
crassivenium, ро(д) кленя,
crassus2, толъстъ, дебел(ъ),
crassamen, crassamentum, crassi[ti]es, де-

бе(л)ство, то(л)ъстота,
crassescere, то(л)стѣти, дебелѣти,
crasse, толъсто, дебело,

crate[a]egon[on], плоденецъ трава,

crater, cratera, а(е), чаша,

crateri[t]es, кратеритъ8 бысе(р),
79 c[r]ater[r]a, вѣдро, И
зв- crater[r]a, вѣдро, водоносъ,

crates, крата,
craticula, кра(т)ка,
cratitius, кратисти(й)4 * *,

cratio, is, браню,
cratos, держава, могу(т)ство,
сге

creber, часты(й),
crebrfo], crebriter, часто,

crebritfajs, часто(ст), частина,

crebresco, ро(з)сла(в)ляюся,
crebrisurus, ограда,
credo, вѣрую, мню,
creditur, вѣруе(т)ся,
creditum, залогъ длугь,
creditfor], взаймъдавецъ, зае(м)никъ,
creditrix, взаймъда(в)иа8,
credentia, увѣреніе,
credul(us), удобовѣрны(й),
credulitas, удобовѣр'іе,
credibilis, скороувѣряющи(й),
credibiliter, подобовѣрите(л)но,
cremasteres, жылы®,
crementum, ращеніе,
cremium, сухль?, сушило,
cremo, палю,
cremor, aris, юха, поли(в)ка,
crena(e), aru(m), нарѣзаніе, насѣченіе,
creo, as, творю,

creabilis, творите(л)ны(й),

1 К I заутро.
2 Літера г в оригіналі кирилична (р ).
3 К I кратеры(й).
4 К І помилково крати(н)ны(й).
8 К I правильно взаимодавица.
В оригіналі маемо виправлення, тому

літера ы після ж невиразна; над
останньою літерою ы закреслено
помилкову надрядкову й.

7 В оригіналі маємо виправлення
літери х з іншої, тому над рядком написано

ще раз х, а під рядком написану х

закреслено.

creator, творець,
creatio, твореніе,
creatrix, творите(л)ница,
creatura, тва(р),
creoaccabos, мясора(з)дроблєнїе кровію

и тукомъ,
сгера(е), козы,

creperus, су(м)ните(л)ны(й), неи(з)вѣ(ст)-
ны(й),

сгері, кощуны мясопустніи,
crepida, са(н)далия, сапогъ,

crepidula, сапожецъ,

erepi dari (us), сапогошвецъ, сапо(ж)ны(й),
са(н)да(л)ны(й),

crepidat(us), в сандалыя юбуве(н),
crepido, nis, крагъ1, брегъ, конецъ,

crepo, трещу2,
80 crepitulum, crepitaculu(m), crepitacillu(m),

бряцало, звоно(к), //
crepax, трѣскающи(й),
crepiftujs, звукъ, трѣскъ3, шумъ, пли(щ),

crepundia, orum, дитинний дари,
crepusculum, мракъ,
crepuscia, мракоро(д)ная,
cresco, расту,
crementum, ра(з)множенїе,
cretio, ращеніе,
creta, крата4, глина бѣлая,
cretula, глинъка бѣлая,
cretaceus, глиняни(й),
cretatus, убѣленни(й) глиною,

cretfaejfodina, руда глинястая?,
cretosus, глинясти(й),

. cretinos, со(л) бабя трава,
creticus, крит(ъ)къ, нога стихо(т)во(р)ная,
crevi, и(з)растохъ,
егі
cribrum, решето,
cribro, as, сѣю®, потрасую,
cribrarius, рєше(т)ни(й),
crimen, вина, преступленіе,
criminale, (:су(д) © главу) обвиненіе7,
criminaliter, юбвинен(н)ѣ,
criminosissime, досадите(л)нѣ ве(л)ми,

1 К I правильно кра(й).
2 К І також; П трещу, троскои$,

іиумліЬ ра(з)сѣдаю(с); П нижче маемо

ще статтю crepito тоже.
3 К I трѣскъ, звукъ...
4 К I правильно крита.
8 К І немає цієї статті.
® В оригіналі після t закреслено якусь

літеру; К І потрусую.
7 Круглі дужки в оригіналі; К І по¬

милково судъ оглавъ з(ъ)а>б(в)ыненіе;
П (судъ (£> главу), (обвиненное.
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criminosus, оклеветающы(й), соболгаю-

щы(й)1
criminose, <обо(л)гате(л)нѣ,
criminari, ©бо(л)гати,
criminatio, <обо(л)ганїе, юклеветанїе,
crinantemon, кринъ,
crines, в(ъ)ласи,
crinalis, в(ъ)ласисты(й),
crinale, предѣлница,
criniger, в(ъ)ласоносецъ,
crinire, в(ъ)ласы растити,
crinitus, в(ъ)ласятъ,
сгіпіпа, маст(ъ),
crinomenon, предложеніе,
crinon, кринъ чермны(й)2,
crinonia, кущъ кри(н)ни(й),
crios, гре(ч)ка,
crision, воловы(й) языкъ,

crisis, ю(т)мѣнені'е недуга, ра(з)су(ж)-
дєнїє,

crispina, «стр...8 те(р)нїє,
crispus, кудравы(й),
crispo, кудєравю,
crispans, кудерающы(й)4,

80 cr...ismos[?]5 *, шумъ во(д)ны(й), пото(ч)-
3B ны(й), //

crispisulcans, кудеравобряздящы(й),
crista, гребен(ъ) у кура, чубъ,
cristula, гребенецъ, чубецъ,
cristatus, гребенисты(й), чубаты(й),
crita(e), судій,
criticus, судни(й),
crithasis, недугъ кон(ъ)ская,
crithe, ячъмѣнь8 на юцѣ,
сто

crobylos, хохо(л),
crobyssum, расхо(д)ны(й)? меншы(й) трава,
crocall[i]s, вышневы(й) каменъ,

crocare, crocitare, кракати, кранїе8,
crocias, крокочокъ [?]8 каме(н).

1 К I статей criminosissime,
criminosus немає.

2
В оригіналі після р затушковано

якусь літеру.
3 В оригіналі маємо виправлення

початкового помилкового (й(ст) на місці ю;
останню літеру не можна розібрати;
К І острог.

4 Пор П кудгрявющій..
8 Потрібно crinismos.
8 К І ячмикъ.
7 К І правильно росходникь.
8 К І також помилково крикати(й),

кранїг; П правильно crocare крйкати;
crocito то(ж); crocatio краканїг.

К І правильно крокосокь.

crocinum unguentum, крокочиная1 ма(ст),
crocis, idis, паучникъ трава2,
crocodilus, ко(р)кодылъ,
crocodilinus, ко(р)коди(л)ны(й)3,
crocodilium, юсе(т) чо(р)ны(й) трава,
crocomagma, крокосовыд масти дро(ж)-

д'іе, елей,
crocomerion, язы(ч)ки сивый,
crocopeplos, крокосоры(з)ны(й),
crocota, crocotula, крокосовая риза,
crocotularius, дѣлате(л) тыхъ рызъ4,
crocotilum, худое,
crocoti[ti]um, дѣло хлѣботво(р)ничее,
crocus, крокосъ,
croceus, крокособы(й)8,
crocatus, крокособаты(й)8,
crocuphantia, утвари главия7,
crocuta, волъкъ еѲиюпски(й),
сгоііа, вѣнецъ, круна8,
crommion, че(р)вле(н)ни(й) лукъ,
сгопо, кронъ трава,
crotalia, бисери звинящ'ія,
crotalum, бряцало, звяцало,

crotalus, красоручникъ9,
crotaphita(e), часты тѣлесні'А, жиламы

и а(р)тириямы соплєтє(н)нїй,
croton, onis, крекучка,
cru

crudalia, crudaria, жила сребрная,
crudus, суровы(й)10 11,

cruditas, сурово(ст),
crudescere, суровѣти,

81 crudelis, суровы(й), люты(й), //
crudelitas, люто[с]т[ъ], же[с]токо[с]т[ъ]п,
crudeliter, люто, жестоко,

crumena, мошна12, тоболецъ, пира,
eruor, кровъ, посока,

1 К I правильно крокосовая.
2 К І немає цього слова.
8 П нижче маемо ще статтю crocodilea

лаино крокодйла зг(м)наго.
4 К 1 немає цього слова.
8 К I правильно крокосовы(й).
8 К I кроко\со]вати(й).
7 К I правильно главнія.
8 К І помилково крулля; пор. П корона.
0 К I також; П правильно красорѣч-

нікъ.
10 К І помилково дарови(й), причому
літера д в оригіналі латинська (d).
11 Дописано іншим почерком замість
закресленого помилкового суровость;

нижче закреслено також ще раз

помилково написану статтю crudescere
суровѣти.
12 К І помилково мощъна.
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cruentus, кр(ъ)вави(й),
cruentior, крвав(ъ)ши(й),
cruentius, крвавѣе,
cruento, крвавю, ©крвав(ъ)ляю,
crupellarij, ©руженос(ъ)нии воини,
crus, ris, голенъ,
crusculum, голѣнка,
cruricrepide, aru(m), юков(ъ)ници,
crurules, нас(ъ)тегави, сапоги,

crusma, ким(ъ)валъ, браиало,
crusta, кожа, с(ъ)корупа,
crustare, ©кожити, ©бѣлити, калити1,

crustatfujs, окалянъ, убѣленъ,
crustarius, обѣлителъ,
crustarius, бѣлилъни(й),
crustosus, с(ъ)корупленни(й)2,
crustula[ta], хамони Іереи3 s, колачи,

crustum, удъ, часто4 *,

crustularius, хамонникъ, колачникъ,

crust[u]mina, грушки чр(ъ)мнид,
crux, крес(ъ)тъ,
crucio, том(ъ)лю, мучу, рас(ъ)пинаюв,
cruciatus, crucimentum, мука, страс(ъ)тъ,
cruciabilis, мучителни(й), люти(й),
cruciabilitas, мучителство, томление,
cruciabiliter, мучителнѣ, томлителнѣ®,
cruciarius, мучими(й),
crucifigo, рас(ъ)пинаю,
crucinnum vinum, те(р)пкое, ©строе

вино?,

сгу
crymedes, ©чневица8,
crysperchis, мошночув(ъ)ствие,
crypta, ве(р)тепъ, пещера,

crypticus, сокровенъ,

crfyjptoporticus, хладникъ9,
crystallus, хрусталъ10,
crystallinus, хрустал(ъ)ни(й)и.
ctenes, прє(д)нїи зуби,

1 Дописане іншим почерком: пор. К 1
помилково кулити.

2 Над літерою е в оригіналі зайва
надрядкова н.

3 К І правильно Іере(м).
4 К І правильно частъ; П часть.
6 К І немає цього слова.
® К І правильно томите(л)ні.
7 К І ыстрое те(р)пкое вино.
8 К І правильно (огневица.
9 В оригіналі перед літерою л

затушковано іншу, а х дописано.
10 В оригіналі літера у виправлена

з и; К І кришталь.
11 В оригіналі у виправлено з и; К І

криста(л)ны(й).

cub
cuba, ложе, возокъ, ©дръ,
cubitus, fls, лакотъ,
cubitalis, лакотни(й), лак^ь^евиїй)1,

8і cubitale, возглавиє, //
3B'

cubo, as, лежу, слагаю2,
cubito, тожъ, лягаю3,
cubatus, fls, леженїе,
cubit[u]s, тожъ,

cubile, ложе,
cubiculum, клѣть, ложница,
cubicularius, посте(л)никъ, кувикулярї(й),
cubicularis, cubicularius, ложни(ч)ни(й),

постє(л)ни(ч)ни(й),
cubicularij, посте(л)ни(ч)нїй стражїе,
cubitor, fojris, спалецъ, спякъ,
cubus, четверуго(л)ная ко(ст),
cuc

cucubo, as, гучи(т) сова, пугаю,
-

cuculis4, каптуръ, клубукъ,
cuculus, кукавица птица,
cucullus, клубукъ, кукулъ,
cucullatus, ©дѣянъ клубукомъ,
cucumella, котелекъ6, сосудецъ ©гу(р)цевъ,
cucumer, ©горекъ®,
cucumis anquinus, песѣ(й) ©горекъ7 трава,
cucumerarium, ©горокъ8 а(л)бо ©го-

(р)[оч]никъ9,
cucumis, ро(д) зе(л)віевъ, ©горокъ10,
cucurbita, ко(р)бъ трава ©гра(д)ная,
cucurbiti(n)us, ко(р)бовы(й),
cucurbitarium 11

cucurbitarius 12

cucurio, кукурѣчу, -каю,
cudo, is, кую,
cudo, nis, шлемъ кожаны(й),
cuias, коестранъ,
cujus, чы(й),
cujusmodi, какїй, каковы(й),
cui

culcitra, постилало, матерацъ,

1 К І помилково мектви(й).
2 К І сплю.
3 К І лягую.
4 В оригіналі написано кирилицею

(кукуліс), хоч треба cuculio.
6 К І котелокъ.
6 К І огорокъ.
7 Також.
8 В оригіналі друге о виправлене з е.
9 К І правильно тільки (огорочникъ.

10 К І (огорокъ, ро(д) зе(л)вїевь.
11 К І, в інших московських списках,

П також немає перекладу.
12 Те ж.
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culcitrula, тожъ, подушка,
culcitula, подушка,
culeola, плѣска з юрѣхо(в)

зеленыхъ,
culeus, тоболецъ, пира, тломъ1,
culearis, тобо(л)цеви(й),
culex, комаръ,
culigna, келихъ,
culina(e), убогихъ погрѣбалище,
culina, пова(р)ня, храмъ юка(л)чны(й)а,
culinarius, пова(р)3,
culmen, ве(р)хъ,
culmus, стеблие,
culpa, вина,

82 culpo, as, виную, пови(н)на творю, //
culpatio, culpito, виненїє,
culter, ножъ4 *,

cultellus, ножыкъ,
cultellare, срѣзати,
cultellatus, юстры(й), ножоватъ.

cultratus, тожъ,
cultrarius, ножовныкъ, жрецъ6,
cultus, кра(с)ны(й), зе(м)ледѣланъ,
cultus et cultio, красота, зе(м)ледѣл'іе,
служба,

cultum, ti, поле, нива,

cultor, cultrix, красите(л), юрамъ, слу-
жите(л)нїца,

cultura, дѣланіе, зе(м)ледѣлі'е,
cul[u]llus, скудє(л),
cum

cum, съв, внєгда, егда,
cumatilis color, влъне(н)ны(й) ша(р),

во(л)нови(д)ны(й)7,
cumba, что cuba,
cumera, комора жи(т)ная, жи(т)ница8,
cumerum, сломянъка сосудъ,

cuminum, или cyminum, килы(м)ъ9,
cumulus, купа, тлъща, то(л)па,

1 К I правильно тломокъ.
2 К I ... а>ка(л)чни(й), щв(н)нуіиа;

П правильно сокалчный, щегнуша.
3 К I пова(р) (іжа(л)чны(й)

(помилково); П поварный, сокалчный
(правильно).

4 Літера н в оригіналі латинська (л);
К І помилково то(ж).

6 К І немає цього слова; П зрвцъ.
6 К І немає цього слова.
7 К І після нього маемо ще іи(р).
8 К I жи(т)ницы.
9 Треба киминъ; пор. П киминъ;

К І переплутано статті cumeru(m) i
cuminum, тому до статті cumerum написано

помилковий переклад кими(н).

cumulo, то(л)пю, купю1,
cumulatio, скупленїе,
cumulatus, совокупленъ,
cumul(ati]m, нарѣчие. купно2,
cumulate. юби(л)но, по(л)но,
cumularissimi, юби(л)нѣ(й)ший3,
cuna(e), arum, яслы,

cuncti, вси,

cunctor, ме(д)лю, бавлюся,
cunctatio, ме(д)ленїе,
cunctator, ме(д)лите(л),
cunctans, tior, ssimus, ме(д)лящый,
cunctabundus, ко(с)нящи(й), ютягаю-

щы(й)ся,
cunctanter, лѣниво,
cuneus, клинъ, ликъ4,
cuneolus, клинонъ6,
cuneare, законъчити, заклинїти8, рос(ъ)-

цѣлити,
cuneatus, клинясты(й),
cuneatim, плъкамы,

cuniculus, кроликъ, яма, то(к), ле(ст),
cuniculatim, по(д)ступнѣ, ле(ст)нѣ,
cinicularius, по(д)копатель,
cunictujlosus, ямоваты(й),
cunila, чребрецъ? трава,
cunilago, хластная8 трава,

82 cunilingi, ме(р)зский, гнюсный, //
зв cunire, гнойти, ла[й]нити,

cufnjnus, сра(м)ны(й) удъ же(н)ски(й),
ложесна,

cunizamys, что cunilago,
сир
сира, де(л)ва, ка(д), чванецъ, чванъ,
cupedia(e), arum, сладопищїе. брашно-

сластїя9,
cupedia, a(e), то(ж), любопищие,
cupedula, тожъ,
cupedinarium forum, сладопищное про-

далїщє,
cupedinarius, сладопїщия творецъ,
cupes, is, любола(ст)ны(й), ласкосе(р)-

ди(й),
cupedo, nis, похо(т),

1 К І закреслено то(л)пю, тупю,
а іншим почерком дописано собираю,
умножаю (літера м в оригіналі латин

ська т).
2 К І помилково крѣпко.
3 К І помилково юбы(л)ти.
4 К І маємо ще полкъ.
6 К І правильно клинокъ.
6 К І заклинити, зако(н)чити.
7 К І правильно чебре(ц).
8 К І правильно хластяна трава.
9 К І помилково браиінославствїа.
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cupiditas, тожъ, вожделѣніе,
cupressus, кирарисъ1,
cupressinus, кипарисовы(й),
cupresseus, тожъ,

cupressetum, кипарисина,
cupressifer, кипарисоро(д)ны(й),
cuprum, мѣдь,
cupreus, мѣдяны(й),
cur
cur, в(ъ)скую, почто, чесо рады,

cura, попеченіе, печа(л), тщаніе,
cural[i]s, что c[r]urules,
curantia, что cura,

curiosus, ©плазиви(й), любопи(т)ны(й),
curiositas, ©плазство, любопитство,
curiose, ©плазѣвѣ,
curia, прето(р), совѣ(т)ни(й) домъ, бра(т)-

ски(й) до(мъ]2,
curiales, совѣтницы,
curiatus, судылищны(й), прето(р)ны(й),
curiatim, брате(р)ско3,
curio, совѣтоначалникъ, преднѣ(й)ши(й)

бра(т)4 *,

curionatus, совѣтонача(л)ство,
curiorium, мѣдь,
curo, as, тщуся, пекуся, печалюся, лѣчу,
curatur, тщи(т)ся,
curatus, ©пасно со(т)воренъ,
curate, ©пасно, тщаливѣ,
curator, дѣлате(л), стройте(л), намѣ(с)-

никъ,

curatio, curatura, улѣчен'іе, ©паство,
стройтє(л)ство®,

curatoria, намѣсниц(т)во, ©пєку(нст)во,
сигах, тщалывъ,

сигсиїіа, ве(л)буди порабл(ъ)ній8, ужа,
curculio, артири(й), го(р)таноустїе, червъ

житны(й),
83 curionia sacra, совѣтоначалънико(в)? же(р)-

твы, требы, И
curis, ратище, копіє,
curmi, пиво,
curmundula, грушки сла(д)кїє,
curothrophium, сиропитателъница,
curro, бѣгу, теку,
currens, бѣгущи(й),
curritur, бѣжится,

1 к I правильно кипарисъ.
2 Кінець слова залито чорнилом; КI

немає цього слова, пор. П до(м).
8 К I бра(тс)ки.
4 К І немає цього словосполучення.
6 К I паство, улѣченіи, строите(л)-

ство.

К I правильно кораблнїи.
ї К I совѣтонача(л)никъ.

curso, as, бѣгаю,

cursito, тожъ,

cursus, fls, cursura, бѣгъ, теченіе,
cursor, бѣглецъ, поселъ,
cursorius, бѣгате(л)ны(й),
cursim, скоро
currus, возъ, колесница,

curriculum, возокъ,

curriculo, бѣгомъ, скоро,
curruca, пег(ъ)жа лСъ^гица1,
curtus, кратки(й),
curto, as, сокращаю, урѣзую,
curulis, возовы(й),
curvo, кривлю, приклоняію]2, съгибаю,
curvatus, укривленъ, согбе(н), прикло*

не(н)3,
curvatio, скри(в)лєнїе, согбенъ4,
curvatura, curvamen, тожъ,
curvesco, кривлюся, согибаюся,
curuipes, кривоноги(й),
curvifrons, кривочолы(й),
cuso, что cudo,
cus

cuspis, ратище, конецъ, желѣзш-.

cuspido, и(з)©страю, ©стрю,
cuspidatus, ко(н)чаты(й),
cuspidatim, изющре(н)нѣ,
custos, храните(л), стражникъ.
custodio, стерегу,
custodia, стража,
custodia, узылище,
custoditd, сохранно,
custoditifo], стрежєнїе,
custoditum, стрєжє(н)ное,
custodela, что custodia стража, храненіе,
cutis, кожа,
cuticula, кожица,
cuticularis, кожны(й),
суа
cyamea, бобовы(й) каме(н),

83 cyamus, бобъ, //
B

cyanos, лазу(р)6 би|с]ер,
cyamus, сочевица8.

cyaneus, сины(й),
cyathvs, чашка, келишокъ,

cyathisso, as, в(ъ) чашу наливаю,

cyb

1 Після літери л в оригіналі закреслено
с; К I правильно птица.

2 Пор. К I приклоняю.
3 Останні два слова написано іншим

почерком; К I кривле(н), согбе(н),
приклони (н).

4 К I правильно согбгнїг.
6 К I лазо(р).
8 К І немає цієї статті.
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cybisteres, нуряющии мета(л)ники1,
cybistema, ро(д) скаканя,

cybium, ту(н)чикъ2 риба,
cychramus, крастєль велики(й),
cyclaminus, хлѣбъ свы(н)ны(й),
cyclas, рыза же(н)ская долъговата8,

cyclad[at]us, в(ъ) рызу ©дѣянъ,

cygnus, лебедь,
cygneus, лебедевы(й),
суі
cyl[i]ndrus, круглое, камикъ кили(н)дръ,
cylindraceus, округлодолъги(й),
cylindrites, камень4 *,

cylisma, калъ,

суііх, чаша,

cyllastris, ячме(н)ни(й) хлѣбъ,
cyllo, nis, недужни(й), малакия,

сут

сута, по(д)чесъ капу(ст)ни(й),
cymatilis, водособра(з)ная риза,
cymosus, по(д)чесны(й),
cymba, лодїя8, чолънъ,

cymbulfa], лодї(й)иа, чолъникъ,

cymbalum, кимвалъ,

cymbalissare, на ки(м)вале(х) звяиати,

cymbalistes, кимвалобряцате(л),
cymbion, чаша чолъновидная,

cymindis, сова,

cyminum, киминъ®,
суп
супа, древо арави(ст)'ское, ша(п)ка ла-

кедемо(н)ская,
cynacantha, рожа полъная.

cynamolg[u]s, птица ара(в)ская,
cynanche, дихавица недугъ,

cynarifcja, жабїя ко(ст)ка,
cynegefticja, orum, (описаніе звѣроло(в)-

ЛЄНЇА,
cynips, песѣ(й)1 муха,
cynocephalea, песѣя глава трава,

84 cynocephalion, песѣ(й) ленъ2, И
cynocrambe, бажа(н)на трава,
cynoctomon, жабїя костка,

cynodontes, острозубые,
cyfnjoglossos, песѣ(й) язикъ трава,
cynomafzjon, лепчица че(р)ная трава,
cynomorion, гнѣздо трава,
cynom[y]a, песѣя муха,
cyno[r]rhodon, по(л)ная рожа,
cynosbaton кущъ терніе песѣе,
cynosorchis, лисия я(й)ца т(р):,
cynozolon, лепчица,

cynum, к[р]ушецъ3, руда,
сур
cyparissias, соснъка малая т(р):,
cyperos, каштанъки зє(м)нїа,
cyphi, Ѳиміяма устроеніе, сложеніе4,

cypifrjus, юстрыжъ вонъны(й),
сурогоп, ро(д) езернаго зелія,

cyprynus, ка(р)ныб, кара(с), кар(пъ),
cypseli, ро(д) ластовицъ,

сугпеа, сосудъ винъны(й),
cyssus, кисъ, блющъ,
cystiliti, камен(ъ),в(ъ) губицахъ рожде(н)®,
cytinus, шипшанъ цвѣтъ,
cytisus, щодренецъ,

da

dactylus, пръстъ, дакте(л)7,
dactylicus, дактиловы(й),
dactylion, пе(р)стень,
dactylotheca, пє(р)стєнохранїтєлнїца,
dactylis, лоза нєповязана,

dactylion, сочница трава,

dacitia, даръ,
da(e)mon, бѣсъ, дѣмонъ,

4

1 К І помилково нуряючы(й), мета(л)-
ны(й).

2 К І помилково то(н)чикъ.
3 К І немає цього слова.
4 К I камены.
8 В оригіналі літера о наче

виправлена з ю; К І ло(д)ка.
6 К 1 помилково кимикъ.
1 К І помилково докто(л).

D

d a(e)monicus, дѣмонски(й), бѣсовъ,
da(e)monium, бѣсы,

84 dagna[d]es, пгичищи егѵпетскій, И
зв dalmatica [vestis], да(л)матицкая рыза,

dalum, вѣтрило меншеє,
dacitia, даръ,
dam
dama, ланы, се(р)на,
damassonium, во(д)ны(й) пузы(р), пугвица,

1 К I лесѣ; П правильно песіа.
2 К І статті cynips i cynocephalea

переплутано.
3 Пор. К І круиіецъ.
4 К І Ыміама сложеніе, устроеніе.
5 К I правильно ка(р)пъ.
Останнє слово дописано іншим

почерком; К І помилково в губыса(х).
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damium, та(й)ная же(р)тва,
damnas вмѣсто damnat(us), (осужденъ,
damnum, тщета, (обида, в(ъ)редъ,
damnifico, (обижу,
damnigeru[lu]s, (обидоносецъ, собидя-

щи(й),
damnosus, тожъ,

damnosior, вреднѣ(й)ши(й),
damnose, вре(д)нѣ,
damno, as, (осуждаю,
damnatio, (осужденіе,
damnatus, us, (осуждененїє,
damnatorius, (есуждающи(й),
damnatoria tabella, скрижалъ (осужденія,
damnatus, (осужденъ,
dan

danae, бобковое древо алеЗанъдри(й)ское,
danisftja, заемникъ, лихо(имца),
danisticus, лихоймни(й),
danunt за dant, даютъ,

dacrimafs], слеза,

dap
daphnia, бисеръ,
daphnoides, барвѣнокъ,
daphon, садъ бобковы(й),
daps, pis, пищаи(з)(оби(л)наяисла(ст)ная,
dapifer, пищеносецъ,

dapino, as, пищу и(з)гото(в)ляю (оби(л)ну1,
dapalis са(е)па, разли[чно]пищная2 ве¬

чера,

dapaticus, великолѣпи(й),
dapatice, преи(з)лишнѣ, попремногу,
dapsifUe, тожъ, изюбилъно,
dapsilis, (оби(л)ны(й), гобзованъ,
dapsiliter, что dapatice,
dapsa, родъ требы,
darsisan, те(р)ніе бѣлое,
dardanium, ро(д) да(р)да(н)ския утвари,
dasia, густая,
dasypus, кроликъ звѣръ,
datus, да(н)ны(й),
dat

85 datus, fis, даяніе, дарованіе, //
datum, тожъ,
datuiri, воздатися,
dato, as, даваю,
dator, датєль,
datio, даяніе,
datarius, дате(л)ны(й),
datatim, туне, даро(м)ъ3,
dea

1 К 1 немає цього слова.
2 Пор. К І различнопищная.
3 К І нижче маємо ще статтю dauc(us)

мо(р)ковъ по(л)ная, по(с)те(р)накь.

de, (о, (о(т), съ, и(з)1,
dea, богиня,
deacinatus, ючищен(ъ), <ах...ндоженъ2,
dealbo, побѣляю, убѣляю, повапляю,

dealbatus, повапленъ, убѣленъ,
dealbatores, убѣлітеліе,
deambulo, хожду,
deambulatio, похожденіе,
deambulatorium, мѣсто ходное, ходилиіце,
deamo, люблю зѣло,
dearmatus, изюруженъ,
deartuo, as, исчлѣневаю, члѣни (о(т)сѣкаю,
dearticulatio, исчленовеніе,
deauro, позлащаю,
deb

debacchari, пяно бѣситися,
debellare, побѣдити, поразити,
debellatus, побѣжденъ, пораженъ,
debellato, пораже(н)нѣ3,
debellator, побѣдите(л), поразите(л),
debeo, до(л)женъ е(с)мъ, имамъ,

debitor, долъжникъ,

debitio, шдо(л)жєнїе,
debitum, долъгъ,
debituiri за debitumiri, юдо(л)житися,
debitus, а, um, долъженъ4 * *,

debibo, испаяю®,
debilis, немощни(й), слабы(й),
debilito, юслабяю,
debilitari, юслабити(с), и(з)немощи,
debilitas, изнеможеніе, слабо(ст),
debilitatio, тожъ,
deblatero. разглашаю, блядословлю,

шглаю®,
debrior, упияюся,
debuccinare, трубыти,
dec
decachinnari, ручати(с)7 с кого,

85 decachordum, десятострунїє, И
3B decac[u]mino, as, з(ъ)сѣкаю, (обсѣкаю,

decadorus, до(л)го десятодла(н)ны(й)8,
decalcatum, повапеле(н)ное9,

1 К І немає цього слова.
2 К I (очище(н) (й(т) ви(н)ны(х)

зе(р)нъ; П також.
3 К І нижче маемо ще debelland(us)

побідите(л)ны(й), поразите(л)ны(й);
П debellandus без перекладу.

4 К І немає цієї статті.
6 К I правильно испилю.
3 К І немає цього слова.

* К I правильно ругатися.
8 К І теж помилково до(л)годесято-

дла(н)ны(й); П правильно долгъ деся-
тодйнный.

9 К I правильно повапл&(н)ное.
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decalogus, десятерозаповѣд'іе,
decameron, десяте вещъми сложенъ1,
decanto, as, ро(з)глашаю, сла(в)лю,
decaphoron, десятоносная колесница,

decaproti, дєся(т)ници,
decapulo, as, прелїваю, испо(л)няю,
decarchos, десятоначалъникъ,

decas, дєся(т)ница,
decavlesco, в(ъ) пе(н) ворастаю8, дре(в)-
яѣю,

decedo, уступаю, умираю и п(р):,
decessor, уступите(л), предокъ,
decessio, уступленїе, ©(t):,
decem, десять,

december, дека(м)вры(й),
decemdium, десятодневїе,
decemjugis десятоснозны(й) возъ,

decempeda, десятостопная мѣра,
decempedator, деся'тостопни(й) мѣрите(л),
decemprimi, что decaproti,
decemscalmus, десятовє(с)лная лодїя,
decemviri, десят(ъ) мужъ,
decemviralis, десятомужъни(й),
decemviratus, десятомужества санъ,
decennale, десятолѣтное,
decennis, десятолѣтны(й),
decies, десяты(ж)ди3, десятицею,

decimus, десяты(й),
decimum, что decies,
decimanus, десяты(й),
decima(e), arum, десятины,

decimo, as, ю(т)дєсятствую, десятину бе-

РУ.
decimodia, десятомѣрие, спу(д),
decermina plur, о(т)торжє(н)ное4 вѣтвие,
decerno, становлю, законополагаю, устав¬
ляю,

decretus, установленъ,
decretum, уставъ, узаконеніе,
decretorius, постановите(л)ны(й)5 *,

decerpo, <о(т)торгаю,чз®,
decerto, as, ратую, войн(ъ)с(т)вую, сваруся,
decertatur, воюе(т)ся и п(р):,
decertatus, поборенъ и п(р):,
decertatio, побѣжден'іе, препрѣн'іе,
decertatorius, поборите(л)ны(й),

1 П також; К I десятесложе(н) вещъми-
2 К I возрастаю.
3 К I десятотыжды.
4 В оригіналі виправлене з

помилкового (о(т)роже(н)ное; К І помилково

(о(т)роженное.
5 К І постановлю(н), поставите (л)-

нї(й); П тільки поставителный.

we К І (о(т)торгаю: ~г; П <о(т)торгаю,
з. (тобто зторгаю?).

86 decet, подобаетъ, до(с)той(т)1, лѣпо е(ст), //
decens, подобающи(й), присто(й)ны(й),
decent iss imus, присто(й)н ѣ(й)ши(й),
decenti[a], присто(й)но(ст), лѣпота,
decent[e]r, лѣпно, красно,
decido, <о(т)сѣкаю, обрѣзую,
decisio, опредѣленіе, ра(з)су(ж)деніе,
decido, низъпадаю, упадаю2,
deciduus, низъпадающы(й),
dicidium, западъ,

decipio, прельщаю,
deceptor, пре(л)стите(л), ~

decipula, по(м)ча3, имела, Амо(с): г,

decir[c]ino, as, окружаю,
deciremis з(ри), что decemscalmum,
declamo, кричу, вопию,

declamito, то(ж) и вѣт'і(й)ствую,
declamator, вѣти(й)ски(й) учнкъ,
declamatio, вѣти(й)ское обученіе,
declamatorius, вѣті(й)скому обученію слу-
жащы(й)4,

declarare, изя(с)няю, показую5,
declaratio, изясненїе, изявленїе,
declino, скланяю. уклоняюся,
declinatio, склоненіе, у трые®,
decli(v)is, приклоненъ, похо(д)ни(й), стром-

ните(л)7,
decli(v)itas, приклоненіе, похо(д), стре(м)ни-

на,

declino, скланяюся8,
decollo, as, усѣкаю9,
decolor, злошарні(й), бе(з)мѣстны(й),

злообра(з)ны(й),
decoloro, оче(р)няю,
decolorfo), тожъ, ша(р) отираю, тлю,

decoloratio, иіаропремѣненіе, бе(з)ша-
ріе10,

decoquo, извараю, изнутраю11, изсякаю,

decoctus, изваренъ,
decoctor, изварите(л), изнурытел(ъ),
decoctior, изваре(н)ни(й)12,

1 К I достои(т), подобаю(т), лѣпо

е(ст).
2 К I (опадаю.
8 К І помилково к(ъ)мча.
4 К І помилково служащимъ.
5 К І перед перекладом іншим почерком

дописано изявляю.
® К І правильно склоненіе, у-, при-.
К 1 правильно стромнителе(н).

8 К І стаття не повторюється.
9 К І по милково (осѣкаю; пор. П

усѣкаю.
10 К І бе (з)шаріє, иіаропремѣненіе.
11 К І правильно и(з)нураю.
12 К І правильно изваре(н)иіи(й).
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decoctum, изваре(н)ное,
decoctus, Os, изваренїе, изсяченїе1 2 3,

decoctura, тожъ брашенъ8,
decor, красота, блголѣп'іе,
decorus, красны(й), блголѣпны(й),-образ-

ны(й),
decorissimus, достолѣпны(й),
decore, блголѣпно,
decoro, крашу, почитаю, говѣю,

decortico, as, состругую кожу, искораю

древо8, И
86 decorticatus, оструженъ,

decorticatio, оструженіе, искореніе,
decotes, обєтшалїа,
decrepiti, старий,
decrescere, умалитися, убыти,
decubo, as, лежу,
deculco, as, попираю,

deculpatus, порочны(й),
decumbo, возлагаю4 * *, возлежу,

decupa, о(т) прєкупки,
decuplus, десятогубны(й), -кра(т)ни(й),
decures, дєся(т)онача(л)ници,
dec[u]rio, деся(т)никъ, дєсятонача(л)ни(к),
decuria, дєся(т)ня8, дєсят(н)ица,
decuriare, дєсятити, на дєся(т) дѣлити,
decuriatio, дєсятенїе, на деся(т) ро(з)дѣ-

ленїе,
decuriatus, fls, то(ж).
dec[u]rionatus, fls, дєся(т)ничєство,
decurro, is, утѣкаю, избѣгаю, и(с)хожду,
decurritur, избѣгается,
decursus, fls, decursio, истеченіе, исхо-

ждєнїе®,
decursorium, истѣкалище, то(ж),
decurtatus, сокращенъ,
decusfsjis, крестъ7,
decusso, as, крестъ наче(р)таю,
decussatim, крестообра(з)нь8,
decutio, сотрясаю9,
decussfls, сотрясеніе.

1 К I маемо ще браиі&нъ.
2 К І тільки тожъ.
8 К I состру[г]ую кору, искоряю др&во;

П состругую кору, искоряю.
4 Пор. К I возглягаю.
6 К І і П десятная.
К I правильно и(с)ходище.

7 К І помилково десятоярїе, кре\с]т;
П правильно десятоассарїе, крестъ.

8 К I неточно к(ъ)ре\с]т(£>бразно;
П правильно крестоюбра(з)н<й.

9 К І помилково сотрясеніе, а статтю

decussus пропущено.

dedecet, неподобаетъ, непристойГт)1, недо-

стойтъ,
ded
dedecus, безмѣстіе8, бе(з)честіе,
dedecor, dedecorus, бєзче(ст)ни(й), без-

мѣстны(й),
dedecoro, безчєствую, бє(з)чєщу, бе(з)-
образую,

dedecor[o]se, безчеслънѣ8,
dedico, as, посвящаю, обѣтую.

dedicatio, посщеніе, обѣтованіе,
dedignor, aris, неудостойваю, нєрачу,
dedignatio, неудостоєнїе, нєураченїе,
dedisco, ©(т)учаюся, о(т)викаю,
dedo, is, по(д)даюся, удаюся,
deditus, по(д)дани(й),
deditim, по(д)данѣ, смире(н)нѣ,
deditio, подданство,
dedocere, о(т)учити,
dedoleo, о(т)болюю4,

87 dedolo, as, тешу, отєшую8,//
deduco, о(т)вожу.
deductio, ю(т)вождєнїе,
deductor, о(т)водитєль, прево-, вождь,
deductior. то(н)шы(й),
deerrare, съблудити,
def

defa(e)(c]o, as, исцѣжаю о(т) (д)рожди(й),
defalcare, скосити, съжати8, посѣти,
defamo, хулю, безчещу, бе(з)славлю, зло-,

defamatus, обезчещенъ,
defatigo, утруждаю, мучу,
defatigatus, утомленъ?, утружденъ,
defatigatio, утружденіе, утомленіе8,
defendo, заступаю,
defensor, заступникъ,
defensio, заступленіе,
defenso, as, тожъ,

defensito, as, тожъ, заступаюся,

defensuiri, защититися,

defero, приношу, обвиняю,
deferveo, о(т)киплюю,
defervescere, о(т)кипити9, о(т)врити,
deferveffjatio, as, раздизаю,

1 К І немає цього слова.
2 К І перед ним іншим почерком

дописано поносъ.
3 К І правильно бе(з)честні>.
4 К І і П о (т)болѣю
8 К І правильно (атесую.
8 К І пожаты; П съжати.
7 К І исто(м)ленъ.
8 К І исто(м)леные.
9 Пор. К І (й(т)кипѣти.
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defeti(sc]or, aris, изнемагаюся, и(з)си-
ляюся,

deficio, (оскудѣваю1, лишаюся,

defector, (о(т)ступца,
defectus, a, um, оскудны(й), скудны(й),
defero, кленуся, рочуся2,
defectior, скуднѣ(й)ши(й),
defectio, о(т)паденїе, схізма,
defecti[v]us, лышаеми(й),
defigo, в(ъ)дружаю, в(ъ)биваю,
defixus, в(ъ)друженъ,
definio, (опредѣляю,
definitio, (опредѣленіе, уставъ,
definitum est, (опредѣлися,
definitus, ©предѣленъ, поста(в)ле(н),
definite, (опредѣле(н)нѣ, уста(в)ле(н)нѣ8,
definit[iv]us, (опредѣлите(л)ны(й),
defioculus, еднооки(й),
defit, deest, нєдостає(т), лишае(т)ся, нѣ(ст),
deflaccare, юбетшити,
deflagro, сгараю,
deflagratio, сгоренїе4,
deflecto, укланяюся, приклоняю,
deflexfus], приклоненъ,
defleo, (оплакую,
deflo, as, содимаю,

87 defloccare //
3n- defloccare, юбетшити,

defloccati senes, изсилєнїй, (обє(т)шатйй5 6 7,

deflorare, ©(т)цвѣсти,
defluere, истєщи, изсякнути,
defluxus истокъ, истеченіе,

defluxus, deflu[vim], тожъ,

defodio, копаю,

defossus, закопанъ®,
defossus, Os, вкопаніе, погребеніе,
defofejtus, вырожденъ, бе(з)пло(д)ны(й),
defomi[c]atum, сучецъ, трѣска, сучило?,
defore, оскудѣти.
deformo, изъобразно8, (осмражаю,
deformatus, изображенъ9, (осмраженъ,
deformatio, безобразіе, порокъ,
deformis, безобразны(й), злозрачны(й),

1 К І перед ним іншим почерком
дописано ищезаю.

2 К І правильно приношу, (обвиняю,
пор. нижче de/(ejro.

3 К І помилково поставлю (н)нѣ.
4 К І сгарянїе; ГТ сгорѣные.
5 К І (обе(т)шалы(й), и(з)силе(н)-

ны(й).
6 К І немає цієї статті.
7 К І тільки сучецъ, сушило

(правильно), пор. П сушило.
8 К І правильно бе(з)(образую.
9 К І правильно бе(з)(образны(й).

deformitas, скаредозражїе1, худо-,
deformiter, злообразнѣ,
defrfajenatus, изъузданъ, необуз(д):,
defravdare, обидѣти, пре(л)стити2,
defravdator, обѣдныкъ, прелъстите(л),
defrico, as, отираю3,
defricaftje, радостот(в)о(р)нѣ, кощу(н)нѣ,
шу(т)нѣ,

defrigescere, зябѣти, хладнѣти, изъсяк-

нути,

defringo, о(т)тръгаю,
defrugo, исплодоношу, непло(д)ствую,
defrutum, вино перевареное,
defrutare, вино переварити,
defrutarius, переварителъны(й),
defugere, убѣгнути, избѣгнута4,
defundo, изливаю,

defungor, испраздняю®,
defunctus, преставлены(й), усопши(й),
defunctorie, нерадивѣ, ослабле(н)нѣв,
degener, виродокъ,

deg
degenerarfej, выродитися,
degero, доношу, при:;
deglabrare, одираю,
deglfujbo, тожъ, и(с)пожаю?,
deglutinare, расъклейти,
deglutio, пожираю, поглощаю,
dego, живу, пребываю,
degrandinat, градъ падаетъ,
degrassor, шатаюся, безъчинствую, по¬

хищаю, граблю, //
88 degravo, отягощаю,

degredior, нисхожду, схожду,
degrummari, сравнити, направити8,
degulo, as, пожираю, го(р)танобѣше-

(ст)вую,
degulator, го(р)танобѣсецъ,
degumiare, пожрѣти,
degusto, вкушаю,
degustatio, вкушеніе,
deh
dehavrio, исче(р)паю, изливаю,

dehinfc], посемъ, о(т)ннѣ,
dehiscere, ра(с)тупитися,

1 К I правильно скаредозрачие.
2 К І помилково пре(л)стати.
3 К I маемо ще копошаю.
4 В оригіналі після нього маемо

помилково написане з наступної статті
из...ваю.

6 К І правильно испра(з)дняюся;
П испраздняюсь, у-.

® К І немає цієї статті.
7 К І правильно искожаю.
8 К І исправити.

155



dehonestus, безчестенъ,
dehonesto, безчествую, бе(з)чєщу,
dehonestamentum, безчестив,
dehorto[r], несовѣщеваю1, а>(т)вожу ю(т)
предпріятія,

dehortatio, несовѣтованіе,
dei
dej[ejro, кленуся, рочуся,
dejurium, клятва, рота,

dej urus, кленущы(й)ся,
deijcio, низве(р)заю2, низлагаю.

deiectus, низве(р)женъ,
dejectio, низве(р)жєнїе, низложеніе,

deiectus, fis, тожъ,

dein за deinde, посемъ, потомъ,

deinde, тожъ,

deinceps тожъ, посихъ,

deinceps, pis и cipitis, послѣдующы(й),
deinsuper, свыше,

deintegro, <а(т) начала, искорене,

deintegro, уменшаю, уничтожєваю8, ра(с)-
тлѣваю,

deiugo, распрягаю,
deiungo, разлучаю,

deiu[v]o, непомагаю,

deitas, бозство,
dei
delatus, <в(т)несенъ, ©глаголенъ,

delator, (о(т)носитель, клеве(т)ны(к),
delatio, со (т)несеніе, соболъгані'е,
delabor, низпадаю,

delacero, раздираю, растє(р)заю,
deiac[h]rymare, оплакати4*,

deliajevo, as, глажу,

delambo, облизую,
delamentor. оплакую,

88 delanio, разсѣцаю6 *. H
3B* delapidata, камє(н)нопоста(в)лє(н)ная8,

delasso, as, то(м)лю,
dela[v]o, омываю, умываю,
delcani, дє(л)канскїя рыбы,
delecto, as утѣшаю, увеселяю?,
delectamentum, утѣшеніе,
delectabilis, утѣшны(й), по-8,

1 К I несовѣщаваю.
2 К I низве(р)гаю.
3 К I юнычтожеваю; П (пничтожеваю.
4 К І після цієї статті ще маємо delac¬

rimatio оплаканїе.
8 В оригіналі немає поперечної писки

на мачті літери ѣ, пѳр. К І ра(з)сіцаю.
8 К І правильно каменнопосла(н)ная.
І К І увеселяю, утішаю.
8 К І немає цього префікса; П потѣш¬

ный.

delectabiliter, утѣшите(л)нѣ1,
delectatio, утѣшеніе,
delectatior, утѣшителън ѣ(й) ши(й),
delego, вручаю, посилаю,

delegatio, врученіе,
delegatus, намѣсны(й) судія,
del[ejnio, умягчаю, благаю,
dei [eJn і ficus, лагодномовны(й),
deleo, измазую, отираю в зе(м)лю, истреб¬
ляю. поглаждаю,

deletus, истребленъ, искорененъ,
deletio, истребленіе, пагуба,
delebile, истрєбитє(л)ноє,
deletilis, истрєбляющи(й), ни(з)лагаю-
щи(й),

deletitius, истребите(л)ны(й),
delectrix, истребитє(л)ница,
deieteria medicamenta, сме(р)тоносная вра-

чеванїя,
deliberare, ра(з)суждати, ра(з)мишля(т)

и п(р):,
deliberatur, совѣтуе(т)ся,
deliberatus, размишленъ и про(ч):,
deliberatus, имя тожъ, ра(з)судны(й),
deliberatum2, ра(з)сужде(н)ное,
deliberator, размислите(л), разсуждаю¬
щей)3,

deliberatio, размишленїе, ра(з)суждєнїє,
deliberativus, ра(з)судите(л)нѣе4, совѣ¬

тующей),
deliberabundus, совѣтуюіцы(й),
delibo, вкушаю, начинаю,
delibatorium, в(ъ)мѣсто8 в(ъ)кушені'я,
delibatio, в(ъ)кушені'е,
delibro, вѣку8, -сиши, важу,

delibiujtus, помазаны(й),
delicatus, пространно питителе(н)?,
delicate, сладкопищнѣ,
delitia, сла(ст), сладо(ст), сла(д)копищие,
delitium и delitia(e), тожъ,

delitiolum, тожъ,

delico, as, изясняю, показую,
delicus, о(д)дое(н)ны(й),
deligo, избираю,

89 delectus, избра(н)ный, //
delectus, избраніе,
deligo, as, обюжаю, привязую.
delimo, as, пилую,

1 К І помилково утѣшите(л)ній.
2 В оригіналі -Іі- написано

кирилицею -лѣ-.
3 к І -яющій; П теж.
4 К І правильно разсудите(л)ны(й).
8 К І правильно мѣсто.
8 К І правильно вѣшу.
7 К І правильно питате(л)е(н).
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delingo, лижу,
delinio, обмазую, ла(с)каю, глажу,
окрощаю,

delinitus, (обмазанъ, помазанъ,

delinitor, благате(л), сокропите(л)1,
delinitio, окрощенїє, намазанїе,
delinimentum, ласкате(л)ное, смиритє(л)-

ное,
delineo, as, очє(р)таю,
delino, is, что delinio,
delinquo, преступаю, грѣшу, остав(ъ)-
ляю,

delinquor, оставляюся,

deliq[u]ium, оскудѣніе,
deliquum, [і], мнѣе2,
delictum, преступленіе, грѣхъ, паденіе,
deliqueo, или deliquesco, таю, от(а)е-

ваю3,
deliquia(e), arum, истеченіе4*воды,

deliquo, as, цѣжу, преливаю, из(ъ)являю,
deliro, as, броню, безумствую,
delirus, безу(м)ни(й), бесмисле(н)ны(й)6 *,

deliratio, бу(й)ство, безумне,
deliritas, тожъ,

deliramentum, безумство,
delir[i]um, изъумленіе, изступленіе ра¬
зума,

deliteo, delitesco, таюся, криюся,
delitens, тающи(й)ся и п(р):,
delitigo, as, прюся, сваруся, браню(с),
delphax, вепръ великъ,

delphin, де(л)фи(н) рыба, свиня мо(р)ская,
delphinium, сена трава,
delubrum, капище, идолъ,
delucftjor, бранюся, боруся,
deludo, ругаюся, смѣюся,
deludificor, поругае(м) бываю, пос(ъ)-
мѣя(н),

delumbo, повре(ж)даю чрес...в, ля(д)вія,
delumbis, безчре(с)л(ъ)ны(й), немощни(й),
deluo, плакаю, омываю,
deluto, as, каляю?, блатолѣплю,
dem
demadeo, омакаю,

89 demagis, вѣло, ве(л)мы8, //
demagogi, вождіе ласкате(л)ніи,
demando, повелѣваю, вручаю,

demano, as, истѣкаю,
demeare, низходити,
demeaculum, низхожденїе,
dememini, забываю, непамятаю,

demens, безумны(й),
dementia, безуміе,
dementer, безумнѣ,
dementio, is, изумляюся,
demento, as, изумляю,
dementior, iris, лъгу,
demereo, заслугую,
demereor, прислугуюся у кого,

demergo, погружаю, потопляю,
demetior, размѣряю,
demensus, измѣренъ1,
demensum, оброкъ,
demetitus, опредѣленъ, измѣренъ2,
demeto, пожинаю,

demessus, пожаты(й),
demigrare, преселїтися,
demin[u)o, умаляю,
deminutus, умаленъ,
demiror, чуждуся,
demitigo, окрощаю,
demitto, низпосилаю,

demissus, низпосланъ,

demissio, низпосланіе, смиреніе,
demisse, худо, смире(н)но,
demium, са(р)диосъ камыкъ,

demiurgus, художныкъ,
demo, спорижъ трава,
demo, is, о(т)имаю, о(т)емлю,
demptus, о(т)я(т), -ты(й)3,
dem[oc]ra[t]ia, властите(л)ство людя-

ни(н)ское, началъство, вл(д)чтво[?]4..
dem[o]cratici, властели людини(н)скіи,
demolior, низве(р)гаю, опрове(р)заю,

и(с):,
demolitio, опроверженіе,
demolio, is, тожъ,
demolitus, а, um, низве(р)жєнїє8,
demonstro, показую,
demonstratio, указъ, указаніе,
demonstrative, указател(ъ)нѣ,
demonstrator, указател(ъ),
demonstrativus, указате(л)ны(й),

90 demordeo, ухапляю, угрызую8, //

1 К 1 правильно укротите(ль).
2 К І помилково мнѣніе.
3 К 1 истаеваю.
4 К I стеченіе.
8 К I несмисленъ.
8 Пор. К I чресло.
7 К І помилково клаю.
8 К I ве(л)ми, зѣло.

1 К І перед ним ще ма£мо размѣренъ
2 К I и(з)мѣренъ, в)предѣле(н).
3 К І тільки (л(т)ятій.
4 Пор. К I властителство людяни(н)

тое, нача(ль)ство, вл(д)ч(с)тво; П пра
вильно властителство лю(д)ское, на

ча(л)ство, владычество.
8 К I правильно низве(р)женъ.
8 К І угризаю.
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demorior, умираю,
demortuus. ме(р)твы(й),
demorior], косню, ме(д)лю, умедляю1 2,

водворяюся,
demo[v]eo, по(д)визаюа, о(т)мыкаю,
demugio, is, ire, реву,
demulceo, ласкаю,

demul[c]tus, уласкавъ3,
demum, напослѣдокъ, наконецъ,

demurmuro, as, ропщу,
demussata, умолъчаная4,
demuto, as, измѣняд, премѣнял,
demutatio, измѣненіе,
denarius, деся(т)ны(й),
den
denaria(e), деся(т)ницы,
denarius, сущ(сте): дина(р),
denarro, сказую, повѣдаю5 *,

denascor, умираю,
denaso, as, носъ угрызаю®,
denato, as, прєплаваю,
dendrachates, ахотисъ7,
dendritis, каме(н) древны(й),
dendrocissos, блющъ древ(ъ)ны(й), дендро-

ки(с)8,
dendroides, романово зело,

denego, о(т)рицаю,
deni, дєся(т) деся(т)9,
denicales feria(e), желѣдба по уме(р)шимъ,
denigro, очерняю, черню,

denique, наконецъ,

denomino, именую, називаю,

denominativa, о(т)име(н)ная
denormare, безъобразити,
denoto, назначаю, знаменаю10 11,

dens, tis, зубъ,
dentio, зубы пущаю, падаютъ,
denftjitio, зубопадєнїє,
denarpalga], щипцы зубото(р)гатє(л)нїйи,
dentat[u]s, зубатый,
denticulatus, назубленъ,
dentale, насадъ, рало,

dentatim, зубато1,
dentifrangibulum, зуболомило8,
dentiloquus, зубоглаголывъ,

90 dentiscalpium, зубное оцищало, И
3B'

dentex, cis, зубакъ рыба,
densus, части(й), густи(й),
denso, as, гущу, огустѣваю*
denseo, густѣю,
densatio, часто(ст), густо(ст),
dense, часто, густо,
densesco, ча(ст) бываю, густѣю,
densifico, огустѣваю,
densitas, частость, густо(ст)3,
denubo, женюся, брачуся,
denudo, обнажаю,
denuntio, извѣщаю,
denuntiatio, извѣщеніе,
denuo, паки,

do[dr]ans [?], сикль, превѣса, вага,

deoc[c]o, броню,
deonero, избрєменяю, ослабляю,
deoro, peroro, заключаю вещъ,
deorsum, долѣ, низу,
deosculor, лобызуя4,
dep
depaciscor, совѣщеваю5,
depactus, совѣщанъ,
depalmarfe], за ланиту ударити,
depango, is, водружаю, втикаю,

dep[a]ctus, в(ъ)друженъ,
deparcus, скупы(й)®, ©ща(д)ны(й),
depasco, пасу,
depascere, пастися, попасти,

depa[s]tus, випасенъ, снѣденъ,

depascio, с(ъ)нѣденіе. випасенїе?,
depaupero, нищу,
depeciscor, что depaciscor8,
depecto, чешу,
depe(x]us, очесанъ,

depexo, очєсую,
depeculor, краду общее сокровище,
depeculator, та(т), злодѣ(й),
depello, о(т)гоню9,

1
Літера д в оригіналі латинська (d).

2 К І по(д)зиваю.
3 К І правильно уласканъ.
4 К І після цієї маємо ще статтю

demutilo (й(т)сѣкаю, (й(т)рѣзую.
8 К І повідую.
8 К І угризую.
7 К І також; П правильно ахатйсъ.
8 К І немає цього слова.
9 К І тільки деся(т); П десять десять.
10 К І тільки знаменаю.
11 К I перекручено щипци зубото(р)-

еаніе то(р)гате(л)ніи.

1 К І немає статті denticulatus, є тільки

перекручена denticulatis насадъ, рало.
2 П нижче маємо ще статтю

dentifricium зубомастйло.
3 К І іншим почерком дописано чаща.
4 К І лобизая; П правильно лобызаю.
5 К І сов^щаваюся.
8 Літера п в оригіналі латинська (р).
7 К І выпасеніе, с(ъ)яденіе.
8 К І правильно depascor.
9 К І правильно <й(т)гоняю.
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depulsus, о(т)гнанъ,
depulso, о(т)ганяю,
depultus, что depulsus1,
depulsio, о(т)гнанїе,
depulsor, отгонител(ъ), о(т)гнате(л),
depondeo, вышу,

91 dependo, плачу, вижу89, //
deperdo, гублю, изгубляю, погу:,
deperditus, погубленъ3,
deperefoj, гыбну, люблю ве(л)мы,
deperiturus, гиблемы(й),
depesco, ско(т) уде(р)жаю,
depessus, разд(р)анъ,
depesta, сосуди вы(н)ния,
depiles, бе(з)власи(й), голы(й),
depilatus, извласенъ,

depilo, as, извласаю,

depingo, is, жывописую,
depictus, живописанъ, писанъ,

deplango, соплакаю,

deplano, соравняю,
deplanto, as, прєса(ж)даю,
depleo, злываю,

deploro, (оплакую,
deplumis, непе(р)натъ4,
depluo, каплю,

depolio, is, соглаждаю, сочищаю,

deponere, низложити, заложити,

deponens, о(т)ложите(л)ны(й),
depositio, низложеніе, залогъ,

depositus, вовѣренъ, со(т)чаянъ в(ъ) не-

дузѣ,
depositor, повѣрите(л), низложите(л),
depositum, залогъ,

deposi tarius, залогоположите(л)б,
depontani, старій,
depopulor, исплѣняю, потребляю®,

разграбляю, пустошу,
depopulatio изпустѣніе7, плѣненіе,

разграбленіе,
depopulator, плѣните(л), разграбите(л)8,
deporto, <о(т)ношу,
deportatio, (й(т)несеніе, изгнаніе,
deposco, мо(в)лю, прошу,
depostulo домагаюся®.

1 В оригіналі слово написано

кирилицею д&пу(л)сусь.
2 К І правильно важу.
3
Літера п в оригіналі латинська (р).

4 К І помилково напе,(р)нать.
3 К І помилково залоположитель.
8 К І истр&бляю.
1 К 1 (ипустініе.
8 К І ра(з)грабитг(л) плѣнит&ль.
9 К І помилково домагаю

depr[a]edor. ра(з)грабляю, похищаю,

то(ж)1,
depra(e)lior, ратую, брянюся,
depravo, тлю, кажу, прє(в)ращаю,
depravatus, растлѣнъ, превращенъ,
depravatio, тля, растлѣніе и п(р):,
depravate, ра(з)враще(н)нѣ,
depreciatus, нецѣненъ, намалѣ цѣненъ,

deprecor, прошу,
deprecatio, моленіе, прошеніе,
deplrejcator, моліте(л), ходота(й), моли(т )-

ве(н)никъ,
91 depfrejcabundus, молящи(й), //
зв* deprehendo, усмо[т]ряю, изобрѣтаю.

deprehensor, усмотрител(ъ),
deprehensio, усмо(т)реніе,
depretio, as, исцѣняю, намалѣ ценю,

deprimo, смираю, покораю, приклоняю

depressus, покоренъ, попранъ,
depressio, покореніе,
depressitas, смиреніе,
depromo, изношу, добываю,

deprom[p]tus, изнесенъ, представленъ,

изя(т),
depropero, пос(ъ)пѣшаю, тщуся,

depso, is, угнѣтаю, смяк(ъ)чаю,
depsiticus, съгнѣтенъ, смякченъ,

depuber, depubis, недорослы(й),
depudere, бєзетудствовати,
depudesco, is, нєсрамляюся,

depud[i]co, as, осра(м)ляю двицу.

depugno, бранюся, ратую, воюю,

depugnatio, бранєнїе2,
depugnatur, ратуе(т)ся,
depugnatus, поборенъ, звоеванъ3,
depurgo, очищаю, истребляю,
depuro, as изсѣкаю, о(т)рѣзую4.
depufvjio, is, бїю,
dequeror, queror, жалѣю, жалуюся,
der
derado, обросную,
derectarij. та(й)ний татїе,
derelinquo, оставляю,

derelictus, остав(ъ)ленъ,
derelictio, derelictus, Os, оставленіе,
derepente, напра(с)но,
derepo, пресмыклюся, лажу5,
derideo, пос(ъ)мѣваюся,
derisor, пос(ъ)мѣятель,
deridiculum, пос(ъ)мѣяніе, по(с)мѣхъ.

глу(м),
1 К І немає цього слова.
2 К І помилково браны.
3 К І зратова(н).
4 К І і П після нього ще маємо судити.
5 К І правильно пресмикаюся, лажу
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derisus, тожъ,

derisorius, пос(ъ)мѣятеленъ,
deridiculus, тожъ,

deripio, восхищаю,

derivo, произвожду, воду1,
derivati[o], произвожденїе,
derivativus, производны(й),
derodo, согрызаю,

92 derogo, ©(т)имаю, умаляю, бе(з)чещу, И
derogatio, ©(т)ятїє, умєншенїе, увле[ч]:,
derogativus, уменшающи(й), увлачающы(й),
derogito, что rogo,

derumpo, росто(р)гуюа,
deruptum, стремнина,
derucinare, ©пиловати, сте(р)ти3,
deruo, падаю,
des

des что bes, вага и сиклъ и(л) знатникъ4 *,

des(a)evio, сверѣпую, то(м)лю, яруся6,
desalto, ликую,
descendo, сохожду,
descensus, descensio, сохожденїе,
descio, is, ire, невѣмъ,
descisco, ш(т)падаю, ©(т)ступаю,
descitum, ©(т)паде, устранися,
descobinatus, ©бръсненъ8, (обнаженъ,
describo, (описую, (опредѣляю,
descriptus, (описанъ, пре:7,
descriptio, (описаніе, по:8,
descriptiuncula, (описаніе,
deseco, (о(т)сѣкаю, (о(т)рѣзую,
desectus, (о(т)сѣченъ,
desectio, <в(т)сѣченіе,
desecro, (оскве(р)няю,
desero, evi, itum, сѣю, сажду,
deserto, as, тожъ, пустинствую,
desertor, (оставите(л),
desertus, (оставленъ, пустъ,

desertissimus, пустѣ(й)ши(й),
desertum, пустиня9,
desertio, пустинствїе,
deservire, работати, служити,
desicco, изшушаю,

1 К І правильно веду; П також.
2 К І расто(р)гаю; П расторгаю, -з-.
8 К І помилково (опиловати(й), сте(р)-

тій.
4 К І теж помилково вага и~ сикло

и зна(т)никъ; П правильно вага и сикль

или златникъ.
6 К I сверѣпѣ/о, томлю, сваруся, ярю(с).
8 К І помилково (обрзненъ.
7 К І помилково и прочъ:.
8 К І тільки одна стаття descriptio

et descript(us), us (описаніе.
9 В оригіналі літера п латинська (р).

desideo, праз(д)ную, ща(в)ствую, сижу,
deses, щавствєнї(й), гнюсны(й),
desidia, щавство,

desidiosus, щавствє(н)ни(й),
desidiose, щавстве(н)нѣ,
desido, is, посѣдаю, и(з)сякаю,
desidero, желаю,

desideratus, вожделѣнъ,
desideratio, желаніе, во(ж)делѣніе,
desiderabilis, вожделѣте(л)ні(й), жела-

те(л),
desiderabili[o]r, желателънѣ(й)ши(й),

92 desiderium, желаніе, //
зв* desiderativa, что meditativa1 verba,

поучителъныи глы,
designo, назнаменаю, избираю,
designatores, назнаменителы,
designatio, знаменованіе,
desilio, соскакую, ссѣдаю,
desultura, скаканіе,
desultor, скакатель,
desultorij, скакате(л)нїи,
desultoria natura, ©(т)мѣннаго ...ст(с)ва2,
desino, оставляю, престаю,
desinitur, остав(в)ляе(т)ся, конъчи(т)ся3,
desitus, оста(в)ленъ, попущенъ,
desipio, юре(д)ствую [?]4,
desisto, что desino,
desmoterion, узница,
desolo, as, пустошу,
desolatus, пустъ,
despero, ©(т)чаваюся8,
desperatus, ©(т)чаяваемъ,
desperans, о(т)чаявающи(й)ся,
desperanter, ю(т)чая(н)нѣ, бе(з)наде(ж)нѣ,
desperatio, ©(т)чаянїе,
despicio, презираю,
despectus, презрѣнъ,
despectfls, презрѣніе,
despectio, тожъ,

despecto, as, долѣ зрю, призыраю,

despicabilis, презрѣте(л)ны(й),
despicienteria, презрѣніе,
despicor, aris, презираю,
despicatus, fls, презрѣніе, уничиженіе,
despicatio, тожъ,

despolio, совлакаю8, обнажаю,

1 Літера т в оригіналі кирилична (м).
8 Пор. П естества.
8 Пор. П (оставляю, престйю, кон¬

чится.
4 Пор. П юро(д)ствую.
6 В оригіналі літеру а написано на е;

пор. П (о(т)чаяваюся.
8 Пор. П совлекаю.
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despondeo, (обручаю, малодушествую,
desponso, тожъ,
desponsus, (обрученъ, (обѣщанъ,

desponsatus, тожъ,

despumo, ис(ъ)спѣняю, въспѣняю,
despuo, is, долѣ плюю,

despui, восплевахъ,

despuitur, плюе(т)ся, соплеваеСтХя1,
desquamo, ©чешую2 3,

desterto, престаю храпати8 *,

destico, as, пищи(т) мышъ полъна,

destillare, капати,
93 destino, уставляю, назнаменаю, H

destinatio, уставленїє,
destinatus, предуставленъ4 * *,

distituo, ©ставляю, ©(т)бѣгаю, лишаю,

destitutus, ©ставленъ, лишенъ,

destitutio, ©ставленїе, лышені'е,
destringo, ©стругую, ©(т)ръгаю8, ©треб-
ляю, лышаю,

destrigmentum, ютребїе,
destruo, разараю, тлю®,
destructile, разорите(л)ное,
desubito, в(ъ)незапу, абые,
desubulo, веръчу,
desudo, as, почуся, работаю,
desudatio, потѣніе,
desudas[c]o и desudatitur, поти(т)ся,
de[s]vesco, ©(т)выкаю, ©(т)учаюся,
desvefacio, ©(т)учаю,
desvefio, ©(т)выкаю,
desvefactus, ©(т)ученъ, ©(т)выкновенъ,
desvetudo, ©(т)ученїє, ©(т)викновенїе,
desvetus, ©(т)викновенъ,
desvescendus, ©(т)учащи(й)ся,
desum, nismo7,
desumo, is, беру, приє(м)лю,
desuper, свыше,

detego, ©(т)криваю,
det
detectus, ©(т)крыти(й),
detectio, ©(т)кровенїе,

1 П ©ллєвае/псА.
2 К І статті від desertus до цієї

(desquamo) пропущено; на це вказує і
пізніша замітка на березі рукопису після
статті desertus: а здёсь прбпускъ
немалый.

3 К І помилково храпапати.

К І помилково пре(д)ставленъ.
* К І правильно ю(т)то(р)гаю;

останнього слова немає.
1 К І разоряю, тлю.

1 Тобто нѣсло; К І помилково «ѣло;
П правильно нісм ь.

detendo, исъляцаю, испущаю1,
detento, тожъ,
detergeo, истираю, чищу,
determino, as, ©предѣляю,
determinatio, ©предѣленіе,
detero, сотираю, содробляю, п(р)\
detritus, сотренъ, ©бе(т)шанъ,
deter, худы(й), ©бе(т)шалы(й),
detrimentum, тщета,
detrimentosus, тщетѣвающи(й),
deterreo, устрашаю,
deterriftjus, устрашенъ,
detestor, гнушаюся, ненавижу,
detestatio, гнушенїе,
detestabilis, fexecrjand(us), гнюсны(й),

93 detexo, is, тку, //
®0, detexta lana, сътка(н)ная8 рина4, во(л)на,

detineo, уде(р)жаю, пробавляю,
detentio, удержаніе,
detondeo, ©стригаю,
detono, престаю грѣмѣти,
detorno, точу,
detorqueo, накривляю, ©(т)вращаю,
detorsus, накривленъ,
detraho, увлачаю, низвлеку, юслав(ъ)-
ляю, ©хуждаю,

detractor, ©славите(л), ©болъгате(л)в,
detractio, юславленїе, извлеченіе®,
detrecto, as, ©(т)рицаю, ©хабляюся, ума¬
ляю, клевещу,

detrectatio, ©хаблєнїе, юснѣні'еТ,
©клевета нїе,

detrectator, увлачите(л)8, уяте(л),
detrimiasis, вѣница,
detrudo, низве(р)гаю, ©(т)риваю,
detrusum, низве(р)женїе®,
detrullare, преливати10,
detrunco, ©бсѣкаю,
detruncatio, ©бсѣченіе11,

В оригіналі нижче ця стаття подана

знову: detendo исляцаю, испущаю.
2 К І немає цього слова; П правильно

со-тираю, содробляю, при-.
3 К І стка(н)ное.
4 П правильно ярйна.
6 К І пізніше іншим почерком дописано

клеветникъ.
* К І пізніше іншим почерком

дописано ажлеветаніе.

? К І правильно ©с»ѣ«е«іе.
8 К І помилково уврачитель.
8 К І правильно низве(р)женное.

10 К І помилково припливати.
11 Стаття дописана в одному рядку з

попередньою.
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detumeo, престаю напищати(с),
deturbo, (опрове(р)заю1,
deturg[e]o, что detumeo,
deturpo, мажу, каляю,
devasto, пустошу, озлобляю,
deveho, о(т)свожу2,
devello, ©(т)ръгаю3,
develo, as, о[т]крываю,
deveneror, говѣю, почитаю,
devenio, прихожду,
devenusto, злоображаю,
deverbero, бїю,
devergentia, приклонєнїе,
deverro, помѣтаю, очищаю,
deversus, похилены(й) надолъ, наклоненъ,
deverto, обращаю,
deversatus, что versatus4, обращенъ,
devestio, совлекаю,

deveto, as, во-, забраняю5 * *, запрѣщаю,
devexo, as, озлобляю, злоблю, томълю,

devexus, приклоненъ,
devexitas, приклонєнїе,
devincio, связую,
devinctus, связа(н)ны(й),
devinco, побѣждаю,

94 devictus, побѣжденъ, //
devio, as, соблуждаю, безпутствую,
devirgino, as, растлѣваю девицу,
devito, освѣняюся, бѣгаю,
devitatio, бѣжен'іе, уклоненіе®,
devius, безпутны(й),
deunx, мѣрило и вага единадесятъ злат-

никъ, сикль?,

devoco, созиваю, повабляю,
devolo, солѣтаю, прилѣтаю.
devoluo, ©(т)валяю,
devoro, пожираю,
devoveo, обѣтую, посщую, клену,
devotus, посщенъ, о(т)даны(й),
devoto, as, тожъ,

devotorius, обѣтны(й), _

'devotio, обѣтъ, кля(т)ва8, блгоговѣні'е,
deuro, опаляю, сожигаю,

DEUS, бгъ,
deusti[с]а[е], arum, сожженія,
deuteria, а(е), вино послѣдное,

1 К I ѵ>провг(р)гаю.
2 К I правильно <й(т)вожую.
3 К I (й(т)то(р)гую.
4 В оригіналі слово написано

кирилицею вй(р)сатусъ.
8 К I правильно во(з)браняю.
К I бѣ5«е«іе, освѣ«е«?е, уклоненіе.

? К І і П немає цього слова.

8 К І помилково млтва.

dex

dexter, десны(й), мудры(й),
dexterior, мудри(й)ши(й)1,
dexteritas, цѣломудріе,
dextimum, десное,

dexter[a], десница,
dextella, десничка,

dexter^, блгополу(ч)нѣ,
dextrale, монисто,
dextro, пра(во)правлю2,
dexratio, правоправленїе,
dextrocherium, манеля8, утва(р) ра(м)ная,
dextrorsum, одесную,
dia
di e(t) dis, расъ,
diabathra, копитце, Лѣствица кораблє(й),
diabetes, токъ,

diabole, оклеветанїе,
diabolus, дяволъ, клеве(т)никъ,
diacalanthos, ...4
diacameron, вєдущи(й) о[т] сме(р)ти в(ъ)
животъ члка,

diacapregias, козочно(з)ноє8 врачевство,
94 diacathoria, нивочищенїе®, //
3B

diacheton, те[р]нїе лѣсное,
diacondion, маковое врачевство,
diaconus, служитель, діаконъ,
dia[c]opi, ровъ, яма, упу(ст),
dia[c]ostum, блгово(н)ныхъ устроеніе,
diacrommium, цебуле врачевство, лу(ч)ное,
diactor, пре(д)посланецъ,
diadema, діадима, вѣнецъ, корона,
diadematus, дїядимою вѣнъчанъ,
diadochus, вирилионъ,
diatragantum, ді'атраіанътъ устроеніе,
dia(e)resis, раздѣленіе,
dia(e)ta, трапеза, го(р)ница, мѣроядені'е,
оброкъ,

dia(e)tarij, трапезній, оброчній,
dia(e)tetafe], примѣрителіе,
dia(e)tetica, мѣропищопитіе,
diagalanga, га(л)ганопищие, конфекътъ?,
diaglavcion, маковы(й) сокъ,

diagonios, че(р)та уго(л)ная,

1 К 1 моцнЪйіиій (літера м в оригіналі
латинська т), му(д)рѣ(й)щи(й).

2
Виправлено з праравлю; пор. К І

правоправлю.
3 К І і П немає цього слова.
4 П також немає перекладу.
6 К І теж помилково козочной; П

правильно козогноиной.
8 к І ПОМИЛКОВО кивочищенїй. .

? К І перекручено гааганопищій, кон-

фитъ.
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diagramma, написаніе1, титла,
diagrafice, живописате(л)ное художество,
diairis, фїя(л)ково сомненїе2,
dialacca, смола дрєвная3,
dialectica, діялектика, исти(н)ны(х)
и ло(ж)ны(х) ра(з)суждєнїя ученія4 *,

dia[le]ctica, orum, диялєктицкая6,
dialectice, диалєктицки,

dialecticus, диалектичны(й)в,
dialectos, диалектъ, сво(й)ство язика,

dialexis, ©гланїє7,
dialeucon, крокосъ бѣлы(й),
diaUJlage, примиреніе,
dialo[e]s, диало(й), сочиненіе8*цѣ(л)бы,
dialogus, собесѣдованіе, діяло/^ъ,
dialogismus, тожъ,

dialutenses, ро(д) зелвій,
dialyton, разрѣшеніе,
diama[nn]a, о(т) ма(н)ни сочетаніе8,
diambus10, диа(м)вы(й),
diamargafrijton, <о(т) ма(р)гари(т) соче¬

таніе,
diameter, чръта,
diamonos, мандразора11,
diamoron, че(р)ничия плодъ18,
dian[o]ea, разумъ, умъ, смислъ13,

95 diacolibanum, діяколичанъ14*сочиненіе, //
diapasma, блгонная16, -ое,
diapason, мѣра мусики(й)ская,
diapenidion, врачевство на пе(р)си,
diapente, мѣра мусики(й)ская,
diaphfajnum, прозрачни(й)16,
diaphonia, разногласие,
diaphora, разн(ъ)ство,
diaphoretica medicamenta, чистиличная

врачевства,
diaponi, кри(т)ский псы,

1 П на(д)писанІе.
/ К 1 сочененіе [?]; П правильно

сочиненіе..
3 Пор. К I древняя. t
4 П правильно... ра(з)сужденІи ученіе,

діалектика.
6 К I диалектичная.
6 К I диалектикь и диалектичны(й).
7 П правильно согланіе.
8 К І помилково сочиные.
8 К I перекручено сочинесое.

10 Потрібно diiambus.
11 К І теж помилково мандразора;
П правильно мандрагора.
12 К І тільки спотворене че(р)нисия [?].
13 К І правильно мыслъ.
14 К І правильно діяколива(н).
16 П правильно блговоннаь.
13 К І помилково прозросны(й).

diaphragma, преграда, се(р)дце о(т)
утроби и плющъ дѣлящая,

diaporesis, сумнѣніе,
diaprassium, враче(в)ства,
diapsalma, павса, престанїе о(т) пѣнія,
лично вза(и)мное пѣніе,

diarium, оброкъ чтоде(н)ны(й),
dia[r]rha(e)a, чревотеченіе1, бѣгунка,
diarrhiton, мокротины,
diasatyrion, дїясати(р) врачевство,
diastema, растоянїє,
diastol[a]e, разума исправленіе2 или

блгодати раздѣлителе,
diastole, схѵма поетическая, яже словъ3

о(т) е(ст)ва краткій ыдлъжае(т), ра(з)-
ширенопе(р)сіе4,

dias, двойца,
diasyrfinjos, схѵма е(ст), яжъ едино ре-

ченіе ко двомъ знаменованія(м)ъ6
привлекаетъ6,

diatessaron, растоянїє мусики(й)ское,
diatheca, завѣтъ, (тастаме(н)тъ)?,
diatretus, точены(й),
diathesis, движеніе,
diatreon, пе(р)цовое враче(в)ство,
diaturei, стражїе корабл(ъ)ный брашна

ради,
diaulos, двостадіонъ,
dibalo, as, на сладопищіихъ истрошаю8,
dibapha, по(р)фира, два(ж)ди оче(р)влена,
dica, позовъ8,
dic
dicacitas, многоглаголаніе,
dica(e)odotes, приличны(й) судія,

dica(e)ologia, кратко правдоглание, уста¬
ва своего покаянія10,

dichor[a]eus, нога поетицкая дихоре(й)и,
95 dichotomos, //
зв- dichotomos, на двѣ части ра(з)сѣченъ,

dico, as, посѣщаю12, обѣщаю, чарую,
1 К І помилково чревоспеченіе.
2 К I правильно исправителе.
3 К I правильно слогъ.
4 К І перед цим словом маемо ще и паки.
6 К I на дво(м) знаменованіамъ раз-

ни(м); П немає цієї статті.
6 К І помилково приклепаетъ.
7
Круглі дужки в оригіналі; К І

помилково сте(с)таме(н)тъ; П
правильно (тестамеитъ) ла(т).

8 К І истрачаю.
8 К І помилково позоръ.

10 К І немає цього слова; П правильно
показаніе.
11 К І дихорг(й) нога поетическая.
12 К І правильно посіваю.
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dicatio, П0СЩ8НЇ8, (о(т)данїе,
dicatura, тожъ, приписанїе,
dico, is,_Enio, рещы,
dictum, глъ,
dicturio, хощу рещы,

dictio, речєнїе, гланїе,
dicendus, изрекущи(й)ся1,
dicax, рѣчеточенъ, -чецъ1,
dicaculus, блгоязи(ч)ны(й),
dicacitas, шу(т)ство8, кощунная рѣчь,
dictiosus, многорѣчивъ,
dicto, as, повѣдаю,
dictata, повѣдаемая,
dictatio, повѣдані'е,
dictator, бесѣдникъ, повѣдате(л),
dictator, властелинъ, стройте(л),
dictatrix, повелите(л)ница,
dictatura, санъ властели(н)ски(й) ри(м)ъ-

ски(й),
dictito, часто повѣдаю,
dicteria, шутотво(р)ная4, смѣхо(т)во(р)ная,
dicis causa, быті'я рады,
dictamnum, еленї(й) корень трава,
dic[r]otum, двокормъны(й) корабел(ъ),
dictiotum, мрежа5 * 7,

dictiota, orum, мрєжная,

didascalia, ученіе,
didascalus, дидаскалъ, учлтль,
diditius, по(д)давши(й)ся,
dido, is, раздаю, раздѣляю,
didoron, дводла(н)ная мѣра,
didrachmum, дидрахма,
diduco, расцѣпляю, ра(з)дѣляю,
d[i]ductus, а, um, разведенъ®,
didymus, близнецъ,
die

dies, день,
die[cula], денецъ,

diescit, днѣетъ,
Diespiter, Ді'сосъ, Зейсъ?,
diequarti, дня че(т)ве(р)того,
dierecti, распятій,

96 dieteris, дволѣтіе, //
dif
diffamo, ославляю. злославляю,

прославляю, позору8,

96
зв.

1 К І спотворене изреченіе кущїйся.
2 К І тільки рѣчеточецъ.
8 К І помилково шупство.
4 К I іиутовная.
5 К І немає цієї статті.
К 1 перед цим словом маємо ра(з)-

дѣле(н). г
7 К І помилково Зефсъ, пор. П Зеѵсъ.
8 К І позорую.

diffarreati
, распутная книга,

differcio, надѣваю, начинаю, натоскаю1,
differo, пробавляю, о(т)лагаю, ра(з)н-
с(т)вую,

differens, ра(з)нствующы(й), ра(з)ны(й),
differentia, ра(зн)ство,
differitas, тожъ,

diffibulare, распе(т)лити,
difficilis, тру(д)ны(й), неудобны(й),
difficultas, неудобство, трудно(ст),
difficile, неудобь,
difficul, тоежъ,

diffido, неудостовѣраю(с), су(м)нюся,
diffisus, сумъня(й)ся,
diffidentia, су(м)нѣніе, невѣрство,
diffidenter, су(м)нѣте(л)нѣ, невѣрнѣ,
diffindo, ис(ъ)иѣпляю, рассѣцаю2 *,

diffingo, растлѣваю, премѣняю,
diffinio, (опредѣляю, ©писую,
diffinite, (опредѣле(н)нѣ,
diffinitio, (опредѣленіе,
diffiteor, (о(т)рицаюся,
difflo, раздымая®,
diffluo, расплываюся,
distringo, мовлю, ло(м)лю4,
deffugio, бѣгу, (о(т)мыкаю5,
diffugium, разсыпаніе, бѣгъство,
diffundo, розливаю,
diffusus, разлиянъ,
diffuse, простра(н)нѣ, шєроце,
diffusfio], ра(з)лиянїе, расширеніе,
diga[mu]s двоеженъ®,
dig
digero, устрояю, ра(с)чиняю, из(ъ)сучаю,
digestio, сочиненіе, изсученіе,
digeri[e]s, тожъ, расположеніе,
digitus, пръстъ,
digitus aqua(e), ше(ст)надєсятая ча(ст)
воды мѣра,

digitulus, пръстецъ,
digitalis, пръстовы(й),
digitalia, напръстокъ, //
digitellus, роевникъ трава,
digitatus, пръстовы(й),
digladior, мечобронюся,
dignosco, познаваю,

dignus, досто(й)ны(й),
digne, digna[n]ter. досто(й)но,

1 П правильно ... начинаю, натыкйю.
К 1 помилково исцѣляю, расцѣляю.

3 К I правильно роздимаю.
4 Перед ним закреслено млю; К І

тільки правильно ломлю.
5 К І (й(т)бѣгаю; П убѣгаю.
® К І двоеженецъ; П перед цією маємо

ще статтю digamma двоомное писмь Ґ, кр-
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dignitas, достоинство, достолѣпі е, санъ1,
digno, as, рачю, удостояю,

dignoro, as, знаменаю, наче(р)таю2,
dignor, удостояюся,
dignor, то(ж)3, что digno,
dignandus, достоинъ,

dignatio, удостоянїе, раченіе,
digredior, ©(т)хожду, ©(т)ступаю4,
digressus, ©(т)шедши(й), пущені'ца5,
digressus, digressio, ©(т)шє(ст)виє, ю(т)-
ступленіе, ~

dij manes, дши ©(т) тѣла разлученія,
злии духи, страшилица нощъная,

dijudico, раз(су)(ж)даю,
udicatio, ра(з)сужденіе,
ungo, is, разълучаю, распрягаю,

di
di
di
di
di
di
di
di

abor, ©(т)падаю, ни(з)падаю,
apsus, низпадши(й),
atus, продолъженъ,
atio, продолъженіе,
lator, продолъжите(л),

dilabidus, удобо-, скоропадающи(й)®,
dilacero, раздираю,
dilanio, тожъ, расте(р)заю,
dilapido, расточаю, разъсыпаю,

dilargior, уще(д)ряю,
dilatatio, разширенїе,
dilato, разшираю,
dilatus, разширенъ,
dilatro, розглашаю,
dilaudo, похваляю,
dilemma, доводъ,
diligo, люблю,
diligens, ©пасны(й),
dilector, любите(л), любецъ,
diligentia, сопаство,

diligenter, ©пасно,

dilogia, недоумѣнны(й)? глъ, двѣ вещи

знаменующъ,

dilorico, as, ра(з)дираю, разсѣцаю,
97 diluceo, ciato, с(ъ)вѣчуся, И

1 К I достолѣпие, достои(н)ства
санъ.

2 К І цей переклад помилково

написано до digno, а реєстрове dignoro
пропущено.

3 К I правильно (й(т)ложъ; пор.
П (лтложителное.

4 К I © (т)ступую.
6 К І немає цієї статті.
8 В оригіналі в першому слові

темнішим чорнилом надписано явно зайву л;

К І скоропадающы(й), удобо-.
К І правильно нгдоумитг(л)ны(й).

dilucidus, свѣтлы(й),
dilucide, ясно, зрачнѣ,
dilucido, as, изяс(ъ)няю, ©с(ъ)вѣщаю,
dilucescit, свѣтлѣетъ, днѣетъ,
diluculum, утрїе, утро,
diluculo, as, утренюю,
diluculascit, зорѣетъ, свѣтаетъ,
diludia, престано йгранїе,
diluo, расмачаю1, раствораю, ©мываю,
dilutus, растворенъ,
dilutum, растворенное смѣшеніе,
diluvium, потокъ,
diluvies, наводненіе,
diluvio, as, наводняю, потопляю,
dim
dimacha(e), hi, худи(й) войнъ,
dimano, разлываюся, ра(з)глашаю(с),
dimembro, расчланяю, раздѣляю,
dimetior, размѣраю,
dimetiens, размѣрающи(й) жезлъ прости(й),
dimensus, размѣренъ,
dimensio, размѣреніе,
dimetor, aris, что dimetior,
dimico, сражаюся, прюся,
dimicatio, брань, сраженіе, ра(т),
dimidius, полови(н)ны(й),
dimidiatus, у[су]губленъ2, ра(з)двоенъ на-

полы,

dimidi[a]tim, вполъ,

diminuo, умаляю,
diminutus, умаленъ,
diminutio, умаленіе,
dimitigo, что demitigo,
dimitto, ©(т)пущаю,
dimissus, ©(т)пущенъ,
dimissoria(e) littera(e), посланія,
dimissio, ©(т)пущенїе,
dimoveo, движу, ©(т)кидаю,
dimulgo, разглашаю, ра(з)сла(в)ляю,
dimyxos, свѣти(л)никъ двос(ъ)вѣщны(й),
dinumero, исчитаю,
dio

ч

diobolares, двое©во(л)нїи, _

dioecesis, вл(д)чство, еппство, страна,
97 dioecetes, строитель3, И
зв"

dionysi[sc]i, вреды кругъленій4 на главѣ,
dionysia, dis, кисчовая6 тра(ва),
dionisias, dis, каме(н) пя(н)ствав,

1 К І помилково по(м)рачаю.
2
Пор. К I усугубленъ.

3 К I правильно строители.
4 К I правильно кругле(н)кии.
8 К I правильно кисовая.
6 Стаття дописана іншим почерком;

К І помилково (й(т) та(н)ства.
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dioptra, діоптра орудіе зрите(л)ное,
diorrhoticum, уставъ исправляющы(й),
dioriges1, раскопанїя рѣчняя,
diospoleticum, сочинє(н)ное врачєвство,
diosphorum, врабїе просо,
diota(e), скудел(ъ) двоеушны(й),
diopolos, зє(м)ля двоорє(н)ная2,
dip
dipnris, бисе(р) мѣшанецъ,
diphriges, мѣдяній омєти3, _

diphthera, кожа козия, вє(т)хогланїє,
diphth(o)[n]gus, двогласноє,

diplois, риза по(д)читая4 5, оде(ж)да,
diplomata6 свопо(д)ныя рамоти волълн'ія®,

dipondium, вага дово(х)7 ассарі'евъ,
ли(т)ръ,

d[i]pondiarius, двоелитръны(й), -acca(p)-
ны(й),

dipsacon, те(р)н'іе бѣлое, возжаданїе
творящее,

dipsas, dis, змы(й) малы(й),
dip[t]ota, двопеде(ж)ная8 *,

dir

diradio, ро(с)ставляю, озараю, луча
непущаю,

dirca(e)a, мандрагора,
dirtion, песій вынѣ8 трава,
diribere, dirimere, раздѣлити,
diribitorium, дѣлителище пѣнязе(й)

свое(м)10 11,

dirigeo, ме(р)твѣю, обумыраю,
dirigo, правлю, намѣряю,
directus, управ(ъ)ленъ,
directe, прямо, просто,
directio, управленіе,
directum, ti, прав(ъ)леное,
directarij, в(ъ) домъ укрєдє(н)нійи татїе,
d[i]rimo, разърѣшаю, растръгаю, дѣвую12,

1 Латинське слово написано іншим

почерком замість закресленого.
2 К І двоа>ра(н)ная.
3 К І (ймети мѣдяный.
4 П правильно подшита.
5 Літера т в оригіналі кирилична (м).
8 К І неточно свобо(д)ныи прамоти

во(л)нїя; П правильно свободніи грамоты,
волнїй.

7 П правильно дво(х).
8 К І правильно двопадежная.
8 К І точніше пески вишнѣ; П

правильно песїи вйшни.
10 К І правильно дѣлителище пѣня-

зе(й) вое(м).
11 П правильно украденій.
12 К І правильно дѣлю.

diremptus, us, растє(р)занїе й про(ч},
diremptio, тожъ,

diripio, расхищаю, растє(р)заюх,
direptor, расхитител(ъ)2,
direptus, a, um, расхищенъ,

98 dirumpo, растръзаю3, 11
diruptio, растръзаніе,
diruncino, распиловую,
diruntio, чищу, искореняю,
diruO| разваляю, испровє(р)заю, раз-
друшаю,

dirus, люти(й), с(т)рашливи(й), безчло-

вечи(й),
dira(e), проклятія, злореченід,
di(r)itas, люто(ст), бєзчлчїе, дивина,
dis, расъ, разъ,
dis за dives, богатъ,
discalceo, иззуваю,
discapedino, as, расставляю, (отвораю4,
discaveo, мхраняюся,
discedo, ©(т)хужду, о(т)ступаю,
discessio, (о(т)шєствїе,
discessus, <в(т)хожденіе, тожъ,

discessurus, (о(т)идущы(й),
discepto, распираюся, тяжуся, сваруся,
disceptator, ра(з)судїте(л),
disceptatrix, разсудїтелнїца,
disceptatio, расужденїє, тя(ж)ба,
disceptatiuncula, посварка,
discerno, разсуждаю,
discretus, раздѣлни(й), ра(з)су(д)нїй,
discretio, разсужденіе, раздѣленіе,
discrete, discretim, ра(з)суднѣ, стро(й)но®,
discrimen, разн(ъ)ство, раздѣленіе, пря®,
discrimino, as, разнотворю,

discriminatus, раздѣленъ,
discriminat[im], раздѣл(ъ)нѣ,
discriminator, раздѣлитель,
discriminatio, раздѣленіе, разлученіе,
discriminale, предѣлъ власовъ,

discerniculum, тожъ,

discerpo, раздіраю, расте(р)заю,
discerptus, раздранъ,
disceus, мѣтла на нбси, комета,
discindo, ра(з)сѣцаю, ра(з)рѣзую,
discissus, раздѣленъ і про(ч),
discidium, разлученіе і про(ч):,

1 К І і П ра(з)дираю.
2 К І після цієї статті ще маємо

direptio, расхищеніе.
3 Іншим почерком дописано помилкове

брзаю; пор. К І расто(р)гаю, тръзаю.
4 К І (а(т)творяю.
6 К І помилково строчно.
8 В оригіналі це слово помилково напи¬

сано перед перекладом наступного слова.
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discingo, распоясаю, распоясанъ1,
discludo, раздѣляю, (о(т)лучаю,
disclusio, расключенїе, (о(т)гнанїе,
disco, учуся,

98 disciplina, учєнїе, //
9В* disciplinabilis, удобъ учите(л)ны(й),

discipulus, учен'ікъ,
disc ір 1 i nosus, удоборазумѣте(л)ны(й),
discobolus, дискомєтатєль,

disco(e)lij, тве(р)дочревный,
discolor, пєстрьі(й),
disconvenio, разлиную, ра(з)н(ъ)ствую,
discoquo, развараю, извараю2,
discors, несогласны(й), двоеми(с)л(ъ)ны(й)3,
discordo, несогласуюся, сопроти(в)ляюся,
discordia, несогласью, распря,
discordabilis, несогласны(й),
discordialis, тожъ, любопрѣнны(й),
discordiosus, тожъ,

discrepo, растою, разлиную,
discrepito, тожъ, несогласую,

discrepans, разликующы(й),
discrepantia, разлычие,
discrutio, мучу,
discumbo, возлягаю4, возлежу,
disc[o]bitorius lectus, возлєжате(л)ное
ложе,

discuneatus, рас(ъ)цѣпленъ,
discupio, желаю, похотѣваю,
discurro, пробѣжаю5 *,

discursio, пробѣжен'іе,
discursus, Qs, тожъ,

discursitatio, бѣганіе,
discus, дискосъ, блюдо,
discutio, is, розганяю, рострачаю®,
discursor, истязател(ъ), исправитель,
discussio, разрѣшеніе,
discussores, цѣнителые имѣный,
discussum, ра(з)сужде(н)ноє, испита(н)ное,
disertiones, подѣлъ7 (о(т)чєствїя,
disijcio, ®(т)ве(р)заю, за8:, <в(т)мѣтаю,
ра(з)сыпаю,

disjectus, ра(з)сипанъ, ра(с)прошенъ9,
disjecto, as, тожъ, ©проверъзаю,
disjungo, ра(з)лучаю, распрягаю и п(р):,

1 К І помилково даспояса(н); П немає

цього слова.
2 К I изваряю, ра(з)варяю.
К І немає цього слова

Пор. К I во(з)лагаю.
К I пробѣгаю.
К I правильно ра(з)трясаю.

1 К I подѣлѣ.
8 К І (д(т)в&(р)гаю; П точніше (£>(т)-

връгаю, -заю.
8 П правильно растроиігнъ.

disj'unctus, распраженъ1,
disjunctus, разлученъ, тожъ,

disjunctio, разлученіе,
disjunctivus, сослагате(л)ны(й),
disjunctivi, разлучите(л)нѣ,
dispalescere, разгласытися,
dispalo, разве(р)гаю,

99 dispando, пропинаю, распро(с)тераю2, //
dispensus, пропяти(й),
dispar, disparilis, неравни(й), разны(й),
disparilitas, разн(ъ)ство,
dispariliter, разн(ъ)ственнѣ,
disparo, разню, раслучаю,
dispello, розганяю,
dispendo, is, протягаю, ра(з)дѣляю, изну-
раю,

dispendium, издивєнїє3, истрошєнїє,
dispendiosus, вредны(й), иждивитє(л)-

ны(й),
dispenno, раскриляю,
dispendomena, ро(д) мучєнїя,
dispenso, as, строю, иждиваю, пеку(с),
dispensator, строитє(л), еконо(м)ъ,
dispensatio, строеніе, попеченіе,
disperdo, растачаю,
disperditio, расточеніе,
dispereo, погибаю, ищезаю,

dispergo, разсыпаю, распрашаю, разсѣваю,
dispersus, разсыпанъ,
dispersus, Qs, разсыпаніе,
disperse, разсѣя(н)нѣ4,
dispertio и dispertior, дѣлю,
dispesco, тожъ,

dispitio, усмо(т)рую5, назыраю,
dispectus, Qs, усмо(т)ренїе,
dispicientia, тожъ, дозоръ,
displiceo, неподобаюся, гнушимъ ес(ъ)мъ®,
displicentia, гнушенїе,
displico, as, расплѣтаю, разгибаю,
displodo, is, плещу, вистрѣляю,
displosus, вистрѣленъ,
displ[u]viatum, кров нєдвойсти(й),
dispolio, as, совлекаю,

dispoliabulum, съвлекал'іще, совлеченіе,
dispondeus, диспо(н)ди(й)ї,
dispono, устрояю, располагаю,
dispositus, положеніе и п(р):

1 Пор. К I распряж&нъ, ра(з)луч&нъ.
2 К I ро[с]простргняю; П

распространяю.
3 К I правильно иждивенія.
4 К I ра(з)сипнѣ.
К I усмотряю.

® К I гнюсны(м) &сте(м).
1 В оригіналі перша літера д латинська

(d).
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disposite, съчине(н)нѣ,
dispositius, устро(й)нѣе, чи(н)нѣе,
dispositio, сочиненіе, устроеніе,
dispositor, росположитель,
dispudet, стиждуся,
dispulvero, в(ъ) прахъ обращаю, ис(ъ)пе-
пеляю,

dispumo, as, испѣняю,
99 dispungo, че(р)таю, на-, мажу главу, //
зв- dispunctio, изглажденіе, исчита(н)ное1,

disputo, состязаю(с), очищаю2,
disputatio, стязаніе, любопрѣн'іе3,
disputatiuncula, тожъ,

disputator, стязате(л)4 * 6 *, бесѣдникъ,
disputatrix, стязате(л)ніца,
disputabilis, стязате(л)ны(й), любопрѣ-

те(л)ни(й),
disquiro, испытаю, в(ъ)зискаю,
disqvisitio, испытаніе, взысканіе®,
disquisitor, совопросныкъ,
disraro, рѣжду, розрѣждаю,
dissavior за dissvavior, лобизаю,
disseco, разсѣцаю,
dissectus, разсѣченъ,
dissemino, разсѣваю,
dissentio, is, зры discordo,
dissensio, несогласью,

dissensus, fls, тоежъ,

dissentaneum, несогласное,

dissepio, ра(з)граждаю, раздрушаю®,
dissepimentum, прегражденіе, -да?,
disseptum, тожъ,

dissereno, ведрѣю, яс(ъ)нѣю,
dissero, разсѣваю,
dissero, rui, бесѣдую, сора(з)суждаю,
dissertio, что disertio,
disfsjerto, as, прюся,

dis[s]ertatio, сва(р), пря, ра(с):8,
dissertabundus, любопрѣтель,
dissertus. блгоячи(ч)ны(й)9, красногли(в),
dissertitudo, красногланіе, -рѣчие,
dis(s)erte, вѣті(й)ски, рито(р)ски,
dissideo, разстою,

1 К I правильно исчитаніе.
2 К I (очищаю, состязаюся.
3 К І помилково л/оболѣніе.
4 К І помилково стяжате(л).
6 К І переплутано переклад і написано

совопросникъ, а реєстрове disquisitor
пропущене.

6 К I маемо ще помилково и про(ч),
бо П разграждаю, ра(з)друшаю, пре-.

? К І немає цього; П правильно лре-
граж-де-нїе, -да.

8 К І немає цього.
6 П правильно блгоязычный.

dissidium, разстояніе,
dissidentia, тожъ,

dissil[i]o, dissulto, ©(т)скакую,
dissimilis, различновыдны(й),
dissimiliter, различнѣ,
dissimilitudo, неподобью, ра(з)личие,
dissimilares partes, нєподобочастнїд1,
dissimulo, as, притворяю, лжетворю,
dissimulamentum, притворєнїе, лже-,
dissimulantia, тожъ,

dissimulator, притворитель, лжы-2,
dissimulatio, что dissimulantia,
dissimulanter, притворите(л)нѣ,
dissimulabilis, притво(р)ны(й),

loo dissipo, разсыпаю, И
dissipatio, разсипанїє3,
dissipabilis, разсыпат(ел)ны(й)4,
dissitus, растоящи(й). далєки(й),
dissocio, разлучаю,
dissociatio, разлученіе, ра(з)друже(ст)во,
dissociabilis, раздѣл(ъ)ны(й),
dissolvo, разрѣшаю,
dissolutus, разрѣшенъ, распу(ст)ны(й),
своечи(н)ны(й),

dissolute, раздрѣше(н)нѣ, блуднѣ,
dissolutio, раздрѣшен'іе,
dissolubilis, раздрѣшите(л)ны(й),
dissonus, разгласны(й), несо:,

dissono, разногласую,

dissvadefo], несовѣтую,
dissvasio, несовѣтованіе,
dissvasor, несовѣтныкъ,

diss[uavior], цѣлую, юбы(й)маю,
dissuo, пору, роспорую,
distabesco, сохну,
dista(e)det, униваю,
distegus, двостропны(й),
distendo, is, пропинаю, упраждняю,
distentus, просте(р)ти(й),
distentissimus, простра(н)нѣ(й)ши(й),

упраж(д)не(н):,
distensio, distentus, fls, протяженіе, про-

стертїє®,
distenftjo, as, что distendo,
distentio, пропятїє,
distermino, предѣляю,
distero, сотираю.

1 К І помилково неподобоча(с)тинь.
2 К І правильно лже-, тобто лжетво-

ритель.
3 Літера п в оригіналі латинська (р);

К І помилково ра(з)паніг.
4 к І помилково ра(з)ділны(й), а статті

dissitus немає.
® к І помилково просте(р)тій.
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distichon, двостишїє1,
distichum, ро(д) ячменя,

distillo, искапаю,

distillatio, искапанїе2,
distillarius, водкопалитель,

distineo, содръжую,
distinguo, раздѣляю, претикаю,
distinctus, ра(з)ны(й), упещренъ3,
distinctio, dispunct(us), предѣлъ, ра(з)н-

ство,

distincto, раздѣленнѣ,
disto, ©(т)стою,
distantia, ©(т)стоянїе,
distito, as, тожъ, ра(з)нствую,
distorqueo, накривляю,
distortio, накривлєнїе, кривина,
distortus, кривы(й),
distraho, разве(р)заю, расте(р)заю4 *,

loo distractio, растє(р)занїє8, ©(т)влєченїе, //
distribuo, раздаваю, ра(з)дѣляю,
distribute, раздѣл(ъ)нѣ,
distributor, раздѣлите(л),
distributio, раздѣленіе, раздаянїе,
distringo, стѣс(ъ)няю, с(ъ)вязую,
districte, стѣсне(н)нѣ, тѣсно,
distr[i]ctius, тѣснѣе,
districtim, тѣсно6 *,

districtio, сътѣснені'е, трудъ, тѣснота,
distrungo, as, пресѣцаю,
distruo, назыдаю?,
disturbo, ©провє(р)заю,
distrubatio, опроверженіе,ни(з)ложеные8,
disutcus, двощети(н)ны(й),
dithiambrion, нѣмица трава,
ditio, г(с)да(р)ство, обла(ст), вла(ст),
dithroch[a]eus, дитрохе(й),
dito, as, богачю,

ditesco, богатѣю,

ditissime, пребогато9,
diu
diurno, as, до(л)годє(н)ствую,
diurnus, долгоде(н)ны(й),

гК І помилково двоепиіиіе; нижче пов¬

торено помилкове ж двоетииііе.
3 К І і П маємо ще во(д)ки паленій.
3 К І немає цієї статті.
4 К І правильно раст&(р)заю, ®(на¬

влекаю.
6 К І перед цим словом маємо ще на-

кривленїе.
6 К І /пѣснѣ.
? Літера д в оригіналі латинська (d).
8 В оригіналі над ы помилково

винесена літера е.
9 К І пребогате.

diurnum, книга дѣяны(й) повсе(д)не(в)-
ныхъ,

diutinus, до(л)гы(й),
diutine, diut[u]le, долъго,
diutius, до(л)годе(н)стве(н)нѣ8,
diutissimd, до(л)годе(н)стве(н)нѣ(й)ши,
diuturnitas, до(л)годє(н)ствїе, многовремє-

нїе1,
diu, до(л)го,
diutiOs, до(л)жае,
diu[a]gor, блужду,
divarico, as, развожду,
divello, ©тръзаю2,
divendo, продаю, рас(ъ)-3,
diverbero, ра(з)бїяю, разганяю ©(т) бе-

сѣди4,
diverto, укланяюся,
diversor, гощу, вытаю,

diversito, as, тожъ, стран(ъ)ствую,
diversor, oris, стра(н)никъ, пришелецъ

страненъ, дому влдка,
diversorium, ©бите(л), вита(л)ница,
divers[or]iolum, тожъ,
diversorius, ©быте(л)ны(й), гостебны(й),

101 diverticulum, прєпутїе, гости(н)ница, //
diversus, ра(з)лы(ч)ны(й), разны(й),
diversitas, ра(з)нство, различие,
diversissimus, разстве(н)нѣ(й)ши(й),
diverse, различнѣ,
diversissimfc, различнѣ(й)ши,
dives, богаты(й),
divitia(e), богатство6,
divito, убогащаю, богатѣю6, богачю,
divexo, as, то(м)лю,
divido, раздѣляю,
divisus, Os, раздѣленіе,
divisio, тожъ,
divisor, раздѣлите(л),
divisura, то(ж), раздѣлъ,
dividuus, раздѣлъны(й),
dividue, раздѣлънѣ,
dividuitas, дѣлъ, дѣленіе,
divid[i]a, стужєнїе, носогласїе,
dividicula, студенець ©бщенаро(д)ны(й),
dius, блгоро(д)ны(й),

1 К I статей від diurno до diuturnitas
включно немає.

2 К І правильно <й(т)трзаю.
8 К І распродъ-.
4 Це слово написано тут помилково,

а реєстрове diverbia пропущено; К І
правильно diverbero ра(з)бияю, ра(з)ганяю,
<а(т)-; diverbia бесѣды.

8 К І правильно богатства.
6 В К І і П немає цього слова.
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dium, поднбсемъ, бе(з)кров(н)ѣ1,
div(u)s, бжественъны(й),
divalis, divinus, тожъ,

~

divina(e) rei operam dare, в(ъ) бжествен-
ныхъ упра(з)днятися,

divinus, су(щр. вражбы(т), пророкъ,
divini potens, бгомощны(й),
divino, as, прорицаю, в(ъ)лъхвую,
divinatus, в(ъ)лъхвовинъ2, извѣщенъ,
divinatio, прорєчєнїе, в(ъ)лъхвованіе,
divinitas, бжьство,
divine бжестве(н)нѣ,
divinitus, то(ж)3, свы(ш)ше, с небесе,
divortium, распу(ст),
divulgo, разглашаю,
divulgatus, ©слав(ъ)ленъ, выданъ,

doc

do, as, даю,

doceo, учу,
doctus, наученъ, мудръ,
docte, мудрѣ,
docilis, учите(л)ны(й),
docibilis, удобъ научими(й),
docilitas, удобоученїе,

<оі doctrina, ученіе4, //
SB'

documentum, тожъ, доводъ, извѣсть$,
doctor, учтль,
doctrix, учите(л)ница,
dochimus, дохимъ, пятосли(ж)ная® нога,

docus, бе(р)вено,
dod
dodecathos, двоенадеся(т)никъ трава,
dodra, юха, ро(д) липня7,
dodrans, мѣра8 девятосик(л)ная, пя(д),
dodrantalis, пя(д)ны(й),
dogma, дагма(т), наука,
dogmatistes, догматоучите(л),
dol
dolia, де(л)вы, чваны, ка(д),
dolia, вошъ сви(н)ная,
doliola, де(л)вица, чванецъ,

dolia[r]is, де(л)вны(й), ка(д)ны(й),
doliarius, де(л)водѣлате(л),
doliarium, пивница,

1 К І помилково бе(з)кровны(й).
2 П правильно влъхвованъ.
8 К І немає цього слова.
4 Літера у в оригіналі латинська (и)\

К І пізніше іншим почерком дописано
наказаніе,.

6 К I правильно извѣтъ.
6 П правильно пятосло(ж)на&.
7 К I правильно питія.
8 К І немає цього слова.

dolichus, дванадесятостадїе,
dolo, as, тешу, глажду, влаю1,
dolitus или dolatus, истесанъ, углажденъ,
dolabra, <оско(р)дъ, сѣчиво,
dolabella, <оско(р)доко2,
dollabelliana, долявели(н)ск'іи груши5,
dolones, палици, (оружіе криеміи4,
dolor, dolentia, боле(з)нь,
doleo, болезную, (ж)алѣю,
dolens, болезнующы(й),
dolenter, болезне(н)нѣ,
dolorificus, болезненъ,
doloro, as, ©болезняю,
dolus, ле(ст),
dolosus, ле(ст)ны(й),
dolose, ле(ст)нѣ,
dom
doma, lis, кровъ, домъ,

domiporta, домоносица же(л)въ,
domus, домъ, храмъ,
domuncula, храмина,
demesticus8, домовы(й),
domesticus, домашны(й), домочадецъ,

пр(с)ны(й),
domesticatim, по домахъ,

102 domica(e)nium, домовая вечера, //

domuitio, домоше(ст)віе,
domicilium, обиталище, жилище,
domo, as, ус(ъ)мѣраю, укрочаю,
domitura, укроченіе,
domitus, us, укроченіе®,
domitor, укротите(л), обуздате(л),
domitrix, укротите(л)ница,
domabilis, укротите(л)ны(й),
domiturus, укрочащы(й)?,
domito, as, укрочаю,

dominus, г(с)дъ, влдка,
domina, г(с)пожа, в(ъ)ла(д)чца,
dominicus, г(с)дьственъ, г(с)дны(й),
dominor, г(с)дьствую, вл(д)чествую,
dominans, г(с)дьствующы(й),
dominantior, г(с)дьственнѣ(й)ши(й),
dominatus, г(с)дьство, вл(д)чство,
dominator, гдръ,
dominatrix, гдрня8,

1 К I правильно вааю.
2 К I правильно (йско(р)дикъ; пор.

П оскордокъ.
8 К І помилково доляве(н)скіи гроши
4 К І помилково ыружекрагміи [?].
8 Літера т в оригіналі кирилична (м).
® К І немає цієї статті.
7 К І укрочающи(й).
8 Пор. К І гдриня; П неточно

господарона,.
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dominatio, г(с)дьствованїв,
dominium, г(с)дьство,
don
donax, тро(ст) дебелая,
donec, донелѣже, дондеже,

donum, да(р),
dono, дарую,
donatus, дарованъ,
donatio, дарованіе,
donaria, дарованія,
donativum, дарованіе, подаръ,
donativus, пода(р)ныкъ,
donatica(e) согопа(е), дарованій вѣнъцы,
dor
dorcadias, трава,
dorcas, се(р)на,
dorcidion, зри dictamnum,
doriphagi, сластоя(д)ци, дория(д)ци1,
doris, че(р)венецъ трава,
dormio, сплю,
dormiens, спящьг(й),
dormito, dormisco, сипляю,

dormitator, дрѣматель, притворите(л),
dormitorius, спате(л)ный,
dormitorium, спате(л)ница, спа(л)ня,
dorodotia, а(е), даропревращеніе,

02 doron, даръ, //
в*

dorsum, хребетъ,
dorsualia, хребтопокрывала,
dorsuosus, хребтовы(й),
dorx, коза,

dorycnium, стрѣлы трава,
doryphorus, ратищеносецъ,
dos, вѣно, прика, посагъ,
dosis, даяніе2,
dotalis, посажны(й), вѣнъны(й),
doto, as, вѣню,

dotatus, увѣненъ,
dothien, надменїе на телеси,

do[x]a, слава,

dra

dra[b]a[e}, кими(н) полъны(й),
draca(e)na, змія,
drachma, драхма,
draco, змы(й),
draconifes, зми(й)никъ каме(н)3,
dracontium, вотъ водная трава,
dracunculus, змиецъ трава, рыба ехи(д)на,
dragma, горъсть,
drama, дѣ(й)ство,

1 К І помилково написано переклад
до пропущеного реєстрового doris ч(р)ве-
н&цъ трава; П правильно сластоя(д)-
цы, даро-.

2 Літера д в оригіналі латинська (d) .

8 К І немає цього слова.

dramaticus stilus, дѣ(й)ство комиди(н)ное1,
drepanis, ластовица мо(р)ская2,
dromas, ве(р)блюдъ скоротеча,
dromones, лодїя скорая, малъ ракъ8,
dromos, теченіе, бѣжен'іе,
dropax, пласъти(р) власоте(р)зате(л)ны(й),
drupa(e), arum, ягоди масльі(ч)нЇА,
dry
dryophyte, жабы древянїя,
dryophonon, жеруха ту(р)ская,
dryos hyph[e]ar, омела на древахъ,

dryopteris, струсєє перо на древа(х)4*,

drypeta(e), согрѣнное6*маслычие,
dua за duo, два,

dualis, дво(й)стве(н)ны(й),
dub
dub(e)nus, г(с)динъ,

03 dubio, as, сумнюся, H

dibuis, сумните(л)ны(й)®,
dubie, сумните(л)нѣ,
dubiosus, недоумѣнны(й), тожъ?,
dubito, as, недоумѣваюся,
dubitatur, сумнитє(л)но8,
dubitans, сумня(й)ся9 10,

dubitatus, сумнителенъ,
dubitatio, сумнѣніе, недоумнѣніе,
dubitanter, недоумѣнно,
dubitabilis, недоумѣте(л)ны(й),

'ducenti, двѣстѣ,
v

ducenties, двѣстѣ кратъ,
ducenus, двѣстѣ двосо(г)ны(й)1<>>
ducenarius, двосотникъ,
ducenarius, двосотны(й),
duc
duco, веду,
ducatus, fis, вождоначалїе, кня(з)ство,
ducatio, тожъ,
ducator, вождь, князь,
ducto, веду,
ductito, то(ж), вожду,
ductor, тожъ,

ductus, fis, вожденіе,
ductio, тожъ,

ductarius, руководите(л),
ductilis, водите(л)ны(й), водымы(й),

1 К I правильно комеди(й)ное.
2 К І немає цього слова.
3 К І помилково [?] ма(л)вракъ.
4 К I правильно трава.
8 П правильно созрѣнноъ.
6 К I сумнит&л&(н).
? К І немає цього слова.
8 Літера с в оригіналі латинська (s).
К І немає цієї статті.

10 Щоправда, -со- можна

інтерпретувати як помилкове написання <в.
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ductim, помалу,
dudum, древле, давно,

duella, третяя ча(ст) сикля,

duellum, дворатїе,
duello, дворятаю1, брянюся,
duellicus, военъны(й), ра(т)ны(й),
duicensus, гражданинъ2*неправы(й),
duis et duint, далъ еси и даша,
dul

dulcis, сла(д)ки(й), слащъ,
dulciculus, сладча(й)ши(й),
dulcedo, сладо(ст),
dulciarius, сладосто(т)во(р)ны(й),
dulceo, es, сладѣю,
dulce, сладко,
dulcac idus, сла(д)коквас(ъ)ны(й),
dulcifluus, сладоточны(й),

юз dulciloquus //_
вв- dulciloquus, блгоглаголиви, сла(д)ко:8,

dulco, as, слажду, услаждаю,
dul іа, служба,
dum
dum, егда, в(ъ)не(г)да,
dumus, те(р)ние,
dumosus, те(р)нисти(й),
dumetum, те(р)нина,
duntaxat, толко4 *, токмо, точию,

duo, [два]6 7,

duodecim, дванадеся(т),
duodecies, дванадеся(т) кра(т)в,
duodecimus, duodenus, дванадесяти,
duodenarius, по двадеся(т) два,
duodeni, по дванадеся(т),
duodeuicies, ©см(ъ)деся(т) кра(т),
duodetricesimus, двадеся(т) и ©с(ъ)мъ,
duonum, добры(й),
dup
duplex, сугуби(й),
dupliciter, сугубо,
dupliarij, вой? двойброчнии8,
duplico, усугубляю, удвояю9,
duplicatio, удвоение,
duplicato, сугубо,
duplio, сугубая каз(ъ)нъ, мука,
duplus, сугуби(й),
dupla, сугубая каз(ъ)нъ,

1 К 1 дворатую.
2 к І помилково гражданикъ.
8 Пор. К I сла(д)коглыви(й).
4 К І і П немає цього слова.
8 Пор. К I два.
8 К І помилково тратъ.
7
Виправлено в оригіналі з помилко*

вого во(н)ни; пор. К I вой.
8 К І помилково дро(йброчнїи.
8 К I удвояю, усугубляю.

duplum, сугубое,
duplinaris numerus, сугубое чи(с)ло,
duplari, duplicari, усугубити, двоити1,
duplatio, сугубоказние,
dupondius, што dipondius,
dur

durius, а, um, древняни(й), голѣмъ,
dureta, баня, ©мивалница,
durus, тве(р)дъ, жес(ъ)токъ,
duricors, жес(ъ)токосе(р)ды(й),
duriusculus, притве(р)дъ,
dure, жес(ъ)токо,
duritia, duritas, жес(ъ)тота, тве(р)достъ,

ко(с)т(ъ)2,
durabilis, пребивателни,

104 duramen, жес(ъ)токостъ, И
duracina persica, брос(ъ)квѣ(н)ни ©воцъ,

тве(р)докожи(й)8 овощъ,

duracina(e) uua(e), тве(р)докожия4 ягоды,

же(с)-,
duricoria, тве(р)докожия8,
duro, as, ©жес(ъ)точаю,
duratrix, жес(ъ)тѣю, тве(р)дѣю8,
duumvir, мужъ единъ или властелинъ

©(т) двою,

duumviratus, дво(х) мужей властителство,

duumviralis, двомужное достои(н)ство?,
dux, княз(ъ), началникъ, стратилатъ, на-

родоводите(л), страти(г),
dys
dynastes, велможа, владика,

dyota, скудел(ъ) двоушни,
dyscolus, неуго(д)ни, неудобни,
dyssenteria, дисе(н)терия, бѣгу(н)ка,
dysnomia, злозаконие,

dyspepsia, неудобъ и(з)варение, изсученив
в(ъ) стомаху,

dysphilus, другъ неи(з)вѣтни,...8
dysphna(e)a, дихавица,

dyspnoicus, дихавични,

dysuria, тру(д)номучение8,
1 К 1 удвоити.
2 К I жестоко(ст.), тве(р)дость.
8 К І помилково двг(р)доножи(й).
4 Виправлено з твгрдокрия (другу р

на ж); К І помилково две(р)дорыя; пор. П

твердокд-р-іь. ягоды, -ж-.
8 К І помилково тве(р)доножїя.
8 Виправлено темнішим чорнилом із

жвс(ъ)токий, тве(р)ди(й), але

неправомірно, бо це стосується пропущеного
duro; П правильно auro жестѣю,
твердѣю; duratrix пребывателніца.

К 1 помилково досто(й)нето; П
правильно достоинство.

8 Пор. К I маловѣ (р)ны(й).
К I правильно трудномочгнїе.
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E

e и ex, съ, ю(т), с(ъ),
eale, конъ рогати, звѣръ,
еа ге, сего дѣля, сего ради,

еаг, вес(ъ)на,
eatenus, потолику1, даже до,
ebe

ebeati, бе(з)блаже(н)нии, не:,
ebenus, еванъ древо,
ebeo, блаженства2 лишаю, неблажу,
ebibo, испияю,
eblandior, лас(ъ)ка(н)ми что получаю,
eblanditus, лас(ъ)каниемъ полученъ,
ebicus, ко(с)ноязични(й),

104 ebria, делва ви(н)над, виноно(с), //
BB ebrius, пяница, пяни(й),

ebriosus, то(ж), винопи(й)ца,
ebrietas, пя(н)ство,
ebriulo, as, упаяю,
ebriacus, упоенъ,
ebriare, упойти,
ebu

ebullio, кипю, в(ъ)рю,
ebullo, as, зри bullo,
ebulum, хев(ъ)дъ кущъ,
ebur, кос(ъ)т(ъ) слоновная,

eburneus, слонов(ъ)ни(й),
eburneolus, то(ж), СЛОНЄВИЙЗ,
eburnus, а, um, то(ж),
eburatus, eb[o]reu[sj, то(ж),
eburarij, слонохудо{ж)ници45,

ес

ес, ли, егда,

ecastor, воисти(н)ну, ис(ъ)ти(н)но,
ecbasis, изшествие, ю(т)ступление,
ecbolia, врачевства плодои(з)ве(р)жите(л)-

ная,

ессе, се,

ессе, се его,
ессе ista, се сия,

eccubi, еда, гдѣ,
eccum, се его,

есс[е]ге, воправду,
ecclesia, це(р)ковъ, собрание, собо(р),
ecclesiastes, собо(р)никъ, екклесияс(ъ)тъ,
ecdicus, зас(ъ)тупникъ люде(й), людя(н),
ecechiria, миръ, примиренне,
echemy[th]ia, молчание,

eche[n]a(e)as, родъ еленевъ,

1 К I потому.
2 К І помилково перед цим словом

написано испияю.
8 К І слонявны(й).
4 К І помилково слонохудовницы.

echeneis, де(р)желодъ* риба,
echidna, єхидна,
echitrom[e]tra, родъ ежевъ,
echinus, плѣс(ъ)ка каштановая,

echinatus, наежени(й),
echinop[h]ora, родъ жел(ъ)ви(й), с(ъ)ко-
рупа желви(й),

echion, ехидно врачевство,

echites, ехидникъ бисе(р),
echit[e], волови(й) язикъ трава,

echium, то(ж), ®ч(ъ)ное врачевство,
echo, ю(д)зивающи(й)ся гласъ: прм(д)(й)

и(л) зі2, //
105 ecligma, колачикъ в(ъ) устѣ(х) ис(ъ)тае-

ми(й),
eclipsis, юс(ъ)кудѣние, улишение,
eclipticus, сос(ъ)кудѣ(н)ни(й), юмрачни(й),
ecloga, бесѣда,
ecnephias, родъ в(ъ)лни, бури,
ё contrario, против(ъ)нѣ, вопреки,

ecphrasis, речение, глголание,

ecquando, когдали,

ecquis, ктоли,

ecquisna[m], ктожели,

efcjstasis, изступление, во:3,
e[c]stasis, продо(л)жение слога кра(т)каго,
ecthlipsis, уятие,
ectrapeli, щуды, г(ъ)нущающи(ис) есте-

ственими вещи,

ectroma, изве(р)н (?)4,
ectrolpjium, вѣждовъ наклонение,
ectypa, и(з)ображеннаА,
eda
edax, собястливъ6, го(р)танобѣ(с)ливъ,
edacitas, ©бядение, чрево®бядение,
edentare, визубити,
edentatus, визубленъ, из(ъ)в, ис(ъ):,
edentulus, беззубни(и),
edi
edico, завѣщаваю, повелѣваю,
edicto, as, то(ж), заповѣдаю?,
edictulm], завѣщание,
edicta, заповѣди, завѣты,

1 К I де(р)жоло(д).
2 Пор. К I прм(д): и(л) [?], зїд:. П

правильно Прем(д)ро(ст) Со(л) зі.
8 Пор. К І і П во.

4 К I правильно извергъ.
5 К I (обядливъ, го(р)шанобіснывъ.
4 К І помилково и; пор. П вызубленъ,

из, ис.
I К І і П це слово в кінці попередньої

статті.
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edictio, то(ж), веление,

edictales, законоученици,
edictalis, заповѣ(д)ни(й), велє(н)ни(й),
edisco, научаюсА,
ediscendus, научимы(й),
edis[s]ero, кажу, повѣдаю,

edisfsjerto, то(ж), с(ъ)казук)1,
edendus, с(ъ)нѣ(д)ни(й),
ed[o]r, с(ъ)нѣдаюсА,
edatrix, обяс(ъ)тлива,
edilis, с(ъ)нѣдни(й),
editus, изданъ, прои(з)веде(н), вида(н),
editus, высоки(й), го(р)ни,
edititius, примирителъ единою страною

и(з)бра(н),
editio, и(з)дание, роженіе2 3,

105 editor, творец, издател(ъ), И
зв- editus, Qs, гно(й) ско(т)ски(й),

edo, ямъ,

edo, onis, чревобѣсныкъ, го(р)таноя(д)ца®,
edo, издаю, произвожду,

edoceo, научаю,
edolo, извааю, издолъбаю,
edomo, as, укрочаю, усмираю,
edor, пиро, жито, рожъ,
edormio, сплю, висипляюся,

edormisco, тожъ,
edu

edulium, брашно, пища,

educo, извожду4,
educo, питаю, ко(р)млю,
educatus, воспитанъ,
educatio, educatus, Qs, воспитаніе,
educator, питатє(л), ко(р)мите(л),
educatrix, питателъница,
edulco, as, услаждаю,
eduro, ожесточаю,

edurare, ©жесточити, пребыти,
edurum, мягки(й),
edure, тве(р)до, жестоко,
eff

effartio,- is, натикаю,
effari, изрещи, изглаголати,

effatus, изрекъ, из"гланъ,
effatum, изреченіе,

effabilifs], изрече(н)ны(й), блгогливы(й),
effascino, as, чарую, урѣкаю,

effascinatio, чарованіе, урокъ,
effafxjillo, as, ©(т)крываю, паху указую,
effero, изношу,
efferus, звѣрообразны(й), сверѣпъ, лютъ,

effero, as, свѣрѣпотворю, звѣровъ обра¬
жаю1,

efferatior, свѣрѣпши(й),
efferveo, искипляю, яруся, врю,
effervens, кипящы(й), яръ, врущы(й),
effervesco, преваруюся, гнѣваюся,
efficio, содѣловаю, дѣ(й)ствую,

106 efficiens, дѣ(й)ствующы(й), И
efficientia, дѣ(й)ство, дѣланіе,
efficienter, дѣ(й)стве(н)нѣ,
effectus, us, дѣ(й)ство, дѣло2,
effector, дѣлате(л), творецъ,
effectrix, дѣлате(л)ница,
effectio, дѣланіе, совершеніе,
efficax, дѣ(й)ственъ,
efficatia, efficacitas, дѣ(й)ство,
efficaciter, дѣ(й)ствен(н)ѣ,
effigies, изображеніе, образъ, икона,

effigiatus, изображенъ, изваанъ,

effigio, изображаю,
effingo, тожъ, вымышляю,

effictus, изображенъ, смисленъ,

effictio, изображеніе,
effio, бываю,
efflagito, умоляю, желаю вѣло,

efflagitatus, Qs, умоленіе, полученіе3,
efflagitatio, тожъ,
effleo, виплакую,
effligo, as, поражаю, убываю,
efflictium, учи(л)нѣ4,
efflo, as, издимаю,

effloreso, процвѣтаю, просла(в)ляю(с),
effluo, истѣкаю, мимотєку,
effluentia, effluvium, истеченіе,
efflu[x]iones, истицанїя,
effoco, as, уда(в)ляю, дав(ъ)лю,
effodio, ископоваю, выкопую,

effa(e)mino, as, оневѣс(ъ)тяю,
effa(e)minatus, оневѣстенъ, мя(г)ки(й),
effa(e)minatissimus, тожъ,

effa(e)minate, неженѣско8,
effa(e)tus, испло(д)ны(й), выро(ж)денъ,
effa(e)t£, вырожде(н)нѣ,
efforo, as, прове(р)чую, ве(р)чу®,

1 К І ня і попередня статті

переплутані, тому маємо edissero то(ж) исказую.
2 Останнє слово вписано іншим

почерком, пор. К І вырожъденіе, П и(з)данїе,
вьідйнїе, ро(ж)денїе.

3 Пор. П чревобѣсникъ, гортанна-,
ядца.

4 К І помилково извужду.

1 Пор. П звѣровоабражйю.
2 К І дѣло, дѣи(с)тво.
3 К І полученное, пор. П умолённое,

полученное.
4 КІ І усилнѣ.
5 К І правильно неже(н)ско.
6 К І помилково прове(р)гую, ве(р)гу.
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effr(a]enatus, изузданъ, исхлащенъ, свє-

рѣпъ,
effr[a]enatissimus, тожъ, невозде(р)жныкъх,
effr[a]enate, неуде(р)жаннѣ,
effrfajenatio, необузданїє, нвво(з)де(р)жа-

нїє,
effrfajenus, что effrenatus,
effrico, as, сотираю, очищаю,

effringo, ло(м)лю, крушу,
effractus, сломленъ,
effractor, effractarius, сломитє(л),

сокрушите^),
106 effractura, сломлєнїе, сокрушеніе, //
8В* effugio, гонзаю, убѣгаю,

effugium, избѣженіе, прибѣжище,
effulcio, утверждаю, по(д)пираю,
effulgeo, сияю,

effundo, виливаю, про:, из-2,
effusio, цзлияніе,
effusores, излиятели,
effutio, блядословлю,
effutitus, блядословны(й), -рече(н),
ege
egelido, <о(т)мражаю,
egelidus, ©(т)мраженъ,
egens, оскудны(й), ныщъ,

egentior, убогши(й),
egeo, по(т)ребую, лишаюся,

egenus, нищи(й), убогъ3,
egestas, убозство, нищета, скудо(ст),
egestosus, убоги(й),
egero, испраждняю, изношу,
egestus, fls, испраждненїе,
egestio, egeries, изношеніе и тожъ,

egermino, as, прозябаю, изращаю, расту,
ego, язъ,
egredior, вихожду4 *, и(с)-,
egressus, fls, изшествїє6 7, исхожденїе,
egregius, избра(н)ны(й), нарочитъ, израд-

ны(й)в,
egregie, израднѣ, изящнѣ,
egula, жупелы,
egurgito, ю(т)ригаю, искидаю,
ehem, юле,
ehev, ахъ,

eho, слыши, что глеши,
еіа

еіа, при(й)ди скоро?,
eiaculor, изъстрѣляю,

107

1

2

3

4

6

в

7

К I нево(з)де(р)жливъ [?J.
К I прои (з)ливаю.
К I убогій.
П восхожду.
К І помилково и(з)іие(с)твіемъ.
Пор. К I изря(д)ны(й).
П перед цією маемо ще статтю еі ему.

ejicio, ejecto, извръгаю, измѣтаю,
eiectio, изверженіе,
ejectamentum, изметы, ю(т)-,
eiectitius, изверженны(й),
ejulo, плачевопєчствую1, глашу,
ejulatio, плачевопство2,
eiuno, кленуся Юноною у древънихъ,
ej'uro, as, кленуся, рочуся, H
ejusmodi, сыцеви(й), таковы(й),
еіа

elatus, во(з)движенъ, вознесенъ,
elatus, величавъ, го(р)ди(й), напищенъ3,
elate, гор(д)о,
elatio, величаніе4, прево(з)несеніе, ки-

ченіе,
elabor, угонзаю6, избѣгаю, поплъзаюся89,

elaboro, as, дѣлаю, тщуся, пекуся,
elacatenes, тунчикъ рыба,
elactesco, млечнѣю, болѣю,
ela(e)emporia, елеюкупленія? наро(д)нѣ.
ela(e)on, еле(й),
ela(e)othesium, елеюмаза(л)ныца8,
elangveo, слабѣю, увядаю,
elaphfejbolion, м(с)цъ декамвры(й),
elaphoboscon, елены(й) коренъ трава,
еіаре, ро(д) зміевъ,
elapido, искаменяю, каменїе изъимаю,

elargior, даю, дарую,
elassesco, изъсыляюся, слабѣю,
elate, финишъ®,
elaterium, врачєвство югу(р)чаное,
elatine, пово(й)никъ трава,
elatites, каме(н) крвавникъ,
elatro, as, избрехаю, лаю10, изблеваю,
elavo, омиваю, из(ъ)плакаю,
eldia, коре(нъ) елени(й),
еіе
elecebra(e), вабници, блудници,
electrum, прудъ11, бурштинъ,

1 П правильно плачевопльствую.
2 К І теж помилково плавопечвство;

П правильно плачевоплство.
3 К І помилково напищавъ.
4 К І величенїе, прево(з)ношеніе.
6 К І помилково уго(м)заю.
3 К І ще маемо після цієї статтю elaps-

(us) уго(м)зе(н) (помилково), избѣгъ,
попо(л)знуся.

7 К І еле(й) купленія.
8 К І елеыма(з)ныца.
9 К І це слово закреслено, а перед ним

іншим почерком написано величавый;

П ель, финишъ.
10 К І лаяю.
11 К І помилково трудъ.
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electrinus, прудны(й),
ele[e]mosina, милостиня,
elegia, стихъ плачливы(й), пѣс(ъ)нь*

ЄЛ8ГИЯ,

elegydion, стишокъ*,
elegiacus, 8Л8ГИ(Й)сКИ(Й),
elegia, orum, елеги(й)ская,
elegus, ЄЛ8ГИ(Й)СКИ(Й),
elegus, что elegia,
elelisphacos, ша(л)вѣя трава,

Ю7 elementa, стихиа, H
зв. elementarius senex, азбучны(й) невѣгласъ,

elementa tio, стихи(й) разсмотренїе,
elemporia, что ela(e)mporia,
elenchus, еленхъ, доводъ ложны(й),
elenticus, лжедоводны(й),
eleo, каляю, скве(р)ню,
el[e]os[?J, мило(ст),
eleophylon елеифилонъ трава,
eleoselinum, ©пихъ трава,
eleostaphilos, лоза масли(н)носа(ж)-

дє(н)ная,
elephangia, арома(т)ная,
elephantifa], трудъ, проказа,
elephantiacus, прокаженъ,
elephas, слонъ,

elephantinus, слоновы(й)8,
elephafnjtozographi, слонописателе, накос-

те(х) слоновихъ живописатели,
elevo, as, воздежду, воздѣваю, возъвожду,
elevatio, во(з)движенїе,
elevt[h]erius, свободны(й), блгородны(й),
elevtfhjeria, во(л)но(ст)4 праздникъ,
elector, избиратель,
electio, избраніе,
electus, избранъ,
electus, .fls, избраніе,

elegans, красны(й), надобны(й)6, блголѣ-
пенъ.

elegantia, красота, блголѣп'іе,
eleganter, лѣпотнѣ,
еіі
elicio, electo, изжиіЛаю, извожду, поваб-
ляю, изъ-®,

elices, бра(з)ды,
elicius, повабны(й), вабъ,
elido, разбываю, виражаю и п(р):,
eligo, избираю,

1 К І немає цього слова.
2 К І перед ним ще маемо то(ж).
9 К І помилково словны(й).
4 К I правильно во(л)ности.
К 1 надобе(н).

* К І немає; пор. П по-вабляю, из-.

elimo1, as, чищу, ©чищаю, глажду,
eliminator, ©чистите(л),
elinguatus, безязичны(й)2 * 4 * * * 8 9 10,

elinguis, то(ж), нѣмовующы(й),
elinguo, ©безязичаю,
elinquo, as, ©ставаю8,
eliquamen, ©стае(н)ное4, росолъ,

Ю8 elinqufejsco, ©стаеваю6, таю, //

elitis, пово(й) зе(м)ны(й) трава,
elium, крынъ лѣсны(й),
еііхіг, пятое ест(с)во,
elixatio, изсученїе, изваренїе,
elixus, изваренъ®,
elixo, as, варю,
elleborine, я(р)мянка трава,
elleborum, че(р)ная чемерица,
ellum, се его,

ellichnium, кнотъ в лямпадѣ?,
ellobia, усерязъ, наушница,
elmi(n)thes, червїе,
elo
eloco, as, на(й)мую кому,
elogium, похва(л), ти(т)ла, епифати(й),

нагробни(й) камень8,
elonogo, продо(л)жаю, пробавляю,
elops, рыба асі'анъская,
eloquor, изглаголую,
eloquens, ясноглаголывъ,

eloquentia, красногланїе, -рѣчие,
eloquentissimfc, краснорѣчнѣ,
eloquium, вимова®, лѣпослов'іе, доброрѣчие,

рито(р)ство, вѣти(й)ство, добровѣщан'іе,
elocutrix, блгогливая,
eius, гвоздь,
elu

eluceo, сияю, яс(ъ)нѢюса10,
elucescere, восияти, явитися,

elucifico, as, помрачаю, с(ъ)вѣта лишаю,

eluctor, aris, поборяю,
elucubro, as, нощвпишу, ©па(с)нотвору,
elucus, гнюсны(й). юро(д), любокощу(н)-

ныкъ.

1 В оригіналі elimino. Очевидно,
пропущено його правильний переклад.

2 К І бе(з)язичень.
8 К I правильно иставаю.
4 К I правильно истаеное, росулъ.

К I правильно истаеваю.
® К I сваренъ.
1 К І в ля(м)пѣ.
8 К I правильно похвала, ти(т)ла,

епитафїи нагробны(й) напи(с).
9 К І немає цього слова.

10 К I правильно сіяю, яснѣю, бли(с)-
таюся.
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eludo, пос(ъ)мѣваюся, л(ъ)щу,
eludens, порующи^^ся1,
elulsjus, пос(ъ)мѣянъ, пре(л)щенъ,
eluenaca, лоза плодовита2,
elugeo, <о(т)плакати3, ©(т)жалѣти,
elumbus, безъчрес(ъ)л(ъ)ны(й),
eluo, омиваю, изъ45:,

elutus, изъмовенъ,

eluvies, смрадъ, наво(д)ненїе, то(к),
eluscare, на едно око ос(ъ)лѣпити,

108 eluto, что eluctor, H
вв. elusia, руды златїя,

elutrio, преливаю6, о(т) сосуда в(ъ) сосу(д)
испущаю,

elu[x]atus, изчленовенъ, вивыненъ,

eluxuriari, угобзоватися, избиточество-
вати,

еша

emax, любокупите(л),
emacitas, любокупите(л)ствов,
emacero, охуждаю, изсушаю, и(с)мачаю,
омочаю,

ematio, as, тожъ, исъмачаю,
emaciatus, и(с)моченъ, иссушенъ,
етасгог, истончеваю, исъсушаю, сушу,
emaculo, as, очищаю, отираю,
emancipo, свобождаю, избавляю,

emancipatio, свобожден'іе,
emanco, руцѣ о(т)сѣцаю,
emando, о(т)сылаю,
emaneo, медлу7, упразняюся,
emansor, войнъ укоснившы(й),
emansio, воеукосненїє,
emano, as, ис(ъ)тѣкаю, ис(ъ)сякаю,
ema[rc]um, ро(д) ягоди,

emargino, as, и(с)цѣляю я(з)ви,
emasculo, ев(ъ)нухотворю, исмужаю,
исъкопъляю,

emascul[at]or, мужеложецъ,
ematuresco, созрѣваю,
emb
embamma, сладосочие8, сладкопристроє(н)-

ная пища,

embata(e), лодїй,
emblemata, рукодѣліе художниковъ пре-

слав(ъ)ное, нарочитое, хитрокрасное9,
embola, превезеніе,

1 К I правильно поругающі(й)ся.
2 К I плодовитая.
3 К 1 (а(т)плакаю.
4 К І немає.
5 К І помилкове р&ливаю.

Літера у в оригіналі латинська (и).
1 Пор. К I мє(д)лю.
8 К I сла(д)косочіе.
9 К I хитро и кра(с)но.

emboline, древо противу штраво(м),
embolium, пре(д)кощун(ъ)ство, предъ-

позоріе,
embolismus, вложеніе, всажденіе д(н)я,
embrio, плодъ в животѣ зачати(й),
eme

emedullo, измогаю1, изяс(ъ)няю,
109 emendico, прошу, //

emendicatus, испрошенъ,
emendo, as, исправляю, на-,
emendatus, направленъ,
emendate, исправленнѣ,
emendator, исправите(л),
emendatrix, исправите(л)ніца,
emendabilis, исправите(л)ны(й),
emendatio, исправленіе,
ementior, лжетворю, лгу,
ementiens, лжущи(й),
ementitus, солъгавшы(й),
emercor, aris, искупую,
emereor, заслугую,
emeritus, заслужонъ и -ны(й)2,
emeritum, заслуга, -женіе,

emergo, изгружаюся, виницаю, прозябаю,
emergi, изявитися, изи(й)ти,
emersus, изгруженъ, просія-,
emeruchit, маерухъ, маеранъ трава во(н)-

ная,

emetior, размѣраю,
emensus, размѣренъ,
emeto, пожинаю,

emi

emico, просияваю, изницаю,

emicatio, просияванїе,
emigro, as, прєселяюся,
emineo, преимѣю, преима(м)ъ, превы(ш)-
шаю,

eminens, преизящны(й), высоки(й),
eminentia, преизящество, величес(т)во,
преимущество,

eminulus, знамениты(й), по(д)несенъ8,
eminor, пречу, грожу,
eminatio, прєщєнїе, гроженїє,
eminus, и(т) далече,

emitor, чуждуся,
emitto, посылаю, изношу, изъвожду,

emissio, испущеніе,
emissarius, испуще(н)ны(й), пре(д)посла(н)-

ны(й),
emissarium, упустъ водны(й),

1 К І помилково измочаю; пор. П

и(з)мождаю.
2 К І немає; в К І після заслуженъ

почерком ХѴІІІ [?] ст. дописано аб-
шитованъ.

3 К І після цього слова маемо ще тожъ.
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emissitius, прєпослата(й), соглядата(й),
emmanes, нѣмица трава,

09 emmelia, ро(д) скаканія, //
зв*

emmanuel, с нами бгъ, Е(м)мануйлъ,
emo

emo, купую,

emodulor, спѣваю,
emolior, ©провє(р)заю1, разараю,
emollio, измягчаю,

emolli[d](us), умягченъ,
emolo, мелю,
emologare, утве(р)дити, похвалити,
emolumentum, по(л)за, по(с)пѣхъ2 *,

emoneo, напоминаю, наказую,
emorior, измираю,

emortualis dies, днь сме(р)ти,
emoveo, подвизаю, измѣш:,

emotus, подвиженъ,
emp

'

emptus, искупленъ5, купленъ,
emptio, купленіе,
emptito, купую часто,

empturio, желаю куповати,

emptor, купец(ъ),
emptionalis, купите(л)ны(й),
emptitius, купны(й),
empetron, ломикамє(н) трава,
emphasis, молъкоизявленіе,
emphysma, на(д)меніе и напьпцєнїе вѣждъ,
emphysodes, (огневица недугъ,

emphysema, запаленіє ©чю4 недугъ,
emphyteusis, имѣнія чуждаго деръжаніе,
emphracta, orum, ладїя,

empi[r]ic[e, врачное6*художество, и(с)-
куство,

empifrjicus, вра(ч) искусны(й),
empla[s]trum, пластиръ,
emplastro, ©бвязую пластромъ новоса(ж)-

денія,
emplastratio, (об(в)язаніе новосаждени(й),
emplastraturus, юбвязущи(й),
empla[t]tomena, соде(р)жите(л)ная, уде(р)-

жа:,

empnevmatosis, надхненіе, надменіе,
emponema, лу(ч)шество, ун(ъ)шество,
emporium, слагалище, скла(д) купцевъ,

по emporeticus, купецки(й), //
empo[t]ion, ломикамень трава,

1 К І перед цим словом іншим почерком

дописано виваляю.
2 К І помилкове посмѣхъ, а за ним

правильне полза.
3 К І немає цього слова.
4 Пор. К І очій.
6 К І враяно.

emprostho[to]nus, согбеные ви(й),
обличеніе,

empusa, мечтаніе, страшилище, бѣсъ
полуде(н)ны(й),

етруі, рописто хракающій,
empyrium ca(e)lum, емпирє(й)ское нбо
подобо©гнистое,

emu

emucid(us), сплѣс(ъ)нялы(й),
emugio, реву, рыкаю,
emulgeo. ме(л)зю, дою,
emundare, ©чистити,
emungo, изсякаю носъ,
emunctus, изсяченъ, ©бнаженъ,
emunctio, изеячєнїє,
emunio, ©граждаю,
emusco, as, мохъ ©скубаю1,
emutio, is, ропщу,
emuto, измѣняю, пре:,
ena2

ena(e)orema, мочєнїа, ©блачокъ ве(р)хъ-
ны(й),

enargia, рѣснотивіе, саморѣчіе,
enarro, сказую, повѣдаю,

enarratio, сказаніе, повѣданіе8,
enarrabilis, повѣдате(л)ны(й),
enascor, раждаюся, израстаю,
enato, as, испливаю, припливаю,
enavigo, тожъ,

enavigandus, исплодущи(й)4, при:,
епаѵо, ©паснодѣю, служу,
епс

епса(е)піа, а(е), юбновленіе,
encanthis, недугъ6 ©чная я(ч)мѣнь,
encardia, се(р)дечникъ® камень,

encarpa, orum, ве(р)въ главная,

encavsticfe], смє(л)цованїє?, ро(д) живопи-

саниА8,
encaustes, сме(л)цовате(л), живописецъ,

encaustus, сме(л)цованы(й),
encaustum, смелъцъ,

encausticus, сме(л)цованы(й),
encauste, смелъцов(ъ)нѣ,
enchimoides, трава,

по enchiridion, книжка9, мечи(к), рукоятіе, //
зв* enchorion, наше(ст)ранъ,

1 К I оскубую.
2 Літера п в оригіналі кирилична (н)\

К І перед цим маемо статтю en се.

8 К І немає цього слова.
4 К І правильно испловукщій.
6 К І недуга сочная (помилково).
6 К І помилково с&(р)дечни(й).
ї К І сма(л)цованїе.
8 К І помилково живопасанїя.
9 К І книжица.
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enchrista, врачопомазанїя,
enchusd, че(р)влени(й) коре(н) трава,
enclysis, наклоненіе,
enclyticus, наклоните(л)ны(й),
encolpia(e), вѣтри, <о(т) мора исходящий,
encomium, похвала, -лъ1,
encomiastes, похвалъникъ,
encobomata, (одежды дѣвический,
encryphias, хлѣбъ пиранъ2,
encyclios, (окружны(й),
encyclopa(e)dia, всѣхъ учены(й) искуство,
end
endeploro, со плаче(м) умоляю, прошу,
endoitium, зачало,

endiadfysj, схима е(ст) єдинїя вещи на
двое раздѣле(ні'е)3,

endo, наручнѣ,
endromis, рыза космата4 *, опонъча,
епе

eneco, убиваю,
enectus, убиты(й),
enetheca, кисотъ, сундукъ,
energia, дѣ(й)ство,
enervo, изжиляю, (ослабляю,
enervatus, enervus, изъжиленъ, (ослабленъ,
engangis, гасать каменъ8,
Engonasis. Прикло(н)ноколѣнъ зна(м)

нб(с)ное®,
enhydris, зми(й) во(д)ны(й),
en hydros, камикъ,

enhydrus, ужъ водяны(й),
епі

enim, бо, ибо, убо,
eniteo, сияю, блистаюся,
enit[o]r, уси(л)ствую, рожду,
enixus, fls, рожденіе, усиліе,
епіхё, уси(л)нѣ, труднѣ,
enisus, а, um, уси(л)ны(й),
ennam, тако лы,

enneaphyllon, девяте(р)никъ трава,
enneapht[h]ongos, девятогласны(й),
enneas, девятица,
eno

Иі eno, as, приплаваю, ис(ъ)-, H
enodo, изу(з)ляю, и(з)сучаю, (о(т)сѣцаю,
тлъкую7,

enodatio, изъясненіе, истлъкованіе,
1 К І немає, пор. П похвала, -ъ.
2 Пор. К I пирянъ.
3 К І помилково... единя вещи новое

раздѣленіе.
4 К І помилково рызокосмата.
8 К 1 ...каме(н) и гагатъ.
8 К І помилково приклонъ колѣнѣ

знаменіе нб(с)ное.
7 К І помилково то(л)цю.

enodatus, изъузле(н), изясненъ,
enodate, изтолъкова(н)нѣ, ясно,
enodis, безсучны(й), гла(д)ки(й),
enorchis, енорхъ бысе(р), зе(р)но/
enormis, стропо(т)ни(й), безправи(л)ни(й),

бе(з)<вбразни(й), безмѣстны(й),
enormitas, безмѣство, стропо(т)но(ст),
enormiter, безобра(з)нѣ, м(т) изби(т)ка,
enotesco, знае(м) ес(ъ)мъ, юславляю(с),
ens, сущее1,
ensis, мечъ, ножъ,
ensifer, мечоносецъ,
ensis, мечикъ трава2,
ent
entelechia, дѣ(й)ство, сове(р)шеніе,

твореніе,
enteni, земная чревца,

enterione, избо(р)ное древе(с), благота,
enterocela, кила,
enterocelicus, килоболѣзненъ,
enteron, утроба внут(р)няя,
enthaemon, цѣлба о(т) масличія арави(т)-
скаго со(с)тавная,

enthemata, рѣторас(ъ)ль8, пла(с)ти(р),
enthesis, междоположеніе, средо-4,
entheton, врачєвство,~
entheus, entheatus, юбжественъ,
enthosta[thi]dia, в(ъ)нутръняя_пе(р)се(й),
enthusiasmus, вод(х)ненїеб бжестве(н)-

ное,
enthimema, доводъ®,
entoma, orum, несѣкомая,

entyposis, чаша ра(м)ная или лопа(т)ка,
enu

enubo, посагаю, женюся7,
enuptio, бракъ,
enuceo, as, изяс(ъ)няю, и(с)тлъковую,

иззє(р)няю,
enucleatus, иззе(р)ненъ, изясненъ,
enucleate, явѣ,
enudo, обнажаю, ю(т)крываю,
enumero, и(с)чис(ъ)ляю, и(с)читаю,
enumeratio, исчисленіе8, и(с)читаніе,

1 К I ens дшѵ сущее et сїй; П тільки

сущее.
2 К І немає цього слова.
3 К I правильно лѣторасль.
4 К I средъ-.
6 В оригіналі після д закреслено якусь

літеру.
9 К І пізніше іншим почерком дописано

видъ силлогистиче(с)кїй и>(т) двохъ
положеній.

7 К І пізніше іншим почерком
дописано (оженяюся.

8 К І исчислиніе.
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111 enuntio H
3B- enuntio, извѣщаю, извѣствую,

enuntiatus, извѣщенъ, изявленъ,
enuntiatum, изявле(н)ное, изреченное1,
enuntiativus, извѣстителны(й),
enuntiative, повѣдате(л)нѣ,
enuntiatio, извѣщеніе, извѣстіе,
enuntiatrix, извѣстите(л)ница2 3,

enutrio, питаю, воспитати,
ео

ео, иду, гряду,
ео, толико8,
eone, es, дубъ,
Eos, гора ут(р)няд, де(н)ница,
eous, ут(р)ны(й), ра(н)ны(й), всходны(й),

восточны(й),
eous, суще(ст) конь со(л)нечны(й),
eousq(ue), досели4,
ера
epago, onis, вѣтрило малое,

epagoge, родъ доводовъ си(л)логисти(ц)-
ки(х)6,

epalelima ма(ст) страдате(л)ствующи(х),
epangelia, неправи(л)нов, нечи(н)но наро¬
довѣщаніе, ученіе,

epanadiplosis, паки восприятіе,
epanalepsis, epanaphora, тожъ,

epanodos, возвращеніе,
eparchia, епа(р)хия, страна,
epatilis, ель,

epauxis, возвращеніе,
epfejcftJasis, вмѣщеніе образецъ7,
epenthesis, приложеніе,
eph
ephebus, мл(д)нцъ, юноша8,
ephebia, юнос(ъ)ть,
ephebium, училище юныхъ,

ephedria, пряс(ъ)лица трава,
ephegesis, поемленіе или обвиненіе члкоу-

би(й)цы,
ephelis, is, dis, опаденіе или прищъ о(т)

сло(н)ца,
ephemera, че(р)въ единодневны(й)8,

огневица,

ephemeris, де(н)ни(к),дѣеде(н)ни{к), памя(т),

ephemeron, че(р)въ единоде(н)ны(й)1,
ephemeron, крокосъ дивы(й), лѣсны(й)2,

HZephestii, богы домовый, //
ephestion, коко(р)накъ трава,
ephialtes, давленіе нощное, душеніе,
ephippia, сѣдла,
ephippiati equites, на сѣдлани(х) конехъ8

вой,
ephippia[t]ij equi, осѣдланий кони,

ephisia, былица трава,
ephod, ефодъ, риза жреческа4,
ері
epialos, жегавица,

epibades, множь5, ладіа,
epibata(e), вой водній,
epibathra, а(е), Лѣствица корабе(л)ная,
ерісаіа, реченія кощунная,
epicauma, tis, вредъ сочны(й),
epicedium, пѣснь погребная,
epicharidia, ро(д) лодіа,
epicheremfajta,. доводы,

epichrista, помаза(н)ная,
epichysis, родъ сосуда, нали(в)ка,
epicitharisma, пос(ъ)лѣдная ча(ст) ба(с)ни,
epicenum, прешбщее,
ерісота, вредовъ сочныхъ ра(з)н(ъ)с(т)во,
epicopi, ве(с)лничийв и ко(р)мчий,
epicrocum, рыза же(н)ская?,
epicus, стихописецъ,

epidemia, приходъ во градъ, неду(г),-
юбложни(й),

epidermis, dis, кожа внѣшняя,
epidicticofnj, ро(в)8 указате(л)ны(й) у ри-

торо(в),
epidimij morbi, приме(т)ния болезни,
epidipnides, мнѳ(ж), пищы повече(р)ній

пос(ъ)лѣднія,
epidromides, ужа или ве(р)вы мреже(й),
имыже стягае(т)ся и растягае(т)ся,

epidromos, вѣтрило,
epigamia, женитва,
epigastrion, начре(в)ное покрывало, чре-

ве(с),
epigenema, прицѣплемая [?]# лѣторас(ль),

со(т)туду прилогъ недуга,

1 К I извѣщенъное.
2 К І помилково извѣтите(л)ца.
8 К І пізніше дописано тако.
4 В оригіналі останні два склади

написано латинськими літерами (doseli).
6 К I силоистисны(х); пор. П силло-

мистичныхъ.
8 К І помилково непривалю.
7 К І немає цього слова.
8 К І юношу [IJ мл(д)нцъ.
8 К І помилково едновъ.

1 К I единодневны(й).
2 К І немає цієї статті.
3 К І помилково несѣдланы(х) ко-

не(й) вои.
4 К І рыза жреческая, ефо(д).
5 Пор. К І множе(ст).
6 К І веслници.
К І перед цією маємо ще статтю

epicop(us) весло.
8 К І правильно род.
8 R І правильно прицѣпле(н)ная.
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epigetis, барвѣнокъ,
epiglossis, язычокъ, . прохо(д)1 а(р)тирїа
или го(р)тани заграждающий, да не

пища или питіе в(ъ) плюще сни(й)дутъ,
epigramma, написаніе, стихъ,

epigrammatographus, стихописецъ,

ll2epigraphe, надписъ, -аніе2, //
8В- epigryphus, закривле(н) носъ имуіцы(й),

epilepsia, епилепсия недугъ8,
epiligna, родъ масти полезныя,

epilogismus, сочисленіе,
epilogus, заключеніе рѣчи,
epimedion, бе(з)цвѣтъ трава,
epimelas, бисе(р) приче(р)ны(й), бѣлочор-

ны(й),
epimelis, dis, те(р)нослива, неспликъ,

epimenidium, бе(з)цвѣтъ трава,

еріт[о]пе, те(р)пеніе, пребываніе,
epimythion, басносказаніе, истолъкова-

ніе,
epinitia, orum, побѣдныя'пѣсны, 1

epinictides, мно(ж), кростицы4 *,
гноето¬

ченіе ©чию,

epipampholon, оболонка чревесъ в(ъ)нут-
ръныхъ,

epiodium, пргребная пѣс(ъ)ньь,
epipatron, трава,
epiphania, изяв(ъ)ленія,
epiphonema, вещи изгла(н)ныя, гла(с)ное

восклицаніе, криченіе,
epiphora, очное теченіе недугъ,

еріріехіа, зри apoplexia,
epipl[o]ocele, кила, недугъ чревесъ исхо¬

дящихъ в(ъ) мо(ш)нив,
epipteron, сочевица лужная,

epirhedium, возъ,

epischidion, клинъ,

episcopus, еп(с)пъ, дозрите(л),
episcopium, еп(с)пъство,
episcopius, еппъски(й),
epispastica, в(ъ)рачество вредочйщенія,
epistalma, повѣре(н)ны(й)^ или в(ъ)руче-

(н)ни(й) санъ,

epistates, настояте(л), приста(в)никъ,
epistola, epistolium, посланіе, епѵстоліА,

epistolaris, посла(н)ны(й),
episto[m]ium, чопъ,

1 К І помилково прихо(д).
2 Дописано іншим почерком темнішим

чорнилом; пор. К І -анїе.
8 К І пізніше іншим почерком дописано

кадукь хороба.
4 К І кро(с)тица.
6 К І немає цього слова.

К 1 помилково мощны.
1 П ввѣренный.

epistropheus, пє(р)вая ©(т) се(д)мы
хребтових) спина,

epistrophe, многихъ повѣсте(й) на тождє-

реченїе1 ©бразецъ2 ри(т)орски(й),
epistylium, покровєнїе столъпа,
episynaloephe, стисненїе двохъ слогъ в(ъ)

еди(н), сокращеніе,
пз epitaphium, нагробокъ, //

epita[s]is, напряженіе,
epit[h]alamium, пѣснь брачная,
epitheca, вѣно и приложеніе ©б(р):,
epithemata, плястры,
epithesis, приложеніе, приписаніе зло-

хулъное3, уко(р)ное,
epitheton, прилагате(л)ное, придато(к),
epithymbrum, чебрець4,
epithymia, похо(т), вожделѣніе,
epithymos, епиѲимъ, трава пче(л)ная,
epithfijmia, почетъ6, слава,

epitogium, рыза ве(р)хняя,
epitome, сокращеніе,
epitonia, orum, ко(л)ки у гусле(й) и п(р):,
epitragias, ро(д) рыби,
epitragi, че(р)віе лоза(м)ъ вре(д)ное,
epitrapefzjia, служба, сосуди трапе(з)ній®,
epitrit[u]s, епитри(т) нога пое(т):7,
epitrochasmus, ©бразецъ8, многая ю(т)

себе © (т) стоящая скоро пребѣгающы(й)9,
epitrope, врученіе на други, папи10

©бразецъ ри(т):, испущеніе на и(н)-
нихъ своея рѣчи,

epityrum, ма(с)лычны(й)11 хлѣбъ, пирогъ
в(ъ) мас(ъ)лѣ,

epi[z]euxis, ©бразецъ12 * *,

еро
epops, вдо(д) птица,

epopta(e), зрителіе, смо(т)рител'іе же(р)твъ,
epos, стихъ, пѣс(ъ)нь,
epoto, спияю18,

1 К І після нього маемо ще слово

схожденіе, пор. П ... на тож(д)е реченїе
схожденіе.

2 К І помилково обра(з).
8 К І помилково злоху(д)ное.
4 В оригіналі маемо в цьому слові

винесену р.
6 К І почесть.
6 К І служба, трап&знїи сосуды.
7 К І поетичъ.
8 К І помилково образе.
9 К І прибѣгающіе

10 К І правильно паки.

11 К І ма(с)личе(н).
12 К І ще маємо сопряженіе.
18 Виправлено в оригіналі темнішим

чорнилом з спитаю, пор. К І испияю.
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ери
ериіа(е), пиіцы, яствы, пи(р),
epulones, пыране,
epulari, пи(р)шествовати, бесѣдовати1* *,

epulatus, пировавы(й),
epulatio, пированїе,
epularis, пирите(л)ны(й), бесѣдны(й)8,
epopulatorius, пи(р)ны(й), сладкоснѣд-

ны(й),
epulis, dis, нарощен'іе мяса в(ъ) ясна(х)
зубных [1]

epulotica medicamenta, цѣ(л)бы, рану
©бвязующЇА, И

H3eqv
зв*

eqvapium, че(р)ная капуста,
eqvi[c]ervus, елень брадаты(й),
eqvidem, убо, воисти(н)ну, въ правду,
eqvus, конь, клюся^,

eqva, кобыла,

eques, всадныкъ,
equester et -ris, войнныкъ ко(н)ны(й),
equastria, orum, сѣдалыіца всадныкъ,

equito, яздю,

equitari, яздити,

equitatio, equitatus, язденїе,
equari(us), кон(ъ)ски(й),
equaria, а(е), стадо кон(ъ)ское,
equiferus, конь сверѣпы(й),
equimentum, ста(д)нее плата,

equile, ко(н)ностоялище, ста(й)ня,
equinus, ко(н)ски(й),
equisessor, в(ъ)садникъ я(зъ)дящи(й),
equisetum, праслица трава,
equiso, onis, конюхъ,

equitabilis, яздны(й),
equitium, стадо кон(ъ)ское,
equuleus, equulus, жребя,
equula, кобилъка, кобилица,
equilo, is, сверѣпию, кон(ъ)ствую,
equiria, orum, гонитвы,
era

eradico, as, искореняю,

erado, потребляю, гла(ж)ду,
erasus, потребленъ,
eragonia, бездѣл(ъ)ная,
eranarches, даны(й) собырате(л),
eran[i]a pecunia, собраная4*дань,
erathemis, трава,
erasi, не в чинѣ? положеній, змазаній

ю(т) чети®,

1 К І немає цього слова.
8 К І також.
8 К І помилково каюся.
4 К І помилково србрная.
8 К I нъвчи(н)нѣ.
К I ча(с)ти; П четы.

еге

er[c]iscere, раздѣлити,
erectus, возставленъ,

ereptus, (о(т)ятъ, восхищенъ,
erechites, приметовая трава,
eregione, прямо, противо,
erenata, абые, о(т) самі'д вещы,

И 4 eremea, ю(т) мене, со(т) моего, //

eremigo, преплаваю лодїєю,
eremodicium, (о(т)пущєнїе суда, та(ж)бы\
eremus, пустиня,
erepo, is, слѣзаю, прєсмикаюся,
erepto, исхожду и тожъ,

erepublica, о(т) народнаго житія,
eresione, вѣтвъ масличная,
eretrici, фы ко(р)мный,
erg
erga къ8,

ergasterium, дѣлателище,купле(п)прода(л)-
ница,

ergastulum, хра(м) ров(ъ)ни(й), узница
каменолома(л)ница,

ergastulus, узникъ каменоломитель,

ergastularius, прилежите(л), понуждаю¬

щей),
ergo, тѣмъ, сегоради, убо,
ergon, дѣло,

erguminus, бѣсноватъ,
егі

егісе, вересъ трава,
erigeron, примѣрная® трава,
erigo, во(з)ставляю, воздвизаю,

erineos, безъцвѣтъ трава,
erinum, вражба4, главочистите(л)ное,
erioxylon, мохъ дре(в)няны(й), влъна,

бумага,
eriphia, козело(к) трава,
eripio, ю(т)и(й)мую, похищаю,

erithacus, ги(л) птица,

erithales, росходныкъ малы(й),
eritius militaris, мѣхана вое(н)ная, ю(т)-
всюду6 стрѣленіе(м) вредящая,

erivo, рвеницами воду веду,
erfojdius, ероды(й) птица,
его

erodo, прогризую®,
erogenneton, любежная трава,
erogo, as, иждиваю, истрошаю?,

1 Пор. П тя(ж)бы.
2 К I ку.
8 К I правильно примѣтная.
4 П правильно врачба.
8 В оригіналі темнішим чорнилом лі

теру с виправлено з а.
® К І прогризаю.
2 К І помилково истрощаю.
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erogatus, иждивенъ, изданъ,
erogito, 'as, упрошую, испытаю,
erogatio, изданіе, испра(з)дненїе,
eros, любовъ,

H4erothales, роевникъ трава, И
eB erotema, вопрошеніе и ©бразецъ ри(т):,

erotylus, бисе(р) еротилъ,
егг

erro, -as, блужду,
errabundus, блудящи(й),
erratur, блуди(т)ся,
error, блудъ, блуждєнїе,
erraticus, блу(д)ны(й),
erratum, погрѣшен'іе,
erratio, errantia, блуждєнїе,
errones, блудителы,
erroneus, блудны(й),
eru

erubesco, че(р)вонѣюся1, стыждуся,
eruca, гусеница2,
eructo, as, ©(т)рыгаю,
eructatio, ©(т)рыгані'е,
erudero, as, и(с)пратую, ©чищаю,
erudio, наказую, научаю3,
eruditio, наученіе, наказаніе4 *,

eruditus, наказанъ, наученъ, книже(н),
разумны(й)6,

erudite, ученѣ, книжнѣ,
eruditulus, тожъ®,
erugo, as, размо(р)щаю,
erugatio, размо(р)щєнїе,
eruilia, a(e), ярина7 нѣкая, вело,

erumpo, исхожду, просѣдаюся, растръзаю,

eruptio, исхожденїе, указанїеся, просѣ-
дєнїе,

erunco, as, испєлюю, изриваю, и(с)корєняю,
eruo, is, изриваю, ©(т)тръзаю8, ископоваю,

eruum, родъ сочевицы,

егу

erygion, ало(й),
ervngion, николаекъ трава,

1 К І помилково чемніюся; пор. П чер-
мнЪюсь.

2 К I гусе(л)ница.
8 К I виучаю.
4 К I наказаніе, наученіе.
8 К І дві статті eruditus: eruditus нака¬

занъ, виученъ i erudit(us) тожъ книженъ,

разумны(й).
8 К І Ця стаття йде після статті еги-

dit(us), тому переклад тожъ у ній

правильний, а тут ні.
7 В оригіналі виправлено темнішим

чорнилом з якоїсь іншої літери я, пор.
К І ярина.

8 К І ... те(р)заю, а(т)-.

erysimon, горушица пол(ъ)ная,
erysipelas, рожа недугъ,
erysisceptrum, те(р)нїе,
erythace, пчелъникъ трава,

H5erythacus, зри erithacus,
erythynus, язъ,' ка(р)пъ,
erythra, роев(ъ)ныкъ трава,
erythranon, родъ кислы(й),
erythranum, сто(р)чикъ трава,
erythrodafnjum, маруна трава,
erythros, ума(р)ское древо1,
erythr[o]taones, гусы,
esc

esca, снѣдъ, пища, брашно, зо(б),
escarius, escalis, брашны(й),
esculentus, снѣдны(й),
esco, as, ямъ2,
eschara, струпъ, скорупа, чренъ3,
escharotica medicamenta, в(ъ)ражба4 стру-

по(т)ворная,
esculus, букъ,
esculeus, буковы(й),
esculetum, буковина,
esdra, устрое(н)ное врачев(ст)во мозку,
esopos, же(л)тяница, і

essedum, возъ, колесница, ри(д)ванъ,
essentia, єство, ипо(с)тась,
estrix, ядущаю®,
esula, сосънка трава,
esito, ямъ,
esurio, алъчу,
esurior, взалъкаюся,
esuriens, алъчущы(й),
esuriales, алъчны(й), по(ст)ны(й),
esurio, onis, в(ъ)за(л)кате(л), алъчущы(й),
esuritor, ris, тожъ,

esuries, алъчба,
esus, fls, ядєнїе, яство,
eth

et, и,
etenim, убо, бо®,
eterocrithon, ячмѣнь,
etth[an]ion, конобъ, котелъ,
ethesios, етеси(й) камень,

ethice, блгонравная философїд,
ethicus, нравны(й),
ethica, orum, ©быча(й)ная, нравная,
ethmoides, дѣры ноздрє(й),
ethnearches, языконачалъныкъ,

ethnearchia, язьіконача(л)ствїе,
1 К I усма(р)ское (правильно) древко,
2 К I снімъ, ямъ.
3 К I правильно чрепъ.
4 П правильно врачба.
8 К I правильно ядущая.
® К I убо и бо.
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П5 ethnicus, язычникъ, //
ethologus, подражните(л) в(ъ) нравахъ,

нравоизобразитель1,
ethologia, нравоизображеніе,
ethopa(e)i, шути, нравоподражатели или

подражнители,
ethos, нравъ, обыча(й),
etiam, же, сице, паки, хотя,
etsi, аще, хотя,
etymologia, етимологи я, речены(й) вся-

ки(х) исто(л)кованїе сущее,
etymon, толъкъ речены(й),
etymologus, сказатель речены(й),
etymologicus, сказате(л)ны(й),
еѵа

evacuare, испраз(д)нити, истощити,
evado, о(т)хожду, гон(з)аю, избѣгаю,
evagor, буяю, бѣгаю, прехо(ж)ду,
evagatio, прехождєнїе, блужъден'іе,
evagino, извлекаю, изсуваю,
еѵаіео, си(л)нѣю, крѣплѣю,
evalesco устребляюся2 о(т) недуга, во(з)-

магаю,

evallo, as, о(т)рѣваю,
evallo, is, извѣваю, (очищаю,

еѵапео, ищезаю, обнищеваю,
evanidus, суетны(й), ищезновенъ,

evangelium, еѵ(г)лі'е, блговѣстіе,
evangelia, orum, моленїя, приношенЇА,
evangelus, блговѣститель,
evapelus, бу(й), юро(д),
evanno, (опаляю3, провѣваю,
evaporatio, пары (о(т)шествїе, куренїе,
evasto, разоряю, рас(т)лѣваю, искореняю4*,

еѵах, еѵа(е)..., (гой]6,
еѵс

еѵса(е)гіа, блгочасїе, -врємєнїе,
evcharistia, еѵхарист'іа, блгодаренїе,
evchorica, хевъдъ трава,

evchyla, orum, блгосочная,
evchyma, тожъ,

evchymon, чемерица,

evdo[x]ia, блгославїє,
eve

Нб eveho, изво(ж)ду, изношу, сла(в)лю, H
evectio, извезеїе,

1 К І помилково нравообразитв(л),
а після нього нравоизображ&нїг, яке

стосується до пропущеного реєстрового
ethologia.

2 К І устрвбляю.
3 Пор. К І опалаю.
4 В оригіналі помилково написано як

переклад наступної статті.

Пор. К І гой, гой; П гой.

evectus, извезенъ, по(д)вишенъ,
evelatum, извѣяное,
evello, is, изриваю, истръгаю,
evenio, приключаюся, случаю(с),
evenit, тожъ,

eventum, случа(й),
eventus, fls, саморѣчие, дѣ(й)ство, коне(ц),
eventilo, вѣю, извѣваю,
everbero, избияю,
evergo, is, изливаю, испущаю,
everro, умѣтаю, чищу,
everri[c]ator, уметающи(й), поминате(л)

уме(р)шаго, усопшаго,
everriculum, помело, мрежа,
everto, превращаю, валяю, разоряю,
eversio, разореніе, прев(ъ)ращені'е,
eversus, разоренъ,
eversor, превратите(л), разорите(л),
evestigatus, изъслѣдованъ, испитанъ,

evestigio, слѣдомъ, абїє, скоро,
evgalactos, млечная трава,

evge, блгоже,
evgenia(e), arum, ягоды нѣкия знаме-

нїтїя,
evgium, кожица1,
evhoe, гои(й)2,
еѵі
evibro, as, изстрѣляю, испущаю, мечъ3,
evidens, дово(д)ни(й), ясны(й),
evidentia, ясно(ст), доводность4,
evidenter, ясно, доводнѣ,

evidentissimd, тожъ, яснѣ(й)ши(й),
evigilo, as, встаю, истрезвляюся, бодр¬
ствую, бдю,

evilesco, охуждаю, през(ъ)рѣнъ бываю,
evintio, is, обвязую, вяжу,
evinctus, увязенъ, связанъ,

evinco, is, побѣждаю,
evictus, побѣжденъ,
eviro, as, рѣжу, ископляю, и(с)мужаю,
eviratus, скопецъ6,
eviratio, ископленїе,

116 eviresco, зеленѣю, H
зв*

eviscero, as, истребляю,
evito, as, охраняюся, брегуся, уклоняюся,

го(н)заю,
evitatio, уклоненіе, угонъзеніе,
evitabilis, уклоними(й),
evlogia, блгословенїє,
evmeces, ро(д) ва(л)сама,

1 К 1 кожа.
2 К І правильно гой; пор. П гой.
3 К І правильно мвщу.
4 К І доводность, ясно(ст).
6 К І помилково скопвнъ.
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evme[t]ris, бисе(р) бактрїаСмХкиф)1 2,

evnomia, правозаконїе, правота,
evnuchus, скопецъ, ев(ъ)нухъ,
evnuchizo, evnucho, as, ископляю,
euo

euco, ©(т)зываю, приглашаю, о(т)вожду,
evocator, о(т)зивате(л), ©(т)гласитель8,
euocati, вой призваній,
evocatio, призваніе,
euolo, as, euolito, излѣтаю,
euolaticus, ©(т)лѣтающы(й),
euolo, as, восхитити, приграбити,
euolvo, розвиваю, о(т)валюю, прочито-

ваю,

euolutus, развиты(й), о(т)валенъ,
euolutio, развитіе, прочитованїе,
euomo, изблеваю,
euonymus, лѣвы(й),
eup
eupatorium, репикъ трава,
evpelatos, бисе(р) че(т)вероша(р)ны(й),

euphonia, блгогласїе,
euphorbium, древо мав(ъ)рита(н)ское,
euphrasia, свѣтлица трава,
euphrosinum, волови(й) язикъ трава,

euplectron, кра(с)нозданіе,
еиргеріа, блголѣпие,
eureos, бисе(р) масличию подобны(й),
eurotias, плѣснивецъ бисе(р),
eurythmia, образецъ ри(т) подобающее9,
eusebes, бисеръ,
eusterialis, лебедка трава,
eustron, ячме(н) го(р)ки(й)4,
euthnymia, блгоотишие умное,
euthyoria, протяженіе?,

117 eutrap[e]Iia, радостотво(р)ство дво(р)ное, //
evulgo, as, народоглашу, -вѣщаю, наро-

досло(в)лю,
evulsio, и(с)тръженіе,
euzomos, горушица,
еха

ех, о(т), съ, и(з)в,
exacebro, разражаю?, прогнѣваю,
exacerbatio, раздраженіе, прогнѣваніе,
exacerbatus, раздраженъ, прогнѣванъ,

1 К 1 бактрія(н)ски(й).
2 К I (о(т)водытель.
3 К I маемо ще після цього тіло,

дійство.
4 К І помилково го(р)скій.
5 К І про(с)тота че(р)ти

протяженіе; П правильніше простые черты
протяженіе.

6 К І немає цього слова.

! К І правильно ра(з)дражаю.

exacerbesco, прогнѣваюся,
exacesco, квас(ъ)нѣю,
exacinatio, ягодъ ©(т)паденїе1 6,

ехасоп, сотница трава,
exacuo, изощраю,
exacutus, изъощренъ,
exacutio, изощреніе,
exadversum, противо,
exa(e)difico, зыжду, назыдаю,

exa(e)dificatio, назданые,

exa(e)quo, соравняю,
exa(e)quatus, соравненъ,
ex(a)equatio, соравненіе,
exa(e)stuo, пали(т) слнце, знойтъ, обуре-

ваюся,

еха(е)иіо, сверѣпѣю, бѣднуюся8, яру(с),
exaggero, совокупляю, согрома(ж)даю,
exa[g]geratio, совокупленіе, собраніе,
exagito, as, оскобляю3, зазлю, озлобляю,
exagitatus, ра(з)драженъ, озлобленъ,
exagitator, гоните(л), ©злобитель,
exagoga, изношеніе, извозеніе4,
exalbesco, бѣлѣю, блѣдѣю,
exalbidus, бѣлявы(й), блѣдявы(й)?,
exalburno, обѣляю кору древа,
exalto, возношу,
exaccatus, изъсушенъ,
exactus, испитанъ, истя(г)ненъ,
exactus, опасны(й), сове(р)шенны(й),
exactus, притяжанъ,
exactor, истязате(л) пѣнязе(й) надродны(й),
exactio, истязаніе,

H7exaluminatus, просиявающи(й), аки би-
зв-

се(р). И
examen, истязаніе, ро(й) пчелъ,

examino, истязаю, испытаю,

examinatio, истязаніе,
ехато, ве(л)мы люблю,
examurcari, и(с)цѣдити, излити,

examussim, зри amussim,

ехап[с]1о или exantlo, исче(р)паю, стражду,
exangelus, о(т)внѣ блговѣститель,
exanguis, безкровны(й),
exanimus, бездушны(й), обумеры(й)9,
exanimalis, тожъ,

exanimo, устрашаю, забіяю,
exanimatio, безъдушество, престрашеніе,
exanio, as, ропу искапаю, истакаю,

1 К I опаденіе; П (опаденіе.
2 К I правильно біснуюся.
3 К I правильно оско(р)бляю.
4 К І помилково изве(р)женіе; пор. П

и(з)везеніе.
5 К І немає цього слова.
6 К I (обуме(р)лій; пор.П (обумериіій.
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exanthemata, юска1 по всемъ тѣлѣ,

exaptus, доволенъ, блгоключи(м)ъ,
exardeo, распаляюся, гнѣваюся,
exardesco, раздизаюся, юру2 и тожъ,

exare[f]io, exaresco, увядаю, сохну,
exareno, пѣсокъ обираю,
exarmo, изюружаю,
exaro, изо рати3, наче(р)таю,
exarticulatio, исчленовєнїе,
еха[1с]іо, ютесую, стружу,
exaspero, острю, возяряю, одираю,
exatio, as, насыщаю,
exaturo, as, тучю, тожъ утучаю,
exaudio, слышу,
exauditus, услышанъ,
exaugeo, размнажаю,

exauguro, as, изве(р)гаю, посщен'іе
о(т)и(й)мую,

exauspico, починаю,
exautoro, as, унедостояю война, о(т)пущаю,

и(с)требляю4,
exballisto, as, каменометалъницею

поражаю, пре(л)щаю,
ехс

ехса(е)со, изочаю, ослѣпляю,
exca(e)tus, родъ рыби,
excalceo, из(з)уваю,
excal[e]facio, согрѣваю,
excalfio, согрѣваюся, теплѣю6,

118 excalfac[t]io, согрѣні'е, //
excalfactorius, согрѣвающы(й),
ехсаіро, извааю,
excandefacio, распаляю, ра(ж)дизаю,
excandesco, раждизаюся, яруся,
excandescentia, гнѣвъ, яро(ст),
excanto, обаваю, чарую, замо(в)ляю,
ехсагпіа, безъпло(т)ная,
excarnifico, умучаю®, то(м)лю,
ехсаио, издо(л)баю7,
excavatio, издо(л)банїе,
excedo, исхожду, исступаю, превосхожду,
excessus, Qs, исступленїе, пре-, смрть,
excello, превы(ш)шаю, прехожду8,
excellens, изря(д)ны(й), избра(н)ны(й),
exellentia, преизящество, преимущество,

достой(н)ство,

1 К I також помилково осма; П
правильно оспа.

2 П правильно горю.
3 К I изорую.
4
Пор. П ис(ъ)трубляю.

5 К I теплѣю, согрѣваю.
5 К I умучую.
* К I и(з)долбую.
8 К I прево(с)хожду; пор. П прехожду.

exellenfer, нарочитѣ, изящнѣ,
excelsus, високъ,
excelsitas, высота,
excelse, высоце,
excelsissime, высоча(й)ши,
excerebro, as, мозГъ изимаю,
excerno, вѣю, пресѣваю, иссучаю1,
excrementum, иссучаю2, отруби, гно(й),
excretus, исчище(н), истребленъ,
excerpo, избираю,
excetra, змія, язя, жена зла,

exchalcio, as, о(т)яти пѣнязь3,
excido, спадаю,

excido, сосѣкаю, разораю,
excidium, разореніе,
exciso, изсѣаю , о(т)рѣзую,
exicisio, изсѣченіе, о(т)рѣзаніе,
excisorius, язвле(н)ны(й),
excio, is, ire, призиваю, подвизаю,

excito, as, возбуждаю, воздвызаю, въскре-
шаю,

excitari, воскреситися, назидати5,
excitatus, воскрешенъ, воста(в)ленъ®,
excitate, скоро, ясно,

excipio, из(ъ)емлю, прие(м)лю, при(й)-
мую,

exceptio, изятіе,
excipitur, из(ъ)емле(т)ся,
exceptor, из(ъ)ятел(ъ), изыматель,

118 excepto, as, изимаю, тожъ беру, //
зв- exceptorius, из(ъ)емлющы(й),

exceptitius, из(ъ)емлющи(й)-, изе(м)ле-
ми(й),

excipulus, ве(р)ша, изимало, сосудъ,

excipuus, изяты(й),
exlamare, крычати, вопити, гласити,

exclamatio, возгласъ, воскликновеніе, >

excludo, ©(т)лучаю, ю(т)рѣваю, изганяю,

exclusus, ю(т)гнанъ, ©(т)рыновенъ,
exclusio, ю(т)лученіе, изятіе, ю(т)рино-

веніе,
exclusissimus, далече (о(т)гнанъ,

©(^лученъ,

exclusorius, изганяющы(й),

1 Останнє слово в оригіналі
помилково написано на початку наступної
статті.

2 П правильно ис(ъ)сучен'іе.
3 К I правильно пѣнязѣ.
4 П правильно и(з)сѣцаю; К І до цієї

статті неправильний переклад иссѣца-
ніе, (£> (т)рѣзаніе, бо реєстрове excisio

пропущено.
5 K І назидатися.
К І після цього ще маємо и про(ч).

1 К І немає цього слова.
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excodicare, ископоваю хвра(ст) и про(ч):,
excogito, змыіиляю,

excogitatus, змышленъ,

excogitatio, змьішленїє,
excogitator, змыслитель, из(обрѣтате(л),
excolo, is, исправляю, обучаю, крашу,
excultus, украшенъ, исправ(ъ)ленъ,
excommunicatio, (о(т)лученїє, проклятіе,
exconsul, мымошедши(й) совѣтникъ,
exconsularis, безъсовѣтны(й),
excoquo, изваряю,
excorio, зри corium1,
excors, бу(й), безрозумны(й),
excreo, as, ха(р)каю, хракаю,
excreatio, исхраканіе,
excreabilis, и(с)храка(л)ны(й)2,
excresco, израстаю, во(з):,
excretus, возращенъ,
excrutio, мучу, стужаю,
excrutiabilis, мучител(ъ)ны(й),
excubo, as, стрєгу, бдю,
excubatio, стражба, стража,
excubicularius, быв(ъ)шы(й) кувикуля-

ри(й)3, посте(л)ныкъ4 *,

excubitor, стражъ,
excubia(e), стража, нощєбденїе,
excubitus, us, тожъ, стреженїе,
ex(c)udo, кую, печатую, изъюбразую.,
excusor, печата(р), ко(т)ляръ, ковачъ

мѣди,
exculco, изгнѣтаю, попираю,
exculpo, is, извааю,
excuratus, а, u(m), красовити(й),
ухищре(н)ны(й), //

19 excurio, as, изганяю с претора*,
excurro, избѣгаю, пре-, теку,

excursio, избѣжені'е, (о(т)ступлені'е,
excursus, избѣгши(й), пре:,
excursus, fls, что excursio,

excursor, пребѣгате(л),
excuso, «(т)рицаюся,
excusatus, (о(т)реченъ,
excusatio, (о(т)рєченїе,
excusatissimus, <о(т)рече(н)нѣ(й)ши(й)т,
excusate, ю(т)рече(н)нѣ,
excusabile, (о(т)рицатє(л)ное, (о(т)рече(н)-

ноє,
excusatorius, (о(т)рицающы(й),

1 В оригіналі слово написано

кирилицею коріумъ.
2 Пор. К І исхракалны.
8 к І помилково кувакулярій.
4 К І по(с)телны(й).
6 К І изображаю.
* К І помилково с престола.
Z К І немає цієї статті.

excutio, истрасаю, исчитаю, о(т)бїяю,
excussio, истрасенїе, истязаніе юпас(ъ)ное,
excussus, ю(т)трясенъ, изве(р)женъ,
excusse, сотрясе(н)нѣ,
excussorius, пресѣяны(й),
exsdecimo, as, десятаго избираю, дєся(т)-

ствую1,
exdispositd. устроені е(м)ъ, умис(ъ)лне,
exdorsuo, хребетъ ломълю,
ехе

ехесо, (о(т)сѣцаю, (о(т)рѣзую,
exectio, (о(т)сѣчені'е, (о(т)рѣзані'е,
execfrjor, гнушаюся, ненавижду, ме(р)-
жуся,

execratio, ме(р)зос(ъ)ть, злорѣчие,
execrabilis, ме(р)зки(й), гнюсъ,
execrabilitas, прокля(т)ство,
execratus, проклятъ,
exedo, снѣдаю,
exesus, снѣденъ,

exesor, aris, ядецъ, поглотите(л),
exedra, лѣтни(й) хра(м)ъ, сѣдалыще,
exegematicus, сказател(ъ)ны(й), пре(д)-

ложите(л)ны(й),
exeretum2, послѣдъ, плева,
exegeticon, сказите(л)ное,
exemplum, exemplare, прикладъ, (образъ,
exemplarium, тожъ, зракъ,
exentero, as, извну(т)раю, и(с)пра(ж)дняю,
ехео, исхожду, ухожду,

exequor, сове(р)шаю, конъчу,
119exequens //
8В>

exequens, исполъняющи(й),
executio, сове(р)шенїя, (осужденія8,
executio, испо(л)нєнїе, доконъчені'е, на-

ВЄ(р)шЄНЇЄ,
executor, наве(р)шител, сове(р)шите(л),
exequ[i]a(e), погрѣбъ,
exequialis, погребны(й)4,
exequior, погрѣбаю,
exerceo, обучаю, научаю,
exercitus, (обученъ, наученъ?,
exercitor, (обучаюся,
exercitorius, (обучающы(й),
exercitium, (обученіе,
exercitio, тожъ,

exercitus, воинство, по(л)къ,
exercito, (обучаю часто,

exercitatior, (обуче(н)шы(й),
exercitator, (обучитель,
exercitatrix, (обучите(л)ница,

1 К І помилково десятству.
2 Потрібно excertum.
3 К І сове(р)іиенїе, осужденіе.
4 К І немає цієї статті.
? К І і П изученъ.

187



exercitatio, обученіе,
exercio, is, съшиваю, мздово(ж)даю1,
ехего, истръгаю, испущаю,
exertus, истърженъ, испущенъ,
exertissime, тщаливѣ,
exerto, as, извлекаю,

exetasticon, изискате(л)ное,
exemptus, изятъ, избранъ,
exemptilis, изяте(л)ны(й),
exemptio, изятїє,
exemptor, изятєль,
exf

exfio, уметаю, кажду, очищаю,

exfodio, ископоваю,

extundo, превращаю, искореняю,
exgrumo, as, добываюся, изгребаюся,
exgurgitare, изгрузити, исплинути,
exh

exha(e)redo, нас(ъ)лѣдія лишаю,

exha(e)res, наслѣдія лишенъ,

exha(e)redatio, нас(ъ)лѣд'ія лишеніе,
exha(e)resimus, exemptibilis, изяти(й),
exhalo, дихаю, воняю, пару испущаю,

умыраю,
exhalatio, дненїе2, пара, куреніе сухое,
дымъ, //

120 exhalabilia corpora, в(ъ)лажная телеса,
exhaurio, исчерпаю, исп'іяю,
exhaustum, исче(р)паное,
exhebenus, камен(ъ) искусите(л)ны(й),
exhedra, клѣть, камара сѣдали(щ)ная,
exherberare, траву те(р)зати,
exhibeo, показую, ставлю, пре(д)ста(в)ляю,
exhibitio, показаніе, представленіе,
exhibitus, показанъ,
exhilaro, as, увеселяю, веселю,
exhomologesis, исповѣданіе,
exhorreo, трепещу, боюся,
exhortor, напоминаю, наказую,
exhortatus, наказанъ,
exhortatio, наказаніе,
exhubero, гобзую, изобилую,
exi
exitur, исходи(т)ся,
exiens, исходящи(й),
exitus, Qs, исходъ,
exitium, пагуба, сме(р)ть, погибе(л),
exitiale, сме(р)тное, пагубное,
exitia[bi]lis, exitiosus, вере(д)ны(й), гу-

быте(л)ны(й),
exibifljo, извиздаю,
ехіссо, иссушаю,
exigo, истязаю, изганяю,
exiguus, ма(л),

1 П правильно мздово(з)даю.
2 К I правильно дхнгнїг.

exiguissimus, малѣ(й)шы(й),
exigue, мало,
exiguitas, мало(ст),
exilio, ис(ъ)скакую, скачу.
exilis, тонки(й), малъ,

exilitas, тонко(ст), мало(ст),
exiliter, тонъко,

eximo, изимаю, иземълю,
eximius, изящны(й), избранъ,
eximfije, изящнѣ, израднѣ,
ехіп, о(т)толѣ, о(т)туду,
exilium, изгнаніе, заточеніе,
exilicus, заточє(н)нї(й),
exinanio, is, испорожняю, истощаю,
exinanitus, истощенъ,

120exinsperatd, нечаяннѣ, о:1, //
зв*

existimo, мню, говѣю, непщую2,
existimans, мнящы(й),
existimatio, мнѣніе, разумѣніе3,
existimator, разсудитель, мните(л)4 5 6,

existo, ес(ъ)мъ, бываю, состою,

exiuro, заклинаю,
exlex, беззако(н)ны(й),
exloquor, изглаголюю,

ехпип[с], абие,
ехо

exobsecro, as, умоляю, испрошую,
exoche, превосхожденїе, возвы(ш)шені'е5,
exoculo, изочаю,
exoculatus изоченъ,

exoculatio, изоченїе,
exoculasso, is, то(ж),
exodium, исходъ конечны(й), стыхъ смѣш-

ны(й),
exoditarius, коне(ч)ны(х), стыхо(в),

пѣвецъ,

exolesco, обетшаю,
exoletus, младенецъ дорослы(й),
exoletus, обетшанъ, ветхи(й),
exoleti, обетшанїй блудныци,
exoluo, разрѣшаю, плачу,

exolutus, разрѣшенъ, развязанъ,
exolutio, разрѣшеніе, мзда,

exomides, сердаки, краткая одѣяні'д,
exomnis, безъсонны(й),
exomphalon, вредъ купны(й)®,
exomus, бе(з)рамны(й),
exonero, избременяю, испра(з)дняю,

1 К I (й(т)чая(н)ні>.
2 К І іншим почерком пізніше дописано

помишляю.
3 К І іншим почерком пізніше

дописано н&пщеванїе.
4 К І мнит&ль, разсудитг(л).
5 К І немає цього слова.

6 К І правильно пупни(й).
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exopinato, ненадежнѣ,
exop(o)lis, предгражданинъ,
exopto, as, желаю, прияю,

exoptatus, желанъ, вожделѣнны(й),
exoptabilis, тожъ,

exorabula, orum, умоленїя,
exorbeo, es, лепчу, хлебаю,
exorbo, лишаю,

exorbito, as, уклоняюся ю(т) пути,
соблу(ж)даю,

exorbitantia, стропо(т)ная, безправилъная,
безпу(т)ная,

121 exorciso, заклинаю, //
exorcismus, заклинаніе,
exordine, по чину, чиновнѣ,
exordium, начало, за:, начатокъ1,
exordior, начинаю,

exorsus, начаті(й),
exorsa, orum, начатая,

exorsus, Qs, начало, -токъ,

exorior, в(ъ)схожду, прозябаю,
exortus, восияви(й), возшедши(й),
exortus, Qs, в(ъ)сходъ, востокъ,

exortiuus, в(ъ)сходны(й), восточны(й),
exorno, as, украшаю2,
exornator, красите(л), у:3,
exornatio, украшеніе, устроеніе, упестре-

НІ8|
ехого, умоляю,
exoratus, умоленъ,
exorator, умолите(л),
exorabilis, умолите(л)ны(й),
exorabilior, умолите(л)нѣ(й)шы(й),
exorabula, orum, умоленїя,
exors, ortis, бе(з)жребны(й), непричастє(н),
exos, ossis, безкостї(й),
exosso, as, искостеняю, избираю кости,

exostopes, мнокостїе4,
exosculor, цѣлую, лобжу,
exosculatio, лобызаніе,
exosus, ненавидящы(й), ненавиди(м)ъ,
exoticus, стра(н)ны(й), внѣшны(й),
ехр
ехраііео, блѣдѣю,
expallesco, тожъ,

expallio, обнажаю, изюдѣваю, совлекаю,

expallo, as, ласканіе(м) истязаю,

expando, протязаю, пропинаю,
expanditor, протязатель,
expango, сочиняю, чиноста(в)лю,
expapillo, as, обнажаю до сосецъ,

expatior, aris прехожду,

1 К I зачало, на(ч):, начатокъ.
2 К І помилково украиі&нъ.
3 К І украсит&ль, краси (т).
4 R I правильно многоко(с)тіе.

expafritius, бывши(й) патрики(й)1, синъ-

клитикъ,

expatro, as, сове(р)шаю, истрошаю,
expaveo, устрашаюся2,
expavefacio, устрашаю,
expato, as, на мѣсто про(ст)ра(н)но исхо¬

жду, //
121 expecto, жду, чаю, ожидаю,
3B'

expectatus, ожиданъ, чаянъ,

expectatio, чаяніе, ожиданіе,
expectabilis, чаемы(й),
expectoro, испе(р)сяю, нс пе(р)се(й) иски-

даю,

expeculiati, сокровища лишеній,
'

expedio, упраздняю, свобождаю, упрятаю,
уготовляю,

expeditus, упраздненъ, готовъ,

expedite, удобно, готово,

expeditio, уготовленїе в(ъ) браны, упраз¬
дненіе, прехо(д), стеченіе3,

exped i t ional is, уп раз(д)ните(л)ны(й),
expello, is, изганяю,

expulsio, изгнаніе,
expulsor, изгнатє(л),
expulsim, изгна(н)нѣ,
expultrix, изгнате(л)ница,
expulso, as, тожъ,

expendo, важу, иждиваю, ра(з)мишляю,
expensus, иждивенъ,

expensa, a(e), иждивеніе,

expensare, иждити, воздаіи,

expergo, кроплю,
expergo, аки exporrigo, бужу,
exp[e]rrectus, возбуженъ,
expergor, воспряняю, встаю,

expergitus, вспряновенъ,
expergisco, в(ъ)с(ъ)пряняю, в(ъ)стаю4,
expergefacio, бужу ©(т) сна,

expergefactus, в(ъ)ставъ,
experior, искушаю,
experiens, искушающи(н),
expertus, искушенъ, искусны(й),
expertissimus, искуснѣ(й)ши(й),
experientia, иску(съ)шъ, искуство?,
experimentum, тожъ,

expers, лишенъ, тощъ, пустъ,

expes, безнадеженъ,
expeto, похотѣваю, желаю,

expetens, желающи(й), жа(ж)дущи(й),

1 К І помилково прики(й).
2 К І помилково устрашаю.
3 К І уготовлгнїе брани, упра(з)нг(н),

стб(ч)ніб; пор. П уготовленії, брани,
упра(з)дненії, прохо(д), теченіе.

4 К І немає цього слова.
6 К I правильно искусъ, искуство.
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expetitus, вожделѣнны(й),
expe[ie]ndus, вожделѣте(л)ны(й), -емы(й),
expetisco, желаю,

expetesso, is, тожъ,
122 exp[i]cio, зрю, вижду, //

expilo, as, обриваю,
expilatus, совлеченъ, плѣненъ,

expilatio, разграбленіе,
expilator, разграбите(л), хищникъ,

expingo, is, живопишу,
expio, as, очищаю,

expiatus, очищенъ,

expiatio, очищеніе,
expiabitis, чисіите(л)ны(й),
expiamentum, «очищеніе,
ехріго, издыхаю,

expiratur, издыхае(т)ся,
expirans, издихающи(й),
expiratio, изъдшені'е, издиханїе,
expiscor, испытаю,

expisso, as, огустѣваю,
explano, as, с(ъ)равняю, изясняю,

explanatus, сравненъ, из(ъ)ясненъ,
explanate, рав(ъ)но, яс(ъ)нѣ,
explanator, то(л)ков(ъ)никъ,
explanatio, исто(л)кованїє,
explanabilis, истлъкова(н)ны(й),
explanto, as, садов(ъ)ная о(т)тръгаю, и(с)-,
explendesco, блистаюся, сіяю,
expleo, исплъняю, насищаю1,
expetus, исплъненъ, насищенъ,

expletio, explementum, исплънен'іе,
explebilis, исплъне(н)ны(й),
explenunt, за expfljent, исплъняютъ,

explico, развїяю, то(л)кую, простираю,
explicit(us), истлъкованъ2,
explicitius, яс(ъ)нѣе,
explicatio, изяснєнїє, толкъ,
explicatus, Os, тожъ,

explicator, изясните(л), сказатель,

explicatrix, сказате(л)ница,
explicabilis, сказанны(й),
explicabiliter, сказате(л)нѣ,
explicate, ясно, явѣ,

explodo, is, со укоро(м)ъ изганяю,

exploro, as, плачу, искушаю, съглядаю,

exploratus, искушенъ, искусни(й)3,
explorate, искус(ъ)нѣ,
exploratio, искушеніе, съгляданіе,

explorator, соглядата(й),
122 exploratores, тожъ и прелагата(й), //

explo(ra)torius, соглядающи(й),
exploratd, съзрѣвше,

1 К І насищаю, и(с)полняю.
* К І ще маемо після нього изясненъ.
3 К І помилково оску(д)ны(й).

expolio, as, сов(ъ)лекаю,
expolio, is, украшаю, сове(р)шаю,
expolitus, устроенъ, украшенъ,
expolitio, украшеніе, красованїе,
expolitissimus, красовѣтѣ(й)ши(й), ухи¬
щренъ1,

expono, прелагаю,2 излагаю,

exposite, изложе(н)нѣ, преложе(н)нѣ,
expositio, преложенїе, изяснєнїє,
exposititius, низложенъ, изложенъ,

expopulor, плѣню3, разораю,
expopulatio, плѣненіе4, разореніе,
exporrigo, простираю,
exporto, изношу,
exportatio, изнесенїе,
exposco, желаю,
expostulo, умоляю, жалуюся, поємлю,
expostulatio, поє(м)ленїе, жалова(нїе),
expostulator, поем(ъ)ныкъ,
expotus, испити(й),
expra(e)cepto, по повеленію, повелѣ(н)нѣ>
expra(e)parato, устроеніемъ,
expreta, искусная,
exprimo, согнѣтаю, изъсображаю, изрекаю,
съжимаю, извѣщаю?,

expressus, съгнетенъ, съжанъ, изреченъ,
изданъ,

expressio, съгнетенѣе, изданіе®,
expresse, expressim, ясно,

exprobro, as, поношаю, досаждаю,

exprobratrix, поносите(л)ница,
exprobratio, поношеніе,-
expromitto, емъчу, ручуся,
expromissor, емецъ, рукоимя,

expromo, произношу, добываю, изъдаю,
expromitur, издае(т)ся,
expromptus, изданъ, истлъкованъ,

expugno, поборяю, возбраняю, гоню,

expugnatio, поборєнїє,
expugnator, поборитє(л),
expugnabilis, поборны(й),
expumo, as, пѣнюся,

expumico, as, ©чищаю,

expungo, is, мажу, изглаждаю, и(з)ганяю,//
123expuo, is, исплюваю,

expuitio, исплєванїе,
expurgo, исчищаю,

expurgatio, ючищенїє,
exputo, as, изсѣцаю, растрясаю,

1 К I ухищрг(н)ны(й).
2 К І помилково прилагаю.
3 К І помилково плюню.
4 В оригіналі рііненіе.
6 К І ... и(з)віщаю, и(з)рекаю, сожи-

наю (помилково).
К І сжанїе; П и(з)данїе.
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exputresco, съгнываю,

exq

exquiro, is, испытую, опасно истязую,
exquisitus, изящны(й), сухищре(н)ны(й)1,
exquisitissimus, блгоухищре(н)нѣ(й)шы(й),
exquisite, разумичнѣ, пова(р)нѣ2 и худо-

(ж)нѣ,
exquisitim, тожъ,

exqua(e)stor, по(д)сокровищникъ бы(в)ши(й),
exradico, искореняю,
exrogo, as, иземлю, строю,
exs

exsacrifico, жрю,
exsaturo, as, зри exaturo,
exscensus, исхожденїе,
exscensio, тожъ,

exscindo, разаряю, изсѣцаю,
exscribo, препйсую, ізписую,
exseminato, всячески3, вес(ъ)ма,
exsensu[s], нечувственъ,
exsignare, назнаменати,

ex[so]rdesco, сме(р)жу,
exsta, orum, внутрняя, чревеса,

exs(t)a, orum, ятра4 5,

ext

extabesco, сохну, увядаю,
extemplo, абїє, внезапу§,
extempore, напрасно, нагле,

extemporalis, наручны(й), скоры(й), на-

, глы(й),
extemporalitas, напраснъство, наруч-

нос(ъ)ть, наглос(ъ)ть,
extemporaneus, неме(д)ленъ, спѣшны(й),
extendo, простираю, истягаю6 *,

extendens, простирающы(й),
extensus, простертъ, протяженъ?,
extensivus, протязателенъ8,
extentus, протяженъ,
extento, as, протягаю,

123 extenuo, as, ютончеваю9, H
зв

extenuatus, истонченъ,

extenuatio, истонченїє,

1 К І правильно ухищренны(й).
8 К І правильно кова(р)н1і.
8 В оригіналі темнішим чорнилом за¬

креслено помилкову надрядкову й.
4 К І правильно лише одна стаття

exta, ог(ит) внутрняя, чргв&са, ятра.
5 К І ще маємо в то(й) ча(с); П тільки

в(ъ) той часъ.
8 К І истягаю закреслено й іншим

почерком пізніше дописано растягаю.

К І протяженъ, прост&(р)тъ.
8 К І помилково просителенъ.
8 К І (отончаю, (ото(н)чеваю.

extenuissime, исто[н]че(н)нѣ(й)шы(й)г,
exter, внѣшны(й), чуждъ,
extercoro, изгнояю2,
exterebro, вє(р)чю,
extergo, ютираю,
extersus, соте(р)ты(й)3,
extermino, изганяю, потребляю,
exterminator, всегубите(л), потребитель,
externo, as, изумляю, ужасаю,
externatus, изумленъ, ужасенъ,
externus, чуждъ, стра(н)ны(й),
extero, сотираю, молочу,
extritus, сотренъ,
exterus, что externus,
exterraneus, пришелецъ, иноколѣнныкъ,
exterreo, устрашаю,
exterritus, устрашенъ,
extexo, is, растку,
extillo, as, искапаваю, истакаю,

extimesco, боюся, страшуся4,
extimulo, прострикаю, раздражаю, боду,
extinguo, угашаю, ра(ст)лѣваю,
extimulator, пострѣкател(ъ),
extinctus, угашенъ,
extinctor, угаситель,
extinctio, угашєнїє,
extinctus, Qs, тожъ,

extirpo, as, искореняю, истребляю,
extirpatio, искорененіе,
extisp[ic]es, ятрово(л)шебныцы,
extispicium, ятрово(л)швєнїе,
exto, as, ес(ъ)мъ, въстаю,

extaturus, востанущы(й)8,
extantia, возрастъ,
extollo, as, возношу, воздвизаю,

extorqueo, мускаю6 истязую,
extortus, истязанъ нуждею,
extortor, мучитє(л), спєкулато(р),
extorris, изгнанъ, заточныкъ,
extra, за, (о(т)внѣ, в(ъ)нѣ?,
extraclusus, запредѣленъ,
extraeo, исхожду вонъ,

extramuranus, пре(д)стѣнни(й),
extraordinarius, безъчи(н)ны(й), в(ъ)нѣ чш

на, И
124extrarius, чужъ, внѣшны(й),

extrarium, внѣшне, внѣвещное,
extraneus, странъны(й),

1 П правильно истонч&нн'Ѣииіи.
2 К 1 ще маемо говно(м) чиню.
3 К І немає цієї статті.
4 К I страшу.
5 К I правильно встающій; пор. П вос

тающій.
К I правильно мукою.

1 К І немає цього слова.
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exterior, пове(р)хнѣ(й)ши(й),в(ъ)нѣшны(й),
extremus, послѣдны(й),
extimus, чужды(й), запредѣлъны(й)1,
extremo, пос(ъ)лѣжде, напос(ъ)лѣдокъ,
extremitas, кра(й), конецъ, пос(ъ)лѣдокъ,
extrinsecus, ©(т)внѣ, внѣ,
extro, as, исхожду,

exstrorsum, внѣуду2,
extraho, извлекаю,
extractus, извлеченъ,

extractorius, извлєкающи(й),
extravagantes, уставы црскїй,
extrico, as, исюжаю3, рѣшу, разрѣшаю,
extricabile, ра(з)рѣшите(л)ное,
extrilidus, бѣлявы(й), плавы(й),
extringo, is, сотѣс(ъ)няю,
extrudo, (о(т)риваю,
extruo, зыжду,
extructus, созданъ,
extructissimus, добрѣ назданъ,

extructio, созданіе, назыданіе,
extubero, as, напыщаю, надимаю и напи-

щаюся,

extuberatio, напыщеніе,
extumeo, extumesco, напыщаюся,
extumidus, напыщенъ,
extunc, тогда,
extundo, is, (о(т)бияю,
exturbo, извръгаю, t

exturbatus, извръженъ, и(з)гнанъ,
extussio, искашлюю, искидаю,

exubero, изобилую,
exu

exuberantissimus, преизюби(л)ны(й),
преизлишни (й),

exuccus, бе(з)ичны(й)4 *,

exudo, as, потѣю,

exveho, изношаю, извожую,

exverra(e), пометенїе дому,
exverto, прєди(й)ду, пре(д)варяю,

fab
125 faba, бобъ, //

fabula, fabulum, бобокъ,
fabalia, бобовины6,

1 КІ запредѣ (л)нїй, чу(ж)дъ.
2 К І помилково вну уду.
8 К І немає цього слова; пор. П ис(ъ)-

южаю.
4 К І правильно бе(з)сочнїй.
6 К І помилково бобовінїи (надрядкову

й закреслено).

exugo, is, изсысаю, ссу,
exuctus, ис(ъ)санъ,

124 exui, изгнанъ, заточныкъ1, //
8B exulo, изганяюся, заточе(н) бываю,

exulans, преселяя(й)ся,
exulcero, as, развреждаю, прогнѣваю,

ра(з)ражаю,
exulceratio, разврежденїе,
exulceratorius, разврежаюіцы(й), раз-
ражающы(й),

exulceratrix, разврєжающая,
exuito, as, веселуся, радуюся,

exultantia, exultatio, радос(ъ)ть, возыгра-
нїе,

exultanter, exultim, радовате(л)нѣ,
exultabundus, радующи(й)ся,
exulu[l]o, as, кричу, плачевоп(л)ствую,
exululatus, кричавши(й),
exum, со(т) внѣ ес(ъ)мъ,
exundo, as, наводняю, изливаюся, .

exundatio, наводненіе, потопъ,

exungo, намазую, помазую,

exungulo, рѣжу ногти, изногчити1,
exuo, извлекаю, (обнажаю, изъзуваю,
exupero, превышаю, превосъхожду,
exuperantia, преимѣте(л)ство, прево(с)-

ходъ,

exuperatio, превосхожденіе,
преимущество8,

exuperabilis, превосходыми(й),
exuperatus, превы(ш)шенъ,
exupera[n].tissimus, преимѣтел(ъ)нѣ(й>
ши(й), превосъходящи(й),

exurdo, (оглушаю, глушу,
exurgo, встаю,
exuro, пожигаю, жгу,
exustus, сожженъ,
exustio, пожженіе,
exuscito, возбуждаю, во(с)крешаю,
exuvia(e), arum, змиевина, кожа змиева,

измета(н)нія, плѣ(н), ветхо(ст) рызи4.

F
fabal[i]s, бобовы(й),
fabatia, а(е), бобов(ъ)ныкъ, пирогъ з

бобу,

1 К I заточенъ.
2 К I правильно изногтити, ріжу

ногті.
3 Пор. П преимущество.
4 К I змиева кожа, змїева ве(т)хо[с](т)

ризы и(з)метанїя плѣнъ; П зміевина,
кожа змїева, ветхо(ст) ризы и(з)меч-
т&нныь, плѣнъ.
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faber, художникъ,
fabre, художнѣ,
fabrefacio, назидаю,

fabrico, as, cor, тожъ,

fabricatus, созданъ,'
fabricator, древодѣля, наздатель,
fabricatio, назданїе, древодѣл(ъ)ство,
fabrica, древодѣлател'іще,
fabrilis, древодѣл(ъ)ны(й),
fabula, fabella, бас(ъ)нь,
fabulor, fabulo, as, бас(ъ)ню, баснословлю,
fabulator, бас(ъ)ныкъ, бас(ъ)нословъ,
fabularis, бас(ъ)нословны(й),
fabulosus, бас^)нослови(т)1,
fabulose, бас(ъ)нослов(ъ)нѣ,
fabulositas, баснословіе2,
facetus, радоснотво(р)ны(й), гражда(н)-

ски(й),
fac
facete, радостотво(р)нѣ, утѣшнѣ»
facetia(e), радоснотворенїе3, утѣхосло-

ВЇА,
facetosus, утѣхословни(й),
facies, лице,

facio, творю, дѣлаю, дѣлю4,
factum, і, дѣло,
factus, Os, дѣланіе, сотвореніе,
facesso, is, упраждняюся, упраж(д)гіяю,
содѣловаю,

factito, as, сотворяю,

factitatio, твореніе,
facto, as, творю,

factor, творецъ,
factitius, содѣланъ, притворенъ,
factio, onis, дѣ(й)ство, ковъ,

factiosus, дѣлате(л)ни(й)5, ков(ъ)никъ,
factiosissimus, а(р)хиковникъ,
factura, твореніе, дѣланіе,
facturio, желаю дѣлати,
faxo, is, faciam, сотворю,
facilis, удобны(й),

125 facile, удобъ, //
eB'

facilitas, удобство,
facul, удобъ.
facultas, мощество, удобие. сила, вла(ст),

facinus, дѣло блго или зло,

facinorosus, злобывъ,

facundus, блгорѣчивъ -гливъ, сла(д)ко-

гливъ,

1 К І баснословїй.
2 К І ще маемо -ство.
9 К І радостотво\р]&нїя.
4 К I правильно дію.
8 К І ділате(л)никь.

facundia, подоборѣчие, красорѣчие, слад-
койѣщані'е,

facunde, блгорѣчивѣ, сладкоглигеілінѣ1,
facundissime, тожъ,
facundiosus, красноглаголйте(л)2,
facula, с(ъ)вѣчка,
facularij, с(ъ)вѣщеносицы,
fa(e)culentus, дрождны(й),
fa(e)catum vinum, дрождено вино3,
fa(e)cutinus, дрождны(й),
fa(e)cina(e) vua(e), дрождныя ягоди,
fagus, букъ,
fagineus, буковы(й),
fagutal, капїще4 Дїево, йдеже бу(к) 6Ѣ6,
fal

fala(e), пи(р)ги или столъпи древянї'й,
falcidia lex, фалкиди(й)ски(й) законъ,
falco, onis, соколъ птица,
falda. шбида или в(ъ)ражда, стра(н)норе-

чен'іе,
falere, подставокъ,

falisca(e), arum, лѣствица травная, сѣ(н)-
ная и про(ч),

fallo, лщу, лужду, лгу
fallax, ложъ, лудъ,
fallens, тожъ, л(ъ)ститель®,
falsus, ложны(й), пре(л)щенъ,
falsum habere, пре(л)стити,
falso, false, ложнѣ,

falsidicus, л(ъ)жегливъ, -рѣчивъ,
falsificus, л(ъ)жетворецъ,
falsijurius, кленущи(й)ся во (л)жъ ,

falsiloquus, л(ъ)жегливы(й), .

falsimonium, л(ъ)жа,

falsiparens, л(ъ)живаго (о(т)ца снъ,
26 falsitas, л(ъ)жа, //

fallax, л(ъ)стивы(й),
fallacia(e), лести,
fallaciter, лестнѣ,
fallaciosus, преле(ст)никъ,
fal Іа за fallacia, ле(ст), коварство,
fal laci loq u ent і а, лєстоглаголанїе,
falso, as, л(ъ)жетворю,
falsarius, л(ъ)жеписецъ,

1 К I благорѣчнѣ, сла(д)коглаголив~Ѣ.
2 К I к(ъ)расноглитгль.
3 К І помилково дро(ж)дгно винъ.
4 К І помилково напище.
6 В оригіналі літера t не має

горизонтальної риски.
6 К І нижче маємо ще статтю fals(us)

sum пре(л)сты(х)ся.
ї К I во лжу.
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fallonia. вина,
falx, cis, коса, серпъ,

falcula, се(р)пикъ,
falcarius, се(р)пны(й),
calcar i j, се(р)пистїй, се(р)пови(д)ний,
falcifer, се(р)поносецъ,
falcatus, се(р)пови(д)ни(й),
fam
fama, слава,

famositas, слава, преподобне,
famosus, злославны(й)1,
famosissimus, ©злославленъ,

fa(e)minalia2, гащы, настегавы, ©сте(г)ни,
famigero, (ослав(ъ)ляю, про(с):,
famigerator, славосияте(л), разслави-

те(л),
famigeratio, ©сдавленіе,
famigerabilis, славни(й), знамени(т),
famigeratus, прослав(ъ)ленъ,
famella, славица,

famen, nis, глъ, реченїе,
fames, гладъ,

famelicosus, famelicus, гладны(й),
familia, до(м)ъ, родъ, челя(д), домочадъ-

ство,

familiaris, челя(д)ны(й), дружески(й),
familiaritas, дружество,
familiariter, дружески,

fami nor за dicis, глеши,

famulus, слуга, рабъ,
famulus, служебны(й),
famula, служебница, рабиня,
famulor, служу,
famulare, служити,
famulanter, служебнѣ,
famularis, служебны(й),
familfijarium, челядное3,
famulare, рабски, служебнѣ,

126 famulatus, fis, служба, челядь, ff
3B' famulatio, служеніе,

fannia lex, фа(н)ни(й)ски(й) законъ,
fanum, идолослужилище,

fanaticus, бгодвижими(й), имущы(й)
бѣга4 (1), идолослужищни(й),
прорицающей),

fando, гля, глюще,

fans, гля(й),
fandus, а, um, праве(д)ны(й),

far
far, ris, жито, ро(ж), мука,
farreus, житны(й),
farraceus, тожъ,
farreum, колачъ, гумно,
farreatio, бракъ зако(н)ны(й),
farrago, inis, смѣшеніе, рожъ,
farraginaria, тожъ,

farina, мука,
farinaceus, мучаны(й),
farcio, is, натыкаю,

fartus, наткани(й),
farcimen, ятръ натканы(й), ко(л)баса1,
fartores, ятронаткатели,
fartilis, наткани(й), начиненъ,

fartum, натканое,

fartura, натиканїе,
fartim, натканѣ, купнѣ,
farfa(e)num, хврастие,
far(f]ugium, трава колорѣчная,

faris или fare, глати,
fas

fas, лѣт е(ст), лѣпо,
fascia, пелена, ве(р)въ2,
fasciola, возвозъ3, сапогъ, по(д)вя(з)ка,
fascio, as, обвиваю пелени,

fascinum, ©чарованіе, урѣкъ,
fascino, урѣкаю, мамю, чарую, юбаваю,
fascinans, tis, мамите(л),
fascinatio, чарованіе, реченїе4 злое, ©ба-

ванїе,
fascinus, урѣкъ, богъ у поганъ,

fascis, is, вязанка, вязаніе, ве(р)въ,
снопъ,

fasciculus, вязало,
27 faseolus, бобъ, Ц

*

fasti dies, дны судній,
fastigium, ве(р)хъ, конецъ, кра(й),
fastigio, as, кончу, вершу, ©стрю,

fastigo, as, тожъ,

fastigatio, ©конченїе, ве(р)шенїе,
fastus, Qs, го(р)до(ст), киченїе,
fastosus, кичливъ, го(р)деливъ,
fastidio, fastidire, ©мражаюся, гнушаю(с),
fastidit[u]s, ©мраженъ, през(ъ)рѣнъ,
fastidium, юмраженїе, мє(р)зость,
fastidiosus, гнушающи(й)ся,
fastidiose, fastidiliter, ме(р)зостнѣ, го(р)-

до,

fassus, исповѣданъ,
fat

1 К I злославенъ.
2 Потрібно femoralia, див. ще нижче.
8 К І челядно.
4 К І правильно біса.

1 Дописано іншим почерком.
2 К І немає цього слова.
8 П во(з)вузь.
4 К І правильно раченїе.
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fatus, главы(й),
. fateor, исповѣдаюся1, повѣдаю,

fatigo, as, томлю, утруждаю,

fatigatus, сто(м)ленъ, утружденъ,
fatigatio, уто(м)ленїе, утружденїе,
fatim, (обильно,
fatisco, is, . разсѣдаюся, разступаюся,
ищєзаю,

fator, aris, велерѣчую2,
fatum, случа(й) нуждни(й), има(р)мени,

смо(т)ренїе бжїе,

fatalis, бгосмотренны(й),

fataliter, нужднѣ, бгопрезрѣннѣ,
faticanus, faticinus, пророкъ, волъхвъ,

fatidicus, провѣщате(л) будущи(й),
fatifer, сме(р)тоносецъ,
fatiloquus, пророкъ,
fatuus, юро(д), безслостны(й)3,
fatuarij, прорицатїлїе,
fatuitas, юродство, бу(й)ство,
fatuor, aris, юродствѣю, кощонъствую [1],
fau

faueo, прияю, желаю, блгодѣте(л)ствую,
fauetur, желае(т)ся,
fauturus, возжелающи(й),

fauor, прияз(ъ)нъ, блгодать,
fauorabilis, блгода(т)ны(й),
fauorabi liter, любезънѣ,

fautor, блгодѣте(л)ъ, рачите(л),
favitor, тожъ, блгодѣ(й),

127 fautrix II
8B fautrix, блгодѣте(л)ница,

fauillfa], пепе(л), пра(х), и(с)кра со(к)ро-
ве(н)на,

fauillace(us), пепели(с)ты,
fauissa(e), пещеры по(д)зе(м)ные,
fauoniana, гру(ш)ки фавони(й)скїи че(р)-

вле(н)нїи4,
faustifajnum vinum, хлъмное вино,

faustus, блгоде(н)сътве(н), -полу(ч)ны(й),

fauste, блгоде(н)сътве(н)нѣ,

faustitas, блгополучїе,
fauus, сотъ,

faux, го(р)та(н),
fax, cis, свѣща,

1 К I исповѣдаю.
2 К І помилково велерѣчію.
3 К I бе(з)слове(с)ны(й); П бе(з)

сластный.
4 К І помилково с&врени.

fa(...)x, дрождїе,
feb
febris, огнь, о(г)невица, жегавица,

febricula, тожъ и зи(м)ница,
febriculos(us), febrilis, огне(м) жего(м),
febrio, is, огне(м) жего(м) єсмь,
febricito, as, тожъ,

febrifuga, <огнепро(г)нате(л)ница трава,
februo, очищаю,
februa, oru(m), очи(с)титє(л)нїи дни,
Febru(us), Плюто(н)1*бо(г) пога(н)ски(й),
feciales, по(с)лы, ми(р) или ра(т) повѣдаю-

щїи,
fecialis, пословы(й), посе(л)ски(й),
fel
fel, fefljlis, жє(л)чь,
felleus, же(л)чны(й),
felis, ко(т), ко(т)ка,
felix, блгополучны(й), блже(н)ны(й)>
felicitas, блгополучєнїе, блже(н)ство,
feliciter, блгополучнѣ2,
felicito, as, блжу,
felles, во(с)хититє(л),
fellico, as, мелзю3, ссу,
fellicop(es), снеключимы(й)4,
fem
feme[IJ, сте(г)но, бє(д)ро$,
femur, сте(г)но, бе(д)ры,
femuralia, о(с)те(г)ныв,
fenestra, окно,

fenestri[n]ula, (око(н)це,
128 fenestefllja, fenestricula, тожъ, //

fenestro, окно7 дѣю, окню,

fenestrat(us), щкни(с)ты(й),
fenestralis, юко(н)ньі(й),
fer

ferabites, лоза дивая,

fera(e), aru(m), звѣр'іе,
ferinus, звѣрскі'(й),
ferus, то(ж) и лю(т), суровы(й), диви(й),
feritas, звѣ(р)ство, люто(ст), свирѣпіе,
feralia, заду(ш)ны(й) де(н), помина(л)*

ны(й),
feralis, погребны(й), пла(ч)ливы(й),
ferbeo, кипю, врю, варюся,

1 В оригіналі початок слова

виправлено темнішим чорнилом із пліото(н) [?J.
2 к І після цього маємо ще блженнѣ.
3 В оригіналі виправлено темнішим

чорнилом із мелезю.
4 к І правильно неключимїй.
6 К І і П немає такої статті.

К І гащи настегавы(й), ыстегны.

2 К І і П (окна.
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fere, мала не, яко вмалѣ,
fereola, ви(н)ничїя ро(д),
feria(e), aru(m), пра(з)дники,то(р)же(с)тва,

ста1,
ferio, ferior, пра(з)дную, то(р)же(ст)вую,
feriat(us), feriatic(us), пра(з)дны(й),
ferio, is, бїю, то(л)ку,
ferme, что fere,
fermentu(m), ква(с),
fermento, квашу,
fermentescere, ки(с)нути,
fero, несу,
ferax, плодови(т), гобзова(н),
feracissimus, плодовитѣ(й)ши(й)2,
feracitas, гобзованїе, плодоносїе,
fertilis, плодоно(с)ны(й),
ferentarij, вой легкій, помощь,
ferculum, носило, ношеніе я(с)тїе, пища3,
feretrum, о(д)ръ, носило,
ferox, люты(й), свирѣпы(й), звѣрояро-

(ст)ны(й),
ferocul(us), то(ж), звѣровй(д)ны(й)4,
ferocia, ferocitas, свирѣпіе, яро(ст) и

про(ч):,
ferociftjer, звѣрски, яро(ст)нѣ,
ferocio, свирѣпѣю, ярюся,
fe(r)rum, желѣзо,
ferreus, ferrari(us), желѣзны(й),
ferraria, руда желѣзная,
ferratus, ожелѣзне(н), желѣзо(м) око-

ва(н),
ferramentu(m), орудіе желѣ(з)ное,
ferrugo, ржа,
ferrugine(us), ржавы(й), желѣ(з)ны(й)

ша(р),
128 ferrumen, о(т) всякіе руды споеніе, ни(т),
зв'

нитованїе, И
ferrumino, нитую, спояю,

ferruminatio, споеніе, слепленіе5,
fertum, зри fartum,
ferueo, зри ferbeo,
feruens, кипящи(й),
feruenter, горящи(й)8, теплѣ,
feruesfcjo, обгораюся?, ра(с)паляю(с),
feruo, is, кипю и про(ч),
feruefacio, согрѣваю, теплю,
feruidus, теплъ, горящъ,

1 К І помилково ста(й) f?J; пор. П ста.
2 К I плодовитиіій.
3 К I носило, ноіи&ствіъ (неточно)

яствы, пищи; П правильно носйло,
ношеніе яствы, пищи.

4 К I эвіровидны(й), тожъ.
6 К І случгнїе.
9 К I правильно кипящіі.
4 К 1 возгараюся.

feruide, что feruenter,
feruor, теплота, пламе(н),
ferula, ©палица, pofcjfa,
ferulaceus., (опаличны(й),
ferula syluestris, лочило трава,

ferulago, юпалица трава,
fes

fescennini приповѣдающіи на брака(х)
стихи, пѣ(с)ни бе(з)мѣстныя,

fessus, утружде(н),
festino, as, спѣшу, тщуся,
festinor, спѣшуся,
festinatus, спѣши(в)1, спѣшны(й),
festinantia, спѣ(х)2, по(с)пѣ(х),
festinanter, спѣшно, тщате(л)но,
festinatd, то(ж), тщаливѣ,
festinus, скоры(й), тщаливъ3,
festine, тожъ, скоро,
festra, ©ко(н)це, окно,

festuca, сучецъ, стебль4,
festucari(us), стебелны(й).
festucago, ©весецъ,
fest(us), веселы(й), то(р)же(ст)ве(н),
festiuus, радостотво(р)ны(й), утѣшны(й),
festiue, festiuiter, весело, радо(ст)нѣ,
festiuissime, тожъ, радо(ст)нѣ(й)ши,
festiuitas, радо(с)тотво(р)ство, слад¬

когласіе6 7,

feudum, повиновеніе, о(т)данїе служенія
и(з)вѣ(ст)ны(х) ради® ви(н),

feux aspidion. сивечнъка? [?1 трава,
fib

fiber, бобръ,
fibrin(us), бобровы(й),
fibra(e), aru(m), ометы, кра(й), по(с)лѣ-
докъ, жилицы,

129 fibrat(us), ко(с)маты(й), жиловаты(й), //
fibula, гачо(к)8, ко(л)це у ризъ, пете(л),
ffilbulo, спояю, стачаю®,
fic
ficedula, дро(з)дъ,
ficus, ficulus, смоква, смоковница,

ficetum, смоков(ъ)ничище,
ficarius, смоков(ъ)нич(ъ)ни(й),

* ficaria, ficetum, садъ смоквъ,

1 К 1 спіііиливъ.
2 К І перед цим словом іншим

почерком пізніше дописано тщанїе.
3 К І тщаливы(й). ско(р).
4 К І ст&блї&.
8 К І помилково сла(д)когланїе.
6 К І помилково рди.
7 Пор. К І скв&сика І?], П сивеснка.
8 К І помилково гасокъ.
8 К І стягаю.
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ficatum iecur, suillum fmaxime...] паче

свин(н)ая утроба,
ficitor. смоквоиматє(л),
ficosus, исплѣн(ъ) шишокъ1,
ficulneus, смок(ъ)ви(н)ни(й),
ficus terra(e), (орѣхъ зе(м)ни(й),
fictus, змишле(н), изсобрѣте(н),
ficte, змишле(н)нѣл созда(н)нѣ,
fictio, onis, созданіе,
fictrix, здатє(л)ница,
fictor, здате(л),
fictilis, гли.няни(й), скуде(л)ничи(й),
fictile, скудє(л), глиняни(й) сосу(д),
fictitius, лжєпритворни(й),
fid '

fidelia, скуде(л), чванє(ц) глинянъ, кук-
шинъ,

fides, вѣра,
fidejussio, onis, рукои(м)ство, е(м)ство ,
fideiussor, рукоемецъ,
fidejussorius, рукое(м)ни(й),
fideicommissus, въвѣрен(н)и(й),
fideicommissum, в(ъ)вѣрен(н)ое,
fideicommissarius, рукое(м)ни(й), повѣ-

рє(н)ни(й)8,
fido, is, вѣрую4, де(р)заю,
fidefnjter, де(р)зновен(н)ѣ,
fidentia, дє(р)зновєниє,
fidelis, вѣрни(й),
fidelitas, вѣрно(с)т(ъ),
fideliter, fidele, тожъ, вѣрнѣ,
fidus, вѣрни(й),

. fidior, вѣрнѣ(й)ши(й),
fide, вѣрне,
fidutia, дє(р)зновєние, упование®,
fides, ium, струны,
fidicula, гу(с)ли, скрипица,
fidicen, гудецъ, гу(с)лец(ъ), звяцате(л)

на струна(х),
fidicinius, гуслни(й),
fidicula, ра(с)ка скалная® трава,
fidipedes, родъ птицъ,

129 figites, звѣрие ефиопские, И
8В* figo, водружаю, втикаю, во(н)заю,

втикаю7,
fig

1 К I правильно исполнъ шишокъ.
2 К І помилково єство.
3 К І тільки в(ъ)віре(н)ны(й).
4 К 1 віру.
6 К І упованіе, дє(р)зновєнїє.
6 В оригіналі виправлено темнішим чор¬

нилом із сильная [?], пор. К 1 ска(л)ная.
? Дописано іншим почерком; К І на

цьому місці правильно съыружаю.

figulo, as, га(н)ча(р)ствую, глину перу,
figmentum, здание, творение,
figulus, го(н)чаръ, скуде(л)никъ,
figuli opes, го(н)ча(р)ское имѣние,
figulina, до(м) скуде(л)ника,
figulinarius, Скуде(л)никъ, -чески(й)1,
figlfijna, скуде(л)ничество,
figlenno, скуде(л)нічу,
figularis, тожъ, скуде(л)ничи(й)2,
figlinum, скуде(л),
figura, наче(р)тание, обра(з), подобие,
figuro, изображаю, начертаю3 4 * 6 7 8,

figuratus, изображе(н), о(т)мѣненъ, не-

сво(й)стве(н),
figuratio, наче(р)тание, изображение,
figurate, обра(з)нѣ, уподобите(л)нѣ4,
fil
filius, снъ,
filiolus, синокъ,
filia, filiola, дщеръ, дщица,
filix, папорот(ъ) трава,
filicula, папоротъка,
filictum, папоротина,
filum, ili, нитка, ни(т),
filatim, по нити,

fim
fimbria, сомети оде(ж)дъ, во(с)крилия,

трена, ри(з)ни(ч)но(е)5,
fimetum, гноѣще,
fimus, гно(й),
findo, is, ис ... цѣпляю, ра(з)дѣраю, дѣлю,
fingo, is, смишляю, творю, созидаю,

finis, конецъ®,
fini, даже до ко(н)ца,
fines, предѣли, ко(н)ци,
finalis, коне(ч)ни(й), предѣлни(й),
finio, ко(н)чу, сове(р)шаю, опредѣляю?,
finitores, предѣл(ъ)ници, зе(м)лемѣри-
телѣ,

finitio, описание, сове(р)шение,
finitus, скончени(й), опредѣленъ,
finite, опредѣлите(л)нѣ,
finitimus, близки(й)8,
fio, биваю,

1 Очевидно, первісно перед ц'єю була
стаття figlinus скуд&лничій, як у П.

2 К І правильно скуде(л)ничны(й);
пор. П скудълничный.

3 К І начє(р)таю, изображаю.
4 К І помилково и подобите(л)ні.
6 К І ... трєна (помилково) раски;

П правильно тръсна, рясны.
6 К І ще маємо кончина.
7 К І помилково прєділяю.
8 К І близкы(й), предѣлъ; П -прєді.
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fir
firmus, a, um, си(л)ни(й), крѣпки(й),

тве(р)дъ,
firmitudo, тве(р)дост(ъ), утве(р)ждение,
firme, firmiter, тве(р)до, крѣпко,
firmo, as, тве(р)жу, крѣплю,

130 firmatus, утве(р)жденъ, крѣпки(й), И
firmator,, утве(р)дител(ъ), укрѣпите(лъ),
firma[me]n, firmamentum, тве(р)д(ъ),
твердиня1,

fis
fiscus, i, сокровище ца(р)ское,
fiscale, сокровищное,
fiscina, fiscella, fiscellus,Ікошъ,Fкошница,

коши(й) [?]2,
fistuca, таранъ, баба, убивало,
fistucatum, убитое нагаки3,
fistula, пищали, свирила4,
fistulator, пища(л)никъ, гудецъ,
fistulo, as, дѣравю,
fistulosus, дѣравле(н), дѣровати(й)5,
fissus, расцѣпленъ,
fissus, расцѣпление, дѣление,
fissio, щѣл(ъ), ра(з)сѣлина,
fissilis, дилими(й),
fissum, расцѣпле(н)ное,
fixula, а(е), споенїе,
fixus, водруже(н), по(д)кое(н)в,
fla

flacceo, слабѣю, гнию, увядаю,
flaccidus, слаби(й), увяденъ,
flacci, великоуши(й), слаби(й),
flagella, [o]rum, ро(з)ґи7, бичъ, молотило,

flagello, as, ро(з)і*ами8 бию, уяз(ъ)вляю,
раню,

flagi[t]ium, непреподобие, злоба, пре-
ступление,

,flagi[t]iosus, преступникъ, злобникъ,
flagi[t]iose, непреподобнѣ,
flagito, as, належу, умоляю,

flagitans, пожадающи(й),
flagitator, просите(л), молите(л),
flagro, as, горю,

1
Пор. К І помилково твй(р)до, тв&р»

дина.
2 К I правильно коиіикъ.
3 К I правильно ногамы.

4 Пор. П пищйль, свиріль.
6 В оригіналі після нього

закреслено діровати(й). К І тільки ді-
роваты(й).

3 Іншим почерком зроблено цю і

попередню статті з одної: fixula ае, fixus
спо&нїе, водружг'(н), по(д)ко&(н).

1 Літера f в оригіналі латинська (g).
8 Також.

flagrans, горящи(й),
flagranter, горяще1,
flagrantia, гонение2,
flagrum, бичъ,
flagrator, биющи(й)ся за мзду,
flagriones, биеми(й),
flamma, flammula, пламе(н)ъ, пламенецъ,
flammea uiola, подлѣсъка трава,
flammeus. пламе(н)ни(й),
flammeum, жо(л)тая понявица,
flammearius, жо(л)таго шару дѣлате(л),-
flammefojlus пламе(н)новидны(й)3,
flammo, as, роспаляю, поущаю,
flammatus, испламенъ4,
flammesco, is, пламє(н)нюся,
flammifer, flammiger, пламє(н)ноно(с)-

ни(й),
ізо flammigero, as, пламєню, //
3B flammigena, пламє(н)норо(д)ни(й),

flammiuomus, пламени(с)ти(й),
flauus, жолътави(й),
flaueo, es, flauesco, is, жо(л)тѣю,
flatus e(t) flamen, дмение, вѣтръ,
flabilis, дмени(й),
flabrum, дмение, вѣяние,
flabellum, вѣтри(л)це, раздимало,
flabellifer, flabelliger, пламє(н)ноно(с)-

ни(й), продате(л) вѣтриле(н),
flator, дмецъ, гудецъ,
flatura, надмение,

flauissa(e), пещера,
fle
flecto, is, приклоняю, накривляю,

причиняю6,
flexus, a, um, приклоненъ, пригибленъ,
flexus, us, fle[x]io, onis, приклонение,
пригнєниє,

flexibilis, flexilis, прикло(н)ни(й), при-
гбє(н)ни(й),

flexuosus, покривленъ, пригбенъ,
flexuose, криво®,
flexumfinejs, наклоните(л),
flexura, наклонение, нагбєниєї,

flexiloquus, недоумѣн(н)огливъ,
flexipes, кривоноги(й),

1 К І горящи.
2 К I правильно гореніе, яро(ст).
3 К І помилково плам&нови(н)ны(й).
4 К правильно испламен&нъ.
6 К I правильно пригинаю.
® П перед ним маемо ще статтю flexa-

mina oratio умолйтелное слово.

1 В оригіналі виправлено з назб&ние.
К І накривлъніъ, согб&нїе.
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flegmina или flemina, надменна жили коло

колокъ1 кровию,
fleo, es, плачю,
fletus^,a, um, оплаканъ,
fletus, us, плачъ,
flebilis, пла(ч)ливи(й), жало(с)ливи(й),
flebiliter, пла(ч)ливѣ,
fligo, разбиваю, ударяюся, язвлю*,
Но

flo, as, дму,
floces uini, дрождие ви(н)ное,
floccus, ко(с)мъ во(л)ни(й)3. .

flocculus, ко(с)мокъ4 5 *,

flos, ris, flosculus, цвѣтъ, цвѣтецъ,
floreus, floridus, цвѣтн.и(й), цвѣтови(й)®,
floridulus, цвѣтовидны(й),
florifer, floriger, цвѣтоно(с)ни(й), цвѣтни(й),
florilegus, цвѣтоборецъ,
flor[u]lentus, цвѣтни(й),
floreo, is, цвѣту,
floresco, процвѣтаю,
floriferium, цвѣтоношение, -чиє®,
flu
flumentana porta, рѣчная врата,
fluo, is, теку,

131 fluentum, токъ, H
fluentisonus, шумящи(й), рѣчогла(с)ни(й)?,
fluesco, is, потѣкаю8,
fluctus, us, flucticulus, во(л)на, во(л)нє-

ние, влъница,

fluctifragufsj, во(л)ноло(м)ны(й),
fluctiuagus, во(л)нящи(й)ся,
fluctuo, us, во(л)нуюся, су(м)нюся,
fluctuatus, а, um, во(л)ненъ,
fluctuatus, us, во(л)нение,
fluctuatim, во(л)не(н)нѣ,
fluctuosus, во(л)нуеми(й)9,
fluxus, a, um, текущи(й), непо(с)тоя(н)-

ни(й),
fluxe, непо(с)тоя(н)нѣ,
fluxio, тєчение,

1 К І косте(й).
2 К І нижче маемо ще статтю flict(us),

us язвы ударенїе; П я(з)ва, удареніе.
3 П правильно волнїі.
4 К І нижче маємо ще статтю flom(us)

мідяны(й) колоко(л).
6 К І цвітова(т).
® К 1 правильно -сие, тобто цвітоносие.
7 К І правильно рікогласны(й); П річ-

ногласный.
8 К І помилково потішаю.
9 Стаття дописана іншим почерком

після статті fluctuatim, а в статті

fluctuatus, us во(л)нуеми(й) перекладне слово

виправлено на во(л)нение.

flufijto, as, плаваю, истѣкаю,
fluidus, текущи(й),
flumen, fluuius, рѣка,
flumineus, fluminosus, рѣчни(й),
fluuiatus fluuialicus, то(ж), рѣчни(й), мо¬

ченой),
fluuialis, fluuiatilis, тожъ1,
fluus, a, um, текущи(й),
flustrum, тишина мо(р)ская,
fluta(e), arum, yro(p) мо(р)ски(й),
foc
focale, (ибшлягъ ви(н)ная2 теплоти ради,
focaneus palmes, розга, <о(т) росохатия
лози изра(с)тающая,

focillo, as, теплю, согрѣваю, посилаю3,
focus, i, foculus, шгнище,
focula, orum, сохли(й)4 ко(р)мъ,
focarius panis, хлѣбъ пиря(н),
focaria, а(е), куха(р)ка, по(д)ложница,
focarii serui, поварние слуги,
fodio, копаю, колю,
fodico, as, разгрѣбаю, по(с)трѣкаю,
fodina, руда,
foe
fa(e)cundus, гобзованъ, пло(д)ни(й), .

fa(e)cunditas, плодоносне, гобзование,

fa(e)cunde, плоднѣ,
fa(e)cundo, as, плодотворю, угобзаю,
fa(e)dus, eris, смиренне, при(с)-5,
fa(e)d і fragus, примирє(н)ноломитє(л),
fa(e)deratus, примире(н)ни(й),
fa(e)dero, примираю, мирю,
fa(e)dus, смра(д)ни(й), мє(р)зски(й),

бе(з)мѣс(т)ни(й), нечи(с)тъ, шкаре(д)®,
fa(e)do, as, осмражаю (оскве(р)няю,
fa(e)de, бе(з)мѣстнѣ,
fa(e)mina, невѣста,
fa(e)mina[l], смра(м)ни(й)7 удъ же(н)-

ски(й),
fa(e)mineus, же(н)ски(й), невѣстни(й)8,

ізі fa(e)niculum, копръ італи(й)ски(й), //
зв*

fa(e)num, сѣно, трава суха9,
fa(e)nea, arum, сѣ(н)ная, идолосѣ(н)ная,

1 Дописано іншим почерком.
2 К I (йбиілячъ (помилково) ви(й)ная

теплоти ради; П правильно взбіилАгъ,
выйнаь абвя(з)ка теплоты ради.

3 Пор. К I посиляю.
4 К I сохлъ.

5 К I правильно примиреніе.
К I ... бе(з)містны(й), нечи(ст),

ме(р)зки(й), шкара(д).
7 К I правильно срамны(й).
8 К I невістій.
9 К I перекручено трава, сіно сухо.
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fa(e)narius, сѣ(н)ни(й),
fa(e)nicularium, сѣнокошен(і)е,
fa(e)nile, сѣ(н)ница, где сѣно кладутъ1,
fa(e)nisecium, сѣнокошен(і)е,
fa(e)nisitia, тожъ,

fa(e)numgra[e]cum, бжия трава,
fa(e)nus, [o]ris, лихва, раст(ъ), пло(д),
fa(e)nusculum, лихвица,

fa(e)n[e]ro, fen[e]ras, . fa(e)neror, aris, в

зає(м) даю, лихои(м)ствую,
fa(e)nerator, заимодавецъ, лихоимецъ,

fa(e)neratio, fa(e)neratus, us, взаимодав-
ctbo, лихоимание,

fa(e)nerato, со лихвою2,
fa(e)nerati[t]ius, взаи(м)да(н)ни(й), ли-

хои(м)ни(й),
fa(e)neralia, [or]um, время (о(т)дания

пѣнязей), в зае(м) да(н)ни(х),
fa(e)nebris, взаи(м)да(н)ни(й),
fa(e)teo, as, сме(р)жу,
fa(e)tidus, fa(e)tulentus, злосмра(д)-

ни(й),
fa(e)tor, fa(e)tiditas, смра(д), злосмрадие,
fa(e)tus, us, пло(д), (овощъ,

fa(e)tus, а, um, до(й)ни(й)3, пло(д)ни(й),
fa(e)ta, а(е), роженица, породѣля,
fa(e)tosus, пло(д)ни(й),
fa(e)tura, плодоносне, прижитие ища-

дия,

fa(e)tifico, раждаю, плодоношу,
fa(e)tificus, плодоно(с)ни(й),
fa(e)tiger, тожъ, плодовити(й),
fa(e)to, пло(д)ствую, плодора(ж)даю,
fol
folium, ли(с)тъ,
foliaceus, ли(с)тве(н)ни(й),
foliosus, тожъ, и(с)полн(ъ) ли(с)твия,
foliatum, на(р)да пи(с)токи4 *, миро не-

ро(с)творен(н)о3,
follis, мѣхъ кожани(й),
folliculus, мѣшокъ, кожица,
follitus, мѣховати(й), кожни(й),
follico, as, дму,
folliculare, рукоятие вє(с)ла,
fom
fomes, tis, губа, жаГва,

1 К 1 нижче маемо ще статті fa(e)ni-
sex, cis сѣнокосъ, коса(р); fa(e)niseca
тожъ.

2 К І помилково со лихвую.
3 В оригіналі виправлено із єо(й)-

ни(й) тобто із г-1?1; пор. К І дойный.
4 К І також; П пистики.

§ К І чера(ст)воре(н)ное.

fomentum, fome(n)tatio, напареная вещъ,
согрѣвало1,

fons, fonticulus, источникъ, студенець2,
fontalia, источникопра(з)дничие,
for
fontanus, fontalis, источникъ3,

132 fora, мно(ж) сосуди точи(л)ния, H
forago, inis, нит(ъ) у тесачовъ4,
foras, вонъ,

for[i]s. внѣ, вєздє,
forinsecus, (й(т) внѣ,
forac[i]a, (овощопрода(л)ница з веси,

forbea6, брашно,
forcipes, клѣшчи,
forda, a(e), крава (отєлє(н)ная,
fordicidia, orum, пра(з)никъ, жє(р)тва
кравъ (отеле(н)ни(х),

forem, fores, foret, би(л) бимъ ,
fores, двери,
foricula(e), двє(р)ци7,
forfices, forficula(e), ножици, ножички8,
forulfi], orum, влагалище, прє(д)гра(д)ка9,
foria, orum, гно(й), мотила,

foriolus,- гноєточни(й),
forica, афедронъ,
foricar i us, афедроночи(с)титє(л),
forma, (образъ, зракъ,
formula, (образецъ, копито,

formularius, соглъникъ судєбни(й)10,
formosus. блго(обра(з)ни(й)11, красе(н),

добръ12,
formositas, доброзрачие, красота13,
formalis, зра(ч)ни(й), (обра(з)ни(й), ви(д)-

ни(й),
formiter, (образнѣ,
formatus, a, um, из(образє(н), устроенъ,

1П нижче маємо ще статтю fomentatio
то (ж) хла(д)ное.

2 К І истуденецъ, исто(ч)никъ; П дві
статті fons источникъ, fonticulus источ-

ничокъ, студеніцъ.
3 К І источнічїй; П правильно источ-

ничный.
4 К I правильно у (т)качовъ.
6 В оригіналі for6ea.
К I бы(м) бы(л); П бымъ дымъ.

7 К І ще маемо кватира в (акнѣ.
8 КІ нижче маемо ще статтю fori, or(um)

дошки кораблѣ(н)ній; П доски корабле-
нїи, правомѣстіь.

9 К І помилково пре(д)граски; П
правильно прегра(д)ки.
10 К І соглаго(л)никъ, судебникъ.
11 К І блгоыбразе(н).
12 К І помилково добрѣ.
13 К І немає цього слова.
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formo, as, (образую,
formator, собразите(л), видотворецъ,
formatura, изшбражєние,
formica, мравъ, мровка,
formican(us), мравни(й),
formicosus, мравяти^ти^)1,
formicatio, коха, све(р)бъ,
formicans pulsus, ко(л)цание2 смертонос¬

ное слабое,
formido, nis, ужа(с),
formido, as, ужасаюся,

formidat(us), стра(х)ливи(й),
formidatio, устрашение, стра(х), боя(з)н(ъ),
formidolosus, боя(з)ненъ, страхаючи(й)ся,
formidolose, страшливе,
formidabilis, стра(ш)ни(й),
formidamina, страхи нощние,
formiones, мати, рогожи3,
fornax, cis, forn[a]cula, пещъ,

fornaceus, пєщни(й),
fornacari(us), пещотопитє(л),

132 fornaca[ljia, пещни(й) пра(з)никъ, H
3B- fornix, склепъ, комора,

fornico, склеплю,
fornicatus, склепленъ,
fornicor, aris, блужу,
fornicarius, блудникъ,
fornicatio, блужєниє, склеплєние4,
foro, as, вє(р)чу,
forabilis, ве(р)тими(й),
foramen, дира,
foraminosus, foratus, дирави(й),
fo[p]ex, cis, ножици, клѣщи,

forpicula, ножички, клѣщики,

fors, блгополучєниє5 6,

forsan, forsitan, нєгли®,
fortassis, forte, тожъ,
fortis, forticulus, крѣпки(й), мужє(с)-

твє(н),
fortifico, as, крѣплю,
fortitudo, крѣпо(с)т(ъ), мужє(с)тво,
fortiter, крѣпцѣ, муже(с)твеннѣ,

fortuna, блгополучєниє, случа(й), богиня

-получна, _

fortuno, as, преуспѣваю, блготворю7,
1 П правильно мравястый.
2 К І помилково коцанїе.
3 К І мата, рогожа.
4 К І помилково оєплєкіє.

6 к І після fors іншим почерком
дописано mala fors bona; закреслено
нерозбірливе слово случи(й) [?], після якого

написано неблгополучїе; П случай, блго-

полученіе.
6 Іншим почерком дописано подобно.

І К І блгополучна творю.

fortunatus, a, um, блгополуч(ъ)ни(й),л
fortunate, fortunatim, блгоде(н)стве(н)нѣ,
fortuitus, a, um, случа(й)1,
fortuito, по случаю,

forum, і, то(р)жище, судилище, купилище,
forensis, то(р)жищни(й), судебни(й),
forensia, то(р)жищное, ризи вєчерниє,
fos
fossa, fossula, ровъ, яма, прекопъ2
fossatum, (окопъ, ровъ
fossor, oris, копате(лъ),
fossio, onis, fossura, копан(і)е,
fossilis, копатє(л)ни(й), копа(л)ни(й),
fofsjsititius, тожъ, копаєми(й),
fot(us), a, um, согрѣтие, напарение3,
fouea, ровъ, яма4,
foueo, es, теплю, грѣю5,
fra
fraceo, гнию®,
fracidus, согнили(й)7,
fraces olei, дрождие єле(н)ное8,
frfajenum, узда,
fr[a]eno. as, уздаю,

frfajenator, oris. уздате(л)ъ,
133 frfajenigerus, уздоносецъ, H

fraga, orum, пози(м)ки9 ягоди,

fraginosa, шляхтава10 трава,
fragro, as, воняю,

fragrantia, a(e), воня, блговоние,

framea, a(e), мечъ, (Оружие, ножъ,

frango, is, ло(м)лю, крушу,
fractus, сломленъ,

fragmen, nis, уломокъ,
fractura, a(e), прело(м)лєниє.
'ragor, oris, шумъ, грохот(ъ)11, трѣскъ,

1 К I случны(й).
2 К І немає цього слова.
3 Нижче цієї закреслена стаття:

fotus, us ровъ, яма.
4 Перед перекладом видно сліди ви¬

тертого помилкового теплю, грѣю.
6 Перед перекладом видно сліди

витертого помилкового гнию, а під
перекладним стовпчиком написано согнили(й).

6 Перед цим словом видно сліди витер'
того помилкового дрождие еле(н)ное;
П маємо ще пра(х)нѣю.

1 Перед цим словом підкреслено
(знято) помилкове узда, уздаю.

8 к І теж помилково еле(н)ное; П
правильно елейное.

8 П поимки.
10 К І помилково иіляхтя.
11 К І немає цього слова.

201



fragos(us), прудни(й), юстри(й), нера(в)-
ни(й),

fragose, пруднѣ,
fragesco, is, ломлюся, слабѣю,
fragilis, уломите(л)ни(й), ломими(й),
fragilitas, ломите(л)но(с)т(ъ),
fragi(li)ter, немощнѣ,
franosus, прелє(с)тиви(й),
frater, fratercul(us), братъ, братецъ,
fratria, братовая,
fratro, as, fraterculo, разботѣваю,
fratern(us), бра(т)ни(й), бра(т)ски(й),
fraterne, брате(р)ско, бра(т)ски,
fraternitas, братство,
fratricida, братоуби(й)ца,
fratilli, трєпица1,
fraus, ле(с)т(ъ),
fraudulendus, ле(с)тни(й)2,
fraudulenter, ле(с)тнѣ,
fraudo, as, лщу, лужду,
fraudator, лстите(л),
fraudatorius, ле(с)тни(й),
fraudatio, пре(л)щениє,
fraus(us), пре(л)стивни(й)3,
fraxin(us), ясени(й)4 *,

fraxineus e(t) fraxin(us), ясенови(й),
fraxinula, трава,
fraxo, as, стрегу,
fre

fregellanus, фрее(л)ля(н)ская лоза,

fremium, лоза по(л)ная,
fremo, шатаюся, шумълю6, ропщу,
fremitus, us, шатание, грохо(т), шеле(с)тъ,
fremebund(us), шатающи(й)ся,
frendeo, es, скрежещу, истниваю,

frendens, скрежещущи(й),
frequens, ча(с)ти(й), и(с)по(л)н(ъ), мно-

ги(й),
ізз frequentia,собрание,множе(с)тво, то(л)щав,
зв* frequenter, ча(с)то, многажди,

frequento, учащаю, прихожду,
frequentat(us), ©чущени(й) (?Р,
frequentatio, то(л)па, согущение, мно¬

жество,
frequentamentum, учащение мусикия,
frequentarius, ча(с)ти(й),
fressa faba, истне(н)ни(й) бобъ,
fretum, море,

1 К 1 тр&пици.
2 К I маемо ще ложъ.
8 П правильно прглстивіиїй.
4 К I правильно яс&нъ.
5 Кінець слова виправлено темнішим

чорнилом.
8 Дописано іншим почерком.
1 К І правильно (агущгнны(й).

fret(us), уповающи(й), надѣя(й)ся, по(д)-
пе(р)ти[й],

fri
fribusculum, ра(с)пустъ,
frico, as, копошаю, драплю, натираю1,
frictus, us, fricat(us), us, копошание, дра-
пание,

frictio, fricatio, то(ж),
frigilla, зя(м)ба2 птица,
frigo, is, пряжу,
frigus, oris, зи(м)но, хла(д), мра(з)3,
frigeo, es, frigesco, хла(д)нѣю, мє(р)зну,
frigefatio, is, ©ме(р)ждаю, ©ме(р)заю4,
frigero, as, то(ж),
frigidus, хла(д)ни(й)6, зи(м)ни(й),
frigide, зи(м)но,
frigidiusculus, frigidul(us), призи(м)ни(й),
frigedo, inis, зи(м)нота, зимно(с)т(ъ),
frigidarium, зи(м)новодоно(с)в,
frigorific(us), зи(м)нотво(р)ни(й),
frigutio, дрижу ©(т) зи(м)на, ко(с)ноглю,
fringilla, зри frigilla,
fring[u]ltio, зри frigutio, косноглю,

frio, as, истниваю, сокрушаю,
friabilis, истними(й), истнитєлє(н),
friritus, us, зри strepitus,
frit, ве(р)шокъ класа7,
fritillus, тавлия,
fritinnio, щебечу,
fri[v]iculum, малогнѣвие8 между муже(м)
и женою, -враждие,

friuola, глиняни(й) сосудъ,
friuolus, блядиви(й), безмѣстни(й), худъ,
fro
frons, tis, чоло,
frontale, наче(л)никъ, утва(р) на челѣ,
frontatus, а, um, чолати(й),
fronto, onis, тожъ,

frons, dis, вѣтвъ, ©(т)ра(с)л(ъ),
fronde(us), frondos(us), frondari(us),

ю(т)рас(л)ни(й), вѣтве(н)ни(й)9,
frondeo, es, то(ж), что fro(n)desco и зеле¬

нѣю10,

1 К І помилково натикаю.
2 П зямбка.
3 К І зимно, мразъ, хла(д).
4 П (ймразити.
6 К І немає цього слова.
8 К І помилково зимноводоностъ.
7 К I У класа.
8 Виправлено темнішим чорнилом із

помилкового много-, пор. П малогн^вїг.
9 Дописано іншим почерком.

10 Вся перекладна частина дописана
іншим почерком; перед нею закреслене
вѣяюеГн^киГй).
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frondesco, вѣтвие пущаю, прозябаю,
134 frondo, is, вѣтви ©(т^ѣцаю1, //

frondo, is, вѣтви <в(т)сѣцаю [!],
frondator, ris, вѣтвосѣчецъ,
frondatio, nis, вѣтве(й) сѣчение,
frondifer, ris, ваеносецъ2,
fru
fruges, is, жито,

frugi, поле(з)ни(й), добри(й),
frugifer, frugiferens, плодоносни(й),
frugilegus, зе(р)ноборецъ,
frugiperda salix, сѣменогубите(л)ная

ве(р)ба3,
frugalis, вое(з)де(р)жливъ, мѣрни(й),
frugalitas, мѣрноядение,
frugaliter, возде(р)жате(л)нѣ, мѣрнѣ,
frugiona, «пдѣяния итали(й)ская,
frumen, nis, го(р)тан(ъ)4 5,

frumentum, пшеница, ро(д)6, жито,

frumentaceus, ржани(й),
frumentarius mercator, прекупецъ

жи(т)ни(й),
frumentor, aris, жито собираю,
frumentatio, жита собраниє,
frumentator, жита собирате(л),
fruor, eris, насищаюся, насла(ж)даюся,
fruiturus, наслаждуся®,
fruendus, наслаждающи(й)ся7,
fruiscor, eris, fruniscor, получаю,
fructus, fructus, пло(д), овощъ,
fructifer, fructificus, плоднонос(н)и(й),
fructuarius, употребляющи(й) плоди,

пло(д)ни(й),
fructuos(us), то(ж), ужите(ч)ни(й),
frustra, туне, всуе,
frustro, пре(л)щаю, лишаю,
frustratio, лишение,

frustrator, лишени(й)8, ле(с)тецъ,
frustum, frustulum, удъ,ча(с)т(ъ),ча(с)тица,
frustatim, frustilatim, на уди,

frustulentus, уде(с)ни(й), ча(с)т(ъ)ни(й),
frutex, купина, кущ, хвра(с)тиє на пни9,

1 Вся перекладна частина дописана

іншим почерком; перед нею
перекреслене зеленѣю.

2 Пор. К І ваи&носецъ.
3 К І ще маємо тун&яд&(ц).
4 К І помилково го(р)танЬ.
6 К І правильно ро(ж).
® П наслаждающійся.
7 Частина слова -щи(й)ся написана

іншим почерком; а під нею закреслено
інше, нерозбірливе; П насла(ж)дающїй.

8 К І і П немає цього слова.
9 Останнє словосполучення дописано

іншим почерком, темнішим чорнилом.

frutetum, хвра(с)тие,
frutetos(us), хвра(с)тни(й),

. frutico, as, пути1 пущаю, прозябаю,
fruticatio, прозябениє,
fruticor, ю(т)ра(с)ляю, прозябаю,
frutifcjesco, is, хвра(с)тѣю,
fruticosus, хвра(с)тни(й),
frux, овощъ, пло(д),
fuat, да будетъ,
fucus, трути(й)2 о(т) несѣкоми(х), ша(р)

на лице притво(р)ни(й), ме(ч)тъ,
<ри(м)виѲа3,

134 fuco, as, лжепи(ш)у4, притворяю, //
зв* fucosus, лжеписа(н),

fug
fugio, is, fugito, бѣгу, бѣгаю,
fugiens, fugitans, бѣгающи(й),
fugitor, бѣгате(л),
fuga, a(e), бѣгство, прибѣжище,
fugalia, orum, пра(з)никъ бѣга(л)ници6
богиня,

fugax, cis, бѣглецъ, непо(с)тоя(н)ни(й),
fugacitas, бѣга(л)ство®,
fugitiuus, убѣжни(й), збѣгъ,
fugitiuarius, убѣжни(й)? взи(с)кате(л),
fugo, is, гоню,

fugaturus, поженущи(й),
fui
fulcio, is, по(д)пираю, утве(р)ждаю8,
fulcimentum, fultura, по(д)пора, утвержде¬

ніе,
fulcio, nis, ful[c]rum, то(ж), по(д)пора,
fulgeo, es, fulgo, is, бли(с)таюся9, сияю,

fulgetra, fulgetrum, молни(й),
fulguralis, бли(с)тающи(й), молнини(й)10 11,

fulguritas, обли(с)таниє,
fulguro, as, fulgurio, бли(с)таюи, Наум, г,

fulgurator, бли(с)татє(л),

1 К I правильно пупы.
2 К І трути. П прути.
3 К I правильно <\>и(м)ми§а.
4 В оригіналі темнішим чорнилом

виправлено щ на иі.
5 К І бѣгалница.
6 К І помилково бѣглство.
7 П правильно убЪжны(х).
8 Від статті fulcio до статті fuluus вся

перекладна частина первісно була
зміщена на один рядок нижче; невідповідність
між реєстровими словами й перекладною
частиною усунута внаслідок виправлень,
зроблених іншим почерком

9 К І блистаю.
10 К І правильно мо(л)нїиньі(й).
11 К І блискаю; П блискаю.
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fulguritus loc(us), перуно(м) ударе(н)ное
мѣсто,

fulguritassunt, перунъ1 ударяю(т)ся,
fulmen, nis, перунъ, трѣщица.трѣсновен'іе,
fulmineus, пєрунови(й),
fulmino, as, перуно(м) убиваю, трѣскаю2,
fulminor, aris, перуно(м) ударенъ биваю,
fulminatus, перуно(м) ударе(н), убыти(й)3,
fulica, лишца4*птица,
fuligo, nis, сажа,

fullo, nis, бѣли(л)никъ,
fullonius, бѣли(л)нични(й)6,
fullonica, бѣли(л)ница,
fuluiana, трава фу(л)виянов(а),
fuluiaster, жо(л)тави(й),
fuluus, те(л)ты(й)®,
fum
fumus, димъ,

fumarium, ди(м)никъ,
fumos(us), fumeus, ди(м)ни(й),
fumifer, fumidus, то(ж), ©коптѣли(й)
fumo, as, димю,

fumigo, димлюся,

fumificus, ди(м)ни(й),
fun

135 funda, a(e), праща, H
funditor, fundibulari(us), пращникъ,
fundo, лию,

fundito, as, изливаю, про-, истукаю,
fundum, дно,

fundit(us), ис корене, ©(т) ©снования,
fundo, as, юсноваю,
fundamen, юснование,
fund(us), і, село, зє(м)ля,
funeta, orum, по(д)вя(з)ки лозъ,

fungor, eris, нача(л)ствую, вла(с)те(л)-
ствую,

functio, здание, вла(с)те(л)ство,
fungibiles, брашния вещи,

fungus, грибъ,
fungosus, грибови(й), дѣрковати(й),
fungositas, дѣрковато(с)т(ъ), рѣдко(с)т(ъ),

1 К I правильно перуно(м).
2 К I трѣскаю, перуно(м) бю.
8 У попередньому (вище) рядку

закреслене убити(й), пор. П трупомъ
убитый.

4 У попередньому рядку (вище)
закреслене помилкове ли(с)ца; К I правильно
лиска.

6 У попередньому рядку (вище)
закреслене помилкове бѣли(л)ничъни(й),
К І бі лилнїчїй, бЪли(л)ничны(й).

К I те(л)ты(й), жо(л)ты(й);
П телтый.

funginus, грибови(й),
funis, уже, юже1,
funalia, свѣща з жупеле(м),
funambulus, ужеходецъ, мамите(л),
funarius, ужесоплѣтате(л),
funirepus, поврозола(з),
funiculus, уже, юже2,
funus, eris, погрѣбание,
funera(e), arum, на погребѣ же(н)ски(й)

по(л), мате(р)8.
funerarius, погребни(й),
funereus, funebris, погрєбни(й),
funero, as, погрѣбаю,
funestus, жало(с)ни(й), погребни(й), па¬

губной),
funesto, as, убгаю, юпечаляю, ©крово-

валяю,
fuo, есмъ,
fur, злодѣ(й), та(т), тате(ц),
furunculus, тожъ,

furinus, краде(ж)ни(й),
furtum, та(т)ба,
furtim, вта(й),
furax, любокрадежца,
furacitas, любокра(д)ство,
furaciter, злодѣ(й)ски,
furatiu(us), крадени(й),
furtiue, украде(н)нѣ,
furtificus, та(т), любокраде(ж)ни(й),
furor, краду,
furca, а(е), соха древо, вила4,
furcilis, ви(л)ни(й),
furcula, furcilla, вилици6 и трава,
furcifer, вилоносецъ,

135 furfur, ©треби®, ©труби, И
зв< fu[r]fureus, fu[ rjfurosus, ютрєбни(й),

furnianus, фурнѣянски(й),
furnus, пещъ хлѣбная7,
furnaceus,. пече(р)ии(й)8,
furnaria, пєка(р)ство,
furnarius, хлѣботворецъ, пєка(р),
furinalia, ium, пра(з)никъ Фурини богиня®,
furor, oris, неи(с)товство, яро(с)т(ъ),
furia(e), arum, пекєлния мучитє(л)ници,

нєи(с)товства,
furialis, нєи(с)товни(й),

1 Дописано іншим почерком.
2 Дописано іншим почерком.
8 К І мати(р).
4 К І вила, соха древа.
8 К І помилково вилнци.
В оригіналі останню літеру виправ¬

лено з іншої.
7 К І помилково хлѣбъ.
8 к І печеній.
® К І богинѣ.
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furialiter, неиСсДовнѣ1 2,

furiosus, неи(с)тове(н), яро(с)тенъ,
furiose, яро(с)тнѣ,
furo, is, неи(с)товлюся, бе(з)умствую,
furenter, неи(с)тове(н)нѣ,
furio, as, нєи(с)товю,
furiatus, furibundus, неи(с)товенъ,
furuus, че(р)ни(й),
fus

fuscina, юст(ъ) рибная тре(й)зубнаяа,
fuscinula, то(ж) и вилици,

fuscus, смагли(й), приче(р)ни(й),
fusco, as, приче(р)нюю3, смаглотворю,
fuscator, приче(р)ните(л),
fusus, олиянъ, и(с)туканъ,
fuse, про(с)тра(н)но,
fusim, ве(з)дѣ,
fusio, onis, ляние, и(с)тукани8,

fusilis, лити(й), истуканъ1,
fusores, слятелие, истукателие,
fusorius, сляте(л)ни(й), истукате(л)ци(й),
fusura, ляяние, истаевание,
fusterna, или8 ве(р)хъ или елие3,
fustis, палица4,
fustuarium, казнь® паличная,
fusus, вретено,
fut
futilifsj блядословъ,
futilitas, блядословие, суесловиє,
futile, суесловнѣ,
futio, onis, блядословлю, суесловлю, і
futis, водоносъ,
futo, as, (обличаю, (о(т)ражаю
futatim, (обидно, (обзова(н)но®,
futum, водоносъ,

futurus, будѵщи(й),

О
136 gab Ц

gabalum, арави(ц)ская трава,
gabalus, кре(с)тъ древо,
gabata, блюдо глубокое,
gabinus cinctus, риба широкая,
gadira, прєграждение, преграда,
gagates, гагатъ45 6камен(ъ),
gagites, камен(ъ) орли(й),
gaioli, сла(д)чавкив хлѣби,
gal
galation, кропива ме(р)твая,
galactis, макъ лѣсни(й),
galactites, мле(ч)ни(й) каме(н),
galactobadalon, кропива ме(р)твая,
galactopota, а(е), молочъко,

galaxias, млечъни(й) каме(н),
galba че(р)въ древни(й),
galbea(e), arum, запя(с)тия,
galbanum, ха(л)вани, риза бѣлая,
galbanatus, бѣлоодѣянъ,
galbaneus, ха(л)ва(н)ни(й), блгоуха(н)-

ни(й),
!

galbinus, мяк(к)и(й)в, малакия,
galbeum, утва(р) женская,

galbula, виво(л)га птица,

galbulus, кипарисови(й) орѣхъ,

1 К і неистовно.
2 К I трезубная.
3 К I приче(р)няю.
4 К І помилково галатъ.
5 Пор. П сла(д)чавїи.
6 Пор К 1 мяцкій.'

gales, es, ласица?,
galea, шлемъ,
galo, as, шлемо(м) вооружаю(с),
galeatus, шле(м)никъ,
galeatum principium, начало обіцое,
galena, руда (оловяная,

galeobdolon, кропива ме(р)твая,
galeola, чашица,

galeos, пе(с) мо(р)ски(й) риба,
galeotes, калавоти(с),
galerita, жа(й)воронокъ,
galera, шапка,

galerum, шапка, капелюшъ,

galericulus, чапечъка8,
galgulus, кипарисови(й) орѣхъ, виво(л)га,
galion, galiopsi(s), кропива мє(р)твая,
galla, желудъ, дубя(н)ка,
galla m[u]scata, мушкатова га(л)ка,

1 Написано після підкресленого
(знятого), не на місці написаного слятелие,

и (с)тукателие.
8 К I правильно ели(й),пор. П елій верхъ

или елїе.
3 Після цього слова закреслено

помилково палица.
4 Дописане іншим почерком замість

закресленого помилкового казн(ъ)
паличная.

6 Виправлено замість помилкового

вретено.
6 К І правильно гобзованно.
7 К І помилково лисица.

- 8 К І шапочка.
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gal licum acer, бѣли(й) клє(н),
gallica(e), aru(m), (обуща, ско(р)ни,
gallo, as, неи(с)товляюся, бѣсную1,
gallu(s), gallinaceus, пѣте(л), алекто(р),

136 gallina, кокошъ, //*
3B- gallinaceus, кокош(ъ)ни(й),

gallinarius, кокоши(й) пѣтате(л), гу-
чецъ2,

gallinarium, коко(ш)никъ, ку(р)никъ,
gallicinium, пятоглашєниє3,
gallulo, as, дебело гла(с)ти4 починаю,

gam[m]arus, і, ракъ,

gam
gammoides, изимало враче(с)кое

желѣзное,

gamos, бракъ, женитва,

ganea, а(е), блудилищє,
ganeones, блудници6 7,

gangitis, народъ®,
ganglion, пухлина на главѣ,

gangr[a]ena, ГаГрена,
gannio, is, ско(м)лю, лаю, брешу,
gannitio, ско(м)ление, лаяниє?,
ganza, гус(ъ),
gaphaga(e), чє(р)виє зє(м)ное,
gapiras, гно(й) кози(й),
gar
gargaridio, as, блядословлю,
gargarizo, as, хрякаю8 9,

gargarismus, хрякание,
gargarizatio, тожъ,

garrio, бляду, буєсловлю,
garrulitas, буєсловиє, суєсловие, глумле-

ниє®,
garrulus, суе(с)ловникъ,
garriti do, as, чти garrio,

garum, росолъ рибни(й),
. garus, сєлява,

gariophil[l]on, гво(з)дини10,
gas
gasidanes, Гмидалъ11 камикъ,

1 К 1 правильно біснуюся.
2 Кінець першого слова -и(й)

виправлено в оригіналі з -ни(й); К І кокоиіій
питать (л) гудецъ.

3 К І пі тоглаиіенїе.
4 К І правильно глати.
5 Остання літера в оригіналі

виправлена з ft.
® К І правильно нардъ.
7 К І лаяніе, скомленїе.
8 К І помилково храмаю.
6 К І суесловіе, буесловїе, глумленіе.

10 К І правильно гвоздки.
11 Літера Ґ оригіналі латинська (g).
П правильно Гасиданъ.

gastor или gasterilum], го(р)нецъ,
gastroch[i]res, рукодѣлиемъ живущи(й),
gastrimargia, ыбядение, чревобѣсие,
gastroman[t]ia, го(р)шково(л)хвование1,
gau
gaudium, вєсєлие,

gaudeo, as, веселюся,

gauia, ли(с)ка птица,

gaulus, лодя, чо(л)нъ,
gaunacum, гуня, по(р)тище,
gausape тожъ, моцъ2,
gausapina [penula]3 ко(с)матая юде(ж)да,

мило(т), овечина,

gausapatus, в гуню облеченъ,

I37ga[z]a, а(е), Газа4, сокровище, И
gazophilatium, сокровище, хранилище,
gazella, а(е), мишка, пижмо,
geca, тисящница, вве(с)5 по(л)къ,
gei
gehal, зрѣния сила®,
gehenna, гєе(н)на, пекло?,
gelatina, устроєниє8,
geligos, ядра че(с)никовие, головки,
gelasini, зуби прє(д)ниє,
gelu, мразъ,
gelicidium, ледъ, змє(р)зєние,
gelo, as, омражаю, зме(р)заю,
gelasco, is, оледѣваю, зме(р)злюся®,
gelatio, nis, оледѣние,
gelabilis, юледенѣвши(й)10, змє(р)зли(й),
gelidus, зи(м)ни(й), хла(д)ни(й), зме(р)-

зли(й)11,
gelide, зи(м)но, гню(с)но,
gem
gemellar, aris, сосудъ двого(р)шкови(й),
gemellaria, а(е), чванецъ,

1 К І помилково волхвованїе.
2 К I портище; П правильно коцъ

(виправлене з конецъ).
3 В оригіналі vulpina.
4 В оригіналі виправлено темнішим

чорнилом г на Г.
5 К І правильно воевъ.
6 В оригіналі від зріния сила до зи(м)-

но гню(с)но вся перекладна частина

зміщена на один рядок вище. До якого

реєстрового слова відноситься переклад,
показують ряди крапок.

7 К І немає цього слова.
8 К І помилково устоеніе.
9 К І правильно зме(р)заюся.

10 К І оледівиїій.
11 К І зимны(й), хла(д)ны(й), леда-

вы(й), останнє правильно в П лед-
ный.
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geminus, сугубни(й),
gemellus, бли(з)нецъ, двои(с)ти(й)1,
gemellipara, бли(з)нятородица,
geminitudo, подобие,
gemino, as, двою, повторяю,
geminatio, повторениє, двоениє,

geminatim, двоство2,
gemites, новоже(н)ски(й) каме(н),
gemma, а(е), gemmula, бесеръ, бйсерецъ,
gemmeus, gemmosus, бисеръни(й),
gemmo, as, пупи прозябаю,
gemmans, свѣтящи(й)ся, аки бисе(р),
gemmatus, бисе(р)ми пре(т)че(н), украшенъ,
gem(m)asco, is, починаю лѣтора(с)лити,
gemmifer, бисероро(д)ни(й),
gemo, is, gemisclo], стеню, во(з)дихаю,

го(р)каю,
gemitus, us, воздихание, стенание,

gemfejbundus, воздихающи(й),
gemonia(e), aru(m), Лѣствица мучите(л)-

ная,

gemonides, каме(н) пороженици,
gemursa, пузи(р>, пѣхуръ3,
gen
gena, а(е), ланита,

genauius, <вбя(с)тливъ, чревобѣсецъ,
genealogia, родословие, приче(т) роду,

137 geneliabim, водка медорожовая, И
8B

generiana руга, енериян(с)кие4*грушки,
genesi [s], бытие, рождение,
genethle, ча(с) рождения,
genethliacus, прорицающи(й) блгополу-

1
, че(н)ное новорожденнаго, ро(ж)дениюб

служащи(й),
genethlia, пра(з)дникъ рождества,
genethlius, рожде(с)твенъ,
genianes, камен(ъ) во(л)шебни(й),
glenisjta, а(е), птичая рута трава3,
genitalis, мечикъ или по(л)ная рута трава,
genitura, споришъ, подорожникъ,
geno, is, рожду,
genochia, звѣръ мни(й) лисици?,

! genon, цебуля.

1 К І помилково дво(й)ствїй.
2 К I дво(й)ство.
3 К I пухи(р).
4 В оригіналі темнішим чорнилом

виправлено кінець слова -н(с)кие із

-(л)ниг 1?], причому надрядкова л

залишилась незакреслена.
6 К 1 перед цим словом маємо ще и.
6 К 1 немає цієї статті.
І Кінцеве и виправлено в оригіналі

темнішим чорнилом із а; пор. К І зві(р)
мнимій (помилково) лисицы

genciana, го(р)чица, горушица,
genciana pumila, тожъ,
genu, колѣно,
genualia, подколѣнокъ1, по(д)вя(з)ка,
geniculum, колѣние2,
geniculatus, колѣнковати(й)3,
geniculatim, колѣнковато4,
genicularis, фирлетка трава6,
genus, eris, родъ, язикъ, наро(д),
generosus, блгородни(й), мужестве(н),
generose, блгороднѣ,
generositas, блгородиє®, великодушне,
generalis, собо(р)ни(й), юбщи(й),
generaliter, соборнѣ,
generatim, собще,
genero, рожду, плодоношу,
generasco, раждаюся,
generatio, nis, рожєние,
generator, родите(л),
generabilis, родитє(л)ни(й), ро(д)ни(й),
genitus, a, um, рожденъ,
genitus, us, рождество,
genitor, родитє(л),
genitrix, родите(л)ница,
genitura, рождение,
genitalis, рождє(с)твє(н), ро(д)ни(й),
genitale, родите(л)ни(й) удъ,
genitaliter, роднъ7,
genitiuus, родителе(н), родите(л),
genius, духъ, удобство приро(д)ное, при¬

рода,
genialis, брачни(й), пло(д)ни(й), весели(й),
genialiter, весело,

138 genuinus, прии(с)крни(й), приро(д)ни(й), //
genimen, пло(д), ро(д), овощъ,

gener, гі, зяшъ8,
gens, tis, ро(д), домъ, племя, язикъ,

genticus, народови(й),
gentilis, единоплеме(н)никъ, язичникъ,

gentilitius, язиче(с)ки(й), ро(д)ни(й),
gentilitas, язиче(с)тво, сродство,
geo
geod[a]esia, зе(м)лемѣрие,
geod[a]etes, зе(м)лемѣрите(л),

1 К І помилково по(д) колѣно(м).
2 К I правильно колѣнце.
3 К І колѣноватій.
4 К I колѣ носато.
6 К І після ще маемо стокро(т).
К І помилково блгородшїе.

7 Треба роднѣ-
8 Літера ш виправлена в оригіналі

зі щ; однак слово це все ж написано

неправильно треба зять; пор. К І зятъ.
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geodes, зе(м)ник каме(н),
geographia, зє(м)лєписание,
geomantia, зе(м)лево(л)хвование,
geometres, зе(м)лемѣрите(л),
geometria, зе(м)лемѣрие,
geometric(us), зе(м)лемѣрны(й),
geometrica, orum, зе(м)лемѣрная.
geometric[e], зе(м)лемѣрное и(с)куство,
georgica, orum, ©(т) зе(м)ледѣяни(й) кни¬

ги,

georgi[cjus, зе(м)ледѣлни(й),
ger
geranion, жоровлие1 носки трава,

geranogeton, тожъ,

geranopodion, стокрот(ъ) трава,
germen, пародокъ, ©(т)ра(с)л(ъ), лѣто-

ра(с)л(ъ),
germino, as, ©(т)расли прозябаю, пущаю2,
germinatio, прозябение,
germinatus, us, тожъ, лѣтора(с)ление,
germinasco, тожъ, что germino,
germanus, единоутробни(й) братъ,
germane, братски(й)3,
germanitus, us, бра(т)ство, прии(с)крнѣ4,

сро(д)нѣ,
gero, is, ношу, дѣлаю,
geritio, вмѣсто gestio, ношєние,

gerulus, gestor, ris, носите(л), дѣ(й)ство,
gerundium, дѣеприча(с)тие,
gerontocomion, стари(х) питате(л)ница,

до(м),
gerontopogon, козия брада трава,
gerra(e), aru(m), кошъ плете(н),
gerrones, блядословци, кощуни,
gerres, риба худая,
gerusia, соборъ ста(р)цевъ,
ges
gestus, а, um, содѣланъ,
gestus, us, дѣ(й)ство, ношєние, по(с)т[а]ва6

рито(р)ская,
38 gestuosus, а, um, дѣйствителенъ, //

3B'
gestores linguis, нови(х) вѣсте(й) приноси-

телие,

gaudet adolescentia libertate, радується
юно(с)т(ъ) © во(л)но(с)ти,

gaudere animo, радоватися,
gemitus delphini est similis humano, взди-

хане де(л)фѣна е(ст) подобное
человѣческому,

genere summo prognatus, знаменитого

дому.

1 К І жоравнїщ П правильно ж&равлїи-
2 К 1 <й(т)расмі пущаю, прозябаю.
8 К І правильно братски.
4 К І немає цього слова.

Пор К І по(с)тава.

georgicum carmen, вѣрши ю мужиики(х)
реча(х),

gnarus sum loci hui(us), свѣдомъ есмъ

того мѣста,
gratum me probes alicui, по(м)ню на ero

блгодѣте(л),
gratuitam tibi amicitia(m), з всего сє(р)ца

тебе люблю,
grauitati delitus homo, ста(т)кує,
grauiter respondit, мудро ш(т)повѣдаетъ,
grauiter spirant uenti, вєликиє повстаю(т)

вѣтри,
grauiter fero uerbum1, со гнѣво(м) слишу

слово2,
genit(us) annos nouem, © девяти лѣта(х)

чоловѣкъ,
genitalia membra, сромотниє чло(н)ки,
genuino den... e rodor, зле со ко(м) мовити,

genere sum ei proxim(us), бли(з)ки(й)
е(с)мъ, покрєвни(й),

gemmascere incepiunt arbores, po(c)nyc-
каю(т)ся древа.

ge...ire alieni inaurem, шептати кому на

ухо3,
gerere а 1 icui(us) rem maliciose, нєправе(д)но

радити © яко(й) вещи,

gerere uicem alterius, за(с)тупцею бити

и(н)ного,
germina hortorum о... runt, увядаю(т) ю(т)

сло(н)ца сѣмена [?] огородная,
stat in procinetu acies, стоѣтъ во(й)ско

ушикова(н)ное до по(т)реби,
insidet pedibus dolor, бо(л) в ногах

имѣти,
vita(e) alicui(us) insidias para... животъ

чи(й) ©(т)яти наси(л)ствую,
pra(e)sidium meu(m) in te uno situ(m) est,

39 всю мою надѣю в твбѣ покладаю4, //
gestio, nis, строение, творение,
gestius, строите(л), дѣлате(л),
gestio, is, скачю, радуюся,

gestiens, весєлящи(й)ся,
gesticulor, aris, плещу, пляшу, дѣ(й)ство

рито(р)ское и(с)по(л)няю,
gesticulator, кощунъ, шутъ, скакате(л),
gesticulatio, скакание, плесание, дѣ(й)-

ствие5,
gesticularia, пляса(л)ница,

1 Дописано іншим почерком.
2 Дописано іншим почерком; написане

раніше жалую закреслено.
3 Дописано іншим почерком.
4 Від реєстрового gestores linguis до

pra(e)sidium теи(т)... включно немає

в усіх відомих нам списках.
8 К І ді(й)ство.
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gesto, as, gestito, as, ношу,

gestatus, ношени(й),
gestatio, ношеніе,
gestus, us, gestamen, ношеніе,
gestatorius, носите(л)ни(й),
gestatorium, носило,

geseoreta, лодія родъ,
gerampini, древеса бумагоро(д)ная,
gesta, дѣяния,
gesum, si, стрѣла фра(н)цузская,
gethium, родъ цебулѣ,
geum, трава,
gi
giagones, устъ мишици,

gibbus, a, um, го(р)бати(й), сляче(н),
скоче(н)1,

. gibber, gibberosus, gibbos(us), тожъ,

го(р)бати(й),
gigas, исполи(н), щутъ, ГиГантъ,

giganteus, исполи(н)ски(й),
gigantomachia, исполиноборение,
gigeria, orum, ятра кокоше(й)2,
gigno, is, рожду, раждаю,
giluus, пелеси(й), полови(й),
gingidion, тревула3 трава,
gingi[v]a, ясна,

gingfrio}, ґиґанс4 гу(с),
ginos, пря(с)личка трава,
gilrjgillus, мотовило,

gis, что ginos,
gith, чо(р)нуха,
gla
glaber, гла(д)ки(й),
glabellus, гладе(н)ни(й)5, междовиждие,
glabreta, orum, непло(д)ная мѣста,
glabro, as, глажу, (оскубую,
glabreo, as, гладѣю,

glabresco, тожъ, власи ми падаю(т),
glabriones, голии, безвла(с)ниив,

139 glacies, голо(т), ледъ, //
зв

glacialis, голо(т)ни(й), лєдови(й),
glaci[t]are, Ли/ати7,
gladius, gladiolus, мечъ, ножъ, мечикъ,
gladiator, единоборецъ, мечникъ8,

1 К I правильно ско(р)ч&(н).
2 К І кокошїе.
3 К I тривуля.
4 В оригіналі eugans; П правильно

ГиГаетъ гусь, кричу.
5 К I правильно гладенкій.
6 К I безвласии.
7 В оригіналі зайва надрядкова й;

пор. К І Гиґати (літери Ґ в оригіналі
латинські).

8 К І нижче маємо ще статтю

gladiatorie борителнЪ.

gladiatoris, борйте(л)ни(й),
gla di atorі (us), самоборите(л)ни(й),
gladiatura, соборение, ра(т) творю,
glans, dis, glandula, желуд(ъ), куля, жє-

лудецъ,

gladulosus, желудовати(й), по(д)гортание
сви(н)ноє*,

glandium, ча(с)т(ъ), по(д)гортания,
glandifer, желудоро(д)ни(й),
glandarius, желудни(й),
glandatio, жєлудособрание2,
glanus, glanis, dis, сомъ риба,
glarea e(t) glareola, пѣсокъ то(л)сти(й),
пѣсочокъ,

glareosus, пѣсчи(с)ти(й),
glastum, ша(р)никъ трава,
glautia, ла(с)тавичи(й)3 каме(н),
glaucion, макъ лѣсни(й),
glauciolus, шари(й),
glaucisfcjus, мо(д)ренецъ риба,
glaucito, as, ско(м)лю4,
glaucium, трава макъ,

glaucus, сѣри(й),
glaucinus, сѣроблѣди(й),
glaucoma, сѣро(с)т(ъ),
glaucopis, сѣро<вчни(й), сѣри(х) оче(с)ъ,
glaux, мле(ч)ная трава, сова,
gle
gleba, glebula, то(л)ща, бразда, бра(з)-

дица,

glebosus, то(л)щанъ,
gletoro5, as, глекочу, яко буселъ,
glfejssum, прудъ, буршти(н),
gleu[ci]num, гле(й)6 ме(с)тови(й),
glinon, кле(н), яво(р),
glis, ris, щуръ,
glirarium, гнѣздо щурее,
glisco, is, ширюся, жи(р) юбрящаю,

ро(с)ту,
glo
globus, куля, кругъ,
globulus, кружилие, кружкъ?,
globositas, (окружне,
globosus, (йкругли(й)і
globo, as, (окружаю, ©круглотворю,

1 П нижче маемо ще статтю glandulosus
гортанноватъ.

2 К І помилково желудоюбразїе.
3 К І ластовїчїй.
4 В оригіналі виправлено з

помилкового сисо(м)лю [?].
5 Потрібно glotoro.
8 П єлей.
7 К І правильно кружокъ.
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glocido, as, кукудакаю1, кричу, глашу,
glocio, is, квокчу, квочу,

40 glomus, клубъ, //
glomero, as, свиваю, согромаждаю,

glomerarius, свивате(л),
glomeratio, свивание,

gloramen, купа, гора,
gloria, gloriola, слава, славица

gloriosus, славни(й),
gloriose, славно,

glorior, хвалюся,

gloriand(us), до(с)тославни(й),
gloriatio, хваление,

gloriator, тщеславца2, любохвалца,
gloriabundus, кичиви(й),
glos, sis, братовая,
glossa, язикъ, то(л)кованиє,
glossaria, рака уме(р)ши(х), скриня,
gloss[emat]a, извитиє слове(с), трудьная

речення,
glossographi, прекоґскии, сказателие8,
glossopetra, бисе(р) подобноязични(й),
glottis, dis, язикъ4, кра(с)те(л),
glu
glubo, is, ©дираю, ©стругую, ©бнажаю6,
glucidatum, сладкое,

glochon, пуле(й) трава,
gluma, а(е), кожица на житѣ,
gluo, is, зри glubo,
gluten, nis, кле(й),
glut[i]nosus, клєіовати(й),
glutino, as, клѣю, лѣплю,
glutinamentum, склѣение, слѣпление,
glutinator, кли(и)те(л), лѣпите(л),
glutio is пожираю, поглощаю,
gluto, inis, glutto, поглотитє(л),
gluttus a um, утоптанъ, ©гущенъ,
gly
glycea, ноздре(й) кро(с)ти,
glyceratotn], древо лакриция,
glyc[y]me[r]ides, родъ риби,
glycisidfe], пивония, канупе(р)® трава,
glycir[r]iza, лакриция,

glycisaucon, бжие древко трава,
glycit[h]imus, пища довол(н)ая,
gna

1 К І кудкудакаю.
2 К I тщеславны(й).
3 Переклад написано іншим почерком;

К І пр&коччіи (помилково), сказателе;
П правильно пр&логчїй.

4 К І помилково язи.
5 К I ©дираю, юскубаю, юстругую,

бна(ж)-.
К 1 каруп&(л).

gnaphalium, уквапъ1 трава,
gnaphalon, по(с)трижини суко(н)ния2,

140 gnaphalus, ^нафалъ птица, И
зв*

gnaphos, кущъ те(р)ни(с)ти(й),
gnarus, умѣте(л)ни(й), бѣга(й)3,
gnaritas, умѣте(л)ство, и(с)куство,
gnare, gnariter, умѣте(л)нѣ, искуснѣ,
gnarures, умѣте(л)ни(й),
gnatfhjos, ланита, поличокъ,

gnatus, снъ,

gnauus, ©хотни(й),
gnauiter, ©хо(т)нѣ, ©па(с)но,
gnesion4, ©релъ,
gneus, знаменне на телеси,

gnide или cnide5, родъ риби,
gnitur вмѣсто gignitur, роди(т)ся,
gnoma, камен(ъ) или сто(л)пъ на предѣ-

ле(х),
gnomon, ука(з)никъ, правило,
go
gobius, ке(л)бъ риба,
goetia, ©бавание, чародѣ(й)ство,
gomor, гомо(р) мѣра,
gonagra, колѣноло(м)ление,
gonfgjri, ©круглая ме(ж)досучия,
gonorrha(e)a, че(р)веница недугъ,
gorgonia, кора(л),
gorgonion, николаекъ трава®,
gossipium, древо бумажное,
gra
grab, ©чни(й) недугъ,
grabatus, ©дръ, ложе,
gracilis, то(н)ки(й),
gracilitas, gracilitudo, то(н)кост(ъ),
gracilens, tis, gracilent(us), то(н)ки(й),

худи(й),
gracilesco, тончѣю,
gracus, graculus, кава, кавка,

graculus, тожъ,

gradus, степє(н), всхо(д),
gradior, иду, бриду,
gradatus, всходовати(й),
gradatio, во(с)хождєние, по(с)тупование,
gradarius equus, многононо(с)ни(й)7 ко(н),

1 П укватъ.
2 Перед перекладом підведено рискою,

тобто зняте написане цим же почерком
помилкове пища дово(л)ная.

3 К І біглы(й).
4 Після цього закреслено слова или

cnide.
6 Останні слова дописано іншим

почерком.
8 К І немає цього слова.
7 К І теж помилково мнокосны(й);

П л&гконосныи кони.
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gradatim, по (с)тєпенє(х),
gra[e]ca salix, ве(р)ба чеф^ая1,
gralla(e), arum, щудли, дручки2,
grallator, дручни(к) на щу(д)ла(х),
grallatorius, широки(й),
gramen, трава,
gramineus, травни(й),

141 graminosus, трави(с)ти(й), Н
gramia(e), grama(e), (очни(й)3 гно(й),
gramosus, гноеточивъ очима,

gramma, пи(с)ма4 *,

gram(m)iatica, а(е), Грам(м)атикаб, пи(с)-
мє(н)ница,

grammatica, orum, художє(с)тво Ґрам-
(м)атиче(с)коев,

grammatice, грам(м)атичє(с)ки7,
grammaticu(s), гра(м)матичє(с)ки(й),
grammaticaliter, грам(м)атиче(с)ки®,
grammateus, книгъочи(й)9,
grammatiste$, грам(м)атикъ, пи(с)ме(н)-

ни(к)10,
grammatophilatium, книгохраните(л)-

ница,

grammatias, аспидъ11 камє(н),
gramme, чє(р)та,
grandis, голѣми(й), вєли(й),
gran
grandiuscul(us), привеликъ,
granditas, вєличє(с)тво12,
granda(e)uus, многолѣтни(й), ста(р),
granda(e)uitas, многолѣтне13,
grandiloquus, велерѣчивъ14,
grandiculus, ро(с)ли(й), велики(й),
grandio, is, вєликотворю, ра(з)ширяю,
grandesco, ро(с)ту, ра(з)ботѣваю,
grando, nis, градъ,

1 П правильно чръмнаь.
2 К I дручки, щудла.
3 К І помилково сочны(й).
4 П правильно писмь.
6 В оригіналі перші дві літери

латинські (g, r).
6 Літера Г в оригіналі латинська (g).
"

Перша літера м в оригіналі латин¬

ська (т).
8 Також.
9 К І правильно книгочїй.

10 В оригіналі кінець слова виправлено
з -а(й).
11 В оригіналі виправлене темнішим

чорнилом із іншого слова.
12 К І маємо ще голѣмство.
13 Після нього в оригіналі підкреслено

(знято) помилкове велерѣчивъ.
14 К І многогливь, величивь

(помилково).

grandinosus, градовати(й),
grandino, as, градъ пущаю1,

!
granum, зє(р)но2,
granarium, житница,

granatus, зє(р)ни(с)ти(й)3,
granifer, зє(р)норо(д)ни(й),

. graphe, писаниє,

graphice, инокописание4 широкописаное8
художє(с)тво,

graphis, dis, сѣн(н)описание, наче(р)та-
ние, _

graphicus homo, сове(р)ше(н) члкъ®,
graphice, сове(р)ше(н)нѣ, разулиично?,

кра(с)но,
graphiarium, кисо(т) дяка, книгочиа8,
grassor, aris, разбияю, наси(л)ствую®,
grassator, разбо(й)никъ,
grassatio,^ grassatura, разбо(й)ство,
gratia, блгодат(ъ),
gratus, блгода(р)ни(й),
grate, блгода(р)нѣ,
gratiosus, блгоприє(м)ни(й),
gratiose, блгоприе(м)нѣ,

141 gratis, gratuito, туне, //
30

gratuitus, туне да(н)ни(й),
grates, блгодарения,
gratificor, блгоугождаю, блгодѣте(л)-
ствую,

gratificatio, блгоугождение, возблгодѣя-
ние10,

grator, aris, блговѣтствую11, блгодарю,
gratabundus, блгопримѣтствующи(й)12,

1 Після нього в оригіналі підкреслено
(знято) помилкове зе(р)но.

2 Після нього в оригіналі підкреслено
(знято) помилкове жи(т)ница.

3 К І вище маємо ще статтю granosus
зернисті(й), нижче granatum иіипокъ.

4 К І правильно иконописанїе.
6 К І також помилково іиарописа(н)-

ное; П правильно шаропйсное.
6 К І перед цією маємо ще статтю

graphium писа(р)ское перо; П

правильніше пйсерь, перо.
7 К І правильно разумично.
8 В оригіналі перше слово виправлено

з книги; К І кіанпь дяка или книгочїя.

9 К І помилково наскаствую.

10 К І тільки во (з) блгодѣяніе.
11 К І блгопривѣтствую.
12 В оригіналі після складу -мѣт-

закреслено -е(л)-; П правильно блго-

призѣтствующїй.
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gratannter, блгода(р)нѣ,
gratulor, блгопривѣтствую1,
gratulatio, блгопривѣтование2,
gratulabundus, привѣтствующи(й),
grauis, тяжки(й), по(с)тоя(н)ни(й),
grauitas, тяже(с)т(ъ), блгоговѣние, тя¬

гота,

grauiter, тяжце3
grauedo, nis, тяжкоглавие, главоболѣние,
сипание4 5,

grauedinos(us), тяжестни(й), сипающи(й)6,
graueolens, сме(р)дящи(й),
graueolentia, злосмрадие,
grauo, as, отягощаю,
grauatus, отягоще(н),
grauate, ©тягоще(н)нѣ, тяже(с)тнѣ,
grauatim, тожъ,

grauesco, is, тяжѣю, тяже(с)тѣю®,
тяготѣю,

grauidus, тяже(с)тни(й), ©бреме(н)ни(й)?,
grauiditas, ©бременение,
grauido, as, обременяю,
grauicors, тяжкосє(р)ди(й),
grauidor, ©бременяюся,
grauiloquus, кра(с)ноглголиви(й)8,
grauastellus, блгообра(з)ни(й),

поважнѣй),
gra ...atus8, смо(л)ни(й), смолова(т), клие-

ватъ,

gre
gressus, um, ше(с)твовавши(й),
gressus, us, ше(с)твие, стопа,
grex, egis, стадо, чреда,
grego, as, согромаждаю,
gregarius, gregalis, стадни(й), говя(д)ни(й),
gregatim, купно,
gremium, лоно, нѣдро,
griphus, мрежа, гадание, ганание, изви-
тие слове(с),

groma мѣрите(л)ное орудие, ра(з)мѣръ,

1 Початок слова дописано іншим

почерком; К І тільки привѣтствую.
8 Початок слова дописано іншим

почерком. К І во(з)блгодаянїе; П прив^т-
ствованїе.

3 К І тяжи^.
4 К І і П сапанїе.
6 К І і П сапающїй.
6 К І немає цього слова.
7 К I обремененъ.
8 К I красногливъ.
9 Очевидно, спотворене реєстрове gum-

matus; пор. К I gummat(us) смолови(й),
смо(л)ни(й).

grossus, смоква несозрѣ(н)на,
gru
grues, журавли,
gruo, is, круплю1,
gru i па, зри geranium2,
gruma, мѣрило водово(з)ница3,

142 grumus, grumul(us), то(л)ща, купа зє(м>
ли, //

grundio, grunnio, is, квичю,
grunnitus, квичение сви(н)ное,
grus. жураве(л)4,
gryllus, све(р)щъ,
grypus, ногъ. ко(р)нъ, кривоногъ6,
gu
guardia, стражба,
gubernator, ко(р)мчи(й), управителя),
gubernatrix. правите(л)ница,
gubernatio, правитє(л)ство, ко(р)мче(с)тво,
gubernaculum, ко(р)мило, ко(р)ми(л)це,
gues[ejlla(e) или resellua(e), миши,

gula, го(р)танобѣсие, го(р)та(н),
gulonis, gulosis, го(р)танобѣсни(й),
обя(ст)ливъ, чревоуго(д)ни(й),

'

gulose, чревобѣснѣ,
gullioca(e), плѣски желуде(й)®,
gumia, погло(ти)тє(л),
gummi, кле(й) о(т) древъ, смола, живица,

gummitio, смоли пущение7,
gummosus, исполн(ъ) смоли,
gumminus, смоляни(й),
gurdus, di, бу(й), юродъ,
gurges, tis, глубина, пучина,
gurgulio или curculio, го(р)та(н), че(р)въ,
gurgustium, храмина, жилище,

gusto, as, вкушаю,

gustatus, us, вкушение, вкусъ®,
gustatorium, сосудъ вкушєниюслужащи(й),

1 К І правильно крукаю.
2 Кінець слова виправлено (дописано)

іншим почерком.
3 К І правильно водово(з)ника; П во-

дово(д)ника.
4 Надписано іншим почерком над

затушкованим іншим словом. Пор. К І

журивъ.
5 В оригіналі після р закреслено и,

а після перекладу іншим почерком
дописано gripus; К І маємо дві статті gryps

ногъ, Грифъ; grypus кор(н)ъ кривоно(с)
(правильно). _

6 К І ще маемо Іса(и) s.
7 К І нижче маемо ще статтю

gummatis) смолови(й), смо(л)ни(й); П

смблный, смолова(т), кліеватъ.
8 К І перед цією маемо ще статтю

gustat (us), а um вкушенъ.
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gutta, guttula, купля1 стак(т)и2,
guttatim, каплями,

guttat(us), a, um, каплеви(Й),
guttans, каплюіци(й),
guttur, uris, го(р)та(н),
gutturosus, го(р)таневати3,
gutturnium, gutt(us), guttulus, наливка,

наливало,

gy
gygarthus, содръ ра(з)слабле(н)ни(й)4,
gygorij, конѣ пре(д)ниѣ,
gymnas, dis,- училище, подвизалище,
gymnasium,x ги(м)насия, училище, ,

gymnastes или gymnasta, учите(л),
gymnastica, а(е), училище,
gymnasticus, училищни(й),

gymnici ludi, подвиги нагострада(л)-

ствующи(х), игралища1,
gymnasiar[ch]ia училищъ нача(л)ство,

142 gymnasiarfchjus, училищъ нача(л)никъ, //
3B'

gynecanthe, лоза бѣлая,
gynfajeceum, жилище же(н)ское,
gyna(e)ciarii, то(р)жище художникъ, ка-

женици2,
gynecomaston, во(з)ращение тука, на(й)-

паче по(д) со(с)цами,
gypsum, мѣлъ, вапна, кре(й)та3,
gypsatus, повапленъ,

gyrus, юкружение, (округъ, кругъ,
gyro, as, (окружаю,
gyratus, (окруженъ

н

hab

ha, ахъ ме(ж)доме(т),
haha, ха-ха,

habena, habenula, узда, вождъ, уздяница,

habentia, имѣние, имѣнство®,
habeo, as, има(м), мѣю, де(р)жу,
habes[s]it за habeat, да иматъ,

habitio, имѣние,
habitus, имѣни(й), имѣнъ®,
habitissimus, тучне(й)ши(й),
habitus, и(м)ство, собича(й), (одежди

стро(й),
habitudo, со(с)тавъ, (оде(р)жание,
habilis,наручни(й),ключими(й)7,удобни(й),
habiliter, приличнѣ, удобъ,
habilitas, блгоключимо(с)т(ъ), удобство,
habito, as, живу, (обитаю,
habitaculum, жилище, домъ,

habitabilis, (обите(л)ни(й), жите(л)ни(й),
habitator, oris, (обивате(л). (обита(л)никъ,
hac, тудѣ8.

1 К I правильно капля.
2 В оригіналі над а і к закреслено

неправильну надрядкову /n, а іншим
почерком дописано к і и.

3 Пор. К І го(р)таневаты(й).
4 К І також помилково; П правильно

ра(з)славленныхъ.
6 К І переплутано дві статті, тому

маємо помилкове habena, habenula имѣніе,
имѣ(н)ство.

® К І имѣнъ, иманїе-, П иманый, имѣнъ.
7 К І спотворене ключїи(й)и.
8 В оригіналі після цього слова

закреслено помилкове доселѣ-

hactenus, доселѣ4,
hardrosphfaejrum, на(р)дъ6,
ha(e)c, тая.

ha(e)dus, ha(e)dulus, козелъ, ко(з)лищъ,
ha(e)dinus, козли(й),
ha(e)dilia, стояння® ко(з)ловъ, коза(р)-

ня.

ha(e)luola(e), ягоди нарочития,

ha(e)machates, ахати(с) каме(н),
ha(e)mogogon, пивония, карупе(л),
ha(e)matinon, че(р)вле(н)ое скло,

ha(e)matites, крвавникъ камикъ,

ha(e)matopodes, че(р)вонаки птици,

кровоплюющи(й),
кровоплюновение,
dis. кровотокъ, недугъ

ha(e)moptoicus,
ha(e)morrhagia,
ha(e)morrhoi[sj,

же(н)скъ.
ha(e)most[ajris, плоховецъ трава,

ha(e)reo, es, прилѣпляюся7, гря(з)ну,су(м)-
нюся, углебаю,

I43ha(e)res, dis, на(с)лѣдникъ, И
ha(e)redit[a]s, herfe]dium, наслѣдие,

наслѣдство,
ha(e)rediolum, тожъ,

1 К I игралище.
2 К І також неточно то(р)жища

художникъ каженица; П портище худо(ж)-
никъ, каженицы.

3 К I кре(й)да.
4 В оригіналі перед цим словом

закреслено помилкове на(р)дъ.
5 К І перед цією ще маємо статтю had-

robolu(m) древо смолоточное.
® К І стояніе.
7 К І помилково прилѣпляю.
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'ha(e)redipeta, лудящи(й) на(с)лѣдие,
ha(e)reditarius, на(с)лѣдниче(с)ки(й),
ha(e)resis, ерє(с),
ha(e)resiarcha, ереси нача(л)никъ,
ha(e)reticus, еретикъ,
ha(e)sito, as, недоумѣваюся,
ha(e)sitatio, недоумѣние,
ha(e)sitator, мєдлящи(й), су(м)нящи(й)ся1,
ha(e)sitantia, hesitatio, сумънѣние,

hagiographa, сти(х) писання,

hagnus, агнецъ,
hal

halobarches, жупниконача(л)никъ,
halcion, а(л)киянъ птица, зѣмородокъ12,
halefcj, halecula, селедецъ,
ftales, пѣна слънеч(ъ)ная трава3,
halias, dos, лядия,

halia(e)[e]tus, <арє(л) мо(р)ски(й),
halica, зри alica4.

Ъаіісе, пєча(л), скор(б)ъ,
haliacabus, песие вишнѣ трава,

halicallios, усма(р)ское древо,
halicastrum, сѣмя тримѣсячное,
halieutica, риба(р)ския книги,
halinon, еле(й) ми^далови5,
haliphocos, мо(р)ски(й) плющъ риба,

дубъ6,
halipleumon, тожъ,

hall[u]cinor, зри allfujcinor,
halux, cis или hallus, пе(р)ст(ъ) велики(й),
halmades, ма(с)личия устрое(н)ная,
halme, слатина, росолъ,
halmas, подоро(ж)никъ,
halmyris, капусти мо(р)ския? стебл(ъ)е,
halo, as, halito, дихаю,
halitus, us, дхнениє, дихание,
halo, nis, пяница, (окружне8,
halos, сокружєние луни,
halos. цвѣтъ, рибни(й) росолъ, риба,
halophanta, а(е), ле(с)тецъ наяти(й),
halosis, плѣнение града,
halter, eris, камє(н) метанню, скаканію

служа(щ)9,
1 К І сумнящи(й).
2 К І зиморо(д).
3 К І немає цього слова.
4 В оригіналі слово написано кирили¬

цею аліка.
6 В оригіналі після цього слова

закреслено помилкове дубъ.
6 К І правильно дві статті haliphocos

дубъ; halipleumon мо(р)ски(й) плющъ риба.
7 К І помилково то(р)чная.
8 К І помилково (оружіе.
9 Останні два слова дописано іншим

почепком

halus, 1і, пигва, утоляющи(й) жа(ж)ду1,
hama, а(е), га(к), кру(г), водно(с)2,
ham
hama[x]a, колє(с)ница про(с)тая,

М3 hamafxjicus, коле(с)никъ3, //
зв- hammites, камє(н) искри(с)ти(й)4,

hammoniacum, ам(м)онѣякъ древо смо-

лоро(д)ноє,
hammonis cornu, златоша(р)ни(й) рогъ,
hammonium, ша(р) полоси(й)6, полови(й),
hamotrachones, удицєвлачители6,
hamus, удица7,
hamulus, гачокъ8,
hamatus, удични(й), накривлєни(й), га-

ковати(й)9,
hamatilis, тожъ10,
hami[o]ta, а(е), удичникъ, ловите(л),
hamo, as, накривляю, ужу,
hanum, hanus, капище,

hanula, тожъ,
hanus barba[t]us, согудецъ11 до(л)говатъ,
haphe, посипание прахомъ,

hapsus, го(р)ть12,
har

hara, a(e), хлѣвъ, свине(й) лєжалищє,

haringua, же(р)тва, треба,
hariolus, въшебникъ13,
hariola, во(л)шебница,
hariolor, aris, во(л)хвую, вражду14,
hariolatio, во(л)хвованиє, вражение,
harmoge, шара15 измѣнение,
harmula, 1а(е), сѣмя рутяное,

1 Дописано іншим почерком перед
закресленим помилковим скаканию слу-

жащъ.
2 Дописано іншим почерком перед

закресленим помилковим пи(г)ва
утоляющей) жажду; К І правильно га(к),

крукъ, водоносъ.
3 К І правильно колесничникь.
4 к І помилково икрагти(й).
8 Пор. П пелесый.
6 Після цього в оригіналі закреслено

помилкове удица.
7 Дописано іншим почерком, а

закреслено то(ж) гачокъ.
8 Дописано іншим почерком, а

закреслено гачи(с)ти(й), накривлени(й).
9 К І гачи(с)ти(й), накривленїй.

10 К І удичны(й), гаковатїй.
11 П правильно сосудецъ.
12 К І правильно го(р)сть.
13 К І правильно волшебникъ.
14 Пор. К І вражу.
К І немає цього слова.
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harmonia, согла(с)ни(й) звукъ, блгогла-
сие.

harmonic(us), согла(с)нопоющи(й),
harmus, междозубие,
harpa, а(е), чапля,

harpago, nis, крукъ, гакъ вилици,

harpago, as, похищаю круко(м), привле¬
каю,

harpastum, пила,
harpax, agis, суще[с](т), пру(т), крукъ1,
harpe, es, сабля2,
harundo, зри aru(n)do3,
haruspex, ятрово(л)шебникъ,
haruspica, ятрово(л)шєбница,
har[ujspicinus, во(л)шебничи(й),
haruspici і па], во(л)шба о(т) чрєвє(с) звѣ-

рѣн(н)ихъ4 * *,

haruspicium, тожъ,
hasta, а(е), копия, ратище,
hastarium, продание любоприби(т)ное8,
hastatus, копи(с)никъв воѣнъ,
hastile, ратище,
hastula [regia], златоглавъ трава,

144 hau, ахъ7, И
haud, ну, ни-ни8,
haurio, hausto, as, чє(р)паю,
hauriens, haustans, чє(р)пающи(й),
haustus, a, um, почє(р)пе(н)ни(й), погру-

жє(н),
haustus, us, че(р)пание,
haustrum, почє(р)пало водовижда9,
heb

hebdomas, dis, се(д)мица,
hebdunion, зри dictamnum,
hebenotrichen, вла(с) Афродити трава,
heautontimorumenos, самаго себе муча-

щи(й),
heben[u]s, heb[e]num, гебанъ древо,
hebes, тупи(й), лѣнивъ10,
hebeo, es, тупѣю,
hebesco, is, тожъ, тупѣти починаю,
hebeto, as, туплю,
hebens, hebescens, hebetans, тупѣющи(й),
hebetatio, туплєние,

1 В оригіналі після у закреслено
помилкове -нъ-; пор. К І крукъ.

2 К І помилково іисабля.
8 В оригіналі слово написане

кирилицею ару(н)до.
4 К І звѣры(н)ски(х).
8 Пор. К І любоприби(т)ное.
8 К І правильно копійникь.
ї Написано іншим почерком.
8 К І ну, ны; П тільки ни.
9 К І правильно водоважда.

10 К І лінивій.

hebetudo, тупо(с)т(ъ),
hebetesco, тупѣю,
hebetatrix, тупите(л)ница,
hebiones, нищи(й),
hec
he[c]castei emplastrum, пла(с)ти(р) Ге-

катеевъ,
hecatombe, треба ели(й)ска1 со(т) ста

звѣре(й),
hecatomlpjedon, капище на сто стопъ,

hecatomphonia, пра(з>никъ сто(р)жест-
ве(н)ни(х)2,

hecatompus, dis, риба стоножица,
hecaton, сто,

hecatontarchus, стонача(л)никъ,
hecta, а(е), прищъ, пузи(р), ве(щ)ни(х)
то(р)жецѣн(н)и(х)3,

hecysma, калъ на златѣ,
hed
hedera, а(е), блющъ, кикъ4,
hederaceus, блющови(й),
hederosus, тожъ.

hederi[g]era, кикородная,
hederalis herba, рута,
hedone, es, сла(с)т(ъ),
hedra, а(е), сѣдалище,
hedichrum, блгоухания ро(д)8,
hediosmos, мя(т)ва,
hedipnois, dis, подорожникъ,
hedisarum, соки(р)ница трава,
hedisma[t]a, сла(д)ко(с)ти,

I44hegaleos, зри aegaleos, //
зв- heg[e]teria, смокви,

hei

helcium, хомутъ, по(д)пруга,
helciarius, в шлиѣ корабе(л)никъ,
helea, птица кра(с)нопѣснивая,
helenium, (Оманъ трава,

helia(e)a, великие суди в АѲинехъ,
Helice, Возъ нєбє(с)ни(й) знаменне,

heliochrisos, радо(т)ка8 трава,
helicteres, усераз(ъ), наушници,
heliocamin(us), пещъ слонечъная, грѣлище

слонечное,

helifojphacte, трава,

heliphiton, смиля$ъ, ел(ъ) трава7,

1 К I правильно ели(н)ска.
2 К I правильно стоже(р)твенны(й).
3 К I... нистож ці (н)ная; П

правильно вещъ ничто(ж) цінная, ничесовъ
4 К I какъ, блющъ; П кикъ хоч треба,

можливо, кисъ.
8 К І немає цього слова.
8 П радостна.
? П ... ель и трава.
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'heliopus, зри acliotraphium,
helioscopion, їлиюскопи(й) трава,
helios[e]linum, пє(т)рушка,
helioselinon, тожъ,

heliostrophon, подоро(ж)никъ,
heliotropium, со(л)нечъникъ, навро(т)1,
helitis, чешуя мѣдяная,
helix, cis, родъ блюща,
hellanodices, подвигоположникъ,

helleborus, hell[e]borum, чемерица чо(р)на,
helleborosus, чемєрични(й),

helminthobatana(e), бжие древо,
helops, риба прєсла(д)кая,
helorius, птица нѣкая,
helos, пригорѣние на ма(с)линѣ,
heluacea, родъ украшения лиди(й)скаго,
heluella(e), aru(m), капу(с)та про(с)тая,
helluo, onis, чревобѣсецъ, лотига,

helluari, чревобѣситися,
helluamen, чревонеи(с)товство,
hei luat іо, тожъ2,
heluus, рижъ,
heluolus, плѣсниви(й),
heluens, сі, гню(с)ни(й), лѣниви(й),
helxine, es, нощоде(н)ствие, пово(й) зе(м)-

ни(й),
hem, се, зде,

hemeresios, единоде(н)ни(й),
hemeris, dis, дубъ,
hemerobius, единоде(н)ни(й) че(р)въ,
hemerocallis, кринъ по(л)ни(й),
hemerodromi, скороногий, единоде(н)-

ніи,
hemicadia, по(л)кадие3,
hemicranici, болящии по(д)главие(м)4,

<45 hemicyclos, по(л)кружие, //
hemina, а(е), вина5 6, фу(н)тъ, по(л)шо(с)-

така®,
heminarius, по(л)лѣри, по(л)мны7,
hemineron, кора(н)8 риба,
hemioni[t]is, dis, елени(й) щавъ9,

1 К І помилково навро(ст); пор. П
навратъ.

2 П вище маємо статтю helucus пїйн-
чивъ неистре(з)вленъ.

3 К І полкадїя.
4 П полАщій (помилково), полглавіем

{правильно).
5 К І правильно мна.
6 К І по(лъ)иіоста.
7 К І по(л)мны. полмѣрны(й).
8 К І к(а)раль; П карась.
9 К І перед цією маємо ще статті hemi-

оіопъ [1] родъ ладїя; hemiolus по(л)то(р)-
ны(й).

hemionium, тожъ/.
hemionos, мандрагора1,
hemiplagia, недугъ зѣло вредни(й),
hemibolium, пѣня(з),
hemidrachmum, по(д)во(й)ни(й) троить2,
hemiplexia, по(л)ра(с)лабления, -пара-
лижъ,

hemisph[a]erium, по(л)кружие,
hemistichium, по(л)стишие,
he[m]is, по(л), половина,

hemitogium, по(л)ризи,
hemitarichon, слатина, росо(л),
hemitrita(e)us, по(л)трєтоднєвица,'
hendecasyllab(us), единонадєсятосложє(н)3,
hendiadis, единаго на двое ра(з)дѣление,
hep
hepar, tis, утроба,
heparari(us), hepaticus, утробни(й),
hepa(r)ticus, утробоболящи(й),
hepatites, утробни(й) каме(н),
hepatica, hepatorium, утробница4 трава,
hepatitis, жила утробная,
hepatitzon, мѣд(ъ) подобоутробная,
hephfajestites. іфє(с)ти(т)5 каме(н) согни(с)-

ти(й),
hepialus, мотил(ъ),
hepsema, вино вареное,
hepta, седмъ,

heptapachys, се(д)мола(к)тяни(й),
heptapleuros, родъ бабки трави,
hept[h]emimeris, сѣчения поетиче(с)ка-

го родъ,

hepteres, лади я,

her

heracleon, heraclion, че(р)воная лобода,
heracleotici, раки,
heraclea pocula, геракли(й)ские® чаши,
heraclius lapis, магнитъ7,
herba, herbula, зело, трава, злакъ8,
herbaceus, herbeus, злачни(й), зєлєни(й),
травни(й),

herbarius, травникъ,
herbifer, траворо(д)ни(й),
herbilis, herbosus, травни(й), трави(с)-

ти(й)9,
145 herbidus, травни(й), H
301 herbigrada cochlea, ве(л)въ,

1 К І помилково ма(н)дрога.
2 В оригіналі літера f латинська (g).
3 К І единод&сятесложенъ.
4 К І утробници.
6 К І помилково іфетистъ.
6 К І помилково г&ракли(й)сіе.
1 В оригіналі літера f латинська (£).
8 П herbula травйца.
9 К І травни(с)тїй.

216



herciscere, зри etciscero1,
hercius,.'.крата завѣше(н)ная,

1

j j
hercule e(t) hercle, вои(с)ти(н)ну,
herebus, адъ, пекло,

herica2, свекровъ,
heri, вчора,
hericius, hericinaceus, ежъ,

herm[a]e, сто(л)пъ3,
hermathena, то(ж), ге(р)мафродина4,
hermen[i]a, тлъкъ, то(л)къ6,
hermelion, бисеръ,
herm[i]nion, ало(й),
hermog[l]iphus, изваате(л),
hermopolium, прода(л)ница сто(л)повъ,
hermubais, папорот(ъ)8 трава,
hermubotanion, hermup[o]a, щи(р)7 трава,
hernia, кила,

herniosus, киловати(й), препу(к)ли(й)8,
hermion, николаекъ трава,

herodius, єроди(й),
heros, is, ве(л)можа, вла(с)тели(н),

исполинъ,

heroicus, herous, ве(л)можни(й), го(с)-
по(д)ски(й),

herodes, heroina(e), владици9, го(с)пожи,
herpacant[h]a, бо(р)щъ,
herpes, вредъ ширящъся,
herus, господи(н), го(с)под(ъ), вл(д)ка,
hera, го(с)пожа, го(с)подиня, владичица,

herifuga, пре(д) го(с)подино(м) бѣжащи(й),
herilis, владични(й), го(с)подни(й),
herobriza(e) 1011uestes, жє(н)чужиє ризи,

позлаще(н)нии,
hes
hesper[is], dis, фия(л)ки нощъния,

hestern(us), вчора(й)ши(й)х1,
hesperus, hesperugo, nis, заря вєче(р)ная,
heteroclyton, іноскляняєми(й),
heterocranea, по(л)болиє глави,

heterogenius, іноро(д)ни(й),
heteromaschala, (одежда худая12,

1 К І ще маемо дѣлити или erciscor.
2 Тобто Несуга.
3 К I правильно сто(л)пы.
4 К І також помилково г&(р)мафро-

дина; П правильно г&рмафродйта.
6 К І тільки помилково толикъ.
6 К І помилково папоро(й).
7 К І помилково щитъ.
8 В оригіналі літеру к написано

темнішим чорнилом замість закресленої
помилкової х [?].

9 П правильно владычици.
10 Помилка, треба holobriza(e).
11 К І вчора(й)иіны(й).
12 К І худія.

heu, уви, горе1,
heus, слиши,

hexaclinon, изба шє(с)тєроложная,
hexagonum, шє(с)тєроуглни(й).
hexameron, ше(с)тодневецъ,
hexametrum, ше(с)томѣрни(й).
hexaphorum, шє(с)тоно(с)ноє2, во(з),
hexap[l]um, приклади, укази,

46 hexastichum, ячмен(ъ), //
hexefcjontalithos, каме(н) шароличъни(йу
hexeres, ладия шє(с)твла(ч)ная3.
hi

hiatus, зияние, ра(с)падение,
hiberis, dis, кослекъ трава,
hibisus или hibiscum, слѣзъ велики(й>,.
hic, се, то4,
hic, здѣ, тутъ,
hie
hidra5, корє(н) пє(р)цєви(й),
hieracites, я(с)троби® камє(н),
hieration, трава,
hieracopodion, скотро(т) трава7,
hiera рісга, уст(р)оєниє го(р)коє,
hierarchia, сїце(н)нонача(л)ство,
hieratica, ха(р)тия стия,

hieris, ститє(л)ница,
hierobot[a]ne, коши(ш)чко8 трава,
hyerobrin[ca]s, журавлие но(с)ки,
hierocomion, прокаже(н)ни(х) жилище,,

hieroduli, сщє(н)нослужители,
hyeroglyphica(e) literafe), пи(с)мєна таѣнъ-

стве(н)ная,
hyeromirthos, иглица трава, мо(р)т(ъ)

по(л)ни(й)9,
hieronica(e), arum, сще(н)нопобѣдители10,
hierophanta, понама(р),
hierophilax, стра(ж) сТце(н)ни(х),

1 К І немає цього слова.
2 К І помилково иіестосное.
3 К І теж помилково и&столъслная,

П правильно ш&стов&слнаь.
4 К I правильно сей, той.
6 Потрібно higra.
8 Пор. К І ястробїй.
7 К І в одному місці ско(т)ро(й) сгл-

ная, в іншому ско(т)рот се(л)на; П
правильно стокрдтъ селнаь.

8 К І тільки коіиииічко; пор. П ко-

иіичко трава.
9 К І помилково по(с)ны(й); П

правильно мартъ по(ст)ны(й) [?].
10 Кінцевий склад дописано темнішимі

чорнилом, а первісну надрядкову л

закреслено.
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hierosa[r]chus, сіце(н)нонача(л)никъ,
higia gr[a]eca, стите(л)ница /'реч(с)кая1,
hil
hila, ятръ то(н)ки(й),
hilaris, hilarulus, вєсели(й), доброхот¬

ной)2,
hilaritas, hilaritudo, весело(с)т(ъ),
hilare e(t) hilaritefr], радо(с)тно, весело3,
hilaro, is, hilaresco, веселю, веселюся,
hilaria, orum, равнонощеде(н)ственъни(й),

весели(й)4 пра(з)никъ,
hilarodus, похо(т)ное пѣние, пѣвецъ,
hilla, а(е), hilla, orum, ятра,

hilum, Іі, плѣска чо(р)ная бобовая или

гороховая,
hin

hin, инъ мѣра,
hinc, (о(т)туду,
hin(n)io, ржу,
hin(n)itus, us, ржєние,

hin(n)us, мо(с)къ, -e-5,
hinnulus, младъ елє(н),
hin(n)ibunde, [ржачи,]®

146 hio, зияю, ра(с)падаюся, //
зв* hi[asc]o, hiato, падаюся, ра(з)сѣдаюся,

hippa[c]e, es, сиръ з млека ко(н)ского,
hip
hippa(e), arum, ка(р)кини, раки,
hippaco, as, дихаю, дишу,

hippagium, коне(й) ведєниє,

hippagio, onis, союруженосецъ7,
hippago, [gijnis, поронъ8 *,

hippefujs, комита, вса(д)никъ скороно-
ги(й),

hippelaphos, еле(н) брадати(й),
hippi, родъ раковъ,
hippiades, сто(л)пи же(н)ския,
hippicfe], трава ко(н)ская,
hippocamp[a]e, конѣ мо(р)ские,
hippocampin(us), коникъ мо(р)ски(й),

1 В оригіналі літера f латинська (g);
літеру ч виправлено в оригіналі з ц
темнішим чорнилом, яким і дописано -е(с)-,
тобто виправлено ҐрЕЦкая на Грече(с)коя.

2 П окремо hilarulus привЕсЕлы(й).
3 К І немає цього слова.
4 К І вЕсЕ(н)ны(й), а кінцеве

праздникъ помилково написано в кінці

перекладу наступної статті. П вЕсЕ(н)ный.
6 Тобто і мескъ; К І помилково мдзкь,

МОЛЪ, (ОСЕЛЪ.
® В оригіналі перекладу немає. Цей

подаємо за К І.
7 Пор. П (ОруЖЕНОСЕЦЪ.
8 Пор. П порокъ.

hippocomi, конюхи1,
hippodam(us), коне(й) юбуздатері), укро*

тите(л),
hippodromus, три(з)нищє, конобѣгалище,
hippoglossum, ко(н)ски(й) язикъ трава,
hippogloftJtion, ягода бабя трава,

hippolapatfhjum, лопия(н) велики(й)
трава,

hippomachia, по(д)2 вса(д)никовъ ра(т),
кон(н)оратование,

hippomanes, неи(с)товство ко(н)ное, бра-
давка жребяя3,

hippomante, жабяя ко(с)тка,
hippomarathrum, лѣсни(й) копръ4,
hippopera(e), бисаги, пира,
hippopha(e)s, ще(т) мо(р)ская,
hippophfajeston, те(р)ния бѣли(л)ная6,
hippophorbus, па(с)тухъ ко(н)ски(й),
hippopion, роса во юча(х),
hippos, кон(ъ),
hippopotamus, коно® во(д)ни(й),
hipposelinum, родъ петрушки,
hippotfhjemosis, недугъ ко(н)ски(й),
hippotela(e), (ослята,

hippo[to]xota(e), ко(н)ние козаки. стрѣЛ-
ци7,

hippuris, пра(с)лица трава,
hippurus, нурокъ риба,
hir
hir, длани долокъ8,
hira, ши(ш)ка8 тща,
hirculus, козликъ трава,

hircus, козелъ,
hircin(us), козли(й),
hircos(us), козлосмра(д)ни(й), -брада(т),
hircipili, тве(р)довласи(й),

147 hires, кущъ нѣки(й), И

hirquitallire, дебелоглате(л)10,
hi[r]quus, уголъ или кутъ в(ъ) (овцѣ11,
hirnea, го(р)нецъ, кукши(н),
hirsutus, власати(й),
hirtire, песонеи(с)товитися12.

1 В оригіналі виправлено кінцевий
ъ на и; К I конюхъ

2 П немає цього слова.
3 К I ко(н)ское, бродавка жрЕбная.
4 К І помилково капръдъ.
6 П гпЕрнїЕ бі лилника.
® П правильно конь.
7 К І ко(н)нии стрілці козаки.
8 К І помилково долонъ.
8 К I правильно кишка.~

10 К I правильно дЕбЕлоглати.
11 К I правильно в (оці.
12 К 1 пЕсонЕистоватыся
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hirt(us), щєтиновати(й),
hirundo, плавица, ла(с)товицаг,
hirundin(us), ла(с)товичи(й),
his

hisco, cis, зияю, (й(т)воряю у(с)та,
hisp[id]us, -hisp[id]osus, ко(с)мати(й),

іцети(н)ни(й),
hissopum, ис(ъ)с(опъ, ис(с)опъ12,
hister, кощунъ,
historia, история,
historicus, historialis, исторични(й), дѣе-

писате(л)ни(й),
historice, [e]s, дѣеписание,
histriones, кощуни,
histrionia, кощу(н)ство,
histric(us), кощу(н)ни(й^
histrionic(us), тожъ,
hiulcus, прознавающи(й)3, ро(з)сѣдли(й),
hiulce, козноязични(й)4 *,

hiulco, ра(с)цѣпляю, ра(з)дираю,
hoc
hoc, то,
hodie6, дне(с), инѣ,

hodiern(us), ннѣшни(й),
hodoedoc(us), ра(з)бо(й)никъ,
hodoepori[c]u(m), описание пути,
hoi, ахъ,
hol

holc(us), клосовка® трава,
holimos, утробоболиє7,
holmiscii, членовни(х) зубовъ юдолия8,
holobara(e) uestes, шо(л)ковия ризи,
holocaustum, всєсожжениє,
holographum, завѣтъ рукописа(н),
holophanta, ле(с)тецъ, ложъ, шутъ,
holoserica [vestis] вис(с)он(н)ая риза,
holosteon, ко(с)тяне(ц) трава.

holot[hu]ra, жє(л)ва,
holoturij, риби,
hom

homelium, шапка нѣкая,
homagij, рукописание по(д)дани(х) на

себе,
homilia, бесѣда,

1
Неправильно об єднані статті: пор. П

hirudo піавица i hirundo ластовица.2 К І тільки иссопъ.
8 К I також помилково прозивающы(й),П правильно прозїавающі(й).4 К I правильно ко(с)ноязичний.6 Останні три літери в оригіналі кири¬

личні (hoduz).
6 К І помилково кловка.
7 К І утробоболЪ нї&.
8 К І чр&новны(х) или члгновы(х)

зубовъ ядолія (помилка).

147 homil[e]atic(us), бесѣдни(й), H
homo, homulus, члкъ, члвѣчокъ

homicida, члкоуби(й)ца,
homicidium, члкоуби(й)ство,
homocapni. oru(m), купножитє(л)ствую-
щие,

homocentaurus, оноке(н)тавръ,
homa(e)omeria, подобоча(є)тиє,
hom[o]eoptoton, подобопадениє,
homiojeosis, подобство,
homiojeoteleuton, подобосходящее,
homogalactos, единомлєчни(й),
homogene, is, подоборо(д)ни(й)1,
homohipni, домашнии, содо(м)ници,
homoleum, родъ шапки,
homologare, просящему и(з)волити,
homologia, сои(з)волєниє2,
homon[o]ea, единоми(с)лие,
homonimu[m], единоми(с)л(ъ)ни(й),
homousi(us), единосущни(й),
hon
honestus, a, um, че(с)тни(й), блгоговѣ-

не(н),
honestas, honestitudo, че(с)т(ъ), чє(с)-

тност(ъ), блгоговѣн(с)твие3,
honesto, говѣю, поче(т)вую, почитаю,

honestamentum, honor, поче(с)т(ъ), почи-

тание, краса,

honorari(us), honorabilis, чє(с)тни(й), поч-

те(н),
honorate, honorabiliter, че(с)тнѣ,
honoratus, honorificus, чтущи(й), поч¬

те^),
honorifico, почитаю, чту,
honor(us), чє(с)тни(й),
honoripeta, любопоче(с)тни(й),
hoplomachus, во брани борущи(й)ся,
hor

hora, а(е), часъ,

horarius, ча(с)ни(й),
horarium, horologium, ©роло(й), зєґа(р),.

часи,

horoscopus, юроскопъ, ча(с) рождения,
hor[a]eum, медъ липни(й), ювощъ всякъ,

horari[u]m, часи,
horctum e(t) forctum, блгоє,
horda, a(e), крава тє(л)ная,
horditia, orum, же(р)тви кравъ те(л)ни(х>,.
hordeia, риба.
hordeum, ячмє(н),
hordeaceus, hordeari(us), ячмѣн(н)и(й),
hori[z]on кра(й) свѣта юко(м) юбяти4,

1 К I подобноро(д)ны(й).
2 К І дозвол&нї&.
3 К I чгстно(ст), че(ст), блгоговіній..
4 К I (йбняти(й).
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horm|e]s[ilon, камен(ъ)1 златави(й),
horminodes, бисе(р) таки(й) же,

148 holdminum, ша(л)вѣя че(р)ная, И
horno, лѣто(с), щолѣта,
hornus, hornotinus, щолѣтни(й)2,
horos, конецъ, кругъ, кра(й),
horreum, horreolum, гумно, гуме(н)це,
horrearius, гуме(н)никъ,
hofrr]id(us), horribilis, страшни(й), бе-

з©(т)мѣтни(й)3.
hofrrifjico, страшу,
horrifer, [hjorrificus, страшни(й),
horripilo, as, наежаюся, власатѣю.

horrison(us), a, um, страшношумящи(й),
horreo, horresco, страшуся, трепещу4 *,

horrend(us), a, um, страшни(й),
horsum, сюди, сѣмо, овамо,
hortensi іп lyra, на огра(д)но(й) градинѣ,
hortor, aris, напоминаю, наказую,

hortatio, hortat(us), hortamen, напомина-

ние, наказание,

hortator, наказате(л), напоминате(л),
hortatiu(us), наказающи(й)6,
hortus, hortulus, ве(р)тоградъ, огра(д)8,
hortensis, hortensi(us), вертогра(д)ни(й),
horibetron, рѣпа свиная трава,

hos

hospes, tis, го(с)т(ъ), странє(н), го(с)по-
Да(р)7,

hospitiu(m), hospitiolum, го(с)ти(н)ница,
hospitales, стра(н)ноприе(м)ни(й), го(с)-

ти(н)ни(й),
hospitalitas, hospitalitium, стра(н)но-

прие(м)ство, стра(н)нолюбие,
hospitaliter, стра(н)ноприе(м)нѣ,
hospitor, aris, стра(н)ствую, стра(н)но-

прие(м)лю,
hospitus, а, um, стра(н)ни(й),
hostia, же(р)тва,
hostiat(us), оже(р)тве(н),
hostio, is, воздаю,

hostimentum, воздаание,

hostoriu(m), равнало8 мѣрное, же(з)ликъ,
hostis, врагъ.

1 Літера м в оригіналі латинська (т).
2 К 1 с&голЪтны(й), щолѣтны(й).
3 К І правильно бе(з)мѣстны(й).
л П маємо дві статті: horreo страшусь,

трепещу-, horresco дрожу. трясусь,
то(ж) утерпаю.

6 К І правильно наказующїй.
6 К І маємо ве(р)тъ, П окремо

hortulus вертоградецъ.
1 П нижче маємо ще статтю hospita

господинь.
'

Пор. П равняло.

hostic(us), hostilis, вражи(й),
hostilitas, вражда, неприя(з)н(ъ),
hostus, us, единодѣлие,

hub

huber, ris, пло(д)ни(й), гобзова(н)ни(й),
сочецъ1,

hubertas, плодоносне, гобзование,
hubero, as, плодотворю, угобзаю,
huber[tim], шби(л)но,
hubertus, до(с)тате(ч)нѣ,
huc, сѣмо,
huccine, сѣмо ли,

148 hui, зри, //
3B

hui(us)modi, hui(us)cemodi, таково, тако-

ви(м) нраво(м),
hum
humanus, члвѣче(с)ки(й), члколюбиви(й),
humanitas, члвѣче(с)тво, члколюбие,
humane, humaniter, humanit(us), человѣ-
колюбнѣ2,

humarium, родъ же(р)тви,
humeo, es, humesco, мокрѣю, юмакаю,

влажѣю,
humecto, as, влажу,
humect(us), humid(us), влажни(й), мок-

ри(й),
humidum, humiditas, влага, влажност(ъ),

мокро(с)т(ъ)3,
humidulus, humifer, привлажни(й),
humigatus, ©влаженъ,
humerus, рамо, мишца,
humerosus, ра(м)ни(й), раменисти(й)4,
humerale, нара(м)никъ,
humilis, смире(н)ни(й), поко(р)ни(й),

ни(з)ки(й)8,
humilitas, смиренне, покора,
humilio, смиряю,
humor, влага, мокрота,
humificus, влажни(й),
humus, зє(м)ля,
humo, as, погребаю,
humatio, погрєбение,
hya
hyacynthus, іяки(н)фъ, синєта,

hyacyn[th]ia, orum, іяки(й)ские® пращ¬
ники.

1 П правильно І?] сосецъ.
2 П humane члколюбнѣ, члчскю;

humaniter то(ж), пріятнѣ.
3 К І влажно(ст), влага, мокро(ст).
* К І раменистъ.
8 К І смире(н)ны(й). ни(з)кїй, поко(р)-

нїй.
6 К І також помилково іакимскіи, П пра¬

вильно иакиніїстїи.
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hyacinthin(us), сини(й)' іяки(н)фни(й)х,
hyacinth[i]zon[t]es, смарагди,
hylajena, уена1

2
звѣря ©крутное,

hyalus, скло, зеленяви(й)3,
hybernus, зи(м)ни(й)4,
hyberna, orum, зимоване[1],
hybernacula, oru(m), зи(м)ная жилища,

hyberno, зимую,
hybris, dos, смѣше(н), не ©т равни(х) ро-

дит еле(й) ро(ж)де(н),
hybris, лиликъ птица,

hyd
hydatides, мошни и по(л)новоди5*,

hyd[e]rica, телеса многомажная®,
hyderos, трудъ водни(й),
hydra, а(е), водоно(с),
hydor, вода,

hydragogos, ба(р)вѣнокъ трава,
hydragogus водоводител(ъ),
hydragirum, живое сребро,
hydrastina, конопъ лѣсни(й),

49 hydraulax, cis, бразда наводнена?, И
hydraulos, ©рганъ во(д)ни(й),
hydraulicus ©ргановодни(й),
hydrel[a]eum, еле(й) с водою смѣ¬

шанъ,

hydria поче(р)пало, вѣдро,
hydrocele, кила,

hydrocephalos, боле(з)н(ъ) главная ю(т)
води,

hydrogaru(m), росолъ,
hydrolapat[h]on, щавъ ко(н)ски(й),
hydromantia, водово(л)шебство,
hydromeli, hydromelon, медъ пити(й),
hydronphalos, вре(д)ния власи8 в пупъ

стечение,
hydropha[nt]a, из©брѣтате(л) и(с)точ-
никъ во(д)ни(х)9,

hydrofo[b]ia, во(д)ное неи(с)товство, во(з)-
бѣшение,

hydropiper, репакъ10 трава,
hydropotes, водопиющи(й),

1 К 1 помилково іакинфъ.
2 К I гіена.
3 П закономірно дві статті hyalus,

сткло; hyalinus зеленый, сткл'яный.
4 К І помилково земны(й).
8 К І помилково полководы; П пра-

вильно исполнъ водії.
П правильно многовлйжнаь.

7 К І помилково наводненіе.
8 К I правильно влаги.
9 К І помилково исто(ч)ны(й) во(д)-

ны(й).
10 П правильно репикъ.

hydrops, hydropisis, пухлина, трудъ
во(д)ни(й),

hydrorosata, во(д)ка рожаная,
hydroselinum, пе(т)рушка,
hydru[n]terocele, кила,
hydrus, водни(й) зми(й),
hye[m]s, чима1,
hyemo, as, зимук»,

hyematio, зимоване,

hyematus, зимовани(й),
hyemalis, зи(м)ни(й), зимови(й),
hyerus, посще(н)ни,
hygremplastra, пла(с)тири мо(р)ския2,
hygromira, ма(с)ти влажния,

hylactor, песъ,

hymnetes, пѣвецъ,
hymnus, пѣсн(ъ), г(и)мнъ, сти(х),
hymnifer, зи(м)нотворецъ3,
hyosciamus, табака, нѣмица,
hyosciamin(us), табачни(й), нѣмични(й),
hyp
hyprotes4, сокъ или слезия древняя®,
hypsiris®, просяничка трава,
hyp[aeth]ra, хладъникъ,

hypagogeus, ©ружие7, и(м) же камение

гладя(т),
hypagum, ©ружие8 корабле(н)ное,

поромъ9,
hyppalage, премѣнение речи(й)10,
hypecoon, макъ жи(т)ни(й),
hyp[e]late, бобокъ древо, ягоди11 бабяя

трава,
hypenemium (ovum], я(й)це тще,

запоротокъ,

hyperaspistes, защи(т)никъ, за(с)тупникъ,
hyperbasis, прево(с)хождение,

49 hyperbe[r]ic(us), полущни(й)12, H
зв"

hyperbole, излишє(с)тво, прево(с)хож-
дениє13.

1 В оригіналі літера м латинська (/я);
К І правильно зима.

2 П правильно мдкрым.
8 К І правильно гимнотворецъ.
4 Потрібно hygrotes.
8 П правильно слеза др&внаь.
Потрібно hyosiris.

7 К 1 правильно юрудіе.
8 Також.
9 К І поронъ. '

10 К І речы, пор. П реченій.
11 К І правильно ягода.
12 К І теж помилково получны(й),
П правильно полунощный.
13 П маємо після цього ще (образецъ
риторицкій.
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hyperbolic(us), преи(з)лищни(й), па(н)1
мѣрни(й),

hypercathalecticum metrum, сти(х) на

не(м)же еде(н) скогъ излише[?]
е[с](т)2,

hypericon, зво(н)ки трава а(л)бо зво(н)-
ки трава,

hypermeter, сти(х), едини(м) слово(м)3 и(з)-
лишествуя(й),

hyperocha, преи(з)лийіе(с)тво, преи(з)-
мѣте(л)ство4 * 6,

hyp(h)ear, лепъ, емела,

hypfhjen, соединенна слугъ^,
hypnale, аспидъ, зми(й) каме(н),
hypocaustum, изба,
hypochal[c]us, помѣдянъ,
hypochisis, слезотечение,

hypochondria, юслабина,
hypotondriac(us), недугъ вре(д)ни(й),
hypocistis, по(д)ра(с)тъ трава,
hypocrita, лицемѣръ,
hypocrisis, лицемѣрие,
hypodiastole, по(д)раздѣление,
hypodidascalus, по(д)дячи(й), по(д)учи-

те(л),
hypodites, во(л)няница, срачица,
hypogea, orum, склепъ, по(д)зе(м)ная
мѣста,

hypogeson, ро(с)ходникъв трава,
hypoglofttjis, hipoglo[t]ides, по(д)язи-

чие,

hypoglundis, зри acetabula,

hypoglossos, ягода ли(с)тве(н)ная,
hypomnema, памя(т) книжица,

hypo[phe]on, зри hyp[e]coon,
hypoprincipes, ми(р)товое ли(с)твие7,
hypopion, пухлина по(д) виждою,

hyposphagma, разлияние крови по(д) ко¬

жею,

hypoproph[e]ta(e), служителие пророче(с)-
кие,

hypopirgium, по(д)пи(р)жие,

1 К I також помилково па(н); П
правильно паче,.

2 В оригіналі у слові скогъ літеру а

виправлено темнішим чорнилом на ч

(теж помилково), а останні два слова

закреслено; К I правильно ... слогъ

из(ъ)лииіе е(ст);П ... слогъ и(з)лииіенъ
есть.

3
П правильно слогомъ.

4 К I правильно преимѣ тглство.
6 П правильно слогъ.

6 К 1 росходъ.
І П вітвїе.

hyposisma, ма(н)наг кадиловая,

hyposphatismos, чолонасѣчение,

hyposphatism(us), че(р)ноличие,
hyposphatistes, соружие2 враче(с)кое ко

шчесе(м) употребле(н)ное3,
hypospigma, бе(з)личное,
hypostasis, ипо(с)та(т)4, дно,

hypothemar, ра(з)стояние пе(р)сто-
(с)тѣн(н)ое8,

hypothethica, преложение®,
hypothecari(us), жало(с)ни(й)?, застав¬
ляющей)8,

hypothesis, веіцъ сопредѣльная, по(д)-
ложение, (о(т)нова9,

hypothifrja, по(д)дверие,
hypothicofsj, зри hypothides,
hypotrachelium, іпотрахе(л),
hypotrimmata, вети, брашна ро(д) по(с)-
лѣдни(й),

150 hypo[z]eu[x]is, сопряжение, И

hypozigia, по(д)яре(м)ния,
hys
hys[g]e, багрянецъ трава,
hisca10, чечуга птица,
hisginus, багрянични(й),
hyssopus, ис(с)опъ,
hyssopites, вино и(с)сопное,
hystera, по(с)лѣдняя мѣшеч(ъ)ки, имиже

дитя обвитое роди(т)ся,
hysterica(e), жени чревонедужния11,
hysterologia, безчи(н)ноглаголаніе12,
hysteron proteron, превротъ, превраще-

ние,
histrix, мо(р)ская свиня,

1 В оригіналі літера м латинська (m);
К I ма(н)на надиловая (помилково).

2 П правильно (орудіе.
3 К І помилково ж употребленіе;

П правильно употребляемое.
4 К І перед ним іншим почерком допй-

сано лице-, П правильно ипостась.
6 К 1 правильно пе(р)стовъ тѣсное.
6 Над першим складом в оригіналі

закреслено помилково надрядкову д.
7 К І неточно заложны(й); П правильно

заложнїкь.
8 Перед цією статтею в К І ще маємо

hypotheca залогъ.
9 К І точніше по(д)ложенїе, вещъ

(опредѣл(н)ная, основа; П правильно

...(опредѣленная, (основа.
10 Потрібно hycca, перекладне чечуга

в оригіналі виправлено темнішим

чорнилом із черуга [?]
11 П недугующія.
12 К І бе(з)чинное гланїе.
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І

iac

iaceo, es, лежу,
iacio, is, мєщу, ве(р)гаю, мечу1,
iacto, iactito, as, мѣтаю, хвалюся,

iactus, a, um, ве(р)женъ,
iactus, us, ве(р)жение,
iactanter, города2, напище(н)нѣ,
iactafus, a, um, сѣмо и овамо носими(й)3,
iactatus, us, iactatio, метаниє, ношєние,

iactator, тщеславны(й),
iactantia, напищение, кичєние,

iactuosus, тщеславни(й), кичливи(й),
го(р)ди(й),

iactura, ве(р)жениє, тщета,

iaculum, стрѣли4 *, куля,
iaculor, стрѣляю,
jaculatio, jaculatus, us, стрѣляные,
jaculator, jaculatrix, стрѣлецъ,
jaculabilis, jaculatorius, стрѣлецки(й),
стрѣлни(й),

jaculus, i, стрѣлецъ, зми(й),
iachi[nu]m, уже давно,
iam

iam, уже8,
iambus, явни(й)в,
ianeus, вратаръ,
ianthinus, фѣя(л)кови(й),
ianua, дверъ, врата,
ianitor, janitrix, две(р)никъ, две(р)ница,
ianual, же(р)тва єли(н)ская,
ianuarius, генваръ мѣсяц(ъ),

150 іагоп, зми(й)никъ трава, //
3B'

iasione, пово(й) плотови(й),
iaspis, а(с)пидъ,
iaspideus, iasponix, а(с)пидови(й),
iatros, врачъ,
ia[t]raleptos, ма(с)тоцѣлите(л), врачъ,
iatraleptice, ма(с)товрачие,
iberica herba, ивановецъ трава,
iberis, dis, пеприца трава,
ibi, тамо,

ibices, кози дивия,

ibidem, таможде,
ibis, ивинъ птица?.

1 К І немає цього слова.
2 К I правильно го(р)до.
3 К І немає цієї статті.
4 Пор. П стрѣла.
8 К І пізніше іншим чорнилом дописано

к тому.
6 К I правильно ямвій.
? П нижче маемо ще статтю iccirco

сего ради.

іс
ichneumon, ichneuta[s], мишъ и(н)ди(й)-
ская,

ich[n]ographia, наче(р)тание веще(й),
ichtei asinus, маеранъ,
ichia, сосудъ, и(м)же плодъ и(с) чрева
и(з)емъле(т)ся,

icht[h][hyojcolla, кли(й) рибни(й),
icht[h]iopola, рибопродавецъ,
ichtfhjiotrophium, сажъ рибни(й), ку(л)-

се(л)1,
ico, is, бию, ударяю,
icon, nis, iconcula, ікона, образъ,

образокъ2,
iconic(us), образови(й),
iconismus, изображение,
ictus, а, um, ударени(й), бити(й)3,
icteriad[e]s febris, icteros, жо(л)ти(й)

недугъ, немощъ,

icteriti(us) color, ра(з)лични(й) шаръ4,
ictericus, жо(л)тою немощию недугую-

щи(й),
ictis, dis, лисица6 лѣсная,
id, тое,
id quod, idfeo] quod, сего ради,
idcirco, тожъ,
ida(e)a, коре(н) горекъ вкушеныя,

ida(e)us, каме(н) да(к)ти(л)в в Крити,
idem, identidem, тожде же,

idea, зракъ, мечтание,
ideo, тѣмъ же, потому7,
ideographum, писаные8 приличное,
idioma, tis, сво(й)стве(н)ни(й) дияле(к)-
тикъ9,

idiota, про(с)тецъ, невѣгла(с)10,
idiotism(us), диалекътикъ, мола11,

idolum, идолъ,
idololatra, идолослужител(ъ),
idololatria, идолослужение,

1 К I правильно купъселъ.
2 К I (Образецъ.
8 К І перед цією маемо ще статтю

ictus удареніе.
4 К І немає цієї статті.
8 П ласица.
8 К І дакталъ; П да(н)тилъ.
7 К І пізніше іншим почерком

дописано сего ради.
8 П рукописаніе..
9 П правильно діал&ктъ.

10 К І пізніше іншим почерком
дописано невѣжда.
11 П правильно діалектъ, мбва.
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idolopfojeia, притворєноличиє, юбраз(ц)1,
иже2 притворяе(м) лице умє(р)шаго
глати, //

151 idolot(h)ysia, идоложе(р)твие,
idolothitus, идоложе(р)твє(н)ни(й),
idoneus, до(с)то(й)ни(й), блгонаручни(й)3,
прилични(й),

idonee, угоднѣ, удобъ,
idulis, (овца же(р)тве(н)ная,
iduare, раздѣлити, ра(з)сѣци,
i dus, um, днь полм(с)ця4 *,

іе

iecur, iecusculum, утроба, ятро, утроба,
-ица6,

iecurosus, утробоболѣзнуючи(й)8,
ieiunium, по(с)тъ,
ieiuno, as, пощу,
ieiunus, a, um, ieiunalis, по(с)тни(й),

гла(д)ни(й), тщи(й),
ieiunum intestinum, ятръ всегда алъчу-

щи(й),
ieiune, слабко, натще7,*
ieiunatio, ieiunitas, по(с)тниче(с)тво,

во(з)дє(р)жаниє,
jentaculum, снѣд(ъ) заутрняя, завтрѣ-

кае8,
iento, as, снѣдаю,
igit(ur), тѣмъже9,
ign
ignauia, ignauitas, лѣнивство, униниє,
ignauus, лѣниви(й),
ignis, nis, igniculus, огн(ъ), (ОГНИКЪ,
igneus, ignitus, ©гнє(н)ни(й)10, горящи(й),
ignesco, is, горю, ра(с)паляюся,
igniarium, кресиво, (огниво,
ignifer, согн(ъ) носящи(й), (огне(н)ни(й)11,
ignifluus, (ОГНЄТОЧНИ(Й),
ignipes, (огненоги(й),

1 В оригіналі слово написано над

рядком темнішим чорнилом.
2 К I правильно имже,.

3 К I б'лгонарочны(й).
4 Пор. П полмѣсеца.
6 Пор. К I утробица.
8 Після нього закреслено помилкове

постъ.
7 К І помилково сладко на пищу,

малая пища, снѣдь; П правильно слабо),
натще,.

8 К І правильно завтрика(н)нїе; П
заутро (к).

9 К І пізніше іншим почерком
дописано убо.
10 К І після цього слова маємо ще

огнистий).
11 К І немає цього слова.

ignipotens, (огнис(т)и(й),
ignispitium, (огнєво(л)хвование,
ignitabulum, (огнище,
igniuomus, (огнє(м) мєтающи(й),
ignobilis, худи(й), лудяникъ1, безслав¬

ний),
ignobilitas, худородие, безславне,
ignominis, бє(з)славни(й)2,
ignominia, бе(з)чє(с)тие, бе(з)славие,
ignominios(us), безчє(с)тни(й)3,
ignominfijo, as, безчещу, бєзчє(с)твую,
ignosco4, is, не вѣмъ,
ignorans, ignorabilis, невѣди(й), нє(з)-

наеми(й),
ignoratio, невѣдение,
ignorus, не вѣдомъ, неи(с)кусни(й),
ignosco, is, по(з)наваю, прощаю. ю(т)-
пущаю,

ignoturus, иже (о(т)пусти(т),
ignoscens, (о(т)пущающи(й),

151 ignoscentia, (о(т)пущєние, прощенне, //
30

ignoscibilis, (о(т)пу(с)тите(л)ни(й), про-
ща(л)ни(й),

ignotus, несвѣдомъ6, незнаеми(й),
'

іі

ііа, зри [hjilla, ча(с)т(ъ) бока в(ъ)свинѣ,
ilarchus, воинонача(л)никъ,
ile, ilis, внутрняя то(н)ча(й)шая,
ilia, ium, чревеса, ятра,
iliosus, ятронєдугующи(й),
ileus, гризениє внутрно(с)ти8 недугъ,
ilex, cis, іл(ъ), ялинъ7,
iliceus, ялинови(й), е(л)ни(й), ели(й),
ilicetum, ялина,

iligneus, ялови(й),
ilicet, и(с)ти(н)но,
Ilias, dis, ймирови(х)8 стиховъ книга,

ІІ1
illabor, впадаю, втѣкаю,
illapsus, us, втечєние,

illaboratus, a, um, нехудожє(н), нєухищ-
ре(н),

illaborare, работати нехудожно,
illae, туди9,
illacerabilis, нєра(с)тє(р)за(н)ни(й),
illacrimo, слєзю, плачу,

1 К І людянинъ [?]. П людяникь.
2 К І маємо ще и про(ч).
3 Також.
4 Потрібно ignoro, as.
6 К І правильно невѣдо(м).
8 К І правильно внутрно(с)ти(й).
7 К І ель f?J. глина.
8 К І помилково имировы(х).
9 К І тудѣ.
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illacrimabilis. неюплака(н)ни(й), же(с)-
токъ,

ill[a(e)c вмѣсто illa ha(e)c, юна, сия,
illfajesus, невредимъ1,
illfajetabilis, невесели(й),
ilUajeuigatus, негладки(й),
illaqueo, юбужаю, уловляю,
illatebro, as, сокриваю,
illatro, as, юбо(л)гаю, прибрехую,
illaudatus, illaudabilis, неславни(й),
ille, юнъ,
illud hora(e), сего времени,
illecebra(e), прилуда, ла(с)кание, мечетъ,

похот(ъ), вабъ2,
illecebrosus, лудящи(й),
illecebrose, ла(с)кате(л)нѣ,
illegitimus, та(й)мичищъ, незакон(н)и(й),
illepidus, некра(с)ни(й), неутѣшни(й),
illepide, нерадо(с>гнѣ. неприе(м)нѣ,
illic, тамо,

illibatus, неприко(с)нове(н).
непорочной)3,

illiberalis, скупи(й), непода(т)ливъ4 *,

illiberis, безчадни(й),
illic, illico, тамо, абие6,

illicio, лужду®, привабляю, прилуждаю,
ла(с)каю, -влекаю7,

152 illectus, прилуженъ, И
illectus, us, прилуда, повабъ8 *,

illecto as, sicut illicio, юхочу, приваб¬
ляю8,

illectus, а, um, неизбранъ,
illex, gis, бе(з)законенъ,
illex, cis, illicium, побудка, побуждаю¬
щей)10,

illectamenta, тожъ,
illicitus, a, um. нелѣпи(й),

неподобающи (й)11,
illicite, нелѣпо, бе(з)мѣстнѣ,
illido, is, разбиваю, ударяю12,

1 К І перед цим словом маємо ще «е-

врежденъ.
2 К І прилуда, ла(с)канїе, вабъ, ле-

че(т), похо(т).
8 К І помилково непорочены(й).
4 К І неподатливій.
6 К І немає цього слова.
8 К І помилково лжу.
7 К І привлекаю.
8 К І вабъ.
8 К І помилково а>хчу, привибляю.

10 Пропущено нижче статтю, пор.
П Шісіит, сіі. то(ж), намбва, увѣто-
ванїе.
11 К 1 неподобающій, нелѣпій.
12 К І ударяю, ра(з)биваю.

illisus, us, разбивание, ударение,
illigo, as, вяжу1, угрязаю,
illinc, ю(т)туду,
illinio, illino, is, намазую2,
ill[ijtus, a, um, помазанъ,

ill[ijtus, us, помазание.

illiquefacio, иставаю,
'ill[ijt[e]ratus, a, u(m), некниженъ, нера¬

зуменъ,
illo, тамо,

illocabilis, неудобъ да(н)ная за мужа,
illotus, неюмовенъ8,
illuc за illud, юно,
illuceo, illucesco, is, свѣчуся. сияю4,
illuctor, aris, борюся,
illudo, is, ругаюся, по(с)мѣваюся, ю(с)-

квє(р)няю,
illusus, a, um, по(с)мѣян(н)и(й),
illusio, по(с)мѣяние,
illumino, просвѣщаю, .

illuminatio, просвѣщение,
illuminus, те(м)ни(й), мрачни(й),
illuminis пох, нея(с)ная нощъ,

illustris, я(с)ни(й), свѣтли(й), пре(с)-
вѣтли(й),

illustro, as, ю(с)вѣщаю,
illustratio, illustramentum, просвѣщение,
illuuies, смрадъ, нечи(с)тота наводне-

ние,
ima

imago, юбразъ,
imaguncula, юбразекъ6,
imaginarius, мєчта(н)ни(й), поми(ш)-

лєн(н)и(й)®,
imaginosus, мечтан(н)икъ7, мєчтающи(й).
imagino, as, юбразотворю,
imaginor, aris, мечтаю,

imaginatio, мечтание, и(з)юбражение8,
imb
imbeci[l]lis, слаби(й), недугующи(й),
imbecillitas, слабо(с)т(ъ), недугъ,
imbellis, невое(н)ни(й), слаби(й),
imbellia, слабо(с)т(ъ), малодуше(с)тво,
imber, дождъ.

1
К 1 помилково всажу.

2 К І після цього маемо ще помазую
3 В оригіналі статті illocabilis,

illotus дописано цим же почерком відповідно
після статей illo, illuc.

4 В оригіналі написано після статті

illuctor.
6 К І ыбразокъ; пор. П (Образецъ.
8 К І немає цього слова.

7 П мечталникъ.
8 Після цієї статті в К 1 ще маємо

imaginatus, us изображеніе, смыиіленіе.
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imbricus, imbridus, imbrifer, дождєв-

ни(й)1, H
152 imberbis, бєзбради(й),

imbibo, напияюся.

imbonitas, злоба
imbrex, cis, токъ, коро(с)та2, кровъ,
imbrico, as, прикриваю,
imbricatus, покровенъ
imbricatim, злобовато3 в до(л)готу,
imbricitor, дождевни(й),
imbricium, зри imbrex,
imbulbitare, мото(с)комъ4 посмрадити6,
imbuo, намачаю, напояю®, (обучаю,
imi
imitor, aris, на(с)лѣдую, подражаю,
imitatio, imitamen, на(с)лѣдование, под-

ражание,
imitabilis, подража(н)ни(й),
imm
immadlejo, мокрѣю, вл(а)жѣю,
immanis, сурови(й), голѣми(й), люти(й),
immanitas, люто(с)т(ъ), сурово(с)т(ъ),
immansuetus, диви(й), сверѣпи(й), неук¬
ротимой)7 ,

immarcesco, увядаю, сохну,
immaturus, недозрѣлъ, недоросли(й),
immaturitas, недозрѣние, го(р)ко(с)т(ъ),
immediate, непо(с)ре(д)стве(н)ѣ,
immedicabilis, неи(с)цѣлими(й),
immedi[t]atus. а, um, непо(с)редстве(н),
immeio, мочу, пущаю воду,
immemor, непамя(т)ни(й),
immemorabilis, im(m)emoratus, безпа-

мя(т)ни(й), нево(с)помина(н),
immemoratio, безпамятие,
immensus, безмѣрни(й),
immensitas, бе(з)мѣрие,
immeo, as, впадаю, вплаваю8,
immeans, вплавающи(й)8.
immerens, неповиненъ,
immeritus, незаслужони(й). недосто(й)-

ни(й),
immergo, is, погружаю,
immers[a]bilis, нєпогружє(н)ни(й),
immetatus, нешпредѣленъ,
immigro, as, прєсєляюся.

1 Пор. П дождев-ы-й, -ны-.
2 П правильно корыто.
3 К І правильно жолобовйто.
* П правильно мот&ломъ.
5 К І і П (йсмрадити.
® К І і П напаваю.
7 П нижче маємо статтю imansuetior

н&укротймиїїй.
3 К І вплавую.
К І помилково впа(д)щїй.

immineo, приближаюся,
im(m)inentia, приближєниє,
imminuo, is, умаляю, умє(н)шаю,
imminutio, умаление,
imminut(us), умалєни(й),
immisceo, es, смѣшаю,

immiserabilis, immisericors, нємило(с)-
тиви(й), z/

153 im[m]isericordia, нємилосє(р)дие,
immitis, некрат(к)и(й)1, сурови(й), ди-

ви(й), сверѣпи(й),
immitto, в(ъ)вожду, впущаю,
immissio, всаждєние, впущєниє,
immobilis, недвижимъ2,
immobiliter, неподвижнѣ,
immoderat(us), безмѣрни(й), нєво(з)-
де(р)жникъ,

immoderatio, безмѣрие, нєво(з)дє(р)жа-
ниє,

immodestus, нєкра(т)ки(й), нєкра(т)-
ни(й)3,

immodestia, некрато(с)т(ъ)4, люто(с)т(ѣ),
immodic(us), преи(з)лишни(й),
immodice, безмѣрнѣ,
immodulatus, несогла(с)ни(й),
immolit(us), созданъ,

immolo, as, жрю,

immoHaJtio, жє(р)тва,
immolator, жрецъ,
immorior, умираю,
immorforj, бавлюся5, зако(с)нѣваю,
immortalitas, бє(з)смертиє,
immortalis, бе(з)смє(р)тни(й),
immotus, недвижимъ,
immulgeo, мє(л)зю, дою, кормлю,

immugio, ричу,
immund(us), нечи(с)тъ,
immunis, свободни(й), во(л)ни(й)
immunitas, свобода, во(л)ност(ъ^
immunificus, скупи(й),
immurmuro, ропщу, шепчу,
immuscul(us), птица,

immusftjulus и immis[s]ulus, ирелъ птица®,

1 К І і П також, хоч потрібно некро(т)-
ки(й).

2 К I недвижимій.
3 К І немає цього слова; П правильно

нъкроткій.
4 К І помилково н&кра(т)ко(ст);

П правильно нгкротко(ст), суворость,
люто(ст).

5 К І бавлю.
® К І немає двох окремих статей,

а тільки immusculus, immiscul(us) птица
рожа(й) (й(р)лій, орг(ль); П дві статті,

переклад другої юр&лъ.

226



immutesco, is, нѣмѣю, умо(л)чаю,
immuto, tas, измѣняю,
immutatus, a, u(m), измѣненъ,
immutabilis, непреложни(й), неизмѣн-

(н)и(й),
immutatio, измѣнение,
imo, пачеже,
impacat(us), нєупокое(н), непримире(н)1,

, imp
impalleo, impallesco, блѣднѣю,
impages, споєние,

impancro, as, нападаю, нахожду,

i(m)par, неравни(й),
impariter, неравнѣ,
imparat(us), неуготованъ,
imparens, неповинующи(й)ся,

153 impasco, пасу, ко(р)млю, H
3B impastus, нєнапасє(н),

impatibi[li]s, безстрадате(л)ни(й), без-

стра(с)тни(й),
impaciens, нете(р)пеливи(й),
impacientia, нєте(р)пєние,
impauidus, нєустрашими(й). безбоя(з)-

не(н),
impeccabilis, негрѣшите(л)ни(й),

. impedio, is, пако(с)ти дѣю, препинаю,
пакощу2, 1

impeditus, пако(с)те(н)3, упразненъ,
возбраненъ,

impeditio, impedimentum, препона, воз-

бранение, пакощение,

impedo, as, подпираю,

impello, is, понуждаю,
impulsus, а, um, понужденъ,

impulsus, us, impulsio, понуждєние,
impefnjdeo, es, вѣшу на(д) и(н)шимъ4 5,

impendo, иждиваю, накладаю, видаю,

impensus, иждивенъ, ра(с)тупни(й)6,
impense, impendio, иждиве(н)нѣ,
impendium, иждивениє, ра(с)точєние,
impendiosus, ра(с)точающи(й),
impenetrabilis, непроходни(й),
impernata(e) agna(e), непе(р)нат(ъ)нии®

(овци, класи бєз©(с)тии,
impensibilis, нєра(з)судни(й),
imperceptus, нєпоняти(й),
impercussus, неударенъ, неуязвленъ,
imperditus, а, um, негубите(л)ни(й),

1 К І немає цього слова.
2 К І немає цього слова.
3 К I пакощенъ.
4 К I ... на(д) кимъ.
6 К I' правильно распутны(й); пор. П

распустный.
К 1 непе(р)натіе.

imperf[e]ctus, несове(р)шенъ,
imperfofsjsus, непрекопанъ, непребити(й),
imperitus, неи(с)кусни(й), невѣдоми(й),
imperjuratus, неклятвопре(с)тупни(й),
impero, as, повелѣваю,

imper[it]abund(us), повелѣвающъ,
imperator, повелите(л), кеса(р)1,
imperatrix, повелите(л)ница,
imperatori(us), ца(р)ски(й), повелите(л)-

ни(й),
imperiu(m), ца(р)ство, повеление,

imperiosus, повелѣвающъ остро,
imperiose, гордо,
impermissus, непопуще(н)ни(й),
impersonalis, бе(з)лични(й),
imperterritus, неустраше(н),
impertio, is, удѣляю, дѣлю,
impertitus, а, um, удѣленъ,
imperturbat(us), несмущенъ, неустра-

ше(н),
imperui(us), непроходни(й),
impesco, is, впущаю,
impetigo, is, лиша(й), струпъ,

154 impeto, is, нахожду, навѣтую, И

impetus, навѣтъ, стре(м)ление, насилие,
'

impetuosus, наси(л)ствующи(й), навѣт-

ни(й)3,
impetritus, бл7опоя(н)ни(й)2, -утве(р)-
жде(н),

impetro, as, impetras(s]o, умоляю, упро-
шаю,

impetratio, умоление,
impetrabilis, умолите(л)ни(й),
impe[x]us, нечесани(й),
impico, cis, на(с)моляю, смолю,

impiger, нелѣнивъ, юпа(с)ни(й), тща-

ливъ,

impigre, тщаливнѣ4,
impigritas, тщение, опа(с)тво6,
impilia, подвя(з)ки, плѣсни6,
impingo, приражаюся, водружаю,
impactus, водруженъ,
impactio, водружение,
impinguo, тучу, умащаю,

impius, нече(с)тиви(й), непреподобенъ,
impietas, нечє(с)тие, безбожне7,
impio, as, сквє(р)ню, нєчє(с)твую,
impiatus, (оскве(р)ненъ, юнєчє(с)тво-
ванъ,

1 Пор. К І цеса(р).
2 П правильно блгопостоАнный.
- К І правильно навѣтникъ.
4 К І тщаливѣ.
5 К I тщаніе, опа(с)нство.
6 Пор. К I плѣснь.
7 К I безбожіе, нече(с)тіе.
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implacabilis, неумолими(й),
implacatus, неумоленъ, неупрошенъ,

.implacidus, нелюбе(з)ни(й)1 неми(р)ни(й),
implano, as, прелещаю,
implanatio, преле(с)тие*,
impleo, es, испо(л)няю.
implexus, соплетенъ,

implico, as, ітрІісПо.соплѣтаю, шбививаю,
implicitur(us), соплѣтущи(й),
implicatio, соплѣтание, уя(з)вление,
implicite, вта(й), неявѣ

implicit(us), помраче(н)ни(й),
imploro, as, молюся, взиваю, шплакую,

imploratio, призивание,
implumis, непе(р)нати(й),
impluo, is, шждаю3, дожди(т),
implutus, a, u(m), шдожде(н), сомоченъ.

impluuium, подворие,
impluuia, риза дождевная, ску(т),
impluuiatus, четвєроуглни(й), сокоптѣ¬
ли(йк

impolitus, несочесани(й). нєкра(с)ни(й),
impolitia, неблгонравие,

impolite, неблгонра(в)нѣ, некра(с)нѣ,
impollutus, a, u(m), непокаля(н)ни(й),

йескве(р)ни(й),
impomenta, по(с)лѣдние вети, пищи,

impono, is, налагаю, задѣваю,
*54 impositus, а, um, вложони(й), //
зв*

impositus, us, impositio, вложение,

imposifiti(us), impositiu(us). вложени(й),
влагающи(й),

impositiua nomina. прилагате(л)ная
имена,

impostores, умопре(л)стители,
impostura, пре(л)щение,
imporco, as, бражджу4 *,

imporcitor, oris, браздител(ъ).
importo, as. вношу, поношу®,
importunus, a, um, неблговреме(н)ни(й),
безвремене(н)®,

importuos(us), безпри(с)танищни(й),
impos, малоумни(й), немощни(й)?,
impossib i 1 i tas, невозможно(с)т(ъ),
impossibilis, невозможни(й),
impotens, немощни(й), слаби(й).

1 К І н&любими(й)
2 К 1 прчле,(с)тіг, пре(л)щенїе; П на

місці цієї статті implanator првлстйтель.
3 К І правильно (йдождаю.
* К І бражужу (помилково), борону

волочу.
® К 1 правильно приношу.
К 1 бе(з)вр&м&(н)ны(й).

1 К І немощны(й), малоумны(й).

impotentia, немощъ,
impra(e)sentiarum, в сие время, зара(з),
impransus, нешбѣданъ,
imprecor, aris, проклинаю,
imprecatio, проклятие,
imprimo, is, нати(с)каю, изображаю,
impressio, изображение, наше(с)твие,
impresse, сти(с)не(н)ѣ, печа(л)нѣ,
improbus, improbulus, непреподобни(й),
злобъни(й),

improbe, лукаво,
improbitas, нєпреподобие, злоба,

лукавство,

improbo, as, хулю, изсуечаю,

improbatio, хулениє, порєчєние,
improbatus, порочни(й), нєи^кусниСй)1,
improbabilis, порочни(й), недово(д)ни(й),
improbfrjo, as, поношаю, укораю,

improcerus, невисоки(й),
improcreabilis, нєсотворите(л)ни(й),
improfessus, нечиновати(й), непописа(н)-

ни(й),
improlus, неприпущони(й) до уставу,

impromiscu(us), непомєшани(й),
impromfpjtus, неготови(й), косе(н),
impropero, спѣшуся, поношаю,

improperatus, непо(с)пѣшни(й),
improperium, поношение,

improprius, несвойственъ,
improsper, злополуче(н)2,
improtect(us), незащищенъ,
improuidus, несмотреливъ,
improuis(us), неначая(н)ни(й), несподѣ-

ва(н)ни(й),
improuise, improuiso, неначаа(н)но,
imprudens, немудръ, нєи(с)кусни(й),

155 imprudentia, невѣдѣние, неи(с)куство. //
imprudenter, неш(с)торожне,
impubes, юноша,
impubescens, младе(н)ствуя(й),
impudens, impudicus, безвсти(д)ни(й),
impedentia, impudencitia, безвсти(д)ство,
impudicatus, блудникъ, шскве(р)ненъ,
impugno, as, воюю, борю, побораю,
impugnatus, а, um, поборе(н), звоеванъ,

impugnatus, непреборими(й),
impugnatio, поборєние,
impuno, onis, бєзвстидни(й)3,
impunitus, нека(з)ненъ, непоказа(н),
impune, без казни,
impunitas, неказнениє, нєпоказание,

impurus, нечи(с)тъ,

1 К І помилково недово(д)ни(й).
* К І злополучны(й).
К І безвсти(д)ливїй.

228



impuratus, безче(с)тни(й), непрєподоб-
ни(й),

impure, скве(р)но, ме(р)зко,
impuritas, нечи(с)тота, блудъ,
imputatus, не©сѣчени(й),
imputo, as, причитаю, вмѣняю, виню,

imputresco, is, согниваю, порохнѣю,
imputridus, а, um, негниющи(й),
imus, по(с)лѣдни(й), надо(л)ни(й),
іпа.

іп, в(ъ), между, на, до,
inabruptus, непре(р)ва(н), непрето(р)-
же(н),

inabsolutus, несове(р)шенъ,
inaccessus, непри(с)тупни(й),
inadulabilis, нела(с)кающи(й),
ina(e)difico, назидаю,

ina(e)qualis, ina(e)quabilis, нерав¬
ной),

ina(e)quabilitas, ina(e)qualitas,
неравенство1,

ina(e)quo, соравняю,
ina(e)stimabilis, безцѣн(н)и(й),
ina(e)stuo, as, запаляюся, горю,
inaffectatus, непожаданъ,
inagitatus, inagitabilis, неподвижє(н), не-

потрасе(н).
inalbesco, бѣлѣю2 3,

inalgesco, зи(м)нѣю,
inalienus, нечуждъ,
inamabilis, нелюбезни(й),
inamaresco, is, горчавѣю,
inambitiosus, ненапосщє(н)8, нелюбоче(с)-

те(н),
inambulo, похожду,
inambulatio, похождєние,

inama(e)nus, нєвесели(й), посуплє(н),
55 inanimus, inanimalis, бездушни(й), //

3B
inanimatus, тожъ,
inanis, тщи(й), сує(т)ни(й), пра(з)ни(й),
inanitas, тщета,
inanicus, а, um, тще(т)ни(й),
inaniloquus, суєсловни(й)4,
inanesco, тощъ биваю, ©суещаю(с),
inanitus, испразне(н), тощъ,

inapparatio, неприготование,
inapertus, а, um, не©(т)крити(й), сокро-

ве(н),
inarculum, вѣтвъ шипчани(й),

1 К І ще маемо н&равно(ст).
2 К І зимнею помилково, бо

реєстрове inalgesco пропущено.
3 К 1 теж помилково нъпосщенъ; П

правильно нънапыщ&нъ.
К І суъсловг(с)ны(й).

inardesco, горю, ра(с)паляюся1,
inaresco, сохну,
inarefactus, а, um, сошшенъ,
inargentatus, а, um, посребренъ,
inargute, неухищре(н)нѣ,
inarguta sententia, неухищре(н)ная no'

вѣст(ъ),
inaro, as, посорую,
inaratus, не©рани(й),
inartificialis, нехудожни(й),
inascensus, восходъ,
inaspectus, невидимъ,
inassatus, a, um, припечени(й),
inassufejtus, не©би(н)нове(н)2,
inateres, братовая,
inattenuatus, неи(с)то(н)ченъ,
inaudax, ©бинующи(й)ся,
inaudio, слищу8,
inauditus, неслиша(н),
inauditus, глухи(й),
inaudiciuncula, сладкослишание,
inauersabilis, неухраними(й),
inauguro, as, посідаю, во(л)хвую,
inauguratio, во(л)хвование,
inauris, усерязи, наушница,
inauritus, безухи(й),
inauro, позлащаю,
inauratus, a, um, позлащенъ,
inaurator, позлатите(л),
inauspicato, неблгополучнѣ,~
inauspicatus, a, um, нєблгополучни(й),
inausus, несмѣли(й), ©бинующи(й)ся,
inc

inclajedu(us), несѣчени(й), запу(с)ни(й),
incalesco, теплѣю,
incalefacio, согрѣваю, теплю,
incallidus, а, um, нехи(т)ри(й), некова-

ре(н),
156 incalo, is, взиваю, //

incandesco, согрѣваюся,
incanto, as, ©баваю, чарую,
incantatio, ©бавание, чарование,
incantator, ©бавате(л), чаровникъ,
incanus, сѣдиви(й),
incanesco, сѣдѣю,
incapistro, юбуздаваю, ©буздѣю4, ©б-
ротѣю,

incassum, всуе,
incastigatus, а, um, ненаказанъ, непо-

каранъ,
incauo, as, до(л)баю, извааю,

1
К I роспаляю.

2 К I правильно нельбикновгнъ.
3 К I нъслишу.
4 К І немає цього слова.
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incautus, a, um, небрежникъ1, нєбреги(й)2.
jjicedo, is, гряду, иду.
incessus, US, ШЄ(с)ТВИЄ; хождение,

incesso, is, нападаю, стужаю, утѣсняю,
incelebris, нє(с)ларни(й),
incelebrat(us), a, um, непохвале(н), не-

то(р)жє(с)тве(н)3,
incendo, запаляю, сожигаю,

incensio, запалениє, сожжение4 *,

incendiari(us), запалител(ъ),
incensus, безцѣненъ,
incerno, as, пресѣваю, цѣжу,
incerniculum, решето6,
incero, is, вощу, навощаю6,
incertus, а, um, неи(з)вѣстни(й)7,
incerto, as, неи(з)вѣствую8,
incestus, us, казиродстро, блу(д) с(ъ)
сро(д)ницами9,

incestus, а, um. нєчи(с)ти(й), бе(з)закон-
(н)ни(й)10 11,

inceste, скве(р)нѣ1х,
incesto, as, блужу спокрєвняю12,
incestuos(us). блудникъ скрєвнитє(л)13,

1 К І небреженъ.
2 П нижче маємо ще incaute неюст-

рожнѣ, несмотреливѣ.
3 К І помилково недо(л)же(с)тве(н).
4 К І помилково за(з)женїе; в К І після

цієї статті ще маємо incendiu(m) пожа(р),
запаленіє.

6 Нижче цієї статті написано incero, is
вощу, навощаю, але виправлено знову
на іпсег(п)о пресѣваю, цѣжу;
incerniculum, неизвѣстни(й) виправлено на

решето.
'

6 Перед перекладом закреслено
неизвѣстной).

7
Перед перекладом в оригіналі

підкреслено (знято) казиро(д)ство, блудъ
с(ъ) сро(д)ницами.

8 Перед перекладом в оригіналі
підкреслено (знято) нечи(с)ти(й), бе(з)-
зако(н)ни(й).

8 Перед перекладом в оригіналі
підкреслено (знйто) скверни (й).
10 В оригіналі перед перекладом

залишено невідзначеним помилкове блужу
спокрєвняю.

1

11 Після цього в оригіналі підкреслено
(знято) помилкове блудникъ спокревни-
те(л). Всі виправлення зроблено
почерком, подібним до основного.,
12 К.І теж помилково спокревляю, хоч у
П правильно с(ъ) покривною.
13 к І правильно з кревною.

- incestificus, казиродъ, блудникъ*,
inchoo, as, начинаю,
inchoatus, a, um, начати(й),
inchoatiua uerba, начинате(л)ния гли,
inc[i]do, нарѣзую,
incisus, нарѣза(н),
incisio, incisura, incis(us), us, нарѣзание,
incise, incisim, дробно,
incidu(us), a, um, несѣкоми(й),
incido, is, впадаю, потикаюся2,
inciens, по(д)ложница3,
incile, is, пори, потокъ4,
incilo, as, укоряю, досаждаю, обли¬

чаю,

incingo, is, препоясую,
56 incino, is, пою кра(с)но, спѣваю, //

3B-
incentio, пѣние,
incentiuus. начинающи(й),

побуждающими),
incipio, is, починаю, начинаю,

inc[o]eptu(m), начало, начатокъ®,
incfojeptio, начинание, начатие,

incfojeptor, начинатє(л),
inc[o]epto, as, начинаю,

incita, a(e), убоже(с)тво,
incit[e]ga, покривало вина, кружокъ,
incito, as, раздражаю, наущаю®,
incitatus, подвиженъ, раздраженъ,
incitatio, incitatus, us, стрє(м)ление, раз-
дражениє,

incitate, устремите(л)нѣ,
incitabulum, побудка, наущениє,
incitus, a, um, скори(й),
inclamo, as, inclamito, во(с)клицаю, при¬
зиваю, кричю7,

inclareo, inclaresco, прославляюся,
inclemens, немило(с)тиви(й), люти(й)8,
inclementia, нємилдсе(р)диє, же(с)то-

ко(с)т(ъ),
inclino, as, прикланяю,
inclinatio, inclinamentu(m), inclinatus,

us, приклонение,
includo, is, заключаю, затворяю,
inclusio, заключениє,
inclusia, хитонъ,

1 К I блудникъ, казиродъ.
2 П нижче маемо ще статтю incidens

в(ъ)падающій.
3 Пор. П полбжница.
4 К I правильно корито, токъ.
6 Пор. П начатое.
6 П маемо ще побуждйю.
7 К I восклицаю, кричу, призиваю.
8 П нижче маемо ще статті inclemen-

Ussimus лютѣйшій, inclementer : мотѣ.

230



inclytus, a, u(m), знаменити(й),
нарочитий),

incoactus, а, ит,гдоброво(л)ни(й), непри-
нуж(д)ни(й)х,

inca(e)nis, невєчеравши(й),
incogitans, нера(з)мишляющи(й),
incogitantia, йеразмишлєние,
incogitatus, неразми(с)лни(й)12,
incogitabilis, тожъ,
incognitus, a, um, незнаеми(й),
incohibesco, is, яєвозбраняю,
incoibilis, нєсма(н)ни(й)8, нєхождє(н)-

ни(й)
incolo, is, вижу4*, обитаю, населяюся,

incola, ©битате(л)6, насе(л)никъ, при¬
шлецъ,

incolatus, us, житє(л)ство, пришє(л)-
СТВИ8,

incolorate,- бєзша(р)но, мрачнѣ,
incultus, a, um, неи(с)правле(н), нє-

украшє(н),
incultfus], us, нєрадение, нєбрежение,
incolumis, здравъ, цѣлъ,
incolumitas, здравие, цѣло(с)т(ъ),
incombustibilis, несогаряєми(й),
incomes, tis, бездружни(й),

157 incomitatus, a, u(m), непослѣдуеми(й), //
incomis, нєючеса(н), неукрашє(н), диви(й),
incomitas, без друга ше(с)твие, нєи(с)-

куство,
incomitio, as, в сонмъ иду,
incom(m)endatus, a, um, нєпохвале(н),
небреженъ,

incommodum, тщета, вредъ,
incommodus, вре(д)ни(й),
incom(m)oditas, безвремение, препона,
пако(стк

incommoao, as, повреждаю, врежу,

incom(m)odatio, повреждение, неудово-
ление,

incom(m)une, обще, купно,
incompactus, неложни(й), неспое(н)-

ни(й)в,
incomparabilis, неравните(л)ни(й)7,

неравной),
incompertus, а, um, неизвѣстни(й),

незнаемъ,

1 К I правильно непринужденъ.
,

2 К І помилково нера(з)милны(й).
3 П правильно неслийнный.
* П правильно живу.
8 К I (йбывате(л).
®,Пор. П incompactum неслбжное, не-

споеное.
I П правильно нгсравнйт&лный. 1

incompositus; а, um, неложни(й)1,
нестроенъ, несочиненъ2,

incomprehens(us), а, um, непо(с)тиже(н),
необятй(й),' ! '

incomprehensibilis, непо(с)тиже(н)8, нео-

бе(м)ле(н),
incomptus, неукрашенъ,
inconcessus, а, um, нєпопущє(н), воз-

бране(н),
inconcilio, as, раздражаю, разараю,
inconciliate, неразми(с)лнѣ,
inconcinn(us), а, um, неблгочине(н)4,
безмѣстни(й)8,

inconcinne, inconcin(n)iter, неустрое(н)нѣ,
inconcussus, непотрясе(н), . неподви¬
жимъ,

inconditus, неустроенъ, неуслажденъ,
incondite, безчин(н)о,
inconditus, а, um, несладки(й),
inconfessus, а, um, неи(с)повѣдавши(й),
inconfusus, несмѣтенъ, неслия(н),
incongelabilis, незме(р)3аеми(й)в,
incongruens, tis, нелѣпи(й), несогла(с)-

ни(й),
inconniuens, tis, непомизая(й) ©чима,
inconsci[u]s, невѣди(й)2,
inconsequentia, непо(с)лѣдование,
inconsolabilis, неутѣшни(й),
inconstans, непо(с)тоя(н)ни(й), нестатеч¬

ний),
inconstantia, непо(с)тояние, нестроение,
inconsuetus, ней)бинове(н),
inconsultus, безсовѣтни(й), безумни(й)8,
inconsulto, inconsulte, -tim, неразми(с)-
лнѣ, несовѣтнѣ,

inconsumptus, неиждивенъ, неи(с)тро-
шенъ, :

inconsutilis, несошвенъ,
inconsiderat(us), а, um, неразмй(с)лни(й),

не(с)ми(с)ленъ,
incontaminatus, непорочни(й), не(с)ми(с)-
ленъ®,

incontent(us), неналяченъ, неустроенъ,

1 П правильно несложный.
2 П нижче маемо ще статтю

incompositi нечинні*.
8 П правильно непостижимый.
4 К I неблгочененъ.
П перед цим маемо ще неустрое(н).
К І помилково нгзмг(р)цагмїй [?].

7 В оригіналі після складу -ди-

закреслено склад -ми; К І нгві>ди(й)ми(й)
[?]; П «есвѣдблГв;

8 К І бг(з)розумны(й).
8 К І правильно нгсквг(р)нгнъ.
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incontinens, несодержанъ, невозде(р)-
жникъ1 2 *,

incontinentia, невозде(р)жание,
Inconueniens, неприлични(й), несогласу-
ющи(й), И

157 inconuenientia, нелѣпота, неприе(м)-
зв- но(с)т(ъ), несогласие,

incoquo, is, варю*,
incoctus, несваренъ,
incoctilia', побѣленнѣ сосуди соловомъ,

incordio, as, усе(р)дствую,
incorporalis, incorpore(us), безтеле(с)-

ни(й),
incorporo, as, втѣляю,

incorrect(us), неи(с)правленъ,
incorruptus, нера(с)тлѣненъ, цѣлъ,
incoxo, as, на удесе(х) сижу турски,
increatus, несотворе(н), несозданъ,

increbresco, розглашаю(с), промчеваю(с),
incredibilis, неподобовѣрите(л)ни(й),
славни(й)8 *,

incredibilitas, маловѣрие, невѣрие4 * *,

incredul(us), невѣренъ, маловѣренъ,
incrementum, возра(с)тъ, размножение,
increpo, as, запрѣщаю, кличю, грохоту8,
increpit(us), во(с)кликнове(н), запрѣще(н),
increpio, increpito, as, укаряю, (обличаю,

incresco, возра(с)таю,
increscentia, а(е), возраіцение,
incriminatio, непорочно(с)т(ъ), беззло¬

бне,
incruentatus, несокровавле(н),
incrusto, as, побѣляю, повапляю,

incrustatio, побѣление,
incubo, as, incubito, лежу, прилегаю,
возлегаю,

incubit(us), us, сѣдение на я(й)ца(х),
возложеніе,

incubatus, us, incubatio, тожъ,

incubones, прилежитєли,
incubus, і, недугъ внощи душащи(й),
incudo, is, исковую, кую,
inculpatus, непорочни(й), неповиненъ,
incumba, а(е), подпора. сто(л)пъ, по(д)-

лога8.

1 К I нбво(з)держи(м), а після цього
пізніше дописано неде(р)зивый.

2 К І неварю; не- ніби написано

пізніше; пор. П варю.
3 П правильно ложный.
4 К І немає цього слова; П нижче

маемо ще статтю incredibiliter нееувѣ-
рителнЪ.

8 К І тільки запрещаю, кричу
(помилково).

8 К I по(д)лога, сто(л)пъ по(д)пора.

incumbo, is, налягаю1,
incunabula, orum, колиба, ложе8,
incuratus, пренебреженъ, презрѣнъ,-
incuria, небрежение,
incurios(us), incuri(us), нерадящи(й)8,
incurro, is, incurso, набѣгаю, впадаю,
incursio, incurs(us), us, наше(с)твие, наяж-

дение, сряща,

incursim, скоро,
incuruiceruicus, сличенъ, приклоненъ,
incuruus, криви(й), сличенъ,

incuruo, as, incuruesco, сляцаю. прикло¬
няю, кривю,

incus, dis, накова(л)ня,
incuso, as, пое(м)лю, наваждаю, юглую4,
виню,

158 incusatio, пое(м)ление, шбвинение8, И
incusus, а, um, уковани(й),
incustoditus, а, um, нєсохране(н), без

стра(ж)в,
incutio, вбиваю, ударяю,
incussus, а, um, ударе(н)ни(й), убити(й),
incussus, us, incussio, ударєние, убитиє7,
indago, as. слѣдую, изобрѣтаю, ощущаю,
ind
indagatio, изслѣдование,
indagator, изслѣдите(л), и(з)и(с)кате(л),
ловецъ,

indago, nis, сѣти пропятие, слѣдование,
inde, о(т)нюду8, о(т)туду,
indebitus, неви(н)ни(й), недо(л)жни(й),
indecens, нелѣпи(й), неприлични(й),
indecet, нелѣпо, нелѣтъ,
indeclinabilis, некланяеми(й),
indeclinatus, а, um, неклоненъ,

indecor, oris, безобразне, безмѣтие8,
indecorus, нелѣпи(й), безобразни(й)10,
indefatigabilis, неутрудими(й),
indefensus, неза(с)тупле(н),

1 К І нижче цієї маемо ще статтю

incun[c\tabilis непороче(н) (помилково),
скори(й); П правильно некосненъ,

скорый.
2 П після цього слова маємо ще

(отроча (т).
8 П нижче маємо ще статті incuriosi

небреженнЪ, incurius нерадивъ.
4 К І помилково соглую.
8 В оригіналі над о помилково

надписано т.
8 Пор. К І без стражи.
7 К I біеніе.
8 Пор. П (о (т)нуду.
8 К I правильно бе(з)містїе.

10 К І помилково безобрати(й).
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indefessus, неутруженъ,
indefesse, без труда
indefinitus, неюпредѣле(н),
indefletus, несоплаканъ,

indeflexus, неприклоненъ,
indeiectus, неизве(р)женъ,
indelebilis, неизглажденъ,

indelibatus, невкусенъ, неприча(с)те(н),
indemnatus, несосужденъ,
indemnis, безвре(д)ни(й), незлобивъ,
indemnitas, безвредие, незлобне,
indeploratus, несоплака(н)ни(й),
indeprauatus, нераСсуглѣненъ1.
indeprecabilis, неумолими(й),
indeprehensibilis, непо(с)тижими(й),
indesertus, не<в(с)тавле(н)ни(й),
indeses, нелѣнивъ,
indesinenter, непре(с)та(н)но,
indetonsus, несо(с)триженъ,
indico, as, указую, изявляю2 *, возвѣ¬
щаю,

indicatus, изявленъ, указанъ,
index, cis, указател(ъ).
indicium, indiculu(m), indicina, изявле-

ние, указание, знаменне8,
indicatio, тожъ,
indicatiuus, изявите(л)ни(й), указате(л)-

ни(й),
indicatura, тожъ, цѣна,

158 indictus, несказаненъ4 * * 7. И
3B indictus, возвѣщенъ,

indico, is, указую, изявляю, возвѣщаю,

indictio, nis, заповѣдъ, поборъ, цѣна,
indictiu(us), возвѣще(н)ни(й),
indidem, ш(т)туду же,

indies, днь о(т) дня,
indifferens, неразличны(й)8,.
indifferentia, неразличие,
indigena, туземецъ, сожите(л),
indigenit[al]us, сожите(л)ни(й), домо¬

вой),
indigeo, требую, со(с)кудѣваю,
indigentia, недостатокъ,
indigus, недо(с)таточни(й),
indigestus, неро(с)положенъ, нера(з)лич-

ни(й)®,
1 К 1 нерастлінъ.
2 К І помилково уявляю.
8 Пор. П нижче окремо indiculum

то(ж), указъ.
4 К І помилково ненаказаненъ.
8 Статті indidem, indies. indifferens

написано іншим почерком.
6 Пор. П бе(з)чинный; П нижче маємо

ще статтю indigeste бе(з)чинно,
нестройні .

indigetes, безжители1,
indigito, називаю, указую пе(р)стомъ,
indigitamenta, книги пипи(с)ти(н)ския2,
indignor, aris, гнѣваюся, негодую,
indignans, indignat(us). негодующи(й),
гнѣвливъ,

indignatio, негодование, прогнѣвание,
indignabundus, негодующи(й),
indignus, недо(с)то(й)ни(й),
indignitas, indignatio, недо(с)тои(н)ст-

во,

indiligens, несопа(с)ни(й)8, нерадивъ,
indiligentia, не<впа(с)тво, небрежение,
indi[p]isco, indepto, стяжаю, получаю,

indeptus, стяжанъ, полученъ,
indirectus, непро(с)ти(й), неи(с)прав-

ле(н),
indirept(us), нево(с)хищенъ,
indiscriminatim, неразстве(н)нѣ,
indisertus, неблгогливи(й),
indiserte, некрасорѣчне4,
indisposit(us), нера(с)положенъ,
indissimil[limu]s, неподобни(й),
indissolutus, нераздрѣшенъ,
indistinctus, нераздѣле(н), неразственъ8,
indistrictus, неуязвле(н),
indiuiduus, indiuisus, нераздѣлни(й)8,
indiuisibilis, нераздѣлими(й)?,
indiuuls(us), несото(р)женъ8,
indo, is, вдаю, влагаю,

inditus, вложенъ,
indocilis, indoctus, ненаучите(л)ни(й),

некни(ж)ни(й)9,
indoleo, болѣзную, жалѣю10,
indolentia, безболєзние11.

1 П правильно богочеловіцы. нбожи-

тели.
2 К 1 паписти(н)скіи епп(рс)скии [?];

П папистицкїи.
8 К І помилково неопаснивь.
4 Пор. П некрасорічїві.
8 П нижче маємо ще статтю indistincti

нера(з)личні, нестройні.
8 Нижче у П маємо ще статтю indi-

uidue нера(з)ділні; окремо indiuisus не-

ра(з)ділень.
7 Пізніше іншим почерком дописано

нера(з)лученный.
8 П правильно не<й(т)т6рженъ.
9 П нижче маємо ще статтю indocti

некнижні.
10 К І жалую.
11 В оригіналі літеру л виправлено

із ж; пор. К І бе(з)боленїе-, П бе(з)бо-
лізнїе.
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indoles, природа блгому1, прили(ч)-
но(с)т(ъ),

159 indomitus, indomabilis, неукроче(н), не-

усмиренъ, //
indotatus, бєзви(н)ни(й)2,
indubito, усумнѣваюся,
indubitatus, indubitabilis, нєсумнитє-
ленъ3, 1.

inducia(e), arutn, примиренне, ми(р),
induco, cis, привожу, ввожу,
inductio, induct(us), us, приведєниє4, во-

ведєние, . v
' "і- '

indugredi рґо ingfedi, вни(й)ти,
indulco, as, indulcoro, as, ослаждаю,

indulgeo, (ослабляю о(т)ради, о(т)пущаю,
удовляюся5 *;

indulgeor, (ослаблє(н) биваю,
indulgens, прощающи(й), попущающи(й),
indulgentia, indulgitas, (о(т)пущєниє,
прощенне, .

indulgenter, мякко, легко,

induo, is, (облекаю, (одѣваю,
indutus, us, indumentum, (одѣяние,
(одежда,

indut(us), a, um, (одѣянъ,

indupedo pro impedio, пако(с)т(ъ) творю,

пєрєшкожаю,
induperator, кєса(р), ua(p), повєлитє(л),
induro, indureo, (оже(с)точаю, тве(р)дѣю,
indusium, срачица, хитонъ®,
indusiarius, хитоношвецъ,

indusiat(us), в хито(н) (облечє(н),
industria, (опа(с)тво, проми(с)лъ,
industri(us), (опа(с)ни(й), тщаливъ, про-

ми(с)лни(й),
indu[v]ium, кора на деревѣ,
іпе
inebra(e), птици вол(ш)єбния,
inebrio, as, inebrior, упояю, упиваюся,
inedia, гладъ, воздє(р)жание, по(с)тъ,
inedi[t]us, неснѣденъ, неизданъ,

ineffabilis, неи(з)глаголанъ7 8,

inefficax, недѣ(й)стве(н),
ineffigiat(us), неи(з)ображенъ®,
inelaboratus, несодѣла(н), художни(й),

П точніше природа приклонна к

блому.
2
Пор. П бе(з)вѣнный.

3 К I неусумнителенъ.
4 К І немає цього слова.
6 К I и>(т)ради ослабляю, а>(т)

пущаю, прощаю, удивляюся (помилково).
® К I хитонъ, срачица.
7 К І пізніше іншим почерком

дописано неизрече(н)ни(й).
8 К I неиза>браже(н)ни(й).

inelega(n)s, небЛЬолѣпи(й),
ineluctabilis, непоборими(й),
inemendabilis, неи(с)правле(н)ни(й),
inemorior, умираю при чесо(м),
inemptus, некупле(н),
inenarrabilis, inenarraftujs, нєсказа(н)-

ни(й), нєи(з)рєчє(н)ни(й),
> inenodabilis, нера(з)рѣшите(л)ни(й)1,
ineo, is, inito, as, вхожду,
initus, us, смѣшение, сошє(с)твиє,
ineptus, бля(д), кощунъ, шутъ,
ineptio, is, бляду, блядословлю,
ineptia, блядословие,

159 inepte, кощу(н)нѣ, безумнѣ2, //
3B'

inequitabilis, неяздатє(л)ни(й)3,
inermis, inermus, безоружни(й), бєзбро(н)-

ни(й),
inermo, as, изоружаю4, бро(н) совлекаю,

inerro, as, блужу,
iners, tis, безхудоже(н), невѣжа, гню(с),

нєтя(г)5,
iner[ti]a, невѣже(с)тво, гню(с)тво,
inerftijcula [vitis], нєпяная лоза,

ineruditus, a, um, необученъ,
inesco, as, присуждаю®, уловляю,
ineuitabilis, нєухроними(й),
inexsaturabilis, нєнасищє(н)ни(й),
inexcogitatus, несмишленъ,

inexcultus, неукраше(н), неудобренъ,
inexcusabilis, нео(т)реченъ, безо(т)вѣт-

ни(й),
inexercitatus, необученъ,
inexhaustus, неи(с)черпанъ,
inexorabilis, нєупросими(й),
inexpectatus, нечаянъ,
inexperrectus, нево(з)бужденъ,
inexpertus, нєи(с)кусни(й),
inexpiabilis, нєумолитє(л)ни(й),
inexplanatus, неи(с)то(л)кованъ,
inexplebilis, inexpletus, неи(с)по(л)ненъ,

неситъ,

inexplicabilis, inexplicitus, нераздрѣ-
шими(й), неи(с)то(л)кованъ,

inexploratus, невѣдомъ, нєи(с)кусни(й),
inexpugnabilis, непобори(м), непобѣдимъ7,
inexputabilis нєи(с)читаєми(й),

1 К І пізніше іншим почерком
дописано неи(з)глагола(н)ный,
неисповѣдимый.

2 К І блядословнѣ.
3 П правильно нея(з)дйтелный.
4 К І изоружую, броню совлекаю.
5 К І помилково непланъ; П непіанъ.

® П правильно прилуждаю.
і К І неподобѣдимъ, непотребни(й)

(помилково).
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inextinctus, неугашенъ,
inext[i]rpabilis, нєи(с)коренени(й),
inextricabilis, неразвязанъ, неразрѣшенъ,
inexsuperabilis, непобѣдими(й)1,
inf
infabre, нехудожне, нехитъро,
infabricatus, неустроенъ, несочиненъ,

infacetus, нерадо(с)тотво(р)ни(й),
infacetia(e), нєрадо(с)тотворєния, посуп¬

лений,
infacundia, некрасоглаголание2,
infacundus, некрасоглаголивъ,
infamis, безче(с)тенъ, безславни(й),
infamia, безче(с)тие, безславне,
infamo, as, безчещу,
infamatus, безчещенъ, безславни(й)3,
infans, сущи(й)4 * * 7, о(т)роча, дѣтище,
infantia, дѣтство8,
infantaria, породѣля, роженица,

160 infantilis, дѣтищни(й), о(т)рочищни(й), И
infarcio, натикаю,
infatigabilis, неутружденъ,
infatuo, as, изумляю, обучаю8,
infauorabilis, неприязни(й),
infaustus, неблгополучни(й),
infectus, несодѣланъ, несове(р)шенъ,
infensus, неприязни(й)?, ненавѣсте(н),

гнѣвенъ,
infense, враждебнѣ, со гнѣвомъ,
infenso, as, враждую, прогнѣваюся,
infer pro infra, долѣ,
inferia(e), же(р)тви за уме(р)ши(х), по-

ми(н)ки,
infernas, tis, надо(л)ни(й)8, нижни(й),
infernus, адъ,

inferne, долѣ, низу,
infernalis, подзе(м)ни(й), адски(й),
infero, вношу,
inferus, низки(й), до(л)ни(й),
inferi, orum, подзе(м)ни(й), адски(й),
inferior, inferius, нижши(й),
infimus, нижа(й)ши(й)8, до(л)нѣши(й),
по(с)лѣднѣ(й)ши(й),
1 К I дописано непобѣждаеми(й).
2 К 1 нгкрасогланїя.
3 К І немає цього слова; у К І нижче

цієї статті ще маємо infandus неизрече(н)-
ны(й), непреподобни(й); П вище маємо

іце статтю infamissime бе(з)честнѣиши.
4 К f сущее [І]; П правильно с(ъ)сущій,

(а(т)роч&, дить, дѣтище.
8 К І дитинство.
8 К І обураю [?J; П правильно юбуйю.
З К 1 неприя(з)ненъ.
8 К І помилково падо(л)ни(й).
К І на(й)нижсиы(й).

infimates; людяне, люде по(д)лѣ(й)шие,
infimo, as, смиряю, понижаю1,
inferueo, врю, киплю,
inferuefacio, сваряю,
infestiuus, нерадо(с)тотво(р)ни(й), неу¬
тѣшной),

infestus, неприязне(н), враждебни(й)2,
infesto, as, нахо(ж)ду, нападаю, пу¬
стошу,

infestatio, нашествѣе, плѣнение,
infeste, вреднѣ,
infibulo, as, спояю,

infficetjissime, злоключнѣ(й)ши, ока-

я(н)нѣ(й)ши3,
inficio, омочаю, врєжду, скве(р)ню,

наказую4,
infectus, us, повре(ж)денъ, напоенъ,

растлѣнъ,
infectus, us, напоение, шарование,
infectores, шаровники, красители,
inficior, о(т)рицаюся,
inficialis, о(т)рицате(л)ни(й), .

inficiatio, о(т)рицание, о(т)ве(р)жение,
infidus, infidelis, невѣренъ8,
infidelitas, невѣрие8,
infigo, is, во(н)заю, водрузаю?,
infixus, во(н)зенъ, водруженъ,
infindo, ра(с)цѣпляю, ра(з)дираю8,
infinitus, infinibilis, безконечни(й),
infinite, infinito, безконечнѣ,
infinitas, infinitio, безконечне, неопи¬

санне,
160 infinitiuus, неопредѣле(н)ни(й)9, H
зв* infirmus, infirmatus, немощни(й), изне¬

моженъ,

infirmitas, немощъ,
infirmo, as, ослабиваю, повреждаю10,
infirmatio, изнеможение,
infirme, немощнѣ,
infit, начинаетъ,

inflammo, сожигаю, ра(с)паляю11,

1 К І помилково понужаю.
2 К I враждебенъ.
3 К І в кінці обох слів закреслено

зайву надрядкову .й.
4 К І правильно намазую.
8 К І невѣ(р)ны(й).
8 Пор. П невѣрство. ,

7 П правильно водружаю.
8 В оригіналі слово виправлене з

ра(з)дѣляю.
9 П infinitiuus modus, неатредѣлен-

ное наклоненіе.
10 К I повреждаю, (йслабываю.
11 К I запаляю; П запалі&ю.
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inflammatio, запалєниє1, сожжєние,
infecto, is, преклоняю,
infelxus, преклоненъ,
inflexus, us, inflexio, преклонение,
inflexibilis, преклоните(л)ни(й),
infligo, is, ударяю,
inflo, as, надимаю, напищаю, кичу,
inflatus, напищенъ, го(р)ди(й),
inflatio, inflatus, us, надмениє, кичєние,
напищение,

influo, втѣкаю, вплаваю,
influentia, вплиненіе, втеченіе,
infodio, вкопую,
inffojecundus, непло(д)ни(й),
inffojecunditas, неплодство8,
inffojelix, злополучни(й), ©кая(н)ни(й),
inffojelicitas, злополучение, ©кая(н)-

ство,

inf[o]el icito, as, юкаеваю, злополучна

творю,

informis, безобра(з)ни(й), ме(р)зки(й),
informo, as, изображаю, обучаю8,
informatio, изображение, обучение,
inforo, as, позиваю, поє(м)лю, ве(р)чю,
прове(р)гую4 * *, по ри(н)ку ро(з)ношу,

infortunatus, бѣдни(й), окая(н), злопо¬

лученъ,
infortunium, infortunitas, окая(н)ство,
злополучение,

infra, долѣ, низу,
infractus, сломле(н), сокрушенъ,
infractio, сло(м)ление®, прело(м)ление,
infrafejno, as, обуздаю,
infrfajenatus, infrjajenus. необузданъ,
infragilis, несломими(й), несокрутими(й),
infra(e)mo, infra(e)ndeo, шатаюся, воплю,

скрегощу®,
infrfejndes, бе(з)зубниѣ дѣти?,
infrequens, неча(с)ти(й),
infrequentia, рѣдко(с)т(ъ), неча(с)то(с)т(ъ),
infriata, ра(з)драбле(н)ная,
infrico, as, натираю8, сотираю,

1 П спаленїе.
2 К І перед цим словом ще маємо

неплодіе.
8 Пор. П перед цим словом маємо ще

сѣннопишу.
4 К І немає цього слова; П дві статті:

друга правильно inforo верчю,
проверчую.

8 К 1 після цього слова ще маємо

сокрушеніе.
в
Пор. П дві статті: друга

infrendeo скрєжещю.
і К І помилково бе(з)сту(д)нїи лѣта.
8 К І помилково натикаю.

infrigo, пряжу,
infringo, ламлю, сокрушаю,
infrio, as, раздрабляю,
infructuosus, неполезни(й),

*бі infrunitus, невѣжа, бу(й), неукъ1, И
infuco, as, ра(с)творяю, притворяю,
infula, увя(с)ло,
infulatus, увя(с)ломъ2 вѣнчанъ, увя(с)-

ле(н),
infultio, is, натикаю, водружаю,

infulgens, бли(с)тающи(й)ся,
infumo, as, юди(м)ляю, ди(м)лю,
infum[i]bulum, коминъ,
infundo, is, наливаю, вливаю,

infusio, infusus, us наливаніе,
infundibulum, наливало, наливка, изли-

ва(л)ница, Ле(г)3, "г,
infurnibulum, лопата хлѣбовая4,
infusco, исмагляю,

infuscus, смагли(й),
ing
ingelabilis, неоледѣваеми(й),
ingemino, сугублю, согубствую8,
ingemo, ingemisco, стеню, вздихаю®
ingenero, as, враждаю, всаждаю,

ingenjijculor, aris, колѣна прикло¬
няй,

ingenium, разумъ, юстроумие.
ingeniosus, юстроразумни(й),
ingens, голѣми(й), велики(й),
ingenuus, ingenuatus, свободни(й), при-
и(с)крни(й),

ingenuitas, свободие7, блгородие,
ingero, вношу,
ingestus, вношени(й),
ingestabilis, вносите(л)ни(й),
ingigno, вра(ж)даю,
ingitas, юскудство, убозство,
inglomero, свиваю, совокупляю,

inglorius, безславни(й),
ingluuies, юбядение, чревобѣсие8,
ingrafnjdesco, дебелѣю, величе(с)твую,
ingratus, ingratificus, неблгодаренъ, не-

прие(м)ни(й),
ingrate, ingratis, по нуждѣ, недобро-

хо(т)нѣ.

1 К І ще маемо бе(з)сту(д)ны(й).
2 К І помилково увясло(н).
3 П правильно Леви(т).
4 Пор. П хлѣбная.
6 К I усугубляю.
8 К І пізніше іншим почерком

дописано сово(з)дыхаю.
? К I свобода; пор. П свобода.
8 К І немає цього слова.
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ingrauo, as, ingrauesco, юта(ст)чаю. тя(ж)-
ки(й)1 биваю,

ingredior, вхожду,
ingressio, ingressus, US, ВХОДЪ,

ingruo, is, належу, приближаюся, навѣ-

тую, нападаю,

inguina, сра(м)ни(й) удъ собоего полу,
inguinaria, звѣздки трава,
ingurgito, обядаюся, упиваюся2, чрево-
неи(с)товлюся,

ingustabilis, ingustatus, невкусите(л)ни(й),
нєвкушє(н),

inhabilis, неключими(й), недосужи(й),
inhabitabilis, не<вбите(л)ни(й). ненасе¬

ленъ3,
inha(e)reo, inh[a]eresco, углибаю,

прилѣпляю^),
>61 inhalo, вдихаю, И
3B'

inhibeo, удє(р)жаю, во(с)хлащаю, во(с)-
тягаю,

inhio, as, зияю, похо(т)ствую,
inhiatio, похотѣние,
inhonestus, нече(с)тни(й), неславни(й),
inhonestas, inhonestamentu(m), безче(с)-
тиє, ме(р)зост(ъ)4 *,

inhonesto, as, осмражаю, бєзчешчу,
inhonoratus, inhonorus, безчественъ,
inhorreo, содригаюся,
inhospit(us), inhospitalis, необите(л)-

ни(й), нєстра(н)ноприе(м)ни(й),
inhospitalitas, нестра(н)ноприє(м)ство,
inhumanitas, бєзчлчіе, нечлколюбие®,
inhumo, погрѣбаю,
inhumatus, погребенъ,
inibi, тамо,
ini

inigo, вганяю,

inijcio, iniecto, в(ъ)ве(р)гаю, вмѣняю*,
iniectus, us, iniectio, в(ъ)ве(р)жение,
inimicus, врагъ, супо(с)татъ7,

162

inimicus, a, um, вражи(й), супо(с)та(т)-
ни(й),

inimicitia, вражда,
inimico, as, inimicor, враждую, непри-

я(з)н(ъ) имамъ,

inimice, inimiciter, враждебнѣ,
inimi[t]abilis, неподражатє(л)ни(й),
ininde, ю(т)туду
iniquo, as, повреждаю, воздвизаю1,

iniquus, нвравни(й)2 бєз(з)ако(н)ни(й),
неправи(й)3,

iniquitas, беззаконіе*, нече(с)тїе,
inique, без(з)ако(н)нѣб,
initium, начало,

initio, as, посідаю, починаю,

initiamenta, начало, катехизи(с).

iniucundus, не(с)ладостны(й),
iniucunditas, неблгопрїятие, нєприя(знь).
iniudicat(us), неосужде(н),
iniuges hostia(e), неупружныя* же(рт)вы
iniungo, is, сопрягаю, связую,
iniu(rjat(us) неклены(й)ся,
iniuria, обида,
iniurios(us), обидящи(й),
iniuriose, обидимѣ,
iniuri(us), непреподобны(й),
iniuss(us), неповелѣ(н), само(в)ла(с)т-

ны(й),
iniustus^ неправе(д)ны(й),
iniustitia, неправда,
innascor, враждаюся?.
пп

nnato, as, плаваю, //

nnauigabilis, нєплавате(л)ни(й)
nnecto, as, соплѣтаю, союжаю,

nnitor, усилую, подпираюся,

nno, as, плаваю, плову8,
nnabilis, неплавате(л)ни(й),
nnocens, незлобивъ,
nnocentia, незлобіе9.

1 К I правильно отягчаю, тяжшы(й)
бываю; пор. П ingrauo, as отягощаю;
ingrauesco тяжкій бываю.

2 К I упияюся, чревонеи(с)товлю.
3 К І цей переклад помилково

написано до реєстрового ingustabilis; статтю

inhabilis та реєстрове inhabitabilis
пропущено. П нижче маємо ще inhabito
живу, обитаю.

4 П нижче маємо ще статтю inhoneste
іикара(д)но, бе(з)мѣстнѣ.

6 К І перед цією маємо ще статтю

inhumanus бг(з)члчы(й), нечлколюби-
вы(й).

* К І правильно вмѣтаю.
1 К І супоста(т), вра(г).

К І пізніше іншим почерком
дописано обѣдяю.

2 К І перед ЦИМ СЛОВОМ ІНШИМ почер

ком дописано обидящій.
3 К І закреслено кінцеве слово прав

ны(й), а дописано іншим почерком не

правг(д)ны(й).
4 К І перед цим словом іншим почер¬

ком дописано неправда.
6 К І іншим почерком дописано «8-

праве(д)нѣ.
* П несупружныь.
7 К І помилково раждаюся.
8 К І пливу, плаваю.

9 К І іншим почерком пізніше

дописано не (з)лоба.
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innocuus, безви(н)ни(й), невредящи(й),
innominabilis. безиме(н)ни(й)
innotesco, is, соглавляюся1.
innouo, обновляю,
innoxius, невредни(й),
innubilus, немрачни(й),
innubis, безсоблачни(й),
innubo, посагаю, женюся,

innuba, безмужная,
innuptus, безжен(н)и(й),
іnnumerabі lis, неи(с^чете(н)ни (й)2,
innumerabilitas, неи(с)чи(с)лие3,
innumerabiliter, безчи(с)ле(н)нѣ
innumeralis, безчи(с)лє(н)ни(й),
innumerus, innumeros(us), тожъ,

innuo, помаваю,
innutrio. во(с)ко(р)мляю, питаю,
i no
inoblitus, незабвенъ,
inobrut(us), незаваленъ,
inobscuro, as, поте(м)няю,
inobsequens, непо(с)лушни(й).
inobseruatus, несоблюденъ,
inobseruabilis, несохранитє(л)ни(й),
innoccidu(us), незаходящи(й),
inocco, as, броню, брону4* 6 *волочу,
inoculo, as, насаждаю, прицѣпляю,
inoculatio, насаждение,
inoculator, насадите(л), прицѣпите(л),

inodorus, неблгоуха(н)ни(й),
inodoro, as, блгоухаю, блговоняю,
inoffensus, непреткновенъ, неповрежде(н),
inofficiosus, неугодникъ, непо(с)лушникъ,
inolesco, помнажаюся, возра(с)таю,
inominatus, inominalis, неблгополуч-

ни(й),
inopaco, as, помрачаю, шстѣняю,

inopertus, ненакритъ8,
inopinans, ненадѣющи(й)сяв,
inopinanter, нечая(н)нѣ,

ів2 inopinatus, нечая(н)ни(й), //
3B'

inopinabilis, inopinus, ненадѣеми(й),
inops, НИЩЪ

inopia, нищета,

inopiosus, нище(т)ни(й),
inora, orum, безустная живо(т)ная,
inorus, безустни(й).

1 К I правильно (ославляюся.
2 К I правильно неизчтенны(й)
8 К I правильно чеизчисленїе; пор. П

несочисленіе.
4 П броню, бороню.
6 К І помилково накрить.

К І помилково надіющы(й)ся

inoratus, неусяишанъ,
inordinat(us), безчи(н)ни(й),
inordinatio, безчинне,
inorior, всхожду,
inornatus, неудобрє(н), неукрашє(н)1,
inophronitus, безстудни(й),
inposterum, посемъ,

inprimis, во пе(р)ви(х), пе(р)вѣе,
inq
inquantum, поелику,
inquies, tis, неупокоенъ,
inquies, поко(й), безмо(л)вие, тишина,

inquieto, as, смущаю, смяту,

inquietudo, смущение,
inquietat(us), inquietus, неупокоенъ2,
inquilinus, се(л)никъ. содо(м)никъ,
inquino, скве(р)ню,
inquinatus, шскве(р)ненъ3,
inquinatio, inquinamentum, скве(р)на,

нечи(с)тота4,
inquio, inqua(m), глю, реку,

inquiro, ищу, истязую,
inquisitio, стязание, взи(с)кание,
inquisitor. стязате(л),
ins

insalubris, нездрави(й),
insalutatus, непоздравленъ,
insanabilis, неи(с)цѣлими(й),
insanus, неи(с)товъ, бу(й),
insania, insanitas, неи(с)товство,
insanio, нєи(с)товлюся,
insa[ti]abilis, ненасище(н), неи(с)цѣли-
те(л)ни(й),

insatiuus, а, um, несѣя(н)ни(й),
insaturabilis, нєнасищє(н)ни(й),
inscendo, is, во(с)хожду,
insciens, tis, невѣди(й)8,
inscientia, inscitia, невѣдение, неумѣние,
inscit(us), невѣдоми(й)®,
inscius, невѣжа, неученъ,
inscribo, вписую, написую,

1 К І неукраиіе(н), неудобренъ; П,
нижче маемо ще статтю inornate неукра-
іиенні.

2 Пор. П смущёнъ; П нижче маемо

ще статтю inquietissimus смущенніишїй.
3 П нижче маемо ще статтю inquinate

(оскверненні.
4 К І пізніше іншим почерком

дописано (о(с)кве(р)ненїе.
8 К І після цього слова закреслено

неученъ. ,

6 П маємо ще невіжа; П вище маємо

ще статтю inscienter невідь, нижче

inscite неискусні.
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infs]criptus, написани(й)1,
163 inscriptum, inscriptio, напи(с), надпи(с),

ти(т)ла, 11
insculpo, is, psi, извааю, вирезую,

inseco, as, насѣкаю, нарѣзую,
insecta, orum, насѣче(н)ная животная,

insecabilis, несѣкоми(й),
insicia, брашно сѣче(н)ного мяса, бѣ-

Госъ12,
insedatus, неукрощенъ,
insedabilis, нєусмиритє(л)ни(й),
insemino, as, всѣваю,

insenesco, is, старѣюся,
insensibilis, insensilis, нєчувствє(н)ни(й),
inseparabilis, нераздѣлни(й),
insepultus, непотребенъ,
insequor, insector, послѣдствую, вслѣдъ

иду, гоню,

insectatio, вслѣдъ хождение, гонение,

insectatus, постиженъ3,
inserenus, нея(с)ни(й),
insero, is, всѣваю, насаждаю,

insitus, а, um, насажде(н)ни(й)4 5,

insitus, us, insitio, насажение, посѣя-

ниє,

insititius, insitiuus, посѣянъ, посажденъ6,
, inserto, as, водружаю, влагаю,

inserpo, is, пресмикаюся, всаждаю®,
inseruio, служу, работаю,
insibilo, as, звѣздаю, сви(р)щу7,
insiccatus, неи(з)сушенъ,
insideo, насѣдаю, присѣдаю,
insidia(e), arum, заса(д)зка8, ловите(л)-

ство, навѣтъ, ко(з)н(ъ)8,
insidior, навѣтую, ловлю, засѣдаю,

insidiator, навѣтникъ, ловител(ъ),
insidiosus, навѣтливъ, ловите(л):,
insido, is, присѣжу,
insignis, знамєнити(й)10 *,

1 К I написа(н); П нгписанъ.
2 В оригіналі літера Ґ латинська (g);

К І останнього слова немає.
3 П нижче маємо ще статтю

insectanter гонйтглнѣ.
4 П маємо ще насѣйнъ; П вище маємо

ще статтю insitum новосаждгнїг.
5
Пор. П insitiuus насажденъ,

прицѣпленъ; П вище маємо ще статтю insitiuum

насадйтглног, сѣатглног.
6 П правильно в(ъ)лажую.
7 К І помилково звѣзда; П правильно

свищу.
8 К І помилково задска.
9 К І козны.

10 K L іншим почерком пізніше допи¬
сано блгознамгнитій.

insignia, orum, знамення, ти(т)ла.
insignio, is, знаменаю, печатаю,

insignitus, знаменити(й), изображенъ1,
insignite, insigniter, изящнѣ, пре¬
славно,

insile, is, insila, insilia, orum, подножие

ткатє(л)ноє,
insilio, вскакую2,
insimul, купно,

insimulo, as, обвиняю, потвараю3, оглую

insimulatio, обвиненіе, огланіє4,
insinuo, вкрадаюся6, вдаюся, влагаюся,

insinuatus, залёцони(й), вложенъ, стѣс¬

ненъ,

insinuatio, вложєнеся®,
insilpjiat да будетъ7 нелѣтни(й)8,
insipidus, несмачни(й), безумни(й),

несли(т)ни(й)9,
163 insipiens, тожъ, юродъ, //
зв-

insipientia, юродство, безумне,
insipienter, безумнѣ,
insipo, as, сиплю, вмѣтаю,

insisto, is, стою, поставаю,

institio, по(с)тояниє,
insitium, сѣкачина10, брашно,
insociabilis, недружникъ11, неспоѣсти(й)
insolens, необиновє(н)12, ра(с)пу(т)ни(й)13,
бєзчи(н)ни(й),

insolentia, нєобиновєние14, бєзчи(н)ство
кичєниє, го(р)до(с)т(ъ)16,

insolenter, го(р)до,
insolidum, цѣло,
insolitus, необиновенъ1®,
insolo, as, на сло(н)цу сушу,
insolatus, усушенъ на сло(н)цу17,
insolubilis, insolut(us), нера(з)рѣши-
те(л)ни(й),

1 К I из<£>бражг(н)ны(й).
2 В оригіналі виправлене із сказую,

П наскакую.
3 К І помилково повторяю.
4 Пор. П погмлгніг
6 К I вкрадуюся.
6 К I вложеняся.
7 К І помилково да бут(ъ).
8 П невластный.
9 Пор. П нгсластный.

10 К I правильно сѣканина.
11 П правильно недружескій.
12 П нгсабыкновгнъ.
13 К I распустны(й).
14 П неыбыкновен'іе.
16 К І немає цього слова.

18 К 1 нешбикнове(н).
17 К I на сло(н)цу сушенъ.
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insolum, неюбичное,
insoniutn. безсонне, неспаніе, бодро(с)т(ъ)>
insomnis, безсо(н)ни(й), неспящи(й).
insomniosus, сонъливи(й), сонникъ

insons, невиненъ, незлобивъ,
insono, as. звяцаю, трублю, возглашаю,

вѣщаю, кличу, воплю,

insonus, негласящи(й), бе(з)гла(с)ни(й),
insopitus, неусипни(й),
insortitus, нежребствующи(й).
insperans, ненадѣющи(й)ся,
insperatus, ненадѣянъ, нечаянъ,

insperabilis, нечаеми(й).
inspergo, покропляю,
inspicio, inspecto, as, призираю

inspector, призрите(л),
inspectio, inspectus, us, призрѣние,
смо(т)реніе,

inspectatio, призрѣніе,
inspico, as, засо(с)тряю, аки кла(с),
inspiro, as, вдихаю,

inspiratio, вдухновеніе,
inspirat(us), водхновенъ,

inspoliatus, несовлеченъ, неплѣненъ,

inspuo, is, inspuftjo, as, вплеваю,

instabilis, непостояненъ,
instabilitas, непо(с)тояние,
instans, настоящи(й)1, несѣкоми(й),
instantia, нападание, сопа(с)тво,
instar, наподобие, аки,

instauro, as, (обновляю, возглавляю,
instauratio, (обновление,
instauratiu(us), (обновите(л)ни(й), повто-

ра(л)ни(й),
164 insterno, is, постилаю, И

instratus, послани(й)2, покрити(й),
instratum, по(с)теля, покривало,
instragulum, тожъ и поволока,

instigo, as, подущаю,
instigatio, instigatus, us, подущение,

instigator, instigatrix, подущатє(л), по-

дущате(л)ница,
instillo, as, вкапаю, вливаю,

instillatio, вкаплєніе, вливание3,
instimulo, is, побуждаю, пострѣкаю.
instinctus, us, вдохновеніе,

instinctus, а, um, вдохновенъ, возбуж¬
денъ.

1 В оригіналі перші чотири літери
написано латинкою па8(ояіци(й).

2 П на цьому місці стаття instauratiuus
dies (обновителный день, а. нижче

instauratiui ludi повторална/к игралища.
К І тільки посла(н).

8 К І вліяніе.

instinctor, подущател(ъ),
instipulor, aris, умовляюся, (обѣщаю,
instita, а(е). поя(с) же(н)ски(й), или

тре(с)на ри(з),
institor, oris, прекупецъ1, купецъ,
institorius, купе(ц)ки(й),
instituo, по(с)тановляю, умишляю,
institut(us), умишленъ, законоположенъ2,
institutio, (обучение, уставъ, по(с)тано-

вление3,
institutor, куплю дѣющи(й),
institutum, предприятие уму.собикновение,
insto, as, настою, налягаю,

instito, as, тожъ, противу стою4,
instatio, на(с)тояние, налягание5 * *,

instrenuus, немуже(с)твенъ,
instrepo, is, звяцаю. шумлю, гучу, зуба¬
ми скрегочу,

instringo, вяжу, стягаю, стѣсняю,
instrumentum, ©рудие, сосудъ,
instruo, устрояю, на(с)тавляю,
instructus, us, instructio, уготовление,
устроение*

instupeo, недоумѣваю,
insuasum, ша(р) подобобла(т)ни(й),
insuauis, несладки(й),
insubidus, несопа(с)ни(й), безсовѣтни(й),
неро(з)мишляющи(й)?,

insubtiliter, нехудожно, несопа(с)но,
insucco, (осочаю. сокомъ8*мочю,
insuesco, is, навикаю.
insuefacio, (обучаю,
insuetus, несобиновенъ8. несобученъ,
insula, (островъ,
insularis, (островни(й),
insulari(us), особъ живущи(й) на (о(с)*
тровѣ,

insul[s](us), не(с)лавни(й)10 11, неприе(м)-
ни(й), бу(й),

insulsitas, неприе(м)но(с)т(ъ), бу(й)-
но(с)т(ъ)х1.

1 к I прекупенъ.
2 К I поставленъ, законоположенъ.
8 К I устава, (обученіе, постановленіе.
4 К I противостою.
5 К І немає цього слова.

t

Пор. П після нього ще наученіе.
Ъ Пор. П два реєстрові слова insubidus,

друге з перекладом бе(з)мѣстный,
м&рзскій; П нижче стаття insubide нера(з)-
судн(о.

8 К 1 помилково (ОКОМЪ.
8 Пор. П несобыкновенъ.

10 П правильно несл&ный.
11 К І буйство непріемность
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insulto, as, на(с)какую, по(с)мѣваюся,
insultatio, insultura, по(с)мѣвание, поно¬

шеніе,
insum, есмъ1,
insumma, совокупле(н)нѣ, ©главле(н)-

Нѣ2,//
164 insumo, is, иждиваю, истрошаю, емлю
зв-

в себе,
insuo, is, вшиваю, зашиваю,

insuper, ещеже, к сему,
insuperabilis, непобѣдими(й).
insurgo, во(с)таю,
insusurro, as, шумлю, шепчу,
insusceptus, неприяти(й),
insincerus, неприи(с)крни(й), неи(с)ти(н)-

ни(й),
int

intabesco, is, сохну, таю, истаю,
intactus, неприко(с)нове(н), непороченъ,
intactilis, несосязаеми(й), непокаля(н)-

ни(й),
intaliare, разцѣпити, ра(з)сѣщи.
intaminatus, неокве(р)ни(й),
intantum, потолику,
integer, цѣли(й), соае(р)шенъ, в(ъ)вес(ъ),
integro, as, назидаю, поновляю, повторяю,

сове(р)шаю,
integrasco, (обновляюся,
integritas, цѣло3, неи(с)тлѣние, безпоро-

чие,
intego, is, покриваю.
integumentum, покровъ,
intectus, непокрити(й),
inteliigo, разумѣю,
intellectus, us, разумъ, разумѣние,
intellectio, intelligentia, разумѣние,
intelligibilis, разумите(л)ни(й), ми(с)-

ле(н)ни(й),
intemerand(us), непороченъ, неблазненъ,
intemeratus, нера(с)тлѣнъ,
intemerans, нево(з)де(р)жливъ,
intemerantia, нево(з)дє(р)жаниє,
intemeratus, a, u(m), нєво(з)де(р)жни(й),

блудни(й),
intemperies, нера(с)творєніє, непомѣ-

рие4 5,

intempesta пох, пє(р)воспи6,
intempestas, нея(с)но(с)т(ъ), нєвє(д)ро.
intempestiuus, бєзврємє(н)ни(й).
intendo, is, intento, as, наляцаю, натягаю,

1 К І есте(м).
2 В оригіналі ьзг- виправлено з помил

кового СОС-.
3 К І правильно цѣлость.
4 К І непомѣреніе.
6 К І пе(р)воспанїе.

intentus, наляценъ, натягненъ,

intentu[s]us, intentio, напряженіе, наля-

цаніе,
intentatio, грожение, запрѣщение,
intentans, intentat(us), нєи(с)кусни(й),
intepeo, intepesco, is, теплѣю,

inter, между, во,

interalbo, interalbico, as, бѣлѣю

interanea, внутреняя,
interarescere, (осхнути1,
interbibo, испиваю,

165 interbito, возвращаюся, //
intercalo, as. влагаю,

intercalaris, intercalari(us), вложени(й)
всажєни(й),

intercalatio, вставление дня,

intercapedo, onis, растояніе,
intercedo, ходота(й)ствую, влагаюся2,
intercessio ходота(й)ство, спротивленеєя,
intercessor, ходота(й). за(с)тупникъ. по(с)-

редъ-3,
intercido, пресѣкаю,
intercisus, пресѣченъ,
intercisio, пресѣчение,
intercido, упадаю, гиблю, погибаю,

intercinct(us), препоясанъ,
intercino, при(с)пѣваю4,
intercipio, пре(й)мую, прериваю,
intercept(us), преяти(й), уде(р)жанъ,
interceptio, преятие, уде(р)жание,
interceptor, пре(и)мецъ,
intercludo, заключаю, за(с)тупаю,
interclusio, заключениє,
intercolumniu(m), средосто(л)пие, между-,
interconciliare, примирити,
interculco, as, попираю,
intercurro, is, убѣгаю, утѣкаю6,
intercurso, тожъ,
intercursus, intercursio, убѣженіе,
intercus, tis, закожни(й)®.
interdatus, раздѣленъ,
interdico, Заказую, завѣщую,
interdict(us), завѣщанъ, возбране(н)ъ,
interdictus, us, interdictio, заповѣдание,
завѣщание7,

interdiu, водни,
interduct(us). us. interductio, предѣление8.

1 Пор. П сохнути.
2
Пор. П після цього ще вхождф.
Пор. К І посре(д)никъ.

4 К І пр&спѣваю.
5 К І утѣкаю бѣгаю
6 К І заско(р)ны(й)
ї К I завѣщаніе, заповѣданіе.
8 Перед перекладом підкреслено (зня¬

то) помилкове заповѣданіе. завѣщаніе.
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interdum, нѣкогда,
interea, между сими,

intereo, погибаю, иіцезаю,
interit(us), interitio, погибел(ъ), пагуба,

сме(р)т(ъ),
interequito, as, посредѣ єду, посрє(д)-
ствую,

interest, разнствуетъ, по(л)зуетъ,
interfutur(us), будущи(й),
interfacio, дѣлаю,
interfa[r]ior, пресѣкаю рѣчие1 кому,
interfatio, пресѣченіе гла(с)[а]2,
interffejminium, удъ жен(с)ки(й),
interficio, убиваю, забиваю,
interfector, уби(й)ца,
in(t)erfio, погибаю,

165 interfectio, убиеніе, И
3B interfluo, претѣкаю,

interfluus, претѣкающи(й), мимотекущъ,
interfringo, срамлю3, скрушаю,
interfundo, вливаю,

interfuro, is, нєи(с)товлюся,

intergarrio, блядословлю, мно(г)[о]глую4,
intergerini, стѣна прє(д)няя5, спо(л)ная,
inter ha(e)c, между сими,
interiaceo, лежу между,
interibi, тимъ временемъ,
interijcio, вметаю, вве(р)гаю,
interiectus, а, um, вове(р)женъ,
interfectus, us, interiect[i]o, ввє(р)жєниє,
мєждомєтиє,

interim, за тимъ,
interimo, is, погубляю,
interemptio, погублєние,
interemptor, губител(ъ),
interemptus, убити(й), погубленъ,
interior, вну(т)рни(й),
interiungo, распрягаю,
interlino, мажу, помазую,

interloquor, по(й)маю® глъ,

interlocutio, преимѣние гла, междугланіе,
interluceo, свѣчуся,
interluco, as, рѣдко творю,
interlunium, междомѣсячие7,
interluo, мимотєку, (вмиваю,

intermaneo, прєбиваю, живу,

intermedi(us), по(с)рєдни(й),

1 K І правильно ркч&нїй.
2 Пор. П глагола.
3 K І ламлю; пор. П сламлїо.
4 Пор. K І многоглю.
5 П пр&чнаь.
6 П правильно преимаю.
? K І м&(ж)думѣсячіг.

intermeo, прехожду, мимотєку,
intermestris luna, новомѣсячие,
intermestru(us), новомѣсячни(й), меж'

домѣсячни(й)1,
intermico, as, бли(с)таюся2, сияю,

interminor, aris, пречу, грожу,
interminatus, a, um, нею предѣленъ3,
interminus, тожъ,
intermisceo, примѣшую,
intermitto, престаю, (вставляю,

intermissus, us, intermissio, преставле¬
ніе, (вставленіе,

intermorior, свбумєраю,
intermundium, междосвѣтие,
intermuralis, междос(т)ѣн(н)и(й),
internascor, враждаюся гдє,
interneco, as, забиваю,
internecida, губител(ъ),
internecio, гублєніє, уби(й)ство,

>66 internecin(us), всєгубите(л)ни(й), H
internecto, as, соплѣтаю,

internigrans, пе(с)три(й), чє(р)няви(й)4,
internidifico, гнѣждуся,
interniteo, свѣчуся, сияю,

internodium, мєждогучие6,
internosco, познаваю,

internundi[n]ium, дєвятоднєвіє,
internunti(us), поселъ, посла(н)никъ,
internuncio, as, посє(л)ствую,
interopus, междодѣлание,
intero, is, трю, сотираю, содробляю,
interitum, дроблєнина,
interordinium, срєдочиние, по(с)рє(д)-
ствиє,

interpateo, сотворено® е(с)тъ,
interpedio, пакощу,

interpello, is, тожъ. ходота(й)ствую,
interpellatio, препинаніе,
interpellator, препинател(ъ),
interpensiua, прєпущє(н)ная,
interpensiui parietes, стѣни, припуще¬
ний дожда ра...7,

interplico, свиваю, приплѣтую8 9,

interpolo, as, чищу, обновляю,
interpolatio, причищєниє8, свбновлєниє.

1 K І тільки ме(ж)думѣсячны(й)
2 К І блистаю.
3 К І помилково нгсопр&дѣл&нъ.
4 К І чь(р)навы(й).
6 П правильно мъждосучиъ.
6 П правильно (ятворъно.
7 Пор. К І до (ж)да рады; П

дожда радй.
8 К І пр&плѣтаю.
9 Пор. П пречищенїе,.

242



interpolis e(t) interpolus, предѣланъ,
пречищенъ1,

interpono, влагаю,

interpositus, a, u(m), вложенъ,

interposit(us), us, interpositio, вложение,

interpr[e]mo, сотѣсняю,
interpres, прелогчи(й), по(л)ковникъ2,
interpretor, прелагаю, то(л)кую,
interpretat(us), исто(л)кованъ,
interpretatio, исто(л)кованиє,
interpretamentum, то(л)къ, то(л)кованіе,
interpunct(us), строчни(й),
interpunctum, строка,
interpurgo, очищаю,
interputo, as, (обсѣкаю,
interquiesco, .(опочиваю,
interrado, (оборо(с)ную, (оскробую8,
interrasilis, (обо(р)сненъ,
interrex, междоца(р), намѣсникъ ца(р)-

ски(й),
interregnu(m), междоцарствие,
interrit(us), неустрашенъ4 5 6 *,

interrogo, вопрашаю,
interrogatio, вопрошение,
interrogatori(us), interrogatiu(us), вопро-

сите(л)ни(й), И
166 interrogat i ue, вопросите(л)нѣ,
3B

interrumpo, is, ра(с)торгаю,
interruptus, прето(р)женъ,
interrupte, ра(з)дѣлнѣ,
interscalmium, мєждовеслие®,
interscapilium, мєждоплещиє,
interscindo, пресѣцаю,
interscribo, (описую,
interseco, разсѣкаю,
intersepio, преграждаю,
interseptum, преграда,
intersero, всѣваю, насаждаю, влагаю,

вмѣтаю,
intersisto, престаю,
intersistitfиг], престает(ъ)ся,
interspiro, (о(т)дихаю,
interspiratio, (о(т)дихание,
intersterno, постилаю,

interstringuo, раздѣляю, ра(з)лучаю,
interstitium, interstitio, растояниє, прєс-

таніє,
intersto, стою посредѣ,
interstrepo, грохощу, плищу,
interstringo, сотѣсняю, давлю,
interstuo, назидаю,

1 К І помилково пргпущенъ.
2 К I правильно то(л)ковникъ.
3 К І тільки (йбросную.
4 К I неустраіианъ.
5 К І помилково ме(ж)довеселїе.

intersum, есмъ при ки(м), пре(д)стате(л)-
ствую,

intertexo, претикаю,
intertextus, преткани(й),
intertingo, (омочаю,
intertraho, извлекаю,
intertrigo, inis, (отрєбие, садно кон(с)-

к(о)е1,
intertrimentum, тожъ, вредъ, тщета,

intertritura, тожъ,

interturbo, возмущаю, крамолю,
interturbatio, возмущеніе, крамола,
interuaco, as, празную,

interuallum, разстояніе,
interuallat(us), развращающи(й)ся,
interuello, истругаю2,
interuenio, прихожду, на(д)-, ручуся,
interuentio, interuent(us), us, порученіе,
interuentor, пришлецъ, поручникъ,
interuenium, междожилиє,

interuerto, превращаю,
interuigilo, as, бодствую3, бдю,
interuireo, зеленѣюся,
interuiso, interuisito, посѣщаю, при¬
хожду,

interundo, (обливаю, наводняю,
167 interuomo, изблевую, //

interusuriu(m), лихва,

interula, срачица,
intestat(us), intestabilis, беззавѣтни(й),
intestate, intestato, беззавѣтнѣ,
intestin(us), внутрни(й),
inte(x]o, is, вплѣтаю, вти(с)каю4,
intextus, (отканъ®, вплетенъ,

intimo, усе(р)дствую, извѣ(с)твую,
intimator, во(з)вѣстител(ъ)в,
intim(us), вну(т)рни(й), усе(р)дни(й),
ближни(й),

intime, усе(р)дно,
intingo, (омочую,
intinct(us), us, intinctio,г(0МОЧЄНІЄ,
intolerabilis, нє(с)тє(р)пими(й),
intolerandus, тожъ,

intolerabiliter, intoleranter, несте(р)пимѣ,
незно(с)нѣ,

intolerantia, нетє(р)пєние,
intomata, orum, желези у скотовъ,
intodeo, (остригаю,

1 К І са(д)но ко(н)ское, (йтргбїе;
П садно.

2 К I правильно исто(р)гаю.
3 К I правильно бо(д)рствую.
4 П правильно втикаю.
5 П правильно сотканъ.
6 К І перед цим словом маемо ще

извѣстите (л).
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intons(us), неистриженъ,
intono, as, гримаю1, звяцаю,

intorqueo, запручую2 *, закривляю,
intortus, закручени(й)8 9, умотан*ъ4,
intra, внутрь, в то(т) ча(с),
interus, intrari(us), внутрни(й),
intrac[ta]t(us), неуемиренъ,
intractabilis, тожъ, неукроченъ,
intramuranus, средостѣн(н)и(й),
intremo, is, intremisco, трепещу, содри-
гаюся,

intrepid(us), неужа(с)ни(й).
intrepide, безбоязнѣ,
intributio, дан(ъ),
intrico, as, вплѣтаю, шбюжаю,

intrinsec(us), intro, внутрь6,
intro, as, вхожду,

intrat(us), вшєдши(й),
introcludo, приключаю, призатворяю,
intro do, as, вдаю,
introduco, is, ввожду,
introeo, is, вхожду,
introitfurj, входитъся,

introit(us), us, introitio, входъ,
introfero, вношу,
introgredior, вхожду,
intromitto, is, впущаю,
intrors(us), внутрь,
introrumpo, впадаю, вдираюся,

157 introspicio, во(з)глядаю®, //
3B'

irruo, нападаю,
irtiola, родъ лози,
is

is, ea, id, то(й),
isagoge, в(ъ)ведение,
isagogicon, в(ъ)водите(л)ное,
isatis, dis, иша(р)никъ7 трава,
isca, a(e), ядро орѣховое,
ischa(d)a(e)s, сухиє смокви,
ischas, dis, редка дивая,
isch[a]emon, трава кровоутолите(л)ная8,
ischia, удеса,

1 К І гримю.
2 П правильно закрючюю.
8 Пор. П закрючгнный.
4 К 1 умотаны(й).
6 П нижче маємо ще статтю intro то(ж)

в домъ (?).
6 Далі ще написано: e(t) alia...agua(e)re

sub syllaba iun, цебто див. інші

відповідні заголовні слова після іип; реєстр
дійсно на кількох сторінках не на місці
(від стор. 169 і далі). Цей же почерк,
але світліше чорнило.

7 К І иіа(р)никь.
8 К І нижче цієї маємо статтю ischiadis

правка трава.

ischias, ламаніе составовъ,
ischiacus, недугующи(й) ло(м)ление(м)

со(с)тавовъ,
ischuria, возбранение мочю,
ischiros, крѣпки(й),
isicium, ко(л)баках,
isia, пла(с)ти(р),
isocinnamon, купина блгоухан(н)ая,
isodomon, равносодѣлан(н)ое,
isonomia, равноимение.
isophagus, стома(х), утроба,
isopyron, лишчица трава,

isopleuron, равнобочие,
isostates, правди и(с)повѣдникъ,
isosthathnios, isoth(e]os, устроеніе2,
iste, то(й), се(й),
isto, iste, тамо,

istuccine, сие ли,

istiusmodi, такови(й), сицевъ,

istic, тамо,

istinc, istoc, и(т)толя, и(т)туду, и(т)сюду8,
istorsum, тамо,

isthmia, тризнища ели(н)ская.
isthmus, междоморие, мѣсокъ4.
it
ita, тамо6, сице®,
iter, пут(ъ), потриенъ пут(ъ),
itero, as, повторяю, паки прие(м)лю,
iteratio, повторение, паки приє(м)ление7,
iterum, паки,

itinerarium, описание пути,

itinerarius, путни(й),
itineor, aris, пут(ъ)ше(с)твую,
ithion, прили(с)тни(й)8, прии(с)крни(й),
ithitherion, кисъ8 трава,

168 itidem, такождє, И

itio, ше(с)твѣе10,
ito, as, шє(с)твую.
itrion, пирогъ,
itus, us, ше(с)твиє, хождєньіє11.
itur, йдеться,

iub

1 К I колбаса.
2 П маємо ще «ѣкое.
8 К I (о(т)толѣ, (й(т)туду, (£>(т)-

суду.
4 К І немає цього слова; пор. М 243

песбкъ.
6 К I правильно тако.
® К І нижче маемо ще статтю item же,

паки, еще.
7 К І приятїе.
8 К I правильно приличны(й).
9 К І помилково ки(с)чъ; пор. П киссъ.

10 К І помилково жествїе.

11 К І немає цього слова.
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iuba, a(e), грива ко(н)ская,
iubatus, гривати(й),
iubar, бли(с)таніе, утрнее1 заря,
iubeo, велю, повелѣваю,
iussio, велѣние,
iubilum, iubilat(us), us, во(с)клицаніе2,
iubilo, во(с)клицаю,
iucund(us), прие(м)ни(й), сла(д)ки(й),
iucunditas, сла(д)кост(ъ)3, утѣшеніе,
iudico, сужу, цѣню,
judicatus, (осужденъ,
judicatio, iudicat(us), us, осужденіе,
iudex, судия,
iuditium, судъ, судба,
judicialis, iudiciarius, судебни(й), суд-

ни(й), судови(й).
iug
iugerum, стадио(н), поприще,
iugere, конямъ4*кричати, пищати,
iugeratim, поприщами6,
iuglans, орѣхъ яли(н)ски(й) плю(с)ка,
iugulus, го(р)тан(ъ).
iugulo, as, колю,

iugulatio, заколєніе,
iugum, i, верхъ, иго, гора, яре(м),
iugo, as, запрягаю,

iugosus, гори(с)ти(й),
iugalis, супружни(й)7, соужникъ8,
iugamenta, рами у оконъ,

iugatori(us), iugeus, яре(м)ни(й),
iugiter, пр(с)но9,
iuli, мохъ на древа(х)10,
iumentum, скотъ,

iunc(us), iuncul(us), ситовие11,
iun

iunceus, iuncius, iuncosus, ситови(й)12,
iungo, связую, спрягаю,
iunctus, спряженъ,
iunctio, iunctura, спряженіе13,
iunctim, купно14,

1 K І правильно ют(р)няя; пор. П

заря утреннял,.
2 К І воскликновенїе во(с)клицанїе.
3 К І сладо(ст).
4 К І правильно канямъ.
6 Літера м в оригіналі латинська (т).
8 К 1 правильно итали(й)скы(й).
7 К І супружникъ.
8 Пор. П сну(з)никъ.
9 к І прѣсно.

10 к 1 па (д)ревѣ
11 К І ситовїе, сѣтныкъ.
12 П нижче маємо ще статтю i[u]ncetum
ситовина; iuncus ситовїе единое.
13 П маємо ще совокуплненїе.
14 П нижче маємо ще статтю iunices

юницы.

iunicul(us), гроздъ,
168 juniperus, см(р)ечие, H
8B'

introspicio, возглядаю,
introuoco, as, призиваю,
intrudo, врѣю, врѣяю, втручаю,
intubaceus, подорожни(й)1,
intubus, подорожникъ,
intueor e(t) intuor, вижду, зрю,
intuitus, us, intuitio. зрѣние,
intumeo. intumesco, is, воздимаюся, напи-

щаюся,

intumulatus, непогребенъ,
inturbatus, невозмущенъ,
inturbidus, нетиняви(й), нємутні(й)2,
intus, внутръ,
intusium, зри indusim,
intutus, небезбѣдни(й),
intybus, зри intubus,
inu

inuado, нахожду, нападаю,
inuasor, навѣтникъ, находител(ъ).
inualesco, is, взмагаю,
inualetudo, inualentia, слабо(с)т(ъ). не¬

дугъ,
inualidus, недугующи(й),
inueho, ввожу,
inuehor, вхожу, укораю, лаю3,
inuectus, us, inuectio, ввоженіе, лааніе,
ineuctiti(us), в(ъ)везеній, привозни(й),
inuectiuus, грозящи(й)4, досаждающи(й),
inuendit(us), непроданъ,
inuenio, (обрѣтаю,
inuenitfur], (обрѣтае(т)ся,
inuentio, inuent(us), us, обрѣтеніе.
inuentor, (обрѣтате(л),
inuentarium, списокъ, собрѣтникъ,
іпиепііЬі1і8,і8,не(обрѣтате(л)ни(й),-емы(й),
inuenustus, некра(с)ній,
inuenuste, неблголѣпнѣ,
inuerecundia, бєзсрамие, бєзстудство,
inuerecund(us), бєзсра(м)ни(й),
inuergo, втѣкаю,
inuersum, встроку,
inerto, is, превращаю,
inuersus, превращенъ,
inuersio, превращеніе,
inuesperasco, вечерѣю,
inuestigo, as, изслѣдовую,
inuestigator, изслѣдите(л)6,
inuestigatio, изслѣдованіе.

1 Написано в одному рядку з статтею

intubus; П точніше подорожничный.
2 К 1 помилково нелу(т)ны(й).
3 К І лааю.
4 К І грозящій, при досаждающій.
6 Пор. П и (з)слѣдователь.
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inuestigabilis, неизслѣдова(н)ни(й),'
inuestio, одѣваю,

169 inuestis, млади(й), нєшбро^ліЦй)1, H
inutilis, неключими(й), непожите(ч)ни(й),
inutilitas, непотребство,
inuulneratus, неуязвленъ,
inuulnerabilis, тожъ,

iocinalis, козия рутка трава,
іо

іо, ахъ, уа,
iocus, ioculus, радо(с)тотво(р)ство,
iocosus, радо(с)тотво(р)ни(й),
ioculor, aris, радо(с)тотворю, кощун¬
ствую,

iocularis, ioculari(us), по(с)мѣяте(л)ни(й),
ioculatorius, радо(с)тотво(р)ни(й),
iocor, aris, играю, жа(р)тую,
iocatio, играніе, жа(р)тованіе,
iocabund(us), радо(с)тотво(р)ни(й),
ionthi, брадавки,
iota, пи(с)мо греч(е)ское, никтоже8,
Iouis gemma, Диевъ бисе(р),
Iouis flos, Диевъ цвѣтъ,
ІР
ipes, че(р)вие в рога(х),
ipparchia, нача(л)ство, прв(д)стате(л)-

СТВО,

ips. че(р)въ ло(з)ни(й),
ipse, самъ,

ipsullices, образи подобоженски я,

ira, гнѣвъ,
іг зри hier,
iracundus, гнѣвливи(й),
iracundia, гнѣвъ,
irascor, гнѣваюся,
iratus, прогнѣванъ,
irate, со гнѣвомъ,
iraceus, ко(л)бака8,
irenar[che]s, миронача(л)никъ,
iiris, dis, дуга4, фѣя(л)кови(й) коре(н),
irinum, ма(с)т(ъ) фѣя(л)кового корене,
irion, onis, родъ жита,
irnella, сосудъ,
ironia, глумленіе, инорозумиє8, ина-

ручие,

1 Під текстом світлішим чорнилом
написано: inuetero qua(e)re іп secunda
chartula maculata (?) sub syllaba irr. Дійсно,
на стор. 170 зв. продовження реєстру
з початковим іп-.

2 П правильно писмя греческое, нич-

то(ж).
3 К І правильно колбаса.
4 К І дуга на нбѣ...
5 К І ... инорозумѣніе, инорѣчіе (пра¬

вильно); пор. П иноручїе.

irpices, граблѣ, волока, борона,
irr

irradio, (озаряю,
irrasus, не(обро(с)ненъ,
irrationalis, irrationabilis, безслове(с)-

ни(й),
irrautio, is, хрѣпѣю,
irrecogitatio, неразмишлєниє,
irredux, cis, нєвозвра(т)ни(й),

<69 irrediui(us), неи(с)правленъ, //
3B'

irreligatus, несвязанъ,

irreligiosus, неблгоговѣненъ,
irreligiositas, небл7оговѣние, -че^угие1,
irremeabilis, невозвра(т)ни(й),
irremediabilis, неи(с)цѣлими(й),
irremunerabilis, немздорово(з)дате(л)-

ни(й),
irreparabilis, неи(с)правите(л)ни(й),
irrepertus, необрѣтенъ,
irrepo, is, влѣзаю, всмикаюся,

irreprehens(us), непороченъ,
irreprehensibilis, незазо(р)ни(й),
irrequietus, неупокоенъ,
irresectus. несо(т)сѣченъ,
irresolut(us), irresolubilis, нера(з)дрѣ-
шенъ2 3,

irreftijo, уловляю, умрєжаю,
irretitus, уловленъ, (омреженъ,
irretortus, ненакривленъ,
irreuerens, безстудни(й),
irreuerentia, безче(с)тие, безстудие,
irreuocabilis, нево(з)вратите(л)ни(й),
irreuocandus, тожъ,

irreuocat(us), нево(з)вращенъ,
irreuolutus, не<в(т)валенъ, несо(т)витъ,
irrideo, по(с)мѣваюся,
irrisus, по(с)мѣянъ,
irrisus, us, irrisio, по(с)мѣяние,
irrisor, по(с)мѣяте(л),
irridicule, нерадо(с)тотво(р)нѣ, нелѣпо-9,
irrigatio, поливаніе4,
irriguus, напавающи(й),
irrigo, as, поливаю, напаваю,

irrip[i]o, похищаю,

irrito, раздражаю, прогнѣваю,
irritatus, а, um, раздраженъ, прогнѣ¬

ванъ,

irritatus, us, irritatio, раздраженіе,
прогнѣваніе5 *,

1 К І нече(с)тіе.
2 П нижче маемо ще статтю

irresolubilis нера(з)рѣиіителный.
8 К І немає цього слова.
4 К I наказаніе.
5 К I прогнѣваніе, раз:.
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irritamentum, irritamen, тожъ,
irritabilis, прогнѣвате(л)ни(й),
irrit(us), пове(р)женъ, тщи(й), сує(т)ни(й),
irroboro, as, укрѣпляю,
irrogo, as, налагаю, заповѣдаю,

irrogassit, вложы1,
irroro, сорошаю,
irrubeo, че(р)мнѣюся,
irructo, as, (о(т)ригаю,
irrugio, ричу,
irrugo, as, морщу,
irrumpo, is, впадаю, устре(м)ляю(с),
irruptio2, нашє(с)твиє, стрє(м)лєниє, на¬

вѣтъ3, //
170 inuetero, as, inueterasco, юбєтшаю,

inueterat(us), <обетщани(й)4,
inueteratio; собештаниє,
inuicem, взаемъ, другъ друга,

inuictus, inui[nc]ibilis, непобѣжденъ6,
inuideo, завижу,
inuidia, inuidiola, зави(с)т(ъ),
inuidentia, тожъ, завидѣніе,

inuidus, inuidios(us), зави(с)тни(й),
inuisor, зави(с)тникъ, завидите(л)6,
inuigilo, as, утреннюю, бдю,
inuinius, возде(р)жникъ ю(т) вина,

inuiolabilis, inuiolat(us), нера(с)тлѣнъ,
неприко(с)новенъ, чи(с)тъ, нескве(р)-
НИ(Й)7,

inuiso, as, посѣщаю,
inuis(us), невидими(й), ненави(с)тенъ,
inuito, as, запрошаю, призиваю8,
inuitat(us), призван(н)и(й), запрошєни(й),
inuitabilis, призиваєми(й), повабляемъ9,
inuitus, понужденъ,
inuite, по нуждѣ,
inuniuersum, обще, купно,
inuius, безпроходни(й), безпутни(й),
inula, (Оманъ трава,
inultus, не(о(т)мщенъ,
inumbro, as, (осѣняю,

inumbrat(us), (осѣненъ,

1 К I в(ъ)ложитъ.
2 Під текстом світлішим чорнилом, але

цим же почерком написано irruo qua(e)re
supra syllaba(m) is. Дійсно, стаття irruo

(та irtiola) розміщена над словами з

початковим is, стор. 168.
3 К І немає цього слова.
4 К І правильно ыбгтіианій.
8 К І пізніше іншим почерком ДОПИ-.

сано не.пр&а>долѣнный.
8 К І завистникъ, завидитель.
7 К І н&(с)кве,(р)нъ.
8 К І запрошую, призиваю.
К І повабля&мїй.

inunco, as, пориваю, круко(м) влеку,
inundo, as, потопляю, (обливаю1,
inundatio, наводненіе, потопъ2,
inunguem, совє(р)шнен(н)о, все-,
inungo, помазую,
inunctio, помазаніе,
inunitus, a, um, несоединенъ,
inuoco, as, взиваю, призиваю,

inuocat(us), незванъ,

inuolo, as, inuolito, заграблюю, влѣтую3,
inuolucris, нелѣтающи(й),
inuoluo, is, (обвиваю,
inuoluul(us), гусеница, че(р)въ,
inuolucre, cis, рукомикъ, (обручъ4,
inuolucru(m), тожъ, (обвивало,

inuolute, (обвите5,
inurbanus, неграждански(й), грубянинъ,
inurgeo, пострѣкаю, побуждаю,
inurino, as, понираю,
inuro, as, випалюю, печатую, знаменую,

наче(р)таю,
inusitat(us), неюбични(й),

170 inusitate6, несобичнѣ, //
3B

iunis, млади(й),
iunix, юница,
iur
iurea, а(е), юха, поливка,
iurgo, as, сварюся,
iurgium, любопрѣні'е, ра(с)пря,
iurg[i]osus, любопрѣн(н)и(й),
iuro, клєнуся, рочуся, присягаю,
iurat(us), клени(й)ся,
iuramentum, iurandu(m), кля(т)ва, рота,
iurator, ротникъ, клєнущи(й)ся7,
iuratio, клятвєніє,
iurulentus, юшни(й),
jurisdictio, судъ,
iur[i]consult(us), судия,
iuridic(us), судни(й), зако(н)ни(й),
jurisprudentia, зако(но)иску(с)ство,
ius, зако(н), правда,
ius, iusculum, юха,
iusiurandum, кля(т)ва,
iusculum, юха, юшица,
iussus, us, велѣние,

1 К І обливаю, потопляю.
2 К І помилково потокъ.
3 П окрема стаття inuolito лѣтаю.
4 К І правильно обрусъ.
6 П нижче маємо ще статтю inuolutis-

simus (йбвитѣиіиій.
6 Перед цим словом хрестик

застереження, що тут кінчається сторінка,
яка не на місці.

7 К І кл&нущи(й)ся, ратникъ
(помилково).
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iustus, a, um, праве(д)ни(й),
iusta, orum, погрѣбъ,
iustitia, правда,
iustificus, праведни(й),
iustitium, суду о(т)ложеніе.
iussio, зри iubeo,
iusum, долѣ,
iuu

iuuenc(us), iuuencul(us), iuuenis, юнецъ,

телецъ,
iuuenilis. iuuenalis, млади(й).

iuuenilitas, младоСс^ъ)1,
iuuen[a]lia, игрища млади(х) о здравиѣ,
iuuenesco, is, младе(н)ствую,
iuuentus, iuuenta. юно(с)т(ъ),
luuentas, богиня юно(с)ти,
iuuo, as, iuto, as, помагаю. по(с)пѣшаю2 3,

iuuamen, iuuamentum, помощъ,

iuxta, iuxtim, близ(ъ), no:8,
iuxia, a(e), девя(т)никъ4*трава,
ixon, лепъ,

iynx, gis, пли(с)ка птица, крутиголовъ,

K

kleijri, фѣялка трава. 171 kerua, [клещевина трава],6 H

L

lab
labes, labecula, паденіе, врета1, порокъ,

губите(л)ство, скве(р)на,
labarum, хоруговъ,
labefacio, labefacto, ослабляю, тлю,

ло(м)лю.
labefactio, ослабленіе,
labefact(us), ослабленъ,
labellum, labium, устнѣ,
labo, as, впадаю,
labilis, падаеми(й),
labor, eris, падаю, попо(л)заюся,
labor, oris, трудъ, работа, праца,
laboro, as, работаю2, труждаюся, пекуся,
laboriosus, люботрудни(й),
labrosus, устнѣ великие имущи(й),
labrum uenereum, щотки трава,
labrus, щука риба,
labrusca, лоза дивая,

laburnum, великоцвѣтъ древо,
labi[z]us, смола блгоухан(н)ая на древѣ,
Іас
lac, tis, млеко,

lactes, кишка кон(н)ая8,
lactarius, а, um, млечни(й),
lactarius, і(і), млечникъ,
lacteus, lacteolus, млечни(й)4,
lacteo, ссу,
lactesco, is, млечнѣю,
lacto, as, дою, сосци питаю, млеко(м),

1 П врёска
2
Літера б в оригіналі латинська (b).

3 К I правильно то(н)кая.
4 П маемо ще бѣлый.

lactatus, ссание, доение,
lacti(i), кирине(й)ская трава,
lacca, смола,
lacfajena, рубище,
lacer, ri, раздранъ,
lacero, as, деру, раздираю, ра(с)те(р)заю,
laceratio, раздраніе,
lacerna, а(е), фелонъ, скутъ, опо(н)ча8,
lacernatus, в скутъ облеченъ,
lacerta, ящерица,
lacertus, ящеръ риба,
lacertus, раме, локот(ъ),
lacertosus, широкоплещни(й), -рамни(й),
lacesso, раздражаю7,
lachanon, зелие хва(т)8,
lach[a]nopola, зели(й) продавецъ,
lachanopolium, зели(й) продалище,
lachfajnizo, as, слабѣю, ныю9.

ІП lachrima, lachrimula, слеза, слезка, //
зв- lachrimor e(t) lachrimo, as, слезю, плачу,

1 К I маемо ще після цього слова

юность.
2 П правильно поспѣшествую
3 К І повністю поблызу.
4 Пор. П девятьсйлъ.
6 Переклад із П; К І помилково кищо-

вина.
8 К I (опа(н)ча.
7 П нижче маемо ще статтю lacessor

ра(з)дражают ма
8 К I хвасть.
9 В оригіналі літеру н дописано

світлішим чорнилом, а перед нею якусь іншу

закреслено.
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Iachrimatus, прослезиви^ся1,
lachrimatio, прослезеніе, плачъ,

lachrimos(us), слезни(й), плачливи(й),
lachrimabilis, lachrimabu(n)d(us), слез-

ни(й), плачливи(й), слезащи(й)2,
lacinia, кра(й) ризи, юмети,
lacini^tus, тре(с)новити(й), сомети(с)-

ти(й),
laciniatim, раздѣлнѣ,
laciniosus, шероки(й), тре(с)нова(т)3,
lacio, лужду, (ошукати4 *,

lacino, as, раздираю,
Lacon, ликонъ,
laconium, потѣсница, ва(н)на®,
laconismus, краткогланіе,
laetantius; а, u(m), млечни(й),
lactarius, звонки трава,
lactidiaci, копо(т) ударе(н)ни(й)°, ногою,

lactoris, млечная трава,
lactuca, lactucula, же(л)тяница, салата,

lacus, us, езеро, ровъ,
lacusculus, тожъ, рвеница,
lacuna, яма, ровъ, купе(л),
lacunosus, ямовати(й),
lacuno, as, склеплю,

lacunat(us), засклепле(н), ямовати(й),
lacunar, aris, склепленіе, кровникъ,
Illad
Іа da, а(е), кози(й) сгепъ7 трава,
ladanum, козилепови(й) сокъ,

la(e)do, врежду, раздражаю,
la(e)sus, врежденъ, поврежденъ,
la(e)doria, поношение, укоризна,
la(e)sio, la(e)sura, врєждение, облуда8,
тщета,

la(e)margia, обядение, чревобѣсие,
la(e)margus, чревообядливи(й)9,
la(e)muschaton, поче(с)т(ъ) борущи(х)ся,
1а(е)па, а(е), во(л)няница,
la(e)tus, весели(й),
la(e)te, la(e)tanter, весело,

la(e)tor, aris, la(e)tificor, веселюся,
la(e)to. as, la(e)tifico, as, веселю,

la(e)tificus, вєселящи(й),
la(e)tisco, is, веселюся,

1 К I прослезивиіы(й)ся.
2 К I пла(ч)лывы(й), слезячы(й).
3 К I пгргсноваты(й).
4 К І шщукаваю.
6 Надрядкове н виправлено світлішим

чорнилом із с; К І правильно потѣ (л)-
ница, ва(н)на.

К І також; П копытоударенній.
7 К 1 правильно лепъ.
8 К І правильно шбида.
8 К І чревошбястливїй.

Ia(e)ticia, la(e)tudo, веселив,

la(e)tabilis. весели(й),
la(e)tamen, гно(й),

72la(e)ua, шуйца, лѣвица, //
la(e)uus, а, um, лѣви(й),
l[a]euorsum, ошуюю,
la(e)uis, гладокъ,

la(e)uitas, la(e)uor, oris, гладко(с)т(ъ).
la(e)uigo, la(e)uo, as, глажу, сравняю,
la(e)uat(us), углажденъ,

lag
laganum, опрѣснокъ,
lagari, лагари, стихи поетицкие,

lagena, laguncula, мѣхъ, чванъ, ла(г)-
вица1,

lagenium, врачєвство нѣкое,
lageos, родъ ягоди,

lagois, орябка и родъ риби2,
lagophthalmos, недуг очни(й), незаклю¬

ченіе оче(й),
lagopus, орябка,
lagotrophia, заяцопителище,

laicus, мирянинъ, ляѣкъ,
lalisio, onis, жребя онагра3,
lalarro, as, сплю, люляю, аби спалъ,

lama4, а(е), езеро, блато,
lam
lambo, is, lambito, as, лижу,

lamentor, ридаю6,
lamentat(us), оплакани(й),
lamentatio, lamentafs], плачъ, риданіе®,
lamentum, тожъ,

lamentabilis, lamentari(us), плачливи(й),
lamia, мор(с)ки(й) пе(с), ношчница7,
lamina, la[m]ella, дщица крушцевая8,
lamna, тожъ, бляха8,

lamium, кропива ме(р)твая,
lampas, dis, свѣти(л)ница, -къ10,
lamp[e]tra, а(е), родъ пявица мо(р)ская,

уго(р)11 мо(р)ски(й),
lampsana, зелие лѣсное.

1 П окремо lagena мѣхъ, чванъ. лаг-

ва; lageiula лігвица, чвйнецъ, лтѣшекъ,
2 К І тільки (й(ря)бка.
3 Пор. К I шнагря.
4 Літера т в оригіналі кирилична (м).
8 К І пізніше іншим почерком допи¬

сано сѣтую.
8 К І пізніше іншим почерком дописано

сѣтованіе.
7 К І помилково кощны(й)ца.
8 К І немає цього слова.
8 К І немає цієї статті; П окремо

lamella то(ж), бляха, бляшка.
10 К І тільки свѣтилникъ.
11 К І помилково цедръ.
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lamputa, ястробецъ трава,
lampiris, dis, зла(т)никъ че(р)въ,
Iam[y]rus, ящеръ риба,
lan

lana, lanula, во(л)на, во(л)ница,
lanicutis, lanarius, во(л)ни(с)ти(й), ко(с)-

мати(й),
lanat(us), laneus, во(л)нисти(й), во(л)-

няни(й),
lanifcijum, во(л)на,
lanificiu(m), волнодѣланіе,
lanificus, во(л)няръ,
lanifer, laniger, волнородъни(й),
lanipendia mulier, волнораждающая1,
lanoculus, волнопокривающи(й) (очни(й)2

172 вредъ, //
зв. lanosus, во(л)ни(с)ти(й),

lanaria, милникъ трава,
lancea, lanceola, ратище, копіе,
lancearius, копи(й)никъ, ратникъ,
lanceatus, ратищеносецъ, прободе(н),
lances, широкое блюдо, ди(с)косъ,
lane[r]um, вол(ъ)няница,
langa, а(е), звѣръ, прудъ каме(н)3,
langula, блюдо малое,

languor, oris, слабо(с)т(ъ), недугъ,
langueo, es, languesco, слабѣю, неду¬

гую,
languefacio, (ослабляю, (оболѣзняю4,
languid(us), languidulus, недужливъ, не¬

радивъ,
languide, нерадивнѣ,
langurium, прудъ, бурштинъ,
lanius, рѣзникъ,
laniena, lanea, то(р)жище мя(с)ноє,
lani[o]nius, рѣзниче(с)ки(й),
lanio, as, рѣжу, колю6,
laniatio, рѣзаніе, раздраніе,
laniat(us), ра(с)те(р)занъ,
laniat(us), us, ра(с)тє(р)заниє,
laniariu(m), мясопродалище®,
lanista, a(e), подвижниковъ научите(л),
lanignus, рѣзниче(с)ки(й),
lanugo, ginis, косматина, мо(х),
lanuginosus, мо(х)нати(й),
lanto7, as, сокриваюся,
lantatio8, сокритие,

lane1, изоослабле(н)нѣ, .

lanitas2, широта, . ,

laosis aphesis, люде(й) <в(т)пущение,
lap
lapat[h]um, лопа(н)3 трава,
Iapis, камє(н), знаменне,

lapideus, lapidosus, каме(н)ни(й), камє-

(н)и(с)ти(й),
lapidarius, каме(н)ничи(й)4, каме(н)никъ,
каме(н)носѣчецъ,

lapillus, каменецъ,

lapicida, каме(н)носѣчецъ,
lapidicina, lapicidina, каме(н)носѣщни-

ца,

lapido, as, камєне(м) побиваю, камєную,
lapidatio, камєнобиєніє,
lapidator, камєноби(й)ца,
lapio, is, lapidesco, сокаменяю, каменѣю,

lappa, а(е), лопянъ трава,
lapsana, лобода,

173 lapsio, lapsus, us, упаденіе, падежъ, H
lapsus, a, um, падающи(й), попо(л)зну-

ви(й)ся,
lapsabundus, упадающи(й),
lapso, as, упадаю,

lappago, (острица трава,
laqueare, стропъ, прекладъ,
laqueatus, пругло(м) уловленъ, склепи(с)-
ти(й)5,

laqueus, сѣто®, пругло,
lar

lararium, капище, идолочтилище,
lardum, веприна, свинина,
largior, дарую, даю,
largitor, подате(л), дате(л),
largitas, щедродаваніе7 изсоби(л)ное,
largus, щедръ, гобзован(н)и(й), простра(н)-

ни(й),
large, largiter, largit(us), простран(н)о,

(оби(л)но,
largificus, щєдри(й), подавающи(й).
largiloquus, многогливъ,

laricina, смола,

larimnum, блгово(н)ная трава,
larina(e) sues, тучние свинѣ.

larix, модрево,
larua, (облуда, нощная страшила8,

1 K І волнора(з)давающая.
2 K І помилковово(л)ны(й).
3 К І правильно звѣръ голѣмъ, пру(д)

кам&ны.
4 К I соболѣзную.
6 К I рѣжу, колю, за:.

К І немає статті.
7 Потрібно latito.
8 Потрібно latitatio.

1 Потрібно laxe.
2 Потрібно laxitas.
3 К І лопянъ.
4 К І каме(н)ни(й).
6 П після цього маємо ще килост&тный.
® П правильно сѣть.
7 К І щедродаянїе.
8 К І страшилища.
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:

larualis, блѣди(й), скорадособразни(й)1.
страшни(й),

larus, птица ли(с)ка2,
las
lasanum, сосудъ мочинъ,

lalsjchiston, усирє(н)ни(й),
lasci(u)us, малакия, блудникъ3,
lasciu[i]a, малакия, нєвоздє(р)жаніе,
lasciuibund(us), блудящи(й),
lasciuio, is, похотствую, бѣшуся,
laser, eris, ч(р)тово млеко,
laserpitium, кирине(й)ская трава,
lares, домовиє боги,
lasfsjus, las[s)ulus, утруждє(н), претруж-

де(н),
lassitfujdo, утружденіе,
Iassfescjo, is, lasso, труждаюся, то(м)-

люся,

lassor, утруждаюся,
lassatus, утруждє(н),
lat
lateo, таюся, криюся4 *,

latenter, вта(й), сокрове(н)нѣ,
latebra, а(е), сокровеніе, закровъ, яма,

latebricola, ямица,

latebro, as, сокриваю,
latebrosus, сокровє(н)ни(й), ямовати(й),

173 latibulu(m), закровъ, //
зв- latibulor e(t) latibulo, as, таюся, криюся,

later, керемида, плиѲа8 *,

laterculus, пли(т)Ѳица6,
lateriti(us), laterari(us), плиОни(й)7, кєре-

ми(д)ни(й),
lateruncularia, тавиявъ8 зариевъ,
laterculum, книга санописате(л)ная,
laterculenses, книгъ санопи(с)ни(х)8 хра-

нителие,
Iatferjculum, заповѣд(ъ) стари(й)ши(н),
laterna, свѣтило, панаръ10,
laternarius, свѣтоносенъ11,
latex, влага, монхота12 всяка,

1 В оригіналі літера т виправлена на д;
К І скорато<йбра(з)ный; пор. П скурато-
(абра(з)ный.

2 К І лиска птица.
3 П нижче маємо ще статтю lasciuissi-

mus то(ж), нев(о)здержникъ.
4 К І криюся, таюся.
6 К І правильно плинна.
8 К І правильно пли(н)Ьица.
7 К І правильно пли(н)іїньі(й).
8 К І правильно тавлїя.
8 К І санопысатъ(л)ны.(х).

10 К І фана(р).
11 К І правильно свѣтылонос&цъ.
12 К І тільки влага; П правильно мокротй.

latfhjer, иссопъ,

lat[hy]ris, скочокъ1 трава,
latomia(e) или latfujmia(e), каменосѣч-

ница,
latomus, каменосѣчецъ,
latria, а(е), служба божая, поклонение,
latrina, а(е), афедронъ,
latro, as, лаю, лааю, брешу,
latror, aris, (облаянъ биваю,
latratur, лаю(т)ся, брешутъ,
latratus, а, um, лаянъ,
latratio, latratus, us, лаяние,
latrones, latruncul(us), разбо(й)ница,

ра(з)бо(й)ничокъ,
lator, носите(л)2,
latrunculator, ра(з)бо(й)ннче(с)къ и(с)звя-

те(л)3, и(с)кате(л),
latrocfijnor, разбиваю,
latrocfijniu(m), разбо(й)ииче(с)тво,
latrocinatio, разбивание,
latus, а, u(m), широки(й)4, простра(н)-

ни(й),
latus, несе(н)ни(й)6,
lato, late, широко, простра(н)но,
latitudo, широта, простра(н)но(с)т(ъ),
latesco, is, разширяюся,
latifolia, дубъ,
latifundiu(m), простра(н)ство, широко-
селие,

latusclau(us), скутъ си(н)кли(т)ски(й)в,
laticlauij, синклити преднѣшие в полатѣ

ца(р)ско(й),
latus, eris, бокъ, бедро,
laterani, при бедрѣ стоящие, служащии,
latusculum, бочокъ,
laterenses, по(д)боководителие,
latera[l]ia uiatoria, су(н)ки7, тло(м)ки,

бисаги,
lauacru(m) Veneris, исотъ8 трава,
lau
laudemiu(m), ухвала, дани назнамєно-

ваніє,

laudo, as, хвалю,
174 laudatus, похваленъ, H

laudandus, до(с)тохва(л)ни(й),

1 Пор. П скорбкъ.
2
Літера н в оригіналі латинська (п).

3 К І теж помилково исвязате(л);
П правильно истязатг(л).

4 К І широкъ.
6 П нгсъный.
6 К І сы(н)клиты(й)скы(й).
7 Пор. П сумки. ,

8 П правильно юсгть.
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laudatio, хваленіе,
laudabilis, хва(л)ни(й),
laudatiuus, хвалєбни(й), хвалите(л)ни(й),
laus, хвала,

laudic[ojen(us), хвалящи(й), хвалитє(л)-
ни(й),

lauandula, нардъ,
lauer, eris, трава тучная,
lauo, as, мию,
lauatio, умовєние1,
lauacrum, баня, ми(л)ня2,
lautus, (омити(й), чи(с)ти(й), (обични(й)3,
lauti[t]ia, изобилие, до(с)татокъ,
lautia, oru(m), посєлскиє дари,
laureoft]is, пепелъ сребрни(й),
laurices, пло(д) с кроликовъ4 звѣря(т),
laurus, бобковие5 древа, дабніе,
laurea, даѲноли(с)твие, вѣнецъ,
laureus, деѲне(н)ни(й),
laureft]u(m), даѲниевъ садъ,

laureola, вѣнецъ о(т) даѲния.
laureat(us), увязенъ,
laurifer, даѲноносецъ,
lauricomus, даѲнови(й),
Ia[x]amentum, (о(т)радство, разширение,
laxo, as, ослабляю, разширяю,
lec
lea, 1еа(е)па, лвица, капуста6,
lebe[s], ti[s], конобъ,
lecanom[a]ntia, враженіе о(т) умивал(л)-
ници,

lectus, lectulus, ложе, ложко,
lectica, lecticula, ложе, носило нєдуж-

ни(х),
lecticarius, ложеносител(ъ).
lecticariola7, жена раболюбите(л)ница,
lectisterniu(m), по(с)тєля,
lectisterniator, по(с)те(л)никъ,
lecythus, чванецъ,

lectus, собранъ, чтенъ,

lectio, lectus, us, собраниє, чтєние,

lector, чтецъ, читател(ъ),
leg

1 К I умываніе,.
2 К І баня, умовеніе, ми (л)ня.
3 К I (йбычны(й) виправлено на аьбыл-

*ы(й), а іншим почерком пізніше дописано
^остаточній

4 Пор. П пло(д) кроликовъ.
6 К І помилково бобкое.
* Останнє слово, мабуть, стосується

пропущеного реєстрового leapetes. K І
нижче цієї маємо ще статтю lexetes росход-
ныкъ.

7 В оригіналі сполучення -гі-
написано кирилицею (-ри-).

legio, onis, по(л)чищє, лєгєо(н), по(л)къг,
legiuncula, тожъ, по(л)чише,
legionarius, по(л)чищни(й)2,
legatus, поселъ,

legatio, посе(л)ство, моленіе,
174 legatiuu(m), напутнє посе(л)скоє, //
зв>

legatum, ti, со(т)каза(н)ное на завѣтѣ

уме(р)шаго3,
legator, (о(т)казующи(й) завѣто(м), дхов-

ницєю,

lego, is, lectito, собираю, чту,
legulus, leguleus, собиратє(л),
legumen, legumentum, сѣмя зє(м)ное,
зелие, ярина,

lem

lema, гно(й) в сочєсє(х) бѣли(й),
lembus, лади я,

lembfujncul(us), лади(й)ца,
lemma, tis, написаниє. ти(т)ла, (оглав¬

леніе,
lemnisci, вє(р)ви4,
lemniscat(us), ве(р)виє(м) связа(н),
lemnion, трава,
lemoniu(m), лимонѢя,
lemures, страхи нощние, дуси, мєчти,

lemuria, празникъ покусъ нощни(х).
len
lenis, кротки(й)5,
lenitas, lenitudo, кро(т)ко(с)т(ъ)6,
lenio, is, укрощаю, ускиряю7,
lenimentum, укрощеніе, кротко(с)т(ъ)
lenis, ладия,

Ienoba[t]es, винодѣлателие,
leno, is, гдръ блудницъ,
lena, а(е), гдриня блудницъ,
lenulus, тожъ,

lenonius, лви(й),
lenociniu(m), лужденіе,
lenocine, блуднѣ,
lenocinor, aris, лужду, блудсдѣ(й)ствую,
lens, dis, гнида,

lens, tis, lenticula, сочевица,

lenticularis, сочєвични(й),
lentigo, onis, вре(с)ка, пѣга,

1 K І тільки легетнъ, полъкъ.
2 К І нижче цієї статті ще маємо lego,

as noce(л)ствую, посилаю, молю.
3 К І нижче цієї ще маємо статтю

legatorius) а>(т)казате(л)наго что иму-

щы(й); П (а (т)казаного...
4 К I ве(р)вы, съюзъ, связка.
5 К І помилково кратны(й).
6 К І помилково крокость.
ч К І сукрощаю (помилково), усмыраю

(правильно).
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lentis[c]us, схинъ древо мастичное,
смо(л)ное,

lentiscin(us), схилни(й)1,
lentisciferus, схиноро(д)ни(й),
lentus, lentulus, липки(й), мя(к)ки(й),
лѣнивъ,

lente, помалу, ко(с)но,
lentitia, а(е), мя(к)ко(с)т(ъ), ле(п)кост(ъ),
lentitudo, nis, неспѣшно(с)т(ъ), гню(с)-

но(с)т(ъ)а,
lentor, ris, влага клиеватая, кли(й), лепъ,

lenteo, lento, as, мякчу, мякчѣю, младѣю,

lentesco, тожъ,
lenostrofon, іиа(н)та трава,
legislator, legifer, законодавца, законо-

положникъ,
175 legirupio, onis, законопрє(с)туплєние, //

legitim(us), зако(н)ни(й), прилични(й),
до(с)то(й)ни(й),

legitime, зако(н)но, праведнѣ,
legulegius, законоучите(л), зако(н)никъ,
legalis, зако(н)ни(й)3,
leo, nomen, левъ,

leo, ui, залѣпляю,
leoninus, лвови(й), ЛБОВЪ,

leontach[or]on, Полинъ гори(с)ти(й),
leontice, любезная трава,
leontios, лви(й) камє(н),
leontophonos, лвоубивающее звѣря,
leont[o]petalon, рѣпа4* 6свиняя,
leontopodiu(m), язички сивнѣ8 9,

leopardus, ле©па(р)дъ звѣръ,
Іер
lepadua, кожи широкие (около пе(р)се(й)
конски (х),

lepetes [?], ра(с)ходникъ,
lepidium, мя(т)вав грече(с)ка, поприца,
lepidotes, чешуевати(й) каме(н),
lepidus, радо(с)тотво(р)ни(й), мили(й)?,
любезни(й),

lepide, lepidule, радо(с)тотво(р)нѣ, лю-

безнѣ,
lepista, а(е), водоно(с), вѣдро,
lepor, гражданство, лѣпота, красота,
lepra, проказа,
lep[t]ocarya, лѣскови(й) (орѣхъ.

1 К I правильно схинъны(й).
2 К І помилково неспѣшно, гнюсно.
3 Під цією статтею написано: Сия вся

зри где Дименъ. Статті від legislator
до legalis дійсно не на місці.

4 К І помилково рѣка.
8 К І правильно сывіи.
К І немає цього слова.

7 К І помилково малій.

lepton centauriu(m), трава кє^угавриИ1,
leptophiПоп, ромянова2 трава,
leptorages, ягоди сладкие,

lepus, oris, lepusculus, заяц(ъ), за(й)чикъ3,
leporaria, недугъ ©чни(й), (о(т)ве(р)стие

оче(с),
leporin(us), leporeus, заячи(й),
lessus, us, плачъ,

les[t]itis, коко(р)канъ4 трава,
let[h]argus, letfhjargia, спячка недугъ,
letfhjargicus, спячкою недугующи(й),
lethum, сме(р)т(ъ),
lethalis, lethifer, сме(р)те[л]ни(й), сме(р)-
те(л)ноно(с)ни(й)8,

letho, as, уме(р)твляю, ме(р)твлю,
leu

leucaalba, мячкій8 пля(с)тири,
leucacantha, (остропет(ъ)7 трава,
Ieucachates, achatis8,
leucathefmjis, руменъ,
leucanthemum, паучникъ,
leucargiliu(m), бѣлая глина,

175 leuce, топол(ъ), струпъ, И
зв- leuciscus, плотица,

lfejucochrisus, каме(н) злотави(й),
leucoga(e)a, млечникъ каме(н),
leucographis, (остропет(ъ)® трава,
leucoion, гвоздики по(л)ние,
leucoma, бѣлокъ в я(й)ци, книги записаній10,
leucoma(e)nides, селява риба,
leucon, бѣлопе(с), бѣлое,
leuconium, бумага,
leucopariphos, в бѣлу (одежду (одѣянъ11

leucopetalos, камен(ъ) злотави(й),
leucopha(e)us, шари(й),
leucopha(e)atus, пепели(с)ти(й), миша-

ти(й)12,
leucophlegmatia, закожная пухлина или

на(д)мение, трудъ водни(й),
leucophorum, кли(й) злата(р)ски(й),
leucophthalmos, ючко бисе(р),
leucopigi, малах'іи13, невѣстюхи,
leucos[h] ictos, пестръ, мрамо(р) чо(р)мни(й),

1 К І помилково нектаврій.
2 К I романова.
3 К I заячикъ.
4 К I коко(р) никъ; П покорнакъ.
8 К I сме(р)тоно(с)ны(й).
6 П правильно мягкій.
7 П шстропестъ.
8 К I ахати(с).
9 П (остропе(ст).
10 П записніи.
11 К I в бѣлу (одѣянъ одежду.
12 К I миша(с)тій.
18 К I правильно малакіи.
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leucroclutja, звѣръ скори(й), чудни(й)1,
leuidensa, худое (одѣяніе, рѣдкое рубище,
leuigo, зри la(e)uigo,
leuir, дѣверъ, братъ женинъ,
leuis, .leuicul(us), легки(й), леге(н)ки(й),
leuisculus, тожъ,
leuitas, легкост(ъ), легкота,

leuiter, легко,

leuifidus, маловѣрни(й),
leuipes, легконоги(й), скори(й),
leuiso[m]nus, легкосо(н)ни(й), бдящи(й)2
leuisticum, люби(с)токъ сво(й)ски(й),
трава,

leuo, as, leuasso, воздежду, по(д)ношу,
(облегчаю,

leuatio, воздвижение, (облегченіе,
leuamen, leuamentum, (о(т)рада,
lex, gis, законъ, уставъ, правило,
lexipyretas, врачба на (огневицу,
lexis, реченїе,
lia(e), aru(m), в по(с)тавѣ кораблен(н)омъ

дири,
ІІЬ
libanochros, кади(л)ни(й) камен(ъ),
libanotis, розмаринъ трава,
'iber, а, um, свободни(й), во(л)ни(й),
libertas, свобода, воля,
liberalis, свободни(й), (оби(л)нодающи(й)8,
liberalitas, нещадно(с)т(ъ), из(обилие,
Iiberaliter, libere, нещадно, из(оби(л)нѣ4,
liberi, дѣти, чада, ищадия,
libertus, свободникъ,

176 libertinitas, свобода, //
libero, as, свобождаю, избавляю,
liberator, свободител(ъ),
liberatio, свобожденіе,
liber, bri, книги,
libellus, libellulus, книжка,
libellaticus, страха ради же(р)твующи(й)
идоловъ5 6,

libellio, onis, книгопродавецъ ,
librari(us), скоротеча, поселъ,.
librafrjiolus, книжни(й), книгописецъ,
libraria, а(е), книгопродалище,
librariu(m), книгохраните(л)ница,
libet, годѣ естъ, лѣпо е(с)(т),
libens, самово(л)ни(й), бдТохо(т)ни(й),

1 К I ... чудны(й) м'ѣиіанецъ.
2 К I бдющ'ій.
3 К I (йбилны(й).
4 К I изюбилно.
6 К I идоло(м).
6 К I книгопродавецъ, скоротеча,

поселъ, а статті librari(us), librariolus
мають відповідно переклад книжникъ,
книгописецъ.

libenter, доброхотнѣ,
libentia, сла(с)ти любоприятиє,
libido, nis, сладостра(с)тие, похот(ъ),
блудъ,

libidinosus, блудни(й),
libidinor, aris, похощу, прелюбодѣю,
libitinarius, гробная продающи(й), гроб-

ни(й)1,
libo, вкушаю, жрю, (осязаю, приношу,

libatus, вкушенъ, (осязанъ,

libamen, част(ъ), же(р)тва, прино(с),
libatio, вкушеніе, приношеніе,
lib[u]m, медовникъ,

libarius, медовникопродате(л),
libra, libella, ли(т)ра, вага, важки,

libralis, librari(us), литрови(й), важни(й),
libraria, служебница, раздѣляющая пря¬

деніе,
librile, прекладъ у ваги, попречное ваги,

превѣсня,
libripens, важникъ, вѣсникъ,

libro, as, важу, мѣрю, вѣшу,
librator, превѣсникъ, мѣритзл(ъ),
libramen, libramentu(m), вага,

librilia, куля, стрѣла,
ljbycontes, афракси(й)2 камен(ъ)
libyofon], (обростеница трава,
lic
liceo, es, торгую, цѣню3,

liceor, ris, licitor, то(р)гую, подкуповую4,
licitatio, подкупованіе, то(р)гованіє,
licet, licitum est, лѣтъ естъ, до(с)тоитъ,
любо, хотя, нарічие5 аще,

licitus, во(л)ни(й), невозбра(н)ни(й),
ями(й)в,

licituru[m], лѣтъ будетъ,
licentia, вла(с)т(ъ), свобода,
licentiosus, самочи(н)ни(й), своево(л)ни(й),
licenter, своево(л)нѣ, самохо(т)нѣ, ро(с)-
пустънѣ7,

lichas, пяд(ъ)8,
lichen, nis. надменіе, пухлина ю(т) го(р)-
тани походящая, И

76 licia, orum, нитки,- нити, повста9, прядиво,

1 К І немає цього слова; П гробни(к).
2 К І точніше ан§разись; П анЪра^и.
3 К І цѣню, то(р)гую.
4 К І нижче маємо ще статтю licitator,

ris п(о)дкупителникъ; П по(д)купнікъ.
5 К І це слово закономірно подається в

кінці статті.
6 К І ялы(й);ТІ Алый.
7 К І ра(с)пустне.
8 К І пяды.
9 К І правильно поставъ.

254



liciatorium, наво(й) ткацки(й), мотовило1,
licinia, родъ ма(с)лини,
licion, врачба нѣкая,
licoctonica, во(л)когубите(л)ница трава,
lictor, ris, паличникъ, мучител(ъ),
lictorius, палични(й)2,
lido, is, то(л)ку, ударяю,
lien, nis, слєзена,
lienosus, lienicus, недугующи(й) слєзенею,
lien ..capra(e), сляз(ъ) огородни(й),
lienteria, бѣгунка недугъ чрєвни(й),
Hg
ligellum, храмина,
ligeon, родъ древа,
ligilium, родъ трави,
ligneum, лупина орѣховая,
lignum, дрова,
lignarius, ligneus, дрєвяни(й),
lignosus, тожъ,

lignile, дриво(т)ня3, мѣсто дровъ,
lignor, aris, собираю дрова,
lignatio, древопринесеніе, -браніе4.
ligo, as, связую, вяжу,

ligamen, союзъ, связаниє,

ligatura(e), опоясание, союзъ,

ligo, onis, мотика, се(р)пъ,
ligographi, павмєно(с)ци56народній,
ligurio, is, сладо(с)тно я(м), пожираю,
изнуряю на сла(с)тє(х),

ligu[ri]tio, преядєниє на (с)ла(с)те(х),
ligusticum, любщикъ трава,
ligustrum, крушина® древо, зобъ птицъ,
lilium, кринъ,
liliaceus, кри(н)ни(й),
lim
lima, a(e), пила,

lima, превращенная,
limo, as, пилую,

limatus, пилою прете(р)тъ,
limate, limatulus7 исправле(н)нѣ, кра(с)-

но, совє(р)шє(н)но8,
limatura, опилки, стругання, отреби,
limax, же(л)въ,
limbus, омети, адское мѣсто,
limbolarius, ризошвецъ.

limen, прагъ, входъ1,
>77 limenarcha, при(с)танищенача(л)никъ, //

limefsj, предѣлъ, межда, стезя,
limito, опредѣляю,
limitaneus, погранични(й),
limitatio, опредѣленна, пограничие,
limeum, стрѣлонамаза(л)никъ трава,
liminium, прагъ, входъ,
limnesium, ке(н)таври(й) трава,
limonia, лимонѣя,
limonion, лимонѣя2 трава,
limonium, купина сла(д)кая и (с)нѣдна3,
lympidus, я(с)ни(й), блгозрачни(й),
limpitudo, я(с)ност(ъ), блгозрачие, си-

то(т)4,
limus, глина, блато, бразда, одежда,
limosus, бла(т)ни(й), тиняни(й)5,
limus, а, um, ко(с)ве(н), попречни(й),
Ііп

linea, lineola, че(р)та,
lineo, as, начє(р)таю, очє(р)таю®,
lineamentum, наче(р)тания, сѣнописания

lineamentatio, тожъ,
linearis, чє(р)тни(й),
lines, сосудъ,
lingo, is, лижу,
linctus, us, лизаніе, полизаніе7,
lingua, linguula, язикъ, язичокъ,

lingulatus, язични(й),
linguariu(m), заключение язика, кне

бє(л)[?]8,
linguax, язиченъ, многорѣчивъ®,
lingulaca, волови(й) язикъ риба,
linio, is, lino, is, намазую,
linofzjostis, щи(р) трава10,
linquo, is, оставляю,

linquens, оставляющи(й),
linter, ладия, корито,

lintrarius, кори(т)никъ, превозникъ,
linteum, ле(н)тионъ, плащеница,
linteolum, понявица,

linteatus, в пла(т)няное одѣяніе обле-

чє(н),
lintearius, плате(н)никъ,

1 К І немає цього слова.
2 К І правильно паличничїй.
3 К 1 гіперизм дривотная.
4 П нижче маємо ще статтю lignatores

дровобрателїе.
6 П правильно [?] тавлїеносцьі.
® K І помилково кружина.
7 Пор. П дві статті, друга limhtulus

то(ж), углажденъ.
8 К І сове(р)иігннѣ.

1 К 1 входъ, прагъ.
2 К I лимо(н).
3 К І спадная.
4 К I правильно чисто(ст)
6 Пор. П тинявый.
6 К І немає цього слова.
7 К I полизаніе., лизаніе.
8 К I к небс... [?]; П кнебель.
9 К I многоглывъ.
10 К І перед цією маемо ще статтю

linostrophon шанта трава.
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linteones, ткачи,
linum, ni, ленъ,
linarius, лєнопродавца,
lineus, lin[i]ger, лняни(й),
lin[i]um, утокъ ткацки(й),
linamentum, лняни(й) пла(с)ти(р),
linospermon, сѣмя лняноє,

177 linum. во(л)чи(й) перецъ трава, И
зв-

lip
lipodermus, лишеніе пли(с)ки1на жєлудє(х),
lipopsichia, (оскудѣніе ума,

lipothimia, иступленіе, сомдлѣные2,
lippus, a, um, гноеточивъ (очима,

lippitudo, nis, гноеточеніе (очима,

lippio, is, гно(й) точу (очима3,
lippitur, гноєточи(т)ся (очима4,
lipsana, (останъки5,
liptate, оскудѣніе, и(с)точєниє,
liq
liqor, eris, ра(с)таю, и(с)таєваюв,
liquid(us), тєкущи(й), ра(с)тавающи(й),
liquido, liquide, явѣ,
liquor, oris, мокрота, токъ,

liqueo, liquesco, is. ра(с)пливаюся, мяк¬

чѣю.

liquo, as, liquefacio, и(с)таваю, мякчу,

liquamen, сонъ7, и(с)таваніє,
liquabilis, и(с)таватє(л)ни(й),
liquefio, is, истаеваю,

liquet, явѣ есть, извѣстно,

lira, а(е), бразда,
liro, as, браздю,
liratim, браздами,
lirinfum], ма(с)т(ъ) кри(н)ная, (олесокъ,

lis, tis, сва(р), пря, ра(с)пря.
Iit
litigo, as, прюся, тяжуся, сварю(с),
litigatio, litigiu(m), сва(р), тяжба,
litigiosus, а, um, любопрѣн(н)и(й),
litigator, прѣн(н)и(й), тяжущи(й)ся,
lifs)a(e), aru(m), жили го(р)та(н)нія,
litania, литея, прощаніе8,
litera, literula, пи(с)ма9, буква,
litera(e), arum, по(с)ланіе, пи(с)мена, пи¬

саніе, грамота.

1 К 1 помилково птички.
2 К І помилково ом^ініе.
3 К I гно(й) (очима точу.
4 К І гно(й) очима точи(т)-ся.
6 К I (остатки.
6 К І помилково истлеваю.

К I правильно сокъ.
8 К I прощеніе. П правильно прошеніе.
8 П правильно писмь..

literat(us), literosus, пи(с)ме(н)ни(й),
книжни(й)1,

literator, пи(с)мен(н)икъ, книжникъ, гря-

мо(т)никъ,
literatura, наученіе, пи(с)ме(н)ница,

грамота2,
lit[h]argiros, сребрная пѣна3,
lithiasis, каме(н)ъ в бубрега(х), Доро(д)4,

глав, в,

lithizontes, анъфрази(й) [?]8 каме(н),
lithocolla, вапно6,
lithoglyphus, изваатє(л) камє(н)7,
lithostrotos лиѲострото(н), камєнопо(с)-
ла(н)ное,

lithothomia, каменосѣчница,
lithothom(us), каменосѣчецъ,
liturgus, служител(ъ),

<78 lit(us), помаза(н)ни(й), //
litura, a(e). помазание, стрихованіе,
lituro, as, причє(р)таю, загражяю,
lito, as, приношу на же(р)тву, жрю,
litatio, приношєниє, жрєніє,
litus, oris, брегъ мо(р)ски(й)8,
litori(us), litoreus, брєжни(й),
litoralis, тожъ,

lituus, труба вое(н)ная, палица во(л)-
шебная,

liuor, синос(т)8, зави(ст),
liuid(us), liuidulus, сини(й), зави(ст)ни(й),
liu[e]o, as, liuesco, синѣю, си(н) єстє(м)10,
lix, cis, пепелъ,

lixiuia, лучъ11,
lixiuu(m) uinum или lixinu(m), вино,

lixiuius, лугови(й),
lixa(e), arum, g. m., пова(р)чици,
lixo, as, варю,
lixus, изваренъ,
lixabund(us), худи(й) рабъ,
loc
loba(e), кла(с) и(н)ди(й)ския пшєници,
lobus, bi, уха чи(с)тодо(л)ная12.

1 К І нижче цієї маємо ще статтю literate

писмено, книжно; П literatior писменшій.
2 К І немає цього слова; П наученіе,

грамматика, писменница.
3 К І немає цього слова.
4 П правильно Дораіїей.
8 Пор. К І анЪразонъ; П анЬра^и.
6 К І вапно, мілъ устрое(н)ны(й).
7 К І камене(м).
8 К І маємо ще токъ.
8 К І правильно синость; П сйнесть.
10 К І сииъ естемъ, синію.
11 К І правильно лугъ, вода с пепеломъ.
12 П правильно уха часть ддлна/к.
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locus, locul(us), locellus, мѣсто, мѣсце,
мѣшокъ, рака,

locarium, ро(с)ти(н)но1 плата,

loculat(us), loculos(us), комо(р)ча(с)ти(й),
я(м)ковати(й),

loc[ul]amentum, преграда гдѣ,
locuples, богати(й), до(с)татни(й)2,
locupleto, as, богатѣю, богачу,
loco, as, locito, as, по(с)тавляю, полагаю,

на(й)мую, даю замужъ,

locator, oris, на(й)матель,
localis, мѣстни(й)3,
locatio, наятиє кому,

locusta, пру'зи,
locut(us), глави(й),
locutio, гланіе,
locutuleij, блядоглаголивиѣ, много-,
locyothos, жолтокъ в я(й)ци,
lodyx, плащеница, понява,
lodicula, понявица.

log
logos, слово, разумъ,
logarion, списокъ иждиве(н)ни(й),
logeu(m), мѣсто поющи(х) на позорища(х),
logica, а(е), художе(с)тво слове(с)ное,
учащее кра(т)ко глати истин(н)и ради
сни(с)кания,

logica, orum, логичная,
178 logion, проречение4 5, Ц
3B-

logista(e), словоположници чи(с)лящій,
logistice, es, словоположное художе(с)тво,
logisterifum], книга вєщєсобра(н)ная,
logod[a]edalus, тщесловокрасител(ъ),
logograph(us), дѣеписател(ъ),
loion, жито зеленое,

loligo, onis, loliguncula, желвъ, риба,
lolium, плевели, кукол(ъ),
loliace(us), loliari(us), плевелни(й),
loli(us), родъ риби,
lomentum, і, мука бобовая,
lonchitis, по(л)ная ви(н)каб трава,
longano, onis, повро(з) ятрєни(й), кишка,

longo, as, продо(л)жаю,
longus, longulus, до(л)ги(й), далеки(й),

при-.®
longum, longe, до(л)го, далече,

longipes, долгоноги(й),
longa(e)uus, до(л)говѣчни(й), -лѣтни(й)

longlajeuitas, до(л)голѣтие,
longanimis, до(л)готе(р)пеливъ,
longanimitas, до(л)готє(р)пєніє,
longitudo, до(л)гота,
longinquus, далєки(й),
longinquitas, далеко(с)т(ъ), ю(т)стояніе,
longisco, is, до(л)жѣю,
longurio, onis, до(л)говатъ,
longuri(us), друкъ попречни(й), же(р)дъ,
lontitis, ско(л)никъ4 трава,
lopas, dis желъвъ,

lopta, козяя рутка трава,
Ioq
loquor, eris, глаголю,

loquacitas, многогланїє,
loquacito, много глаголю,

loquax, многогливъ, велерѣчивъ,
loquaciter, многоглаголивнѣ,
loquela, loquentia, глаголаніе, рѣчь.
loquitor, aris, бладословлю [1],
lor
lora, a(e), вино по(с)лѣднее,
lordosis, спини и(с)члєновєніе, хребта,
Гогіса, loricula, броня, вапно, забрало,
lorico, as, в броню ©блекаюся,
loricat(us), в броня2 ©блеченъ,
loricat(us), us, loricatio, в броня ©вле¬

ченіе, повапленіе,
79 loripes, ноги влекущи(й), хроми(й), И

lorum, гі, вождъ, ве(р)въ, ремѣн(ъ)3,
loramentum, соключение древяное,
loreus, раме(н)ни(й)4,
lorarij serui, связующии или биюшии раби,
lotometra, хлѣбъ,
lotium, іі, мочъ, урина, помовеніе,

lotos, ©бротница древо, купина трава6,
lub,
lubet, подобае(т)ся,
lubens, tis, доброхо(т)ни(й), весели(й),

радо(с)те(н)«,
lubens, [a]duer i lubenter, доброхотно,

радо (с)т но,
lubido, зри libido,
lubentia, сладостра(с)тиє,
lubricus, по(л)зки(й)7, по(л)зокъ,
lubrice, по(л)зко,
lubricum, і, попо(л)зновеніє,
lubrico, as, попо(л)заюся, по(л)зко творю.

1 К І правильно гостинног,.
- К I до(с)то(й)ны(й).
3 П нижче маемо ще статтю localiter

мі стні.
4 К І помилково проргнїг.
5 К І правильно ви(й)ка.
® К І немає цього префікса.

1 П смолнйкъ.
2 К І в броню.
3 к І помилково ргміни(й).
4 П правильно ргмгнный.
5 Пор. П и трава.
6 К І радо(ст)ны(й).
7 К І помилково ползны(й).
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lubrici, oru(m), гли(с)ти, чє(р)вие,
luc
luca(e) boues или lucanafe], слони,

lucanica, ко(л)баса,
lucanus, утрни(й),
lucar, цѣна, посѣчное, мзда кощу(н)-
никовъ всяки(х) и комеди(й)1,

luca[t]ia, orum, празники влѣтѣ2 бывае-

миѣ,

lucinus, а, um, малосоки(й),
lucrum, зи(с)къ, присобрѣтеніе, по(л)за,
стяжаніе,

lucratiuus, любоприсобрѣтающи(й),
lucrosus, любостяжа(л)ни(й), полезни(й),
lucellum, стяжаніе малое, прибитокъ,
lucrificabilis, полезни(й),
lucrifuga, нелюбостяжателенъ,
lucrfijo, onis, любостяжател(ъ),
lucror, lucrfijfacio, lucr[if]io, присобрѣтаю,

стяжаю,

luctor, aris, борюся, бѣждуся,
luctatio, luctat(us), us, бореніе, бо(р)ба,
luctator, борител(ъ),
luctamen, lucta, a(e), тожъ, бо(р)ба,
luct(us), us, плачъ, жал(ъ), сѣтованіе,
lucftjifer, жало(с)ни(й),
lucftjificabilis, luctific(us), пла(ч)ливи(й),

пєча(л)ни(й),
luctisonus, пла(ч)ливи(й),
luctuos(us), пєча(л)ни(й),
lueo, плачу, сочищаю, казню,
lucrones, лотиги, изнурителиє,
lucfij, водни,
luculentus, я(с)ни(й)3, свѣтли(й),

179 luculenter, luculente, я(с)но, //
3B- luculentitas, я(с)но(с)т(ъ), свѣтолитие,

luceo, свѣчу, свѣчуся, сияю,

lucescit, свѣтаетъ, днѣетъ,
lucidus, свѣтли(й),
lucifer, свѣтоносецъ, де(н)ница,
luciferus, а, u(m), свѣтоносни(й),
lucifico, as, просвѣщаю, созаряю,
lucifugus, свѣта бѣгател(ъ),
lucigena, свѣтлородни(й),
lucerna, lucernula, свѣтилникъ, ля(м)пада,
lucernariu(s), свѣщеносецъ,
lucubro, as, бдю, утренюю, нощетруждаюся,
lucubratio, lucubratiuncula, бденіе, дѣло

художноє,
lucubratoria lectica, ложе бодрное,
lucto, as, зри luctor4,

1 K І помилково u koho(m).
2 П в лѣса.
3 K f помилково сны(й).
4 П нижче маемо ще статтю lucta, a (e)

борба. б"Ьжгії>.нїєс&.

lucumo, onis, неи(с)товъ,
lucus, сі, дубрава,
lucuus, брашно,
lud

ludus, іграніе, игралище, училище,
ludius, i, ludio, nis, ігралникъ, кощун-

(н)икъ,
ludia, а(е), пляса(л)ница, игра(л)ница,
ludimagister, дѣтоучител(ъ)1,
ludibundus, играющи(й),
ludo, is, lusito, as, играю, лещу,
ludifico, as e(t) ludificor, aris, ругаюся,
смѣюся, кощу(н)ство(м) прєлещаю2,

ludificans, ругающи(й)ся,
ludificat(us), посмѣянъ,
ludificatio, по(с)мѣяніе, кощу(н)ство,
ludificabilis, поругатє(л)ни(й),
ludibriu(m), поруганіе, поношеніе, -

ludicrum, игралище, гони(т)ва, кощун¬
ство,

ludicer, кощу(н)никъ,
luendus, казните(л)ни(й),
lueo, is, зри, гдє luctuosus,
lues, поврежденіе, губите(л)ство, токъ,

lufgjeo, es, плачу, жалѣю,

lugubris, смутни(й), сѣтующи(й),
lugubre, плачливѣ,
luitur, плати(т)ся, казни(т)ся,
luitio, искупленіе,
luiturus, по(с)траждущи(й),
lum
lumbus, lumbul(us), ля(д)вия3, чрє(с)ла,

чрє(с)лица,
lumbifragiu(m), лядвосло(м)лєніє,

-поврежденіе,
lumbago, inis, лядвоболѣзніе, крижоболє-

ніє4,
180 lumbare, покровъ удесовъ, //

*

E-
lumen, свѣтъ,
lumino, as, просвѣщаю,
luminare, свѣтило,
luminosus, свѣтли(й),
Iun
luna, луна, мѣсяц(ъ),
lunula, луница,
lunaris, лун(н)и(й),
lunaria, a(e), любежникъ трава,
luno, as, наляцаю, накривляю.

1 K І помилково д^тоучите.
2 Слова кощу(н)ство(м) прєлещаю

в оригіналі написано в одному рядку з

перекладом наступної статті, однак

проведена світлішим чорнилом лінія

вказує, куди вони належать.
3 К І помилково лалвїя.
4 K І крижа бол^ніє.
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lunatus, накривленъ, сличенъ,
lunati[c]us, мѣсячни(й),
lunaria, а(е), мѣсячникъ трава,

lup
lupa, а(е), клєщовина трава,

lupinus, i, m. [s.], СЛОНЕЧНИКЪ,

lupus, во(л)къ, крукъ,
lupus, хмѣл(ъ)1,
lupa, а(е), во(л)чица,
lupanar, lupanariu(m), блудилищє,
lupanaris, е, блудникъ, -и(й)2,
lupor, aris, блужу, прелюбодѣю,
luparius, во(л)коловител(ъ),
lupatum, і, удило,
lupinus, a, u(m), во(л)чи(й).
lur
lura, a(e), мѣхъ кожани(й),
lurco, as, пожираю, жвру,
lurcor, aris, тожъ, поглощаю,
luridus, блѣди(й), жо(л)тави(й), сини(й),
luror, oris, блѣдо(с)т(ъ),
lus
luscinia, слава, еловикъ3,
lusciniola, славикъ4,
lusciol(us), luscitiosus, слѣпѣющи(й),
luscitio, nis, (ОСЛѢПЛЕНІЕ, поте(м)нѢніё,
luscitus, слѣпозрите(л)ни(й),
luscus, ЄДНОй)КИ(Й),
lustrum, і,ве(р)тепъ, яма,ложе, пятолѢтие,
lustro, as, првглядаю, очищаю,

lustror, aris, (очищаюся, прелюбодѣ(й)-
ствую,

lustratus, (очищенъ,
lustratio, прЕгляданіЕ, (очищеніе, же(р)т-

ва,

lustrator, прЕглядачъ,
lustramen, lustramentu(m), прєгляданіЕ,

СМ0(т)рЕНІЕ,
lustralis, lustricus, чи(с)титё(л)ни(й),

180 lustri(fi)cus, тожъ, //
8B- lusus, а, u(m), прелещенъ,

lusor, oris, ігрател(ъ), ле(с)тецъ,
lusorius, игралищни(й),
lut

luto, as, зри luo,
lutea, a(e), ша(р)никъ трава,
luter, eris, баня, (омива(л)никъ,
luteus, luteol(us), жо(л)тави(й), прижо(л)-

ти(й),
lutra, a(e), выдра звѣръ,

1 К І немає цієї статті.
2 К І тільки блудны(й).
3 Дописано іншим почерком; К І немає

цього слова; П славій.
4 Після в в оригіналі закреслено «,

але К І славныхъ; П славїекь.

lutuin, блато, тинъ, калъ,

lute(us), lutosus, тиняви(й),
lutulentus, lutensis, бла(т)ни(й),
luto, as, lutesco, калѣю1, бла(т)нѣю,
lutat(us), (окалянъ,

lutamentum, лѣпляница,
lutarius, блатожитє(л),
lux, свѣтъ, я(с)но(с)т(ъ),
lux,
luxo, as, исчлЕняю,

luxus, us, преи(з)битокъ, прєи(з)лише(с)т-
во,

luxuria, тожъ, плотоугодиє2, блудодѣ(й)-
СТВО,

luxuriosus, любост(л)а(с)тни(й)3, блу(д)-
ни(й), преи(з)биточе(с)твующи(й), CBE-

рѣпъ,
luxuriose, преи(з)лишнѣ, блудно4,
luxurior e(t) luxurio, широколи(с)твую,
блудодѣю, истрошаю, сверѣпую,

luxuriatus, ра(з)множенъ, преи(з)(йби(л)-
ни(й),

Іус
ly[b]iestason, лакрация, коре(н) сла(д)-

ки(й),
lyca[n]themon, смиля^ъ зелие и трава,
lycapsos, васови(й)5 язикъ трава,

lychene, купина,

lychni fiet i les, (обнощъ свѣтящи(й) трава,
lycanthropia, во(л)чая немощъ,

lychnis coronaria, стокрот(ъ),
lychnites, tidis, камє(н) <йгни(с)ти(й),
lychnit[i]s, ftjidis, трава дѣва(н)на,
lychnus, i, свѣти(л)никъ, ля(м)пада,
lychnobi(us), внощи бѣлѣющи(й)6,
lychnuch(us), свѣщникъ, свѣщеносецъ,

lycium, те(р)ние подобно зеленичие7,

lyciu(m), врачба о(т) корене ра(м)на8
lycophthalmos, вочоилъ9 бисе(р),
lycopsis, волови(й) язикъ трава,
lycos, паукъ,

1 К І немає цього слова; П /ц/о, as

каляю; lutescere блатні ти.
2 К І плоти угодїе.
3 Друга літера л виправлена в

оригіналі з р; К І ... блудны(й), пре(с)кве(р)-
ни(й).

4 К І избиточе(с)твующи, преи(з)-
лииіні. блу(д)но.

6 П воловый.
6 К І правильно ділающій.
7 К І правильно подобно зеленичію
8 К 1 врачба (й(т) рамна а>(т) корена,

П нижче маємо ще статтю lycoctonon
тдядь трава.

К І волчоилъ; П правильно волкоыкъ.
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lydius lapis. златои(с)куситє(л)ни(й) ка-

мє(н).
lym

'81 lympha, вода, H

lympha[ticus], нє(с)товини(й)А.
lympho, as, нєи(с)товляю, и(з)умляю,
обучаю,

lymphat(us), неи(с)товъ, злове(р)тогловъа,
lymphatio, неи(с)товство. изумленіе,
lyn
lyncurium, ли(н)кури(й), бисе(р) жо(л)-

тави(й),
lynx, cis, острозря, ри(с).

lynceus, острозрите(л)ни(й), -видни(й),
lypa(e)us1, те(м)ни(й),
lypos или lypus2, купина нѣкая,

Іуг
lyra, а(е), лира, гу(с)л(ъ),
lyrficlus e(t) lyreus, лирични(й),
lyrica, стихи лиричния.

tyrifcjen, гудецъ,

lyron, агглски(й) транусъ3 трава,
lysimachia, во(л)чи(й) ошибъ трава,
lysis, раздрѣшение, наслабление4 *,

lytta, че(р)въ чо(р)ни(й) под песие(м)
язи ко(м).

м

тас

macellum, мясопродалище, -то(р)жище,
macellarius, ij, пищопродатє(л),
macellarius, a, u(m), то(р)жищни(й),
macer, eris, macellus, худи(й), сухи(й),
macilentis, тожъ,

macies, худо(с)т(ъ), сухота,
maceo, macesco, macio, сохну, худѣю,

охуждаю,
maereo, схну,
macero, as, изсушаю, сушу, мочу,
maceratus, смякчє(н), омоченъ,
maceresco, мякчѣю, омакаю,

macro, as, охуждаю,
maceria, плот(ъ), преграда, гражде:3,
machfalera, а(е), ножъ, мечъ,

machfajeroforus, мечоносецъ,

machfajero, мечникъ,

machfajeron, врачба нѣкая,

machina, махини вое(н)ние, тара(н)4, стѣ-

норазорите(л)ное оружие,
machinalis, орудни(й),
machinarius, мѣханотворецъ,
machinor aris, кознствую, кова(р)ствую,

ухи(ш)чраю. смиіиляю. злокую®,
machinamentum, орудия ко(з)н(ъ)в,
machinator, оруди(й) вое(н)ни(х) тво-

ре(ц).
machinatio, злокованія, ко(з)нство,
machinatus, us, тожъ,
machinatus, а, u(m). злокова(в)ши(й).

machinosus, кова(р)ни(й\ злохи(т)рни(й)6,
181 machlis, f: g:, лос(ъ), //
зв

macidatus, а, um, омоченъ,
macir или macer, мушкатъ,
macrochira, риза з рукавами,
macrocola, папѣръ велики(й), бумага,
macrocosmus, бо(л)ши(й) ми(р),
macftjeae, избра(н)ная брашна,
macticus, губати(й), велики(х) устъ,
macto, as, закалаю, рѣжу,
mactatus, а, um, закланъ,

mactandus, закалаеми(й),
mactator, жрецъ, заклате(л),
mactra, кошъ хлѣбни(й), влагалище,

mactus, а, um, охотни(й), скори(й). ра-

до(с)те(н),
macula, скве(р)на, порокъ,
maculosus, сквє(р)ни(й), порочни(й), пе(с)-

три(й),
maculo, as, сквє(р)ню, пє(с)трю,
maculatio, оскве(р)нение, по(с)мражде-

ние,
mad

madeo, es, madefio, омакаю

madesco, is, мокрѣю,
madefacio, омачаю,
madidus, мокри(й),
madido, as, madifico, омочаю, мочу,

влажу, орошаю,

mador, oris, влага, мокрота,
madulsa, пляница6,

К I правильно ныісгповны(й).
2 К I правильно зивкір)тоголовъ.
8 К 1 'расШжа, Гі градѣжъ.
1 К I . пги(р)ъ (помилково), спіѣно-

разоритг(л)н(> оруд'іг (правильно).
5
Пор. П кую зло.

к К і помилково казнь.

Потрібно lyga(c)us.
Потрібно lygos или lygus.

3 П транкъ.
4 К 1 немає цього слова; П ра(з)слаб-

Л&НЇ&.
6 К 1 злохитрїй.
6 К 1 правильно пяница.
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madon, пере(с)тупъ бѣли(й)1,
mag
maga, dis, по(д)лога лири, по(д)ставокъ
струнъ,

magida, а(е), блюдо,
magi dofori, по(с)лѣдующие по(д)вижни-

ко(м) на тризнища(х),
maginor, aris, мечтаю, лужду, лгу, .

magirus, нача(л)никъ поваровъ, маги(р),

magis, dis, дѣжа,

magis, compar., паче, более,

magister, учите(л), дида(с)калъ,
magisteriu(m), учите(л)ство санъ,

magistro, 'as, на(с)тавляю, учу, строю,

magistratus, us, воєвода, нача(л)ници,
на(с)тоятє(л),

mag[m]ata, устроєния арома(...)ка2,
magmentum, умножєние, приращеніе,
magnalia, величне3, прє(с)лавная,
magnari(us), вєлики(й) купецъ,
magnates, вє(л)можни(й), прє(с)лавни(й),
magnes, tis, магнитъ,

magn[e]tic(us), магнитови(й),
magnfejtes, прєложении, сигклитики,

182 magnus, великъ, вєли(й), //
magnanimus, вєликоду(ш)ни(й), муж-

стве(н),
magnanimitas, вєликодуше(с)тво, мужст-

во,

magnificus, великол Ьпи(й)4, ве(л)можни(й),
magnificentia, великолѣпие, вєликомош-

ство,

magnifico, as, величаю,

magnificatio, величаніе,
magniloquus, великорѣчивъ,
magniloquentia, великорѣчие5,
magnipendo, is, почитаю, почє(с)твую,
говѣю,

magistanes, преложени(й), княз(ъ),
magnitas, magnitudo, вєличє(с)тво,
magnopere, зѣло, вєлицє,

magudaris или magydaris, киринє(й)ское
зелие трава,

magus, во(л)хвъ, мудрецъ,
magia, во(л)шєбство, во(л)хвованїє,
magice, es, искуство во(л)хвования, чаро-

дѣ(й)ства®.

1 П нижче маемо ще статтю теротепоп
медъ ^травный.

- К I правильно ароматная.
« Пор. П величіь.
4 К I великолѣпна (и).
5 К I маемо ще велерічіе.
® Написано світлішим чорнилом; К 1

народі (й)ства.

magicus, во(л)шебни(й), чаровнични(й)1 7,

maiales, скопчание вепрѣ,
maiestas, величе(с)тво, великоче(с)тие,

до(с)тои(н)ство, преизяще(с)тво2,
maiorana, маеранъ3,
maius, мцъ ма(й)4,
mal
mala, а(е), ланита, ягода на лици,

malab[a]t[h]rum, на(р)дови(й) еле(й),
malabfulstrum, тожъ,

malache, слязъ,

malachfrja, вде(л)гунъ5 древо,
malachites, смо(л)никъ каме(н),
malacus, макки(й)®, малакия,

malacia, малакия, тишина ми(р)ская?,
malafcjisso, as, malasso, умягчаю,
malacostracon, мягкоскорупи(й)8,
malagma, ма(с)т(ъ),
malicoriu(m), плѣска, шипокъ,

malleus, млатъ,

malleolus, млатецъ9, лѣтора(с)л(ъ),
malleolaris, лѣтора(с)лни(й),
malleatus, млато(м) убити(й),
malleo, as, млато(м) бию, кую,
malleator, млатобиецъ, мла(т)никъ,
malluuiu(m), умива(л)ница,
malo, mauis, волю,

malobat[hr]u(m), я(р)дови(й)10 еле(й),
maloion, стокрот(ъ),

182 maltha, устроеніе во(с)ку з смолою или
зв-

с вапна и туку ви(н)ного, малакия11, h

malua, сляз(ъ),
maluaceus, слѣзови(й)12,
malus, ябло(н),
malum Punicum, шипокъ.

1 1< 1 во(л)иіебны(и), народі (й)ны(й).
книжны(й).

2 К 1 тільки величество, великоче(с)-
тіе.

3 Літеру е виправлено з з світлішим

чорнилом; пор. К І маеранъ.
4
Первісно в оригіналі було ма(й),

потім тим же чорнилом дописано и;
К І май'М(с)ць.

5 П вделіумъ.
К І помилково малакїй; П правильно

мяккїй.
7 К І правильно мо(р)ская.
8 К І мягкоскорупны(й).
9 К І помилково малецъ.
10 К 1 правильно нардовій.
11 К і перекручено устроенїе во(й)ску

э молою или свакна туку ви(н)но(г)[о],
малакія.

12 К І слязовы(й).
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malum terra(e), коко(р)някъг трава,
malin(us), яблонови(й),
malus, по(с)тавъ корабє(л)ни(й),
malus, a, um, зли(й), злобни(й), лукави(й),
maledico, злорѣчу12, проклинаю3,
maledicus, злорѣчивъ4, прокляти(й),
maledicentia, maledictu(m), maledictio,

прокля(т)ство, досада, злорѣчие,
malefacio, зледѣю5,
malefactum, злодѣ(й)ство, злотвореніє,
maleficus, злодѣлате(л), зловрєдни(й),
maleficium, злодѣ(й)ство, чародѣство,
maleficen[ti]a, злодѣяніе,
maleficiose, лукаво, злобнѣ,
maleuolus, злохотни(й), зави(с)тни(й),
maleuolentia, неприя(з)н(ъ), зави(с)т(ъ),
malignus, злобни(й), лукави(й),
malignitas, злоба, неприя(з)н(ъ),
malitas, malicia, злоба, злобованіе,
malitios(us), злобни(й), лукави(й), хи(т)-

ри(й),
maliciose, злохи(т)рнѣ, лукаво,
mam

mam[i]ll[a]na, родъ смоковницъ,

mam(m)a, mammila, ma(m)mula, сосецъ,
mamillare, со(с)цєпокривало, понявица6,
mammo, as, дою, со(с)цами ко(р)млю7,
ma(m)mat(us), со(с)цєвати(й),
mam(m)eat(us), ma(m)m[os](us), тожъ,

mammola[r]ia, боридъ8 трава,
mammona, ма(м)мона, пѣнязѣ,

mammotrept(us), со(с)цепитомецъ, -дои-

ле(ц),
mamfur, тока(р)ское вретено,
тпап

manceps, cipis, мита(р), на(й)мате(л),
mancipiu(m) e(t) ma(n)cupiu(m), рабъ,
плѣ(н)никъ, де(р)жава,

mancipo, as, порабощаю, со(т)даю,
mancipat(us), а, um, поддани(й), порабо-

ще(н),
mancipat(us), us, порабощєние, прода-

ниє,

mancipatio, тожъ, рукописаніе,
поѣданіе,

mancus, єдиноруки(й), нємощє(н),

1 К І коко(р)накъ.
2 К І перед ним іншим почерком

пізніше дописано укараю.
3 Частину слова -инаю написано

світлішим чорнилом.
4 К І злореченъ.
5 Пор. П злодію.
6 К І понява.
7 К І питаю.
8 К І правильно борщъ.

mandibula, челю(с)т(ъ),
mando, as, велю1, повелѣваю, посилаю,
mandator, велител(ъ), И

83 mandatari(us), повелѣваеми(й),
mandatum, mand[at](us), us, вєлєниє2,
mando, is, man[i]sto, жву, двєкую,
mando, onis, жватє(л), я(д)иа,
manduco, as, ямъ, жву,

manducor, тожъ,

mansus, жвенъ,

mansutius, многоядецъ,
manducatus cibus, ра(з)дробле(н)ная пища,

manduco, onis, многоядецъ,

manducus, ci, тожъ,

mandra, a(e), хлѣвъ3, стояние скотовъ,

mandragora, мандрагора, покрикъ,
mane, рано, утро,

maneo, mansito, as, живу, (ожидаю,

бавлю(с)4,
mansurius), пождущи(й),
mansio, прєбиваниє, юбитє(л),
manes, дши усопши(х), бѣси,
mangones, людокупецъ,
mangonizo, as, украшаю, устраню5,
mangonicus, людокупни(й), краситє(л)-

ни(й), корє(н) з яки(н)Ѳу,
mangonium, краса, людокупство,
mania(e), aru(m), нощници, бѣшеніе, стра¬

шилища6,
mania. а(е), неи(с)товство, во(з)бѣшеніе,
manica, а(е), рукавъ,
manicatus, з рукавами,
manicon, плижки7, песие вишнѣ,
manicula, ручка,
manifest(us), я(с)ни(й), явни(й)8,

1 К І перед ним іншим почерком
пізніше дописано заповідаю.

2 Перша літера є в оригіналі
світлішим чорнилом виправлена зо; К І після
нього іншим почерком пізніше дописано

заповідь.
3 В оригіналі літера в виправлена

світлішим чорнилом із помилкової б;
тим же світлішим чорнилом дописано
останні два слова; К 1 хлівъ. стояніе

скотовъ.
4 К 1 після нього маємо ще пребываю.
6 К 1 устрояю.
6 К І бііиеніе. кощници (помилково),

страиіилица.
7 Літера к в оригіналі невиразна, бо

написана на іншій иі [?]; К І книжки,
песіи вииіні; П немає цього слова;

мабуть, потрібно псинки. як в

Московському списку 1685 р.
9 КІ явны(и), ясны(й).
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manifesto, as, изявляю1,
manifestat(us), явлє(н)ни(й),
manipul(us), снопокъ, рукоя(т), пира2,
manipularis, по(л)чищни(й),
manipulari(us), тожъ, рукояти(й),
manipulatim, по(л)ками, стопами,

manna, а(е), ма(н)на,
mannus, і, ступакъ ко(н),
mannul(us), жребя,
mano,-as, теку, пложу3,
manalis fons, прѣснотекущи(й) и(с)точникъ,
manobarbul(us), дреко(л)никъ,
manon, губица,
mansisterna, поче(р)пало, водоно(с),
mansuet(us). кротки(й),
mansuetudo, крото(с)т(ъ),

183 mansuefacio, укрощаю, придо(м)ляю, И
,в> mansueffjio, is, укрощаюся,

mansues, tis. mansuet(us). кро(т)ки(й),
тихи(й),

mansuesco, mansuefio, тишию,

укрощаюся,

mansuetari(us), укротите(л),
manto, as, пребываю, жию,

mantelu(m), i, manteliu(m), рукомикъ,
mantis, is, врожби(т), волхвъ,

manteum, волшебница,
mantices, is, волхвованія и(с)ку(с)тво,
mantia, а(е), волшвєніе,
mantica, a(e), manticula, пила4 *, тоболецъ,
manticulari(us), мошнорѣзецъ. ризоздѣла-

тєль,
manticulatio, мошнорѣ(з)ство, -крадѣ(ж)-

ство,

manticulor, aris, мошнорѣжу, краду, зло-

кова(р)ствую, -хи(т)рствую6,
mantile, рукоми(к), ручникъ,
mantissa, а(е), при(с)теженіе, придато(к),
manum, утро, рано,

manus, us, manicula, рука, по(л)къ, сила,

ру(ч)ка®,
manftijola, тожъ,

mannualis, ручны(й),
mannuari(us), до руки належащи(й),
manualefajt(us), рукави (с)ты(й),
manualeri(us), з рукавами, ризошвець.

1 К 1 пізніше іншим почерком
дописано (лбявляю.

2 Пор. П спира.
3 П правильно плову.
4 К І також пила; П правильно пира.
8 К I ... злохитрствую, кова(р)ствую;

у К І нижче цієї маемо ще статтю

mantica, a(e) звѣръ индїйски(й) лютій
К І немає цього слова.

manubrium, manubriolu(m), рукоятіе,
указа(л)ницаг, топорище,

manubia(e), корысти,
manubialis, коры(ст)ны(й),
manubriari(us), коры(с)те(й) прича(ст)-

никъ2,
manuor, aris, краду,

manupretium, мзда рукодѣлія,
manustutor, рукозаступникъ,
mapalia, oru(m), кущи колибы,
mappa, а(е). собрусъ,
mar

marasmus, сухоты недугъ,

maratha, а(е), ягоды, ягодичины.

marathis, копръ ко(н)ски(й),
marathron, копръ італи(й)ск'і(й),
marathrites, вино копровое,
marceo, marceslcjo, увядаю, сохну, гнїю,

marcid(us), согниты(й), увяде(н),
184marcor, oris, согнитїє, увяденіє, //

marchasita, каме(н) согни(с)ти(й),
marchion, старѣ(й)шина вса(д)никъ,
marcipor, oris, слуга,
mare, море,
marin(us), maritim(us), мо(р)ски(й), при-

мо(р)ски(й),
marga, а(е), тимѣние, гря(з),
margarides, финики,
margarita, ма(р)гари(т) бисе(р),
margaritarij, бисерокупци,
margaritifer, бисероносецъ,
margo, брегъ, край,
margine(us), брежни(й),
mari[s]ca(e), arum, смокви, чє(р)ничия

го(р)кия,
marisc(us), рогоза3,
maritus, мужъ,
marito, as, женю, даю в бракъ,
maritalis, брачни(й),
maritus, a, u(m), жонати(й),
marmarites, по(л)ская рута,
marmaritis, dis, я(с)но(т)ка4 трава,

ma(r)mor6, мраморъ каме(н),

marmoro, as, мраморю,
marmorari(us), мрамо(р)никъ,
marmoratio, мраморєнїє,
marmorat(us). marmore(us), мрамо(р)-

ни(й),
1 К І помилково ж (йсяза(л)ница;

П правильно усяцблница.
2 К І причастникъ кори(с)т&(й).
3 К І ще маємо /сон 1.-.] ситавїг; П

точно І(йвъ, м, сїтовїе.
4 К І помилкове ясностїя.
8 Надрядкова літера г в оригіналі

кирилична (р).

263



marmoros(us), мракоморовати(й)1
marmota(e), миши арпѣнские2,
maronia, ке(н)таври(й) трава,
marplacida(e), родъ лодия,
maraxe3, рукоятия, снопи,
marra, (огородникъ, риде(л), копало,

marrubiu(m), ша(н)та трава,
marsupiu(m), ковчежецъ, мѣшокъ, мо(ш)на,
martes, tis, куниця звѣря,
martyr, свѣдите(л), мученикъ4,
таги da, мора,
marum, маера(н) трава,
mas

mas, муже(с)ки(й) полъ, саме(ц), мужъ,
masculesco e(t) masculo, мужѣю,
masculetum, виногра(д) мужє(с)ка полу

древє(с),
mascul(us), мужъ,
masculin(us), муже(с)ки(й),
maspetum, кирине(й)ская трава,
massa, а(е), полща5, смѣшеніе, груда,
брила, тѣсто,

I84masso, as, смѣшаю, согущаю, И
#в

massula, а(е), тѣсто,
massaritia(e), сопрятаніе, рѣшина,

рѣши ни®,
mastax, гусеница,
massaris, dis, гроздъ,
mastiche, es, мастиховая7 смола,
mastix, gis, бичъ8 9,

mastigoforus, бичоносецъ,
mastigilis, mastigeus, бича до(с)тоинъ®,
mastfrjuca, риза, мило(т),
mastrucat(us), соблєчє(н) в мило(т),
mastrupror, aris, рукоблудити,
mastus, a, u(m)10, сосецъ, копоруля,
mat

matha(e)othechni(us), а, u(m), тще(т)ни(й)
художни(й)11,

mate[o]la, мотика, граблѣ,
mater, matercula, мати, матиця, мату(х)-

на,

matern(us), матє(р)ни(й),
1 П правильно мрамороватый.
2 П агсѣнскги.
3 Так в К І і в П, але потрібно mataxe.
4 K І помилково мчницъ.
6 К І правильно то(л)ща.

І< І немає цього слова.
7 В оригіналі літера с латинська (s).
8 K І бикъ (помилково), бичъ.
9 К І годенъ.
10 Закінчення а. и(т) написано

помилково.
11 П matha(e)othechnia тщетное

художество.

materfamilias, го(с)подиня, госпожа,

mater magna, зє(м)ля мати всѣхъ,
mater matrima, мте(р) мате(р) имущая1,
mater Matura, де(н)ница,
matertera, матє(р)няя се(с)тра,
matra[l]ia, пра(з)никъ де(н)ници,
matrona2, честная жена,

matronalis, мате(р)ни(й), же(н)ски(й),
matronalia, пра(з)никъ же(н)ски(й),
matricida, матероуби(й)ца,
matricidiu(m), матєроуби(й)ство,
matrimoniu(m), женитва, бракъ,
matrimonialis, брачни(й),
matruelis, снъ брата мтере мое(й)3,
matresco, is, матерѣю,
matrim(us), живу имущи(й) мате(р),
matrix, матица, ложе(с)на, живо(т), из-

бо(р)ное древе(с), кущъ,
materia, вещъ, веще(с)тво,
materialis, веще(с)твенъ,
materiari(us), materi(us), древосѣчецъ, ве-

ще(с)тве(н),
materior, aris, вєщєствую, древа сѣку,
materiat(us), дрєвняни(й), (овєщє(с)тве(н),
mater[i]atio, вєщєствлєніе, древня, купа

дровъ,
materis, is, списокъ воиновъ, ратище,
mathesis, наученіе,
mathematic(us), математикъ,
matric(us), губати(й), великола(т)ни(й)4,

I85m[att]a, рогожа, мата, И
matticus, зри matricus,
mattia, сладо(с)ти, сла(д)копищиеб,
matula, a(e), мочникъ, сосудъ на мочение,

matella, тожъ,

matellio, nis, водоносъ,

matur(us), созрѣни(й),
maturitas, созрѣніе, дозрѣло(с)т(ъ).
mature, созрѣн(н)ѣ, блговреме(н)нѣ,
maturo, as, созрѣваю, сове(р)шаю,
maturatio, созрѣние, по(с)пѣхъ,
maturfatj(us). созрѣнъ, сове(р)ше(н), по¬

годной),
maturate, спѣшно, пого(д)нѣ,
maturesco, is, зрѣю,
Matuta, де(н)ница, зоря ут(р)няя,
matutin(us), ра(н)ни(й), утрни(й),
matutinum, рано, утро,
mauolo, mauis, волю,

1 К І мати мате(р) имуща.
2 В оригіналі слово написано

кирилицею (матрона).
3 К І помилково моею.
4- К I правильно великоланитни(й).
6 К І сладкопищїе, сладости.
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maxilla, a(e), челю(с)т(ъ),
maximates, прє(д)ниє нача(л)ници,
maxim(us), велича(й)ши(й),
maza, тѣсто пряжено, пряжмо1,
mea

me, за mihi, мнѣ,
meapte, моѣмъ тщание(м),
meatus, us, бѣгъ, прємиание,
meabilis, преходни(й),
тес

mecaphroditon, макъ,
mecastor, вои(с)тин(н)у є(ст)2,
mechanic(us), художникъ,
mechanicus, a, u(m), художниче(с)ки(й),
meconium, сокъ макови(й),
meconites, маковникъ камє(н),
meconis, dis, жо(л)тяница, салата,

mecum, со мною,

med

meddix, воево(д)ство, нача(л)ство,
mederga, ко мнѣ,
medeor, eris, исцѣляю,
medela, врачба, лѣчба3,
medica, а(е), во(л)чи(й) горох трава,
medico, as, цѣлю, врачую4,
medicat(us), и(с)цѣле(н)ни(й),
medicatio, и(с)цѣление,
medic(us), врачъ,

185 medicus, а/u(m), враче(с)ки(й), И
3B' medicina, художе(с)тво враче(с)кое5,

medicina(e), aru(m), врачєбница,
medicinalis, medicari(us), medicabilis,

врачєбни(й),
med[ica]bilis, лѣкуеми(й),
medicamen, цѣлба,
medicamentum, тожъ,

1

medicamentari(us), цѣлби строѣте(л),
medicamentos(us), врачє(с)ки(й), здра-

ви(й),
medimn(us), мѣра,
medion, мєди(й)ская трава,
medipont(us), ве(л)будъ, уже,
meditor, aris, поучаюся, мишлю,
meditate, розмишле(н)нѣ,
meditatio, поученіе, размишлєніе,

1 К 1 немає цього слова. Нижче цієї
статті у К 1 ще маємо tnazara стрѣла,
mazorom(m) (хоч потрібно mazonomum)
блудо широкой

2 К І немає цього слова; П правильно
ей.

К 1 іншим почерком пізніше дописано

врачгванїе.
4 К t врачую, цѣлю.
5 К І ще маємо врачъство.

meditamen, nis, meditamentum, поученіе
и про(ч)1,

meditabund(us). поучающи(й)ся, роз-
миш(л)-2,

meditatiu(us), размислите(л)ни(й),
medius, а, um, средни(й),
medialis, сре(д)ни(й), по(с)редни(й),
medianum, среда,
mediet[a]s, тожъ, по(с)редство,
mediocris, по(с)редни(й), кротки(й),
мѣрни(й),

mediocritas, посредство, мѣрно(с)т(ъ),
mediocriter, мѣрнѣ, во(з)де(р)жнѣ,
medioxim(us), medioxum(iis), medios-

cul(us), посредни(й)3,
medi(us)fidi(us), и(с)ти(н)но, е(й)4,
media[n](us), срєдни(й),
medie..., по(с)реднѣ, среднѣ,
mediastin(us), рабъ домови(й), худи(й),
mediast[u]tic(us), велича(й)шое старѣ(й)

ше(н)ство,
mediterrane(us), средозе(м)ни(й), при-

мо(р)ски(й),
mediterre(us), тожъ,
meditullium, (о(т)морие, среда,
medo, nis, медъ, сита,
medulla, medullula, избо(р)ное древъ,

мо(з)гъ, блгота,
medullit(us), тучнѣ, усе(р)днѣ,
medusa, медуса трава,
megalium, мат(ъ)5,
meg[a]lesia, пра(з)никъ Цибели богинѣ,
megalophron, високомуд(р)ствующи(й).
megaloprepeia, велелѣпота,
megalopsychia, вели кодушиє6 *,

mehercule, исти(н)но, е(с)І, тако ли8,
теіо, мито,

mei, медъ прѣсни(й),
'86 melliculu(m), медокъ, мое се(р)це, //

mellari(us), а, um, медови(й),
mellari(us), sub., медодѣлате(л),
me liturgus, тожъ,

mellatio, иманіе меду,

1 Дописано два останні слова

світлішим чорнилом іншим почерком.
2 Дописано світлішим чорнилом

іншим почерком; к І размышляющы(й).
3 К 1 сръ(д)ны(й).
4 Незважаючи на надрядкову й,

світлішим чорнилом дописано и після е.

5 К І правильно маетъ.
6 К І нижче маємо__ще статтю

megistanes пръложгны(й), кнзь.

t К 1 правильно &(й).
8 П правильно тако ми.
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melle(us), mellill(us), mellit(us), медови(й),
melliflu(us), медоточни(й),
mellifico, as, медъ дѣлаю, творю,

mellific(us), медотворни(й),
mellificiu(m), медодѣланіе,
mellifer, медоносецъ,
melligen(us), медови(й),
mellitism(us), помащєніє мєдо(м),
melabathrum, трава,
mel[a]mirum, чо(р)ная риба.
melamor[r]hizon, чемерица,
melampelos, пово(й) мали(й),
melamphilon, бо(р)щъ,
melampienos, кравная режъ трава,

melampodium, чемерица,
melan, чо(р)ное,
melania, чо(р)ност(ъ),
melancholia, меля(н)холѣя недугъ,
melancholic(us), меля(н)холикъ,
melancoriph(us), смоквоядица птица,

melandris, тунчикъ трава,
melandrion, дубъ че(р)ни(й),
melanion, фѣя(л)ка чо(р)ная,
melanor[rh]yzon, чемерица чо(р)ная,
melanteria, че(р)нило рудное1, купе(р)-

ва(с),
melanthion, чо(р)нуха,
melanur(us), великоюкъ2 риба, зми(й),
melapium, яблока и грушки,
meleagrides, индикъ, индичка, коно(м)3,
melgemella, яблка,
meli, медъ,

melia, ясѣн(ъ),
melia terra, зе(м)ля враче(с)кая,
meliceris, dis, жо(л)тавка4*болячка,
melichros, медникъ каме(н),
melicraton, медъ пити(й),
melic(us), пѣвецъ, музики6,
melica, а(е), пава,

melilotos, коникови(й) цвѣтъ трава,
melimela, oru(m), яб(л)ка сладкие,

melimeli, is, тожъ,
18G melina, пища(л), ро(д) ризи,//
SB mel[i]num, пче(л)никъ трава,

melion, трава,
melip[ec]ta, сла(д)кости,
melifillon, пче(л)никъ трава6,
melion, трава,
melipont(us), ве(л)будъ,

1 К I есте(с)тве(н)ное.
2 К I великоносикъ.
3 К I правильно кокоиіъ; пор. П

индійская кокыиіь.
4 Пор. П желтавая.
8 Пор. П мусикій.
6 К І немає цього слова.

melis, is, звѣръ медоядецъ1,
melissones, пчєли,

melis[s]ophilon, [пчелникъ траваР,
melites, ме(д)никъ каме(н),
melithena, melith[a]eum, пче(л)никъ,
melitites, вино сла(д)кое, ромонѣя3,
melittonefsj, улѣ(й),
melior, meliuscul(us), лучши(й),
meliuscule, лучше,
melioro, лучше творю,
melioresco, унъствую, лучше творю,
meliu(m), ра(й)ки4 трава,
melisomu(m), устроение сла(д)кое,
melligeta, ра(й)ский зе(р)нята трава8 9,

melligo, nis, слеза или смола древе(с)
и зели(й)6,

melliloquus, медорѣчивъ,
mellum, медъ,

melocarpos, коко(р)някъ,
melolontha. че(р)въ еленецъ,
melomeli, устроение сла(д)кое,
melones, динѣ,
melonom(us), па(с)то(р)7 ©ве(ц), совчаръ,
melop[e]pones, мединаме(н)та, малона8,
melos, пѣсн(ъ) сла(д)кая,
melodia, сла(д)копѣніе,
mel[o]des, пѣснопѣвецъ,
melota, а(е), мило(т), ©вчина®,
melot[h]ru(m), лоза бѣлая трава,
mem

membru(m), у(д), удесо, члонокъ, кожа,

membranulu(m), кожица,
membratim, на уди,

membrana, кожа10,
membranula, кожица,
membranace(us), membrane(us), кожни(й),
membrari, учленовиты11,
membratura, удесъ12 ро(с)положение,
ичленовеные13,

1 К I медоядецъ звѣръ.
2 В оригіналі немає перекладу;

поданий взято з П.
3 К I романѣя; П раманѣя.
4 К I ракки; П рачки.
8 Пор. П зернятка.
6 К I смола древесъ и зели(й) или слеза-.
7 К I правильно па(с)ти(р).
8 Пор. К I мединаме(н)та, малони.
9 К I (овчина, мило(т).

10 К І помилково кожица, а статті
membranula немає.
11 Після т іншим чорнилом написано

ы, а закреслено кінцеве -и(й).
12 К І удесовь.

Останнє слово написано іншим

почерком.
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memacterion, септеври(й) мсцъ1,
membros(us), членовати(й), вєликоудє(с)-

ни(й),
>87 meme, мене, H

memecylos, хвра(с)тие,
memet, мене самого,

memini, памятаю, во(с)поминаю,
memor, памятъни(й),
memoria, memoriola, памя(т), памя(т)ка,
memorialis, памя(т)ни(й),
memoriter, на памя(т), памя(т)нѣ,
memoraculum, памя(т)ное,
memorabilis, прѣснопамятни(й),
memoro, as, во(с)поминаю2,
memorator, во(с)поминатє(л),
memoratus, us, memoratio, воспоминаніе,
memoralissim(us), памятославни(й),
memorios(us), памя(т)ни(й),
memphites, a(e), мрамо(р) древляюіци(й)3,
men

men[a]echmi, бесѣда двою брату єдино-

имє(н)ну,
menda, а(е), погрѣшеніе, злоба, лжа,

mendos(us), погрѣшни(й), лживи(й),
mendaclipoquus, лжогливи(й)4 5,

mend[i]cula, рубище,
mend[i]tiu(m), вѣтрило,
mendic(us), mendicul(us), нищъ, убоги(й),

нище(т)ни(й)6 7,

mendico, прошу,
mendicat(us), испрошенъ®,
mendicitas, нищета,
mendiciter, нище(т)нѣ,
mendicimonium, нищета, убозтво,
mendicabulum, тожъ, нєдо(с)таточє(с)-

тво,

mendum, зри menda,
menela(e)t(us), (орелъ,
meniana, назидания менѣская,

menianthes, комоница бл7ово(н)ная,
meninges, кожици, мозгъ покривающий?,
mens, tis, умъ, разумъ, ми(с)л(ъ),
mensores, мѣрители,
mensio, размѣрение,
mensura, мѣра,
mentio, nis, намѣненіе, помянутое,
mentior, ris, лгу, смишляю,

1 Поряд із цим словом підкреслено
(знято) помилкове ычленовление.

2 к І поминаю, во(с):.
3 Пор. П (йдревляющїй.
4 К І лжеглывій.
5 К І mendicul(us) нище(н)кій [?].
" K І маємо ще упрошенъ; у К І нижче

маємо ще статтю mendicatio упрощеніе.
7 Пор. П юкриваюиціи.

mensa, mensula, столъ, трапеза, столикъ

mensari(us), сто(л)никъ, то(р)жникъ,
mensularij, то(р)жници, среброимѣн-

(н)ици1,
mensis, мѣсяц(ъ),
menstru(us), мѣсячни(й),

187 menstrua, oru(m), мѣсячни(й) недугъ
зв-

же(н)ски(й), И
menstrualis, мѣсячни(й),
menstruat(us), скве(р)няви(й)2,
mensurn(us), мѣсячни(й),
menta, родите(л)ни(й) удъ,
mentag[r]a, го(р)тани пухлина, наду¬

тості), лиша(й),
ment[h]a, а(е), мятва,

ment[h]astrum, мя(т)ва по(л)ная,
mentigo, nis, лиша(й), струпи,
mentum, ti, по(д)го(р)таніє,
meo, as, бѣгу, лѣтаю, минаю,

meon, мисонъ трава, ле(с)никъ,
mephitis, смрадъ жупе(л)ни(й),
mephitic(us), сме(р)дящи(й),
mer

merac(us), meracul(us), прєзрачни(й), не-

ра(с)творе(н),
meracior, чи(с)тши(й),
merces, mercedula, мзда, заплата, нає(м)8,
mercenari(us), нае(м)никъ,
mercenari(us), a, u(m), нае(м)ни(й),
mercor, aris, куплю дѣю, купую,

mercat(us), a, um, купленъ,

mercat(us), us, купля, то(р)жище4,
mercatura, купледѣ(й)ство, купе(ц)ство®,
mercalis, продажни(й),
mecfujrialis, щиръ трава,
merda, а(е), моти(л)в, ла(й)но, гно(й),
merdo, as, испражняюся,

merenda, по(д)вечерокъ, брашно,
merendari(us), питомецъ,

mereo et -ог, заслугую,

merit(us), за(с)луже(н), до(с)тоинъ,
meritum, за(с)луга, санъ, до(с)тои(н)ство,
merito, влѣпоту, досто(й)но,
merito, as, за(с)лугую,
meritori(us), нає(м)ни(й),

1 К 1 правильно среброи(з)мѣнници.
2 К I скве(р)навій.
3 В оригіналі закреслено зайве -мъ

в рядку; П наймно.
4 Стаття написана в одному рядку з

попередньою іншим чорнилом і
почерком.

6 К 1 вище маємо ще статті mercatio

куплядіянїе; пор. П купле-нїе, -діянїе),
mercator, oris купець.

6 K І помилково милотъ І?].
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meretrix, meretricula, блудница,
meretrici(us), блуднични(й),
meretrici(um), блудодѣ(й)ство,
meretricor, aris, прелюбодѣю,
merga(e), aru(m), вили, сє(р)пи,
merges, tis, снопъ,
mergo, is, погружаю, гружу,
mersur(us), погружущи(й),
merso, as, mersito, as, merto, as, погру¬
жаю,

mergul(us), кнотъ, катарактъ1 птица,

mergus, ris, вѣдро,
mergus, is, катара(к)тъ или понуро(к)ъ,

188 птица, лѣтора(с)л(ъ), //
mergi[n]a, ел(ъ) древо или трава,
meridies, полуднє,
meri dian(us), полуде(н)ни(й),
meridio или meridior, aris, обѣдаю, npo-
сипляю(с),

meridiatio, спаніє полудє(н)ноє,
meris, ю(т)мѣницвѣтъ трава,
merismos, образецъ вѣти(й)ски(й) или2

3вещъ на много веще(й) или ли(ц)
раздѣляющей) и вс'Ймъ8 прили(ч)ная
прилагающей),

meroctes, млечни(й) каме(н),
merops, жолвъ4 птица,
merula, ко(с) птица6 *,

merus, нера(с)творе(н), и(з)бранъ, неле(с)-
тни(й),

merum, вино нера(с)творе(н)но,
mere, неле(с)тно, и(с)ти(н)но,
meribibul(us), винопи(й)ца,
merx, mercimonium, купля,
mes

mesa, середина, сто(л),
mesarchon, зри mesenterium,
mesauli, сѣни, срєдодворіє,
mesenterium, кожица жиловатая посре-
довнут(р)няя,

mefsjochorus, ликонача(л)никъ,
mesocramium, ве(р)хъ глави,

mesoleucos, каме(н) прекобѣли(й),
mesomelas, каме(н) прекочо(р)ни(й),
meson, посре(д)ни(й),
mesonauta, ве(с)лонача(л)никъ,
mesonyction, полующие6,

1 К I катарахъ.
2 К І немає цього слова
3 К І помилково всѣхъ.
4 К I правильно жолна.
6 К І немає цієї статті.
6 К І помилково полующій; П пра¬

вильно полунощіг.

mesoph[a]erum, на^да1,
mespilus, неспливъ2 древо,
messis, is, messio, messura, жатва,

messor, жнецъ,

messorius, жатве(н)ни(й),
met, [частица сложная]^,
meta, межда, предѣлъ, знаменіе,
metula, предѣлецъ,
metabasis, прехожденіе, образе(ц) ри-

то(р)ски(й),
metabole, преложеніе, замѣна,
metalepsis, превзятие,
metallum, руда, крушецъ,
metallarij или metalli[cij, рудники,
metallic(us), а, um, рудни(й),
metallic(us), рудникъ,
metallifer, рудоро(д)ни(й),
metamorphosis, прєюбражєниє,
metaphora, пренесеніе речени(й), замѣна

слове(с)4, //
188 metaphrenum, ча(с)т(ъ) тѣла вну(т)рно(с)-
зв

те(й) чо(р)ни(х)5,
metaphisica, п.рєє(с)тє(с)тве(н)ни(х) вє-

щє(й) словє(с)ноє художє(с)тво,
metaplasm(us), претвореніе,
metathesis, преложеніе, <абразє(ц) гра-

мотиче(с)ки(й),
metaxarij, шо(л)кокупци,-
met[em]psychosi[s], дшъ лю(д)ски(х) пре-
и(с)хожденіе ю(т) единаго во иное

тѣло,

meteora, воздушніе вещи,

meteoroscopus, високозрите(л), безуме(н),
metlhjodus, гіут(ь). слове(с)ное художе¬

ство,
metfhjodicus, учащи(й)ся6,
metior, мѣру,
meto, is, жну,
meta(e)c(us)> прєшеле(ц),
metonimia, премѣна рєчени(й),
metopion, галванъ древо,
metoposcopus, чолознамєнатє(л),
metor, aris, размѣраю, шє(с)твую,
metatio, размѣреніе,

1 Над першим складом закреслено

іншу літеру й дописано й; К І також
помилково найда; П правильно нарда.

- К І також помилково нгсплы(т);
П правильно несплйкъ.

3 Переклад узято з К І.
4 К І словъ.
6 К І помилково ж горны(й); П

правильно горны(х).
6 П нижче маємо ще статтю methodice

часть ^ра(м)матики глти учащав.
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metator, размѣрите(л),
metat(us), размѣре(н),
metr|e]nchita(e), (орудия враче(с)ская, ими

же врачбу во чрево влагаю(т),
metlrjeta, мѣра ві ватъ,
metrocomia, село нарочито,

metropolils], метрополия, столечное мѣс¬

то1,
metropolites, метрополитъ,
metrum, мѣра, сти(х) поетиче(с)ки(й)2,
metric(us), равномѣрни(й),
metuo, is, боюся,
metuend(us), metut(us), страшни(й),
metus, us, стра(х), боя(з)н(ъ),
meticul(us), meticulos(us), боязливъ^,
metys, вощини,

meu, зри meon,

meus, мо(й),
mic
mica, крупица, суче(ц), пѣсочокъ,
mico, as, бли(с)таюся, сияю,
microcosmos, мали(й) ми(р),
micrologia, малогланіе,
micropsychos, малодшевенъ4 *,

micropsichia, малодшиє,

microspha(e)ron, на(й)дови(й)6*листъ,
mictyris, dis, крупи убоги(х),
micturio, мочити хочу,

189 michipte6, мнѣ самому, И
midas, че(р)въ в боба(х) ро...ащи(й)ся?,
midion, ладия,

migro, as, преселяю(с), прехожду,
migratio, преселеніе8,
тії
milax, вєлики(й) горо(х),
miles, воинъ, жо(л)нѣръ,
milesia, рожа чє(р)влєн(н)ая9,
miliaria, пусто(л)ка птица и трава,

militia, вои(н)ство, жо(л)нѣрство,
milito, as, вои(н)ствую, ратую,
militaris, вои(н)стве(н)ни(й),
militaris herba, крва(в)ликъ10,
milito, onis, воинъ,

1 R оригіналі після т закреслено
помилкову в.

2 К 1 поети(ц)кїй.
3 К І боязнивъ.
4 Пор. П малодушенъ.
6 П правильно нардовый.
6 Потрібно mihipte.
І Пор. К І родящи(й)ся; П mydas

червїе, въ боба(х) родящееся.
8 К І прехожд&ніе, преселеніе.
9 К І помилково чевленая.

10 К І правильно крвавникъ.

milium, просо,
miliari(us), просяни(й),
mille, тисяща,

millesim(us), тисящни(й),
millefolium, тисящникъ трава,
millefolia, а(е), злоте(н) трава,
millepeda, стоногъ, гусеница,
milliarius, тисящоли(т)рни(й),
milliariu(m), milliare, поприще, миля,

millies, тисящъ кратъ,
millus e(t) milium, югравъ1 пєси(й),
milos. ел(ъ),
milu(us) e(t) miluiluj(us). пилюкъ, каня,

miluin(us), канячи(й),
mim
mimesis, подражаніе,
mim(us), i, кощунъ, нравоподражатє(л),
mima, mimula, кощун(н)ица,
mimiamb(us), мимиави(й)2 сти(х) поєти-

че(с)ки(й)3,
mimograph(us), кощунствописє(ц),
mimic(us), блядословни(й), кощу(н)ни(й),
min, мнѣ лы4,
mina, а(е), мна, гривна, (овца, грозба,

прещеніе,
minor, aris, прещу,
minatio, прещеніе,
minitor, aris, запрѣщаю,
minitabund(us), запрѣщающи(й) зѣло,
minax, запрѣтите(л) гро(з)ни(й),
minaciter, minaculariter, грозно,

189 minarrio, is, горкаю, И
зв-

mingo, is, пущаю воду, мочю,

minij gleba, ча(с)т(ъ) киновара, то(л)ща,
ministro, as, служу,
ministratori(us), служєбни(й),
ministrator e(t) minister, служите(л),
minor, мє(н)ши(й),
minim(us), малѣ(й)ши(й),
minime, mi[m]opere, малѣ(й)ши, эѣло

мало,
mi...tatums, кишка натка(н)ная,
min(us), мнѣе,
minuscul(us), малє(н)ки(й),
minister, a, um, служєбни(й),
ministerium, служба,
minium, кинова(р),
miniaria, руда кинова(р)ная,
miniari(us), miniafcij(us), кинова(р)ни(й),
miniatus, киноварє(н), (очє(р)влє(н).

1 К 1 правильно юглавъ.
2 П правильно мимиа(м)вїй.
3 К І поетицки(й).
4 Дописано іншим почерком, а перед

ним затушковано інше слово; К І ли.
6 Потрібно murtatum, як у П.
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minio, as, обагряю, че(р)влєню1,
mino, as, веду, жену, прєщу,

minthos, моти(л) члчє(с)ки(й), цвѣтъ,
mina2, устроєниє з грушового соку,
minuo, is, уме(н)шаю, умаляю,
minutio, умаленіе,
minut(us), умаленъ,
minutul(us), дробни(й),
minutatim, minutim, дробно, на ча(с)-
тици3,

minutia, а(е), ©дробина, крупица4 5,

minutal, сѣканина, дробязокъ,
minuri[z]o, as, пищу, то(н)ко пою,
mirmillo, nis, боритє(л),
mir
miro, as, miror, ris, чуждуся, дивлюся,
miratio, чуждєніе, удивлєние®.
mirand(us), чудни(й),
mirabund(us), чудящи(й)ся,
mir(us), a, u(m), чудни(й), дивни(й),
mirabilis, тожъ,

mirific(us), тожъ,
mirifico, чудотворю, удивляю,
mirificatio, mirabilitas, miraculu(m), чудо,

диво6,
mirifice, mirabiliter, чудно, дивно,
mis

misant[h]ropos, нєчлколюбиви(й),
misceo, es, смѣшаю7,
mistus, a, um, смѣшенъ,
mistura, смѣшеніе,

190 mis[c]elane(us), смѣшенъ, H
misfcjellus, смѣшенъ,
miser, a, um, ©кая(н)ни(й), бѣдни(й),
misellus, бѣдне(н)ки(й),
misere, miseriter, <вкая(н)нѣ,
miseria, miseritudo, (окая(н)ство, бѣда,

злоключеніе,
misereor, misereo, щє(д)ру, милосе(р)дую,
bniseret, miseret(ur), жалѣетъ, милосє(р)-

ствує(т)8,
miseresco, is, тожъ, бѣдствую9,

1 К I че(р)вленю, (йбагряю.
2 Потрібно тіиа.
3 К I на частница.
4 К І помилково крупина.
5 К І немає цього слова. П нижче

маемо ще статті mirator чюдйтель, чюдй-
щїис/к; miratrix чюдйщаясь.

6 Пор. П окремі статті mirabilitas

чюдо, дивъ; miraculum чюдо, дивъ, диво.
7 П нижче маємо статтю misceri смі-

сйтись.
8 К 1 милосе(р)ствуе(т)ся.
9 П нижче маемо ще статтю miseres¬

cit то(ж), бідйтъ.

misericors, милосе(р)дни(й), щедри(й), ми-

ло(с)тиви(й)1,
misericordia, милосе(р)дие, щедрота2,
miseror, aris, misero, as, окаяваю, плачу,

ридаю,
miseratio, щє(д)рота, мл(с)ть, щє(д)рота3,
miserand(us), юкая(н)ни(й), бѣдни(й),
miserabilis, тожъ,

misocal(us), доброненави(с)тникъ,
misoginia, жєнонєнави(с)тиє,
missa, oru(m), служба, мша,

missus, а, u(m), по(с)ланъ,
missus, us, посланіе, ставлєніе пищє(й),
missio, onis, по(с)ланіе4,
missito, as, missiculo, посилаю,

missilis, мєта(л)ни(й)6, посилаєми(й),
misy, os, мѣдяная руда, грибъ,
mit
Mithras, сло(н)це у пе(р)совъ,
mithriaca, oru(m), пра(з)никъ со(л)неч-

ни(й),
mithridamon, гусє(й) полє(й) трава,

mithrax, митралъ камє(н),
mitis, tis, кротокъ,
mitesco, is, кротокъ е(с)мъ, укрочаю(с),
mitigo, as, укрочаю,

mitigatio, укрочєніє6,
mitigatori(us), укрочающи(й)7,
mitifico, as, укрочаю8,
mitra, увяло9, корона, ми(т)ра,
mitella, mitrula, ми(т)рица, тканица,

зми(й),
mitto, is, посилаю, мещу,

mixobarbar(us), грекова(р)варинъ,
mixtari(us) или mistari(us), сосудъ, ко(р)-

чакъ10, кели(х),
mna, мна, гривна11,
mnemonica, памятотворное,
mfnesithjium, нога куряя трава,
mod

modi(us), modiatio, спудъ, мѣра.

1 П нижче маемо ще статтю misericor-
dior мйлбстивый.

- П нижче маемо ще статтю

misericorditer милосердні.
3 K І мл(с)рдїе.
4 K І помилково поланїе.
6 Літера м в оригіналі латинська (т).
6 K І немає статті.

? Також.
8 Також.
9 К і також помилково увяло; П

правильно увясло.
10 П правильно корча(г).
11 К І маємо ще фунтъ.
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modi[ol](us), спудецъ, юрудие враче(с)-
кое, ча(с)тъ пуда1,

190 modialis, чєтвертни(й), И
'

modo, тєпє(р), ннѣ, днє(с),
mod(us), m[o]dul(us), мѣра, юбича(й),
мѣрило,

modulor, aris, согла(с)но пою, ра(з)мѣраю,
modulat(us), а, u(m), согла(с)ни(й),
modulat(us), us, кра(с)нопѣние, согласиє,
modulatio, modulamentum, modulamen,

согласиє,
modulator, пѣвецъ, мусики(й)ски(й) ста-

рѣ(й)іиина,
modulate, согла(с)но,
modificor, aris, размѣряю, юбразотворю,
modic(us), modic[e]ll(us), мали(й), мѣр¬
ной),

modicum, modice, мало,

moderor, строю, нача(л)ствую, сочиняю,

помѣряю,
moderatio, помѣреніе, строеніе,
moderatus, а, u(m), помѣре(н), устроенъ,
moderate, moderatim, помѣрнѣ, кротцѣ,
moderator, строите(л), навклеръ,
moderamen, moderame(n)tum, строеніе,
исправленіе,

moderabilis, мѣрни(й), и(с)правляеми(й),
modest(us), цѣломудри(й)2, кротокъ, сми-

рє(н),
modeste, смире(н)ному(д)рнѣ,
modestia, смире(н)номудрие, крото(с)т(ъ),
modiperatores, пиронача(л)ници,
ma(e)c
ma(e)ch(us), прелюбодѣецъ,
ma(e)chisso, прелюбодѣю3,
ma(e)na, a(e), селява риба, росолъ,
ma(e)nia, стѣии камє(н)ния,
ma(e)nit(us), югражде(н), юстѣне(н)4,
mafe)reor, m[o]ereo, ско(р)блю, сѣтую,
тужу,

ma(e)ro, as, юско(р)бляю, печалю5 *,

ma(e)rens, ско(р)бящи(й), сѣтующи(й),
та(е)гог, ско(р)бъ, сѣтованіе,
ma(e)[s]i(us), мцъ ма(й) у со(с)ковъ®,
ma(e)st(us), смутни(й), печа(л)ни(й), скор¬
бной),

ma(e)stitia, печа(л), смутокъ,
ma(e)ste, ma(e)stiter, смутнѣ, печа(л)нѣ,

1 К I ... д ча(ст) пуда; П d-A f?]
часть спуда.

2 К I цѣломудръ.
3 К I прелюбодѣйствую.
4 К I юстѣненъ, (огражденъ.
5 К І (опечаллю.
6 К І немає цієї статті; П правильно

у (основъ.

ma(e)ri, oru(m), стѣн(ъ)1, ~

mogilali, неудобъ рече(н)ни(й) и(з)гла-
те(л)2,

тої

mola, molaris, мли(н), же(р)новъ,
molaris, molari(us), же(р)новни(й), члє-

новни(й),
mobilis, движими(й),
mobilitas, движеніе, колѣбленіе,
mobiliter, подвижнѣ,
mobilito, as, трясу,

molo, is, мелю,
191 molit(us), ме(л)ти(й)3, //

molitura, мєление, мєлитва4,

molitor, oris, ме(л)никъ,
molendinari(us), млинови(й), жє(р)нови(й),
molettina, мли(н), же(р)новъ,
molile, рукоятие же(р)новное,
moles, вєличє(с)тво, тягота,

molest(us), a, u(m), стужите(л)нѣ5, тяж-

ки(й), стужливъ,
molestia, стуженіе, тягота,
moleste, стужите(л)нѣ®,
molesto, as, стужаю, докучаю,
molior, [i]ris, смишляю, кую, зижду, ко-

ва(р)ствую.
molit(us), us, содѣлавши(й),
molitio, nis, дѣланіе, зижденіе, тщаніе,
molimen, усилие, дѣланіе,
molitor, здате(л), творє(ц),
mollis, mollicul(us), мякки(й),
molliuscul(us), mollicell(us), мякчє(н)-

ки(й)7,
то 11 і t і es, то 11 і tu do, мягкота, м я (г)ко(с)т(ъ),
molliter, мягко,

mollio, mollifico, измякчаю,

mollimentufm], измякчовєніє,
mollesco, is, мякчѣю,
mollipes, мягконоги(й),
mollestra, мило(т), ювчина,

mollicina, мякчина, риза мя(г)кая,
mollugo, nis, острица трава,
mollusca, юрѣхъ итали(й)ски(й)8,

1 К I правильно стѣны.
2 П правильно неудобъ реченніи и(з)-

глаголателе.
3 К І молотій.
4 В оригіналі літера в виправлена

з б; пор. К І мели(т)ба.
5 Слово написано тут помилково зі

статті moleste.
® К І після помилкового спужителнѣ

(наче виправлено літеру п ізл) іншим

почерком пізніше дописано стужете(л)нѣ.
7 К І мягке(н)кїй.
8 К І тали(й)скій.
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molluscu(m), губа на древѣ кленѣ,
moloche, сляз(ъ) трава,
moloche agraria, сляз(ъ) лѣсни(й),
molochin(us) color, слязни(й) ша(р),
molochinari(us), слязнаго шара творе(ц),
molochites, сля(з)ни(й)х камен(ъ),
molorth(us), правило древодѣлъ,
moloss(us), моло(с)си(й) нога стихотвор¬

ная,

molocrum, четвероу(г)лное- древо,
надменіе чревное12 3,

moly, смагличка, рута чо(р)ная4,
molybdfajena головная жила, ымовная

трава5 6,

molybditis, головная** пѣна,

molyris, dis, прузи,
molyza, головка чо(с)никова7,
mom

momar, городъ8,
і9і momen, momentum, мгновеніе сока, несѣ-
в-

комое, вага, срока, //

momentane(us), маловреме(н)ни(й),
momentari(us), мгнове(н)ни(й)9,
momentos(us), поважни(й), че(с)тни(й),
momento, as, важу, правлю,
momistam, ча(с)т(ъ) зубовъ чрено(в)-

ни(х) в(ъ) я(с)не(х)10.
топ

monach(us) мни(х), мона(х), инокъ,
monachium, мона(с)ти(р),
monarcha, монарха, единонача(л)никъ,
monarchia, единоначалие,

monas, единица,

monaul(us), пища(л) про(с)тая,
monedula, павка11 птица,

moneo, es, наказую, напоминаю,
monitum, monit(us), us, наказаніе, напо¬

минаніе,

monitio, тожъ,
monitor, наказатє(л)12,

1 Пор. П слѣзбвый.
2 К І ч&тв&роугле>(н)ноъ.
3 К І чрчва.
4 К і помилково |?j го(р)няя.
8 К 1 правильно (яловная жила, руда,

(яловница трава; у нашому списку перед
словом жила закреслено руда.

6 К І (яловная, тобто олов'яна.
К І часниковая.

8 К I правильно юродъ.
9 К 1 переклад написано в реєстровій

частині, а реєстрового латинського слова
немає.
10 К 1 помилково в ясле(х).
11 К І правильно кавка.
12 К 1 маємо ще напоминат&(л).

monitori(us), наказатє(л)ни(й),
moneta, а(е), монета, пѣнязѣ,

monetalis, пѣняжни(й),
monetari(us), ковачъ пѣнязе(й),
monile, мони(с)то,
monfojbeli, дорготою дозрими(й),
monofcjeros, единорождъ,
monochordum, сорудие равностру(н)ное,
monoclonos, единовѣтвни(й), неросохо-

вати(й), билица черная,
monochromata, единошарная1 писания,

monochromate(us), единошарно писа(н)-
ни(й)2,

monocuncta, саможивущи(й), безмо(л)-
ствующи(й)3,

monodia, погрѣбная пѣсн(ъ), плачъ4,
monogam(us), единоже(н)ни(й),
monfojgenion карупел(ъ) трава,
monogram(m)i, худи(й), сухи(й),
monologion, тождегланіе, едино-,
monolores, едини(й), тре(с)новати(й),
monomachia, рат(ъ) двою,

monophagi, самоя(д)ци, юсобъ-5.
monofpjodium, единогъ®,
monopfojla, самокупецъ,
monopolium, самокупство,
monops, единоючи(й) зубръ,
monoptoton, единопадежни(й).
monostylon. единосто(л)пное7.
monoxyla, чо(л)нъ, ладия,

mons, monticul(us), гора, горка,
'92 montan(us), горни(й), горакъ, //

montos(us), гори(с)ти(й),
monticola, на горѣ живущи(й),
montigena, на горѣ рожденъ,
montiuagus, по гора(м) блудящи(й),
monstro, as, указую,
monstratio, nis, указаніе,
monstrat(us), us, тожъ,

monstrator, oris, указате(л),
monstrabilis, указатє(л)ни(й).
monstrum, знаменіе, чудо8,
monstros(us), чудни(й), анаковъ,
monstrifer, monstrificabilis, анакорожденъ,
monstrificus, чудодѣ(й),

1 К 1 помилково ѵ.диноиіа(р)наю.
2 К І адиноиіа(р)ны(й) писаны(й).
3 К І помилково безмѣстны(й)
4 К І тільки погрѣбалная пѣснь
8 Тобто (ясобь ядци, як показано

відповідним значком у ГІ.
® К І також помилково с&диногъ. П

правильно единоногь.
7 К І помилково идиностопног.
8 К І знамъніъ (в оригіналі м

латинська пі). знакъ, чудо, анак, щу(д).
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mo(n)strose, monstrifice, чудно1,
monumentum, памятъка2, гробъ,
mor

mora, a(e), morula, ко(с)нѣніе, ме(д)лєніе,
moramentum, тожъ, пробавлєнїе,
morator, oris, ко(с)нящи(й), пробавитє(л),
moratori(us), пробавни(й),
mora u[a]ticana, малини, мжини,

morb(us), недугъ, немощъ,
morbid(us), а, um, нєдугова(н)3, нємощє(н),
morbific(us), a, um, недуготворецъ,

morbos(us), недужни(й),
mordeo, es, гризу, кусаю, досаждаю,

mors(us), a, um, угризенъ,

mors(us), us, morsi[un]cula, угризеніе,
жа(л),

mordax, угризающи(й), досадитє(л),
mordacitas, кусаніе и п(р).,
mordicib(us), угризе(н)ми4 *, зубами,
mordic(us), зубами кусая наси(л)нѣ,
mordico, as, угризаю,

morsicatim, зубами кусающє,
moretum, пирогъ, калачъ,

morganit[ic]a, зако(н) меди©ля(м)ски(й),
moriones, юроди,
morion, каме(н) и(н)ди(й)ски(й),
mormyra, риба мо(р)ская пе(с)трая,
morochth(us), каме(н) млечникъ®,
moror, бавлюся, мє(д)лю, ко(с)ню, бавлю,

временю,
moros, юродъ,

morologus, юродословъ, блядословъ,
mophn(us), ©рли(й) родъ,
mors, сме(р)т(ъ),
morior, умираю, пре(с)тавляюся,

192 mortuus, а, u(m), умерши(й)6, И
зв-

moribund(us), умирающи(й),
mortalis, сме(р)те(л)ни(й) и? члкъ,
mortalitas, сме(р)те(л)но(с)т(ъ),
mortifer, сме(р)тоно(с)ни(й), сме(р)тни(й),
mortualis, сме(р)тни(й),
morticin(us), сме(р)твечи(н)ни(й)8,
morticini, ni, гвозди9 ножния,

mortarium, игот(ъ)10,
mor(us). чє(р)ничие. ягодичиє,

1 К 1 чуднѣ.
2 Кінець слова -ъка дописано іншим

чорнилом; К I памятка.
3 К I правильно недуговатъ.
4 К І помилково угризенми(й).
5 К I млечны(й).
6 К І помилково умирающи(й).
? К І немає цього слова.
8 П правильно мертвечйнный.
9 К I гвоздки.

10 К 1 помилково игота.

mor(us) Pyramea, древо, по(д) котори(м;
погибе Пира(м) и Тизве1,

morat(us), а, um, ©бича(й)ни(й),
moralis, нравни(й),
moralitas, нравоизибраженіе,
morigeror, повинуюся,
morigerus, послушни(й),
moros(us), злонравни(й), неуго(д)ни(й),
morose, нескоро8, стужате(л)нѣ,
morositas, непрамонравіе, неудобонра-

вие,
morosis, юро(д)ство, пеубонравіе3,
mos, ©быча(й), ©быкъ, нравъ.
moschata, ма(с)ти4,
moschatula, мушкате(л)ки, пижмо,

moscheuton, родъ рожи,
motacilla, плизка® птица,

mot(us), подвиже(н),
mot(us), us, motio, motiuncula, движеніе,

зиблєніє®.
motor, oris, двизатє(л),
moto, as, подвизаю,

moueo, es, движу,
mox, абие, заразъ,
muc

mu, гла(с) гнѣвающи(х)ся7 и муканіе
нѣмаго и псо(в) сварящи(х)ся.

mutiolum [?], сѣмя сочевици,

mucor, плѣсн(ъ),
mucid(us), плѣсняви(й),
muceo, плѣснѣю,

mucro, onis, ко(н)чато(с)т(ъ), юружие8,
ме(ч),

mucronat(us), ©стри(й), ко(н)чати(й),
mucula, се(р)де(ч)ни(й)9 каме(н),
muc(us), сма(р)ки, сма(р)котини,
mucos(us), сма(р)кати(й)10,
mugil, lis, главачъ риба,
muginor, aris, мручу, ричу, мичу11,
mugio, реву, ричу,
mugitus, us, рикъ,

1 K І помилково и тизве (д)ца.
2 К I неспоро.
3 Потрібно неудобонравіе?
4 В оригіналі виправлено кінцевий

ъ на и; пор. К І масть; П масти.
6 Пор. К І плиска.

К І пізніше іншим почерком допи¬

сано во(з)мущенїе.
1 K І гнѣвающася.
8 В оригіналі світлішим чорнилом

літеру ж виправлено із д.
9 К І правильно сердечникъ.

10 К І перед цим словом маємо ще

сма(р)коти (н)ньі(й).
11 Пор. П мручѵз, ропщу, молчу.

273



,вз
mul//
mulceo, es, вєселяю, ла(с)каю, мякчу1,
mulcedo, nis, ла(с)каніе,
mulgeo, es, дою, мє(л)зю,
mulctra, mulctrale, сосудъ мле(ч)ни(й),

скопецъ,

mulct(us), us, доеніе,
mulgo, as, проявляю, сославляю,

mulier, eris, muliercula, невѣста, невѣсти-
ца,

mulierculari(us), чуждия жени любящи(й),
muliebria, muliebriu(m), мѣсячніа недуги

же(н)ския, скве(р)на,
muliebris, невѣстни(й),
muliebritas, невѣстство,
muliebriter, аки невѣста, мя(к)ко,
mulieros(us), невѣстюхъ,
mulierositas, похо(т) невѣстъ, любоне-

вѣстіе,
mulierari(us), невѣстолюбецъ2,
muliero, as, невѣстотворю,
mullei, oru(m), сапоги царевъ а(л)ва(н)-

ски(х),
multo, as, шию,

mull(us), па(р)ма или ба(р)вєна риба,
mullul(us), ба(р)вє(н)ка, то(ж),
muls(u)[m], питиє о(т) меду и вина,

mulse(us), muls(us), мєдови(й), сла(д)-
ки(й),

multa, а(е), ка(з)н(ъ) пѣняжная, вина,

multo, as, ка(з)ню, виную,
multati(us), казни служащи(й),
multatio, казненіє,
mult(us), многи(й),
multum, multo, много,

multitudo, множє(с)тво,
multangul(us), многоуглни(й)3,
multesima pars, тисящная ча(с)т(ъ),
multibarb(us), многобра(д)ни(й),
multibib(us), многопиющи(й),
multicauat(us), multicau(us), многоиз-

до(л)банъ,
multicolor, пе(с)три(й), многоша(р)ни(й),
multifacio, почитаю, чту,

multifari(us), многора(з)лични(й), много

ча(с)тни(й),
multifarie, многоча(с)тнѣ, ча(с)тнѣ,
multifer, плодовити(й),
multifid(us), росоховати(й), рас(ц)ѣпи-

те(л)ни(й)4,
multiforis, multiforatilis, многодѣрни(й),

дѣрковати(й),

1 К I ласкаю, веселю, мя(г)чу.
2 Пор. П женолюбецъ.
3 К І помилково многоглны(й).
1 К І немає цього слова.

multiformis, многообразни(й),
multiformiter, многообразнѣ,
multigeneris, multigenus, многоро(д)-

ни(й),
multiiugus, многоли(ч)ни(й), -ви(д)ни(й),

193 multiloquiu(m), многогланіе, II
'

multiloquus, многогливъ,

multimod(us), различнови(д)ни(й),
-обра(з)ни(й),

multinuba, многобра(ч)ни(й),
multinum(us), многопѣняжни(й),
multipartit(us), многодѣли(с)ти(й)х,
multipes, multipeda, стоногъ,

multiplex, разли(ч)ни(й), многоли(ч)-
ни(й),

multipliciter, многоличнѣ,
multiplicabilis, размножите(л)ни(й),
multiplico, as, множу,

multiplicatio, умноженіе,
multipotens, многомощни(й)2,
multiscifujs, многознающи (й), учони(й),
multisonor(us), разли(ч)нозвинящи(й),
multison(us), многогла(с)ни(й),
multiuagus, бѣгунъ,
multopere, зѣло, ве(л)ми,
multitia, orum, то(н)кия ризи,
multiuol(us), многохотецъ3,
mul(us), ме(с)къ,
mula, мща,

mularis, мщанъ,
mulio, nis, мєсководитє(л),
mulioni(us), мєсководитє(л)ни(й),
mund(us), чи(с)ти(й), кра(с)ни(й),
mun

mundul(us), кра(с)нє(н)ки(й), чи(с)тє(н)-
ки(й)4,

mund(us), sub., ми(р), убо(р) же(н)ски(й),
стро(й), красованіє,

mundan(us), ми(р)ски(й),
munditer, чи(с)то,
mundities, красота, чи(с)тота,
mundifico, as, mundo, as, чишчу, украшаю,

очи(ш)чаю,
mungo, is, и(с)сякую но(с), сма(р)каю,
munio, is, ограждаю, о(с)тѣняю, утвер¬
ждаю,

munitio, утвержденіе, защищеніе,
munimen, munimentum, твє(р)диня,
ограда,

munitor, oris, утвердитер,
оградите^).
1 К І помилково многолисты(й).
2 К І помилково многомоще(н)ньі(й).
3 К І помилково многохотенъ.

4 К І помилково чисте(н)ный, крас-
не(н)ны(й).
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minito, as, со граждаю, утве(р)ждаю,
mun(us), да(р), званіе, са(н), позорище,
munusculu(m), дарокъ,
munerari(us), подвигоположникъ,

munerari(us), даровите(л)ни(й),
muneratio, дарованіе, Даніє,
muneralis, даровни(й)1,
muneror e(t) munero, дарую, даю,

munis, пово(л)ни(й), блготво(р)ни(й)2,
194 munia, званіа, строенія, са(н), //

municipalis, гражда(н)ски(й),
municipia, гради3,
municipatim, по гражданску,
munific(us), гобзова(н)ни(й), изоби(л)-

нодатє(л)ни(й),
munifice, изсоби(л)но,
munifico, дарую, обогащаю,
munife[xj, [cjis, званія своего творите(л),

исполните(л),
munificentia, соби(л)ное даяніе,
munusculari(us), водоточъ4 5,

mur

mura(e)na, угоръ мо(р)ски(й) риба,
mura(e)nula, маниста,

mur[ci]d(us), гню(с)ни(й),
murfci], гнюси, лѣнивий, негодяи,
murex, cis, че(р)вленица, жо(л)въ мо(р)-

ски(й), каме(н), ве(р)хъ скали6,
muricat(us), спича(с)ти(й), ко(н)чати(й),
muricatim, остро, ко(н)чато,
mirilegul(us), собирате(л) же(л)вовъ,
murgiso, лѣнивъ, гню(с), унивъ6,
muria, а(е), muries, еі, росо(л) рибни(й),
muriatic(us), росолови(й),
murili(us), жо(л)няви(й)7,
murina или myrina, сла(д)копитие,
murin(us), сладкопити(й),
murmur, ропо(т), роптаніе,
murmuro, as, ропщу,
murmuratio, murmurillo, роптаніе,
murmurillum, прироптаніє,
murrha, камє(н) многоцѣне(н), мир(р)а

камє(н)8,
murr[h]e(us), ми(р)дови(й)9,
murrhin(us), ми(р)ровы(й),
mur(us), i. стѣна каме(н)ная,

1 К І помилково даровникъ.
2 К I пово(л)ны(й), тихій.
3 К 1 градъ.
11 Пор. П munuscularij водотечи.
5 К I маемо ще гачки желѣзніе.

К I унилъ; П уныло.
7 П правильно желейный.
8 К I ... мирра, камень мѵ(р)рови(й).
9 К І немає цієї статті; П правильно

мѵрровый.

muralis, стѣн(н)и(й),
murat(us), остѣне(н), огражденъ,
murin(us), мишати(й)1, миши(й),
mus, мишъ,

mus indic(us), инди(й)ская мишъ2,
muscul(us), мишка, мишица,

musculos(us), мишковати(й), тѣли(с)ти(й>,
mus[s]o, as, mussito, шепчу, ропщу,

mussitabund(us), ропщущи(й),
muscerda, а(е), мишее ла(й)но,
muscipula, а(е), сѣт(ъ) на миши,

musa, а(е), пѣсн(ъ), пѣние, муза,
musica. а(е), мусикия,
music(us), а, um, мусики(й)ски(й).

194 music(us), us, мусики(й), //
3B'

musurgus, пѣснотворе(ц),
musice, мусики(й)ски,
mus[a]eus, мусики(й)ски(й),
museum, мѣсто ученія,
musca, муха3,
muscarium, мухъ о(т)гнало,
muscarius, мушни(й),
muscus, мохъ4,
muscos(us), мухови(й)6, мо(х)нати(й),
muscor, мшу,
musimon, onis, козе(л) ко(р)сике(й)ски(й)6,
musinari(us). изваател(ъ),
mustace, es, mustax, дафи(й)? древо боб¬

ковое,
mustaceus, колачъ,
mustela, ласина,
mustei 1 in(us), ласични(й),
mustfricjola, а(е), правило сапогоше(в)ца,

сѣт(ъ),
mustum8, вино младое, мощъ9,
must(us), а, um, млади(й), нови(й),
m[u]stari(us), musteus, мєстови(й),
mustulentum, сла(д)ки(й), ани10 мощъ,

mut

mutilus, уло(м)ни(й), нєдужни(й),
mutilo, усѣкаю, притираю,
mutilat(us), усѣче(н)ни(й), прите(р)ти(й),

1 К 1 мишасти(й).
2 К I мииіъ и(н)ди(й)ская.
3 Літера у в оригіналі латинська (и);

П муска.
4 Пізніше світлішим чорнилом

помилково дописано ще а>(т)гнало.
5 К І правильно мхови(й).
6 К І помилково ко(р)скичы(й)скы(й).
7 П правильно Дафни древо.
8 В оригіналі слово написано кири-

лицею (мустумъ).
9 К І ... мѣстъ. мощъ; П местъ, мощь

10 К І теж помилково ани; П правильні.
йки.
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mutul(us), каме(н) у стѣнѣ чєтвєроугл-
ни(й) указующи(й)ся,

muto, as, измѣняю,

mutat(us), измѣненъ,
mutatio, измѣненіе,
mutabilis, измѣн(н)и(й), прєлагатє(л)-

ни(й),
mutabilitas, измѣна,
mutito, as, пиршествую,

mutonia[t](us), пирше(с)твє(н)ни(й),
mut(us), a, um, нѣми(й), мо(л)чащи(й),
muti, каменів на межа(х) не наідіписаніе1,
muteo, нѣмѣю, нѣмовую2,
mutio, is, з боя(з)нію глю,

muttum, ti, боя(з)нословіє,
mutic(us), уло(м)ни(й), нєдосужни(й)3,
mutuum, взаи(м) даяніе,
mutuo, mutue, взаи(м) другъ другу,
mutuo, as, взаи(м) даю,

mutuor, aris, взаємлю4
mutuatio, взає(м)лєніе,
mutuat(us), взаяти(й),
mutuatiti(us), взаи(м) датє(л)ни(й),
mutuus, взає(м)ни(й),

95 ту//
myacanthon, ша(л)вѣя по(л)ная,
myagros, кравная режъ

5
трава,

ту[і]а, муха, игралище дити(н)ное,
myaces, желвъ,

myfajros, трава,
my[o]ctonos, чемерица трава,
mycopros, миши(й) гно(й),
mydas, че(р)вие в боба(х) родяіциися6,
mydusa, чє(р)влєнє(ц) трава,
mygale, лисица7 малая,

mylacris, чє(р)виє в муцѣ,
myle, трава,
myle, коре(н) лѣ(с)ни(й) на зуби поле(з)-

ни(й)8,
mylfojecos, че(р)въ в муцѣ,
mylos, мли(н), же(р)новъ,
myfmjfur, древо круглое,
myopes, близковидъ9,
myophonon, юмячъ10 трава,

1 К I нгна(д)писа(н)но&.
2 К І помилково нѣмовѣю.
3 П правильно нгдолужный.
4 П нижче маемо ще статтю mutuans

вза&млющїй.
5 К I P&(c).
6 Пор. К 1 родящг&ся; пор. вище

статтю tnidas.
7 П ласица.
8 К І статті myle об єднані в одну.
9 П близковидит&ли.

10 K І правильно оіл/ягъ.

myopia, близовидиє, ями мишє(й)1,
myosota, миши(й)2 ушка трава, куре(й)
слѣпъ3,

myottoches, кури(й) слѣпъ,
myr
myracanthon, стоглавъ трава,
myrinus, уго(р) мо(р)ски(й) риба,
myriophillon, котъ4 водни(й),
myristica nux, мушкатовая га(л)ка,
myrmecia, брадавка, коха,
myrmecites, брадавникъ каме(н),
myrmecium, паукъ, брадавка,
myrmecoleon, мраволове(ц)6 звѣрокъ,
myrmecias, бисе(р) чо(р)ни(й),
myrobalanum, букъ ту(р)ски(й),
myrobaptarij, ша(р)ници, (омочителие,

myrobfrjechi, мироточите(л)нийв сосуди,
миродѣтелие,

myropola, миропродавецъ,
myropolium, миропрода(л)ница7 до(м),
myrotfhjecium, ми(р)ница,
myrrha, сми(р)на,
myrrhe(us), сми(р)ни(й),
myrrhin(us), сми(р)ною устрое(н)ни(й),
myrrhat(us), тожъ8, ~

myrrhapia или myrapia, груши блгово(н)-
ний,

myrrhis, dis, мирра трава,
195 myrrhites, мирритъ каме(н), //
зв-

myrsine, es, ми(р)тъ лѣсни(й),
myrsi[n]ites, макъ лѣсни(й),
myrtacanta, иглица9 трава и тожъ,

myrteria, лѣсни(й) макъ,

myrtidion, грибъ перунови(й),
myrtine, пово(й) во(н)ни(й) трава,
myrtopetalum, спорижъ,
myrtus, мирта,
myrtidanu(m), миртовани(й), вино ми(р)-

товое,.

myrteftjum, миртови(й) садъ,

myrteus, myrtin(us), миртови(й),
myrtites, вино миртою устрое(н)ное,
myrtuos(us), ми(р)тови(й),
mys

1 К І близовиденїе, ями мииїїи.
2 К І мииїїи.

,
3 К І курослѣпъ; П курїи слѣпъ.
4 К І правильно копръ.
6
Літера м в оригіналі латинська (т)',

пор. П мраволовгцъ.
в Пор. П морокапатглнїи.
7 Пор. П миропродйвнїца.
8 К І гсмирнисмгнны(й); пор. П ес-

мирнысм&ный и то(ж).
9 К І помилково игрица.
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mys, myos, жел(ъ)въ,
mysparo1, onis, ладия ра(з)бо(й)ниче(с)-

кая,

mysteria, та(й)ни(й),
mystagogus, сщен(н)остражникъ2, та(й)-

новодитє(л),
mystes или mysta3, та(й)никъ,
mysticus, тай(н)ствє(н)ни(й),

mystus, риба,
my[th]os, басн.(ъ),
myt[h]ologia, ба(с)нословие,
mytilus, жо(л)въ,
myttos, каша, крупи сєля(з)ские1,
my[x]a, сопліє з носа,

myfxjon, onis, главичъ2 риба,
myuros, трава.

N

na.

nabis, ве(л)блюдоро(с)л(ъ)4 *,

nablium, ки(м)валъ, пса(л)ти(р),
паса(е), бѣли(л)ници,
па(е), вои(с)ти(н)ну,
na(e)nia, погрѣбная пѣсн(ъ),
na(e)u(us), na(e)u[u]l(us), знаменіе при¬
родное, порокъ,

na(e)uos(us), знамени (с)ти(й), порочни(й),
nam, na[n]q(ue), бо, ибо,
nanciscor, стяжаю, полючаю6,
nanium, ка(р)лица,
nanum, водоно(с),
nanus, каре(л)6, вѣдро, умива(л)ница,
naphta, кли(й) а>гни(с)ти?й),

196 napus, рѣка7 шкруглая, //

napina(e), aru(m), рѣпище,
na г

narcaphthon, смола во(н)ная,
narcissus, нарци(с),
narcissin(us), нарци(с)сови(й),
narcissites, нарки(с) каме(н),
narcitica, orum, одрєвляющая,

nard(us), на(р)дъ,
nardin(us), на(р)динови(й)8 9,

nares, ноздри,
narica, родъ риби,
narro, as, сказую, повѣдаю,
narratio, narra[ti]uncula, сказаніе, по-

вѣст(ъ),
narrator, повѣдате(л), сказате(л),
narrat(us), а, um, повѣда(н), сказанъ®,

1 Потрібно туораго.~
2 К І помилково сще(н)нота(й)никъ.
3 В оригіналі слово написано

кирилицею ми(с)та.
4 П правильно верблюдорысь.
5 Пор. К І получаю.
6 К І помилково каралъ.
7 П правильно рѣпа.
8 Пор. П нардовый.
9 К І изреченъ; у К І нижче маємо ще

статтю narratus, us повѣданіе, изреченіе.

narrabilis, повѣдате(л)ни(й),
narthecia, кущъ низки(й),
narthecium, сосудъ дѣлите(л)ни(й)3,
narthex, cis, кущъ запалични(й)4,
nas

nasamonites, крва(в)никь каме(н),
nascor, рождуся,
nasiterna, водоно(с), триушни(й)6 сосудъ,
nassa, верша,

nasticios(us), пупогризите(л)6,
nastipanes, колачъ7,
nastocopi, хлѣботворе(ц), колачъ8,
nastop[h]agi, хлѣбоядци,
nastos, колачъ, хлѣбъ,
nasturciu(m), жеруха, ка(р)димо(н)8,
nas(us), носъ,

nasat(us), носа(л), кощунъ, хитръ,
naso, носати(й)10 11,

nasutissim(us), кощун(н)ѣ(й)ши(й),
хи(т)рѣ(й)ши(й)х1,

nasutul(us), хитрикъ, по(с)мѣяте(л)12
nat
nato, as, плаваю,

natat(us), us, плаваніе,
natabula, плавалищє,
natator, плавецъ, плавате(л),
natatoriu(m), плаваніе,

1 К I трава наша (помилково),крупи
селя(н)скии (правильно).

2 К I правильно главачь.
3 К I правильно цѣлите(л)ны(й);

пор. П цѣлебный.
4 Пор. П запаличка.
6 П приушный.
6 П nasticiosi тупозрителіе.
7 П правильно колачѣ.
8 К І точніше хлѣботво(р)ци колачовъ;

П правильно хлѣбо-творцы, колачо-.
9 К I правильно ка(р)дамонъ.

10 П nasuti носатій.
11 К I хитрѣ(й)іиій, кощунѣ(й)иіи(й).
12 К I хитръ, поемі ятель, хитрикъ;
П хитракъ, посмѣйтель.
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natatilis, плаватє(л)ни(й),
natatile, плавалищє,
natati[ti]us, плавающи(й),
nat(us), нарожденъ,
nat(us), sub., снъ, чадо,

196 natio, onis, родъ, язика, страва1, //
3B natalis, рождє(с)тве(н)ни(й), нашє(й)

страни,
natales, дни нарожденія, рокъ,
natalici(us), рожде(с)твє(н),
natalitia, orum, днь рождє(с)тва, имє-

нини2,
natiu(us), природни(й),
natiuitas, рождество,
natura, природа, естє(с)тво,
naturalis, естє(с)твє(н), приро(д)ни(й),
naturaliter, по єстє(с)тву, есте(с)твенѣ,
nata, дщи, надуто(с)т(ъ),
nates, задница, задняя,

natrix, зми(й), плавате(л)ница,
паи

nauci, плѣска, сучецъ,
naucifacio, мало чту, почитаю,
nauis, ладия, корабль,
nauicula, nauicella, кораблецъ,
naualis, корабє(л)ни(й),
nauale, кораблє(й) назидалище,

nauarch(us), ко(р)мчи(й), ко(р)мникъ,
naucler(us), навклє(р), навклє(р)ни(й)3,
naucleriac(us), навклє(р)ни(й).
naucleri(us), тожъ,

naufragus, корабля и(с)топлєніє4 *,

naufragor, разбиеніє корабля подє(м)лю,
nauifragus, чти naufragus6,
nauiculator, навклѣръ,
nauiculari(us), прє(д)водитє(л),ко(р)мчи(й)в,
nauicularia, a(e), корабля строеніе,
nauicularis, корабє(л)ни(й),
nauiculor, в кораблѣ плаваю,

nauigiu(m), nauigiolu(m), корабл(ъ), ко¬

раблецъ,
nauiger, корабе(л)никъ, весе(л)никъ,
nauigo, плаваю, везуся,
nauigatio, плаваніе,

1 П правильно ро(д), языкъ, страна.
2 К І помилково им&ны.
3 Це слово в оригіналі написано тут

помилково з наступної статті.
4 П маємо ще или ыпров&рж&ні& по(д)-

йміиїй; П нижче маємо ще статтю

naufragus ра(з)б'і&нный на водѣ, ра(з)сы-
патг(л) добръ; naufragium корабль ис-

топлєнїє.
6 В оригіналі, крім закінчення, слово

написано кирилицею навфраг(н8).
6 К I маемо ще то(ж).

naumachia, ра(т) во(д)ная в корабле(х),
naumacharij, водокорабле(н)нии вои,

nauigabilis, плавате(л)ни(й)1,
nau[l]um, наи(м) кораблни(й), прево(з)ное,
naupegus, корабле(й) а(р)хитекто(н),
naustibulum, при(с)танище, рвеница, по-

доболади(й)ни(й),
nauta, nauita, корабл(ъ)никъ,
nautepibata, входитє(л) в корабл(ъ),
nautic(us), nautfijc(us), корабл(ъ)ни(й)а,

197 naula, a(e), naulium, чти nabis, II
nauo, as, прилежу, шпа(с)но дѣлаю,
naupli(us), плавникъ риба,
nauscio, is, ра(с)пукаюся3,
nausea, nauseola, ме(р)зост(ъ), бри(д)-

кост(ъ),
nauseos(us), ме(р)зски(й),
nauseo, as, мє(р)жуся, брижуся, гади(т)
ми ся,

nauseator, ме(р)зитє(л), бридящи(й)ся,
nautea, вода че(р)мная, пере(с)тупъ

чє(р)ни(й),
nautil(us), плавникъ риба,
nau(us), сопасни(й)4, (охо(т)ни(й),
nauitas, (опа(с)тво, великодушне,
nauiter, шпа(с)но, великодушнѣ,
пахіа, сосла ма(р)морє(й),
neb

пе, ни, да не,
neades, звѣрие,
nebrfijdes, кожи елєніа,
nebrites, небри(т) камє(н),
nebron, єленая6 трава,
nebulfa], мракъ, мгла,

nebulariu(m), примракъ,
nebulones, кощуни, лє(с)тєци, блядивии6,

nebulos(us), мрачни(й),
nec, neq(ue), ниже,

necesse, требѣ е(с)тъ,
necessitas, по(т)реба, нужда, бѣда,
necessitudo, тожъ, подруженіе7. при-

я(з)н(ъ),
necessari(us), потребни(й). нуждни(й),

друже(с)ки(й),
necessarij, пови(н)ни(й), ужикъ,
necessarife], нужднѣ,

П нижче маємо ще статтю naui-

thalmus корабль позорный.
2 Пор. П nauticus кораблникъ;

nauticus кораблный.
3 К І помилково ратуюся.
4 Перед цим словом підкреслено

(знято) неправильне ра(с)пукаюся.
6 К І єлєяі'я; пор. П єлєяяа.
® П маємо ще злодѣи.
1 К І правильно содруж&нїг.

278



песо, убиваю,
necator, уби(й)ца,
necromantia, во(л)шба (о(т) труповъ
члче(с)ки(х),

nectar, aris, некта(р), слакопитиє1
боговъ,

nectar[e](us), сладки(й),
necto, is, соплѣтаю, связую,
necubi, негдє же,

necunde, ни<о(т)куду же,

песуа, памя(т) усопши(х),
necyomantia, мє(р)твово(л)швєніє,
necydal(us), шо(л)ковникъ че(р)въ,
nedum, не точию,

nef

nefand(us), бе(з)зако(н)никъ, незлобни(й)2,
nefandissim(us), бе(з)безако(н)никъ,
nefas, нелѣпо е(ст), бе(з)зако(н)но,

197 nefari(us), непреподобни(й), злоко(з)-
зв-

ни(й), //
nefastus, не лѣтъ глате(л)ни(й),
nefrendes, просята не(с)сущии,
neg
negligo, неражу, небрежу,
negli[g]ens, нерадиви(й), небреги(й)3,
negligentia, нєрадєніє, небреженіе4 * *,

neglectio, nis, тожъ,

neglect(us), us, презрѣніе,
negligenter, нерадиво,
nego, as, со(т)рицаю(с), со(т)ве(р)гаюся8,
negatio, (о(т)рицаніе, <в(т)ве(р)женіе,
negatiu(us), м(т)рицатє(л)ни(й),
nega[n]ti[a], <о(т)рицаніє,
negito, чти nego,
negat(us), ю(т)ве(р)женъ, (о(т)риченъ,
negotiu(m), negotiolu(m), вещъ, упразд¬

неніе®, дѣло, трудъ,
negotior, дѣлаю, куплю дѣю7,
negotiator, купецъ, дѣлате(л),
negotiatio, купля, купледѣ(й)ство,
negotios(us), трудни(й), вещни(й), за¬

бавной),
negotialis, negotiari(us), дѣлате(л)ни(й),
nem

nem за aliquando, нѣкогда,
nemo, никтожє,

nempe, рє(к)шє, и(с)ти(н)но,
nemur, развѣ,

1 К І правильно сладко питіе.
2 К I незлобникъ; пор. П влобни(й)

(перед ним закреслено не).
3 К І помилково неблги(й).
4 К І помилково небраженїе.
8 К І немає цього слова.
® П правильно упраждненїе.
i К І немає цього слова.

nem(us), дубрава, лѣсъ,
nemoros(us), дубравни(й),
nemoralis, nemorensis, тожъ,

nemoriu[a]gus, лѣсни(й) блудящи(й),
nenum за non, ни,

neo, es, пряду,

neogam(us), новоженець, новобра(ч)ни(й),
neomenia, новомѣсячие,
neophit(us), новокрєщє(н), новосаждє(н),
neoteric(us), свѣжи(й), нови(й), сокра(т)-

ни(й)1,
neoterice, ново, секра(т)нѣ,
пера, ско(р)пия,
nep[e]nthes, има(н) трава,
nepeta, мя(т)ва во(д)на,
nephalia, бесѣда тре(з)вая,
neph[e]lides, пороки в <оцѣ неглубокие,

мѣлкіе,

nephrenesis, бубрегоболѣніе,
nephritis, тожъ,

nepos, nepotulus, внукъ, внучокъ,

nepotor, aris, простран(н)о живу,

nepotat(us), us, чревобѣсие, -ніе2,
198 neptis, вну(ч)ка, дще(р)дщере мое(й), //

nepotin(us), избито(ч)ни(й),
nepotu(m) fruct(us), гроздие,
nepus, нєчи(с)ти(й),
neq
nequaquam, никакоже,

nequalia, плѣска, тщета,

nequam, непреподобнодѣлате(л), зли(й)3,
nequiter, злѣ, бе(з)мѣстнѣ,
nequitia, nequities, злоба, ра(с)пу(с)та,

похо(т)4,
nequando, никогдаже,

nequeo, es, не могу,

nequicquam, никакоже,

nequino, as, похо(т)ствую, не могу,

nequis, да некто,

nequid nimis, нечто изли(ш)ше,
ner

nerita(e), плавникъ или же(л)въ,
nerium, плоховещъ кущъ,

neru(us), neruul(us), жила, жилица,

пегиіа(е), струни до гусловъ8,
neruos(us), жиловати(й),

1 П правильно секра(т)ны(й).
2 К І тільки чр&вобѣіиеніе.
3 В оригіналі в першому слові закрес

лено кінцеве -ни(й); пор. К I непрепо-
дободѣлате(л); друге слово написано

світлішим чорнилом іншим почерком.
4 К І іншим почерком пізніше допи¬

сано лукавство.
8 Пор. К І до гуслы(й).
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neruositas, жиловато(с)т(ъ),
neruilcje(us), жиловати(й),
neruic(us), жилонєдужни(й),
nescio, не вѣмъ. не вѣдаю,
nesci(us), невѣжа, невѣдающи(й),
nes[s]otrophion, каничникъ1,
nes[y]ris, ме(д)вежая стопа трава,

net, коверъ2,
netrindes, еле(й),
пеѵе, ниже(й),
neuolo, не хощу,
neuras, dis, жилинецъ трава,
neuris, dis, песѣи вишнѣ,

neurobata(e), повразобѣгунъ,
neuroides, лимонѣя трава,

neurospfajston, купина песия3

neuter, ни единъ ©(т) ©бою4 5,

neutro, ни тамо, ниже сѣмо,
neutralis, ©боестра(н)ни(й),
neutrobi, чти neutro,
neutiquam, никакоже,
nex, cis, убо(й), сме(р)тъ,
nex(us), і, связаніе, соузъ,
nex(us), а. um. связани(й),
піс

198 пі, ра(з)вѣ, аще не. //
1В'

пісе, побѣда,
nicerocianum, миро и(з)бра(н)ноє,
niceteria, побѣдите(л)ная поче(ст)6 7.

nicophoros, купина, смиля^ъ,
nicto, is, скомлю,

nicto, as, смѣжаю0, мизаю,

nictatio, смѣжаніе.

nid

nidamentu(m), гнѣздище, гнѣздилище?,
ni deo, es, блєщуся,
nidus, nidulus, гнѣздо, гнѣздечко,
nidifico, as, гнѣжджуся,
nidific(us), гнѣздотво(р)ни(й).
nidulor, гнѣждзуся,
nidor, ©(т) печеного мяса смро(д), воня,

nig
nigella, a(e), чє(р)нуха,
niger, чє(р)ни(й),
nigell(us), чє(р)няви(й),
nigredo, че(р)но(с)т(ъ),
nigreo, nigresco, че(р)нѣю.

1 П правильно качникъ
2
Перед цим словом в оригіналі

обведено (знято) помилкове купина песия.
3 К І песяя.
4 К І помилково а>(т)бою.
К І помилково пѣснъ.

8 К І см'ѣжду.
7- К 1 гнѣздилище, гнѣздище.

nigro, че(р)ню, ©чє^няю1,
nigror, oris, зри nigredo,
nigrefacio, чє(р)ню,
nigrico, as, че(р)нюся2,
nih
nihilum, ничтожє,
nihildum, еще не,
nihilifacio, ни мала3 почитаю, ни во что

же мню, разумѣю,
nihilipendo, тожъ,
nihilomin(us), ©баче, не мнѣе,
nihil, ничтожє,
nilion, каме(н),
nim

nimb(us), дождъ вєлики(й),
nimbos(us), дождєвни(й),
nimbifer, дождєно(с)ни(й),
nimbat(us), помаза(н),
nimirum, то є(ст), вои(с)ти(н)ну,
nimis, nimiu(m), попремногу, и(з)ли(ш)ше,
вѣло,

nimio, nimiopere, попрєи(з)лиха,
nimie, тожъ, что nimis4,
nimi(us), изли(ш)ни(й), избито(ч)ни(й),
nimietas, избиточє(с)тво, излишє(с)тво,
ningo или ninguo, снѣжу,
ninguid(us), снѣжни(й),

'99 niptra, баня, умива(л)ница, //
nis, nobis, намъ,
nisi, аще не, развѣ,
nis(us), us, усилие, тщаніе,
ni[x](us). по(д)пе(р)ти(й), ПОКуше(Н),
nit
niteo, es, свѣчуся, блищуся,
nitor, oris, сияніе, я(с)но(с)т(ъ),
nitid(us), я(с)ни(й), блищащи(й)ся,
nitiditas, я(с)нота, бле(с)нъб,
nitidiuscule, я(с)няво,
nitido, as, я(с)ню, просвѣщаю.
nitela, чти nitor, краса,
nitella, пѣсокъ ©(с)три(й), чи(с)та(с)ти(й)в,
nitedula, злотникъ че(р)въ, мишка,

nitor, eris, усилую, п(о)дпираюся, утвє(р)-
ждаюся, покушаю(с),

nitibund(us), наси(л)ствующи(й)?,
nitrum, нитръ. салѣтра8,

1 К 1 шче(р)нюю.
2 К I чернѣюся.
3 К I нимало.
4 Останні два слова дописано іншим

почерком світлішим чорнилом.
5 К І блискъ; П блескъ.
8 К I правильно чистя(с)тїй
7 Пор. П усилствующій.
8 К I ще маемо після цього Іе(р) в ка;

пор. П Іере(м): в ка.
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nitros(us), нѣтри(с)ти(й),
nitraria, a(e), нѣтровая руда,
nitrat(us), нѣтри(с)ти(й),
niu

niueo, мааю,
niualis, niuari(us), снѣжни(й),
niuat(us), снѣгомъ прохлаждє(н),
niue(us), снѣжни(й)1,
niuous(us), снѣжи(с)ти(й),
nixus; бо(л), трудъ раждающи(й)2,
nixurio, силю(с), покушаюся,
nixor, aris, тожъ, по(дпи)раюся3,
nixij, колѣнопокло(н)ници,
піх, снѣгъ,
no, as, плаваю,

nobilis, блгоро(д)ни(й), славни(й), изящ-

ни(й), че(с)тни(й),
nobilitas, блгоро(д)ство,
nobilito, as, блгородна45 6творю,

nobiliter, блгороднѣ,
пос

посео, врежду, зазлю,
nocens, вредящи(й), зазлящи(й),
nocenter, вредно,
nociu(us), nocu(us), вредни(й)8,
noctua, сова,

noctu, внощи,

nocturn(us), нощни(й),
noctifer, вече(р)няя зоря,

199 nocti fuga, нощи бѣжащи(й)®, H
8B

noctiluca, нощесвѣтли(й),
noctipuga, сра(м)нія уди?,
noctesco, is, поте(м)няю8,
noctes Attica[e], нощи а(т)ти(й)ския9.
noctiuagus, внощи блудящи(й)10,
nod
nodia, усма(р)ское дрєвце,

1 К І немає цієї статті.
2 П правильно раждающи(х).
3 Надрядкові літери дописано іншим

почерком світлішим чорнилом, а також

в рядку виправлювано текст замість

помилкового покумаюся.
4 К І блгородно.
5 К І пізніше іншим почерком

дописано тщ&(т)ный.
6 К І внощи бѣжащи.
7 Дописано іншим почерком

світлішим чорнилом, а після цього підкреслено
(знято) помилкове вр&дно, нощи бѣжа-
щи(й).

8 Перед ним підкреслено (знято)
помилково написане врг(д)ни(й).

9 Пор. П аттйцкЇА,.
10 К І помилково блущи(й).

nod(us), сукъ, узолъ, соузъ,
nodul(us), сучецъ, колѣнце1, узеле(ц),
nodos(us), узловати(й), суковати(й),
nodo, as, узлю. вяжу, сказую2,
noega(e)um, юдѣяіе3,
поета, кра(т)кая повѣст(ъ),
nolo, не хощу,
nom

nom[a]e, струпи,
nomen, имя,
nomino, as, іменую,
nominat(us), іменова(н),
nominatim, по имени, имєнє(м)
nominatio, именованіе,
nominatiu(us), nominalis, имените(л)ни(й),
nominator, имєнующи(й).
nominito, as, именую ча(с)то,
nomen[cl]ator, именорѣченъ4,
nomenclatio, именорѣчие.
nomos, закон, правило,
nomodidactes, законоучитє(л)8,
nomophilaces, законохраните(л)в,
nomot[h]et[ae], законодавци,

non, ни,

nondum, не у,
nonne, ни ли,

nonnihil, ничто7,
nonnull(us), нѣки(й),
nonnunqua(m), нѣГДИ8,
nona(e), де(н),
non(us), девяти(й),
nonari(us), nouen(us), девяти(й)9,
no[v]unciu(m), девятоли(т)рие мѣра10,
nonagenari(us), девятдєся(т)ни(й)п,
nonageni, по девє(т)дєся(т),
nonagies, деве(т)деся(т) кра(т)нѣ,

1 К І помилково колѣце.
2 К І связую; П сказую; у К 1 нижче

цієї статті ще маємо nodatio суковато(ст),
узловато(ст).

3 К І юдянїе; П правильно (одѣйніе.
4 К І правильно именорѣчець.
8 К І законоучителы.
8 К І правильно законохраните(ли).
1 Пор. П нѣчто.
8 К І перед ним маємо ше нѣкогда

правда, підкреслене (зняте).
9 Надрядкове й дописане іншим

почерком світлішим чорнилом, а -литрие

мѣра закреслено.
10 Друга частина першого слова (-ли(т)-
рие) дописано іншим почерком, як і

мѣра, світлішим чорнилом, а -десяти(й)
закреслено.
11 Дописано іншим почерком

світлішим чорнилом, а перед ним закреслено
тожъ.
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noningenti, деве^сотъ1,
200 nonaria, блудница, //

nor .

norma, правило, уставъ, зракъ, ©бра-

зе(ц),
normalis, прави(л)ни(й),
normat(us), и(с)правле(н) и тожъ,

nos, ми,

no[s]o[c]omion, бо(л)ница,
noster, нашъ,

nostrapte culpa, ми ви(н)ни, за нами,

nostras, наше(й) страни,
nosco, is, знаю, вѣмъ,

noscito, познаваю, знаю,

noscitabund(us), познавающи(й),
not
not(us), a, u(m), вѣдомъ,

notio, свѣденіе, знаніе,

notitia, noticies, вѣдомо(с)т(ъ),
noteo, notesco, познаваюся,

notifico, изявляю, извѣствую,

notori(us), явъстве(н)ни(й),
nota, знаменіе,
notabilis, знамєнити(й), знаеми(й)2,
notari(us), писа(р) наро(д)ни(й),
noto, as, знаменую, значу,

notat(us), знаменанъ, значни(й), сла(в)-
ни(й),

notatio, назнаменованіе3,
nothia, oru(m), прелюбодѣ(й)чее достоя¬

ніе4,
nothrotes, гню(с)ни(й), унили(й),
noth(us), та(й)ничи(щ), прелюбо(й)чищъб,
notia, а(е), бисе(р) дождопа(д)ни(й),
notia(e)os, ми(р) хребтови(й)6,
notion, ро(с)ходникъ трава,

not(us), югъ,

noti(us), южни(й), влажни(й),
пои

поиасиіа, бри(т)ва,
noualis, новина, поле, ©блогъ,

nouem, Ѳ7,
nouenarius, девятори(ч)ни(й),
noue[n]diu, девятодневие,

1 Перед цією в оригіналі є помилкова

стаття nonagies, деве(т)сотъ.
2 П вище маємо ще статтю notabiliter

значні,.
3 К І помилково знаменованїе.
4 К І правильно прелюбоді(й)чищее,

любодїяніе (помилково).
6 К І правильно та(й)мичищъ, пре-

любодѣ (й) чищъ.
6 Пор. П миръ хреб-та, -овый.
7 К І повністю девять.

nouerca, жена ©(т)ца вторая1, мачоха,

nouercalis, мачошани(й),
nouercari, презирати, ©злобляти,

nou(us), нови(й)2,
nouissim(us), послѣдни(й),
nouissime, послѣджде,
nouitas, ©бновленіе,

200 noisiti(us), новакъ, И
зв"

nouo, as, (обновляю.

nouand(us), ©бновитє(л)ни(й),
nouat(us), ©бновлє(н),
nouatio, ©бновленіе,
nouell(us), юни(й), нови(й), лѣтора(с)л(ъ),
nouello, as, новосажду,
nouellatum, виноградъ новосажденъ.

nox, нощъ,

noxa, а(е), вина, тщета, грѣхъ,
noxialis, вредни(й),
noxia, злоба, прегрѣшеніе,
noxi(us), noxios(us), врє(д)ни(й),
noxitudo, вредъ,
nubes, nubecula, ©блакъ, ©блачокъ,
nubifer, ©блачи(с)ти(й),
nubifugus, ©блакогонящи(й),
nubigena, ©блакоро(д)ни(й),
nubil(us), ©бла(ч)ни(й), те(м)ни(й),
nubilum, ©блакъ,
nubilariu(m), житница,

nubilo, as, nubilor, помрачаю,
nubilos(us), ©блачни(й), те(м)ни(й),
nubo, is, женюся, посагаю, ©криваю5,
nubilis, браку ключимая,
nuc

nuce(us), ©рихови(й),
nucle(us), ядро, зє(р)но,
nucifrangibulum, ©рѣхокрушило,
nucetum, ©рѣшина,
nuciprunu(m), ©рѣхосливъ,
nucamenta, тряса4 лѣсковая,
nudi(us)terti(us), трети(й) ден(ъ),
nud(us), нагъ, голи(й),
nude, наго,

nuditas, нагота, голота,

1 Після цього в оригіналі підкреслено
(знято) жена; К І жена вторая (о(т)ца.

2 П нижче маємо ще статтю поие нбво.
3 Останні два слова в оригіналі

написано у перекладі статті nubilis; однак
там же лінією (світлішим чорнилом),
проведеною від nubo, is до посагаю,
вказано, що вони відносяться до nubo;
К І nubo, is (аженя(ю)ся, посагаю,

покриваю [?]
4 Кінцеву а написано світлішим

чорнилом замість невиразного первісного
напису; П правильно ряса.
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nudo, as, ©бнажаю, со голочаю, ю(т)кри-
ваю1,

nidipedalia, босохожденіе,
nug
nuga(e), пле(т)ки, суесловна, бляби2,
nugax, cis, блядословъ3, глумите(л),
nugigerul(us), тщевѣщате(л)4,
nugiger, суетословъ и тожъ,

nugiuend(us), кущникъ5, суесловъ,
nugor, aris, блядословлю6,
nugatori(us), блядословни(й),

201 nugamenta, блядословия, //
null(us), ни единъ7,
nullibi, нигдеже,
nullusdum, еще ни единъ,

num

numella, клода, путо, уже,
numen, мааніє, во(л)хвованіє, бже(с)тво,
numer(us), чи(с)ло, чи(с)мя,
numero, по(д) число(м) абиє,
numeros(us), многочи(с)лє(н)ни(й),
numerose, многочи(с)ле(н)нѣ,
numerosissime, громади(с)то,
numerositas, (много)чй(с)лиє8,
numerale, чи(с)литє(л)ноє,
numerabilis, чи(с)литє(л)ни(й), удобо-,
numero, as. чи(с)лю9, исчитаю,

numeratio, чи(с)леніє,
numeratim, numerato, по(д) чи(с)ло(м),

по чи(с)лу,
num(us), numul(us), пѣня(з), грошъ, пѣ-

нязикъ,
numis[m]a, златица, пѣняз(ъ),
numos(us), пѣняжни(й),
numat(us), многопѣняжни(й),
numatio, многопѣняжие,
numari(us), пѣняжни(й), пѣнязопо(с)-
лушни(й),

numuraliolu(s), со(т)мѣтникъ10 пѣнязе(й),
numularia11, пѣняжникъ трава,

1 К І немає цієї статті.
2 К І пліотки, суесловія, бляди

(правильно).
3 К I блядословецъ.
4 К І помилково тщевѣщаніе.
8 К I правильно кощунникъ.
6 К I ще маемо суесловлю.
7 К I ниеденъ.
8 Першу частину слова надписано

іншим почерком світлішим чорнилом над

закресленим помилковим громо-.
9 К І немає цього слова.

10 К І правильно ы(т)мѣнникъ.
11 Реєстрове слово в оригіналі написано

після перекладної частини попередньої
статті.

numulari(us), то(р)жникъ,
nunc, днє(с), ннѣ,
nunci(us), вѣщникъ, извѣстите(л), посе^)1,
nuncium, вѣст(ъ),
nuncio, as, извѣствую,
nunciatio, извѣствованіе,
nuncubi, егда г(д)ѣ2,
nuncupo, именую, називаю,

nuncupatio, именованіе, називание,

nundina(e), arum. то(р)жєство, то(р)-
жище,

nundinalis, то(р)жєстве(н),
nundinor, то(р)жєствую, то(р)гую, куп¬

чу3,
nundinatio, то(р)гованіє, куплєніє,
nundinator, купледѣте(л), то(р)жникъ,
nundinari(us), то(р)жищни(й),
nunqua(m), никогдаже,

nunqua(m)no(n), всегда,

nunquando, егда когда4,
nunquis, егда кто,

nuo, is, мааю, мо(р)гаю на кого5,
nup
nuper, недавно,

nupt(us), а, um, (ожєниви(й)ся,
201 nuptus, i, женихъ, U
зв* nupta, невѣста, (оженившаяся,

nuptus, us, жєни(т)ва,
nupturio, желаю женитися,

nuptifae], бракъ, женитва,

nuptialis, бра(ч)ни(й), весе(л)ни(й)в,
nuptialiti(us), тожъ,

nur(us), свекровъ,
nusquam, нигдеже,

nusquamno(n). вездѣ,
nut
nuto, мааю, зиблю,
nutatio,. мааниє главою,

nutrio, is, nutrico, as, питаю,

nutrit(us), us, питаніе7, пища,

nutricfojr, aris, питаю,

nutricatio, питаніе,
nutricat(us), us, тожъ,

nutrici(us), sub., питате(л), adiec:, пи(щ)-
ни(й).

1 K І немає цього слова.
2 Літера г написана іншим чорнилом

над закресленою помилковою з.
3 K І купую.
4 K І помилково егда всегда.
8 К І останнього словосполучення

немає.
6 П нижче маємо ще статтю

nuptialiter бранні,.
1 K І немає цього слова.
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nutritor, nutrix, nutricula, питатє(л)ница,
nutricia, orum, пока(р)мъ, питатє(л)ни(ч)-

ное мзда,

nutrimentum, nutrimen, пища, брашно,
nut(us), us, помааніе,

nux, nucula, (орѣхъ, шрѣшо(к),
nyc

nyctalops, нощеслѣпъ,
nycteris, dis, нетопи(р),

nycteris, is, мушє(ц) трава,
nycticorax, нощни(й) вранъ,
nyctileia, бакхопразничие но(щ)ноє,
nyctilops, свѣтлица трава,

nympha, (обручница, невѣста, вода, пчела1,
nympha(e)um, бана2, ми(л)ница,
nympha(e)a, nymphon, водни(й) кринъ,
nysia, блющъ трава,
nyssa, замѣреніе гони(т)ви.

О

о, во(с)клицающаго олє,
оа taricha, я(й)ца сланая,
ob, ради, дѣл(ъ)мах, за,

obacero, as, пакощу2 в глании, соглю3,
obacerbo, as, раздражаю, прегорчєваю.

202ob[a]erat(us), до(л)женъ, 11
obambulo, (обхожду4 5 *,

obambulatio, (обхожденіе®,
obaresco, is, сохну,
obarmo, as, вогоружаю,
obaro, as, оборую,
obater, чє(р)няви(й),
obaudio, по(с)лушни(й) е(с)тє(м),
obba, чаша,

obbibo, is, пию,
obbruteo, as, безчувствую, древнѣю,
obbrutesco, is, тожъ, изумляюся®,
obcantat(us), a, um, юбава(н), (очалова(н)З,
obca(e)co, as, (ослѣпляю, покрачаю8 9,

obd

obdo, is, затворяю, за(с)тавляю,
obdormio, obdormisco, усипляю,
obduco, is, obducto, (окриваю, за(с)тѣняю,
юбвожду,

obductio, (обвождєніе,
obdul[c]esco, сла(д)чавѣю,
obdureo, obduresco, is, же(с)точѣю,
тве(р)дѣю,

obduro, as, (оже(с)точаю.

1

Виправлено іншим почерком
світлішим чорнилом із помилкового бѣлка;
К І дѣля.

2 К І помилково пакоща.
3 К 1 правильно оглую.
4 К І маємо ще прехо(ж):.
6 К І прехожден їе.
8 К І изумляюся, тожъ.
1 К І правильно очарованъ.
8 К І також помилково покрачаю;

П правильно помрачйю.

obe

obedio, is, повинуюся, слушаю,
obedientia, послушаніе, повиновеніе,
obedienter, послѵ(ш)нѣ,
obedo, is, собядаю,
obes(us), (обядє(н), тучє(н),
obeso, as, утучаю3,
obesitas, тучно(с)т(ъ), то(л)стота4,
obelia(e). хлѣбъ Бакхови на жертву®,
obelus, рожденъ®,
obelisc(us), сто(л)пъ каме(н)ни(й) ко(н)-

чи(с)ти(й),
obeliscolychnium, рожносвѣщникъ или

ратище-7,
obfirmo, obha(e)reo, зри, где obiuro8,
obeo, is, умираю, обхожду, сове(р)шаю®,
obequito, as, (обяздаю,
oberro, as, блужду,
obesco, as, натикаю,

1 К I невѣста, (абручница, вода, пчела.
2 К I правильно баня.
3 Перед цією статтею підкреслено

(знято) неправильну obes(us) утучаю,
що спричинила невідповідність перекладу

реєстру аж до статті obelisco lychnium;
переклад написано іншим почерком
світлішим чорнилом замість знятого
неправильного тучно(с)т(ъ). то(л)стота.

4 Написано іншим почерком замість
знятого неправильного хлѣбъ Бакхови

наже(р)тву; К І немає останнього слова.
5 Написано іншим почерком замість

знятого помилкового рожденъ.
G Написано іншим почерком замість

знятого помилкового сто(л)пъ каме(н)-
ни(й) рожденъ-, П правильно роженъ.

7
Переклад написано іншим почерком

світлішим чорнилом.
8 К І утве(р)джаю, опираю.
9 К І а> (т)хожду, умираю, сове(р)-

іиаю.
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obex, cis, заклепи, препона, затвора,
obi

obit(us), a, um, об(ъ)ше(д)ши(й),
obit(us), us, сйбхо(д), сме(р)т(ъ), запа(д),
obiaceo, es, (облягаю, лежу, прє(д)лєжу,
obijcio, is, предлагаю, задаю, вмѣтаю,

запинаю, указую, поношаю1,
202obiect(us), а, um, предложенъ2, И
зв- obiectum, прє(д)ставлє(н)ное, чувство(м)

обятое, предложеніе3,
obiectaculum, прєпора, завада, ставило,

obiecto, зри obijcio,
obiectamentum, досада, поно(с),
obirat(us), прогнѣва(н),
obiter, мимо, преходо(м), нерадивѣ,
obinanis, тщи(й), тще(т)ни(й),
obiurgo, as, наказую, запрѣщаю, укоряю,
obiurgito, тожъ4,
obiurgatio, nis, наказаніе, запрѣщеніе,

хухнаніе5,
obiurgator, запрѣщающи(й),
obiurgatori(us), запрѣтите(л)ни(й),
obiuro, as, заклинаю,
obfirmo, as, утве(р)ждаю, (опираю,

obfirmat(us), жє(с)токови(й)ни(й),
obfirmate, же(с)токови(й)нѣ,
obh[a]ereo, прилѣпляю(с),
obherfbjesco, is, (оледенѣваю,
obhorreo, трепещу, содригаю(с), потря-

саю(с),
obi

obla(e)do, повреждаю,
oblat(us), принєсє(н),
oblamentia, лоза чо(р)ная,
oblatio, nis, просфора, приношеніе,

1 Останнє слово написано іншим

почерком світлішим чорнилом; К І
помилково тільки одна стаття obiaceo, es аблягаю,
лежу, пре(д)лежу, пре(д)лагаю [!],
задаю, вмѣтаю, запинаю, указую, поноіиаю;
слова наступної статті облягаю, лежу
підкреслено (знято).

2 К 1 нижче маємо ще статтю obiectus,
us предложеніе, г

застѣнен'е; П

представленіе,, застѣненіе.
3 В слові обятое літеру б виправлено

світлішим чорнилом із латинської (Ь);
останнє слово написано іншим почерком
світлішим чорнилом; К І помилково

представленіе чувство(м), (обтятое

пре(д)ложенїе; П правильно

представленеє, чідвство(м) тбятое илй пре(д)-
ложєное.

4 К І тож, укоряю.
8 К І фуканіе.

oblatro, as, лаю, (оглую,
oblatrator, oblatratrix, лаятє(л), клевет¬

никъ, лгатє(л),

oblecto, as, oblector, утѣшаю, увеселяю,
oblectatio, oblectame(n)tum, -men, утѣше¬

ніе, утѣха,
oblido, is, удавляю, душу1 *,

oblisa uox, преятие гласа, уставлєніє2
obligo, as, (обвязую, понуждаю, (обѣщаю

кленуся,
obligatio, (обязаніе,
obligurio, is, поглощаю, изнуряю,
oblimo, as, (облѣпляю3,
oblinio, oblino, помазую,
oblit(us), помазанъ,

obliquus, ко(с)венъ, криви(й),
obliquitas, ко(с)ве(н)ство, кривина, при¬

клоненіе,

oblique, ко(с)вєно,
obliquo, as, накривляю,
oblitero, стираю, забиваю,
oblitesco, крию(с), таю(с),
obliuiscor, забываю,
oblit(us), забвенъ,
obliuio, забвеніе,
obliuios(us), забивающи(й),

203 obliui(us), забвє(н)ни(й), H
obloco, as, на(й)мую,
oblongus, долговати(й),
obloquor, (оглую, (оклевєтую,
obloquutor, клеветникъ,
obluctor, aris, противоборюся,
obludo, is, играю, кощо(н)ствую4,
obm
obmanens, прєбивающи(й),
obmolior, завалюю5,
obmoneo, es, завалюю®, противостою,
obmurmuro, ропщу?, противо-,
obmutesco, нѣмѣю8,
obn

1 Над словом закреслено титло й
написано у. ,

2 K І устава; П удавленіе.
3 К І оЫірІаю, влѣпляю.
4 К І кощунствую(с) [?].
5 К І правильно заваляю,

противостою.
® Дописано іншим почерком; К 1

правильний переклад цієї статті
упоминаю.

? В оригіналі перед ним підкреслено
(знято) помилкове упоминаю.

8 В оригіналі перед ним підкреслено
(знято) помилкове ропщу противо.
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obn[a]t(us), (обращє(н)ни(й), слєще(н)-
ни(й)1,

obnecto, is, юбвязую, соплѣтаю,
obniger, че(р)няви(й), че(р)ни(й),
obnitor, противопо(д)визаюся, опираю(с),
obnixe, уси(л)нѣ, зѣло,

obn[o]xi(us), ви(н)ни(й), по(д)дани(й),
obnfojxie, по нуждѣ, боя(з)но,
obnubilo, (омрачаю,
obnubil(us), (омрачни(й),
obnubo, is, (окриваю, завѣшаю2, за(с)тѣ-

няю,

obnuncio, as, злособѣщаю3,
obnunciatio, злособѣшаніе4,
obolus, пѣняз(ъ), мѣдница, цота5, липта6,
oboleo, воняю,
oborior, вхожду7, встаю,

obr

obrepo, obrepto, as, влѣзаю, вкрадаюся,

obreptio, влѣзеніе, вкрадєнієся8,
obretio, сомрєжаю, ловлю мрєжєю9,
obrigeo, (оледенѣваю10, мє(р)зну,
obrizum, злто11 чи(с)то, же(н)чугь,
obrodo, is, (вгризаю,
obrogo, as, (о(т)рицаю12, ропщу,
obrumpo is, ра(с)те(р)заю,
obruo, (они(з)вєргаю13, закопую,
obs

obsa(e)uio, сверѣпѣю, срожуся,
obsaluto, as, поздравляю,
obsaturo, as, насищаю, (омє(р)заю14,
obsca(e)no, as, (осквє(р)няю, (озлословляю,

obscen(us), ме(р)ски(й), сквє(р)ни(й),
obsca(e)ne, нєчи(с)то, сквє(р)но,
obscenissim(us), скве(р)нѣ(й)ши(й),
obsca(e)nitas, сквє(р)на, нєчи(с)тота,

203 obsca(e)uo, as, зловѣствую, 11
зв*

obscur(us), тє(м)ни(й),
obscure, мра(ч)но.

obscuritas, мракъ, тма,
obscuro, помрачаю, (осѣняю,
obscuratio, затменіе,
obsecro, as, молю, прошу,
obsecratio, моленіе, прошеніе,
obsecundo, as, повинуюся,

obsepio, (ограждаю, (оплетаю,
obsequor, по(с)лушни(й) есмъ, угаждаю,

obsequens, послушни(й),
obsequenter, послушнѣ,
obsequi(um), obsequentia, служба, послу¬

шаніе1,

obsequela, тожъ2,
obsequios(us), obsequibilis, по(с)лушни(й),
obsero, is, засѣваю, сажду, накриваю,
obsitus, накрити(й), заро(с)ли(й),
obsero, as, заключаю, затворяю,
obseruo, as, блуду3, усмотряю, чту,
obseruito, as, тожъ,
obseruans, назирающи(й)4, блюдущи(й);
obseruatus, us, назираніе, блюдєніє5,
obseruabi 1 is, чє(с)тни(й), почитаеми(й),
obsido, as, (облягаю, (обсѣдаю,
obsidior, aris, присѣжу, засѣдаю на кого,

навѣтую,
obsidiu(m), і, (обстояніе, соблеженіе,
obsessor, oris, соблєжитє(л),
obsidia(e), arum, присѣденіе, засѣданіе,

навѣти®,
obsidionalis, (обстоятє(л)ни(й),
obses, dis, заложникъ,

obsidian(us), чєрнави(й),
obsigillo, as, печатлѣю7,
obsigno, as, знаменаю и тожъ,

obsignator, пєчата(р)8. знамєнатє(л),
obsipo, as, посипляю9, покропляю,
obsisto, is, противостою, (опираю(с),
obsolesco, is, ветшаю, старѣюся,
obsolet(us), ©бетшанъ, вєтхи(й), нєпри-

е(м)лєни(й),

1 К І сляще(н)ны(й).
2 К І завѣшую.
3 К І злоа>б(в)іщаю; над рядком в

надписано пізніше; П правильно влсхаб-
вѣщаю.

4 К І зловѣствованіе.
К І правильно цята.
К 1 правильно лепта.

7 К І правильно всхожду.
8 К І вкраденїе.
9 К І помилково мрежу.

10 К 1 ьзледѣваю.
11 К І правильно злато.
12 К І помилково юрицаю.
13 К 1 и>низве(р)заю; П ни(з)вергаю.
14 К І правильно оме(р)<жаю.

1 к І перед цим словом маємо ще

послужба; П точніше служба, послу-га,
иіанїе.

2 К І після цього маємо ще повиновеніе.
3 К І перед блюду іншим почерком

пізніше дописано соблюдаю.
4 К І помилково зирающи(й).
5 к І нижче цієї ще маємо статтю

observatio соблюденіе (дописано пізніше
іншим почерком), бреженіе, опереженіе;
observantia честь, почествованїе.

® К І навѣтъ.
7 К І помилково печлѣю.
8 К І помилково печатанъ.
9 К І правильно посипаю.

286



obsolete, (обетша(н)нѣ, неюбичнѣ,
obsori(us), злогласни(й),
obsoniu(m) myrtatum, пища ми(р)тано(м)

устроє(н)ная,
obsor[b]eo, es, пожираю,

obsordeo, смє(р)жу, ветшаю,
obstetrix, баба при рождєний1,
obstetrico, бабю,
obstino, as, упираю(с), усаждаюся2,
obstinatio, упо(р), же(с)токови(н)-

но(с)т(ъ)3, И
204 obstinate, крѣпко, же(с)токови(н)нѣ4,

obstipo, as, (оже(с)точаю, укрѣпляю,
obstipus, же(с)токови(н)ни(й)5 *, криви(й),
obsto, as, противляюся, противостою,

препинаю,

obstat(ur), противостои(т)ся,
obstaculum, препона,
obstagulum, покривало,
obstrepo, (ошукаю, грохощу®,
obstrepit(ur), (ошукає(т)ся,
obstrigil[l]o, сопротивляю(с),
obstrigilator, сопротивникъ, наве(т)никъ,
obstringo, is, обвязую, связую,
obstrict(us), us, obstrictio, собовязаніє,
obstrudo, сокриваю, затворяю,
obstruo, сограждаю, затворяю, сотѣсняю?,
obstructio, загражденіе, сокровеніе,
obstupeo, obstupesco, удивляюся, недо¬

умѣваю^),
obstupefacio, удивляю, ужасаю,
obstupid(us), нєчувствє(н), устраше(н),
obsum, врежду8, пакощу,
obsuo, (обшиваю9,
obsurdesco, глушѣю10,
obt

obtego, is, сокриваю, на-11,
obtempero, as, повинуюся, слушаю,

obtemperatio, послушаніе,

obtendo, is, покриваю, за(с)тѣняю,
пропинаю,

obtendiculum, покровъ, застѣна,

obtent(us), us, завѣса, закриваніє,
obtero, is, истниваю, содробляю1,
o.btrit(us), истнєніє,
obtestor, aris, со клятвою прошу, засвѣ-

дите(л)ствую,
obtestatio, то(м)леніе, клятва,

obtexo, is, соплѣтаю, тку2,
obticeo, мо(л)чу,
obticentia, мо(л)чаніє,
obtineo, es, obtento, де(р)жу, стяжаю,

obtingit, приключає(т)ся3,
obtorpesco. ме(р)твѣю, ужасаюся, удив-

ляю(с),
obtorqueo, закручую, накривляю,
obtort(us), закрученъ, накривленъ,

obtrecto, as, (оглую, увлачаю, досаждаю,

obtrectatio, (оклеветаніе, досажденіе,
obtrectator, (обо(л)гате(л), клеветникъ,

204obtrectat(us), us, (обо(л)ганіє, 11
зв> obtrudo, is, намѣтаю, заграждаю, (о(т)рѣ-

ваю,

obtrus(us), пове(р)женъ, (о(т)риновенъ4,
obtrunco, as, (о(т)сѣкаю, со(т)биваю5,
obtruncatio, (осѣханіе®,
obtueor, obtuor, гляжу, смотрю,
obtut(us), us, зрѣніе,
obtundo, is, то(л)ку, туплю, бію, глушу7,
obtus(us), тупи(й), слаби(й), те(м)ни(й)8,
obtuse, грубо, неучене,
obturbo, as, смущаю, прериваю,
obt.u[r]o, as, затикаю,

obturamentum, затикало,
ojbu]
obua[g]io, is, плачу, квѣлю,
obuallo, валами9 (осипаю, (обвожду,
obuaricator, за(с)тупате(л) на пути10,
obuaro, as, за(с)тупаю, пакощу,

1 К І роже.(н)ню [І].
2 К І тільки опираю(с).
3 К 1 правильно ж&стокови(й)но(ст).
4 К І правильно жгстокови(й)нѣ.
6 К І правильно жестокови(й)ны(й).
® К І хрохощу.
7 К І сограждаю, застѣняю,

заграждаю.
8 Перед ним підкреслено (знято)

помилкове (абіииваю.
9 Перед ним підкреслено (знято)

помилкове глушью.
10 Перед ним підкреслено (знято)

помилкове (акриваю.
11 Дописано іншим почерком

світлішим чорнилом; К І накриваю.

1 К І іншим почерком пізніше
дописано сотираю.

2 К І немає цього слова.
3 К І після цього маемо ще клю:, тобто

ключается.
4 К І помилково ы(т)рновгнъ.
6 Пор. П ус-ѣкаю, убиваю, (об-.
6 К I (обсѣчеш'е.
7 К I то(л)ку, топлю (помилково),

бїю, ыглѣпляю (помилково), глуиіу; П

правильно толку, тупліб, бїю, шслѣпляю,

глуиііо.
8 К І немає цього слова.
9 К І ровами.

10 К I путяхъ.
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obuenio, is, на(д)хожду1, припадаю,
приключаю^),

obuenio, nis, приходъ, маетности, спа-

докъ,

obuersor, aris, предстою,
obuersatio, прє(д)стояніе,
obuerto, превращаю, (обращаю(с)2,
obuio, стрѣтаю на пути.

obui(us), стрѣтающи(й)3,
obuiam, во стрѣтеніе, противъ4 5,

obumbro, as, сосѣняю,

obunc(us), гаковати(й), круковати(й), кри¬

ви^),
obundo, as, изливаю, наво(д)няю,
obuoluo, as, обвиваю,
obust(us), сопалє(н),
осе

occa, брона, влочило,

occo, as, броню,
occatio, броненіє, влоченіє,
occator, влачитє(л),
occatori (us), влачите(л)ни(й),
occal[l]eo, es, твердѣю, же(с)точѣю,
occal[l]at(us), а, um, (оже(с)точенъ,
occano, is, occino, припѣваю, вдругъ
спѣваю,

occentus, us, пѣніе, спѣваніе,

occasio, nis, блговреніе6, вина, причина,
пово(д),

occasiuncula, тожъ, приключеніе,
occedo, is, исхожду®, стрѣтаю,
occento, as, спѣваю собѣ,
occepso, начну,
occhi, древеса ика(р)ская7,
occido, убиваю,

205 occisio, occidio, nis, уби(й)ство, H
occido, is, умираю, западаю, приключаю(с)8,
occidens, adiec., западающи(й),
occidens, sub., западъ,
occidentalis, западни(й),
occaso, гибну, падаю,

occas(us), us, западъ, пагуба, пово(д)9,
occiduus, западни(й),
occilo, истняю, сокрушаю, бию10,

1 К I нахо(ж)ду.
2 К I (обращаю.
3 В оригіналі в кінці слова закреслено

ся.
4 П маемо ще къ.

~

5 К I правильно блговременїе.
® К І помилково иухожду.
7 К I древїя ика(рн)ская [?]; П

правильно ирканскаь.
8 К I западаю, умыраю, приключаюся.
9 К I запа(д), па(д), пагуба, поводъ.

10 К І немає цього слова.

occino, зри occano,
occipio, починаю, при(й)мую,
occiput, occipitium, задъ глави,

occlamito, as, кричу, зову,
occludo, заключаю,

occlus(us), заключенъ,
occubo, as, полягаю, умираю,
occulfcjo, as, попираю1,
occulo, is, сокриваю,
occult(us), сокровє(н), утає(н),
occulte, вта(й)нѣ, втаѣ2,
occulto, as, сокриваю, таю,

occultat(us), сокровенъ3,
occultatio, сокровеніе,
occultator, сокривающи(й),
occumbo, is, умираю, ско(н)чеваю(с),
occupo, as, (осѣдаю, (одвожаю, приє(м)лю,'
бавлю, упражняю4,

occupat(us), пробавленъ,
occupatiu(us) ager, посѣденая нива, (одер¬

жаная6,
occupatio, упражненіе, (оде(р)жаніе,
occurro, occurso, забѣгаю в пу(т), захожду,
стрѣтаю®,

occurrit(ur), заходи(т)ся,
occurs(us), us, occursatio, стрѣтеніе,
ocellat(us), много(очити(й),
ocellata, orum, юрѣхограніе дѣте(м)?,
ocella(e), малоооки(й),
осі
ocharon, трава грє(ч)ка,
ochra, ша(р) жо(л)тави(й),
ocimum, васи(л)ки трава,
ocium, пра(з)нованіє, упразнєніе,
ocios(us), праздни(й),
ociose, праздно8,
ocior, aris, праздную,
ocius, скорѣе,
ocneros, селяникъ, се(л)нинъ®,
ocquinisco, кланяюся, нахиляю(с),

1 В оригіналі після нього підкреслено
(знято) помилкове сокриваю.

2 К І вта(й), виправлене з другого
вта(й)нѣ.

8 В оригіналі після нього підкреслено
(знято) помилкове сокровеніе.

4 Пор. П (осѣдаю, (одержаю, по-, при-
емлю...

6 К І помилково (оде(р)жаннѣ.
® Пор. П ... захожду, при-, стрѣтаю.
? Пор. П дѣтей.
8 К І пра(з)днѣ.
9 Друга літера н невиразна, наче

виправлена світлішим чорнилом із к;
К І селяникъ; пор. П правильно селянинъ,
селникъ.
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ocrea, a(e), мбуща, сквє(р)них,
ocreat(us), a, um, мбовенъ,
ocris, гора, каменів,
octo, МСМЪ12,
octies, юсмъ крат(ъ)3,
octau(us), мсми(й),
octauum, сосмъ крат(ъ),
осt i ngentі, мемъсотъ,

octingenari(us), мсмъсотни(й),
octingentesim(us), тожъ,

octoginta, мсмъдеся(т),
octogenus, octogesim(us), мсмъдеся(т)-

ни(й),
octogies, мсмъдеся(т) кратъ4,
octon(us), по осми,

octonari(us), мсмокра(т)ни(й),
octoiugus et -iugis, мсмосупружни(й)5,
octangul(us), мсмоуглни(й),
octipes, мемоногъ6 7,

octuplus, octuplicat(us), мсмокра(т)ни(й)ї,
octussis, мсмопѣняжни(й),
october, мктоври(й),
octominutalis, мсмочи(с)лє(н)ни(й),
octophorum, мсмоносите(л)ное ложе,
оси

ocul(us), ocellus, MKO, м(ч)ко,
ocellat(us), многомчити(й),
oculeus, многом(ч)ни(й),
oculari(us), м(ч)ни(й),
oculat(us), великомкъ, смо(т)реливъ,
oculatio, мбсѣченіе лозъ,
oculitus, усе(р)днѣ, любезнѣ на мко,

oculo, as, вомчаю, про(с)вѣщаю,
ocymum, васи(л)ки, гре(ч)ка,
осуог, скорѣ(й)ши(й),
ocyus, ocyssime, на(й)скорѣ(й)ши(й)8,
od
odeum, спѣвалище, хо(р),
ode, es, пѣние, пѣсн(ъ)9,
odefacio за olfacio, ухаю, обоняю,
odio, ненавижу,
odium, ненави(с)т(ъ),
odibilis, odios(us), нєнави(с)тни(й),
odiose, ненави(с)тнѣ,

1 K І теж помилково суварнѣ; П
правильно скорий.

2
Переклад написано іншим почерком

світлішим чорнилом.
3 К І помилково мсмира(т).
4 П маємо ще по п.
6 К І помилково осмосужны(й).
6 К І осминогъ.

? К І осмъкратны(й).
ч, К 1 чайскорѣй; П правильно ско¬

ршими.
9 к І пѣснь, пѣніе.

odi[n]oliontes, єхенеиди риби кораблєза(с)-
становитє(л)ници,

odo, nis, сапоги1, мбуща,
odoeporicon, зри hodeporicon,

206od[o]ntagra, клѣщи2 зубния, //
odor, oris, воня, уханіє,
odoros(us), во(н)ни(й),
odoro, as, odoror, aris, мбоняю, мбухаю,
odoratio, мбуханіе,
odorator, мбухате(л), мбоняющи(й),
odoramentum, во(н)нозелия3, аромата,
odoramen, тожъ,
odorari(us), ароматотворе(ц),
odoratus, а, um, во(н)ни(й),
odorat(us), us, мбоняніе, мбуханіе, воня

odorifer, блгоухан(н)ни(й),
Odiss[e]a(e), 2мирово писаніе4,
ое

oeconom(us), еконо(м)6, строѣте(л), гдръ,
oeconomia, строѣте(л)ство6,
oeconomic(us), строите(л)ни(й),
oecos, домъ, челяд(ъ),
oecumenic(us), вселе(н)ски(й),
oedastic(us), в превѣса(х) и(с)ку(с)ни(й)?,
oedema, надменіе,
oenagra, пущъ8 весело (к), трава,
oenant[h]arion, ма(с)тъ ина(н)Ѳари(й)-

ская9,
oenanthe, лоза дивая, кропило10 трава,
oenanthin(us), виногра(д)ни(й),
оепагіа, лоза мгоро(д)ная,
oenas, dis, голубъ диви(й), виноградъ,
oenigena, винорожденъ,
oenicrotali, птици неси(т)ния,
oenophorum, виноно(с) сосудъ,

oenophor(us), виноно(с)ни(й), пивни(ч)-
ни(й)11,

oenophoros, лоза виноградная,
оепоріа, коре(н) египетски(й) цѣлебни(й),
оепороіа, винопродате(л),
oenoplium, винопроданіе,
oenopta, пирител(ъ),

1 В оригіналі другий і третій склади
написано латинкою (-pohi).

2 K I клѣщики.
3 K І во(н)нозелїе.
4 K І помилково омиропомазанїе.
5 K І помилково еконовъ.
6 К І ще маємо е(і) смотреніе.
7 Пор. П искусникъ.
8 К І правильно кущъ.
9 Надрядкову н написано світлішим

чорнилом замість помилкової й.
10 К І помилково кропива.
11 К І пивничїй.
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oenoth[e]ra, веселокъ трава,

oenu[t]ra, трава, круки и свинія упояю-
щая,

oesophagus, стома(х), го(р)та(н),
oestrum, і, скоктающи(й) че(р)въ,

рзикъ1,
oesypum, во(л)ни(й)2 нечи(с)тота,
off
offa, чи(с)ти(й), ки(ш)ка натка(н)на3,
off[a]ri(us), кишконаткате(л)4 *,

offatim, ча(с)тнѣ, по ча(с)ти,
offell[a], offula, ча(с)тницаб, кусокъ6,
offector, во(л)нобѣлите(л), -красите(л),

206 offendo, is, offenso, повреждаю, прєти-
8В**

каюся, согрѣшаю, ударяю(с)7, //
offensus, поврежде(н), преткнове(н),

вредящей), нєнавидящи(й),
offens[i]or, нєгодующи(й),
offensa, поврежденіе, завида8, преткно¬

веніе, стуженіе,
offessiuncula, offensatio, тожъ,

offensator, блазнитє(л)9, претикающи(й),
offensaculum, offendiculu(m), прєтиканиє,

соблазненіе10,
offendimentum, вервъ, уже ша(н)кип,
offendix, тожъ,
offertio, натикаю, и(с)по(л)няю.
offertfus), натканъ,

offero, приношу, даю,

offer[ru]menta, oru(m), приноси,
officio, is, пакощу, врежду12,
offic[i]um, служба, служеніе, са(н),
officios(us), служите(л)ни(й), угаждаю-

щи(й),
officiose, угоднѣ, служебнѣ,
officialis, настояте(л), нача(л)никъ,
officina, дѣлателище,
offigo, is, пригвождаю, водружаю,
offirmo, as, утверждаю, укрѣпляю,
offfljecto, is, приклоняю,
offoco, as, нападаю, давлюся,

К 1 правильно Гзикъ.
2 К I правильно во(л)ни.
3 К І помилкове ж чисти(й), иіиіики

натка(н)нія; П правильно чйсть, кишка
наткйнал,.

4 К I кишконатикатель.
5 К I правильно частица.
6
Пор П кус&нь.

*
К І поврг(ж)даю, притикаюся, уда-

ряю(с), согрѣ(ш)... [?J.
8 К І правильно завада.
9 К І помилково близнит&ль.

10 Пор. П соблйзнъ.
11 Пор. П шапки.
12 К І немає цього слова.

off[r]ingo, is, преюрую,
offucia, а(е), бѣлило лжетво(р)ное.
offundo, is, поливаю, покропляю,
offusco, is, юсмагляю, че(р)ню,
og
ogdoas, юсмица1, юсмоднєвие,
ogga[njnio, сповторю2 на уко(р),
oggero, is, (облагаю, полагаю,
oggr[ass]or, aris, озлобляю со устре(м)ле-

ние(м)3, похищаю, поливаю,4
oh, ohe, oh[o], уа восклицающаго, удив¬
ляющагося юга6,

о[1]е
olea, ма(с)лина®,
oleum, ма(с)ло и еле(й),
oleaceus, ма(с)ли(ч)ни(й),
ole[a]ginus, тожъ,
olearis, юлѣ[й]-, еле(й)ни(й)?,
oleari(us), а, um, масли(ч)ни(й), еле(й)-

ни(й),
olearius, еле(й)никъ,
oleaster, oleastellus, ма(с)лина дивая,

oleastr[ens]es, юлово че(р)ное,
oleastrinum, еле(й) ма(с)лини дивия8,
oleat(us), ма(с)ли(ч)ни(й)9,

207 oleit[asf, ма(с)личоимєниє10, И
oleos(us), еле(й)ни(й),
olerau(us)11, зє(л)ни(й),
oletum, ма(є)ли(ч)ни(й) са(д), гноѣще,
olenticetum, тожъ12,
oli
oliuaris, ма(с)ли(ч)ни(й),
oliuetum, са(д) ма(с)ли(ч)ни(й),
oliuarius, ма(с)ли(ч)ни(й),

1 У написі дуже розійшлося чорнило,
тому іншим почерком світлішим
чорнилом перед цим словом ще раз написано

(осмица.
2 К І теж помилково сповторяю; П

правильно словотворю.
3 К І помилково со тве,твг(р)ждг-

нїе(м).
4 Пор. П палйти.
6 К І дві статті oha, oh, oh уа

восклицающаго; oho удивляющагося ога.
® К І немає цієї статті,
і К 1 ъл&йны(й), олѣйни(й).
8 К І перекручено єле(й) маслы(й)

ливія.
9 Перед ним підкреслено (знято)

помилкове слово (олово че(р)ное.
10 П правильно масличоимание,.
11 Потрібно olerace(us).
12 К і маємо ще гноишё-
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oliuina, ма(с)ли(ч)ница, чванє(ц),
хранилище,

oliuitas, ма(с)личи(й) иманіе, ©бє(м)леніе,
oliuifer, ма(с)линоро(д)ни(й),
oliuo as, ма(с)личия ©би(й)маю, юбє(м)-

лю1,
olecranum, лако(т),
oleo воняю, ухаю,

oletum, уха(н)ни(й),
olitor, oris, вє(р)тогра(д),
olitori(us) вє(р)тогра(д)ни(й)\
olibantlhjum, мѣра водная3,
oligarchia, нємноги(х) нача(л)ство,
olim, нѣкогда,
oliturgesia, ©(т)рєчєніє, безвиніе,
olf
olfacio, olfacto, (обоняю,
olfact(us), ©бонянъ,
olfactio, olfact(us), us, ©бонєніє4,
olfactoriufm], во(н)ни(й), ©боняеми(й),
olla, го(р)нецъ, скуде(л)5,
ollula, го(р)щикъ,
ollaris, го(р)щани(й),
ollaria, a(e), раствореніе мѣди,
olli, оны(и),
ollic, тамо,
olo, is, воняю, воню и(з)даю,
olochrisum, ро(с)хо(д)никъ трава,
olocyron, зво(н)ки трава,
ololygones, жаби полу муже(с)кав,
olophiton, капари,
olor, oris, лебед(ъ),
olorin(us), лєбєди(й),
ol(us), eris, olusculum, зєлие, -я,
olusatrum, че(р)шъ7 зєлие че(р)ноє,
olyra, рожъ, жито,
от

oma[s]um, ятро ту(ч)ноє, флякъ,
ombria, дождєвница бисе(р),
omen, прознаменіе, во(л)хъ8,
omentum, кожа ту(ч)ная, ©кривающая

внутрняя,
omentat(us), тучнокожни(й),

К і нижче маемо ще статті olesco
воняю, расту; olatum (потрібно olidus,
як у П) уханный.

2 Статті від olecranum до olitori(us)
включно написано внизу на правому
березі рукопису, іншим почерком,
світлішим чорнилом.

3 К 1 винная.
4 К І обонянія,.
6 К 1 скудяль, го(р)няць.
8 К І жаби мужяска полу.
1 П гяріиъ.
8 К І правильно волхвованїя.

ominos(us), злоключими(й), злопр(о)-
знамєнающи(й),

ominor, aris, omino, as, прознаменую,
ворожу,

207 ominator, прознамените(л), во^іхъ1, //
3B'

omitto, ©(с)тавляю, ©(т)пущаю,
omiss(us), a, um, ©ставленъ, нерядивъ,

omissfijor, нєрадивши(й),
omn

omnis, e, всякъ, в(ъ)вес(ъ),
omnino, ве(л)ма2, всячє(с)ки, всяко,

omnican(us), всепѣющи(й), нєкра(с)но-
гла(с)ни(й),

omnifari[a](m), всячє(с)ки,
omnifari(us), a, u(m), всяки(й), всячє(с)-

ки(й),
omnifer, всєро(д)ни(й),
omniformis, всє©бразни(й)?,
omnigenus, всєро(д)ни(й),
omnimod(us), всяки(й), всяче(с)ки(й),
omnimode, omnimodis. всячє(с)ки4,
omnipotens, всємогущи(й),
omnipotentia, всємогуще(с)тво,
omnitenens, вседе(р)житє(л),
omniuagus, ве(з)дѣ бивающи(й),
omniualens, всєси(л)ни(й), всемогущи(й)6,
omniuolus, всєхотящи(й),
omniuorus, всеяденъ8,
ото

omologia, исповѣданіе,
omoplata(e), лопа(т)ка, ко(ст) лопатко¬

вая,

omophagi, мясо с(у)ровоя(д)ци7,
omphacium, сокъ несозрѣннаго вина,
omfa[ci]n(us), ква(с)ни(й), сочни(й),
omphacomeli, ква(с)ни(й) медъ,
omphalocarpon, ©стрица трава,
оп

опа(е), смо(к)ви сла(д)кия,
onager, gri, диви(й) ©се(л)8,
onchoua, моти(л),
oncha, че(р)венецъ трава,
oniscus, стоногъ че(р)въ,
onistis, is, жабяя ко(с)тка трава,
oneros(us), тяжки(й),

1 К I правильно во(л)хвъ.
2 К I правильно вясма.
3 К І помилково всм£>бни(й).
4 К І помилково всячески (й).
5 К I вяселни(й) (помилково) , всемогій.
8 К І після цього ще маемо всяглоти-

тяль.
7 Літера с виправлена з к, а надрядкове

у надписане іншим почерком світлішим

чорнилом.
8 П маємо ще онагръ.
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onero, as, (обременяю, (отягощаю,

onerat(us), (отягощенъ,
onerari(us). (обремєнитє(л)ни(й),
ono

onobatis, невѣста, в прелюбодѣянии ята,

onobletum, трава крове то(к) цѣлящая,
onobri[c]hilon, onobrichis, козяя рутка

трава,
onocentaur(us), (оноке(н)тавръ звѣръ1,
onochelos, устнѣ ословии трава,

208 onochises, (обра(з)ки трава, //

onocicides, дубняки2,
onocrotalus, гукало3 птица,

onogyrus, те(р)ніе трава,
onoma, а(е), соки(р)ница трава,
onoma, глія4 *,

onoma[to]pa(e)ia, именотвореніе,
ononis, ла(с)си(й)6*(ошибъ трава,
ononium, кропива,
onophillon, червець трава,
onos, прузи,
onuris, зри oenagra,
on(us), eris, бремя, тягота,
onychipuncta, я(с)пидъ,
onichitis, мѣдяное жижєліе, (0МЄТИ®,
onysti, orum, ващєри? риби,
onyx, ichis, (они(х) бисеръ,
onych[i]nus, (ОНИХОВИ(Й),
ора
opaca, зри ono[bjry[chjis,
opacus, сѣн(н)и(й), те(м)ни(й),
opaco, as, (осѣняю, покриваю,
opacitas, (осѣненіе, сѣни8, мракъ,
opalus, (опалъ бисе(р),
ораііа, пра(з)никъ 2пи богини,

opango, is, спояю, пригвождаю,

оре
opeconsiu[a], 2пеко(н)сѣви богинѣ пра(з)-

никъ поставленъ,
opera, opella, робота, трудъ, дѣло9,

operula, трудецъ, тожъ10,

1
Перед ним закреслено помилкове

(йбра(з)ки трава.
2 На початку сл®ва в оригіналі

світлішим чорнилом маємо закреслену
помилкову (о; К І правильно дубянки.

3 П кукало.
4 К І правильно имя.
6 П лисїй.
6 К І мѣдяні'е жужелїе (правильно),

© (д)меты (помилково).
г П ящеры.
8 П сѣнь.
9 К І работа, дѣло, трудъ; П окремо

opella трудбкъ, то(ж).
10 К І дѣлце. тожъ.

operari(us), operaria, дѣлател(ъ), дѣла-

темница,
operari(us), а, um, дѣлате(л)ни(й),
operos(us), трудолюбє(з)ни(й),
operose, трудолюбнѣ,
operositas, трудолюбие,
oper[a]eprecium, поле(з)ное, доброе,
operor, aris, дѣлаю, творю, содѣловаю,
operat(us), содѣлованъ,
operatus, упразненъ бжиими1,

operatio, дѣланіе, твореніе,
operio, is, operto, покриваю,
operior, ris, покриваюся,
opertus, a, um, покровенъ,

opertus, us, покровъ, покровєніє,
operte, покровен(н)ѣ,
opertum, operimentum, сокритие, покро-

вецъ2,
opertorium, operculum, покрываю3,

20S operculo, as, покриваю4, //
3B-

opertane(us), сокровє(н), потає(н),
opes, имѣния, богатства, помощъ,

oph
ophiasis, власопаденіе,
ophidion, уго(р), пѣскоръ,
ophicard[e]l(us), каме(н) прекобѣли(й),
ophioctonon, елени(й) коре(н) трава,
ophiogenium, зри elaphoboscon,
ophiomach(us), ядерица6 со змиями бо-

рущаяся,
ophiophagi, змиеядци6,
ophiostaphilfosj, капари кущъ,
ophis, зми(й),
ophites, мрамо(р),
ophiusa, змиевникъ трава,

ophrys, по(д)колѣнъ трава,
ophthalmia, ©чиболие?,
орі
opicus, скве(р)нави(й), нечи(с)ти(й),
opifex, художникъ, дѣлате(л),
opificium, дѣланіе,

1 Дописано іншим почерком
світлішим чорнилом.

2 Помилково написане з наступної
статті.

3 В оригіналі стаття закреслена; К
І правильно покривало, покровецъ.

4 Дописано іншим почерком; після
нього закреслено помилкове сокрове(н),
nomae(н).

6 K І правильно ящерица.
8 К І нижче цієї ще маємо статті ophi-

ostaphilos переступецъ бѣлы(й);
ophioctonon чосникъ дивїй.

І Пор. П атеболие; К І нижче цієї маємо
ще статтю ophtalmus око.
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opificina, дѣлателище,
opigena, рождения богини Ира,
opilio, nis, (овчаръ, паСс^гиръ1,
opilo, птица, па(с)тире(м) подражате(л)-

ная в пѣнии,
opim(us), богати(й), ту(ч)ни(й)2,
opimior, богатши(й),
opime, из(оби(л)но, ту(ч)но, богато,
opimo, as, тучу, натикаю, богачю,

opimitas, изобилие,
opinator, мните(л),
opinio, opinatio, мнѣніе, нєпщєваніє,
.opiniosissim(us), до(с)тосла(в)ни(й) мни-

тє(л)3-
opinabilis, мнитє(л)ни(й),
opiparus; изсоби(л)ни(й), гобзова(н)-

ни(й),
opipare, (оби(л)но, гобзова(н)нѣ,
opistenar, внѣшняя ча(с)т(ъ)4 руки,
opistonom(us), созади пасущи(й)ся,
opist[h]ograph(us), собоюду писанъ6,
opist[h]otonic(us), сляченъ во(с)пя(т),
opistho[t]onos, сляченіе во(с)пя(т),
opist[ hjophilaces, созади стрегущи(й),
opiter, eris, внукъ,
opitulor, по(с)пѣше(с)твую, за(с)тупаю,

209 opitulatio, защищеніе, //
opitul(us), помощникъ, защи(т)никъ,
opium, сокъ макови(й),
opifer, помощникъ,

oplomach(us), зри hoplomachus,
оро

opobalsamum, сокъ ва(л)самови(й),
opocarpatfh]on, сокъ ка(р)патовъ,
орорапах, сокъ панакови(й),
орогісе, сокъ (обло(ч)ни(й)6,
opori[n](us), (ОСѣн(н)и(Й)?,
oporophilacion, (овощное хранилище,

oporotheca, тожъ,

oporte[tj, требѣ е(с)тъ, потреба,

opFpJedo, is, куру по(д) но(с) кому,
досаждаю, поношаю,

opperior, жду,
oppeto mortem, умираю,

1 К І неправильний переклад па(с)~
тире(м) [?] подражатглная в пѣніи,
а реєстрову статтю opilo пропущено.

2 К І помилково точны(й).
3 К I достолавный, мните(л)ны(й).
4 К І помилково я(т).
5 К I писаній.
6 К I правильно яблочны(й).
? К І маємо після цього ще

помилкове е(й); П правильно (о- сѣнный, е-.

oppico, as, (о(с)молюю1,
oppidum, oppidulum, градъ, градецъ,
oppidatim, по градѣхъ,
oppidan(us), гражданинъ,
oppigenus, градски(й),
oppido, Бѣло, и(с)ти(н)но, всяче(с)ки,
oppidic(us), гражданинъ,
oppign[e]ro, as, даю на за(с)тавъ2, залатаю,

oppilo, as, затикаю, заграждаю,
орріео, напо(л)няю,
opploro, as, (оплакиваю,

oppono, nis, противополагаю,

oppositio, oppositum, противоположеніе3,
противное,

opposit(us), а, um, противоположєни(й),
opportun(us), блговрємє(н)ни(й),
opportunitas, блговремєніє,
opprimo, утѣсняю, (озлобляю, (опечаляю,

oppressio, oppressiuncula, ути(с)нение, сту-
женіе, (озлобленіе,

oppressor, стужающи(й), (озлобите(л),
opprobrium, поносъ, поношеніе,

opprobro, as, поношу, досаждаю,

opprobratio, opprobrame(n)tu(m), поноше¬

ніе, поносъ,
oppugno, воюю, поборяю, навѣтую,

(облягаю4,
oppugnatio, воєваніе, поборєніе,
oppugnator, воюющи(й), (обстоящи(й),

(облагающи(й),
opputo, as, (обсѣкаю,

209oppu[v]ire, быти5, H
3B

ops
opsimathes, поздѣ учащи(й)ся,
opsimathia, позное ученіе,
opsonium, пища, снѣд(ъ), яд(ъ),
opsono, ог, пищу купую,
opsonito, тожъ,

opsonat(us), us, купля браше(н),
opsonator, oris, брашнокупецъ,
opsopo[e]us, пова(р), лотига,

opsopolis, пищєпродате(л)ница,
opsopolium, брашнопродалищє,
opt
opticus, зрите(л)ни(й),
optim(us), блажа(й)ши(й)в, избра(н)ни(й),
optimitas, лучшество, по(л)зованіє,

1 К І осмоляю.
2 Пор. П залогъ.
3 П opositum противу положное,

противное.
4 Написано іншим почерком

світлішим чорнилом.
6 Пор. П бити.
6 К І немає цього слова.
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optimas, нача(л)нѣ(й)ши(й), пе(р)вѣ(й)-
ши(й),

opto, as, желаю, жадаю1,
optat(us), us, желаніе2,
optatum, тожъ3,
optato, вожделѣ(н)нѣ,
optatio, желаніе,
optabilis, жєлаеми(й), пожада(н)ни(й)4,
optio, nis, избраніе,
ори
opulent(us), богатъ, до(с)татє(ч)ни(й),
opulentia, богатство, до(с)татокъ,
opulenter, богато, кра(с)но,
opulento, as, (обогащаю, удовляю,
opulesco,I богатѣю, довлѣюся5,
opulus, f' g., древо дрєвото(ч)ни(й)6,
opuntia, a(e), трава (опу(н)ти(й)7,
opus, opusculum, дѣло,
ora, a(e), кра(й), коне(ц), брегъ, страна,

oraculum, бжи(й) извѣтъ, прореченіе,
oraria(e) naues, брежная ладия8,
orata, а(е), золотобровъ риба,
orans, молящи(й)ся9,
orat(us), а, um, молєни(й), прошє(н)10,
orat(us), us, моленіе,

oratio, oratiuncula, моли(т)ва, слово,

рѣчъ,
orator, рито(р), орато(р), вѣти(й), хи(т)-

рослове(ц), рѣчеточе(ц)11,
oratori(us), риторски(й)12,
oratrix, моли(т)ве(н)ница, хи(т)росло(в)-

ница,
orb

orbiculata, а(е), зри clinopodion,
orbis, кругъ, колело13, ди(с)ко(с), (ободъ,

вселе(н)ная,
210 orbiculus, кружецъ, ©бодецъ, И

1 К І немає цього слова.
2 К І немає цієї статті; замість неї

optatus, а, ит жела(н)ны(й), пожада(н)-
ны(й).

3 К 1 желаніе.
4 К І пожада(н)ны(й), желаемы(й).
6 К І довлѣю.
6 П дереноточное.
7 К І помилково опутны(й).
8 К І помилково ладія(м) [?].
9 К І млящи(й).

10 К І прошенъ, моленъ.
11 Останні два слова дописано іншим

почерком світлішим чорнилом, пор. К І

рыто(р), рѣчеточецъ, хитро(с)ловъ, «ѣ-
ти (й).
12 К І ще маемо и про(ч).
13 К I неточно колеса; П правильно

колесо.

orbiculat(us), кругли(й),
orbicus, (округли(й),
orbiculatim, кругло,
orbile, (ободъ, бѣгунъ,
orbita, а(е), колело1, слѣдъ колеса, пут(ъ),
orbus, orbat(us), по(с)традавши(й), ли-

ше(н)ни(й),
orbitas, orbitudo, лишеніе, юсиротѣніе,
orbo, as, лишаю, юсирочаю,
orbatio, лишеніе, ысироченіе,
огс

orca, а(е), orcula, свиня мо(р)ская, де(л)ва,
orchestra, сѣдалище позорищное,
orchia lex, ирхи(й)ски(й)2 зако(н),
orchis, трава, зри cynosorchin,
orchites, родъ маслини,
orchoselinon, зри oreoselinum,
orco[m]oma, одръ погрєбни(й),
orcitunica, зри anomone,
orcus, адъ,
orcinus, адски(й)3,
ord
ordeufm], зри hordeum,
ordior, ris, починаю4,
ordo, чинъ,

ordinari(us), чи(н)ни(й),
ordino, сочиняю, располагаю,
ordinat(us), сочине(н), ра(с)положенъ,
ordinate, ordinatim, чи(н)нѣ,
ordinatio, nis, сочиненіе, ра(с)положеніе,
ordinator, сочинитє(л), ра(с)положите(л),
ore

orea, a (e), удило,
oreon, споришъ трава,
oreos[e]linum, чо(р)ни(й) опыхъ6 трава,
oretenus, устнѣ,
orexis, алчба,
org
organum, (органъ,
organari(us), (органотворецъ,
organic(us), (орга(н)ни(й), (органопѣвецъ,
organice, (орга(н)ски,
orgia, orum, пра(з)ники,
orgyia, мѣра,
ori

oria, a(e), ладия,

1 П правильно колесо.
2 К I правильно и>(р)хи(й)ски(й).
3 Перед ним підкреслено (знято)

невиразно написане це ж слово
4 К І маємо нижче ще статтю orsu(s)

и orsa, ог[ит] начало.
5 Слово чо(р)ни(й) написано іншим

почерком світлішим чорнилом; цим же

чорнилом виправлено літеру иі на х в

слові опыхъ\ К І опыхъ чорны(й) трава.
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orichalcum, юриха(л)къ,
2i0oricula, ушко трава1, //
8В-

oriculari(us), ушни(й),
orificiu(m), устиє,
origanis, лебѣдка трава, лобода,
origanum, чє(р)воная лобода2,
origo, nis, начало, произволъ, початокъ,

родъ,

originatio, тожъ3,
originalis, originari(us), пєрворо(д)ни(й),

нача(л)ни(й),
orinda, брашно,
orior, восхожду, раждаюся,
oriens, вос\одящи(й), во(с)токъ,
oriund(us), . рожденъ,
orites, каме(н) несогаряеми(й),

огіх, юри^ъ звѣръ,
orminum, ша(л)вѣя по(л)ская,
огп

ornios, зри anemone,

ornis, os, птица,

ornit[h]oboscion, птицопитатє(л)ница4 *,

ornitfhjogalum, стебли птичеє млеко,

orniton, птичникъ,

ornitfhjotrophium, тожъ,

orno, as, крашу6,
ornator, краситє(л),
ornatus, a, um, украшенъ,

ornat(us), us, украшеніе,
ornate, кра(с)но,
ornamentum, красота, блголѣпие,

orn(us), яво(р), ясе(н), грабъ,
oro, as, молюся, прошу,
orobanche, стебл(ъ)®,
orobelion, карупе(л) трава,
orobia, а(е), кадило,

orobi[t]is, кли(й) злата(р)ски(й),
orphan(us), сиръ,
orphanotrophiu(m), сиропитате(л)ница,
orphus, юрфъ риба мо(р)ская?,
оггоп, ра(с)тояніе яецъ в мошнѣ,
ort

1 Цю статтю в оригіналі повторено
на 211 стор.

2 Перед перекладом підкреслено
(знято) помилкове початокъ, родъ.

3 К І початокъ, произво(д).
4 К 1 помилково птицотате,(л)ница.
6 К І немає цієї статті.
® К І стеблы.
7 П нижче маємо ще статтю orrophium

послѣднее бубрегъ или лядвій; К І
послѣднее бубрегъ, лядвія, помилково написано

як переклад до orphanotrophiu(m).

orthium carmen, правопѣніе1,
orthocolla, про(с)тови(н)ная2 живо(т)ная,
orthodoxia, православне,
orthodo[x](us), orthodo[x]ic(us)

православной)3,
orftjhographia, правописаніе,
orthomastica, яблока,
orthominum, ленъ,
ortus, a, um, рождє(н), во(с)ходящи(й)4,
ortus, us, начало, начатиє,

211 orthofejpeia, правогланіє, //
orthopnoic(us), дихави(ч)ни(й),
orthostatas, подво(й),
orthragorisc(us), вепръ,
ortigometra, кра(с)тели(й) вождъ,
ortis, gis, тожъ,
oryposis, сухост(ъ),
oryx, зри огіх,
oriza, рижъ,
osc

os, oris, уста,
osculum, цѣлованіе,
oscillum, устца,
oscillo, as, бию в(ъ) уста,
osculor, aris, цѣлую, лобизаю5,
osculatio, лобзаніе,
os, ossis, ossum, ко(с)т(ъ),
osfcjen, nis, птица спѣвающая®,
oscito, as, прозиаваю,
oscitatio, прозиаваніє,
oscitor, aris, зри oscito,
oscitanter, нерадивнѣ,
osc[e]do, nis, вредъ прозиавати ча(с)то,
osi, (оби,
osiris, ленокъ трава,

osirites, я(с)но(т)ка трава,
osibeum7, мошни,
os leonis, трава баграная.
osor, ненавѣтникъ8,
oss

ossiculum, ко(с)тка,

1 П правостйиїїе; П вище маемо ще

статтю orth(a)e на(з)данїь менѣанскаь.
2 К I правильно простови(й)ная.
3 К I маемо ще святору(с)кїй; П нижче

маемо ще статтю orthogonus правоугл-
ный.

4 Ця стаття дописана ще раз на полі

іншим почерком світлішим чорнилом
після статті ortus, us.

6 К І лобзаю.
6 К І спѣвающа.
7 Потрібно oscoenum.
8 Потрібно ненавистникъ^]-, пор.

нижче osus, osfufrus.
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ossiculatim, ко(с)тками,
osseus, ко(с)тяни(й),
ossifragus, ко(с)толо(м)ни(й),
ossilegium, ко(с)тє(й) собраніе1,
ossilegi(us), ко(с)те(й) собирате(л),
ossuaria, ко(с)тяница,
osmon, трава,

ospratura, живно(с)ти, ле^умѣна2,
ost
ostendo, указую, сказую,
ostenftjus, а, u(m), указани(й),
osten[t]us, us, указаніе, глу(м)лєніе3,
ostento, as, указую, хвалюся,

ostentat(us), a, u(m), показа(н),
ostentator, ostentatrix, самохва(л)ца,

-ница,

ostentari(us), знаменопровѣщате(л),
ostentatio, тщєславиє, кичєніє,

211 ostentum, диво, чудо, позоръ, //
зв- ostentofer(us), ostentos(us), чудотво(р)-

ни(й), чу(д)ни(й)4,
ostigo, nis, лиша(й) ко(з)ловъ, (Овецъ,

ostium, двери,
ostia, oru(m), устиє мо(р)скоє, рвєници,
токи то(р)ские5 6, и(с)ходи рѣкъ,

ostiolum, дверъ® малия,

ostiari(us), дверникъ,
ost i at im, по дверехъ,
ostratias, скорупни(й) камє(н),
ostracina, жребия скорупная аѲиновъ?,

ostracism(us), изгнаніе,
ostratiu(m), скорупа, чрепъ,
ostreum, ракъ мо(р)ски(й), же(л)въ,
ostreari(us), ракови(й),
ostreat(us), ostreos(us), жє(с)токи(й),

тру(д)ни(й)8,
ostrifer, ostrin(us), ракови(й), баграни(й),
ostrum, і, го(р)влєница9, багоръ, кровъ

же(л)вовъ,
ostrya, древо подобо ясє(н)но10,
ostus, єдинокра(т)ноє елея дѣланіе,

1 К I собраніе костей.
2
Літера в оригіналі латинська (g).

3 К І після цього ще дописано пізніше
поруганіе.

4 К І тут спотворене чвецъ, а статтю

ostigo пропущено.
5 K І також помилково го(р)скїи;

П правильно і повніше ... морстїи,
исходы. и входы рѣкъ.

6 К I правильно дверы.
7 П у аминовъ.
8 П правильно прудный.
с К I також помилково го(р)вленица;

П правильно червленйца.
10 П правильно подобно ясеню.

osus, osfu]r(us), ненавидящи(й)1,
ot
otho[nn]e, трава, зри anemon,
otia, же(л)въ,
otis, dis, дрофа птица,
oua

ouatio, nis, ouat(us), во(с)клицаніє, радо-
ваніе,

oualis, веселопобѣдни(й),
ouat(us), подлуговати(й), округли(й),

яечни(й),
ouen(us), ouill(us), (овчи(й),
ouis, is, (Овца,
ouile, (овча(р)ня, дво(р) (овчи(й),
ouiaria, стадо (овчее,

ouiari(us), (овчи(й),
ouicula, (овца малая,

ouifera, я(й)це(р)одная,
ouo, as, радуюся, во(с)клицаю,
ouum, я(й)це,
ох

oxabata, ризи многоцѣн(н)ии,
oxalis, щавъ,

oxi[n]gion, дрождие соцтовое,
OXOS, (оцетъ,
oxiacanthes, глогъ древо,
oxibaphum, (оцтови(й) сосудъ2,
oxicratum, <вце(т), смѣше(н) с водою,

2i2oxigala, млеко усире(н)ное, //
oxygarum, росолъ,
oxygicus, сла(д)коква(с)ное3 враче(с)тво,
oxylapat[h]um, кобили(й) щавъ,

oxymeli, oxymelitis, (оцє(т) с мєдо(м),
oxymoron, буемудри(й),
oxymirsfijne, (остроми(р)тъ4,
oxyporon, росо(л), пища солона5,
охурого[ро]1а(е), ква(с)нии пищепродате-

лие,

oxyrrhodinum, врачество <в(т) (оцта и ро-
жанія устроеніе водки®,

oxyrrhinfch](us), (острогубъ риба,
oxysacc[h]arum, питие (оцтосаха(р)ное,
oxis, dis, сосудъ (оцтя(н) и трава.

oxysc[h]o(e)nos, (острое ситовое7,
oxythalma, питие соцтосолное,

oxytonon, макъ диви(й),

1 К I маемо ще воз-.
2 К І оцтово начинїе, сосудъ.
3 К I квасно.
4 К І помилково остромитръ.
5 К І солоная.
6 К I врачество <я(т) ѵщта и во(д)ки

рожанїя удѣ (л); П ... и водки рожаныь.

устро'еное.
1 П правильно ситовїе.
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oz

oz[a]ena, риба многоногая,
ozfajenitis, на(й)дъ1 трава,

р

pab
pabulum, пажи(т), пища, па(с)тва, снѣд(ъ),
pabularis, снѣдни(й), ,пажи(т)ни(й),
pabulor, aris, пасуся, гною, напо(л)няю,
pabulatio, напо(л)нениє ладиє, пасеніє2,
pabulator,. пажитосни(с)кате(л), -готова-

тє(л),
pabulatori(us), пажи(т)ни(й),
ра[с]
paciscor, совѣщаваюся, завѣтотворю,
pactor, ris, совѣщате(л),
pactum, завѣтъ, совѣщаніе, залогъ,
pactitius, совѣщате(л)ни(й), завѣтни(й),

pactio, совѣщаніе, согланіе,
pacifer, миротворе(ц),
pacifico, as, миротворю, умираю3,
pacificatio, миротвореніе4,
pacificator, миротворе(ц), примирите(л),

212 расificatori(us), примирающи(й), H
8B

pacificus, миротворе(ц),
paco, as, умираю5 6, успокояю,
pacat(us), успокоенъ,
pacator, успокоѣте(л),
pacate, споко(й)нѣ®,
pactilis, споє(н), ©ставле(н) ю(т) многих7,
pa(e)d
pa(e)an[t]ides, камє(н) рожани(ш)ни()й8,
pa(e)dagogus, пѣстунъ, дѣтоводите(л)9,
pedagium, дѣтопродавалище10,
pa(e)dagogium, тожъ, училище,

pa(e)dfejrastes, дѣторачите(л)11,

1 К I наидъ; П правильно нардъ.
2 К I правильно пасені'е, наполненіе,

ладїя.
3 Тобто умиряю.
4 Кінець слова -еніе написано іншим

почерком світлішим чорнилом замість
помилкового -ю.

5 Пор. к І умиряю.
6 К І поко(й)нѣ.
7 Стаття написана іншим почерком,

світлішим чорнилом; потрібно
составленъ...?

8 Пор. К І рожаншцны(и); П роже-
ничный.

9 К І помилково дѣлотворитель.
10 П правильно дітопребывалище.
11 К І помилково дѣторечитель.

oze, устосмрадие,
ozymum, пища устроє(н)ная, васи(л)ки,
ozymum, зри ocymum,

pa(e)d[e]r[o]s, борщъ, зри op[a]lum,
pa(e)dia, ©бученіе,
pa(e)dico, as, дѣтоблужу1,
pa(e)dicon, nis, дѣтоложникъ,
pa(e)domatheis, ©(т) дѣтства2 учащи(й)ся,
pa(e)dor, is, смрадъ,
pa(e)dotribes, ©бучитє(л) юни(х),
pa(e)dotribia, ©бученіе юни(х),
pa(e)gma, tis, дѣтоигралище,
pa(e)gnium, тожъ3,
ра(е)опіа, пѣвонѣя трава,
pa(e)tus, мжащи(й)4,
pag
pagina, paginula, ха(р)тии страна5,
pago, is, совѣщаваю,
pagonothon, по(д)бѣлъ трава,
pag[r]us, ракъ®,
pagus, і, село, ве(с),
pagatim, по сєла(х),
paganus, нива(р), сєляни(к), сєля(н)7,
paganicus, тожъ, -ски(й)8,
paganalia, празникъ ржани(й)9,
раї
pala, а(е), лопата хлѣбная,
pala, древо у инъдовъ,

palacra, руда златая,

pala[e]phati(us), ба(с)носло(в)ни(й),
palfajestra, а(е), бо(р)бищє, ©бучилище,
palfajestric(us), і, борецъ,
pala(e)stricus, a, u(m), бо(р)бни(й), бори-

те(л)ни(й),
pala(e)strice, борите(л)нѣ,
palfa]estrita, борецъ,
palam, явѣ,
palanga(e), жерд(ъ)10,

1 К І помилково лѣтоблужу.
2 К I ш(т) дѣтска.
3 К I ще маемо игралищное дѣте(й).
4 К І помилково мжащащи(й).
5 П окремо paginula хартїица.
® П нижче маемо ще статтю pagrutus

ракъ.
7 К I правильно нива(р), селянинъ,

селя(н)скій, нива(р)ски(й).
8 Дописано іншим почерком

світлішим чорнилом.
9 К І помилково ржаныкъ.

10 Літеру д виправлено з л іншим
почерком світлішим чорнилом.
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palango, as, точю, тучу1 дє(л)ву,
213 palatha, смоква, финикъ2, И

palatim, вездѣ,
palatio, nis, па(л), по(д)пора, (о(с)нованіє,
palatium, полата ца(р)ская,
palatual, жє(р)тва на горѣ Палати(н)-

ско(й)3,
palatulis, жрецъ,
palatum, поднєбєнє, го(р)та(н),
palea, плева,

palearium, плевникъ,

palea[t](us), плевни(й),
palearia, воле у говяд(ъ),
pale, борба,
palil[o]gia, паки гланіе,
palilicium, звѣздъ собраніе се(д)ми,
palimbacchi(us), пали(м)вакхи(й),
palimpissa, смола ра(с)тлен(н)ая,
palimpsest(us), тавлия до писанія,
palingenesia, паки битие,
palinodia, паки пѣние4,
paliu[r]us, кущъ те(р)ни(с)ти(й),
palla, а(е), pallula, одѣяніе же(н)ское,
pallace, es, по(д)пожница5,
palladium, Па(л)ляди богинѣ идолъ,

раііасапа, цебуля,
pallium, palliolu(m), одѣяніе, риза,

нарамникъ,
palliolatim aduerbiu(m), одѣянъ,
palliolat(us), а, u(m), одѣя(н)6,
palliastrum, риза ве(т)хая7,
pallor, ris, блѣдо(с)тъ, блищеніе8,
palleo, pallesco, блѣдѣю,
pallid(us), pallidul(us), блѣди(й), при-
блѣди(й),

palma, а(е), palmula, дла(н), рукоятие,
фини(к), побѣда; гребла, ве(с)ла,

palmetum, финичие,
palmeus, финикови(й),

1 К I правильно точю.
2 К I древо.
8 К І помилково полати (й)ско(й).
4 К I пѣнія.
6 К І теж помилково по(д)кожница;

П правильно по(д)ложница.
6 Написано іншим почерком

світлішим чорнилом перед закресленим
помилковим риза ветхая.

7 Написано іншим почерком
світлішим чорнилом перед закресленим
помилковим бл-ѣдо(с)т(ъ), блищеніе.

8 Написано іншим почерком
світлішим чорнилом перед закресленим
помилковим тожъ; в оригіналі слово блѣ-

до(с)т(ь) виправлено цією ж рукою
з помилкового блѣдѣ/о.

palmos(us), финични(й),
palmata toga, риза си(н)клити(й)скаях,
palmaris, дла(н)ни(й), финикови(й), по-

бѣдите(л)ни(й),
palmari(us), тожъ2,
palmarium, побѣда,
palmifer, финикоро(д)ни(й),
palmipes, dis, широконоги(й),
palmes, tis, гроздъ,
palmo, as, по(д)вязую грождие,
palmos, скаканіе,
palmus, пяд(ъ) мѣра,
palmaris, palmari(us), пядни(й), дла(н)-

ни(й),
213 palmipedalis, дла(н)носто(л)пни(й)3, //
3B

palo, as, подпираю,

palor, aris, сѣмо и тамо бѣгаю,
palat(us), ра(з)сипа(н), заблужденъ,
palpebra(e), виждѣ,
palpo, as, (осязаю, прикасаюся, (ощущаю4,
palpator, ла(с)катє(л), <ощущате(л),
palpatio, (ощущеніе, (осязаніе6,
palpito, зри palpo, ко(л)цаю, скачу,
palpitatio, движеніе, ко(л)цаніе6,
palpo, nis, ла(с)кате(л),
palpum, ла(с)каніє,
palud[a]menta, ску(т) ца(р)ски(й), риза,

paludapium, (опыхъ трава,

paludat(us), (одѣянъ,
palumbes, голубъ лѣсни(й),
palumbin(us), дивоголуби(н)ни(й),
palumbari(us), я(с)тробъ,
palumbula, дивая голубица,
palus, же(л)ди7, тичъ, колъ,

palaria, колъ гонитва, игралища,
palaris, ко(л)ни(й),
palus, dis, калужа8, езеро, блато,

paludifer, paludos(us), palustris, бла(т)-
ни(й), езе(р)ни(й),

раш
pambasilia, единовла(с)тие,
pampillum, коле(с)ница пре(с)лавная,
pampin(us), ли(с)тъ виноградни(й),
pampino, as, ли(с)твиє ви(н)ное ю(т)то(р)-

гаю,

pampinat(us), ли(с)тве(н)ни(й),

1 К I синклитицкая.
2 К I маемо ще побѣдны(й).
3 К I правильно дла(н)ностопны(й).
4 К I при(й)маюся, (ищущеюся.
5 К I (осязаніе, ощущеніе.
6
Літера ц в оригіналі виправлена

з ч світлішим чорнилом.
7 К І правильно же(р)дъ.
8 К І калюжа.
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pampinatio, ли(с)тви(й) ви(н)ни(х)
прочищеніе, лозки(х) пропѣченіе1,

pampinarium, ли(с)торозвитие,
pampinator, ли(с)тото(р)гатє(л) виноград¬

ник),
pampinari(us), pampinaceus, лозоли(с)т-

вє(н)ни(й),
pampineus, pampinos(us), тожъ,

pan

panaces, is, panac[e]a(e), ломихребетъ
трава,

panagrum, волокъ2, сѣт(ъ),
panaretus, добродѣте(л)ни(й), добродѣ-

тє(л)3,
panaricium, недугъ ручни(й)4 5,

panathena(e)a празни(к) а0и(й)ски(й)6,
panathenaicon, ма(с)т(ъ),
pancarpia(e), смѣшеніе, вѣнецъ,

pancarpos, зри chameleon,
panchrestos, врачє(с)тво на все полез¬

ное,

panchros, всеша(р)ни(й)в каме(н),
pancratium, борите(л)ни(й') подвигъ,

214 pancr[a]tice, борите(л)нѣ, //

pancrati[a]stes, подвижникъ,

pancrati(us), тожъ, борецъ,
pancreon, плот(ъ) жиловатая,

pand[a]esia, пиръ разли(ч)нопищни(й),
pandecta(e), aru(m), книги всезако(н)нии,
pandiculor, aris, простираюся,
pandicularis dies, всѣхъ сти(х)7 дє(н),
pandiculatio, протягнєніє,
pando, is, протягаю, ©(т)воряю8,
pando, as, накривляю, приклоняю,

pandatio, приклоненіе, нагнєніе9,
pandus, приклоненъ,
pandochium, го(с)ти(н)ница,
pandurifzjo, играю на (органи нѣкоѣмъ,

panegiris, торже(с)тво, со(н)мъ, соборъ,
panegirici, похва(л)нии слова,

paneros, пло(д)ничокъ каме(н),
pango, is, водружаю10, втикаю, мирю,

panica, orum, стра(х) нєзаапни(й),
panicum, родъ рожа,
panis, хлѣбъ,

1 К I правильно ли(с)тви(й) ви(н)-
ни(х) прочищеніе, лозных просѣченіе.

2 К І помилково волонѣ.
3 К I правильно преподобнодѣлате(л).
4 К І помилково рѣчны(й).
5 К I правильно ави(н)скы(й).
8 К І помилково вчераиіньі(й).
7 К I правильно стыхъ.

8 К І немає цієї статті.
9 К І немає цієї статті.

10 К І помилково вражду.

panifer, хлѣботворе(ц),
panificium, хлѣботвореніе,
panarium, panariolum, хлѣбница,
pannus, сукно, пелена,
pan[n]iculus, по(р)тищє,
pannicularia, худии вєщии,

panne(us), pannos(us), pann[u]ce(us), сук¬
няний), руби(щ)ни(й),

pannelium, врєтєно, копоруля1,
panoplia, всєюоружиє,
pansa(e), широконоги(й),
pansebastos, плодоно(с)ни(й) камє(н),
pansel[e]n(us), по(л)номѣсячие,
panthera, ри(с) и сѣт(ъ) на звѣрие2,
pantherin(us), рисѣи,
pantheron, птичая сѣт(ъ),
panthices, теченіе чрева,
pantocrator, вседе(р)жите(л),
pantolabus, кощунъ нѣки(й),
panto[m]im(us), кощунъ нѣки(й) все-

по(д)ражающи(й)3,
panurgia, всезлобие,
panurgus, всезлобни(й),
panus, і, копоруля, цѣвка тка(ц)кая4,
panicula, то(ж), ки(с)т(ъ)6,
рар
papes [?], споеніе, со(с)тавъ,

2і4рара(е), о(с)л(ъ)8, //
зв-

papauer, макъ,
papauerata toga, маковая риза,

papaueris lachrimafs], сокъ макови(й),
papauere(us), макови(й),
papilio, nis, моти(л), хра(м), скиніа,
papilla, а(е), брадавка у пе(р)сеи, со(с)ца

ве[р]хъ,
papillat(us), брадавчани(й),
pappa, папа,

pappo, as, прежвакую пищу, я(м),
pappas, ©тецъ,

pappus, і, старецъ,
pappi, во(л)на, летающая ю(т) зе(м)ли(й)?,
pappous, древни(й). прадѣдни(й)8,
papula, кра(с)та,
papyrus, бумага, папѣръ,

1 К I маемо ще и про(ч):.
2 К І помилково рисі, исть на звѣръ.
3 Друге слово, очевидно, написано ще

раз (див. вище) помилково; в останньому
слові закреслено а й надписано -ня, тобто

подражняющи(ії), однак пор. К І тільки

всеподражающїй.
4 К І тільки копоруля.
5 К І кистка.
6 К І ©(Ѳ)ль [?]; П правильно ©ле.
ї К І w(m) зелій; П зе(м)ли.
8 K І помилково предѣлны(й).
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papiraceus, papirifer, бумажни(й), папѣ-

рови(й),
par
par, ris, adie., равни(й),
par, sub., супругъ,
para, pra(e)positio, afe]1, ко, у, при,

para, parula e(t) parus, ча(й)ка птица,

parari(us), свѣдите(л) купє(ц)ки(й),
pariare, соравнити,
parabasis, при(с)туплєніє2,
parabia, a(e), пиво,

parabola, при(т)ча,
parabolan(us), нива(р), худи(й) члкъ,

paracentesis, прєклотие,
parachlamys, риза,
paraclet(us), утѣшите(л), паракли(т),
paraclytus, бєзчє(с)тни(й),
paracope, es, изумленіе,
paradiastole, различие,
paradigma, прикладъ, собра(з),
paradisea poma, ра(й)ские яблока,
paradis(us), ра(й), садъ,

paradoxa, oru(m), прє(с)лавная,
parad[r]omis, хожденіе по дворѣ3,
para(e)nesis, наказаніе,
para(e)netic(us), наказате(л), -ующи(й)4,
paragaudes, содѣяніе муже(с)кое,
paragoge, (о(т)веденіе,
paragogia, водоведеніе,
paragraphe, paragraph(us), напи(с),
paralia, смола жо(л)тавая5,
parallefljus, равно со(т)стоящи(й)®,
paralipomenon, составленое?,

215paralium, мак(ъ), И
parali(us), зри tithimalus,
paralogismus, раздраблєніє8, ловленіе

си(л)ліоистин(н)оє9,
paralos, ладия аѲи(н)ская,
paralysis, разслабленіе,
paralytic(us), разслабле(н)10.
para metіа, бедра, стегна,

parancephalis, ми(р) мозГови(й),
paranites, амеѲи[с]т(ъ), пе(р)ла арави(т)-

ская11,
parany[m]phus, сватъ,

parapechion, ко(с)тка рамене,
1 Пор. П para, а(е).
2
Пор. П преступленіе.

3 К І помилково по дво(с)рѣ.
4 К І тільки наказующій.
6 К помилково жолтовая.
6 К І немає цієї статті.
7 К І помилково оставленіе.
8 К І ра(з)грабленїе.
9 П правильно силлойстичное.

10 К І помилково разслабленіе.
11 К І аравская.

parapherna, orum, да(р) сопрочъ вѣна1,
par[a]phrasis, исто(л)кованіє, изявлє-

ніє2 ши(р)шое,
paraphrastes, исто(Л)коватє(л),
paraphrosi[nje, изумленіе, безумне8,
paraplectic(us), разслабле(н)ни(й),
pararius, купє(ц)ки(й) ходота(й)4,
pararthresis, исчленовеніе,
parasanga(e), ве(р)стъ мѣреніе, миля,,
parasceue, преуготованіе, па(т)ница6 7.

стра(с)тная великая,

parasiopesis, замо(л)чаніе,
parasit(us), ла(с)кате(л),
parasita(e), ла(с)кате(л)ница,
parasitor, aris, ла(с)каю,
parasita[s]t(e)r, ла(с)катє(л),
parastades, стол(ъ)пъ на предѣ
parastasis, прє(д)стояніє,
parastatfaje, прєдстате(л)ники, пре(д)-

статє(л)ници, поставники®,
paratilmos, исто(р)ганіє власов(ъ)? со(т)

но(з)дръ,
paratitla, титла8,
paratrag[o]edio, as, ра(з)шираю словє(с)9,
paratum, сотрѣніе, истнєніє,
parazonium, мечъ прєпояса(н),
parco, is, щажу, пропущаю, (ослабляю,

parcitur, то(ж), прощає(т)ся10,
parcus, скупи(й), щадящи(й),
parce, скупо,
parcitas, щадѣние, скупо(с)т(ъ),
par[s]imonia, мѣрно(с)т(ъ) и тожъ,

parcus, ча(й)ка птица,
pardalianches. зри aconitum,
pardalios, риси(й) каме(н),
pardalis, рис(ъ),
pardalium, рисово(н)ное миро,

215 pardus, рис(ъ), //
зв-

parec[b]asis, со(т)ступленіе со(т) вещи,

pareas, зми(й) не вредящи(й),
parectat(us), младенецъ,

раге1[с]оп, провлеченіе,
1 К І помилково апровѣсна; пор. П

св^не в^на.
2 Пор. П и(з)ясненіе.
3 К I безуміе, изумленіе.
4 К I ходота(й) купецки (й).
8 К I правильно приуготовленіе,

пятница.
6 КI правильно пре(д)статели, пре(д)-

стате(л)ницы, по(д)ставники.
і В оригіналі закінчення виправлене

з -ue; К І ... власовъ а>(т) ноздре(й).
8 К І помилково с титла.
9 К I правильно словеса.

10 К I пропущае(т)ся и тожъ
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parelia, a(e), розги,

parens, родитє(л),
parentela, сродство,

parentia, повинованіе,
parenticida, ю(т)цеуби(й)ца,

родителей)-1,
parento, as, родитєлє(й) поминаю,

parentalis, родитє(л)ски(й)2,
parentalia, помина(л)ни(й) (обѣдъ3,
parenthesis, мєждовложєніє4,
pareo, as, являюся6, повиную(с)6,
paret(ur), повинуютъся7,
parephipfpjius, всадникъ нєи(с)кусе(н),
parergon, придание паче уми(ш)лєнія,
paresis, (оставленіе, (о(т)пущєніє,
paries, стѣна,
parietina, ветхая стѣна,
parietaria, постѣн(н)ое зело,

parilis, равни(й),
parilitas, равє(н)ство,
parilityum syd(us), дождєвница звѣзда,

pario, is, рожду,
parior, раждаюся,
partus, a, um, нарождє(н),
partus, us, рожденіе,
partor, ris, родител(ъ),
paritura, partio, nis, рожденіе,
paritudo, nis, тожъ,

parturio, is, раждаю,

parippi, фи, аѲи(н)скии,
pari[sth]mia, ча(с)ти плоти юкрє(ст)
щоки,

pariter, равнѣ,
parma, parmula, щи(т) кра(т)ки(й), щи-

тецъ,

parmat(us), щито(м) вооруженъ8,
parmulari(us), щи(т)никъ,
parnacides, ризи двичє(с)кия,
paro, as, parito, готую, уготовляю,
parat(us), a, u(m), готови(й),

1 К І повністю родитєлєуби(и)ца.
2 Після нього закреслено помилкове

помина(л)ни(й) (обѣдъ.
3 Стаття написана на березі іншим

почерком світлішим чорнилом.
4 Перед ним підкреслено (знято)

помилкове помина(л)ни(й) (обѣдъ; К І
і П мєждовписанїє.

6 Дописано іншим почерком
світлішим чорнилом; після нього підкреслено
(знято) помилково мєждовложєніє,.

К І повиную.
7 Виправлено цим же почерком із

повиную(с), а перед ним закреслено
являє(т)ся; К І повинуєтся.

8 К І воружєю».

paratus, us, готованіе,
parate, готово,
parabilis, готови(й),

paroch(us), гдръ, приставникъ.
paroculi, равноюкии1,
parodontides, го(р)бки при я(с)ле(х)2,
paroetia, перофѣя3, со(н)мъ сожителе(й),

2l6paremia, при(т)ча, //
parom[o]eon, подобословие,
paromologia, исповѣданіе,
parhemata4, чувство5 измѣненіе,
parhic(us)6, стра(с)тни(й),
parhos?, стра(с)т(ъ),
parethica8 oratio, подвижное слово,

paron, onis, ладия,

paronomasia, измѣненіе рече(й)9,
paronychia, заногтица,

paronymon, имєнова(н)ноє, ино-10 11,

paropsis, блюдо, солило,

parotis, dis, вредъ подушни(й),
paro[x]ysm(us), разширеніе югня,

parra, родъ птици, пугачъ,

parricida, ю(т)цеуби(й)ца,
parricidium, ю(т)цеуби(й)ство,
pars, particula, ча(с)т(ъ), ча(с)тица,
particulatim, ча(с)тнѣ,
partitcjeps, прича(с)тникъ,
participo, as, причащаю(с), приюбщаю(с),
participiu(m), прича(с)тие,
partim, ю(т) ча(с)ти,
partior, ris, раздѣляю,
partitio, дѣленіе,
partitor, дѣлите(л), ра(з)дѣлите(л),
partite, ра(з)дѣлите(л)нѣ,
particulones, сна(с)лѣдницип,
partiari(us), равноприча(с)твующиися12,
parthenium, маруна трава,
parui is, dis, истеченіе ю(т) ясле(й)13,
parum, parumper, мало,

paru(us), paruul(us), мали(й), младєне(ц)14,
paruiduco, is, малопочитаю,

1 К І равноючїи.
2 П правильно яснехъ.
3 К І правильно парафіа.
4 Потрібно pathemaia.
6 К І чувсть.
0 Потрібно pathicus.
7 Потрібно pathos.
8 Потрібно pathetica.
9 К І немає цього слова; П реченій.

10 К І помилково заногтица, а реєс
трове paronychia пропущено.
11 К І помилково снаснѣдници.
12 К І і П маємо ще -сны(й).
13 П Я£НЪ.
14 К І немає цієї статті.
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paruitas, мало(с)т(ъ),
paruulum, мало,

pas
pasceolus/ мѣшокъ, тоболецъ,

pascha, па(с)ха,
pasco, is, питаю, пасу1,
pascor, ris, пасуся, я(м), насищаю(с), пасу,
pascito, as, зри pasco,

pastus, a, u(m), напасє(н), насищє(н),
pastus, us, пажитъ, брашно,
pascio, nis, пасеніе, питаніе,
pascuus, пажи(т)ни(й),
pascuum, па(с)тва, пажи(т), па(с)твина,
pascales, пажи(т)ни(й), пасущи(й)ся2,

216 pastor, oris, па(с)тиръ, //
зв- pastoralis, па(с)ти(р)ски(й), пастуши(й),

pastori ti(us), pastori (us), тожъ,

passus, протяже(н), просте(р)тъ,
passus, страдавши (й),

passio, стра(с)т(ъ), страданіе,
passiu(us), страдате(л)ни(й),
passarina, фѣялокъ бѣли(й),
passer, passercul(us), врабли(й) птица,

passernice(s], (вели,

passim, вездѣ,
passum, вино сладкое, ме(т)3, мощъ,

и(с)шеное,
passus, us, стопа,

pastillum, медовникъ, хлѣбъ сла(д)ки(й),
pastillus, хлѣбе(ц), колачъ,

pastillico, as, хлѣбъ сла(д)ки(й) творю,
past[i]naca, а(е), па(с)те(р)накъ,
pastinu(m), і, нива (ора(н)ная, мотика

двозубая,
pastino, as, мотикою копаю, рию,

pastinatio, nis e(t) pastinat(us), us,

копаніе,

pastinator, oris, копатє(л),
pastinatum, копа(н)ная зе(м)ля,
pastomis, dis, удило,
pastoforium, куща па(с)ти(р)ская,
pat
patagium, златая хлами(с), риза, скутъ,
patagus, і, спаніє ю(т)вє(р)стома очима

недугъ,
patella, patena, блюдо,
pateo, es, (в(т)воро(м) стою, ю(т)ве(р)стъ,
patens, <в(т)верстъ, явни(й),
patenter, явѣ,
patefacio, изявляю. (о(т)воряю,
patefactio, (в(т)вореніе, изяввленіе,
patefio, patesco, is, изявляюся, являюся,

patul(us), <в(т)ве(р)стъ, широкъ.

1 К I пасу, питаю.
2 Пор. К f пажитнїи, пасущійся.
3 К I м&(ст).

patulico, as, зри pateo,
pator, oris, ©(т)воръ, дира, пропа(с)т(ъ),
pater, (о(т)цъ,
paterfamilias, го(с)поди(н) дому,

patres conseripti, си(н)клитики,
patres allecti, ю(т)ци си(н)клиту при(ч)-
те(н)нии,

pater patrat(us), <в(т)цъ рати и мира во(з)-

вѣщате(л),
pater patrim(us), св(т)цъ <в(т)ца имущий,
patricij, сни си(н)клитиковъ1, патрикии,
patrici(us), па(т)рики(й)ски(й)2,

217 patricie, блгороднѣ, па(т)рики(й)ски3, И
patrit(us), pat[e]rn(us), со(т)чє(с)кий,
patrim(us), (о(т)ца имущи(й),
patrizo, patri[ss]o, ш(т)ца на(с)лѣдую,

(о(т)чє(с)твую4 5,

patri(us), (о(т)чє(с)твє(н)ни(й),
patrie, (о(т)че(с)тве(н)нѣб, ©(т)чє(с)ки,
patr[imon]ium, (о(т)чє(с)тво, на(с)лѣдие,
patru(us), братъ (о(т)ца,
patru(us), а, um, £о(т)чєбратни(й),
patruel[e]s, двою брату дѣти,
patera, чаша,

patibulum, древо погибе(л)ноє,
patibulos(us), patibulat(us), на древѣ по¬

вѣшенъ,
patina, блюдо,
patinari(us), бл(ю)дни(й)в,
patior, стражду, тєр(п)лю,
patiens, страждущи(й), тє(р)пящи(й),
patienter, терпеливѣ7,
patientia, терпѣніе8,
patibilis, pat[h]icus, зри passiuus8
paticissim(us), страдате(л)нѣ(й)ши(й),
patfojs, ма(с)т(ъ) страдате(л)ствующи(х),
смѣше(н)ная со блатомъ,

patria, св(т)чество,
patriarcha, патрия(р)ха, (в(т)ченача(л)-

никъ,
patro, as, творю, дѣтотворю.

1 К І помилково синклитовъ.
2 К І нижче маемо ще статтю patri[сі]а-

tus, us снъ патрикїйски(и); П

правильно санъ.
3 К І помилково патрїйски(й).
4 К І <й(т)ч&ствую, (й(т)ца на(с)-

ліїдую.
5 К І немає цього слова.
6 Літера ю виправлена в оригіналі з у.
7 К І те(р)п&ливнѣ.
8 К І пізніше іншим почерком

дописано крото(ст).
8 К І то(ж).
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patratio, сотвореніе, содѣяніе1,
patrator, творецъ, содѣте(л),
patrat(us), сотворенъ, содѣя(н)2,
patronus, защи(т)никъ,
patrocinor, aris, защищаю,

patrociniu(m), защищеніе,
patronalis, защи(т)ниче(с)ки(й),
patronat(us), us, защи(т)ничє(с)тво,
patronimicum, ©(т)чєе,
pau
pauci, нємнози,

paulul(us), paucill(us), мале(н)ки(й),
paulatim, помалу,

paulisper, немало время,
paulum, paululum, paulo, мало,

paulus, a, um, мали(й)3,
paucitas, мало(с)т(ъ), рѣдко(с)т(ъ)4,
paucies, рѣдко,
pauxillatim, pauxillisper, помалу6,
pauciloquium, малогланіє6,
paufejo, es, pauesco, страшуся7, боюся,
pauend(us), боя(з)ливи(й),

217 pauens, боящи(й)ся, H
3B* pauefio, pauito, боюся, трепещу,

pauitatio, pauor, боя(з)н(ъ), трєпє(т),
стра(х),

pauid(us), боя(з)ливи(й),
pauide, боя(з)нѣ,
pauicula, a(e), убивало, и(м)же токъ убы-

вае(т)ся или боище8,
pauimentum, зе(м)ля каме(н)нопосла(н)-

ная, подъ, £ U,(p).9s,
pauimentiti(us), камє(н)нопо(с)ла(н)ни(й),
pauimento, as, камєнопостилаю,

pauio, бию, то(л)ку,
paulus, i, макъ10,
paulinum, врачє(с)тво,
pauo, nis, paua, a(e), павъ, пава,

pauoni[n](us), пави(й),
pauper, убоги(й),
pauperrim(us), убожа(й)ши(й),

1 K І содѣнїе.
2 К І содѣянъ, сотворенъ.
3 К І немає цієї статті.
4 К І помилково рѣдко, а реєстрового

paucies немає.
5
В оригіналі слово написано

польськими літерами ро malu.
6 К І маломовїе.
7 К І страшу.
8 К І ще маємо ійрудїгбошци.
9 Пор. П Царствъ.

10 К І макъ закреслено, а іншим

почерком пізніше дописано малый; П

правильно малъ.

paupercul(us), тожъ,
paupertas, pauperies, убозство,
paupertin(us), убогъ,
paupero, as, убожаю,
pauperat(us), зубоженъ,
pausa, a(e), прє(с)таніє, мпочинєніе,
pausari(us), жребцевъ1 нача(л)никъ,
pauso, as, пре(с)таю, сопочиваю,

pausia, a(e), ма(с)лини родъ2,
pausi[l]ypus, чаша пи(р)ше(с)кая,
pax, ми(р), прощеніе,
paxillus, колокъ,

рес

pecco, as, грѣшу,
peccatu, грѣхъ,
peccator, грѣшникъ,
pechis, лако(т),
pecten, nis, гребє(н), брацало, брона3,
pectino, as, чешу, броню, жну,
pectinat(us), грєбенови(д)ни(й),
pectinat(us), зри pexus, чесани(й).
pectina tim, губато4,
pecto, is, чешу, быю в у(с)та,
pectu[n]culus, грєбєнє(ц), же(л)въ, плавъ,

pect(us), oris, пе(р)си, груди,
pectfujsculum, pectoralis, тожъ,

pectoralis, adiec., пє(р)стни(й)5, грудни(й).
pectoros(us), пє(р)си(с)ти(й),
peculium, трудостяжаніе,
peculiaris, сво(й)стве(н),

218 peculiariter, сво(й)ствен(н)ѣ®, //
peculios(us), peculiatus, многоимѣ(н)ни(й)

богатъ,
peculio, as, краду, ка(з)ню7,
peculor, краду наро(д)ное сокровище,
pecul[at]or, oris, та(т), крадя(й)8 добръ

народни(й)9, господа(р)ски(х),
peculatus, us, тат(ъ)ба сокровища наро(д)-

наго, господа(р)скаго,

1 К I правильно гребцевъ.
2 Останнє слово дописано іншим

почерком світлішим чорнилом.
3 К І гребень, брона, брацало, корпъ

(помилково); П правильно серпъ.
4 П зубато.
5 К І персистый.
6 В оригіналі є сліди виправлення

-тє(с)є- на -теє-, однак помилкову с

не закреслено.
7 В оригіналі іншим почерком

світлішим чорнилом надписано з замість
помилкового с [?].

8 К І помилково скрадяй; пор. П (кра-
дяй), із круглими дужками в оригіналі.

9 П правильно наро(д)ныхъ.
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pecuniari(us), pecuniaris, пѣняжни(й)1,
perochort2, го(р)коже(л)чни(й),
pecunios(us), многопѣняжни(й),
pecus, dis, pecu, ско(т)3, ГОВЯДО,

pecorin(us), ско(т)ски(й),
pecoros(us), бога(т) в скоти,

pecorari(us), pecuari(us), скотопа(с), па(с)-
тухъ,

pecuari(us), а, u(m), ско(т)ски(й),
pecuaria, orum, стадо скотское,

pecuaria, а(е), пажитъ,

ped
pedagium, мито,

pedalion, зри polygoniu(m).
pedema, tis, скаканіе ляко(н)скоє4,
pedes, ноги, мѣри5 стиховъ поети(ц)ки(х),
pedicul(us), нозка®, вошъ,

pediculat(us), вшиви(й),
pediculos(us), тожъ,

pediol(us), peduscul(us), ножка,

peda, а(е), стопа,

pedalis, стопни(й),
pedule, lis, подножиє,

ped[a]men, тичъ?, по(д)пора,
pedane(us), единосто(л)пни(й)8,
pedari(us), совѣтникъ,
pedatim, ступою,
pedatum, нашє(с)твиє,
pedepressim, помалу, ко(с)но,
pedes, tis, пѣши(й), пѣшоходящи(й)9,
pedat(us), а, u(m), ноги имущи(й)10,
pedica, а(е), пругло, путо, сѣло,
pedi[ci]n(us), чопъ,

pedisequus, рабъ, слуга,
pedo, as, иду, по(д)вязую лозу,
pedat(us), подпе(р)ти(й),
pedatio, по(д)вязаніе, по(д)пе(р)тие11,

1 П вище, маемо ще статтю pecunia
пѣнязи, имѣніе,.

2 Потрібно picrochol; пор. П рісго-
choli горкожелчніи.

3 К І помилково сотъ.
4 В оригіналі літера н виправлена з m.
6 Надписано іншим почерком, а після

стиховъ закреслено мѣри; К І мѣра.
К І правильно ножка.

7 Виправлено іншим почерком
світлішим чорнилом замість помилкового

тожъ.
8 К J правильно единостопны(й).
9 П нижче маємо ще статтю pedetentim

помалу, косны.
10 К 1 нижче маємо ще статтю

peditatus, us пѣіиое воинство.
11 К І помилково тільки по(д)пе(р)-

ти(й).

pedum, і, полица1 па(с)ти(р)ская,
pedo, is, вѣтръ е(с)те(с)твенъни(й) непу-
щаю, И

218 pedulum, по(д)вя(з)ка, во(з)вузъ сапож-
8В*

ная2,
peganon, рута трава,
pegma, tis, тве(р)диня вое(н)ная. зданіе
позорищное,

реіего, клятвопреступаю, ложнѣ клєнуся

реї
pelagus, морє, глубина мо(р)ская,
pelagius, pelagicus, мо(р)ски(й),
pelagia, же (л)въ,
pelamis, dis, визъ риба,
pelargus, зри ciconia,
pelasgos, кущъ дафніє,
pelechin(us), соки(р)ница трава,
pelican(us), нєнаси(т)3 птица,

peliomata(e), зри hipotpjia,
pellax, cis, ла(с)катє(л)4,
pellacia, a(e), преле(с)т(ъ), поваблєніє,
pellex, cis, по(д)ложница, блу(д)ница,
pellicat(us), us, блудодѣяніе,
pelliceo, es, ла(с)каю, притягаю5,
pellicio, тожъ, повабляю6,
pellicfajtor, oris, ла(с)катє(л), прє(л)сти-

тє(л),
pellis, кожа,

pellicula, кожица,

pelliceus, pellit(us), кожани(й),
pelliculo, as, сокожаю, кожами окриваю,

pellio, nis, кожаръ, милота(р)7,
pello, is, женю8, изгоняю,

pellos e(t) pell(us), чапля птица,

pelluceo, прозра(ч)ни(й) е(с)мъ, я(с)нѣю9,
pelluiu(m), умива(л)ница,
pelloris, dis, же(л)въ,
pelta, a(e), щитъ,
peltat(us), сощищє(н), щито(м) восоружє(н),
peltifer, щитоносецъ,
peluis, нагоумива(л)ница10,
peminos(us), злосмря(д)ни(й),
pen
pendo, is, бию ча(с)то,

1 К I правильно палица.
2 Останні два слова дописано іншим

почерком світлішим чорнилом.
3 К І неяситъ.
4 К І помилково подложница,

блудница.
5 К І маємо ще повабляю.
8 К І тільки тожъ.
7 К І милота(р), кожа(р).
8 П правильно жену.
9 П маємо ще сіяю.

10 П правильно ногоумивалница.
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pendeo, вишу, повѣше(н) е(с)мъ,
pendens, pendul(us), pensilis, висящи(й),
pensum, i, дѣло дрєвноє1,
pendo, is, penso, as, важу, вѣшу, ча(с)то

важу2,
pensator, важникъ, превѣстникъ,
pensito, as, разсуждаю, ра(з)мишляю,

плачу,

pens[it]atio, мзда, да(н), дани со(т)даніе,
pensitator, превѣстникъ, ра(з)суди-

тел(ъ), И
219 pensiculo as, разсуждаю,

pensiculator, разсудитє(л), и(с)тязатє(л),
pensiculate, разсуднѣ, разумно,

pensitat(us), важєни(й), разсуждє(н),
pensio, nis,! дан(ъ), заплата,

pensiuncula, тожъ, малая да(н)3,
pensum, вага, цѣна,
pensior, pensi(us), дражши(й),
pene, едва не, мало, в малѣ не,

penelopes, птицъ4,
penes, при, подле,
penetro, as, про(н)заю, прохожду5,
penetrabilis, преходящи(й)6, пронзающи(й),
penetrale, penetral, сокровище, упокое¬

нія7 мѣсто,
penetraflji(us), проходнѣе,
penetratio, про(н)зеніє, проше(с)твиє,
penetrat(us), про(н)зенъ,
penicul(us), по(р)тище, ки(с)т(ъ),
peniculamentum, сокритиє8 ри(з), кра(й),

со мети,

peninsula, метровъ, водами собъточе(н),
penis, is, сошибъ, удъ, кистъ,

penit(us), а, um, сошибни(й), вну(т)рни(й),
всяче(с)ки9, ве(с)ма,

penna, pennula, пєрие, перо, крило,
пє(р)це,

pennat(us), penniger, пернатъ, крила(т),
pennipotens, криломощни(й),
pennipes, скороноги(й),
pennariu(m), пе(р)ница, пе(р)никъ,
penniculum, повѣтрникъ на здании,

pentac[t]i[l]es, жєлви,

1 К I дѣло дневное, проаденїе І?]; П

правильно дѣло дневное, пряденіе.
2 В оригіналі виправлено з вѣшу.
3 К І помилково днь.
4 П правильно птицы.
5 К I прохождаю.
6 К I проходящи(й).
7 К I успокоенія.
8 К I правильно (яскриліе.
9 Об єднано три окремі реєстрові сло¬

ва Калепіна.

pentadoron, плинѲа, кемерида1,
pentaglottos, пятоязи(ч)ни(й),
pentaphillon, пятоли(с)тве(н)никъ трава,
pentaprorias, пяти пре(д)ни(х) санъ,

pentarch(us), пятонача(л)никъ,
pentasticha(e), притвори,
pentateuchon, пятокнижие,

pente, пя(т),
pentecoste, пя(т)деся(т)ница,
pentecontarch(us), пя(т)десятонача(л)никъ,
pent[h]aom[a]eon, зри glycyr[r]hiza2,
pent[h]emimeris, по двое степени(й)3 сѣ-

чение4,
pentiremis, пятовесе(л)ная ладия,

pentorobon, пивонѣя трава,
penula, ску(т), риза,
penulat(us), в ску(т) соболоче(н)8,
penula[r]iu(m), ризница,
penus, us, брашно, хранилище,

219 penari(us), а, u(m), хланилищни(й)6, //
3B

penarius sub. e(t) penaria, хранилище,
penatores, строитєлиє7, ску(т)ники8,
penuari(us), хранилищни(й),
penuria, оскудѣніе, недостатокъ9,
рер
рерііоп, курята10 нога трава,
peplos, яри(й) мле(ч) трава,
peplus, понява,

pepo, nis, диня, маліо(н),
pepsis, ссучєніе брашє(н) в стомасѣ,
per
per, pra(e)positio, чрезъ, презъ,
pera, пира, тоболецъ,
perabsurd(us), безмѣстни(й),
peracer, пресостръ,
peracerb(us), горки(й), ква(с)ни(й),
peracesco, ква(с)нѣю,
peracuo, is, сострю11,
peracut(us), йзсострє(н),
peracute, изсо(с)трен(н)ѣ,
pera(e)difico, as, назидаю,

pera(e)4uus, равни(й)12,
1 К І правильно керемида.
2 К І ще маємо лакриція.
3 В оригіналі закреслено надрядкову

н над другою літерою е.
,

4 П переклад: по двостепеніи сѣченіе.
6 К І помилково оболченъ.
6 К І правильно хранилищны(й).
7 К І немає цього слова.
8 К П скупники.
9 К І пізніше іншим почерком і

чорнилом дописано скудос(т) вещей.
10 К І правильно куряя.
11 К І заострую.
12 П нижче маємо ще статтю peraqa(e)que
равны.
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pera(e)quo, as, сравняю,

pera(e)quator, соравнитє(л),
peraticum, сокъ вдели(й),
perago, peragito, as, содѣвлю1, привлекаю,
peractio, содѣяніе,
peragro, as, прехожду,
peragrat(us), a, u(m), прєяздни(й),
peragratio, прєшє(с)твие, -язденіе2,
perambulo, прехожду,
регато, люблю,

peramanter, любє(з)но,
perampl(us), широки(й),
peramputo, 'as, ю(т)сѣкаю,
perangust(us), тѣсни(й), узки(й)3,
peranguste, тѣсно,
peranno, as, лѣтаю4 5,

perantiquus, дрєвни(й), вє(т)хи(й), ста¬

ри^),
perapposit(us), прилични(й),
perard[u](us), нєудобни(й), тру(д)ни(й)6,

стрє(м)нителе(н)в,
peraresco, is, сохну,
perargut(us), юстроразумни(й),
perarid(us), сухи(й),
perarmo, as, восоружаю?,
peraro, as, пресорую,
perasper, состри(й), тру(д)ни(й)8,

220 perastut(us), прєхи(т)ри(й), //
perattent(us), внимающи(й),
perattente, внимате(л)нѣ,
perbac[c]hor, бѣсную(с), упиваюся, чрєво-
бѣшуся

perbeat(us), всеблжє(н)ни(й),
perbellus, прєдобри(й), прекра(с)ни(й),
perbelle, прекрасно, добрѣ9,
perbene, предобрѣ,
perbenigne, блгода(т)нѣ,
perbibo, прєпиваю,
perbito, is, погибаю,
perbland(us), лагодни(й), блги(й),
perblande, блго, лагодно10,
perbon(us), прєблги(й),
perbreuis, прєкра(т)ки(й),
perbreuiter, вкратцѣ,
perca, а(е), соку(н) риба,

1 К I правильно содѣваю.
2 К І пр&я(ж)д&нчъ.
3 К І немає цього слова.
4 П правильно лѣтую.
5 П пру(д)ный.
6 К I стр&мнитг(л)ни(й).
7 К І помилково сооружаю.
8 П правильно прудный.
9 К I добрѣ, красно (остання о

виправлена в оригіналі з ѣ).
10 К I лагоднѣ.

percalefacio, согрѣваю,
percalleo, же(с)точѣю, бѣгли(й) е(с)тем,
percandid(us), бѣли(й),
percantatrix, чародѣ(й)ница,
percarus, возлюбле(н)ни(й), дража(й)-

ши(й),
percausam, притворите(л)нѣ1,
percaut(us), состорожни(й),
percelebro, as, про(с)лавляю,
perceler, скори(й),
percello, as, ужасаю, ударяю,
percu[s]s(us), ударе(н), ужасенъ,
percenseo, исчитаю,
percido, is, бию, то(л)ку,
percieo, is, по(д)визаю,
perc[iJt(us), по(д)виженъ,
percingo, препоясую,
percipio, по(й)мую, сразумѣваю,
perceptio, поє(м)лєніє, сразумѣніе,
perclamo, as, кричу, воплю2,
percludo, is, преключаю, преграждаю,
perenos, pere(no)pter(us), сорє(л),
percoacto, сотѣсняю,
percognosco, познаваю,

percolo, is, почитаю, крашу3,
percolo, as, прецѣжаю,
percomis, прие(м)ни(й),
percommod(us), блгоключими(й),

percommode, блговреме(н)нѣ4,
percondit(us), сокровенъ,
percontor, aris, питаю, и(с)тязаю,
percontatio, истязаніе,

220 percontator, истязателъ6, //
3B*

percontumax, упо(р)ни(й), же(с)токови(й)-
ни(й)в,

percopi[osj(us), изшби(л)ни(й),
percoquo, is, сваряю7,
percrebesco, разглашаюся,
percrepo, бряцаю, гри(м)лю,
percrucio, мочу8, то(м)лю,
percrud(us), a, u(m), сурови(й), свѣжи(й),
percudo, is, проковую,
percunctor, aris, и(с)тязую <впа(с)но,
percunctatio, истязаніе,
percupio, желаю, во(л)делѣваю9,

1 К I пр&творитглнѣ.
2 К I вопію.
3 К І немає цієї статті.
4 К I блгоключимѣ, блговргмг(н)нѣ.
5 К I испитатъ(л).
6 Слово написано іншим почерком

світлішим чорнилом.
7 К І сварюю.
8 К І правильно мучу.
9 К І во(ж)дглѣю\ П правильно вож-

д&лѣваю.
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percupid(us), вожделѣнъ, желающи(й),
percurios(us), шплазивъ, любопи(т)ни(й),
percuro, as, исцѣляю, уврачеваю,

percurro, пребѣгаю,
percurs(us), пребѣже(н),
percursio, пребѣженіе,
percufrjso, as, прехожду,

percursatio, пребѣженіе,
percutio, бию, ударяю,

percussor, биющи(й), би(й)ца,
percussio, удареніе,
percussus, а, u(m), ударенъ,
percussus, us, удареніе,
perda(e)cor(us), прєкрасни(й),
perdens(us), гу(с)ти(й),
perdespuo, уплеваю,
perdicium, helxine зри, крябрное зело1,

perdifficilis, нєудобни(й), трудни(й),
perdifficiliter, неудобъ,
perdignus, прєдосто(й)ни(й),
perdilig(e)ns, (опа(с)ни(й),
perdiligenter, (опа(с)но,
perdi[sc]o, учуся,

perdiu, до(л)го,
perdiuturn(us), до(л)годє(н)ни(й)2,
perdiues, пребогатъ,
perdius, всєднєвни(й),
perdix, рябъ,
perdo, is, perduo, погубляю,
perditio, губа3, погибел(ъ),
perditor, погубите(л)4,
perdit(us), погубле(н), (окая(н)ни(й),
perdite, скаже(н)нѣ, ра(с)тлѣ(н)нѣ,
perdoceo, научаю,

perdoct(us), наученъ,
perdocte, науче(н)нѣ,
perdoleo, жалѣю,

221 perdomo, as, укрочаю, //

perdomit(us), укрочє(н), усмирє(н),
perdormisco, просипляю(с), сплю,

perduco, is, perducto, as, прєвожу,

perduellis, врагъ шчеви(с)ти(й)5,
perduellio, преступленіе противъ цря,
perduro, пребываю, временю,
perduresco, тве(р)дѣю,
peredo, is, снѣдаю,

peres(us), снѣденъ,
peredia, алчба,
peregrin(us), стра(н)ни(й), пришєлє(ц),
peregrinor, aris, стра(н)ствую, (о(т)хожду,
peregrinatio, стра(н)ствѣе, ю(т)хождєніє,
peregrinator, стра(н)никъ, пу(т)никъ,
peregrinabund(us), пу(т)ше(с)твующи(й)*.
peregrinitas, стра(н)ство,
peregre, в чужду страну, далече,
peregrina, лоза чо(р)ная,
perelegans, прєкра(с)ни(й),
pereleganter, прекра(с)нѣ,
pereloquens, красногливъ,
perendie, трети(й) дє(н),
perendin(us) dies, дє(н) трети(й),
perennis, вѣчни(й),
perennia, orum, вѣчная,

perenne, вѣчнѣ,

perenno, as, вѣчную, вѣче(н)ствую2,
perennitas, вѣчно(с)т(ъ),
perenniseru(us), вѣчнорабъ,
pereo, is, perito, as, гибну,
perequito, (обхожду, шбижду,

pererro, as, блужду,
pererrat(us), прохожденъ3,
pererudit(us), многоучони(й),
perexfcjrutio, as, мучу,

perexiguus, премалъ,
perexilis, тожъ, прехудъ4,
perexpedit(us), наручни(й), готови(й)&,
perfabrico, as, назидаю, содѣловаю,

perfacet(us), вєсєлотворни(й),
perfacete, веселотворнѣ,
perfacilis, удобни(й),
perfacile, perfacul, удобно®.
perfacund(us), блгорѣчивъ,
perfamiliaris, друже(с)ки(й), ужикъ,

perfatu(us), юродъ, безумни(й),
perfero, доношу, тє(р)плю,

221 perferens, те(р)пящи(й), И
зв*

perferuid(us), тепли(й), горячи(й),
perficio, сове(р)шаю,
perfect(us), сове(р)шенъ,
perfecte, сове(р)шен(н)ѣ,
perfectio, совє(р)шєніє.

1 К I крябноє seno, П рябіє, [?] se^ie
2 Початок слова в оригіналі виправлено

із блго-; К І правильно многод&(н)ни(й).
3 К 1 правильно пагуба.
4 Написано на березі рукопису іншим

почерком світлішим чорнилом в одному

рядку із статтею perditio.
5 П правильно (л(т)ч&ствный.

1 К І путш&(с)твгнны(й).
2 К І вѣче(с)твую.
3 Початок слова про- виправлено іншим

почерком світлішим чорнилом на місці
помилкового а>б-.

4 к І худій.
5 Пор. П наручный, [при-ключ-имый],

-гото-.
6 К І немає цієї статті.
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perfector, совє(р)шите(л),
perfido,1 is, дє(р)заю, довѣряю,
perfidelis, вѣрни(й),
perfid(us), невѣрни(й),
perfidia, невѣрие,.
perfidiOS(US), НЕВЪрНи(Й),
perfidiose, невѣрно,
perfixus, прободе(н), про(н)зенъ,
perflo, as, предимаю,

perflatus, us, прєдмєніє,
perflabilis, пре(д)менъ,
perfluo, протѣкаю,
perfluctuo, во(л)нуюся,
perffjodio, is, пободаю, прокопаю1,
perfossor, прокопатє(л),
perfore, будетъ,
performidat(us), престрашє(н),
performo, as, преобразую,
perforo, as, провєр(ч)аю2,
perforat(us), прове(р)женъ3,
perfortiter, крѣпко,
perfremo, шатаюся,

perfrico, драплю, потираю4,
perfrictio, раздраплєніе, раздраніе,
perfrigeo, es, мерзну,

perfrigero, as, омє(р)заю5,
perfrigesco, is, мє(р)зну6,
perfrigid(us), зи(м)ни(й),
perfringo, ло(м)лю, прєламляю7,
perf[r]act(us), прело(м)ленъ,
perfracte, жестокови(й)нѣ,
perfruor, насищаю(с), наслаждаю(с), пи¬

таюче),
perfugio, пребѣгаю,
perfugium, прибѣжище,
perfuga, а(е), збѣгъ,
perfultio, по(д)пираю, утве(р)ждаю,
perfundo, is, поливаю, покропляю,

perfus(us), по(л)ля(н),
perfusorie, полия(н)нѣ,
perfungor, зданіе свое, слу(ж)бу содѣваю,
perfunctio, дѣяніе служби,

222 perfunct(us), содѣявши(й), содѣянъ, //
perfunctori(us), ослабле(н),
perfunctorie, (йслабле(н)нѣ,
perfuro, наготовлюся8,
pergaudeo, веселюся,

1 K І прокопую.
2 К І пров&(р)чую.
3 к І правильно провг(р)ченъ.
4 П маємо ще на-, тобто натираю.
5 К І правильно <£>мг(р)жаю.
8 К І помилково мг(р)зно.
7 К І пр&ламлюю.
8 К І теж помилково наготовляюся;

П правильно нгистовлюсь,.

pergigno, раждаю,
pergna[r](us), иску(с)ни(й), вѣдо(м),
pergo, is, гряду, шє(с)твую,
pergracilis, то(н)ки(й),
pergra(e)cor, aris, пи(р)шє(с)твую о(т)

изби(т)ка,
pergrandis, прєвели(й),
pergaphic(us), художнѣ1 ухищрє(н),
pergrat(us), блгоприємни(й),
pergrauis, тяжки(й),
pergrauiter, тяжцѣ,
pergula, по(д)сѣніе2, прехожденіе, кри(л)-

це, сѣнникъ,
pergulan(us), подсѣн(н)и(й), хла(д)ни(й),
perhibeo, повѣдаю,
perhibend(us), во(с)повѣдаеми(й),
perhonor i fic(us), пречє(с)тни (й),
perhorreo, трепещу, ужасаюся,
perhorrid(us), страшни(й),
perhospitalis, стра(н)нолюбиви(й),

perhuman(us) члколюбивъ,
perhyemo, зимую,
periboetos, славни(й),
peribol(us), окруженіе дому прехо(д)ное,
pericardion, кожица, се(р)це окриваю-
щая,

pericarpum, снѣдокъ трава,

регісагрішп, кожица сѣме(н)ная,
peryclymenos, пово(й) во(н)ни(й) трава,
регіеоре, о(т)сѣченіе, о(т)рѣзаніе,
peri[c]ranion, кожа на главѣ,

periculum, бесѣда3, згиненіе4,
periculos(us), бѣдни(й),
periculose, бѣднѣ,
periculor, aris, бѣдствую,
periclitor, тожъ,

periclitatio, бѣдствованіе,
peridone(us), ключими(й),
peridromis, dis, обхожденіе,
periergia, а(е), оплазство,

periegesis, обтицаніе, обходъ,
perileucos, каме(н) бѣли(й),
perillustris, пресвѣтли(й),
perimbecillus, немощни(й),

222 perimo, is, убиваю, //
зв-

perempt(us), a, u(m), убити(й),
peremptori(us), погибє(л)ни(й),
perincert(us), неиэвѣстни(й),
perincommod(us), нєблговрємє(н)ни(й),
perincommode, неблговреме(н)нѣ,
perinde, равно,

1 K I художгнъ; П художнѣ ухищргнъ.
2 К І немає цього слова.

Ч ,П правильно біда.
4 К І загингніг.
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perindulgens, поблажающи(й), попущаю-
щи(й), ©слабляющи(й),

регіпеоп, ©(т)стояніе уда ©(т) задня(х),
perinfamis, безславни(й), бєзчє(ст)ни(й),
perinfirm(us), нємощни(й),
peringenios(us), ©строумни(й),
periniquus, неправєдни(й), нєчє(с)ти-

ви(й),
periniuri(us), юбидящи(й),
perinsignis, знамєнити(й),
perinteger, всецѣлъ,
periocha, оглавленіе, глави(з)на,
period(us), точка, ©бше(с)твие, ©бтеченіе,
periodic(us), возвра(т)ни(й), то(ч)ни(й),
periostion, кожа, ©(с)ти1 обе(м)лющая,
peri[pe]t[a]smata, коври, ©пони, завѣси,

регіресіа, а(е), случа(й),
periferia, а(е), юбношеніе, ©круже¬

ніе,

periphrasis, ©кре(с)т(ъ)гланіе,
peripleroma, испо(л)неніе,
periplus, юкре(с)т(ъ)плаваніе,
perip[n]eumonia, дихавца2,
perlongiquus, далеки(й),
perlubet, подобае(т)ся,
perlubens, любезное,
perluceo, es, свѣчуся,
perlucid(us), perlucidul(us), прєзрачни(й),

свѣтли(й),
perluctuos(us), смутни(й), печа(л)ни(й),
perludo, is, играю,
perlusori(us), играющи(й),
perluo, is, ©миваю, мию,

perlut(us), мьггъ3,
perlustro, as, прєглядаю,

permacer, худъ, судъ4,
permadeo, ©макаю,

permagnus, прєвєли(й),
perman[e]o, es, пребываю,
permansio, прєбиваніе,
permano, as, претѣкаю,
permanans, претѣкаюіци(й),
permananter, претече(н)нѣ,

223
permanesco, познаваюся, П
permaturesco, созрѣваю5,
permeo, es, прехожду, мимо иду,
permerdo, каляю, сквє(р)нюв,

1 Пор. П касти, причому к дописано

пізніше.
2 П правильно дыхавица.
3 К І правильно омытъ.
4 К І правильно сухъ.
5 к І помилково согрѣваю.
6 Кінець слова -ню виправлено цим же

чорнилом і почерком.

permetior, премѣряю,
permens(us), премѣренъ,
permetuo, is, боюся,
permilito, as, вои(н)ствую,
perminut(us), умаленъ,
permir(us), предивни(й), чудни(й),
permisceo, es, смѣшаю,

permistus, смѣше(н),
permistio, смѣшеніе,
permiste, смѣше(н)нѣ,
permitis, кро(т)ки(й),
permitto, is, попущаю1 *,

permissus, a, um, попущенъ,

permissus, us, permissio, попущеніе,
permodest(us), тихи(й),
permodic(us), a, u(m), мали(й),
permolest(us), a, u(m), стужатєлє(н)2,

при(с)ко(р)бни(й),
permoleste, стужате(л)нѣ,
permoueo, подвизаю,
permot(us) mente, изумленъ3,
permotio, подвижєніє,
permulceo, es, усмиряю, благаю,
permult(us), прємноги(й),
permulto, permultu(m), попрємногу,
permund(us), a, u(m), пречи(с)ти(й),
permunio, юграждаю,
permunit(us), ©гражденъ, ©стѣне(н),
permuto, as, измѣняю,

permutatio, измѣненіе,
perna, a(e), уди4 сви(н)нии, же(л)въ8,
pernauigo, прєплаваю,
pernecessari(us), потрєбни(й),
pernego, as, ©(т)рицаю,
pernicies, пагуба, вредъ,
pernicialis, perniciabilis, пагубни(й),
pernicios(us), вредни(й),
perniciose, вре(д)нѣ,
pernicitas, скоро(с)т(ъ),
perniger, че(р)ни(й),
pernimiu(m), излиш(ш)є, и(з)бито(ч)но,
pernio, is, ©(т)мражєніе плоти,

perniuncul(us), тожъ,

pernix, скори(й), люботрудни(й),
223 peniciter, скоро, И

'

pernobilis, прєблгородни(й),
pernosco, is, знаю,
pernotesco, is, знаюся, знаемъ єсте(м),
pernox, ©бно(щ) всю пребывающи(й),

1 П нижче маємо ще статтю

permittitur попущаетсь.
2 K І помилково стужат&(н).
3 K І помилково измѣненъ.
4 К І уда.
5 К І і П також.
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pernocto, as, нощє(с)твую,
pernumero, as, чи(с)лю, прєчи(с)ляю,
pero, nis, (обуїца1 худая,

per[o]nat(us), обути(й),
perodios(us), ненавѣстни(й),
peroleo, воняю,

peropportun(us), блговрєме(н)ни (й),
peropportune, блговреме(н)нѣ,
peropus est, потреба е(с)тъ,
peroriga, а(е), конюхъ,

perorno, as, украшаю,

perornat(us), преукрашє(н),
peroro, as, повѣдаю, рѣчствую, ко(н)чю,
peroratio, доко(н)ченіе рѣчи,
peros(us), нєнавидящи(й),
perotta, а(е), ха(р)тия,
perpaco, as, миротворю,
perpa[r]ce, скупо, щадно2,

perparum, премало,
perparuus e(t) -l(us), премалъ,
perpauc(us) e(t) -lus, прєнє(м)ноги(й)3,
perpauefacio, прє(с)трашаю,
perpaulum, perpaululu(m), perpauxillum,
вѣло мало,

perpauper, преубогъ,
perpello, пр[и]ганяю, притуждаю4 5,

perpendiculum, правило древодѣле(й),
perpendicularis, правилопро(с)ти(й),
perpendiculator, правите(л),
perpendo, is, ра(з)суждаю, мѣрю,
perpensatio, разсужденіе,
perpens(us), изваже(н), ра(з)сужденъ5,
perpense, разсѣднѣ6, вагою,

perpensa, а(е), зри baccha трава,
perperam, влѣ, лукаво,
perperus, бєзумни(й), нєполє(з)ни(й)?,
perperitudo, безумие,
perpes, tis, вѣчни(й),
perpetim, прѣсно, вѣчнѣ8,
регресіог, те(р)плю9,
perpessum, страдате(л)ное10,
perpessus, прете(р)пѣвши(й),

1 У кінці слова світлішим чорнилом
закреслено помилкове -на.

2 К І оску(д)но.
3 к І перед ним ще маємо немноги (й).
4 К І приганяю, принуждаю.
5 К І разсужденъ, и(з)важе(н).
8 К І помилково ж раздн і; П правильно

ра(з)суднѣ.
7 К І немає цього слова.
8 К І вѣчно.
9 К І маємо ще стра(ж)ду.

10 К І страда(л)ное.

perpessio, те(р)пѣніе,
224 perpessiti(us), ТЄ(р)пЯЩИ(Й), ТЄ(р)ПЄЛИВЬ, //

perpetro, as, сове(р)шаю, зло творю,
perpetuus, прѣсни(й), вѣчни(й)1,
perpetuu(m), прѣсно, непре(с)та(н)но2,
perpetuo, as, вѣчную, вѣче(н)ствую3,

прѣс(н)ствую4,
perpetualis, прѣснопребивающи(й),
perpetuari(us), вѣчно(с)т(ъ) имѣния6 иму¬
щей),

perpetuitas, вѣчно(с)т(ъ), прѣс(н)ствов,
perpict(us), написанъ,

perplaceo, угаждаю,
perplex(us), уплете(н), недоумѣ(н)ни(й),
perplexe, perplexim, уплете(н)нѣ,
perplexor, aris, извѣтословлю, уплѣтаю7,
perplicat(us), покрученъ, соплете(н)8.
perpluo, is, прєкапаю,
perplus, perplurimu(m), премного, пре-
множа(й)шє,

регрої, єи9,
perpolio, крашу, (очищаю,

perpolitio, прєчищєніє,
perpo(pu)l[o]r, aris, плѣню, пустошу,
perpoto, as, на пянствѣ временю, много

пию,

perpotatio, многопитие,

perprosper, блгополучни(й),
perp[r]urisco, бѣснуюся, све(р)би(т) мя,

perpulcher, прекра(с)ни(й),
perpurgo, as, сочищаю,
perpusill(us), мали(й),
perputo, as, (осѣкаю10,
perquam, s-Ьло, яко,

perquiro, взи(с)кук)11,
perquisit(us), взи(с)ка(н), из(обрѣте(н),
perquisite, (опа(с)но, и(с)питно,
perquisitor, изи(с)кате(л),
perrar(us), рѣдки(й),
perraro, рѣдно12,

1 К I вѣчни(й), пр(с)ни(й).
2 К I бе(з)пре(с)та(н)но.
3 К I вѣче(с)твую.
4 Слово написано іншим почерком

світлішим чорнилом.
5 К І помилково имѣніе.
8 Слово написано іншим почерком

світлішим чорнилом.
7 К І ще маємо гадате(л)ствую.
8 К І правильно поплетенъ.
9 Пор. К І єй.

10 К І правильно (о(т)сѣлаю, пресѣ:.
11 П нижче маємо ще статтю perquiritur

изыскуетс&.
12 К І правильно рѣдко.
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perrepo, is, perrepto, пре(с)микаюся,
perridicul(us), смѣшни(й),
perridicule, смѣшно,

perrodo, прєкусую, прегризую,

perrogo, as, виновнѣ сказую, повѣдаю,

perrumpo, навѣтую, ра(с)то(р)гаю,
persa(e)pe, ча(с)то,

__

persals(us), слани(й)1, блгоприє(м)ни(й),
persalse, слано2 блгоприє(м)но,
persaluto, as, цѣлую, поздравляю,

persancte, престо,
224 persano, "as, исцѣляю, И
зв-

persapiens, прему(д)ръ,
persapienter, премудрѣ,
perscienter.^вѣдомо,
perscindo, is, пресѣкаю,
perscribo, прєписую,
perscriptio, преписаніе,
perscriptor, писа(р),
per[s]crutor, aris, испитаю3, изслѣдую,
persea, древо єгипє(т)скоє,
perseco, as, пресѣкаю,
persedeo, es, присижую4 *, сижу,

persegnis, лѣниви(й), унивающи(й),
persenex, ста(р),
persentio, is, persentisco, чую, чувствую,

persequor, eris, гоню, преслѣдствую®,
persecutio, гоненіе,
persecutor, гонитє(л),
persero, is, разславляю, ра(з)сѣваюв,
perseuero, as, до(л)готе(р)плю, -пребиваю,
perseueranter, тє(р)пєливно,
perseue[ra]ntia, persueueratio, тє(р)пеніе,

по(с)тояніє,
perseuer(us), сурови(й),

[persica, бросква древо, мѣдянъ звонецъ,
колоколъ?,

persideo, es, присижу, те(р)плю,
persido, is, низпадаю, долѣ-,

persigno, as, назнаменаю, печатую8 9,

persimilis, подобни(й),
persisto, пребиваю, по(с)тою,
persolata, велики(й) лопя(н) трава,
persolennis, нарочити(й),
persona, лице, притвореніе, члкъ,

personat(us), притворникъ,

1 К І помилково славны(й).
2 К І помилково славно.
3 К I испитую.
4 К I пресижу.
6 К I преслѣдую; в К І пізніше іншим

почерком дописано женю.
6 К I ра(з)сѣваю, ра(з)славляю.
7 К I колоколокъ.
8 К I печатаю.

personalis, ли(ч)ни(й),
personata, лопя(н) трава,
persono, as, бряцаю, гри(м)люх,
persorbeo, всеп(ог)лощаю2,
perspeculor, aris, усмо(т)рую, преглядаю,

perspergo, потрясую, покро(п)ляю,
perspicio, преглядаю3,
perspect(us), иску(с)ни(й), усмо(т)ренъ,
perspecte, усмо(т)рен(н)ѣ, искус(с)но4,
perspecto, прегладаю®, презираю,
perspicientia, прегляденіе, пресмо(т)ре-

ніе6,
perspicu(us), презря(ч)ни(й), ясни(й),
perspicuitas, презрячие, я(с)нота7,

225 perspicue, пре(з)рачнѣ, я(с)нѣ, И
perspicax, усмо(т)рите(л) би(с)три(й),
perspicatia, юстровиденіе, би(с)тровиде-

ніе8,
perspicacitas, тожъ, би(с)троумие®,
perspiratio, пари и(с)пущеніе,
perspisso, ко(с)но, позно,

persterno, по(с)тилаю чи(м) зе(м)лю,
perstimulo, прободаю, колю,

perstino, as, купую,

persto, as, пребываю, по(с)тою,
perstrepo, is, ющукаю, плищу, кличу,

perstringo, is, стѣсняю, связую,
perstrict(us), стѣсне(н), связанъ,

perstudios(us), многотщаливи(й), любо-

учите(л)ни(й),
persuadeo, совѣщаю10, увѣтую, препираю,
persuas(us), увѣщанъ,
persuasio, увѣщаніе, пре(п)рѣніе,
persuasori(us), препрѣнословни(й), увѣ-
щаваю(щ),

persuasor, увѣщавате(л)11, препрѣте(л),
persuastrix, увѣщате(л)ница,
persuabilis, увѣщате(л)ни(й), препрѣте(л)-

ни(й)12,
persuasibiliter, увѣщате(л)нѣ,

1 К І гримлю, брацаю.
2 Надрядкові літери написано іншим

почерком світлішим чорнилом над

закресленим о.

3 К І маємо ще на:.
4 К І искуснѣ.
6 К І приглядаю.
К І пригляданїе, присмотренїе.

7 К І немає цієї статті.
8 К І бистроумїе.
9 Написано іншим почерком світлішим

чорнилом; К І немає цього слова.

10 К І правильно совѣщаваю.
11 К І увѣщатель.
12 К І препрѣте(л)ни(й), увѣщате(л)-
ни(й).
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persubtilis, прєто(н)ки(й), ухиіцре(н)1,
persulto, as, скачю, прє(с)скакую2,
persuo, is, сошиваю,

perta(e)deo, стужаю си3,

perft]a(e)descit, униває(т), стужає(т)ся4 *,

perta(e)s(us), стужателенъ, унивающи(й),
pertego, is, покриваю6,
pertendo, is, протязаю, пропинаю,

pertento, as, искушаю,

pertenuis, то(н)ки(й),
perterebro., as, прове(р)чаю, извє(р)чаю6,
perte[r]go, окриваю, сотираю7,

pertero, и(с)тниваю, сотираю,

perterreo, es, устрашаю, ужасаю,

perterrit(us), устрашенъ,
perterrefatio, прєстрашаю,
perterricrepus, плищни(й), страшни(й)8,
pertexo, is, тку,
pertica, а(е), же(р)д(ъ) до(л)гая,
perticalis, же(р)дни(й),
pertimesco, боюся9,
pertineo e(t) pertinet, приналєжу, приналє-

жи(т), при(с)тои(т),
pertinax, люти(й), жє(с)токови(н)ни(й)10 11,

pertinatia, же(с)токови(н)но(с)т(ъ)и, лю-
то(с)т(ъ),

pertinaciter, же(с)токови(й)нѣ,
225 pertingo, is, досязаю, 11
3B'

pertolero, as, тє(р)плю, внушу12,
'pertorqueo, es, кручу,

pertracto, сосязаю, сощущаю, довожу сло-

веси,

pertractatio, сосязание, упра(ж)неніе,
pertraho, привлекаю,

1 К I ухищре(н)ны(й).
2 К I правильно прескакую.
3 Остання літера невиразна, написана

світлішим чорнилом на місці ь [?], пор.
К І стужаю си; П стужаю си.

4 К І стужае(т) си.
6 Написано іншим почерком світлішим

чорнилом перед закресленим помилковим

стираю.
6 К І провє(р)чую, и(з)вє(р)чую.
1 В оригіналі це слово підкреслено

(знято), хоч треба було зняти

вкриваю; К І правильно ютираю пре:.
8 К І страшни(й), клищни(й)

(помилково).
9 П. нижче маємо ще статтю

pertimescit боитсь.
10 В оригіналі надрядкова н виправлена

із <5; однак правильно К І же(с)токови(и)-
ни(й).
11 К І правильно жг(с)токови(й)но(ст).
12 К І правильно зноіиу.

pertranseo, прехожду,
pertranslucid(us), прєзрачни(й),
pertribuo, даю,

pertristis, при(с)кор(б)ни(й), печа(л)ни(й),
pertumultuos(us), ковни(й), смущающи(й),
pertumultuose, смяте(н)нѣ,
pertundo, пробиваю,
pertus(us), пробити(й), прове(р)ченъ,
perturbo, as, смущаю, смяту, смѣшаю,

perturbat(us), смятє(н), смущє(н)ни(й)х,
perturbfat]е, смуще(н)нѣ,
perturbator, смущая(й), ковыи2,
perturbatio, смятеніе, ковъ,

pertur(p)is, ме(р)зски(й), бе(з)мѣстни(й),
peruado, is, хожду, прехожду,
peruago, ог, скитаюся, блужду,
peruagat(us), уславлень, пребѣженъ,
peruagus, скитающи(й)ся,
региа1ігі(и8),прєси(л)ни(й), прекрѣпки(й)3,
peruari(us), многови(д)ни(й), разли(ч)-

ни(й),
peruasto, as, пустошу, разграбляю,
perueho, is, прєвожу4,
peruello, is, исто(р)гаю6,
peruenio, прехожду,
peruenor, aris, изсѣдую, мовлю6,
peruerto, превращаю,
peruers(us), развраще(н), прєвращє(н),
peruerse, развраще(н)нѣ,
peruersitas, развращеніе,
peruestigo, as, изслѣдую, ищу,

peruestigatio, изслѣдованіе,
peruet(us), старъ,
peruetust(us), ветхи(й), старѣ(й)ши(й)7,
peruicax, жє(с)токови(й)ни(й), нєумоли(м),
peruicatia, же(с)токови(й)но(с)т(ъ), не-

укротимо(с)т(ъ),
peru[ic](us), зри peruicax,
peruideo, провижу,
peruigeo, es, расту, цвѣту,
peruigil, бодри(й), бдящи(й),
peruigilia, a(e), бдєніє,
peruigilo, as, утрєнюю, бдю,

peruigilatio, peruigiliu(m), бдєніє, бод-
ро(с)т(ъ),

226 peruilis, худи(й), дєшєви(й), H
peruin[c]o, is, побѣждаю,
peruiridis, зєлени(й),

1 K I смущенъ.
2 К І правильно ковникъ.
3 К I прекріпки(й), преси(л)ны(й).
4 К І помилково прехожду.
6 К I маемо ще пре:.
6 П правильно ловлю.

7 К І перекручене стреровѣчны(й), вет-

хи(й). П правильно ветхій, старовѣчный.
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peruiuo, is, живу, дє(н)ствую,
perui(us), прохо(д)ни(й),
perungo, is, помазую,
perunctio, помазаніе,
peru[o]lgo, проглашаю,
peruolo, is, желаю, хощу,

peruolo, as, прелѣтаю,
peruoluo, is, превращаю, прочитовую,
peruoluto, as, тожъ и упражняюся1,
perurban(us), блгонравни(й), гражда(н)-

ски(й),
peruro, is, (опаляю,
perust(us), сопалє(н),
perutilis, блгополє(з)ни(й),
peruulgo, as, (оглашаю, (ославляю,

pes, нога2,
pes accipitrin(us), нога я(с)тробовая трава,

pes milu[i]n(us), нога конячая3 трава,
pes gallinaceus, нога пѣтелевая трава,
pessi, врачевство же(н)ское,
pessul(us), завора, верия, заклепи,

pessulata(e) fores, заключен(н)ии врата,
pessum, долѣ, низу, во(с)пя(т),
pessundo, попираю, кажу, тлю,

pest[i]bilis, сме(р)тоно(с)ни(й),
pestis, мо(р), гѵбите(л)ство, пагуба,
pestilentia, то(ж), сме(р)тоносие,
pestilens, пагубни(й), губите(л)ни(й),
pesita(e)4, гриби,
pestifer, губите(л),
pestifer[e], губите(л)нѣ,
pestilitas, губитє(л)ство, пагуба,
pet
petalium, вра(ч)ба з на(р)дового листия5,
petali, тє(л)ци,
petali [d]es, вепрѣ ту(ч)нии,
petasites, лопя(н) трава,
petaso, nis, свин(н)оє мясо, свинина,

petasun[c]ul(us), тожъ, бири(т), шапка,

petas(us), бири(т),шапка (округло широкая
жидовская6,

petaurum, колисате(л)ница, (обручъ,
petaurista(e), повразобѣгунъ, колисачъ,

petigo, nis, лиша(й), кра(с)та,
pe(t)ilius, цвѣтъ єсє(н)ни(й) в те(р)нию,

1 Останні два слова дописано іншим

почерком світлішим чорнилом; К.Інемаеы.
2 В оригіналі слово написано fnogaj.
3 K І правильно канячая.
4 Потрібно pezita(e).
6 K І листвїя.
K І перед реєстровим дописано

досить пізно іншим почерком бри(л); П ...

широкая (жидовскаь и(з)ряднгг)
круглі дужки в оригіналі.

petil(us), то(н)ки(й)х,
226 petimina, вреди в ремена(х)2 ското(м),//
зв*

petiol(us), ножка, пупъ древе(с)ни(й),
peto, is, petes[s]o, прошу, молюся, иду,
мещу,

petitio, прошеніе,
petit(us), прошенъ,
petitor, молитє(л), проситє(л)
petitrix, молитє(л)ница,
petoritum, і, колє(с)ница, носило,
petra, а(е), скамени3, скала,
petros(us), petricos(us), камєни(с)ти(й),
petrones, ниварѣ, селяне,

. petrea, каппа(р),
petreleum, кли(й) (о(т) камене текущи(й),
petrfijna, бабка трава,
petroselinu(m), петрушка,
petulans, своево(л)никъ,
petulantia, своечиние, бе(з)студство, зло¬

ба,
petulanter, своечин(н)ѣ,
petul[c]us, нево(з)держникъ, похо(т)-
ствующи(й),

peucedanum, вепринецъ трава,
peucina, жупе(л), сѣрка,
pexitas, чесаніе,
pexit(us)4, pexat(us), очесанъ6,
pha
phacorde, трєтия о(ч)ная кожица,

phacos, ша(л)вѣя трава,
phacudes, зри e[m]petron,
pha(e)ca[s]i(us), (обуща,
pha(e)dra, зри hippuris,
phageda(e)na, (овредѣние6,
phageda(e)nic(us), (овредѣли(й), струпя(с)-

ти(й),
phalacrocorax, вранъ водни(й),
phalacron, лиси(й),
phala(e), тве(р)дины древняны, пи(р)-

ги7, сто(л)пи,
phal[a]eucium carmen, фалєвски(й) сти(х),
phal[a]ena(e), риби8 мо(р)скии,
phalanga(e), arum, друки, ужа,

phalangarij, воини,

1 K І маємо ще суптъ(л)ны(й).
2 П правильно в раменє(х).
3 К І правильно камєнь.
4 Потрібно pectitus?
5 к І нижче маємо ще статтю pezita(e)

et pa(e)zica(e) [?] гриби.
6 Над літерами (о і в закреслено

надрядкову т.

1 Літеру ы слова дргвняны увиразнено,
а останні два слова написано іншим

почерком світлішим чорнилом; КІ пг(р)ги.
8 П грибы.
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phalangites, га(й)дукъ, коса(т)ки тр^..)1,
phalangitiu(m), паукъ, паучникъ тр...2,
phalangiu(m), тожъ,

phalanx, по(л)къ, спора, мєждогланіє

пєрстноє, паукъ3,
phalangita(e), aru(m), воини,

phalarica, ратище,
phalaris, ли(с)ка птица,

phaleon, зри apo[cy]non,
phalera(e), по(д)персни(к) ко(н)ски(й), ук¬

рашеніе,
227 phalerat(us), украше(н), удобренъ, //

phalerides, птици,

phanaticus, нєи(с)товни(й),
phaneta, сло(н)цє,
phanias, тщєславни(й),
phantasia, phantasma, ме(ч)таніе, приви¬

дѣніе,

phantastic(us), мєчтающи(й)4 *,

phanum, і, капище, чтилищє,

phatetra, тулъ,
pharetrat[u]s, тулоносе(ц),
pharias, зми(й),
pharicon, ядъ, трава6,
pharmacu(m), врачество, цѣлба, отрава,
pharmacopola, врачевства строите(л),
pharmaceutice, враче(с)кое художе(с)тво,
pharmacodes, блговоние враческое,
pharmaceutria, чародѣ(й)ница6,
pharmacot[h]eon, бжее врачество?,
phase, па(с)ха, и(с)ходъ,
phasel(us), ладия, дуба(с),
phaseol(us), бобъ,
phasel[i]n(us), бобови(й),
phas[g]anion, по(л)ная вика трава8,
phasian(us), phasiana, а(е), важа(н)тъ

птица,

phasianiari(us), важаноко(р)мите(л),
phasiolos, диви(й) голубъ,
phasma, призракъ, ме(ч)таніе,
phat[t]aga, инди(й)ски(й) звѣръ,
phatina9, сочевица.

1 Написано іншим почерком світлішим

чорнилом, пор. К І трава.
2 Написано іншим почерком

світлішим чорнилом, К І травникъ.
3 П правильно полкъ, спбра. мєждо-

ЧЛІНЇ& пгрстног, паукъ.
4 В оригіналі літера м латинська Іт].
6 К І правильно ытрава.
К І чароді (и)ца.

7 К І врач&ство бжїе.
8 К І вика тра[ва].
9 Пор. Phatinus panis у Калепіна;

а П phatinus panis соч&вйчный хлѣбъ.

phaulia(e), ма(с)лини,
phacassfi]u(m), сапоги,

phe
phella[n]drion, крушикамє(н) трава,

phell(us), корє(н)1 древо,

phem(us), врачба,
phengites, камє(н) прозра(ч)ни(й),
phenice, трава,
phenion, сосо(н)ки,
pheronobion, жє(л)тяница,
pherusa, осетъ,

phi
phiala, фѣялъ, чаша, поти(р),
phiditia, orum, вечери, пи(р)шества дру¬

жеская,

philadelphia, братолюбне,

philant[h]ropus, члколюбиви(й), рєпи(к)
трава2,

ph[i]lant[h]ropia, члколюбіе,
ph[i]lant[h]ropiu(m), тожъ, обилие,

ph[i]laucia, самолюбне,
227 phfijlargiria, срєбролюбиє, //
3B'

phileteria, стоси(л) трава,

phileppei, зла(т)ца3, рублѣ,
philochares, ша(н)та трава,

philodespot(us), любовлдчє(н),
philodic(us), любопрѣте(л)ни(й),
philogr[a]es(us), любя(й) ґрєки4,
philoginia, любожє(н)ство,
philologia, любословиє,
philologus, любословъ6,
philomedion, зри chelidonia,

philomus(us), любомусики(й),
philonium, другъ нови(й),
philosophia, любомудрие,
philosoph(us), любомудри(й),
philosophaster, любомудрце(м) по(с)лѣдо-

вате(л),
philosophor, aris, любомудрствую,
philostorgia, любосчадие®,
philotheoros, любобогоми(с)лни(й),
philirodo[s]es, зри a[s]plenium,
philtrum, врачба люботво(р)ная,
philura e(t) philira, липа древо,
phimosis, желуд(ъ), уда не покриваю-

щи(й)7,

1 П правильно кор&къ.
2 Останні два слова написано іншим

почерком світлішим чорнилом.
3 К І правильно златница.
4 В оригіналі літера f латинська IgJ
6 K І любословгцъ.
6 П правильно любочадїе.
7 Пор. П ньпокрьівающїйсй,.
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phim(us), ложе(с)нъ заключє(н)ни(й)1
цѣлба,

phl
phlebotomia, кровопущаніе2,
phlebotomon, пущало,
p[h]lebs, жила, флєва,
phlegma, tis, влага хла(д)ная в тѣлѣ,
phlegmasia, запаленів вну(т)ръ,
phlegmone, es, запаленіє ча(с)ти плоти.

p[h]legontis, dis, пламикъ камє(н),
phleos, хавє(р) вєлики(й) трава,
phletoricu(m) corpus, дебеловлажное

тѣло,

phlomos, зри ue(r)bascum,
phlonitis, зри onosmon,

phlox, gis, пламикъ трава,

phlyct[a]ena(e), кра(с)ти, струпи,
pho
phoca, a(e), ки(т) мо(р)ски(й), телє(ц)

мо(р)ски(й),
phoenicea, я(ч)мєномиши(й)3,
phoenicobalan(us), финикови(й) пло(д),

дакти(л),
phoenicur(us), і'ил(ъ) птица,

phoenicopter(us), чє(р)вленокри(л)ни(к)4
птица,

phoenix, cis, птица5,
phollis, родъ дани,

phonascus, учите(л) правовѣщания®,
228 phonos, кроко(с) диви(й), И

phosphor(us), дє(н)ница,
phr
phrasis, (образецъ гланія?,
phrenes ha(e), внутрняя, разумъ,
phrenitifs], dis, изумленіе,
phr[o]nesis, разумно(с)т(ъ),
phrigia, зри asplenium,
phrinio[n], жиломецъ89трава,
phrinos, жаба зє(м)ная,
pht[h]iriasis, немощъ вошная,

pht[hjiro[c]tonon, зри sagria,

pht[h]isis, сухоти недугъ,

pht[h]ongus, гла(с), вѣщаніе,
pht[h]oe, и(с)шушеніе плоти недугъ,

1 К I заключе(н)ны(х) [?], П заключен-

ны(х).
2 К І крове, пущанїє.
3 Пор. П ячмень мыіиій.
4 В оригіналі перед -кри(л)никъ

закреслено помилкове пти(ч)никъ.
5 К I правильно фенк^іъ птица.
® К І помилково провкщанїя.
7 Ця стаття в оригіналі ще раз подана

після phosphor(us).
8 П жилоснецъ.

phthoria, вра(ч)ба не извє(р)женіе1
плода в чревѣ мертваго,

phu, козлики трава,
phy, чудящагося знаменіе,
phycites, поростови(й) камє(н),
phycos, поро(с)т(ъ)2,
phicis, dis, риба,
phy[ge]thlon, кручина, надменіе3,
phylaci(s)ta, стражъ ужили(щ)ни(й), па-

ли(ч)никъ,
phylacterium, стражба, во(с)крилие,
phylarch(us), по(л)ковникъ,
phylet[ae]ria, зри polemonia,
phyleterion, зри clematis4,
phyllantfhjes, фиреака6*ДороѲ:, гла(в) аі,
phyllantfhjion, че(р)вленица® трава,

phyllyra, зри ph[i]lyra,
phyllandrion, зри barbarum?,

phyllitis, dis, єлєнн(й) язикъ трава,

phyllon, рожденецъ трава,

phillophares, зри prassium,
philfljostaphilon, зри capp[a]ris,
phymata, звѣръ устрашающи(й),
phyma[t]a, надмєнія запаленая8,
phyranon, зри ammoniacum,

phyfsja, риба,
physalis, зри halicacab[o]s,
physeter, сикавка риба,
physion(us), по(д)го(р)таніе (о(т)вислоє,
physis, єстє(с)тво,
phisic(us), єстє(с)твє(н)ни(й),
phisic(us), і, есте(с)тве(н)норѣчникъ,
phisica, orum, есте(с)тве(н)нихъ вещє(й)

ученіе, //
228 phisice, приро(д)нѣ,
3B-

phisiognomia, єстє(с)твознамєніе, Ѳиси-

сочномия®,
phisifojlogia, єсте(с)твословиє,
phitobasile, зри lentopodion10,
ріс
pica, сорока птица,

1 К І правильно на и(з)вєржєнїе.
2 К I поро[с](т) трава.
3 К І нижче маемо ще статтю phylaca

узилищъ.
4 Перед ним закреслено помилкове

polemonia.
5 П іїирїака.
® K І червеница.
? Перед ним закреслено помилкове phi-

tyra.
8 K І надменіе. надменїе, запаленіє.
9 К І правильно фисїшгномія; у К І

нижче маємо ще статтю physiognomus
фисіа>іно(м)ъ.

10 К І немає цієї статті.
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picea, смрєчиє1 древо,
piceaste[r], смрєчиє2 лѣсное,
picra[c]hiera, вра(ч)ба го(р)кая,
picras, зри andr[es]ace3,
pict(us), живописа(н), иконописа(н),
pictura, шарописаниє, иконописаніе,

picturat(us), писанъ,

pictor, живописє(ц), ико(н)никъ,
pictori(us), живописатє(л)ни(й),
pico, as, смолю, на(с)моляю4,
picat(us), piceat(us), на(с)моленъ,
picumn(us), picus, дятелъ птица,

piatrix, читатє(л)ница5 *,

piamen, (очищеніе,
piaculum, же(р)тва грѣхъ, <очи(с)титє(л)-

ное,

piacularis, piabijjs, чи(с)титє(л)ни(й),
pietas, tis, блгоче(с)тие, че(с)т(ъ),
любовъ®,

pie, блгоче(с)т(ъ)нѣ,
piens, блгоче(с)тивъ,
piger, лѣнивъ, гню(с)ни(й),
pigre, гню(с)но, лѣниво,

pigricia, pigricies, лѣнивство, гню(с)тво,
pigror, aris, лѣнюся, медлю7,

pigresco, is, тожъ8,

pigro, as, <в(т)лагаю, временю,
piget me, pigeo, лѣнюся, жалѣю, (окля-

ваю9,
pigend(us), лѣнящи(й)ся,
pigmentum, ма(с)т(ъ), бѣлило, миро,
удобрило ли(ч)ное же(н)ское,
смѣшеніе,

pigmentari(us), мироваре(ц),
pigmentat(us), умаще(н), убѣленъ,
pignatoxaris, чемерица бѣлая,
pignus, oris, за(с)тава, залогъ10,
pignero, as, залагаю, заставляю,

pigneratio, заложеніе,
pignerator, заставникъ,

pignerati(us), заложни(й), за(с)тавни(й),

pignoriscapio, nis, тяжба,
pii
pila, a(e), пила, сто(л)пъ, ступа1,

229 pi[l]ula, тожъ и кружецъ, //

pilani, драковници2 вои,

рі1а[г]і[і], во(л)шебники, кощу(н)ники3,
pilatim, по (с)то(л)па(х), тѣсно4,
pileat(us), мещущи(й)5 кружилйя,
pilentum, і, колє(с)ница же(н)ская,
pileus, pileol(us), шапка, шапо(ч)ка,
pileat(us), шапконосецъ,

pilo, as, равняю,

pilum, і, ратище, луща, иго(т),
pilat(us), ратищеносецъ, лущеносецъ,
pilus, і, вла(с),
pilo, as, власами <вбра(с)таю, ко(с)матѣю,
власатѣю,

pilos(us), власати(й),
pim[p]inelia, бѣдринецъ трава,
ріп
pinacas, скрижали во(с)ковия,
pinacortheca, влагалище,

pinastallus, вепринецъ трава,
pincerna, виноче(р)пател(ъ),
pingo, is, живописую, ушарописую,
pinguis, ту(ч)ни(й), то(л)сти(й)®,
pinguiter, ту(ч)но, то(л)сто,
pinguedo, nis, тукъ,
pinguiari(us), ту(ч)ноядецъ,
pinguesco, is, тыю, разботѣваю, тучуся,
pinguefacio, утучаю, тучю,
pinna, а(е), pinnula, крило, пѣро7, ве(р)хъ,
pinnaculum, спиця и тожъ8,
pinnat(us), пернати(й), кри(л)ни(й)9,
pinniger, пероно(с)ни(й), кри(л)ни(й),

пе(р)нати(й)10,
pinnicapus, мечобѣдител(ъ),
pinso, is, удеряю11, то(л)ку, и(с)тниваю,
pinso, pinsito, as, тожъ12,
pinsor, oris, сокрушитє(л), содробите(л),
pin(us), певгь, со(с)на13,

1 Літера ч в оригіналі виправлена
з ж іншим почерком світлішим чорнилом,
К І помилково срочее.

2 Також ч виправлено з ж.
3 К І нижче маємо ще статтю pigris

желтяница, салата.
4 К І насмолюю.
6 П правильно чистителница.
6К І маємо ще блгоговѣ(н)но(ст).
J К 1 лѣнюся, косню, ме(д)лю.
8 К 1 лѣнюся.
8 К І правильно (якаяваю.
10 К І залогъ, застава.

1 к І пила, ступа, сто(л)пъ.
2 П драколници.
3 К І немає цього слова.
4 К І немає цього слова.
6 К І мещущи.
4 К І толстъ.
7 Пор. К І перо.
8 К І верхъ, спица, клило (помилково,

треба крило, пор. П крыло).
9 К І крилати(й).
10 К І пероно(с)ны(й), пе(р)нати(й).
11 К І правильно ударяю.
12 К І тожъ ударяю и про(ч);.г
13 П нижче маємо ще pineus певговый,

сосновый.
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pinetu(m), со(с)нина, са(д) пєвгови(й),
pinaster, певгъ лѣсни(й), со(с)на дивая,

pinifer, первородни(й)1,
pio, as, чту, почитаю, скве(р)ню,
рір
pipare, пи(с)кати, кокорѣкати, ґдакати,
piper, перецъ,

piperat(us), соперченъ,
piperitis, перчица трава,

pipilo, as, скве(р)кочу2, цвѣркаю,
229 рір[і]о, is, пищу, И
30,

pipiones, голубиніца3, голубята,
pipo, as, нарѣкаю, ридаю,
pipulum, риданіе, поношеніе,
pirata, разбо(й)никъ мо(р)ски(й),
pira[tic]a, разбо(й)ництво мо(р)ское,
piraticus, разбо(й)ниче(с)ки(й)4 5,

pis
piscis, piscul(us), риба, рибка,
piscari, риболовитєли6,
piscat(us), us, риболовленіе,
piscator, рибакъ,
piscatrix, риба(р)ница,
piscatori(us), рибни(й),
piscari(us), рибопродатє(л)6,
piscaria, а(е), рибопродалищє,
piscos(us), pisculent(us), рибни(й),
piscina, езеро, купє(л), сажавка?,

piscinalis, купє(л)ни(й), езє(р)ни(й),
piscinari(us), рибаръ8, сажавникъ,

piso, is, piso, as, то(л)ку я(ч)мѣн(ъ),
pison, смола,

pissa[s]phaltas, смола клиеватая, липкая,

pissel[a]eon, смо(л)ни(й) єле(й),
pissoceron, во(с)космолиє, ю(с)нованіе ме-

дотворенія,
pistacium, сорѣхи єгипе(т)ския,
pistus, сто(л)ченъ, истнє(н),
pistor, хлѣбопече(ц), хлѣботворецъ,
pistoric(us), pistori(us), хлѣботво(р)ни(й),
pistrix, хлѣботво(р)ница,
pistura, хлѣботвореніе,
pistrinum, pistrina, a(e), же(р)новъ,
pistrilla, a(e), тожъ,

1 K I правильно пе(в)горо(д)ны(й)
2 K І перед ним маємо ще пищу.
3 к І теж помилково голубнища; П

правильно голубйчища.
4 K І нижче маємо ще статтю pirate-

гіит ве(р)тепъ разбо(й)нико(м).
6 К І правильно риби ловити.

К 1 рибопродавецъ.
Z К І купель, езеро, сажавка; потрібно

купсель, пор. П купсель, виправлене з

купель; piscinalis купселный...
8 К І рибакъ.

pistrinari(us), же(р)новникъ,
pistrinensis, тожъ,
pistil[l]um, игот(ъ),
pistrilla, иготецъ,
pistolochia, зри aristolochia,
pistris, ладия,
pisum, горохъ,
pit
pithecium, пиѲикъ, ко(ч)коданъ звѣръ,
pithion, бабка трава,
pithfojegia, Дисонисия пра(з)никъ,
pitisso, кушаю,
pit[t]atium, пля(с)ти(р),
pituita, флегма1, мокрота,

230 pituiftjos(us), флегматикъ, //
pituitaria, гнидощъ т(р)2,
pithilisma, незары(й), ша(р)3, игран¬

ное знаменіе,
pitarium, ма(с)лина,
pitiocampa(e), червъ, ядущи(й) певгъ,
pithirias, сотрубни(й) хлѣбъ,
pitiso[r]ifs]is, зри cham[ae]pitis,
pius, блгоче(с)тиви(й), блгоговѣн(н)и(й),
piulcum, сорудие, ропу изметающее4,

ріх, смола,

pixacant[h]um, зри pyxacanthum,
pia
placa(e), arum, груди злата, то(л)ци*
placenta, хамони, колачи6,

placeo, as, подобаюся, блгоугождаю,
placentia, угожденіе,
placit(us), угожденъ,

placitum, устава, повѣст(ъ), глъ, уго(д)ное,
placend(us), угаждающи(й), уго(д)ни(й)7,
placito, as, зри placeo,
placid(us), тихи(й), ми(р)ни(й), споко(й)-

ни(й),
placide, кротко, тихо, ми(р)но,
placiditas, кро(т)ко(с)т(ъ), тихо(с)т(ъ)8,
placo, as, украчаю, угождаю,

placat(us), укроченъ,
placate, кротко, тихо9,

placatio, укроченіе,
placabilis, умолите(л)ни(й), усмирите(л)-

ни(й),
1 К І немає цього слова.
2 Останнє слово написано іншим

почерком світлішим чорнилом; К І

правильно гнидоіиъ трава.
3 П правильно зарїй, шахъ...
4 П извлекающее.
5 П правильно толщи.
6 Пор. К І калачи.

? К І угодителньі(ІЇ).
8 К І тихо(ст), кро(т)ко(ст).
9 К І помилково тихъ.
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placabilitas, смирите(л)но(с)т(ъ), блганіе1,

placamen, блгатє(л)ноє2, умолитє(л)ное,
placitis, зри cadmia(e),
plaga, a(e), plagula, язва, рана,

страна,

plaga(e), arum, сѣти звѣре(й),
plagiari(us), ткопрядца3,
plagiger, язвоносецъ,

plagos(us), язви(с)ти(й), раненъ,

plaganion, ма(с)т(ъ),
plagusia, желвъ, риби родъ,
planca(e), arum, скрижа(л), доска,

planct(us), широстопни(й),
planeta(e), плянети,

plango, is, ударяю, то(л)ку, ридаю,

planct(us), us, риданіе, бытие в пе(р)си,
plangor, oris, удареніе, крикъ, вопл(ъ)4,
planta, пята8, стопа, лѣтора(с)л(ъ),
plantaria, oru(.m), новосажденія,
plantaris, стопни(й),
plantari(us), сажден(н)и(й),

230 plantiger, лѣтора(с)ни(й), И
planto, as, насаждаю, прицѣпляю,
plantatio, насаждение,

plantago, nis, бабка, язичо(к) трава,
planula, (оско(р)дъ,
plan(us), равни(й), гла(д)ки(й),
plane, всяче(с)ки, ве(с)ма, явѣ, всеконе(ч)-

нѣ,
plani(us), явстве(н)нѣе,
planiloquus, я(с)ногливъ, явѣгливъ®,
planari(us), равни(й) судия,
planipes, широконоги(й), боси(й),
planities, planitudo, nis, лядина, равнина,

planitas, тожъ,

planus, sub., ле(с)тецъ, клеве(т)никъ,
plasma, а(е), смишленіе, притвореніе?,
plastes, го(р)чаръ8, скуде(л)никъ,
plastice, es, скуде(л)ное художество,

platarchoriasis, недугъ ко(н)ски(й),
platalea, а(е), чапля птица,

platan(us), репина древо,
platanetum, репенови(й) га(й),
platanin(us), репиненъ,
platanista, риба га(н)ги(й)ская®,

1 К I ублганіг. _

2 к І помилково блгадатног [?].
3 П правильно члкыкрадца.
1 К I маемо ще плачгвоп(л)ствіг.
8 К І помилково нога.
* К I явноглаголивъ.
7 К 1 смиіилгніг, творгніг, при(т)-

воргніг.
8 К I го(н)чаръ.
8 Пор. П ганчйскаь.

platea, стогна, фалуга1, площад(ъ),
улица2,

platicerotes, елены3 замо(р)скіи,
platiophthalm(us), каме(н) пѣни(с)ти(й),
platiphillon, бѣсово плеко4 трава,
plaudo, плещу, радуюся, во(с)клицаю.
plaudi, племати5 * 7,

plaudit(ur), во(с)клицае(т)ся,
plaus(us), а, u(m), пле(с)канъ, радо(с)-

те(н),
plaus(us), us, пле(с)каніе, радо(с)т(ъ)в,
plausibilis, прия(т)ни(й), любєзни(й),
plausor, похвалитє(л) плещущи(й),
plauso, plausito, плещу, радуюся?,
plaustrum, і, возъ, коло,

plaustrari(us), коле(с)никъ,
plautus, широконоги(й),
ple
plebs, bis, миръ, народъ, людиє,

plebecul(us), тожъ8,
plebescitum, уставъ народни(й),
plebei(us), народни(й), ми(р)ски(й),
plebicola, народнопочинате(л)9, -защи(т)-

ни(к),
plebitas, худорудие10,
plecto, is, ка(з)ню, быю, плету,

plector, ка(з)не(н) бываю, уплѣтаю(с),
plectilis, плетени(й),

231 plectrum, бряцало, И

plectronia, зри centaurum magnu(m),
pledo11, is, зри plaudo, клеплю,

plen(us), испо(л)н(ъ). полни(й),
plene, изиби(л)но, соверше(н)нѣ,
plenitudo, nis, испо(л)неніе,сове(р)шеніе,
pleniluniu(m), по(л)номѣсячие,
plenitas, напо(л)нєніе,
pleo, es, допо(л)няю,
pleonasmos, прєи(з)лишєство словє(с),
pleriq(ue)12, многии,

pleriumq(ue)13, попрємногу, многажди,
никогдаже14.

I К І правильно халуга.
- К І немає цього слова.
3 В оригіналі в кінці слова закреслено

помилкове -и(й).
4 К І правильно млгко.
8 К І правильно плгскати.
8 К І помилково радостгнъ.
7 К І маємо ще и про(ч):.
8 К І миръ и прочая.
8 К І правильно народопочшпатг(л).
10 К I правильно худородіг.
II Потрібно plodo, як у П.
12 Потрібно plaerique.
13 Потрібно plaeriunque.
14 Пор. K І ніко(г)да же.
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plet[h]ron, загонъ1,
pleuritis, локо(т) бочни(й), бокобокиє2,
pleuritic(us), бокоболє(з)нующи(й),
pii
plico, as, согибаю, влагаю,

plicatura, ря(с)на, трє(с)на,
plicatilis, согнєни(й), собгатє(л)ни(й)3,
plint[h]ides, пли(н)Ѳи, керємиди,.
pliris, врачество4 5,

plistolochia, слѣзъ трава,

plystonicum, зри ocymum,
pio
plocamo[s] Isidis, купина изицкая,

ploro, as, плачу,

plorat(us), a, u(m), пла(ч)ливи(й),
plorat(us), us, пла(ч), плачєвоп(л)ствие,
p lora bund(us), плачєвоплствующи(й),
plostrum, plostrari(us), колє(с)ница, возъ,

plostellum, коле(с)ни(ч)ка, возокъ,

plu
pluma, plumula, a(e), пєриє, мо(х), пе(р)цєб 7,

plumeus, plumari(us), пє(р)нати(й),
plumari(us), sub., пєроткатє(л), ков(р)-

никъ6,
plumatilis, перни(й),
plumo, as, перие пущаю,

plumesco, is, пернатѣю,
plumat(us), plumos(us), пєрнати(й),
plumiger, пєроно(с)ни(й),
plumipes, пєроноги(й),
plum[b]um, солово,

plumbos(us), plumbe(us), ©ловяни(й),
plumbago, nis, оловяница, оловяни(й)

пра(х) и тр?,
plumbari(us), соловникъ8,
plumbo, as, (олово(м) спояю,

plumbatura, юловоспоєніє,
plumbata(e), юловяная куля,

pluo, is, дожду,
231 plus, болєе, вящее, H
8В"

pluscul(us), ничто болєе, мало,
plurifa[r]i(us), многоли(ч)ни(й), -(образ¬

ной),
1 К I загона.
2 К I правильно бокоболіе.
3 К I раснены(й), согабате(л)ны(й);

П правильно рясненный, согбателный.
4 К I врачевство.
5 К I мохъ, nepis, пірце. ,

8 Пор. К I корвникъ; П ковгрникъ.
7 Статтю написано на березі рукопису

в одному рядку зі статтею plumbos(us),
plumbe(us), іншим почерком світлішим

чорнилом, пор. К І ... трава.
8 К І перед цією маємо ще статтю

plumbarius, а, и(т) юловяны(й).

plurifariam, многоли(ч)нѣ,
plurim(us), множа(й)щи(й) [І]
plurimum, множає,

pluralis, множєствє(н),
pluuia, дождъ,

pluui(us), pluuiatilis, дождни(й),
pluuios(us), тожъ, мокри(й),
pluteus, стѣнокрушите(л)ница, мєждо-

сто(л)пиє, скрижа(л), ли(с)тва,
plutealis, ли(с)твами (окруженъ,
plutonia, oru(m), пропа(с)ти злосмра(д)-

нія,
plynteria, празникъ Царевѣ в(ъ) Ан(ъ)-

Ѳине(х)1,
рп
pneumatic(us), дихави(ч)ни(й), диховни(й)2,.
pneumonia, дихавица,

pneumonici, плющныи,

ро

poc[o]eniu(m), пи(р)3, пи(р)ше(с)тво,
poculum, кели(х), чаша,

pocillum, келишокъ4,
pocillator, виноче(р)пате(л),
pocalent(us), пи(т)ни(й), пиеми(й),
podagra, локо(т), ло(м)леніє в нога(х),
podagric(us), локото(м) ногъ недугующи(й),
podager, тожъ,

poderis, подиръ, риза,

podex, задница,

podium, мѣсто позо(р)ное, упокое(н)ное.
ра(е)па, казн(ъ), мученіе,
poenalis, poenari(us). казнєни(й).
poenio, is, казню,

poeniter, каюся,

poenitens, кающи(й)ся,
poenitentia, покаянне,

poefagus, звѣръ инди(й)ски(й) чу(д)пи(й).
poeta, стихотворецъ,
poema, стихотвореніе,
poetic(us), стихотворни(й),
poetice, стихотворнѣ,
poetice, es, художе(с)тво, и(с)куство сти¬

хотворное,
poetor, aris, стихопишу6,
poetria, стихотво(р)ница,
poetificus, стихотво(р)ни(й)в,
pogonia, a(e), ме(т)ла на нбѣ, планета^

1 К I правильно праздникъ Церерѣ
в АЫнехъ.

2 К I правильно духовны(й).
3 К І немає цього слова.
4 К І немає цієї статті.
5 К І помилково стихотворны(й).
6 К І цієї й попередньої статті немає.

7 К І метла на нбси.
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рої, кленущагося е(ст)х,
232 polea, гно(й) сослячи(й), И

polemonia, стоси (л) трава,

polenta, я(ч)ме(н)нии12
крупи, пряжмо,

polentari(us), крупникъ,
poli, orum, двѣ сроцѣ, полудє(н)ная и

полуночная, со коло котори(х) ибо кру-
гони(т)ся3,

polia, стадо ко(н)ское,
polimenta, oru(m), ядра вепровъ,
polio, is, глажу, сотєсую, процѣжую,
polit(us), сотеса(н), углажденъ, украшенъ4 5,

politor, oris, украситє(л), пє(с)тритє(л),
polite, красовито, блголѣпнѣ,

polit[ul](us), а, u(m), красови(т), преудоб-
ре(н),

politura, украшеніе соглаженіе6,
politio, тожъ, блголѣпие,
polities, politia, а(е), гражданство,

наро(д)ное житіе®,
polio, nis, уя(с)ните(л) соружи(й),
polis, is, градъ,
politi[c](us), гражда(н)ски(й),
politica, oru(m), гражда(н)ская строенія,
polium, сиве(с)нка трава,
polleo, es, мочю7, одолѣваю,
pollens, могущи(й), бѣгли(й),
pollentia, мощство, сила,
pollex, велики(й) пе(р)ст(ъ),
pollicaris, великопе(р)стни(й),
polliceor, обѣщаю,
pollicitor, aris, тожъ, обѣщать8,
pollicitatio, обѣщаніе, обѣтъ9,
pollicit(us), обѣщанъ10,
pollicitum, обѣщаніе,
pollincio, is, мє(р)твого помазую, пресѣ-

ваю,

pollinctura, помазаніе ме(р)твого,
pollunctor, oris, помазатє(л) мє(р)тви(х),

погрѣбате(л),
poliis, nis, цвѣтъ рожни(й), жи(т)ни(й),

1 К I правильно кленущагося ей ей.
2 К I ячныи.

~

3 К I ... кругомъ носи(т)ся, нбса;
П правильно ... (около которы(х) нбо

кругонбситсь, нбса.
4 К І тільки (отесанъ.
5 К I правильно углажденіе.
8 К I жите(л)ство.
7 К I правильно могу.
8 К I маемо ще учащать; П правильно

то(ж). учащателное.
9 К І пізніше іншим почерком дописано

(обѣтованіе.
10 К I (обѣщъ.

семидалъ, мука пре(д)няя пшени(ч)ная,
pollinari(us), семида(л)ни(й), просѣя(н)-

ни(й),
pollintor, oris, ме(л)никъ, же(р)новникъ,
pollineco, es, муку вимѣре(н)ную дѣлю,
pollintio, nis, раздѣленіе в млинѣ муки

помѣре(н)ния,
pollubrum, рукоми(й)ка, умива(л)ница,
polluceo, бесѣдую, жертвую, жрю,
pollucibilis са(е)па, го(с)пода(р)ская ве¬

черя1,
pollucibiliter, изобылно,
polluo, о(с)кве(р)няю, каляю,

pollut(us), оскве(р)ненъ,
polula(e), пила,

polul(us), мале(н)ки(й),
232 polyacanthos, те(р)ніє трава, И
зв

poly[a]nthemon, нога враняя2,
polyandrion, погрѣбалище, жупище,

гроби ще3,

роіуагпа, много а(г)нцевъ имущи(й),
polyanodinos, свиняя вошъ4,
polychroni(us), многолѣтни(й),
polycnemon, многоногъ трава,

polygalon, ви(й)каб коничая,

polygia, зри anetum,
polygonaton, кокори(ч)ка трава,
polygonoides, ба(р)вѣнокъ трава,
polygonu(m), спорижъ® трава,
polygrammos, каме(н) прекобѣли(й),
polygynfajecon, множе(с)тво же(н), по-

че(т)7,
polyides, зри staphis agria,
polyifsjtor, многои(с)кусни(й),
polymit(us), polymitari(us), пе(с)три(й),

кра(с)ни(й),
polymi[x]os, многоико{н)ная8 ла(м)пада,
polymorph(us), многособра(з)ни(й), -зра(ч)-

ни(й),
polymnon, зри helsine,
polyphagus, многоядецъ,
polyphagia, многояденіє,
polypharmacus, многоби(л)ни(й), -вра(ч)-

ни(й),
polyphillon, зри medion,

1 K І тайная г(с)пдня вечера.
2 К І враня.
3 К I погрѣбалище, гробище, жупище.
4 В оригіналі літера иі виправлена

із щ.
6 Пор. П вйчка.
® Пор. K І споритъ.
7 К І поче(ст), пор. П множе-ство

ж(е)нъ, почестъ-.
8 К І правильно многокнотная.
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polyp [ l]usios, многобогатъ,
polypodiu(m), папоротка тр:,

polyptoton, многопадежное,

polypus, великоногъ риба мо(р)ская,
сто ноздре(й) вредъ, лакоми(й),

polypos(us), ноздроболезнующи(й)1,
polyrrfhlizon, чемерица,

polysindeton, многосоузие (образецъ,

polysyntheton, многосложие2,
polytfhjrichon, ряса слудовная тр:,
polyzonos, камен(ъ) прекобѣли(й),
рош
pomeridian(us), полуде(н)ни(й),
pomiliones, ка(р)лики3,
poma(e)riu(m), садъ,

pompa, позо(р), многолѣпие, преизоби-
лие, красота,

pompalis, позо(р)ни(й)4 *, я(с)ни(й),
богата (й),

pompa[bijliter, я(с)но, богато6,
pomp[h]olyx, пугвица на калитѣ,
pompil(us), кораблъникъ риба,
pomponiana руга, по(м)пони(й)скии груш¬

ки,

pomum, ябл(ъ)ков,
pom(us), і, ябло(н),
pomarium, ябло(н)ни(й> са(д), сово(щ)-

ное хранилище, И
233 pomari(us), (овощникъ, еовощопродаве(ц),

pomifer, pomos(us), (овощни(й),
роп
pondo, ли(т)ра, сик(л), фунтъ,
pond(us), eris, вага, тягота, до(с)тои(н)ство,
pondusculu(m), важка,

ponderitas, преимущество7, до(с)тои(н)-
ство,

ponderos(us). важни(й), тяжки(й)8,
pondero, as, важу, преимѣю, до(с)то-

ин(ст)вую,
pone, созади,

pono, nis, полагаю, по(с)тавляю,
pons, ponticul(us), мо(с)тъ, мо(с)токъ8,
pontones, поромъ,

1 К I ноз(д)ребол^знующи(й).
2 К I маемо ще ног: [?]; пор. П -ное.
3 К I карликъ.
4 Пор. К I позурны(й).
6 Пор. П позорна), богата)
6 Пор. К І яблуко.
7 Перед ним в оригіналі підкреслено

(знято) помилкове важны(й). тяжки(й),
а після нього помилково підкреслено
(знято) до(с)тои(н)ство; пор. К І

преимущество, достоинство.
8 К І помилково тяжны(й).
8 К 1 мосточокъ.

pontifex, епи(с)копъ,
pontificat(us), us, епи(с)копство,
pontifitiu(m), то(ж)1,
pontificius, pontificalis, єпи(с)копски(й),
pont(us), по(н)тъ. море,
pop
popa, a(e), жрецъ,
popanu(m), хамо(н), (оплато(к) ри(м>

ски(й),
popina, пова(р)ница, пищопродавница,
popinari(us), пова(р)ни(ч)ни(й). пова(р)-

никъ2,
popinones, пяници, чревобѣсници3,
popinor, aris, всегда чревобѣшуся,
popinatio, чревобѣшеніе,
popinator, пищопродавецъ,
popinalis, пова(р)ни(ч)ни(й),
poples, tis, по(д) колѣно(м)4. чашица на

колѣнѣ,
poppysmata, мова до коне(й), ла(с)канія,

пле(с)кания,
popula, а(е), брадавки и(с)ходящии,
popul(us), popellus, людиє,

popularis, людски(й), людє(м) мили(й),
любєзе(н),

popularia, сѣдалище люде(й),
popularitas, ла(с)кавословиє людское,

populariter, лю(д)ско, ла(с)каве, лагоднѣ,
populatim, по людє(х), по домє(х),
populos(us), многолюдни(й),
populo, as, пустошу, плѣню, (обнищаю,

populat(us), (опустоше(н), юпуще(н),
populatio, пустошеніе, плѣненіе,

populat(us), us, тожъ,

populator, пустошите(л), плѣните(л),
навѣтникъ,

populatrix, пустошитє(л)ница,
populabund(us). пустошуши(й), плѣня-

щи(й),
populabilis, пустошите(л)ни(й),
populitari, плѣнити, пустошити,

233 populus, топо(л), //
3B-

popule(us), popuin(us), тополи(й),
populneus, тожъ

populetum, тополиє,

populifer. тополоро(д)ни(й),
populeon. тополели(с)тве(н)ное врачес¬

тво.

populetum, ма(с)т(ъ),
рог
porceo, es, во(з)браняю.

1 К 1 тожъ, еппство.
2 П поварнйчникъ.
8 К I ... чревоа)бясницы, чревобіі(с)-

ницы.
4 К I правильно подколѣнокъ.
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porcetra, a(e), свиня единою родящая,

porculetu(m), і, гряда, загономъ1,

porculum, юрудие горѣ2 во(з)двизающее,
porcus, і, вѣпръ,
porca, свиня,

porcul(us), прося, веприкъ,

porein(us), вєпрови(й), сви(н)ни(й),
porcinari(us), свинопродавє(ц),
porcari(us), сви(н)ни(й), вєпрови(й),
porcari(us), свинопа(с),
porculatio, свиноко(р)млєніе,
porculator, свиноко(р)митє(л),
рогосеїа, кила,

porphira. по(р)фира, чє(р)вленица,
багряница,

porphiris, dis, тожъ, багоръ3,
porphirio, nis, по(р)фирисонъ птица,

porphirites, мрамо(р) каме(н),
porfiretic(us), че(р)мномрамо(р)ни(й),
porphyrus, зми(й) инди(й)ски(й),
porritio, ра(с)тязаю4, протязаю,

porrigo, то(ж), даю, про(с)тираю,
porrect(us), а, u(m), протаже(н)5,
porrectio, протяженіе, про(с)те(р)тие,
porrigo, nis, струпне на главѣ, отруби,
porrig[i]nos(us), ютрубни(й)6,
porro, же7, еще, паки, прочее,

porru(m), лукъ8 9,

porraceus, лу(ч)ни(й)8,
porta, а(е), portula, врата, вра(т)ца,
portendo, is, прознаменую, провѣща-

ваю10,

portentum, знаменіе, чудо,

portentos(us), portentific(us), чудотво(р)-
ни(й),

porthmeus, прево(з)никъ,
porticus, us, притворъ, сѣни,
porticula а(е), притворецъ,
porticatio, притворъ,
portio, nis, част(ъ),
portiuncula, частица.

1 В оригіналі зайва надрядкова м.
2 К І помилково гори.
8 К I багра.
4 К I ростягаю.
6 К I правильно протяженъ.
Перед ним підкреслено (знято)

помилкове же. еще. паки, прочее.
7

Перед ним підкреслено (знято)
помилкове лукъ.

Перед ним підкреслено (знято)
помилкове лу(ч)ни(й).

9 Перед ним підкреслено (знято)
помилкове врата. вра(т)ца.

19 К І провіщеваю.

porti[s]culus, Bete^HHfft)1 строителя),
кор(м)чи(й),

234 portitor, oris, превозникъ, //

portorium, превозное. плата,
porto, as, portito, as, ношу, прєвожу2,,
portat(us), us, ношеніе,

portulaca, кокошная нога трава,

portuna[l]ia, подвиги на че(с)т(ъ) Пале-
монови,

port(us), us, при(с)танищє,
portuos(us), при(с)танищни(й),
porus, і, каме(н) подобомрамо(р)ни(й),
дѣрки потоходнии ю(т) тѣлесе,

pos или potens, могущи(й),
posca, a(e), соцетъ з водою, оцтоводиє,

poscinumi(us). пѣнязопросите(л),
posco, is, прошу,
positor, положите(л),
posit(us), a, um, положенъ,

posit(us), us, положеніе, по(с)тавлєніє,
positiu(us), положени(й)3,
positura, положеніе,
positio, тожъ, собразє(ц) Ґраматичє(с)-

ки(й)4,
possideo, es, стяжаю, посѣдую, содє(р)-
жѣю5, на(с)лѣдую,

possessus, а, um, стяжанъ, соде(р)жанъ,
possessus, us, possessiuncula, на(с)лѣдие,

де(р)жава, до(с)тояніе,
possessor, стяжате(л), де(р)жавца,
possessori(us), стяжате(л)ни(й),
possestrix, cis, стяжатє(л)ница,
possessiu(us), стяжатє(л)ни(й)в,
possum, potessum, могу,
possibilis, возможни(й),
post, no,

pos[t]ea, пото(м)?, посемъ,

postergo, as, зади мещу, презираю,

posterfus), задни(й), по(с)лѣдни(й).
posterior, по(с)лѣднѣ(й)ши(й),
postrem(us), кра(й)ни(й), по(с)лѣднѣ(й)-

ши(й),
postremissim(us), тожъ,

posteri(us), postremo, postremu(m), пос-

лѣжде, напо(с)лѣдокъ,

1 П веслны(х).
1 К 1 превожую.
3 К I положенъ.
4 К I Грамати(ц)ки(й).
8 К I . посідаю, (йде(р)жую ...

(правильно); в К І перед перекладом
пізніше іншим почерком дописано снабді-
ваю.

6 П маємо ще при-.
7 Пор. К І потимъ.
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posteritas, по(с)лѣдие,
postfero, созади полагаю,

postfuit, созади положено,

postgeniti, на(с)лѣдници, по(с)лѣднии,
posthabeo, созади има(м), презираю,
posthac, поси(х), послѣжде,

posthum(us), по смрти (о(т)ца рожденъ,

posticu(m), і, стра(н)ния двери, задния1,

posticula, а(е), posticulum2, то(ж),
posticus, задни(й),

234 postica(e), внутрняя двери, //
зв-

postidea, посе(м), на конецъ,

postilfen]a, ножни3,
postilla, по си(х),
postes, по(д)во(й),
postliminium, законъ, уставъ побибшия4
вещи паки притяжаніе,

postmitto, пренебрегаю,
postmodum, по се(м),
postomis, 'dis, свѣтило, уздяница,
postpartores, на(с)лѣдници,
postpono, is, созади полагаю, презираю,

небрежу,
postprincipia, наступокъ6, на(с)тупная,
postquam, внєгда, повнєгда, поєгда,

postridie, воутрие,
postuenio, послѣжде гряду®,
postulo, as, прошу, желаю, пое(м)лю,
postulatio, postulatu(m), прошеніе, по¬

веленіе,
postularia fulgura, устрашающая мо(л)нія,

бли(с)танія7,
postulator, просите(л),
postulatiti(us), просящи(й), просите(л)-

ни(й),
pot
potamogi[t]on, свекла лѣсная,

potestur, можетъ8,
potentia, крѣпо(с)т(ъ), можно(с)т(ъ) ,
potentat(us), могу(т)ство, го(с)подство,
potestas, вла(с)т(ъ), сила, моще(с)тво,
potesta, а(е), то(ж), санъ, до(с)тои(н)ство,

1 К І страннія примат&(л)ниця,
дворі (помилково) за(д)нія.

2 В оригіналі написано після перекладу
помилково, на що вказує відповідний
знак.

3 К І помилково ножки.
4 К І правильно погибшія.
5 Пор. П поступокъ.
6 К І маємо ще по(с)лідую.
7 П маємо ще громи etc.

8,П нижче маємо ще статтю potenter
крЪ пко, сйлны, мощні.

8 К І моцно(ст).

poterium, чаша, кели(х),
pothas, яки(н)0ъ,
potior, ris, <вде(р)жую, стяжаю,
poti(us) hostium, порабоще(н) супоста(т)-

ми,
potis и pote, мощенъ е(с)мъ,
potin рекше potesne, можеш(ъ)1 ли,

potior, лучши(й),
potissim(us), блжа(й)ши(й), изя(щ)нѣ(й)-

ши(й)2,
poti(us), паче,

potniades, четвероснѣжни(ч)на [?]3
колесница,

poto, as, пию, напаваю,

potand(us), напавате(л)ни(й),
potat(us), пити(й),
potator, ris, пи(й)ца,
potatio, nis, potat(us), us, питиє,

pot(us), a, u(m), пияни(й),
poturus, a, u(m), упиющи(й)ся,
pot(us), us, potio, питиє,

potiuncula, то(ж),
potor, ris, пяница, пи(й)ца,

235 potori(us), пиеми(й). И
potorium, чаша, кєли(х),
potulent(us), пяни(й),
potito, as, пияю,

potiono, as, напаяю, упояю,

pra(e), предъ, паче, ради4,
рга(е)ассіріо. пре(д)прие(м)лю,
pra(e)acuo. изсощраю,
pra(e)acut(us), изощренъ,
pra(e)acute, преизсощре(н)нѣ,
pra(e)alt(us), превисоки(й),
pra(e)audit(us), преждеслиша(н),
pra(e)beo, es. даю, подаю,

pra(e)bit(us). поданъ5,
pra(e)bitio, подаяніе,
pra(e)bitor, давца,

pra(e)benda, orum, нуждная пище(й)*,
pra(e)bia. orum, врачество на чари,

pra(e)bi[b]o, is, прєпияю,
pra(e)bitere, мимоити, убити,
pra(e)calu(us), лиси(й).

1 Літера м в оригіналі латинська (zn).
2 Перед цим словом підкреслено (знято)

дража(й)иіи(й); K І ізящнійшы(й), бла-

жа(й)шы(й).
3 К І також помилково четверо(с)-

ніжни(ч)ная; П правильно чгтвгросну(з)-
нична/к.

4
В оригіналі помилково переклад

подано після реєстрового рга(е)ассіріо.
5 К І перед ним ще маємо пргдаяніг.
8 К І пища.
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pra(e)cantatio. юбаваніє,
pra(e)cantatrix, cis, О)бавате(л)ница, ча¬

ровница.
pra(e)can(us), сиви(й>, еѣди(й),
pra(e)carus, пречє(с)тни(й), пресла(в)-

ни(й)1.
pra(e)caueo, берегу, усмотряю,
pra(e)eaut(us), сохраненъ, усмо(т)ренъ,
pra(e)cautor, усмотритє(л). прехранитє(л),
pra(e)cedo, прє(й)ду, преимѣю,
pra^ejceler скори(й),
рга(е)се1его. as скорю, ускоряю,
pra(e)cello is. превиш(ш)аю,
pra(e)cels(us), прєви(ш)ни(й), изящни(й),
prafe)ceps. tis. стре(м)нитєлє(н), тру(д)-

ни(й).
pra(e)cipito, as. устрє(м)ляю и -ся, спѣ-

шуся2
prate)cipitanter. безсовѣтнѣ, неро(з)суднѣ,
pra(e)c ір i tat io, нера(з)ми(ш)лєниє3,
pra(e)cipitium. стремима. низ(ъ)брегъ,

pra(e)cerpo, претораю4.
pra(e)certatio, пре(д)прѣніе, пре(д)бореніе,
pra(e)cido. is, пресѣкаю.
pra(e)cis(us), пресѣченъ,
pra(e)cise. пресѣче(н)нѣ, кра(т)ко,
pra(e)cisio. nis. пресѣченіе,
pra(e)cidaneus, a, u(m). пресѣче(н)ни(й),
pra(e)cingo, is, препоясую5.
prafe)cinct(us). препоясанъ,
pra(e)cinctura прєпоясаніе

235 pra(e)cino. is. пре(д)спѣваю, преспѣваю*.//
3B-

pra(e)centor, ris. предпѣвецъ
pra(e)cipio, предемлю. научаю,

повелѣваю запрещаю,
pra(e)cepto, as, тожъ,

pra(e)cept(us), предприяти(й),
pra(e)ceptiu(us), заповѣдающи(й),
pra(e)ceptum, заповѣд(ъ), велѣніе,
pra(e)ceptio, повелѣніе,
pra(e)ceptor, учител(ъ), на(с)тавникъ,
pra(e)cept(r)ix, учител(ъ)ница,
pra(e)cipu(us), изрядни(й), изящни(й),
рга(е)сірие, изряднѣе, на(й)паче,
pra(e)clamo. as, предвопию7 8.

1 К I преславны(й), прече(ст)ны(й).
2 К І устромляюся, спѣшуся; П нижче

маемо ще статтю pra(e)cipitans
устремляющій.

3 К І помилково зриніе и неразмишле-

нїе; П правильно реченіе и нора

(^мышленіе.
4 П правильно про(д')торгйю.
6 К Ї препоясаю.
К І тільки пре(д)спѣваю.

7 К I предвоплю.

pra(e)clamito, as, тожъ,

pra(e)clar(us), избра(н)ниСй), я(с)ни(й),
пре(с)вѣтли(й),

рга(е)с1аге. преславно,
pra(e)clauium, риза с кутасами,
pra(e)cludo, is, заключаю, затворяю,

pra(e)cogito as, промишляю,

pra(e)cognit(us), предпознанъ,
pra(e)colo, is, исправляю, украшаю,
pra(e)composit(us) предложе(н), преду¬

готованъ,

pra(e)concept(us), преждєзачати(й),
pra(e)consumo. is, прєдистрошаю1 ижди¬

ваю,

pra(e)consumpt(us). преи(с)трошенъ,
pra(e)cones, предповЬдници, прево(з)-

гла(с)ници
pra(e)coniu(m), прево(з)глашеніе похвалъ2,
(pra(e)conius, пре(д)вогласите(л)ни(й),
pra(e)contr|e]cto, as, преосязаю,

pra(e)coqvo. прєварую, по(д)варую3,
pra(e)cordia or(um), внутрняя,

pra(e)corru(m)po. прерастлѣваю,
pra(e)corruptus, прерастлѣнны(й),
рга(е)сох. преду(з)ринъ II]4, би(с)тро-,
скороразу(м)ныСй),

pra(e)crassus, то(л)сты(й), предебелий,
pra(e)curro, is, предътекѵ, иду,

pra(e)cursus, us пре(д)тєченіеб,
pra(e)cursio, тожъ,

pra(e)eursor, предитєча,

pra(e)da. кори(ст), плѣнъ, ловъ,

pra(e)daceus. pra(e)dacitius, плѣнны(й),
разбо(й)ни че(с)ки(й),

pra(e)dor, aris, разбиваю®,
pra(e)dator, oris, плѣните(л). похищен¬

ное)7. ра(з)бо(й)ни(к),
pra(e)da tr і x. пл ѣните(л)ница,
pra(e)datorius, разбо(й)ничє(с)ки(й),
pra(e)dabundus, тожъ, похищающи(й),
pra(e)do, nis. разбойникъ

pra(e)donius. pra(e)donulus. разбо(й)ни-
чески(й),

pra(e)damno. as, предмсуждаю,

pra(e)delasso. утруждаю, помію3,

1 K ! помилково предустрашаю.
2
Пропущено чимало тексту від

pra(e)conius до pra(e)latus включно.

Подаємо його за списком K І стор. 7*27 729.
3 П предй eaptb.
4 Пор. П преди-зрѣнъ быстро-...
5 П вище маємо ще статтю рга(е)сиг-

rens предтекущій.
8 П маємо ще плѣню.
7 П правильно похйщникь.
8 П правильно томліЬ.

724



pra(e)densus, pra(e)densatus, густи(й),
со гущенъ,

pra(e)destino, as, проповѣщаю1,
pra(e)dicatum, со комъ проповѣданное,
pra(e)dicatіо, проповѣданіе,
pra(e)dicator, проповѣдате(л), хвалите(л),
pra(e)dicabilis, славны(й),
pra(e)dicamenta, соповѣданная,
pra(e)dico, is, прє(д)глю,
pra(e)dictio, прє(д)рєченіе,
pra(e)dictus, предреченъ2,
pra(e)disco, is, преучаюся3,
pra(e)ditus, (обдаренъ, уча(ст)никъ, ук¬

рашенъ,
pra(e)dives, пребогатъ,
pra(e)diuino, as, прорицаю,

pra(e)diuinatio, пре(д)реченіе4 5,

прорицаніе,
pra(e)diuinus, пребжественъ,
pra(e)dium, pra(e)diolum, село, селеніе,

(о(т)чина,
pra(e)diatus, селами богатъ,
pra(e)diatorius, селны(й),
pra(e)dicatores, селозаконници,

pra(e)domo, as, укрочаю,

pra(e)duco, is, прєвожду6,
pra(e)dulcis, пресладкы(й),
pra(e)duro, as, со жесточаю, затвє(р)жаю,
pra(e)durus, тве(р)дъ, широкъ®, жестокъ,

pra(e)eo, is, пре(д)иду7,
pra(e)facilis, удобны(й),
pra(e)fari, прєдо(с)ловити,
pra(e)fatio, nis, прєдословіе,
pra(e)fero, преношу, прє(д)почитаю,
pra(e)latus, пре(д)ложенъ, пре(д)почтенъ]8,
pra(p)fericulum, мѣдница сосудъ,
pra(e)ferox. сурови(й), люти(й), звѣри(ч)-

ни(й)9,
pra(e)ferrat(us), сожелѣзенъ.

В оригіналі це слово закреслено,
а іншим почерком пізніше пописано

прє(д)уста(в)ляю, П про-повідаю, со-.
2 П нижче маємо ще статтю pra(e)dic-

tum, і прєрєчєнноє.
8 Пор. П при-учююсь, пре-.
4 П прорєчєнїе.
5 П прє(д)вожду.
® П немає цього слова.
7 П нижче маємо ще статтю pra(e)iens

прє(д)идущій.
8 Цей текст пропущено і в московському

списку 1680 року, але він наявний у
московському 1650 року, а також у

паризькому.
9 К І звірскы(й); П звіринный.

pra(e)feruid(us), прєгорящи(й),
pra(e)festino, предускоряю1,
pra(e)festine, pra(e)festinatim, скоро,
pra(e)fica, пла(ч)ница нає(м)ная,
pra(e)ficio, старѣ(й)шинствовати...2,
pra(e)fect(us), старѣ(й)шина, нача(л)никъ,
pra(e)fectura старѣ(й)ши(н)ство, нача(л)-

ство,

pra(e)fectori(usg нача(л)ниче(с)ки(й),
pra(e)fido, is, дерзаю, уповаю,
pra(e)figo. вонзаю, водружаю,

pra(e)figuro, as, просображаю,
pra(e)finio, предопредѣляю,
pra(e)finit[o], опредѣле(н)нѣ,

pra(e)fisc[aejne, блговреме(н)нѣ,
pra(e)floreo, es, предицвѣту3,
pra(e)floro, as, цвѣтъ о(т)то(р)гую,
pra(e)fluo, претѣкаю, прє(д)плову,

236 pra(e)flux(us), претеченіе, //

pra(ejfoco, as, давлю, душю,

pra[ejfocationes uulua(e), удушеніе в чревѣ.
pra(e)fodio. прєкоповую4,
pra(e)f[o]ecund(us), многоплодни(й),
pra(e)formido, as, устрашаюся6,
pra(e)formo, as, прє(д)ображаю, прє(д)-
писую,

pra(e)frigid(us), прохладни(й),
pra(e)fringo, is, прєламую®,
pra(e)fract(us), прело(м)ленъ,
pra(e)fracte, упо(р)нѣ, неприкло(н)нѣ,
pra(e)fulcio, is, утвє(р)ждаю, по(д)пираю,
pra(e)fulgeo, сияю,

pra(e)fulguro, as, бли(с)таюся,
pra(e)fur[n]ium, прє(д)пещие, прєдустие,
pra(e)gelid(us), зимни(й),
pra(e)germino, прозябаю, литоро(с)лю?,
пупи и(с)пущаю, просѣдаюся8,

pra(e)gestio, радуюся, ликую,
pra(e)gigno, прєди раждаю,
pra(e)gnans, непраздная, брємє(н)ная,

во чревѣ имущая,
pra(e)gnatio, ©бременіє9, нєпра(з)де(н)-

ство,

pra(e)grado, as, предиду,

pra(e)grandis, голѣмъ, превеликъ,
pra(e)grauis, претяжки(й),

1 К 1 пре(д)успоряю.
2 К І старі (й)шинствовати творю.
8 К I пре(д)цвіту.
4 К І прекипую.
5 К I устрашаю.
6 К 1 помилково прелатую, пор. П

прєламую.
7 К I правильно літора(с)ли.
8 К І помилково просі (ж)даю.
9 К I правильно обремененіе.
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pra(e)grauo, as, прєтяжаю1,
pra(e)gredior, предиду2,
pra(e)gressio, пре(д)шествие,
pra(e)gusto, as, кушаю впредь3,
pra(e)gustator, пре(д)вкуситє(л),
pra(e)hendo, is, pra(e)henso, as, прие(м)-
лю, во(с)хищаю,

pra(e)hens(us), принтъ,

pra(e)nsatio или pra(e)hensatio, поятие,

приятие,

pra(e)iaceo, es, предлежу,

рга(е)іасіо, прежде мещу4,
pra(e)iudico, as, прежде сужду,

pra(e)iudicat(us), прежде сосужде(н),
pra(e)iudicatio, предшсужденіе,
pra(e)iudicium, тожъ,

pra(e)uiro, as, предкленуся,

pra(e)iuuo, пре(д)по(ма)гаюб,
pra(e)labor, пре(д)тѣкаю, пре(д)падаю4,
pra(e)lambo, преди лижу,

pra(e)largus, преиз(обы(л)ни(й),
pra(e)laut(us), угобзенъ,
pra(e)lego, is, пречитовую7,
pra(e)lectio, пре(д)чтєніе8 9,

236 pra(e)lector, ris, чтецъ, //
SB- pra(e)lego, as, соказую на(с)лѣдую ,

pra(e)libo, as, прєди(с)кушаю,
pra(e)licenter, дєрзновен(н)о, нєсобинуяся,
pra(e)liganeum uinum, лоза по(д)вязаная,

предизбра(н)ноє вино,

pra(e)ligo, as, (обвязую10,
pra(e)linio, прє(д)помазую,
pra(e)lium, рат(ъ), бра(н),
pra(e)lior, aris, ратую, бранюся,
pra(e)liaris, ратни(й), воє(н)ни(й)ц,
prafe)!iator, ратникъ воинъ,

I П юбтяжаю.
П нижче маемо ще статтю pra(e)gre-

diens, пре(д)идущїй.
3 K І предъ; П пре(д)вкушаю.4 К І пре(д)мещу.5

Надрядковий склад -ма- слушно
дописано іншим почерком світлішим
чорнилом.

* К І претікаю, препадаю.
К І пречипгую; П прочитовую.

s
K І пречтеніе; П прочт&нїе.

п
П правильно (й(т)казую

пре
K І маемо Ще предъ; пор. П юб-вязую,

II
К І помилково об єднано цю й

попередню статті, тому маємо pra(e)lior,
oris ратны(й), воюющий, вое,(н)ньі(ії).
У

нашому списку пропущено статтю

pra(e) lias ратующій, воюющій, наявну в П.

pra(e)longus, предо(л)гиій),
pra(e)longo, is, прєдо(л)жаю,

pra(e)loquor, прє(д)глю,
pra(e)luceo, es, преди свѣщу, просвѣщаю,
pra(e)lucid(us), пресвѣтли(й),
pra(e)ludo, предиграю,
pra(e)ludiu(m), pra(e)lusio, прєдиграніе, -

pra(e)lum, і, пряса1, ти(с)ка,
pra(e)lumbo, as, избиваю2 чре(с)ла,
pra(e)luo, предмию, предтѣкаю3,
pra(e)lustris, пресвѣтли(й),
pra(e)mando, as, предповелѣваю,
pra(e)manib(us), вруку,

pra(e)matur(us), предозрѣли(й),
pra(e)mature, предозрѣн(н)ѣ,
pra(e)m[e]dicat(us), прєдуврачєва(н),
pra(e)meditor, предпоучаюся, преми(ш)-

ляю4,
pra(e)meditatio, прєдумишленіє,

pra(e)mefero, указую по себѣ,

pra(e)mercor, прєкупую.

pra(e)metior, премѣрую,

pra(e)messu(m), і, пряжмо, прє(д)жатое,

pra(e)metuo, is, боюся,

pra(e)migro, as, прєсєляюся,

pra(e)mineo. преимамъ,

pra(e)mitto, прє(д)посилаю,
pra(e)missus, прєдпосла(н),
pra(e)mium, подаяніе, поче(с)т(ъ), да(р),

pra(e)mios(us), дарами украшенъ,

pra(e)mior, a[r]is, дарую, мздодаю, плачу

pra(e)miator, мздовоздател(ъ)5, даровате(л),

pra(e)moderor, мѣркую6,
pra(e)modum, излиха7,

pra(e)molestia, при(с)ко(р)бие, туга,

pra(e)molior, iris, прєдми(ш)лю®,
pra(e)mollis, прємя(к)ки(й),
pra(e)molli[oL is, мя(к)чу, прємя(к)чаю ,

237 pra(e)moneo, es, во(с)поминаю, И

pra(e)monit(us), преупо(м)ненъ,
pra(e)monitor, упоминатє(л), наказате(л),

pra(e)monit(us), us, pra(e)monitio, нака¬

заніе,

pra(e)monst[r]o, as, пре(д)указую,
pra(e)mo(n)strator10, предуказатє(л),

1 Пор. K І праса.
2 K І избыяю.
3 К I правильно преггіѣкаю, предмию.
4 К І помилково промишляю.
5 К І мздовоздаяте(л).
6 К І помилково мі (р)ную.
7 К I правильно преи (з)лиха.
s К I предмишляю.
9 К I смякчу, премякчую.
10 Ця стаття знову написана після

pra (e)mordeo.
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pra(e)mordeo, прегризаю,

pra(e)morior, предумираю,

pra(e)mortu(us), прємє(р)тви(й)1.
pra(e)munio, преграждаю,

pra(e)munitio, прегражденіе,
рга(е)пагго, as, предсказую, предповѣдаю,
pra(e)nato, as, предплаваю,

pra(e)nauigo, тожъ,

pra(e)nauigatio, nis, преплаваніе,
pra(e)nimis. попрєи(з)лиху,
pra(e)niteo, es, преси яю, бли(с)таю,
pra(e)nomen, порекло, назви(с)ко,
pra(e)nosco. прєдпознаваю,

pra(e)notio. предвѣдѣніе,
pra(e)noto, as, прєзначаю,

pra(e)nubil(us), мрачни(й),
pra(e)nuntio, предво(з)вѣщаю,
pra(e)nunci(us), пре(д)возвѣсникъ,
pra(e)occido, is, западаю,

pra(e)occupo, as, предваряю,

pra(e)occupatio, предвареніе,
pra(e)opto, as, желаю,

pra(e)pandere, (о(т)верети,
pra(e)parcus. скупъ, щадящи(й),
pra(e)parat(us), a, u(m), предуготовле(н),
pra(e)parat(us), pra(e)paratio, предуготов-

леніе2,
pra(e)parato, пре(д)уготова(н)нѣ,
pra(e)pedio, is, прєпинаю, во(з)браняю,
pra(e)pedimentum, препона,
pra(e)pendeo. es, вищу,

pra(e)pes, скори(й),
pra(e)peto, is, предпрошу3, предиду,

pra(e)pilata(e) hasta(e), ко(н)чатожелѣз-
ная ратища,

pra(e)pinguis, претуїч)ни(й),
рга(е)роІ1ео, премагаю. одолѣваю,

pra(e)pondero, as, преважаю,

prafejpono, is, пре(д)лагаю,
pra(e)positio, предлогъ, предложеніе,
pra(e)posit(us), прєїд)ложени(й), нас¬
тавникъ,

pra(e)positura, прєложє(н)ство4 *, на(с)тав-
ни(ц)тво, ст(а)рѣ(й)шинство,

237 pra(e)porto, as, предношу, //
зв-

pra(e)possum, пре(д)магаю,
pra(e)potens, премогущи(й), преси (л)ни(й)8,
pra(e)posterus, превращенъ, нєчи(н)ни(й),
pra(e)postere, неразположе(н)нѣ,

pra(e)properus, спѣшни(й), не созрѣнъ.
рга(е)ргореге, велми скоро,
pra(e)putium. нешбрѣзаніе, acrouisja1,
pra(e)radio, пре(д)сияю, предозаряю,
pra(e)rado, is, прєголюю, обрию,
pra(e)rancid(us), згнили(й),
pra(e)rapid(us), бистри(й),
рга(е)гіріо, прєво(с)хищаю,
рга(е)гіріа, пребрєжиє,
pra(e)rodo, прегризаю,
pra(e)rogo, as, прєд врєменє(м) плачу,
pra(e)rogatiua, преимѣте(л)ство, преимуще¬

ство преизящє(с)тво, до(с)тоин(с)тво
pra(e)rumpo, is, ра(с)тє(р)заю,
pra(e)rupt(us), ра(с)те(р)занъ, стрє(м)ни-
тєлє(н),

рга(е)гир1е,прудно, неи(з)брежнѣ2, стрє(м)-
ните(л)нѣ,

pra(e)s, dis, емецъ, спору(ч)никъ,
pra(e)sagi°- прєчую, прєчувствую, презна-

мєную,
pra(e)sagior, тожъ3,
pra(e)sagium, prafe)sag[i]tio, пречув(с)-

твие. пророкование,

pra(e)sagus. прєчувствующи(й), пророкую-
щи(й)4,

pra(e)sanasco, предуздравляюся,
pra(e)sanat(us), предуздравленъ, и(с)цѣ-

ленъ,

pra(e)scateo, преи(с)тѣкаю6, преи(з)оби«
лую,

pra(e)scio, предвѣмъ,
pra(e)scientia, предвидѣніе,
pra(e)scisco, is, предвѣмъ, предузнаваю*,
pra(e)scita, предвидѣнная,
pra(e)scius, предвидящи(й),
pra(e)scribo, is, препйсую,
pra(e)scriptio, преписаніе,
pra(e)seco, as, пресѣкаю,

pra(e)segmina. пресѣченая7, лѣтора(с)л(ъ),
pra(e)sentio, pra(e)sentisco, прєощущаю,
pra(e)sens(us), прє<вщущє(н), превидѣнъ,
pra(e)sensio, прєсощущеніє,
pra(e)sepio, огряждаю,
pra(e)sepe, is, я(с)ли, ста(й)ня,
pra(e)sepult(us), предпогребенъ,
pra(e)sertim изря(д)нѣе,
pra(e)seruio. служу,
pra(e)sideo. es, прєдстатє(л)ствую.

1 К I правильно пргдуме,(р)иіій.
2 К І немає цієї статті
3 Початкова літера п виправлена

світлішим чорнилом з латинської (р).
4 К І пре(д)ложє,нство.
6 К І помилково пр&си(т)ны(й).

1 К I и кровъ usia І!].
2 П правильно ни(з)бргжні.
3 К І маємо ще пргчувствую.
4 К І маємо ще во(л)хвующъ.
8 К І пргдпіѣкаю.
К І прг(д)познаваю.

* К І правильно пргсічгнія.
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238 pra(e)ses, dis, предсѣдате(л), H
pra(e)sidium, пре(д)статє(л)ство, помо(щ),

тве(р)диня,
pra(e)sidial is, pra(e)sidiari(us), пре(д)-

стате(л)ни(й),
pra(e)sidat(us), us, санъ пре(д)статє(л)-

ски(й)1.
pra(e)sideratio. зими пре(д)ищезанїе2,
pra(e)significo, as провозвѣщаю,
pra(e)signis, презнамени(т), нарочитъ8,
pra(e)signo, as, прознаменую4 5 * *,

pra(e)silio, пре(с)какую,
pra(e)spargo, прєтрясукА
prafe)stega. предсѣние, пре(д)притворіе,
pra(e)sterno, is, предпостилаю,
pra(e)stes, titis, пре(д)стате(л),
prafe)stigiator. чародѣ(й), во(л)шебникъ,
praestigiatrix, чародѣ(й)ница, волшеб¬

ница,

pra(e)stigia(e) aru(m). словоловленіе, ча-

родѣяніе, во(л)хвованіе,
pra(e)stigios(us), дивотворецъ, во(л)хвъ,
pra(e)stino, as, купую,

pra(e)stituo, is, (опредѣляю, пре(д)напи-
сую8,

pra(etsto, as, прє(д)стою, нача(л)ствую,
прєви(ш)шаю, совє(р)шаю,

pra(e)statuiri, pra(e)statum iri, пре(д)-
стояти,

pra(e)stand(us), прєизящни(й),
предстоятеля).

pra(e)stans. избра(н)ни(й), нарочити(й),
pra(e)stantia, преизятие, преви(ш)шеніе,
pra(e)statio, nis, воздаяніе, мзда, заплата,

pra(e)stabilis, превзяти(й), преизря(д)-
ни(й).

pra(e)stitor, даател(ъ),
pra(e)stauro as. преназидаю поновляю?,
pra(e)sto, престояте(л)нѣ8, устнѣ,
pra(e)stolor, жду, чаю,
pra(e)stringo, is, предвяжу, стѣсняю,

туплю,

pra(e)struo, презижду,
pra(e)struct(us), презижден(н)и(й)9,
pra(e)sudo. as, потѣю,

pra(e)sul, ве(р)ховни(й), нача(л)ни(й),
старѣйшина.

pra(e)sultor, предскачущи(й),
pra(e)sulto, предскачю,

pra(e)suls(us), слани(й),
pra(e)sum, старѣ(й)шинствую, е(с)мъ,
pra(e)sente за pra(e)sentib(us). на(с)тоя-
щаго времене1,

pra(e)sentia, а(е), лица быстрие, бытие2,
pra(e)sento as, представляю,

pra(e)sentane(us), дѣ(й)стве(н)ни(й), из¬

вѣстнѣй),
pra(e)sentari(us). на(с)тоящи(й),
pra(e)sumo. is, предприє(м)лю, непщую,
pra(e)sumpt(us), прєдприяти(й), превзя-

ти(й)3, //
238 pra(e)sumptio, пре(д)приятие, самомнѣ-
8В- ніе

pra(e)sumptum, тожъ,

pra(e)suo, is, (обшиваю,
pra(e)tego, is, покриваю,
pra(e)tendo is, протязаю, за(с)тѣняю,
предемлю, показую,

pra(e)tener, млади(й),
pra(e)tento, as, изкушаю, (ощущаю, пре(д)-
кушаю,

pra(e)tentat(us), us, «ощущеніе,
искушеніе

pra(e)tenuis, прето(н)ки(й),
pra(e)tepeo, es, согрѣваюся,
pra(e)ter, развѣ, свѣне4,
pra(e)terago, преджену,
praeterbito, as, предиду,
prafejterduco, is, мимоведу,
pra(e)terea, к сему,
pra(e)tere(o], мимоиду,
pra(e)tereor, тожъ, минаю,

pra(e)terequito, as, приминаю8,
pra(e)terferor, мимоиду,
pra(e)terfluo, мимоплину,
prafe)tergredior, прехожду,
pra(e)terlabor, то(ж), прєплаваю,
pra(e)termeo, претѣкаю, мимоиду,
pra(e)termitto. (оставляю8, ©пущаю,
pra(e)termiss:o, «оставленіе,
pra(e)termonstro. предпоказую?,
pra(e)ternauigatio, преплаваніе,
pra(e)terpropter, иныя ради вини, а не

сея.

1 К І помилково пре(д)стате(л)ны(й).
К І преищгзаніе; П пре(д)истязанїе.

3 К І немає цього слова.
4 К І помилково пргзнаменую.
5 К I претрасаю.
8 К I правильно пренаписую.
? К І немає цього слова.
8 К I пре(д)стате(л)н'Ѣ.
К I правильно презиждемы(й).

1 К І перед цією маемо ще статтю рга(е)-
sens настоящій.

2 К I правильно лица бытіе.
8 К I правильно пре(д)взятїй.
4 К І немає цього слова.

8 Пор. К I премынаю.
8 К І помилково (в(т)ставляю.
? К I пре(д)показаю; у К I маемо ще

статтю pra(e)ternauigo прєплаваю
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pra(e)teo, is, претираю1,
pra(e)terrado, is, престругую, прескроб-
ляю, преголюю2,

pra(e)terquam, развѣ,
pra(e)terueho, is, мимо везу,
pra(e)terctio, мимовєзєніе,
pra(e)teruerto, превращаю,
pra(e)teruolo, прелѣтаю3,
pra(e)texo, is, покриваю, претикаю,
pra(e)textum, лицемѣрная вина, покрове-

ніе,

pra(e)textat(us), ризою изме(ч)та(н)ною
кра(с)ною содѣянъ, ми(р)зкогливи(й)4 5,

pra(e)timeo, боюся ве(л)ми,
pra(e)tingo, is, сомачаю прежде,

pra(e)tor, ris, воевода, на(с)тоятел(ъ), су¬
ди я, вождъ,

239 pra(e)tori(us), на(с)тояте(л)ни(й), И

pra(e)torium, прето(р), домъ судебни(й),
prafe)torian(us), воинъ прето(р)ски(й).
pra(e)toriti(us), преторски(й),
pra(e)tura, преторство, нача(л)ство,
pra(e)tort(us;, скручони(й), сличенъ6,
pra(e)trepido, as, трепещу,
pra(e)trepid(us), трепетенъ,
pra(e)trunco, is, <о(т)сѣиаю,
pra(e)tumid(us), налощенъ®,
prafejualeo, pra(e)ualesco, преодолѣваю,
преимѣю,

pra(e)ualentia, премаганіе, преимѣте(л)-
ство7,

pra(e)ualid(us), а, u(m), преси(л)ни(й),
крѣпкщ'й),

pra(e)ua!ide, преси(л)но,
pra(e)ualleo, es, шстѣняю, огряждаю®,
pra(e)uaricor, пре(с)тупаю, без(з)аконую,
pra(e)uaricator, преступникъ, без(з)а-

конъни(й)8 *, лицемѣрни(й) соглаго(л)-
никъ,

pra(e)uaricatio, преступленіе,
pra(e)ueho. превожу,
prafe)uello, is, исто(р)гаю10,
pra(e)uelo. as, закриваю,

pra(e)uelox, скори(й) зѣло,

pra(e)uenio, предваряю, (пред)иду1,
pra(e)uent(us), us, предвареніе.
pra(e)uerbium, нарѣчіе,
pra(e)uefrjto, is, предиду, -варяю,
pra(e)ueto, as, заповѣдаю, завѣщаваю.

pra(e)uideo, es, прєвижу2,
pra(e)uis(us), провидѣнъ,
pra(e)uitio, ра(с)тлѣваю, скажую,
pra(e)uincio, связую,
pra(e)ui(us), предидущи(й),
pra(e)umbro, as, осѣняю.

pra(e)uolo,. as, прелѣтаю,
pra(e)uro, is, юпаляю

pra

pragmatic(us), прѣнословецъ3, дѣлате(л),
pragmaticum, дѣла4, вещъ, дѣло,

pragmatica(e) sanctiones, веленіе или

уставъ и подпи(с) иарски(й),
pramnium uinum, вино сладкое,

pramnion, каменъ инди(й)ски(й),
prandium, prandiolum, собѣдъ, обѣдецъ,
prandeo, es. pransito, as, обѣдаю,

prans(us), юбѣдавши(й),
pransor, обѣдникъ, го(с)т(ъ),

239 pransori(us), юбѣдни(й), //
3B

prasin(us), зєлени(й),
prasoides, топизи(й)6 каме(н),
prasocurides, чє(р)вие в капустѣ,
pratum, pratulum, травникъ, травни-

чокъ,

pratentis, травничє(с)ки(й),
prau(us). зли(й), лукави(й), стропо(т)ни(й),

прави(й)®,
prauissim(us), презлобни(й),
prauitas, кривина, злоба,
praue, стропо(т)но, киверно?. лукаво,
превращеннѣ,

praxibul(us), ари(н)скоеь воєводство,
судилище,

praxis, дѣ(й)ство,
pre
ргесіа(е), гро(з)диє презрѣн(н)ое,
precor, aris, молю, прошу,
precator, моли(т)вен(н)икъ, просите(л),

1 К І помилково npetnepo.
2 K І прескробу, пре(с)тругую,

проголюю.
3 K І прелютую.
* K І помилково ме(р)зиглаголы(в)

[?], П правильно морзкагливый.
5 К І слячены(й).
8 К І правильно напищенъ.
ї К І преимѣніе.
8 К І (ьгражъдаю, (лспгіняю.
К І правильно бе(з)законникъ.

10 К І маємо ще прето(р)гаю.

1 К і немає цього слова.
2 К I правильно провижъду.
8 Пор. П прѣнословницы.
4 П пря.
6 К І помилково топозїй; П

правильно топазій.
fi К I стропо(т)ный, злій, лукавій;

останнє слово правильно в П

кривой.
7 К І немає цього слова; П тут маемо

косвенна), хоч потрібно, можливо, коварно.
8 П правильно аѳинское.
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precatio, precis, млтви1, мленіе, прошеніе,
precari(us), умоленъ,
precario, умолите(л)нѣ,
premo, is, ти(с)ну, гнету, сти(с)каю,

<о(с)ко(р)бляю,
pressus, а, um, сти(с)ненъ, <вско(р)бле(н),
pressus, us, сти(с)неніе, туга, печал(ъ),
presso, as, чти premo,
presse, тѣсно, пєчално,
pressori(us). ти(с)щани(й), ... ти(с)ка2,
prepon, подобающее,
presbyter, презвите(р), ста(р)ши(й),
prester, зми(й),
pretium, цѣна, заплата, пѣнязѣ,

precios(us), многоиѣн(н)и(й), драги(й),
че(с)тни(й).

preciose, драго3,
pra(e)ciositas, многоцѣн(н)ост(ъ), дра-

го(с)т(ъ),
ргі
ргіареіоп, фиялокъ багря(н)ни(й),
pridem, мало пред ти(й)4, симъ,

primfus), перви(й),
prima(e), aru(m), первста5 6,

primo, primu(m). первие, во пе(р)ви(х),
primari(us), преднѣ(й)ши(й), кня(з),

вождъ®,
primas, tis, предни(й), нача(л)никъ,

ипа(р)ха,
primat(us), первство,
primani, первого по(л)ка вои,
primores, преднѣ(й)шии, про(д)кове,
primlajeu(us), первовѣчни(й),
primiceri(us) предии(й) слуга,
primig^nitus), primigen(us). пєрворо(д)-

ни(й).
240 primitiufus), первошбразни(й), //

primipara, пєрвородица,
primi p il (us), начальникъ пє(р)вого по(л)-

ка

primipilaris, тожъ и сотникъ,

primipotens, первомощни(й),
primiter, первѣе,
primiti(us), предни(й),
primfiti]a(e), начато(к), пе(р)ви(й) пло(д)

вся(к),
primodum, во пе(р)ви(х),
primogenit(us), перворо(д)ни(й),
primordium, начало, початокъ,

1 К I правильно молитва.
2 К I о(д) ти(с)ка.
3 К I маемо ще и проч:.
4 К I правильно ты(м).
6 К I пг(р)в&(н)ства.
6 К I прг(д)н'Ѣши(й), вожъдъ, князы.

princeps, кня(з), вождъ, пефМй)1,
вл(д)ка,

principalis, нача(л)ни(й), влдчни(й),
principalitas, нача(л)ство,
principat(us), тожъ,
principaliter, го(с)подстве(н)нѣ, вл(д)чски,
principium, начало,
principio, искони, вначалѣ,
principfiJalis, нача(л)ни(й), пре(д)ни(й),
priorsum, на предѣ.
priscus, ветхи(й), древни(й),
prisce по древнему, по (с)тарому,
pristin(us), pristinalis, древни(й), давни(й),
pristis. fa(e)m: g., сикавка риба,
priuignus, пасербъ или пасимокъ2 |1],
prius, а, u(m) пе(р)вѣ(й)ши(й),
prius, aduer., пе(р)вѣе,
priusquam, прежде даже,
priu(us), priuat(us), ©собливи(й)3. сво(й>

стве(н)ни(й), ' і
priuatim, (особъ, наединѣ,
priuo, as, лишаю, (обнажаю, (о(т)имаю,
priuat(us), а, um, лишенъ4,
priuatio, лишеніе,

priuilegium, грамота свободная, уставъ,
законъ (особи(ч)ни(й),

priuilegiari(us), зако(н) имущи(й)
свободной),

рго, предъ, за, по, ради, вмѣсто,
proa(e)difico, as, назидаю,

proagogion, на блудъ приведеніе,
proautor, ris, родител(ъ),
proau(us), прадѣдъ,
proauuncul(us), прабабни(й) братъ,
probatica piscina, совчая купел(ъ),
problema, предложеніе,
proboscis, dis, но(с), усяца(л)ница5,
probrum, поношеніе, блудъ, сту(д), по¬

ной?),
probros(us), безче(с)тни(й), безстудни(й),
prob(us), probissim(us), добри(й),

преблги(й), И
240 probe, probiter, добрѣ, преподобно,

probitas, tis, блгостини, преподобне,
probo, as, хвалю, похваляю, и(с)кушаю,
proband(us), искуситє(л)ни(й),
probat(us), probabilis, искушенъ, похва¬
ленъ

1 Пізніше виправлено іншим почерком
світлішим чорнилом на пр&(д)ни(и);
П пре(д)нїй.

2 П пасынокъ.
3 П шсобичный.
4 П вище маємо ще статтю priuans

лищающій. _

6 П маємо ще вказівку За(х). д.
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probator, искусител(ъ),
probatio, искушеніе,
probabiliter, увѣщате(л)нѣ, подобои(с)-

ти('н)нѣ,
probabilitas, исти(н)ноподобие,
profclapis, єдиноплеме(н)ни(й).
procedo, is, по(с)тупаю, и(с)хожду,
processio, nis, processus, us, исхождєніє,

proceleusmatic(us), провєлевмати(ц)ки(й)
[!J, стєпє(н) (й(т) чтире(х) словъ кра(й)-
ни(х)1,

procello, is, потрясаю, извращаю,разоряю,

procella, а(е), буря, во(л)неніе,
procellos(us), буренъ, во(л)нени(й), во(л)-

нующи(й)ся,
procer(us), procellul(us), високъ, превисо-

ки(й),
procere, високо, до(л)го
proceritas, висота, до(л)гота,
proceres, воєводи, ви(д)кове2, пре(д)нии,

. procerit(us), злодухновенъ,

prosestrium, прєдградиє, пре(д)домие,
prochemasis, знаменіе бури,
prochetos, за jassilago,
prochiron, скорописє(ц),
prochites, сосудъ же(р)твенъ,
procido припадаю,
procidentia, припаденіє,
procidu(us), припады(й),
ргосіео, призиваю,
procingo, is, препоясую, готовлю,

procinct(us), us, приуготованіе,
procio, is, (осуєчаю.
procito, as, зову,
proclamo, as, проглашаю,

proclamator, прово(з)гласитє(л),
proclino, as, приклоняю

proclinat(us), приклоненъ,
proclinatio, приклоненіе,
proeliuis, приклоненъ,
procliuiter, приклоне(н)но,
procliuitas. прикло(н)но(с)т(ъ),
proco, as, безстудно желаю. похо(т)ствую,
прошу,

procax, скори(й), безстудни(й), блудни(й),
procacitas, блудъ, неси(т)ство, нечис¬

тота,
241 procaciter, блуднѣ, скве(р)но, //

procus, безстудни(й) жени(х),
procoeton, предпокоѣще,
proco(n)non, ячме(н)ная каша,

_

proconsul, анѲипа(т), Дѣя(н), гі.

/ П правильно прокелевсматикій,
степень а>(т) четыре(х) слогъ кратки(х).

2 П правильно вл(д)кове.

proconsulat(us), us, анѲипа(т)ство
proconsularis, анѲипа(т)ски(й),
procrastino, as, (о(т)лагаю, продо(л)жаю,
procrastinat(us), а, u(m), (о(т)ложенъ, про¬
долженъ,

procrastinatio, со(т)ложеніе,
procreo, as, раждаю,

procreator, родитє(л),
procreat(us), рожденъ,
procresco, is, во'зра(с)таю,
procubo, as, возглягаю,

procubitor, стражъ,
procudo, is, кую,
procul, далеко,

proculco, as, попираю,

proculcatio, попраніе,
proculio, is.~ обѣщаю.
procui(us), снъ,

procumbo, is, припадаю, лежу,
procuro, as, тщуся, строю,
procurator, строител(ъ). тщате(л),
procura tori (us), строите(л)ни(й), тщали-

ви(й)1,
procuratrix, строитє(л)ница,
procuratio, строеніе, жертва,
procurro, as, предтеку, -бѣгу,
procurs(us), претеченіе2,
procurso, a s, истѣкаю, избѣгаю,
procursatio, nis, избѣженіе,
procuru(us), криви(й)3,
procion, звѣзда ме(н)шая пєсия4 *,

prodeambulo, похожду. хожду,
prodeo, исхожду,
prodictator, строител(ъ), нача(л)никъ,
prodiga(e) hostia(e), всесожженія,

prodigiu(m), знаменіе, чудо,
prodigiator, волхвъ,
prodigios(us), prodigialis, чудни(й),
prodigiose, prodigialiter, чуднѣ,
prodigo, is, изнуряю, и(с)тр(о)шаю само-

чи(н)нѣ,
prodigus, лотига, изнурите(л) имѣнія на

сладки(х) пища(х) и пития(х) и кощу(н)-
ства(х),

prodige. изнурите(л)нѣ, преиз<вби(л)нѣ,
prodigitas, prodigentia, изнуреніе пре-

изобитокъ6.

1 К I тщаливы(й), строите(л)ны(й).
2 К I правильно пре(д)теченіе; у К I

нижче цієї маемо ще статтю procursio
избѣженіе, истеченіе; П вище

praeurens пре(д)бѣжащій.
3 К І нижче маємо ще статтю proc(us)

безстудны(й).
4 К І звѣзда песяя ме(н)иіая.
8 К I правильно преизбытокъ.
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241 prodi(us), далечае, //
3B prodo, is, издаю, предаю, (оглашаю,

prodit(us), a, um, преданъ,
proditor, предате(л),
proditio, преданіе,
prodromlus), предитєча,
produco, произвожду, продо(л)жаю,
product(us), произведенъ, продолженъ1,
producte, протяжен(н)Ѣ,
productio, продолженіе, пробавленіе,
productilis, протяжен(н)и(й),
profanus, ми(р)ски(й). сквє(р)ни(й),
profano, as, сквє(р)ню, тлю,

profanat(us) (оскве(р)ненъ,
profanatio, (оскве(р)неніе, ра(с)тлѣніе,
profari, изрєщи, изглати (?J2,
profat(us), a, um. изрєче(н)ни(й), изгла(н)-

ни(й),
profat(us), us, profatio, изреченіе,
profecto, вои(с)ти(н)ну,
profero, произношу, ИЗЯВЛЯЮ,
prolat(us), произнесенъ, прои(з)гланъ,
prolatio, (о(т)ложеніе, произнесеніе,
profest(us), a, um, нето(р)жественъ, по-

вседневє(н),
proficio, пре(д)успѣваю, по(с)тупаю,
profect(us), us, преуспѣяніе,
proficiscor, is, путше(с)твую,
profect(us), B пу(т) ШЄ(д)ши(Й)3,
profectio, в пу(т) ше(с)твѣе,
profectiti(us), пу(т) ше(с)твующи(й),
profindo, is, исцѣпляю, ра(з)дираю,
profiteor, исповѣдаю, научаю,
professor i (us), учитє(л)ски(й),
profligo, as, поражаю, поганяю,

profligat(us), прогнанъ, пораженъ4 *,

profligator, поразител(ъ),
profligo, is, многоборюся,
proflo, as, продимаю.

proflat(us), us, продмєніе,
profluo, is, состѣкаю6,
profluens, истѣкающи(й) и(с)то(ч)никъ,
profluenter, изсобилно,
profluentia, изсобылие, гланіе,
proflu(us), прѣснотекущи(й),
profluuium, теченіе, токъ,

proffojre, во(с)по(л)зовати,
profugio, избѣгаю,
profugus, избѣгши(й), бѣгунъ,
profugium, прибѣжище,

1 К І немає цього слова.
2 К І помилково изясты; П и(з)глаго-

лати.,
3 К І помилково в(ъ) путош.е(д)іиы(й).
4 К I пораженъ, прогнанъ.
8 К I правильно истѣкаю.

242 profundo, is, разливаю, //

profus(us), разлиянъ, иждивающи(й)1,
profuse, преи(з)лиш(ш)е, безмѣрнѣ,
profund(us), глубоки(й), та(й)ни(й)2,
profunditas, profundum, глубина, бездна,
progemmo, as, пронииаю, испущаю пупи#,
progener, вну(ч)чи(нъ)4 мужъ,
progenero, as, раждаю,

progeneratio, рожденіе,
progenies, родъ, племя, КОЛѢНО,

progermino, прозябаю, изращаю,

progero, is, изношу,
progigno, раждаю.
progenit[o]r, родителъ,
prognare, явѣ,
prognariter, дерзнове(н)нѣ, смѣле,
prognat(us), рожденъ, снъ,

prognosis, провидѣніе, прозрѣніе,
prognosticon, знаменіе будущи(х),
progredior, по(с)тупаю, похожду,
progressio, по(с)тупокъ,
progress(us), us, то(ж), по(с)пѣхъ,
progymnasmata, предученія6,
proh, ахъ,

prohedrus, і, предсѣдате(л), на(с)тояте(л),
prohibeo, es, возбраняю, заповѣдаю,
prohibitor, ris, возбранитє(л),
prohibitori(us), возбраните(л)ни(й),
proijcio, вергаю, покидаю®,
proiect(us), (о(т)верженъ,
proiectiti(us), покидокъ,
proiecta, протяжє(н)ная в здании,

proiect(us), proiectio повє(р)женіе,
proiecto, as, ш(т)мѣтаю и тожъ,

projectura, призданіе, прикровие,
ргоіп, за се, потому,
proinde, то(ж), сего ради,

prolabor, припадаю,
prolaps(us), падши(й),
prolapsio, падение,

prolato, as, разширяю,

prolatat(us), разширенъ,

prolatatio, разширєніе,
prolepsis, предвареніе, преиманіе,
proles, плодъ, ищадия, родъ,

proletari(us), худи(й), убоги(й),
prolibo, прежде вкушаю.

1 К І тільки розлянъ.
2 К І немає цього слова.
3 К І тільки проницаю.
4 Надрядкове ч виправлено з невираз¬

ного знаку; ч в рядку із н іншим

почерком світлішим чорнилом.
6 К І правильніше пре(д)(обученїе;

П пре(д)(обуч&нїь.
К І помилково а>(т)кидаю.
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prolitio, is, prolecto, as, привлекаю, при-
вабляю,

242 prolectibile, прилуда, повабъ, H
вв- prolix(us), протяженъ, до(л)ги(й),

prolfi]xitas, до(л)гота,
prolixe, протяже(н)нѣ,
prologus, pfologium, предословие,

prolongo а5,_продо(л)жаю,
proloquor, изглую,~провѣщаю,
proloquiu(m), предгланіе,
prolufbjium. похо(т), желаніе,
proludo, предиграю, пре(д)борюся,
prolusio, proludium, предиграніе, предбо¬

реніе
prolugeo, (оплакую,
proluo, (оплакаю, (омиваю,

prolut(us), (ОМИТИ(Й),
proluuies, proluuiu(m), помитие, токъ,

prolyta(e), aru(m), преуспѣвающи (и)1 в

учения(х),
promano, as, истѣкаю,

promatertera, прабаби се(с)тра,
prom[e]llere, прю продо(л)жити,

promercalia, promercium, купля,

promereor, eris, заслугую, блготворю,

promerens, блготворяши(й),

promeritum, блгодѣтел(ъ), заслуга,

promico, as, бли(с)таю(с),
promineo, вибѣгаю, и(с)хожду, прояв¬

ляю^),
prominens, исходящи(й), являющи(й)ся,

и(з)да(т)ни(й),
prominens, изда(т)но(с)т(ъ), изявленіе,
prominul(us), указующи(й)ся,
promisco, is, смѣшаю2,
promisc[u](us), смѣшенъ,
promiscue, смѣше(н)нѣ,
promitto, is, (обѣщаю,
promissio, promissum, (обѣтъ, (обѣщаніе,
promnestria, сваха,

promo, is, точю, добиваю, прои(з)ношу,
prompto, as, тожъ,

prompt(us), а. u(m), готовъ, скори (й), бо (д)-
ри(й)3,

prompte, готово, спѣшно, усе(р)дно4,
promptuari(us), хранилищни(й),
promfpjtuariu(m), хранилище,

1 К I правильно преуспѣвающій в на-

ученія(х).
2 К І помилково сміізаю.
8 Написано іншим почерком світлішим

чорнилом, перед ним закреслено бе(з)-
гла(с)ни(й); К І готовъ, скоры(й),
боСд)ры(й).

4 К І тільки готово.

prom[p]titudo, юстроразумие, удобство
разума на всяко рѣчие,

promus, хранищникъ, спудни(й) скуп-
никъ1,

promontoriu(m), гора приморская2,
promonstra. знаменія, чудеса,
promofujeo, подвизаю, помагаю, изво(ж)ду,
promotio, nis извєдєніє3,

promot(us), подвиже(н), во(з)движенъ,
243 promulgo, as. (оглашаю4, //

promulgator, (огласитє(л), изявитє(л),
promulgatio, изявленіе, (оглашеніе5,
promulsis, dis, медвеное брашно,
promulsidaria, сосуди того брашна,
promurale, предстѣніе,
promuscis, dis, носъ слоненъ6 7,

prfojmutuum, усчилен(н)ии пѣнязи?,
pronecto, is, сплѣтаю.

pronepos, правнукъ,
proneptis, правочника, правну(ч)ка8,
pronomen, мѣстоименіе,

pronuba, сваха,

pronubo, сватаю,

pronuncio, повѣдаю, (оглащаю9,
pronunciat(us), а, u(m), проповѣданъ,

изгланъ,

pronunciatio, преглашеніе, изреченіе10,
pronunciator, проповѣдате(л),
pronuper, недавно,

pronur(us), внукова жена,

pron(us), а, um, ницъ приклоненъ,

pronitas, приклоненіе11,
prooeconomia, расположеніе,
prooemi(um), предословие,
prooemior, предословлю,

propago, inis, лѣтора(с)л(ъ) лозная,

ви(н)ничие, родъ12, племя, колѣно, ища-

дие.

1 К І тільки хранилищъникъ, скупникъ,
П також, як К I.

2 К I гора при морю. примо(р)ская.
3 П «(з)-веденіе, возъ-.
4 К І нижче цієї маемо ще статтю

promulgatus (оглашенъ.
5 К I (оглашеніе, и(з)явленїе.
8 К I правильно слоневъ; пор. П

слоновъ.
7 К I правильно исчисле(н)ніи

пѣнязѣ.
8 К I правильно тільки правнучка.
9 К I правильно (оглашаю.
10 К I изреченіе, проглашенїе\ П вище

маемо ще статтю pronuntiatum
изреченное, и (з)глаголанное.

11 К І перед ним маемо ще наклоненіе.
12 К І немає цього слова.
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propago, as, ви(н)ничие водрузаю,
размножаю1,

propagatio, разширєніе, умноженіе,
propagat(us), размноженъ,
propagator, разширитє(л),
propalam, явѣ,
propalo, as, изявляю,
propatru(us), прадѣдни(й) братъ2,
propatul(us), явни(й), позо(р)ни(й),
prope, бли(з), в малі не,

propior, ближши(й),
propi(us). ближае,
proxim(us), ближа(й)ши(й), сро(д)никъ,
ближни(й),

proxime, ближа(й)ши,
proximitas, близкоіс)т(ъ), соро(д)стро,
proximo as. приближаюся3.
prooecto, is, прочесую,
propendiem, в маломъ времени,

propello, is. (д(т)гоНЯЮ.

propulsfus). a, u(m), прогнанъ4,
propuls(us), us, изгнаніе5 * 7,

propulso, as, о)(т)ганяю, во(з)браняю,
243 propulsatio, прогнаніе, //
aB'

propulsator, прогнате(л),
propemodum, вмалѣ не. вмалѣ,

propempticon, послѣдовате(л)ное,
propendeo, скланяюся, долѣ вишу®,
prooens(us), прикло(н)ни(й), изда(т)ни(й)2,
propense, усе(р)днѣ, доброхотнѣ,
propensio, приклоненіе, доброхотие,
propero, as, спѣшуся, тщуся скоро8,
properatio, спѣшеніе, тщан'іе,
properato, скоро®, спѣшно,
properantia, properat(us), us, поспѣшеніе,
тщаніе,

properanter, properatim, properiter,
спѣшно. скоро.

propetro, as повелѣваю,
propheta пророкъ,
prophetia, a(e). пророчество,

'

В оригіналі реєстрове слово й
переклад не в одному рядку; переривною лі- г
нією, написаною світлішим чорнилом,

'

вказано, до якого слова стосується

перекладна частина.
2
К І бра(т) прадідны(й).

8 П вище маємо ще статтю рохітит
бли(з)кое.

4 К І прогнать.
6 К І прогнаній.
8 П нижче маємо ще статтю propendens,

tis висящъ долі.
2 П и датный, тобто, може, придатний?
8 К І правильно скорю.
9 К І скорі.

propino, as, препияю до кого,

propinatio, препияніе,
propinator, препиятел(ъ),
propinquus, близки(й)1,
propinquitas, близко(с)т(ъ), сро(д)ство8,
propinque, близъ,
propinquo, as, приближаюся,
propiti(us), мило(с)тиви(й),
propitio, as, propitior, aris, шчущаю3,
умоляю,

propitiabilis, ючи(с)тите(л)ни(й). умоли-
те(л)ни(й),

propitiatio, сочищеніе, умоленіе,
propitiatori(um), святило, сочи(с)тилище®,
proplastice, es, художє(с)тво шбразотво-

ренія,
propnigeon, челю(с)т(ъ) пещная,
ргор[о]1а, а(е), прєкупе(н),
propolis, lis, вощини, прєдградиє5,
propomata, сладко(с)ти,
propono, предлагаю, представляю,
propositio, предложеніе,
propositum, прєдприятие уму, рѣчъ,
proportio, подобие,
proporro, к сему, прочее,
propr[a]etor, намѣсникъ,
propri(us), собстве(н)ни(й), сво(й)с(т)-

ве(н)ни(й)
proprietas, собство®, сво(й)ство,
proprie, propritim, собстве(н)нѣ, сво(й)-

стве(н)нѣ,
propter, ради, дѣля,
propterea, сего ради,

propudium, бєзстудство, блу(д)ница,
propudios(us). безсту(д)ни(й),
propugno, as, защищаю, заступаю,
propugnator, заступникъ,

244 propugnatio, заступленіе, //

propugnaculum, тве(р)диня, тве(р)жа,
propylfajeum, притво(р),
proqulajestor, намѣстникъ да(н) збираю-

щи(й),
prora, а(е), но(с) корабля,
proreta, а(е), proreus, корабленикъ, ко(р)-

мчи(й),
prorepo, лажу, пре(с)микаюся,
proripio, is, бѣгаю, устре(м)ляю(с)2,

1 Пор. П блйжнїй; П нижче маемо ще

статтю propinquissimus ближайшій.
2 П сро(д)ство, ужичство.
3 К I правильно (очищаю.
4 К І пізніше іншим почерком дописано

(алтарь.
5 К І перед цим словом маемо ще и.

К І помилково свобоство.
7 К І устрг(м)ляюся, бігаю.
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prorito, as, возбуждаю, по(д)визаю,
prorogo, as, пробавляю,
prorogatio, пробавленіе,
prors(us) ве(с)ма, всячє(с)ки\
prorumpo прото(р)гаю, являюся,
proruo, is, низве(р)гаю, притѣкаю,
prorut(us), низве(р)женъ, прото(р)женъ,

prosa, а(е), глание вѣти(й)ское, рѣчъ,
prosaic(us), вѣти(й)ски(й). непоетиче-

(с)ки(й),
prosapia, колѣно, домъ родъ,

prosapodosis, воздааніе,
prosceni(us), предпозорѣющи(й)12,
proscindo, прорѣзую сорю
proscissus, прорѣзанъ, изсоранъ,

proscissum, і, нива сора(н)ная,
proscissio, пресѣченіе, изсораніє,
proscribo, соглашаю продажное писа-

ниемъ, изгоняю,

proscript(us), соглашенъ, изгнанъ,

proscriptio, соглашеніе, изнаніе3,
proseco, as. пресѣкаю,
prosecta, oru(m), пресѣче(н)ния ча(с)ти,
prosedlej, блудници,
prosedamum, немоще(с)тво раждати ко-

не(й) и агне(ц)
proselen(us), предлу(н)ни(й),
proselytus, пришлецъ,
prosemino as, ра(з)сѣваю,
prosequor, по(с)лѣдую4 *,

proserpo, исхожду, пре(с)микаю(с),
proseucha, млтва,

prosferari, повелѣватися,

prosilio, изскакую, и(з)ра(с)таю,

prosimurium, подстѣніе

prositum, прєдумишленіє
prositium. повє(р)жєн(н)оє.
prosocer, жени дѣдъ6,
prosodia, просодия.
profs|onomasia, проименованіе,
prosopopfojeia, лица притвореніе,
prosper, prosper(us). блгополу(ч)ни(й),

дє(с)ни(й),
244 prospere. блгоде(н)стве(н)нѣв, //
вв. prosperitas, блгодє(н)ствиє7, __

prospero, as, ща(с',тю, блгополу(ч)на

творю, по(с)пѣшаю,

1 К І помилково всяче(с)кы(й).
2 К I правильно пре(д)позорищъны(й).
3 К І помилково восписанїе; П

правильно виписйн'іе.
4 К I маемо ще наслѣдую.
6 П мое& жены дѣдъ._
К І помилково блгода(р)ств&(н)нѣ.

! К І помилково блгодарствіе.

prospergo, is, сокропляю.
prospicio, prospecto as. усмотряю,

првглядаю1,

prospect(us), us, предзрѣніе,
prospectator, предзрител(ъ),
prospicientia, предвиденіе, пре(д)зрѣніе,
prospicienter, предзрѣннѣ,
prospecte, смотреливно, ра(з)судно.
prospicu(us), позорищни(й), сопа(с)ни(й),
prospiro, as, дму, со(т)дихаю.
prostasis, предстате(л)ство,
prosterno, is, поражаю, поклоняю(с),

ни(з)лагаю,

prostfhjesis, приданіе,
prostituo, is, блудниче(с)твую, на блудъ
представляю плотъ, проблужаніе2,

prostitu(us), проблуженъ,
prostibulum, блудница, блудилищє,
prosto, as, то(ж), что8 prostituo4, предстою,

prosubigo, is, подкопую,
prosum, по(л)зую,
prfojsumia, а(е), ладия,

protasis, предложеніе
protego is, закриваю, за(с)тупаю6,
protector, покровител(ъ), защи(т)никъ,
protect(us), покрове(н), защищенъ,

protectio, nis, protect(us), us, покровъ,

защищеніе,

protectum, тожъ,

protelo, as, возбраняю,
protelum, і, снужници* налєжаніє,
protempore, временъ7,
protendo, is, протягаю,
protenftj(us), протяженъ, просте(р)т(ъ)8,
proten(us), далече,

protermino, as предѣли ра(з)ширяю,
protero, is, сотиряю, поражяю,
proterreo, es, устрашаю, ужасаю,

proteruia, a(e), де(р)зост(ъ). гордо(с)т(ъ),
високоумъ9

proteruitas, тожъ, високоумиє,

proteru(us). проде(р)зивъ, високоумни(й).

1 К I маемо ще призираю.
2 К I правильно проблужаю.
3 К І замість цих слів маемо зри.
4 В оригіналі частину слова написано

кирилицею простит-.

6 К I заступаю, покрываю.
,! П снузници.
7 К I правильно временемъ.
8 К I неправильно написано переклад

з наступної статті далече а відповідне

реєстрове protenus пропущено.
9 K І проде(р)зно(с^), го(р)дост(ъ),

високоумїе.
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proterue, proteruiter, дерзно1, ра(с)пу(с)-
тнѣ4,

proteruio, is, сверѣпЬю, безчиную,
protestor, aris, засвѣдите(л)ствую,
protestat io, за(с)в ѣдите(л )ствован i e,

prothesis, предложеніе,
prothima, куреніе, курява,

245 prothimia, блгостины, //
prothyris, dis. кроква,
prothyrum, предсѣніе,
protin(us), внезаапу, абие,
protion, чемерица чо(р)ная,
protocolum, книга горо(д)ская,
protogonon, стокро(т) трава,
protogonos, пе(р)вородни(й),
protollo, is, продо(л)жаю, помикаю,
protomarthyr, первомученикъ,
protomysta, епи(с)копъ,
protono, as, пе(р)воспѣваю,
protonotari(us), пе(р)вокнижникъ,
protoplast(us), a, u(m), первозданъ,
prototoeos, первородица,
prototom(us), первовѣченъ*,
prototypon, первоюбразное,
protraho, is, потягаю4, продо(л)жаю,
protract(us), протяженъ5 6, продо(л)женъ,1
protreptic(us), накачате(л)ни(й),
protrimenta, oru(m), брашна сотре(н).

ная,

protropon, ме(т)с, вино сладкое,

protrudo, is. рию, возражаю,
protutela. за(с)тупленіе,
proturbo, as, рѣю, (»(т)рѣяю. изганяю,
protypus, изюбражен(н)и(й),
proueho, is, изношу, возвожду,
prouenio, изхожду, во(з)ра(с)іаю,
prouent(us), us, возрастъ, приходъ,

prouerbium, притча,
prouideo, es. prouiso, предзрю,
prouis(us), а, um, предзрѣн(н)и(й), про-
видѣнъ,

prouis(us), us, prouisio, предзрѣніе,
prouisor, предвидите(л),
prouidentia, предвидѣніе, предзрѣнів,

смо(т)реніе7.
prouidenter, смотрите(л)нѣ,
prouisor. ris, провидящи(й),
prouid(us), прозо(р)ливи(й), смо(т)реливъ.

prouide, прозо(р)ливѣх,
prouincia, юбла(с)т(ъ), страна,
prouincialis, юбла(с)тни(й), юбладате(л)-

ни(й),
prouinciatim, по юбла(с)те(х),
prouiuo, is, до(л)гожитє(л)ствую,
prouoco. as, призиваю, раздражаю,
prouocator, призи вател(ъ), раздражи¬
те^),

prouocatori(us), призивате(л)ни(й)2 3,

раздражающей),
prouocatio, иззиваніе, раздраженіе,

245 prouolo, as, излѣтаю, //
зв*

prouoluo, is, ©(т)валюю,
prout, яко,
proxeneta, а(е), посредникъ, ходота(й),

сватъ,
proxenetria, а(е), сваха,

proxeneticum, свашное да(р),
prudens, разумни(й), бѣгли(й), и(с)ку(с)«

ни(й),
рги
prudentia, искуство, премудро(с)т(ъ),

разумъ*,
prudenter, искусно, мудро,
pruina, слана, мра(з), слан(ъ),
pruinos(us), слани(й), мразни(й),
pruna, угл(ъ) горящъ,
pruneol(us), грибъ,
prun(us), слива древо,

prunum, слива ©вощъ,
prunetum, сливина, сливни(й) садъ,

prufrijo, све(р)битъ мя, чешу,
prurit(us), us, све(р)бъ,
prurigo, nis, све(р)бя(ч)ка,
pruriginos(us), све(р)бя(ч)ку имущи(й),
prymnesium, ве(л)будъ, уже,
prytanis, подвоеводство,
psa
psaltes, psaltrius, фало(м)никъ, пѣвецъ,
psaltria, спѣва(л)ница4, фало(м)ница,
psallocytharista(e), гуслници,
psallo, is, пою, спѣваю,
psalma, пѣніе, пѣсн(ъ),
psalmodia, то(ж), пѣніе,
psalm(us), фаломъ,
psalterium, фа(л)тиръ,
pse

1 К 1 да(р)зостно.
2 К І помилково распуспуст.нЄ. .

3 К I пг(р)вос1іч&нъ; П первовёченъ.
4 К I правильно протягаю.
8 Пѳр. П протйгненъ.
6 К I правильно месть.
! К I провидЄнїе, смотреніе.

1 К I смо(т)реливне, прозо(р)ливЄ.
2 К I правильно призивающі(й).
3 К I искуство, разу(м), прему(д)-

рост(ъ); у К 1 перед цим перекладѳи
пізніше іншим почерком дописано му(д)-
рованіе.

4 К І спЄвате(л)ница.
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pseca3, dis, капля1,
psegma, tis, (отреби зятии2,
psemes, комарѣ, че(р)вие,
psephisma, tis, веленіе, заловѣд(ъ),
psephopa[e]cta(e), кощун(н)ики, вол¬

шебники,
psephos, і, жребыи,
pseudos, ложъ,

pseudisodomon, неравностѣніе,
pseudobunion, репничокъ трава,
pseudocato, лжекатонъ,

pseudodicta[m]num, єлєни(й) коре(н)
трава,

pseudomenos syllogism(us), ложни(й)
силло^и(с)мъ3,

pseudographia, а(е), лжеписаніе,
pseudopatfhjes, гроздиє лѣсное трава,

246 pseudoporticus, та(й)ни(й) притворъ4 *, //
pseudopropheta(e), лжепророци.
pseudotfhjyron, та(й)ная дверъ,
pseudul(us), ложни(й) слуга,
psylotlhjrum, ма(с)т(ъ) же(н)ская, пе-

ре(с)тупъ бѣли(й),
pso
psole, удъ,

psora, струпъ све(р)бящи(й),
psoricon, ма(с)т(ъ) на све(р)бящи(й)

струпъ,
psorios[i]s, тве(р)дост(ъ) све(р)бящия

мо(н)ныб 7,

psoropnthalmia, свербенів виждовъ,

psy

psymmythium, ма(с)т(ъ) 4'и(м)ми6ав»
psyt Іа, плащка? риба,
psyttac(us), папуга птица,
psyche, со(т)меницвѣтъ8 трава,
psychium, че(р)ное,
psychrolutres, зи(м)нокупа(л)ни(й)#,
psychomanteum, во(л)шебница,
psychotrophum, буквица,
psychfojuacos, зри helxine,
psychrola. а(е), зи(м)ною водою миющи(й)-

ся.

1 К I маемо ще до(ж)дъ.
2 П правильно златїи.
8 Пор. К I си(л)лоисмъ.
4 К І нижче маемо ще статтю pseudour-

banum дво(р); П pseudourbana a(e)dificia
красній двори.

5 К І помилково ж мо(н)на; П
правильно мо(ш)ны.

8 К 1 помилково ^амьмиЬа ма(ст).
8 Пор. К І пляшка.
8 К І (о(т)мень цвѣтъ.
9 В оригіналі літера з латинська [«];

К І правильно зимнокупаны(й).

psychrophob(us), зи(м)нія боящи(й)ся.
psyctalia, родъ смоковницъ1,
psydracion, кра(с)ти, струпи,
psyllon, пси(й) лє(н),
psy[t]hia, вино сла(д)коє, лоза,

psy[tjhium passum, сух(в)а,
Р*
ptarmica, а(е), кихавецъ трава,

ptarmon, киханіе,
pte, сложное2 приложеніе,
ptera, щити,

pterion, струсее перо трава3,
pteris, папорот(ъ)4 трава,

pterigiu[m], вре(д) сочни(й), заногтица,

pterna, а(е), ча(с)т(ъ) по(с)тава корабе(л)-
ного нижшая,

pterix, бубрега,
ptysana. а(е), ячмен(н)ая каша,

ptysanarium, то(ж)6, сосудъ тоя каши,

ptochotlhjrophia, нищи(х) жилище®,
ptyas, dis, родъ зми(й),
ptynx, похищающая птица?,
pub
pubes, лоно, мо(х), младенецъ,
pubeo, es, pubesco, is, обра(с)таю, мла-

дє(н)че(с)твую,
pubertas, зара(с)таніе, младє(н)че(с)тво,
public(us), народни(й), явстве(н), ми(р)-

ски(й), //
246 publicum, явное, народное,
30

publico, as. соглашаю8, народовѣщаю,
поблуждаю9,

publi[c]atio, (оглашеніе, народовѣщаніе,

добръ на цря взятіе,
publican(us), митаръ,
publice, явѣ,
publicola, люде(й), мира за(с)тупникъ,

чтите(л),
publici(us), лю(д)ски(й), народни(й),
pud
pudet me, сра(м)ляюся,
pudens, стидищи(й)ся10,
pudenter, студнѣ,

1 К І помилково смоковныкъ.
2 В оригіналі закреслено літеру є в

суфіксі; К І сложное.
3 К І немає цієї статті.
4 К І помилково папоро(ст).
6 К І після нього маємо ще иготь.
® К І помилково prochodochium, рго-

chodrochium нищилище.
7 К І птица похищающая.
8 К І також помилково соглашаю;

П правильно (оглашаю.
9 Пор. П проблу(ж)даю.

10 Пор. П стыдйщіись.
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-pudend(us), студни(й),
pudibilis, pudibund(us). стидящи(8)ся,
pudibunde, сра(м)но,
pudefio, стиждуся,

pudic(us), стидни(й), сра(м)ни(й),
pudice, студнѣ,
pudicitia, стидѣніе1, сра(м),
pudor, ris, стидъ, срамота,
pudoricolor, стидни(й), кра(с)ни(й)а,
puer, (отрокъ3,

puercul(us), ДИТЯ(Т)КО4 *,

puerpera, породѣля,
puerperus, породѣлни(й)6 7,

puerperium, порожденіе ©(т)рочате,
puerilis, дѣтски(й),
pueriliter, дѣтско,

puerilitas, дѣтство,
pueritia, а(е), тожъ, юноше(с)тво,
puerasco, is, дѣтствую,
puell(us), дитя, ©трочищъ,

puellula, (отроковица,

puellarifs], <втрокови(щ)ни(й),
puellariter, ютрокови(ч)нѣ,
puellasco, is, (отрокови(ч)ствую,
pug
pugil, ПОДВИЖНИКЪ, поборитє(л)®,
pugilat(us), pugilatio, побореніе?, стра-

да(л)чє(сїгво.
pugilice, pugilare, гюборите(л)нѣ8,
pugio, nis, сулица
pugiuncul(us), тожъ9.

pugia вика по(л)ная трава.
pugna, бран(ъ), рат(ъ),
pugno, as. ратую. воѣ(н)ствую, бію(с),
pugnans, ратуюши(й).

47 pugnat(us), us. ратованіе, II

pugnator, ратникъ, воинъ, борецъ,
puenax. борите(л), воинъ храбри(й)10,
pugnatori(us), ратни(й), вое(н)ни(й),
pugnacitas, любобореніе,
pugnaciter, люборатнѣ,
pugnaculum, тве(р)диня,
pugnus, горст(ъ). пяс(ъ)т(ъ),
pugill(us), пя(с)тица,
pugillares, дщици к писанію,

1 К І студінїе
2 К I красны(й) ,хстыдны(й).
3 П маемо ще дит&.
4 П перед ним маемо ще отрочь.
6 К І немає цієї статті.
6 К І немає цього слова.
7 П бореніе.
8 К І страда(л)ческы(й) (помилково)

-борипіе(л)ні.
9 К І маємо ще pugia.
10 K І храбръ.

pugillaris, дщични(й),
pugillare, страдалче(с)ки(й),
pugillatori(us) пя(с)тию биеми(й),
pul
pulcer, pulcralis, кра(с)ни(й).
pulcre, кра(с)но,
pulcritas pulcritudo, красота,

pu[ljelium pu[l]e[g]ium, падѣи1 трава,
pulex, cis, блоха.

pulicos(us) блошани(й),
pulex aran|e]us. блоха,

pulicaria, песи(й) лє(н) трава,
pullus, i, плодъ всяси(й), сплете(н)2,

куря, жребя скименъ, (ОСЛЯ,

pulluli, orum, лѣтора(с)ли,
pullulo, as, лѣтора(с)лю, изницаю, про¬
зябаю3

pullulasco, pullesco, тожъ,

pullaster, pullicen(us), куря,

pullin(us), жребячи(й), КоКОШИ(Й),
pullari(us), куровражбитъ,
pullatio, nis, плодъ курятъ,
pullicies, рожденіе пте(н)цевъ,
pull(us), смагли(й),
pullat(us), в желѣтбу (облеченъ,
pulligo, nis, черно(с)т(ъ),
pulmentum, каша, ядъ4,
pulmentaris, ядъни(й),
pulmentarium, ядь рѣдкостроеная,
pulmo, nis, воздухи, плюще,
pulmonari(us), дихавични(й), плющни(й),
pulmonea, яблъка, плющу подобная,
pulmuncul(us), плющище,
pulpa, а(е), лядвия,

pulpamentum, сладкии пищи,

pulpitum, сѣдалище,

puls, tis, pulticula, каша, кашица, снѣд(ъ),
puls(us), us, изгнаніе,

247 pulso, as, то(л)ку, быю, бряцаю, //
зв* pulsat(us), побиенъ,

pulsand(us), побиеми(й),
pulsatio, то(л)ченіе,
pulsator, то(л)кущи(й), бряцая(й),
pulsatiles uena(e), артири,

pulsula, а(е), кра(с)та,
pulto, as, то(л)каюб, то(л)ку,
pultari(us), го(р)нецъ кашани(й),
pultiphagus, кашоядецъ,

puluinar, ris, puluinariu(m), puluin(us),
подподушка®, во(з)главиє,

1 Пор. П полій.
t

2 П правильно ... всякій, птенецъ.
3 К І літораслю, прозябаю, изницаю.
4 Пор. К І ядь.
* К І толцаю.
К І правильно подушка.
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puluinat(us). надути(й)1, во(з)главни(й),
puluinul(us), puluill(us), возглавие,
puluis, puluiscul(us), прахъ, прашокъ,

puluere(us), прашни(й),
puluer[u]lent(us), по(л)нопрашни(й),
puluero, as, в прахъ (обращаю,

pulueratio, в прахъ (обращеніе,
pum
pumex, cis, камє(н) пливающи(й)2, диря-

ви(й),
pumicos(us), pumiceus, дирковати(й),
pumico, as, углаждаю,

pumicat(us), углажденъ,
pumHio, onis, pumil(us), карелъ, мали(й)

члкъ,

pun

punct(us), punctum, строка, несѣкомое,

punctim, колюще,

pungo, is, колю, боду,
punctio, nis e(t) punctu(m), боденіе, коле¬

ні e,

punctus, тожъ,

punic(us), puniceus, punicos(us),
багряной),

punio, is, казню, быю, мучу, гублю ,
punior, ris, мучимъ биваю,

puniend(us), достои(н) казненія,
punitio, nis, ка(з)н(ъ), то(м)леніе,
punitor, казнител(ъ),
punit(us), казненъ,

pup

pupa, а(е), (отроковица,
pupilla, pupula, зѣница4 *,

pupillo, as, кричитъ павъ,

pupill(us), сиръ, сирота,
pupillaris, сиротинни(й)6,
pup[p]is, кормъ,
pupus, pupul(us), сотрочищъ®,
pur
purgo, as, чищу, (очищаю?,

248 purgatio, (очищеніе, И

purgator, чи(с)тите(л),
purgatori(us), чи(с)титє(л)ни(й),
purgamen, (отреби,
purga bilis, удобочи (с)тите(л) ни (й),
purpura, багряница, чє(р)вленица,
purpure(us), багрянъ, че(р)вленъ,

purpuro, as, (очервленяю, (обагряю,
purpurasco, as, че(р)вленѣюся1,
purpurat(us), в багряницу содѣянъ*,.
purpurari(us), багрянъ, червленъ3,
purpurissum, краска, красило,
purpurisso, as, крашу,
pur(us), чи(с)ти(й),
pure, purime, чи(с)то,
purifico, чищу, сочищаю,

purificatio, (очищеніе,
puritas, tis, чи(с)тота,
purulent(us), ропя(с)тни(й)4,
purulente, ропя(с)то,
purulentia, ропа,
pus, ris, ропа, (ътокъ,

pusa (о(т)роковипа,
pusillanim(us), малодушни(й),
pusill(us), мали(й)
pusio, nis, дитя робя,

pustula, кро(с)та, струпъ,
pustulatum argentum, негладкое сребро,.
pustulago, трава подбѣлъ,
pusula, а(е), пеке(л)ни(й) согн(ъ) недугъ,,
pusulos(us), пеке(л)ни(м) (ОГНе(м) недугую-

щи(й),
puteal, покровъ студе(н)цаб,
puteo, es, putesco, is, смержу,
putid(us), смрадни(й),
putidi[usjcul(us), putidulus, присмрад-

ни(й),
putide, смрадно,
putor, смрадъ,

puteus, кладенецъ®, студенець,
putealis, putean(us), кладенечни(й)7,
puteari(us), кладяжникъ,

putit(us), бу(й), юродъ,

puto, as, (обсѣкаю, мню,

putator, (обсѣкате(л), ве(р)тоградъ8,
putamen, скорупа собсѣченая,

putatio, (обсѣченіе, мнѣніе,

puta, рекше, сиричъ,
248 putris, putrid(us), согнили(й), И
зв> putredo, nis, согнитие,

putreo, es, putresco, is, согниваю, гнию>,

putrefacio, гною,

put(us) sicut purus. чи(с)ти(й),
РУ

1 К І помилково надутны(й).
2 П правильно плавающій.
3 К I казню, мучу, бію, гублю.
4 Літера з в оригіналі латинська (г).
6 В оригіналі зайва надрядкова н.
8 Перед ним підкреслено (знято)

помилкове кормъ.
7 К І (очищаю, чищу.

1 K І немає цієї статті.
2 Також.
3 Також.
4 K І ропясты(й).
6 К І покровъ сту(д)ня, покровъ у,

сту(д)нѣ.
® К І кладязь.
7 К І кладязны(й).
8 К І правильно вг(р)тограда(р).

339



pyanepsium, ©ктоври(й),
pychon, мѣра лакотная,

pycnocomon, густоли(с)тъ трава,

pycnotica medicamenta, югустѣвающая1
врачества,

pycnostilon, на (с)то(л)па(х) зданіе,
pvcta, а(е), страдалецъ, борите(л),
pyctacfu(m), скрижало бѣлое2,
pygargus, коза3 лѣсная.

pyg[i]sta, мужеложецъ.
pylafe), arum, тѣ(с)нота межи горами4,
pyla(e)a, соборъ, совѣтъ,

pylor(us), нижшие устие5 стомаха,

pynatfhjes, млеко, ©гне(м) согуще(н)ноев,
pyos, первое млеко.

руга, купа дровъ.

pyracantfhja трава, зелия имя,

pyralis ©гникъ звѣря(т)ко.
рѵгата, смола, кли(й) древни(й)7,
pyramis, dis, зданіе четвероуглное,
pyramidat(us), спича(с)ти(й), ко(н)чати(й),
ругапоп, хлѣбъ пшени(ч)ни(й),
pyratum, родъ пития,

pyrausta, ©гникъ8 звѣря,
ругеп, ядро ма(с)ли(ч)ное,
pyrenes, ко(с)тки сливнии,

pyret[h]rum, кихавецъ трава,

pyret(us). ©гневица,

pyrgitis, зри phillfijtis,
pyrgita(e), arum, враби(й),
pyrgus, пи(р)чъ9, твє(р)жа.

pyriatfajeria, па(р)ная сочевица,

pyriasis, согрѣніе на чигавицу1,
ругіпі, хлѣби пшени(ч)нии,
ругіпоп, зри pyrethrum,
pyrites, каме(н) югне(н)ни(й),
pyrfojboli, ражден(н)ияа стрѣли,
ругосогах, вранъ,
pyrois, entis, звѣзда Арисова3,
pyromantia, ©гнєво(л)швєніє,
pyropus, камє(н) пламєни(т)4.
pyros, зри chamela(e)|aj,

249 pyrrfhjycha, скаканіе воє(н)ное, //

pyrr hjichari(us), скачущи(й) во(й),
pyrrfhjifajch(us) по(р)риаше(ц)ки(й)8,
pyrr[hJichi(us), по(р)рихи(й)6
pvrrhopfojecil(us), родъ мрамора,

pyrus древо груша,
pyt
python, зми(й) драко(н) вражбитъ,
pythonissa, во(л)шєбница.
pythonic(us), во(л)шебникъ,
pythonion, зри hfijoscyam(us),
pythonis oculus, трава,
pytilisso, as, на пе(р)сехъ хожу7,
pytisma, ©плеваніе,
pyulcos, враче(с)кое ©рудие,
pyxafcajnthum, терніе,
рухіопух, зри aristolochia,
pyxis, dis, крабия, слоекъ, киитецъ,

pyxidula, сосудецъ на ма(с)т(ъ),
pyxidat(us), киютни(й),

qua, кудѣ,
quacunq(ue), кудѣ либо,
quadanten(us), по николику,

quadra, а(е), талѣръ, ди(с)косъ,

1 К I ©az/сшивающихъ.
2 К І скрижало білая; П правильно

скрижаль білаа.
3 В оригіналі помилкову літеру л

виправлено на к іншим почерком світлішим

чорнилом.
4 Пор. К І мгжду горями.
8 Надрядкову с дописано світлішим

чорнилом; К І також спотворене низіиг-

гушіг; П ни(з)шгствїг стомаха.
6 К І помилково (агутгнїг.
7 К І дргвяный.
8 Після нього підкреслено (знято)

помилкове трава.

К І правильно пи(р)гъ.

quadragenari(us), четиредесятолѣтни(й)8,
quadrageni, по четиредеся(т),
quadragesim(us), четиредесяти(й),
quadraginta; четиредєся(т).
quadragies, чєтирєдеся(т) кра(т),
quadrangul(us), четвероуглни(й)9,
quadrans, ко(н)дрантъ, че(т)ве(р)т(ъ)10,

1 К I правильно жггавицу.
2 К I правильно раждгжгніи.
8 В оригіналі виправлено з помилкового

Ари(с)това.
4 К І пламгни (ст).
6 П правильно пиргиаіигскїй.
8 К І правильно стихъ пи(р)рихїй

погтицкїй.
7 П на п&рстахъ ходити.
8 Виправлено з помилкового чгтирг-

деся(т)и(й).
9 Пор. К І чгтвг(ро)уголны(й).

10 К І правильно ко(д)рантъ, чвг(р)тъ.

340



quadrantalis, четве(р)тни(й),
quadrantal, четвероу гл но e,

quadrantari(us). коїнідраїнугниїй)1, xy-
ди(й),

quadrari(us), четвероуглни(й)
quadricornium, четверорожие,

quadridens, чєтверозубни(й),
quadrienniu(m), четверолѣтие,
quadrifariam, четвероча(с)тнѣ,
quadrifid(us), четверора(е)цѣпле(н),

«49 quadriforis, четвєродверни(й), //

quadriforme, четвєро<ибра(з)ное,
quadriga, четвероко(н)ная колє(с)ница,
quadrigula, тожъ,

quadrigari(us), [возотай]2,
quadrigatus, пѣня(з) чєтвероко(н)ни(й),
quadrigemin(us), четверокон(н)ны(й),
quadriiugi, четвероснужници3,
quadrilaterum, чєтверобочное,
quadrilibris, четвероважни(й),
quadrilinguis, четвероязи(ч)ни(й),
quadriman(us), четверору(ч)ни(й),
qua dri membri s, четвероуде(с) ни (й),
quadrim(us), quadrimul(us). четверолѣт-

ни(й)4 *,

quadrimat(us), us, четверолѣтие,
quadringenti, четириста,
quadringenties, четири(с)та кро(т),
quadringentesim(us), четирисо(т)ни(й)6,
quadringenus, тожъ,

quadrinoctium, четиронощие,
quadrinfus), четвєрти(й),
quadripartiri, четвєрити6,
quadripertior, четверю,
quadripertito, четвероч а(с)тнѣ,
quadriremis, четверове(с)лни(й)
quadrisyllabum, четверосложное,
quadriuium, четверопутие7,
quadrum, і, четвероугл(ъ)ное,
quadro as, чєтвероровняю,

quadrat(us), quadrus, чєтвероуглни(й),
quadrari(us), мрамо(р)никъ.
quadratura, четвєроуглие

quadrupes четвєроноги(й),
quadrupedo, на четиреїх) нога(х) хожу,

quadruplator, четве(р)тую ча(с)т(ъ) шбви-

нв(н)ного е(м)лющи(й)

1 К 1 кодратны(й).
2 Пропущено переклад; К І возота(й).
3 Пор. П чвтввроснузницы.
К І пропущено статтю quadrimus,

а нижче маємо quadrimul(us), тожъ.
6 К І помилково четиростны(й).
К І ч&тв&(р)тити.
К І помилково четверопрпїе.

quadruplor, (обвиняю, четве(р)тую ча(ст)
емьлю виннаго

quadruplex, четверо(г)уби{й)
quadruplico, as, четверю,

qua drupl icat іо, четвереніє1,
quadruplicato, четвєрогубо
quadruplus, четверогуби(й).
quadruplo четвєрогубо
qua(e), яже, которая,

qua(e)ro, ищу, вопрошаю,

qua(e)sit(us), изи(с)ка(н), вопрошенъ,
250 qua(e)situm, изи(с)каное,вопроше(н)ное,//

qua(e)[r]ito, взи(с)каю, вопрошаю,

qua(e)sit(us), us, взи(с)каніе, вопро(с),
qua(e)stio, nis, вопрошеніе, изи(с)каніе.

и(с)питаніе,
qua(e)stiuncula, вопросецъ,
qua(e)stor, ris, по(д)ска(р)би(й), судия,

qua(e)sitor, судия, и(с)питате(л),
qua(e)stori(us), сокровищни(й), бивши(й)

по(д)скарби(й),
qua(e)storiu(m), і, жилище, скиния по(д)-

ска(р)бего, даное(м)ца,
qua(e)stuari(us), присобрѣтате(л),
qua(e)stura, а(е), подскарбство са(н),
qua(e)st(us), us, присобрѣтеніе, зи(с)къ,

ли(х)ва,
qua(e)stuos(us), зи(с)кови(й), присобрѣ-
тающъ,

qua(e)stuosissime, со «обрѣтаніемъ2,
qua(e)sticul(us), малое присобрѣтеніе,
qua(e)so, прошу, молю,

qualibet, куди либо,

qualis, какови(й),
qualiscunq(ue), какови(й) либо,

qualislibet, каковъ таковъ,

qualisqualis, тожъ,

qualitas, каче(с)тво,
qualiter, како3,
qualitercunq(ue), како либо4,
qualus, кошъ,

quasill(us), кошница,

quam нежели, яко, колико,

quamprimu(m), абие, скоро,

quamdiu, доколѣ,

quando, когда,

quandoq(ue), нѣкогда, времене(м),
quandoquidem понеже,

quandidum, колико время,

quafnjquam, аще,

quant(us), коликъ,

quantum, колико.

1 К І немає цієї статті.
2 К І помилково со (абр'Ьтйніъмл.
8 К І немає статті.
4 Також.

341



quantisper, колико время,

quantopere, КОЛИКО ВЄ(Л)МИХ,
quant(us)cunq(ue), коликъ либо,
quantul(us)cunq(ue), тожъ, колико ма(л),
како,

quantuslibet, коликъ толикъ,

quant(us)quant(us), тожъ,

quantul(us), како мали(й),
quantitas, количество,
quafnjuis, хо(т), аще,

quapropter, сего ради,
250 quaqua, идеже либо, //
зв*

quaquauers(us), тожъ,

quare, воскую, по (ч)то,
quartfujmuiri, мужие12,
quart(us), четве(р)ти(й),
quarto, по четве(р)те, чє(т)верицею,
quartan(us), четверодневни(й),
quartanari(us), чє(т)веродневною болѣз¬
нующей),

quartari(us), че(т)вєрти3 е(м)лющи(й),
quasi, аки,

quaten(us), поелику, елико,

quater, четирижди,
quaterni, по четири,

quaternio тетради, четвероха(р)тие4 *,

quatin(us), яко, понеже,

quatio, трясу, движу, то(л)ку,
quassus, подвиженъ, превращенъ,

quass(us), us, сокрушеніе,
quatefacio, сотрясаю, быю,
quasso, as, ча(с)то творю6,
quassatio, тру(с), потрясеніе,
quaftjriduum, четверодневие,

quatuor, четири,
quatuordecim, четиринадеся(т)®,
quatuordecies, четиринадеся(т) кра(т),
quatuoruiri, четири мужие,
quatuoruirat(us), четире(х) муже(й) до-

(с)тои(н)ство,
que, союзъ, же. и, а,

queis вмѣсто quibus, и(м)же,
qua(e)madmodum, яко,

queo, могу7,
quit(us), могущи(й),
quercus, дубъ,
quern(us), querneus, дубови(й),

1 К І помилково толико время.
2 П правильно четыри муж'іе.
3 К І помилково четверы; П правильно

четверть, четверть гмлющій.
4 К І четироха(р)тїе; пор. П тетрадь,

четверохарт їе.
6 К I правильно трясу.
К І помилково четинадесятъ.

2 К І немає цієї статті.

querceus, тожъ,
quercifcj(us), querculafnujs, дубови(й),
qua(e)rcetum, дубникъ,
qua(e)rce[r]us, querquerus, зимни(й),
queror, queritor, жалѣю, жалѣюся,укоряю,
quest(us), us, жалѣніе, поє(м)лєніе,
querela, тожъ, (обе(м)лєніє1,
querimonia, тожъ,

querulus, жалѣющи(й),
queribund(us), тожъ,

querquedula, чи(р)ка птица,

querquera, зи(м)ница2,
qua(e)rquerus, зи(м)ни(й)3,

251 qui, иже, котори(й), //
quia, яко, понеже,

quianam. в(ъ)скую,
quiane, вои(с)ти(н)ну,
quiatis, чиего,

qui[cjquam, что либо*,
quicum. с которимъ,
quicunq(ue), котори(й) либо, всякъ,

quid, что,

quidam, нѣки(й),
quidem, убо, в правду6,
quidnam, что же,

quidni, вскую ни,

quidum, чесо ради,

quidq(ue), что либо,

quifcjquid, qufojdcunq(ue), тожъ,

quies, поко(й),
quiesco, is, почиваю,

quiet(us), успокоенъ,
quiete, споко(й)нѣ,
quilibet, всяки(й),
quimat(us), пятолѣпіе®,
quin, дабы ни, всяко, же,

quincenti, пя(т)сотъ,
quincunx, cis, пя(т) ли(т)ръ, пя(т) ча(с)-

ти(й)7,
quincunciaiis, пя(т) ли(т)ръ имущи(й),
quincupedal, мѣра пятостопная,

quincuplex, пятогуби(й)8,
quindecim, пя(т)надеся(т) кра(т)9,
quindecies, тожъ10,
quinden(us), пя(т) надесяти(й)11,

1 К І немає цієї статті.
2 В оригіналі літера з латинська (z).
3 Також.
4 K І немає цієї статті.
6 Пор. П вправу.
® K І правильно пятолітїе.
7 K І помилково пя(т) литръ имущы(й),

а наступне реєстрове слово пропущено.
8 Після б закреслено літеру н.

9 К І пятьнадесяты(й) f?].
10 K І пятьнадесятъ кротъ.
11 К I пятнадесятны(й).
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quinetiam, на(й)пачег.
quingenti, пя(т)сотъ.
quingentesim(us), пя(т)сотни(й),
quingenties, пя(т)со(т) кра(т)12,
quingeni, по пя(т)сотъ
quingenari(us) пя(т)со(т)ни(й)3,
quinimo, паче.

quinquaginta, пя(т)деся(т),
qui nquagenari (us). пя(т)десятолѣтни(й),
quinquagesim(us), пя(т)деся(т)ни(й)4,
quinquatria um e(t) orum, де(н) м(с)ця
пя(т)дбсятиій) пра-іникъ Пал(л)яди5,

quinquatrus. quinquatrium, тожъ.

quinq(ue) пят(ъ).
quinq(ue)folium пятоли(с)твие трава,

qui nq(ue 'I i bralis пятоважни(й), -литр-
ни(й)6

quinq(ue)metris, пятомѣся(ч)ни(й),
quinquennis, пятолѣтни(й),

251 quinquennalis, тожъ. Ч
3B'

quinquennium пятолѢтие,

quinquepartit(us), пяточа(с)тни(й),
quinquepartito, пяточа(с)тнѣ,
quinqueprimi, пятогіє(р)вии7.
quinqueremis, пятовєелни(й), ладия,

quipq(ue)uiri, пя(т) мужє(й).
quinquies, пя(т) крат(ъ).
quini, по пяти.

quinq(ue)rtium, бѣжденіеся, бо(р)ба,
quinq(ue)plico, as, пятєрю,

quintilis, мсць іюл(ъ), липє(ц),
quint(us), пяти(й),
quintariu(m), предѣлъ,
quinto, пятое,

quintana porta, то(р)жищная брама8,
врата. ба(ш)та9

quintanis, впятє(р)ню,
quipote, яко то, како то,

quippe, яко бо. убо и(с)ти(н)но,
quippini. в(ъ)скую ны10.

quirito, as, воплю, кричю, жалѣю,

quiritatio, вопленіе, кли(ч), воп(л),
quiritat(us), us. тожъ, пла(ч), плачево-

(п)лствие1,
quis, кто,

quisnam ктоже,
quispiam, ктолибы2.
quisquam, кто,

quisq(ue), всякъ, кождо,

quisquilium, кущъ елия3,
quis(q]uis, котори(й) либо4,
quo колико, гдѣ, нѣчто

quoad, до(н)деже,
quoa|x]are, зри соа|х|аге,

quocirca, тѣмже, сего ради,

quocum, с ки(м),
quocunq(ue) идеже либо,

quod, кое. что, яко,

quodammodo, нѣкиѣмъ5 (образомъ,
quidcunq(uc), что либо,

quominlusj, даби ни,

quomodo, како, каки(м) (образомъ
quomodocu(n)q(ue), како либо

quonam, камо.

quondam, нѣкогда.

quonia(m). понеже6,
252 quopia(m), quoqua(m), идеже либо, //

quoq(ue), и, же, еще,

quoquouers(us), на всѣ страни,

quoquo, идеже7 либо,

quorsum, камо гдѣ.

quot, колико

quotannis, на всяко лѣто,

quotennis, коликолѣтни(й),
quotenus, коликъ,

quotidie, на всякъ де(н),
quoft]idian(us). вседневни(й),
quocies, quociescunq(ue), єлижди,

quotquot, єлипи.

quotuplex, коликогуби(й),
quoduplex, тожъ8.

1 П правильно но u паче,.
2 K І пя(т) кратъ сотъ.
3 Статті quingenties, quingeni,

quingenarius) написані іншим почерком
світлішим чорнилом на березі рукопису.

4 Нижче цієї статті в оригіналі знову

повторено статтю quinimo паче.
5 K І помилково Па(л)лада.
8 Початок слова ли- виправлено іншим

почерком світлішим чорнилом ІЗ ЛѴ.
'

R оригіналі виправлено -и(й) на -ии

іншим почерком світлішим чорнилом.
8 В оригіналі літера м латинська (т).
9 К І то(р)жищная башта, врата.

10 Пор. К І ни.

1 K І помилково плачевопа(л)ство.
2 K І правильно кто либо.
3 К І перед цією маємо ще статтю quis-

quilia(e), аг(ит) (отреби, тмети,

ути (н)ки.
4 К І правильно кто либо; переклад

нашого списку стосується пропущеного
реєстрового quinis.

5 к 1 правильно нѣкимъ.
6 К І пізніше іншим почерком перед

ним дописано яко, після нього зане.
1 К І помилково йде.
8 К І коликогубы(й), а попередньої

статті немає.
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quot(us), еликъ,

quotusquisq(ue), кто либо,
quouis, идеже либо.

quousq(ue), доколѣ,
quum, когда,
quum primu(m), яко скоро,

R
rab

rabies, rabia, неи(с)товство песие, яро(с)т(ъ),
rabios(us), неи(с)товъ, яро(с)тивъ1,
rabiose, неи(с)товнѣ,
rabiosul(us), rabidus, гнѣвливи(й)2,
rabide, неи(с)товнѣ, яро(с)тно3,
rabio, ярюся, неи(с)товлюся.
rabo, nis, зри arrabo.
rabula, a(e), соглаголникъ, рѣчеточецъ,
гас

racemaria, зри cardina,
racemus, гроздь,
racemifer, гроздородни(й),
racemos(us), гроздни(й),
racemat(us), грозди(с)ти(й),
racemari(us), тожъ,

racematio, собраніе грозде(й),
racha, ракка4 5 *,

-?52radi(us). луча, пру(т), спица, //
эв- rad

radio, as, луча и(с)пущаю, сияю8, соза-

ряю(с),
radior, созаряюся, бли(с)таюся®,
radiat(us), луче- арни(й), спича(с)ти(й)2,
radiatio, бли(с)таніе, сияніе,
radios(us), лучеза(р)ни(й), бли(с)тающи(й)-

ся,

radix, radicula, коре(н), коренецъ,
radicitus, искорененъ8, ве(с)ма,
radico, as, вкореняюся,
radicat(us), вкорененъ,
radicos(us), корени(с)ти(й),
rado, is, (обро(с)ную, «обтираю, голю,

(о(с)тругую9,

1 К І яростливъ. неистовъ.
2 К І ще маємо неи(с)товъ, яро(с)т-

ны(й).
8 К І яро(с)тнѣ.
4 Після цього в оригіналі закреслено

ти, ты, однак К І ракка, ты; пор. П ракка,
ты.

5 К І помилково сію,
8 К І блистаю.
1 К І лучезны(й), списасти(й)

(помилково), бли(с)таючи(й).
8 К І правильно ис корене(м).
К І обираю (помилково), (отираю,

волю, о(с)тругую.

radula, а(е), скробанка1 сорудие,
radulan(us), скробани(й),
гаіа, плащка риба,
ralla, а(е), родъ ризи2,
rallum, истикъ, и(м)же плугъ сочищаю(т),
ram

ramentum, юскробини, лупини, пѣсокъ
злати(й),

ramex, cis, жила в пє(р)се(х), кила, ...

в(р)ед(ъ)3.
ramicos(us), киловати(й),
ramus, ramuscul(us), вѣтвъ,
ramos(us), ramulos(us), вѣтве(н)ни(й),
ramlajle, is, вѣтвъ со(т)сѣче(н)на,
rameus. вѣтве(н)ни(й).
rana, жаба.

ranuncul(us), жабица,
ranceo, es, плѣснѣю, гнию,
rancid(us), плѣснили(й)4, согнили(й),
rancide, гнюсно, гнило,
rancidul(us), пригнили(й), сме(р)дящи(й),
rancor, смрадъ, согнитие,

ranco, as, кричитъ ри(с),
rapa, а(е), рѣпа,
rapulum, рѣпка,
rapunculus, рѣпа дивая,

rap|a|cia, orum, лупини рѣпнии,
rapina, во(с)хищеніе,
raphan(us), радковъ8, хрѣнъ®,
rapio, is, во(с)хищаю, пориваю,
raptum, хищное,
raptura, хищеніе7,
raptor, rapo, nis, хищникъ,

rapto, as, похищаю,

rapax, похищающи(й),
rapacitas, похищеніе,

253 rapacida(e), aru(m), хищници, H

rapidus, би(с)три(й), скори(й),
rapide, би(с)тро, скоро,
rapiditas. би(с)тро(с)т(ъ), би(с)трина8,

1 П скробачка.
2 К I ро(д) ри[зи\ рѣдкой.
8 Пор. К I же(р)дь; П жкрдь.
4 К I правильно сплѣснѣлы(й).
8 К I правильно рѣдковъ; П ре(д)ковъ.
® К І помилково хрѣхъ.
1 К I маемо ще во(й).
8 К І тільки бистриня.
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raptim, похитите(л)нѣх, скоро,
raptio, во(с)хищеніе,
rapinator, хищникъ,

rarus, рѣдки(й),
rare, rarenter, рѣдко,
rarissime, рѣдча(й)щи(й)2,
jaro, рѣдко,

rari(us), рѣдчае,
raritudo, raritas, рѣдко(с)т(ъ).
raro, as, rarefacio, рѣдко творю,
rarefio, рѣдки(й) биваю,
rarefact(us), разрѣженъ, рѣдкосотворенъ3,
raresco, is, рѣдѣю,
raripil(us), рѣдковласи(й)4,
rapagulum, завора5,
ras

rasis, смола тве(р)дая,
rasus, мбро(с)ненъ, оголенъ,

rasito, as, ча(с)то брию,
rasor, ris, бриющи(й),
rasori(us), бри(ч)ни(й)в,
rasura, обро(с)неніє, голеніе,
rasilis, юбро(с)не(н), оголенъ,

rastru(m), rastellum, граблѣ, грабе(л)ки,
rat

ratio, nis, разумъ, вина, доводъ, о

численіе, обича(й), слово?,
ratiuncula, тожъ8,
rationalis, разумни(й), слове(с)ни(й),
ratifico, похваляю. по(т)вер(ж)аю9,
rationarium, списокъ, писаніе памят¬

ное,

rat(us), непогибле(м)10, крѣпки(й),
rationari(us), чи(с)лите(л)ни(й),
ratiocinor, aris, разсуждаю, и(с)чи(с)ляю,
словополагаю, извѣстотворю11.

1 К І помилково похотите(л)ні.
2 К I правильно рідча(й)иіы.
8 К І рідко ра(с)творе(н).
4 К I рідковла(с)ны(й).
5 Статтю написано іншим почерком

світлішим чорнилом; вона повторюється
ще раз після статті rare, rarenter, це маєм©
основним почерком rapagulum завора,
хоч потрібно repagulum.

e K І бритный
7 Частина слова -сленїе дописана

іншим почерком світлішим чорнилом,
останні два слова помилково написано в

наступній статті.
8 У 1 розу(м), вина, дово(д), сочисленіе

(правильно), (обича(й), слово.

9 К І немає цієї статті.
10 П правильно непозь'іблемъ.
11 К І исчисляю, ра(з)суждаю,

словополагаю. извітнотворю: П правильне...

ratiocinatio, nis, разсужденіе
словоположеніе, дово(д)*1,

ratiocinatilvj(us), доводни(й)2
rationabilis, разумни(й), слове(с)ни(й),
ratis, кораблецъ. ладия,

ratiari(us), корабе(л)никъ,
ratit(us) quadrans, кодранъ3, на не(м)-
же бѣ ладия изображенная,

гаи

гаиса(е), че(р)вие,
253 raucus, хрипливи(й), //
зв>

raucinos(us), хрипогла(с)ни(й),
raucitas, хрипота,
rauceo, es, хрипѣю,
raudus, груби(й), то(л)сти(й),
raudusculum, дебелое4, неи(с)травле(н)ное,
rauis, хрипота,
rauus, шари(й),
rauidus, че(р)ножо(л)ти(й),
rauiscellus, шари(й) или тожъ,

гаиі 11[і]а(е), шари(х) <оче(с),
ге, предлогъ, вспа(к)5, ео(с)пя(т) в)(т)ла-

гающи(й),
rea(e)difico, as, прежижду®,
readopto, прєусиновляю, усвояю,
reaplsje, вещию самою,

reassumere, паки прияти,
reatus, us, обвиненіе,

reb

rebello, as, сопротивляю(с), ©(т)падаю,
мяту,

rebellator, сопе(р)никъ, супо(с)та(т), ко(в)-
никъ,

rebellatrix, ковница, сопе(р)ница,
rebellio, nis, ©(т)паденіе, сопротивленіе,
rebellis, мятежникъ, сопо(с)татъ,
rebellium, сопротивленіе.
rebito, as, возвращаю(с),
reb[o]o, as, рикаю, звяиаю,

гес

recalcitro, as, перу, ногою бию,

recalco, as, попираю,

recaleo, теплѣю,
recalefacio, согрѣваю,

извітотворю. У К 1 після цієї статті ще

маємо rationator, ris сло(во)поло(ж)нікъ,
ра(з)су(ж)дающій.

1 К І словоположеніе, ра(з)суж(ъ)деніе,
дово(д).

2 К І нижче цієї маємо ще статтю

ratiocinium сло\во]положеніе; пор. П

словоположеніе.
3 П правильно кодрантъ.
4 К І помилково дебе(л)ное.
8 К І також вспакъ.
® Пор. К І презижду
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recalesco, is, согрѣваюся,
recalu(us), лиси(й),
recaluaster, tri, лиси(й),
recandesco, раздизаюся,
recano, as, ©(т)чаровую, ©(т)зиваю,
recanto, as, тожъ, ©(т)пѣваю,
recedo, is, ©(т)ступаю, ©(т)хожду,
recessus, us, ©(т)ступлєніе,
recessim, воспят(ъ),
recello, is, ©(т)вожду, ©(т)ступаю,
recens, tis, свѣжи(й), нови(й), сєкра(т),
recens, a duerb:, свѣжо, ново,

recenter, тожъ,

recenseo, исчитаю, исчи(с)ляю,
recensus, исчи(с)ленъ,
recensio, nis, исчисленіе, nofn)nHcaHH(x)1

чи(с)ло,
254 recensus, пописаніе, И

recensit(us), нечитанъ,
recensitum. исчита(н)ное,
recensitor, aris, исчита(н)ни(м) бываю,
recentor, aris, ©бновляю(с),
rechamus, водоважда,

rechedipna, одежда пи(р)ная,
recido, is, ©(т)падаю,
recidens, ©(т)падающи(й),
recessus, us, ©(т)паденіе2,
reciduus, ю(т)падающи(й),
recido is, ©(т)сѣкаю, ©(т)рѣзую,
recisus, ©(т)рѣзанъ, ©(т)сѣченъ,
recisio, (й(т)сѣченіе,
recisamentum, ©(т)рѣзокъ, ©(т)сѣчокъ,
recingo, is, распоясую,
recinct(us), а, u(m), ра(с)поясанъ,
recinct(us), us, ра(с)поясан'іе,
recinctim, ра(с)пояса(н)нѣ,
recinium. риза вє(р)хняя,
recino, паки пою, спѣваю,

recipio, во(с)приє(м)лю,
recipiens, во(с)приє(м)лющи(й)3,
receptus, a, um, паки прия(т), во(с)прия(т),
receptus, us, во(с)приятие, паки приятие4 * 6,

receptio, nis, ТОЖЪ, уклоненіе®,
receptor, во(с)прияте(л),
receptiti(us), изяти(й), умовленъ,
receptiu(us), тожъ, при(й)мующи(й)в,
receptrix, прие(м)ница.

1 К I правильно пописаны(х); пор. П

правильно число попйсанны(х) и дан&й.
2 К І немає цієї статті.
3 П нижче маемо ще статтю receptum, і

(йбііщ&нїг.
4 K І маємо ще уклоненіе,.
6 K І немає цього слова.

K І приемлющї(й).

receptui signum, знаменне во(з)вратитися
во(с)пя(т),

recepto, as, при(й)мую,
receptaculum, приятєлищє,
reciprocatio, паки возвращеніе,
reciprocatio spirit(us), ©(т)дхновєніе,
reciprocat(us), возвращє(н)ни(й) во(с)-

пя(т)1,
reciprocicornis, роговъ закривлє(н)ни(х),

круторогови(й)2,
reciproco, as, возвращаю,

reciprocor, ©(т)ходитъ море, по(д)ношу,
спущаю,

reciprocus, во(с)пя(т) во(з)враще(н)ни(й),
recisamentum, ©правокъ, утинокъ,
recisamen, тожъ,

recisor, oris, ©(т)сѣкате(л),
recisura, ©(т)сѣченіе,
reciso, ©(т)сѣкаю,
recisus, ©(т)сѣченъ,

254 recisio, ©(т)сѣченіе, //
зв-

recisum, ©(т)сѣче(н)ное,
recido, ©бтинаю, ©(т)сѣкаю,
recidens ©(т)сѣкающи(й)3,
recitatio, чтеніе, ©глашеніе,
recitator, ris, читате(л),
recito, as, ©глашаю, читаю,

recitat(us), из©(ч)тенъ4, ©глаше(н),
recitatum, из©чте(н)ное, юглаше(н)ноб,
recitator, читате(л), глате(л),
reclamo, противо глю, кричю®,
reclamatio сопротнвословие,

reclamito, as, тожъ противоглю,
reclino, приклоняю,
reclinat(us), recli[v]is, приклонє(н),
recludo, ©(т)вє(р)заю,
reclus(us), ©(т)ве(р)стъ,
recogito, размишляю,
recognosco, познаваю.

recognitio, познаніе,

recolo, is, ©(т)новляю, назидаю, повторяю,

пре©рую,
recolligo, is, собираю,
recom(m)iniscor, во(с)поминаю,
recompono, паки солагаю,

recomposit(us), паки сочине(н), с(ъ)ло-
женъ,

reconcilio, примиряю.

1 К І немає цього слова.
2 Пор. П круторбгїй.
3 К I (о(т)сікающъ.
4 Літеру ч написано іншим почерком,

світлішим чорнилом над закресленою
помилковою а.

_

6 К І противо кричу, глю.
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reconciliat(us), примиренъ,
reconciliatio, примиреніе,
reconcilator, примирите(л),
reconcifnjno, собновляю, направляю,
recondo, сокриваю,
recondit(us), сокровенъ,
reconduco, паки на(й)мую1,
reconflo, слияю2, во(с)тавляю,
гесопиепіо, позиваю на судъ,

recoquo, преварую,
recoctus, преваренъ,
recordor, поминаю, памятаю,
recordans, во(с)поминающи(й),
recordatio, во(с)поминаніе,
recorrigo, паки и(с)правляю,
recrastino, провабляю3, продо(л)жаю,
recrementu(m), сотрєби,
recessus, us, (о(т)ступлєніе,
recreo, as, паки творю, назидаю, веселю4 *,

recreatio, паки твореніе, увеселеніе,
255 recrepo, is, звяцаю, 11

recresco, is, (о(т)растаю,
recriminor, aris, вопреки (обвиняю6, ука¬

ряю, соглую,
recrudesco, паки суровѣю,
rectus, прави(й), про(с)ти(й),
rectus, високи(й),
recte, прямо,
rectangulus, правоуглни(й),
recte, добро, право,
rectio, правленіе, строеніе,
rector, правите(л), строите(л),
rectrix, правите(л)ница,
recubo, возглягаю,

recubit(us), us, возлежаніе®,
recudo, прековую,
recumbo, возглягаю,

recupero, взи(с)каю, паки стяжаю,

recuperatio, паки стяжаніе, взи(с)каніе?,
recuperatores, взи(с)кателе,
recuperatori(us), взи(с)кающи(й),
recupio, вожделѣю,
recuro, as, исцѣляю, прилежу,
recurro, is, притѣкаю, во(с)пящаюся,
recurs(us), притеченіе, во(з)вратъ®,
recurso, as, (обращаюся,

1 К I наи маю.
2 К І помилково сіяю.
3 К I правильно пробавляю.
4 К I маемо ще укріпляю; П покріп¬

ляю.
6 К I (йбвиную.
® К I возлєжєніє.
7 К І паки взисканїє, взисканїє [IJ.
8 Над літерою а в оригіналі

закреслено помилкову с; К І помилкове в(ъ)вратъ.

recuruus, криви(й),
recuruo, as, накривляю,
recuruat(us), накривленъ,
recuso, as, (о(т)рѣцаю, (о(т)мѣтаю, (о(т)рѣ-

каю,

recusatio, (о(т)реченіе, (о(т)рѣцаніе,
recutio (о(т)биваю1. (о(т)ражаю,
recuslsj(us), (о(т)раженъ, (о(т)трясенъ2.
recutit(us), (обрѣзанъ,
red
redabsoluo, is, разрѣшаю,
redambulo, возвращаю(с),
redamo, взаемъ люблю,
redand|rujo, as, возвращаюся,
redardesco, возгаряюся,
redarguo, (обличаю, (о(т)ражаю доводъ,
redauspico, as e(t) aris, паки начинаю,

повторяю,
reddo, (о(т)даю,
reddi tuiri, (о(т)дати,
reddit(us), (о(т)данъ,
reddit(us), us, (о(т)даніе, приходъ,
redditio, (о(т)даніє,
redeo, возвращаюся, во(с)пя(т) иду,

255 rediens, возвращаю(щий)ся, //
зв- rediturus, тожъ3,

reditio, возвращенієся,
redit(us), us, тожъ, доходъ, приходъ,
redito, as, скоро во(з)вращаюся,
redhibeo, возвращаю, (о(т)даю,
redhibitio, возвращеніе,
redhibitori(us), возвратите(л)ни(й),
redhostio, воздаю блгодѣяніе,
redigo, is, привожу, (обращаю, покаряю,
redfajct(us), us, собраніе, доходъ,
redimio, is, вѣнчаю, украшаю,
redimiculum, тканица увяло4,
redimo, is, искупляю®
redemptio, искупленіе6,
redemptor, и(с)купитє(л)7,
redempto, as, и(с)купляю,
redemptura, и(с)купленіе8,

1 К І и>(т)бїяю.
2 К І нижче маємо ще статтю recus(us),

(us) (й(т)битїє, (й(т)трясєнїє; П

правильно и>(т)битїє. (а(т)ражєнїє.
3 К І возвращающи(й)ся.
4 К І правильно увя:сло.
5 П маємо ще (д(т)-.
6 К І пізніше іншим почерком дописано

избавлєніє.
7 к І пізніше іншим почерком дописано

избавитєль, свободитєль.
8 Статті redemptor, redempto, redemptura

написані на березі рукопису світлішим

чорнилом, трохи відмінним почерком.
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redilnjteger, собновле(н). цѣлъ.

redintegro, (обновляю,
redintegratio, (обновленіе,
redipiscor, eris, стяжаю, набиваю,
redifvija, а(е), заногтица,
rediui(us), клѣщъ1 че(р)въ,
rediuiu(us), юживши(й). во(с)крешенъ2,
redoleo, воняю.

redono, ш(т)даю,
redordior, ris, паки что творю,
redormio, просипляю(с)3,
redormitio, nis, просиплєніе,
redostire, возблгодѣте(л)ствовати,
reduco, (о(т)вожу,
reduct(us), (о(т)веденъ,
reductio, (о(т)вєденіе,
reductor, ©(т)водител(ъ),
redux, cis, во(з)вращающи(й)ся,
redullcjero, as, (обновляю язви,

redunc(us), накривленъ,
redundo as, надзвоняю4, изливаю, изби-

точе(с)твую,
redundantia. преи(з)личє(с)тво, избитче(с)-

TBOft
redundans, избиточє(с)твующи(й),
redundat(us), прєи(з)(оби(л)ни(й), изби-

то(ч)ни(й),
redundatio, чти redundantia,
redundantefrj, преи(з)лиіпнѣ, попремно-

гу6,
redu[ѵі]а(е), arum, кожа змиева7 совлечена,

refacio, is, паки творю,

ref
refello, is, (о(т)ражаю, (обияю3,
ref[e]rcio, is, натикаю,
refert(us), натка(н), и(с)по(л)нє(н),
referio, и(т)бияю,

2Б6 refero, (о(т)ношу, (о(т)даю, повѣдаю, H
refert, по(л)зуетъ мало или много на

то(м),
referueo, врю, киплю,
referuens, кипящи(й)9, горящи(й),

1 К І помилково крѣщъ.
2 К I воскре(с)иіі(й).
3 Стаття написана на березі рукопису

світлішим чорнилом, трохи відмінним
почерком.

4 К І правильно наво(д)няю.
5 К І правильно преизлиіие(с)тво, пре-

избиточество.
6 К І преизлиха, попреизлииіе(с)тву.
7 К І змыеви.
8 К І також помилково; П правильно

(й(т)бїаю.
9 К І немає цього слова.

referuesco, паки кипю горю, сотриваю(с)1
паки

refibulare, пунъвици ра(з)вязати, ра(с)-
то(р)гную2,

reficio направляю, и(с)-, посилаю3,
во(з)даю.

refect(us), исправленъ.
refect(us), us, избавленіе, покрилие4,
refectio, исправленіе,
refector, исправите(л),
refigo, is, ю(т)имаю, (о(т)бияю,
reflagito, as, прошу, молю,
reflecto is, зачинаю, закриваю®.
reflexus, закривлє(н)ни(й)6.
reflo, as. дихаю, (о(т)димаю вѣтръ,
reflat(us), us (о(т)дменіе.
refloreo, процвѣтаю,
refluo, воспя(т) иду, теку,
refluus, во(с)пя(т) текущи(й),
refocillo, as, прохлаждаю,
refodio, (окопую7,
reformido, страшуся, боюся,
reformidatio, боязн(ъ),
reformo, as. презижду, направляю,

reformatio, презижденіе, преображеніе,'
reformator, исправите(л), (о(т)новите(л)8,
refoueo, es. огрѣваю9,
refra(e)no, as, обуздаю,
refra(e)nat(us), обузданъ,
refrenatio, обузданіе,
refragor, aris, прекословлю,
refrico, as, обновляю10.и(с)правляю, вспо¬

минаю,

refrigeo, зѣмнѣю, зябну, ме(р)знуи,
refrigero, прохлаждаю,
refrigerat(us), прохлажденъ,
refrigeratio, прохлажденіе12, хла(д),
refrigerator, прохладител(ъ),
refrigeratori(us), прохлаждающи(й),
refrina(e), а(е), бобъ,

К I правильно согрѣваюся.
2 К I пугвици (правильно) розвозити,

ро(с)то(р)нути (помилково); П

правильно пугвицы ра(з)вяза-ти, растегну-.
3 Пор. К I .. ис(ъ): посилаю
4 К І помилково ж покрѣ. П правильне

покрѣплен'іе.
5 К 1 правильно загинаю закривляю.

К I закривленъ.
7 К I правильно м(т)копую.
8 К I ч>(т)повитель, исправитель.
9 К I правильно согрѣваю.

10 Після нього підкреслено (знято) слово

и(с)правляю. якого немає в К І.
11 К І зябну, зимнѣю, ме(р)зну.
12 К І і П прохлада.
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refringo, (о(т)бияю, изламую,
'

refract(us), сло(м)ленъ,
refractari(us), непокориви(й)1, упо(р)-

ни(й),
refractariol(us), тожъ,

ref[ujgio, уго(н)заю, во(з)браняюся,
refuga, бѣгунъ,
refugus, во(е)пят(ъ) собраще(н),

256refugium, прибѣжище, //
8В- refulgeo, бли(с)таюся,

refundo. (о(т)ливаю,
refusus, (о(т)ли(т) и(з)лия(н).
refuse широко, и(з)лия(н)нѣ,
refuto, as. (о(т)ражаю доводъ, (о(т)бияю,
refutat(us), со(т)раженъ прешдолѣнъ,
reg

regaliolus, кроликъ звѣръ.
refgjefljo, as, ©(т)мражаю, (о(т)зи(м)няю,
regenero as, (о(т)рожду,
regermino, as, возрастаю и(з)ницаю,
regerminatio, возвращеніе2, прозябеніе,
regero, is, (о(т)даю, впиеаю3,
regestus, (о(т)киненъ. (о(т)ве(р)женъ,
regestum, каталіоґь, земля (ораная,

regifugium, прибѣжище.
regigno, паки рожду,

regilla, [риза царская]4 *,

registrum, списаніе, катало(г),
reglucino, as, (о(т)клияю,
reglutinos(us), склиенъ, прицѣпле(н)6 7,

rego, is. строю, и(с)правляю,
regimen, строеніе, справленіе®,
regula, правило,

regulatim, прави(л)нѣ,
regularis,^ прави(л)ни(й),
regina, црца,

regulus, црикъ,

regius, црски(й),
regia, а(е), полата црская,

regie, црски,
regificus, црски(й),
regifice, црски,
regalis, црски(й),
regaliter, црски,
regio, nis, страна,
regionatim, по (с)трана(х),

regionaliter, тожъ,

regnu(m), ца(р)ство,
regno, as, ца(р)ствую,
regnator, црствующи(й), цръ,

regnatrix, црца,
regrador, во(с)пя(т) ше(с)твую,
regredior, тожъ, во(с)пящаю(с),
regressus, us, во(з)вращеніеся,
regusto, as, паки вкушаю,

257 refgyjro, паки1 (окружаю. //

reijcio, (о(т)ве(р)гаю,
. reiectio, (о(т)ве(р)женіе,

reiecto, as, тожъ, (о(т)мѣтаю,
rejectanea, (о(т)ве(р)же(н)ная,
reiicul(us), со(т)в8(р)женъ, ху(д)2,
reitero, вторю, повторяю3,
геі
relabor, (о(т)падаю,
relangueo, слабѣю, изнемагаю,

relatus, us, приношеніе,
relattus), (о(т)несенъ, (о(т)данъ,
relatus, us, исчитаніе, повѣст(ъ),
relatio (о(т)ношеніе, исчитаніе,
relator повѣдате(л), исчитате(л),
relaxus (ослабленъ,
relaxo, as, (ослабляю, заточаю4,
relaxatio, (ослабленіе, (о(т)пущеніе,
relego, as, (о(т)силаю, заточаю,
relfejgati, заточений,
relfejgatio, заточеніе, изгнаніе,
relego, is, прочитовую8,
relentesco, паки мякчѣю,
releuo, as, (о(т)ражаю, (о(с)лабляю®,
relicin(us) capfijllus, приклоненъ вла(с).

religio, religiositas, блгоче(с)тие, блгого-

вѣніе,

religios(us), блгоче(с)тивъ, блгоговѣненъ,

religiose, блгоче(с)тивѣ,
religo, as, связую,
religat(us), связанъ,

religatio, связаніе,
relino, is, (обзую, (облѣпляю?,
relinquo, (оставляю,

rei i nquit(ur), (оставляє(т)ся,
relict(us), (оставленъ,

relictio, (оставленіе.

1 К I непокоривъ.
2 К I правильно возращеніе.
3 К І вписую.
4 В оригіналі перекладу немає, пор.

К I рыза ца(р)ская.
6 Пор. П при-ц-Ѣпленъ, -Л-.

К I правильно правленіе.

1 K І і П нема є цього слова.
2 К І немає цього слова.
3 К І помилково повторю.
4 КІ правильно ра(з)рѣилаю: пор.нижче

relego.
8 К 1 прочитоваю.
® K І (ослабляю, (о(т)ражаю.
7 K І правильно (обмазую, обліпаяю.
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relicta [loca], ©ставле(н)ная мѣста,

reliquia(e), ©ста(т)ки, мощи сти(х)1,
reliquu(m), прочее, ©(с)тавле(н)ное2,
reliquor, aris, ©стаю до(л)жни(м)3,
reliquator,ris,юста(т)ка до(л)говъ вине(н)4,
reliquatio, ©ставленіе до(л)говъ,
reloco, as, паки на(й)маю5,
reluceo, сияю, блищуюся6,
reluctatfus], сопротивленъ,

357 reluo, is, ©миваю, И
rem

remacresco, is, сохну7,
remaledico, злорєчити, проклинаю,
remancipo, по(д)даное вла(с)ти во(з)вра-

тити,

remando, прєжовую, прєдвокую8,
remaneo, пребиваю, зо(с)таваю,
remansio, пребиваніе,
remano, is, во(с)пя(т) иду,
remedium, вра(й)ство, цѣлба,
remeligo, nis, ко(с)нотворе(ц), ме(д)ля-

щи(й),
Temendo, as, испра(в)ляю,
remeo, во(з)вращаю(с),
remeat(us), us, возвращеніе,
remetior, ра(з)мѣряю паки,
remigero, as, во(с)пя(т) иду,
remigro, as, во(з)вращаю(с), прєселяю(с),
remillum, заклєпи, верея,
reminiscor, испоминаю9,
remi[ni]scentia, во(с)поминаніе,
remisceo, es, смѣшаю10,
remitto is, ©(т)силаю, ©(т)пущаю,
юслабляю,

remissus, ©(т)пУш.енъ, ©слабле(н),
remississim(us), нерядиви(й) зѣло,
remissa, ©(т)пущєніє, о(т)сланіе,
Temissio, nis, тожъ, ©ставленіе,

remisse, слабо, ла годно.

remissari(us), ©(т)пустите(л)ни(й),
тето, as, ©бхожду,

remolior, ris, ©(т)валяю1, позибаю,
remolit(us), ©(т)валенъ,
remollio, умягчаю2,
remollit(us), умягченъ3,
remollesco, мякчѣю4,
remorbesco, в недугъ впадаю,
remordeo, паки ©(т)гризаю,
remores, птици врабния5,
remoror, aris, бавлю, медлю, ко(с)ню,
remora, ко(с)нѣніе, медлєніе, бавленіе,
remora, де(р)жиладия8 риба,
remoueo, ©(т)валяю, ©(т)ражяю, ©(т)-

даляю7,
remot(us), ©(т)валенъ, ©(т)раженъ8,
remotio, ©(т)даленіе,
remugio, ©(т)рикаю,
remulceo, блгаю, ла(с)каю,
remul[c]o, as, тягну, влеку ладию9,
remune[r]o e(t) -ror, воздаю,

remuneratio, воздаяніе10, блгодѣте(л)ст-
во,

remuria, поми(н)ки усопши(х), пи(р)ше-
ства, И

258 remurmuro, as, попщу,
remus, весло, гребло,
remigo, гребу,
remigatio, гребенів,
remex, gis, гребецъ,
remigium, вє(с)логребеніе,
remuto, as, премѣняю,
ren

renarro, ра(с)повѣдаю,
renascor, ©(т)раждаюся,
renascens annus, вє(с)на,
renat(us), ©рожденъ11,
renauigo, as, во(с)пя(т) плову,
renes, утроба, бубреги,
renideo, сіаю12,

reniteo, тожъ, блещуся,
renitofr], eris, уси(л)ствую, юпираюся,

1 К І нижче маемо ще статтю reliquus
а>(с)та(т)ны(й), прочій, ин'ій.

2 К I оставле(н)ное, прочее,.
3 К I должны(й).
4 К I долговъ остатка вине(н).
6 К I на(й)мую.
6 К І після цієї маемо ще статтю

reluctor противо борюся.
7 Пор. К І після цієї маємо статтю

relicti позо(с) таліє міста.
8 К І спотворене прє(д)воюю, П

правильно предвекую.
9 К 1 правильно вспоминаю.

10 К І помилково вспоминаю.

1 К I (й(т)валюю.
2 К I змягчаю.
3 К I ©мягченъ.
4 К I мягчаю.
5 К 1 неточно враждебнія; П правильно

вражебніь.
8 К І помилково де(р)жила(т): [?].
7 К І немає цієї статті.
8 К I ,а>(т)даленъ. П а>(т)даленъ,

(й(т)раженъ.
9 К I ладно.

10 К I возданіе.
11 К І також помилково и)ро(ж)д&нъ;
П правильно © (т)рождёнъ.
12 К І немає цієї статті; П сіаю, блещус&.
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renixus, сопротивленіе, -бореніе1,
rendo. as, союзаю2, связую,
renones, одѣянія,
renouo, as, обновляю,
renouatio, обновленіе,
renouello, as, (о(т)млажаю,
renumero, as, и(с)числяю,
rentifolia. рожа
renuncio извѣствую, во(з)вѣщаю.
renunciatio, извѣщеніе,
renunci(us). тожъ и3 извѣстите(л),
renuo, is, неи(с)товляю4 5, непомаваю,

renut(us), us, о(т)речєніе, нєпомаваніе,
reor. eris. мню. разумѣю,
rep
repand(us), закривленъ6,
repango, is. насаждаю,
reparfcjo is, щажу,
reparo, as направляю®,
reparatio, направленіе,
reparabilis направите(л)ни(й),
reparamen, направленіе,

repastino, as, (о(т)копую7, преорую,
repastinatio, о(т)копаніе,
repatrio as, возвращаюся,
repecto, is, ро(с)чесую,
repedo, as, во(с)пя(т) иду,
repello, as, о(т)гоняю,
repuls(us), ш(т)гнанъ,

258 repulso, as, тожъ, о(т)ганяю, //
8Bl

repulsa, о(т)гнаніе, о(т)ве(р)жение,
rependo, is, воздаю,

repensus, возданъ,

repens, tis, внезаапни(й), нагли(й),
repente, внезаапу, нагло, напра(с)но,
repentin(us), напра(с)ни(й),
repentino, напра(с)но, абие,
repenso, as, мздово(з)даю, о(т)даю,
repercutio (о(т)бияю.

repercussio, о(т)битие,
герегіо, обрѣтаю
reperti t i (us). обрѣте(н)ни(й),
repertorium, списаніе, каталогъ,
repertor, обрѣтате(л),

1 Пор. П сопротивл-енїе. -бореніе.
2 Пор. П союжаю.
3 Ці два слова написано іншим

почерком, світлішим чорнилом; в К І немає цих

слів.
4 К І правильно неизволяю; у К І перед

перекладом пізніше іншим почерком
дописано <а(т)ве(р)гаюся.

5
Літера з в оригіналі латинська (z).

® K І нижче маємо ще статтю reparator
направите (л).

7 K І помилково (й(т)купую.

repeto, взи(с)кую, возвращаюся, паки

прошу, повторяю1,
repetit(ns) взи(с)канъ, повторе(н),
repetitio, повтореніе, взи(с)каніє, паки

притяжаніє,
repeturida(e), aru(m), взи(с)каніе2 пѣня-

зе(й),
repignfejro. as, искупую,

replaudo, плещу,
repleo, испо(л)няю,
replet(us), испо(л)ненъ,
replico as, развиваю, ра(с)плѣтаю, раз¬
гибаю и(с)тлъковую,

replictus, ра(з)рѣшенъ, ра(з)плетенъ,
replicatio расплетеніе. ра(з)гбеніе,
replumbo, as, (о(т)нитовую, изшловляю,

repo is. пре(с)микаюся лажу,
repens reptitius, пре(с)микающи(й)ся,
repto as, ча(с)то пре(с)микаюся, плѣжу,
reptat(us). пресмиченъ3.
reptat(us), us, пре(с)миканіе4. плѣженіе,
reptabund(us), плѣжущи(й)
repolio, (очищаю направую.

repono, is полагаю, возвращаю6,
reposit(us), (о(т)ложенъ,
repositoriu(m), влагалище,

reporto, as. (о(т)ношу,
reposco, паки желаю, прошу,

repotia, oru(m). преносини бра(ч)нии,
repra(e)sento, представляю, и(з)являю,
repra(e)sentatio, представленіе, появ¬

леніе,
reprehendo, наказую, (обличаю, во(з)бра-

няю,

reprehensio, (обличеніе, ка(з)неніе,
наказаніе.

259 reprehensor, собличител(ъ), ка(з)нитє(л),//
reprehenso as. что reprehendo
reprimo, is удержаю, возхлашаю®,

repressus, удержанъ, во(с)хлащенъ,

repressor, удєржате(л),
reprobo, as, (о(т)вергаю7, нєи(с)кушаю,
reprob(us). (о(т)верженъ. нєи(с)ку(с)ни(й)г

злобни(й).
repromitto, (обѣщаю,

1 К I взи(с)кую ыбрѣтаюся, повторе
прошу

2 К 1 помилково ч>(т)ди(с)каніе; П

правильно о(т)исканіе.
3 К І помилково препресмиченъ.
4 К і пресмиченіе.
5 Пор. П no-лагаю во(з)вращаю,

ю(т)-.
6 К I маемо ще возъ-: пор. П оудерж&ю,

во(з), восхлащаю
1 К І помилково (овергаю.
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repromissio, обѣщаніе1,
repubesco, младѣю,
repudium, ра(с)пут(ъ)2,
repudio, разводъ творю, ра(с)пу(с)тъЗ,
repuditatio, презрѣніе, ра(с)пу(с)тъ4,
repuerasco, дити(н)ствую, (о(т)рочє(с)-

твую,

repugno, as, противостою, -глю6,

repugnantia, противорѣчие, противосло-
вие,

repugnax, противоборецъ, сопроти(в)никъ,

repugnanter, противнѣ,
repullulo, изра(с)таю, лѣтораслю,
repu[llu]lasco, новия пупи изращаю®, про¬
ницаю,

repumico, as, глажду, скроблю,

repumicatio, углажденіе. стрѵганіе,
repungo, is, (о(т)боду,
repurgo, очищаю,

repurgium, очищеніе,
reputo, разсуждаю, мню7,
reputatio, вмѣненіе, разсужденіе®,
requies, поко(й), упокоеніе,
requiesco, опочиваю,

requiet(us), упокоенъ,

requiro, взи(с)каю9, по(с)таю, желаю,

requirito, as, тожъ,

res, вещъ, рѣчъ. дѣ(й)ство, дѣло, мае(т)-
но(с)т(ъ)10,

resui а, дѣлъце,

res[a]euio, паки суровѣю, сверѣпѣю11,
resaluto, паки поздоровляю, цѣлую,
resartio, с(ъ)шиваю. направляю,
resarrfijo, преориваю12,
rescindo, (о(т)сѣцаю, о(т)рѣзую,
rescissus. (о(т)сѣченъ, (о(т)рѣзанъ,

1 К 1 після нього іншим почерком
пізніше дописано (Обѣтованіе.

2 К І правильно распустъ.
3 К І разводъ чиню, творю ра(с)пу(ст);

у К І перед перекладом іншим почерком
пізніше дописано (о(т)ве(р)гаю, після

перекладу (о(т)риную.
4 К І распустъ, презрѣніе.
5 К І перед перекладом пізніше іншим

почерком дописано противо воюю.
в
Пор. П израстаю.

7 К І перед перекладом пізніше іншим

почерком дописано вмѣняю.
8 К І разсу(ж)деніе, мнѣніг.
* Пор. П изыскаю.

10 Останнє слово в оригіналі помилково

написано в кінці наступної статті.
11 К 1 паки сверѣпию, суровѣю.
12 К І і П маємо ще по-.

rescisco, извѣствую(с)я, познаю1,
rescribo, (о(т)писую,
rescriptum, (о(т)писъ2,
reseco, (о(т)сѣцаю,
resect(us), (й(т)сѣченъ,
resectio, (О(т)сѣченіе,
resegmen. тожъ, утинокъ,

259 resex, cis, вѣтвъ (о(т)сѣче(н)на3, H
зв-

resecro, паки прошу4,
reseda, риковъ5 трава,
resemino, сѣю,

resequor, по(с)лѣдую, (о(т)вѣщаю,
resero, со(т)вє(р)заю,
reserat(us), (о(т)ве(р)женъ, (о(т)мченъ®,
resero, is сѣю, насаждаю,
reseruo, as, соблюдаю, сохраняю,
resideo, сижу, почиваю, пре(с)тавлю7,
reses, dis, лѣниви(й), пра(з)дни(й)8,
residu(us), по(с)лѣдни(й), (о(с)та(т)ни(й),
resido, is, почиваю, у(с)таваю9,
resigno, (о(т)печатую, печатлѣю,
resignatu(m) a(e)s, уде(р)жа(н)ная мзда

воевъ,
resilio, (о(т)скакую,
resulto, as, тожъ,

resina, кле(й) древни(й)10, смола, жупе(л),
resinaceus, смолни(й), кли(й)ни(й),
resinat(us), усмолени(й), жупе(л)ни(й)и,
resipio, воняю, мудрствую,

resipisco, прихожду к себѣ, каюся,
resisto, противостою,
resoluo, is, разрѣшаю, развязую,
resolut(us), разрѣшенъ,
resono, звеню12, звяцаю,

resonans, звенящи(й),
resonus, тожъ,

resorbeo, пожираю, по(г)лощаю,

respergo, сокропляю,
respers(us), (окропленъ,
resper(us), US, (окропление,

1 К I извѣствую, познаваю.
2 К І помилково <й(т)сѣцаю, а

реєстрове reseco пропущено.
3 К І ще маемо (а(т)то(р)гъ-.
4 К I маемо ще (о (т)присяги уво(л)няю.
6 К I рукавъ; П руковъ.
® К I (йверзенъ, (о(т)мщенъ

(помилково); П о(пі)вервенъ, (й(т)мченъ.
7 К I правильно пре(с)таваю.
8 К І помилково праздникъ.
9 П маемо ще пре-.

10 К I древяны(й).
11 П нижче маемо ще статтю resinosus
смолистый, жупглйстый.
12 К I звоню.
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respersio, тожъ1,
respicio, призираю,
respect(us), us, призрѣніе, в(ъ)згля(д),
respecto, as, ча(с)то взираю,
respiro, (в(т)дихаю,
respiratio, (о(т)диханіе,
respirat(us), us, тожъ,

respiramen, ю(т)духъ, дхновєниє2,
resplendeo, возсияваю3,
respondeo, <в(т)вѣщаю,
responso, as, тожъ,

responsito, тожъ4,
responsum, со(т)вѣтъ,
respons(us), us, согласие и тожъ,

responsio, (о(т)вѣщаніе,
260 responsor, (о(т)вѣщате(л), //

respubli[c]a, гражданство житие на¬

родное5 *,

respuo, исплюваю, ш(т)ве(р)гаю, брижду-
ся,

respuor, eris, презрѣнъ биваю, со(т)ве(р)-
женъ,

respuens, презирающи(й), бридящи(й)сяв,
restagno, as, наводняю, прєливаю?,
restagnatio, наводненіе,
restauro, (о(т)новляю, презижду8,
restibilis, на всякъ годъ плодоносяіци(й),

гобзени(й), ю(т)ра(с)тающи(й),
restinguo, гашу, угашаю,
restinct(us), угашенъ,
restinctio, гашеніе9,

restipulor, aris, прирѣкаю, утве(р)ждаю,
restipulatio, пререченіе слова,

restis, уже,
restiari(us), ужникъ, ужедѣлате(л)10,
resticula, вервъ, ве(р)вие,
restituo, возвращаю, со(т)даю,
restitutio, возвращеніе, <в(т)даніеи,
restitutor, воздате(л),
restitutori(us), воздате(л)ни(й)
resto, as, противостою, сопротивляю(с),

ю(т)стою,
1 К I окропленіе.
2 К I тожъ, (й(т)диханіе, (а(т)духъ,

дхновеніг. П хновенїе.
3 К I ще маемо просія-.
4 К І немає цієї статті.
6 П Гражданское житіе, наро{д)ное.
8 К I бридящи(й)ся, презирающи(й)

биваю, (й(т)ве(р)женъ.
1 К І немає цього слова.
8 Також.
9 К І угаиіенїе.

10 К І помилково у(з)никъ, уде(р)жа-
тель.
11 К І маємо ще во(з):.

restito, as, тожъ, ко(с)ню, ю(с)таю,
restringo, is, связую, стѣсняю,

restrict(us), связанъ,
restricte, стѣсне(н)нѣ, кра(т)ко,
restrictim, тожъ1,
resuo, сошиваю, ра(з)шиваю,

resupino, as, ницъ полагаю, влеку,
resupin(us), ницъ положенъ,

resurgo, в(ъ)стаю,
resuscito, во(с)крешаю,
reta(e), клади в рѣка(х)2,
retardo, as, бавлю, ко(с)ню,
retardat(us), пробавленъ, уде(р)жанъ,
retardatio, удє(р)жаніе, .

retaxo, as, со(т)смѣваю3, укаряю, паки

цѣню,

rete, is, мрежа, сѣт(ъ),
reticulum, reticul(us), мрежица4,
reticulat(us), мрежовидни(й),
retiari(us), мрежникъ боритє(л),
retego, (о(т)криваю,
retect(us), (о(т)кровенъ, ©(т)крити(й),
retendo, is, ослабляю, о(т)пущаю,
retero, is, с(ъ)миряю, при-5,
retexo, тканое разоряю,

260 reticeo, замо(л)чаю, //
зв> reticentia, замо(л)чаніе,

retineo, уде(р)жаю, сохраняю8,
retinens, воздержающи(й)7,
retentus, удержанъ,
retentio, удержаніе,
retinacula, oru(m), уже, ве(л)будъ8,
retento, as, уде(р)жаю, возбраняю,
retingo, is, погружаю, омочаю,
reto, as, чищу води,
retondeo, паки остригую,
retono, as, гри(м)лю,
retorqueo, спящаю9, кручу,
retort(us), вспят(ъ) обращенъ, кручокъ10,
retorreo, сушу, пеку,
retorrescere, усхнути,
retorrid(us), сухи(й), вигорѣли(й),
retorride, сухо,

1 Переклад написано іншим почерком,
світлішим чорнилом; К І нижче маємо ще

статтю resumo паки приемлю.
2 К І пізніше іншим почерком дописано

ловя рибная.
3 К І помилково (йсмѣваю.
4 К І маємо ще сѣть.
5 К І правильно пре:.
8 К І цієї та попередньої статей немає
? К І правильно возде(р)жащій.
8 К І помилково ве(л)блюдь.
9 К І правильніше вспящаю.

10 К І і П немає цього слова.
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retracto, (о(т)новляю, повторяю, пре(с)-
мотрую, (й(т)вергаю1.

retracfat(us), паки зачати(й), и(с)правленъ,
retractatio, ш(т)реченіе, (й(т)верженіе,
retraho, а»(т)влєкаю
retract(us) 0)(Т)ВЛЕЧ8НЪ,
retribuo, вѣдаю2
retrimentu(rn) (отреби3,
retro во(с)пя(т) созади

retroayo, во(с)пя(т; юбрящаю4 5,

rertrocedo го(т)стѵпаю,
retroducere, (й(т)В8(С)ТИ СО(т)ВОДИТИ;і
retrofero оЯтіношу
retrogr|a|dior, во(с)пя(т) иду,
retrograd(us) во(с)пя(т) идущи(й),
retrors(us), созади®, во(с)пя(т), созадни(й),
retrudo, (о(т)ряжаю7, <х>(т)рѣяю.
retundo, is. (о(т)биию дово(д),
retus(us), (п(т)раженъ
ret|hur|o, as (о(т)ве(р)заю, о)(т)туляю,
геи

reualesco, 'S, во(з)магаю.
reuanesco, нииіѣю, исчезаю

reueho, (о(т)вожу
reuello, is, (о(т)то(р)гаю,
reuuls(us), (0(т)Т0(р)ж8НЪ,
reuulsio, ю(т)то(р)женіе,
reuelo. (о(т)криваю,
reuenio. возвращаюся,

6! reuera. во(и)стинну. //
reuerbero, as со(т)биваю8 *,

reuereor, почитаю говѣю, встиждуся,

чту6
reuerens, почитающи(й),
reuerend(us). че(с)тни(й),
reuerentia, Ч8(с)ТН0(С)т(ъ), блгоговѣніе,

че(с)т(ъ)10,
reuerenter. че(с)тно, говѣнно,
reuerto[rj, eris, возвращаюся,
reuertendi, возвращенія,
reuersur(us), возвращающи(й)ся,
reuersio reuerticulum. возвращеніе,

reuilesco ветшѣю, сохуждаюся1,
reuincio связую,
reuinco, is, побѣждаю,
reuiresco, (обновляюся, зеленѣю,

reuiso, reuisito, посѣщаю,

reuifuijsco, (оживую,
reunctor, ris, ба(н)никь, помазатє(л),
reuoco, привращаю. (о(т)мѣняю реченіе,

паки (о(т)глаголюю2,

rtuocatio, во(с)пя(т) ю(т)гланіе, словъ

(о(т)мѣненіе

reuocamen, тожъ,
reuocabilis, со(т)вратите(л)ни(й), ш(т)мѣ-

ните(л)ни(й), нагородъни(й),
reuolo, as, со(т)лѣтаю,
reuoluo, is (о(т)валюю, во(з)вра-

щаю(с),
reuolut(us). со(т)валенъ,
reuol ubi lis, возвратитє(л)ни(й),
reuomo изблеваю,
reus, повиненъ,

rex, цръ,

rha

rhabduchi, поли(ч)ники3.
rhacin(us), риба,
rhacoma. рапо(н)тикъ трава,
rhagades, разсѣденіе ногъ и п(р).
rhagion. паукъ,

rhagoides, третякъ4 <в(ч)няя кожица,

rhamn(us), рамъна. влъчецъ, бодакъ,

rhaphan(us), хрѣнъ,
rhaphan(us) agria, хрѣнъ лѣсниійі

rhaphius, звѣръ во(л)ковидни(й)
rheas, dis. макъ,

rheda, коле(с)наца, во(з),
rhedari(us), возата(й)®,
rhedari(us), коле(с)ни(ч)ни(й).
rhenones, мило(т), (ОВЧИНИ,

261 rheon. ревеня корен(ъ)8. И
зв* rhetor риторъ, лѣпоглате(л)7,

rhetorica, риторика, лѣпогла(н)ная8 на¬

ука, третяя (о(т) свободни(х),

! К 1 немає цього слова.
2 К І помилково вдаю; П правильно

во(з)даю
8 К I ще маемо витлочини.
4 Пор. П юбращйю.
6 К I (й(т)водити, (£>(т)в£сти.
8 К І помилково взади.
1 Пор. П (о(т)раждю.
8 К I (а(т)біяю.
8 К I почитаю, гов^ю, стиждуся.

10 К I маемо ще сти(д); у К І перед
перекладом пізніше іншим почерком
дописано блеоговѣ (н)ство.

* К I ыхуждаю.
2
Пор. П ... при-вращаю, (И(т)-...

3 П пйличники.
4 К помилково ж тр&таю; П правильно

тр&тїа.
5 К I возотай, возница.
6 К І помилково коренны(й); пор. П

р&в&нь коргнь.
1 К І немає цього слова.
8 К 1 помилково л"Ь погласная; П ре-

торика, ліпоглаголнаь наука, тр^тїа
ча(ст) о(т) свободны(х).
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rhetorica, orum, риторичная1,
rhetorici, orum книги ритори(ч)ний,
rhetoricoteros. ритори(ч)нѣ(й)ши(й)2,
rhetorice, рито(р)ски,
rhetoricor, aris, рито(р)ствую лѣпоглю,
rhetorisso, то(ж) рито(р)ски вѣщаю,

кра(с)но,
rheumla]. tis, теченіе, рима (о(т) мозґа3

в которую ча(с)т(ъ) тѣлесе,

rheuinatic(us) тоЧни(й) тєчєніє(м)
недугу ющи(й),

rheumat ism(us) тожъ рима

rhibis, купина нѣкая,
rhina, рашпля риба и пила.

rhinoceros, единорождъ,
rhinoclisia. (образки трава,
rhizias кирине(й)ския трави сокъ,
rhition сосудъ4 *,

rho
rhodinum oleum, рожани(й) єлє(й),
rhodinum unguentum, рожаная ма(с)т(ъ),
rhodites, рожани(й) камен(ъ),
rhododaphne, плоховє(ц) купина,
rhododendros, тожъ,

rhodonia, рожани(й) ве(р)тоградъ,
rhodora, сребрникъ други(й) трава,
rhoica(e), теченіемъ болѣзнующия жени6,
rhoites, щипковое вино,

rhomb(us), четвероуглни(й),
rhomphfajea, ме(ч), ножъ, (оружие,

rhonch(us), храпаніе.
rhonchisso as. храплю,

rhonchison(us), храпка,
rhopalon, nymphfajea зри,
rhus, купина на камєнє(х), усма(р)скоє

древце,
rhiparograph(us), худи(х) вещє(й) писате(л),
rhitm(us), сти(х),
гі

rica, суда(р), покривало главное женъ,

ricin(us), ricinjumj, риза чєтвєроугл'ная,
клѣщъ, че(р)въ,

rictus, us, зіяніе (о(т)верстие у(с)т(ъ),
rid
rideo, смѣюся,
ridens, смѣющи(й)ся,
ridend(us), посмѣяте(л), смѣющи(й)ся1,
ridibund(us) тожъ2

262 ridiculum, по(с)мѣваніе поруганіе. И
ridicularia. по(с)мѣяте(л)ная.
ridicul(us). по(с)мѣятеленъ.
ridicule, по(с)мѣяте(л)нѣ,
гі dicul ari(us), по(с)мѣяте(л)ни.(й),
ridica. ти(ч)3 лози ви(н)ния, ви(н)ничия.
rig
rigo, as, (вмочаю, (орошаю, поливаю,

напаваю4.

rigatio напоеніе, (орошеніе,
rigufuj(us), напоенъ,

rigor, ris, зи(м)но(с)т(ъ), же(с)токо(с)т(ъ),
rigfojrat(us), зи(м)ни(й) же(с)токи(й)
rigor, мєжда,

rigid(us), зи(м)ни(й), хладни(й),
rigeo, es, зме(р)заю, же(с)точѣю,
rigesco, тожъ, зябну, тве(р)дѣю,
rigidor, aris, испитаю, и(з)слѣдую5,
rima сивизна6 дира
rimos(us), диряви(й),
rimor, aris, испитаю7. из(с)лѣдую,
ringo, мо(р)щуся, <о(т)ве(р)заю уста,
rinales8, соревнителие солюбящии9

едну невѣсту,

гір
ripa, а(е), брегъ, кра(т)10
ripula, брежецъ,
гірагі(и5),брежникъ, при брезѣ живущи(й).
riparenses, вои побрежнии11,
ris

riscus, сі, кшотецъ, су(н)дучокъ12,
risimus, кривоноси(й)13

1 В оригіналі цій статті передує ще раз,
rhetorica, orum, після якого іншим

почерком світлішим чорнилом написано

ритори (ч) ная, бо за реєстровим виявилась

частина перекладу третяя а>(т) свобод-
ни(х) попередньої статті.

2 К І немає цієї статті, на її місці
rhetoricus ритори(ч)ны(й).

3 Пор. К І мозгу.
4 Стаття написана іншим почерком,

світлішим чорнилом; в оригіналі вона

помилково подана і після статті

rheumatismus: rhition сосудъ.
5 К І помилково теченіе болѣзнующея

жени.

1 К 1 поемѣ яте(л)ны(й).
2 К I смѣющійся.
3 К І помилково тисъ.
4 К I напаяю.
6 Переклад помилковий; К I правиль

но тільки тожъ.
6 К 1 правильно скважня.
7 К I испитую.
8 Потрібно rivales.
9 К I правильно слюбящіи.

10 К I правильно край.
11 К I воины прибрежными).
12 К І помилково чундучокъ.
13 Потрібно resimus, К I кривоноги(й)}
П кривоногій.
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risio, смѣяніе, смѣхъ1,
risor, По(с)МѣяТвл(ъ)2,
risus, us, смѣхь

ritus, нравъ, ©бича(й), законопреданіе,
чи(н).

rite, ЧИНОВНѣ (йби(ч)Но,
rituales libri, требники,
riualitas, ревнованіе,
riuin(us), соревните(л) ненавидяіци(й),
riu(us) потокъ, рѣка,
riuul(us), струя, и(с)то(ч)никъ.
riualis, рѣчни(й),
riuatim струями
rixa. а(е), сваръ, ра(с)пря, прѣніе,
rixos(us), сварливи(й), любопрѣн(н)и(й),
rixor, aris, сварюся, прюся,
rob
robigo, nis, ржа,

262 robigalia, orum, ден(ъ) празни(й)3,//
eB- robur ris, сила крѣпо(с)т(ъ), дубъ4,

roboreus, robfu|rneus, robusteus дубови(й),
си(л)ни(й),

robustus, крѣпки(й), си(л)ни(й),
roboro, as, укрѣпляю. утве(р)ждаю.
roboraria, звѣринецъ,
robus, і, громъленъ, лисова(т)5.
rodo, is, гризу,
rog
rogo, as, молю, прошу,

rogans, tis, молящи(й),
rogand(us), упросящи(й),
rogatus, упроше(н), проше(н), званъ,

rogatio rogatus, us, моленіе, прошеніе,
rogatiuncula малое прошеніе,
rogator молите(л), просители),
rogito, as, ча(с)то прошу
rogitatio, моление,

rogus, і, купа дровъ, жупище,
rogalis, купни(й), жупищни(й),
гог

rorifer, росоно(с)ни(й),
rorulentus, роси(с)ти(й),
roseid(us), орошенъ,
rorarij, воини худии, легкий,

rorat, роситъ®,
rorans, tis, росящи(й),
roratus, орошенъ.

1 K І маємо ще раз смѣяніъ.
8 R І посмѣватъ(л).
s R І ще маємо кр[с]топо(к)лоннѣ дни.
4 R І кр^по(ст), сила, дибъ

(помилково).
5 R І громлъ(н) (помилково), лисова-

ты(й); П правильно чѣрмънъ, лисовйтъ.

Літера р в оригіналі латинська (г).

roratio, орошеніе, лозъ поврежденіе,
roresco, is росѣю
ros, роса1
rosa, a(e), рожа, шипокъ,

roseus rosfajceus, рожани(й),
rosetum оградъ рожани(й).
rosarium, тожъ,

rosmarin(us), розмари(н) трава,
rosmaris, тожъ,
rostrum, носъ. усяца(л)ница
rostra, orum, каза(л)ница сѣдалище,
rostrat(us), кончати(й) на предѣ2,
rostro, as, клюю, пробиваю носо(м),
rosio, гризеніе
rostellum, носокъ,
rota, а(е), колесо, коло

rotula, коле(с)це.
roto, as, обрящаю3 колесо(м)
rotatio, обращеніе, окруженіе4,
rotans, обращающи(й), ©кружающи(й),

263 rotalis. коле(с)ни(й), //
rotat(us), окружни(й)6. окруженъ,
rotund(us). округли(й)®,
rotunditas, округло(с)т(ъ).
rotunde округло7
rotundo, as, окружаю, кружу,
rotundfijtfajs, окруженіе,
rub
rubellio. яз(ъ), ка(р)пъ,
rubeta, а(е), жаба зе(м)ная,
rubeus, че(р)мни(й), кра(с)ни(й),
rubeo, че(р)вленѣю, встиждуся,
rubens, tis, че(р)вонѣющи(й)ся,
rubesco, что rubeo,

rubefacio, оче(р)вленяю,
rubefact(us), оче(р)вленъ,
ruber. че(р)вленъ, че(р)мни(й),
rfujbellus, чє(р)вонави(й),
rubeus, че(р)мни(й)
rubus, і купина малини, ожини,
rubetum, тє(р)нище, ожинище,
rubor, ris, че(р)мно(с)т(ъ),
rubicund(us) красе(н), че(р)мленъ*
rubicundul(us) приче(р)мни(й),
rubid(us). че(р)мни(й),
rubia, 'а(е). маруна страва®.

1 Переклад написано іншим почерком,
світлішим чорнилом.

2 R І тільки кончатій.
3 К і тільки (обращаю; пор. П коломъ.
4 R І (окружъніъ, (обращеніе.
8 К І немає цього слова.
® R І помилково (окруженъ.
7 R І (округле.
R І помилково чрдмленъ.

9 R І правильно трава.
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rubigo, ржа, плѣсн(ъ) жита,

rubiginos(us), ржави(й),
rubiginor. ржавѣю,
rubrica, a(e), зе(м)ля че(р)мная,
rubricat(us), а>ч8(р)вле(н)1.
rubriceta, красило же(н)ское,
rubricos(us). rubr(us), че(р)мни(й)2,
ruc

ructus, us, ричаніе3,
ructo, ричаю4
* ructor, aris, тожъ,
ructito, as, (о(т)ригаю,
ructat(us), а>(т)ригненъ,
ructator, ©(т)ригающи(й),
ructuos(us), тожъ.

rud

rudis, неи(с)правле(н)ная палица, ко-

че(р)га,
rudicula, вареха, копи(с)т(ъ), кочерга,

rudiarij, дєбелохудожници, мечобо(р)ци,
rudis, дебели(й), про(с)ти(й), нєи(с)ку(с)-

ни(й), невѣжа,
ruditas, неи(с)ку(с)ство, невѣжество,
rudimentum, начало, предученіе,
rudo, is, ричу, аки оселъ,

rudens, tis, ричащи(й),
rudentis[i]bil(us), риканіе, рикъ,
rudens, sub., ве(л)будъ^, уже,
rudus, eris, грѣза, скорупи, каменіе

сотре(н)ное,
rudero, as, грѣзою оваііляю. грѣзую®,
ruderat(us) ager, грѣзоватая7 нива,

ruderatio, грѣзомъ побѣленіе8,
ruderarium crbibrum, решето
rudetum, грѣзище,
rud(us), груби(й), дебєли(й),
ruf

263 rufus, рижъ, жо(л)чъ9. //
8B'

ruful(us), пририжъ, жо(л)тави(й),
rufuli, ротми(с)трѣ, нача(л)ници воевъ,

rufeo, es, лѣсоватѣю, рудѣю,

1
Пор. П (йЧЯр-М-ЛЕНЪ, -в-.

2 Статті від rubor, ris до rubricos(us),
rubr(us) включно написані на правому
березі оригіналу, світлішим чорнилом,
іншим почерком.

3 П правильно рыганія.
4 П правильно рыгаю.
6 В оригіналі літера у латинська (и).
8 Пор. П грязію шваплАю, грязую.
1 Пор. П грязоватаь.
8 В оригіналі виправлено з поваплянія;

К І також побѣлинїя; пор. П грязію по-

бЬлянїя.
9 К І правильно жолтъ.

rufo, as, лисотворю, рудотворю1,
ruga, а(е), вре(й)ска2, порокъ,
rugos(us), змо(р)щенъ3,
rugo, as, мо(р)щу,
rugio is, рѣкаю,
rugit(us), us, рыкъ,
rulla, a(e), (очищало плуга, истикъ4,
rum

ruma a(e), сосецъ пє(р)си6,
rumen nis, воле, по(д)го(р)таніе и то(ж),
rumino, as, со(т)рижу званіе6, жву, вос¬
поминаю,

ruminatio, жваніе,
ruminalis ficus, прєжваная смоква,
rumentum, прєто(р)женіє,
rumex, cis, конски(й) щавъ трава,

rumifgjare, жвати.

rumis, сосецъ,

rumo, as, дою, млеко(м) питаю,

rumor, ris, вѣст(ъ), слава,

rumusculus, вѣстка,
rumifero, fajs, вѣстоношу, -словлю7,
rumigerul(us), вѣстоносецъ,
rumpo, is, прито(р)гаю8, ра(с)торгаю,
rumpi, oru(m), ра(с)теченіе9 вина,

rumpotinum arbustum, лоза подвязаная,

rumpotinetum, виноградъ и тожъ10,
runa, а(е), ратище,
runca, а(е), пила,
runcina, а(е), то(ж) и гебе(л), (оско(р)дъ.
runco, as, изриваю зелие, и(с)кубую,
runcatio, испеленіе, исто(р)женіе,
runcator, испелите(л), исто(р)гате(л),
ruo, is, падаю,
ruina, а(е), падежъ, юбаленіе,

ruinos(us), падежни(й),
rur

rurs(us), паки,
rura, ныви неи(с)правле(н)нии,
ruralis, ве(с)ни(й), се(л)ни(й),
ruratio, се(л)ни(й) живо(т),
rurestris, се(л)ни(й),
ruricola, rurigena, селянинъ, нива(р),

юра(ч),

1 Пор. К 1 рудотворю, лисовато;

П рудо-творю, лисовато-.
2 К I маемо ще помилкове змя(р)ска;

П правильно вряска.
8 К I зма(р)щяни(й).
4 К I истикъ, ычищало плуга.
8 К I пя(р)сій.
6 К I правильно жванія.
7 К I славлю.
8 Пор. П пряторгйю.
9 Пор. П растянія.

10 К І немає цієї статті.
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ruro, as, селя(н)ски(й) живо(т) веду,

rup
264 ruptio, ра(с)то(р)гненіе, //

ruptor, ris, растє(р)жатє(л),
ruptus, ра(с)то(р)женъ,
rupes, камен(ъ), скала,

rupices, го(р)ници, селяне,

rupicones, людяне. про(с)таки,
rupicapra, коза дивая,

rupsit, вредитъ, претръже,
rus, вє(с), село,

rusculum, сє(л)цє,
rusticus, a, um, сєля(н)ски(й), хлопски(й),

про(с)тъх,
rustitior, про(с)тѣ(й)ши(й),
rustic(us), і, хлопъ, се(л)никъ,
rustice, хлопскн,

rusticitas, хлопство, сєля(н)ство,
rusticul(us), сєля(н)ски(й),
rustican(us), rusticari(us) тожъ, хлоп-

ски(й),

rusticor, aris, селя(н)ствую, на селѣ жи-

те(л)ствую,
rusticatio поселя(н)ство, се(л)ствованіе,
rusticatim, хлопски, грубо,
rusticula, па(р)два птица,

ruscu(m) или ruscus, ми(р)тъ по(л)ни(й),
rusceus миртови(й),
ruspor, aris, испитую1, и(з)слѣдую,
russus e(t) russeus, жо(л)точє(р)мии(й),
rut

ruta, orum, грѣза2. вапно, пѣсокъ3,
ruta, а(е), рута трава,
rutaceus, рутяни(й),
rutat(us), рутою устроенъ,
rutabulum, погребало,
rutilo, as, сияю.лисоватотворю, раждизаю,

rutilesco, жо(л)тѣю, лисоватѣю,
rutil(us), жо(л)точе(р)мни(й), ражже(н)-

ни(й)4,
rutinalis, корен(ъ),
rutrum, лопата, ри(с)ка(л), копало5,

S

sab

sabbat[h]um, субота,
sabbatharij, юдеѣ, суботници,
sabbatfhjism(us), празнованіе суботи,
sabbatfhjizare. суботствовати, празновати

суботу,
sabina, сєнєсовоє древо,

264 sabina, стрѣла, //
3B

sabuc(us), бозъ,
sabulum, пѣсокъ, грѣза3,
sabulos(us), пѣ(с)чи(с)ти(й),
sabuletum, пѣсчи(с)тое мѣсто,
saburra, грѣза4,
saburrare, мгрѣзити5, напѣсчити,
5аЬиггаЦи5),(огрѣзенъ6, натканъ пѣско(м),
sac

sacal, прудъ,
saccharum, сахаръ7,
sacciperium, пира бо(л)шая, мѣръ8,
saccus, мѣхъ.

1 Переклад написано іншим почерком
світлішим чорнилом.

2 К І хлопскы(й), сЁЛянскы(й), npo(ctn).
3 Пор П гря(з).
4 Також.
6 Пор. П (йгрязити.
6 Пор. П тгрязнѣнъ.
7 К I маемо ще цуко(р).
8 К I правильно лгЬхъ; П маемо ще

тоболе(ц).

saccul(us) мѣшокъ,
saccaria, а(е), мѣхопроданіе,
saccari(us) мѣхоносъ,
sacculari j, людящии, умопре(р)стителив,
sacer, стъ, сщенъ,

sacrum, служба. же(р)тва, лито(р)гия,
sacellum, предѣлъ црковни(й),
sacro, as, посщаю,

sacratio, посщєніе.

sacror aris, посідаюся [1],
sacrat(us), посщенъ,

sacrarium, стилищє стохранилищє,
sacres porci, просята же(р)тве(н)ная7,
sacramentum. кля(т)ва, стиня, залогъ,

sacrosanctum, прєстое.

1 K І испитаю.
2 Пор. П гря(з).
3 K І маємо ще и проч:.
4 К 1 жо(л)точ&(-р)воньі(й), жо(л)-

точе(р)мны(й), ра(з)же(н)ны(й).
5 П нижче маємо ще статтю rutuba

смущьнїє, смят'анїг.
6 K І помилково любяіцій умопрг(д)-
стит&лы; П правильно лудящій, умо-
прелстйтели.
1 Перед_ним підкреслено (знято)

помилкове ещ&ннии.
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sacrifico, жрю,
sacrificatio, жертви приношеніе,
sacrificalis, жертвє(н)ни(й),
sacrificus, жрецъ,
sacrificus, жертвенъ,
sacrificul(us), жрецъ, сщен(н)икъ, иере(й),
sacrificium, жертва,
sacricola, сщен(н)ослужител(ъ),
sacrifer, сще(н)ноносецъг,
sacrilegus, а, um, сіцен(н)окра(д)ца,
сщен(н)окраде(ц)12,

sacrile[g]ium, сщен(н)ота(т)ба, стокрад-
ство,

sacerdos, сще(н)никъ, попъ,
sacerdotissa, попадя,

sacerdotalis, сіцєн(н)иче(с)ки(й), иере(й)-
ски(й),

sacerdotium, сще(н)ство, иере(й)ство,
sac

sacodios, ио>аки(н)6ъ3, сакоди(й),
sacoma, tis, каме(н) мѣри(л)ни(й),
sacon иозаки(н)Ѳови(й)4 ша(р),
sacrima, начатокъ вина, ме(с)т(ъ) ,

265sacrium, грудъ5 *, кри(с)та(л), //
sa(e)
safejpe, sa(e)picul(e], многажди,

safeju(us). люти(й), сверѣпъ, sofn),
sa(e)uiter, люто, сверѣпо,
sa(e)uitia, люто(с)т(ъ), сверѣпство,
safejuio, is, мучу, сверѣпѣю, ярюся,
saga чародѣ(й)иа
sas

sagana, до(й)ница, скопецъ,

sagapenum, сагапе(н)ски(й) сокъ,

sagax, cis, состроумни(й), хи(т)ри(й), ко-

Rape(H), (остроа)боияющи(й)8,
sagacitas, (острособоияніе, хи(т)рост(ъ),

би(с)тро(с)т(ъ)7,
sagaciter, хитро, разумно, кова(р)но8,
sagda, бисеръ,
sagena, мрежа, неводъ, верша,

1 К 1 перед ним ще маемо сщє(н)ноно-
сите (л). ~

2 К I сщгннотатг(л), виправлене із

сщв(н)нопитате(л); П стокрадецъ, сщ&н-
нотатгцъ.

3 П правильно іакйн^ъ.
4 Потрібно иаки(н)Ъови(й); пор. П

іакинЪъ шаръ.
5 П правильно прудъ.
6 К І помилково шст(р).
7 К I правильно бистроуміъ.
8 К I хитро. кова(р)но, разумно.

sagina, пища ту(ч)ная,
saginafrjium, птицотучилище,
sagino, as, тучю, тучно питаю,
saginat(us), утученъ, упита(н),
saginatio, тученіе, питаніе,
sagio, is, юбоненіе(м) и(з)слѣдую,
sagitta, стрѣла1,
sagittari(us), стрѣлни(й),
sagittari(us), стрѣлецъ,
sagittifer, стрѣлоносецъ,
Sagittfijpotens, Стрѣле(ц) зн(а)ме(н)а

нбсное,
sagitto, as, стрѣляю,
sagma, tis, покровъ щи(т)ни(й), <впон(а)3,
sagum i, sagulum, саянъ, риза вое(н)на4,
sagulat(us), в ризу вое(н)ну (облеченъ,
sagafrjia, ризопродалище,
sagafrji(us), сиянопродавецъ!,
sagatfus). в(ъ) саянъ (облеченъ8,
sal, [соль]7,
salajrji(us), соляникъ,
salafrji(us), слани(й),
salafrjium, мзда, аіброкъ8-
salafrjius, наемникъ,

salsus, слани(й), сладо(с)тотво(р)ни(й)9,
salse, слано, радо(с)тнѣ
salsamentum, слатина. росолъ.

salsamentari(us), елатиноп родавещь.
salsura насолені е.

salsedo, слано(с)т(ъ),
salinlaj, слатина1011ажно гдевода солоная,

salinum, со(л)нипа. солило,

265 salillum, со(л)ницеп //
зв

salio, is, sallo, is, солю.

salitor, солите(л), соіл)ни(й) мита(р).
salitura, соленіе,
salsilago, росолъ.
salsitudo, соленіе, слано(сіт(ъ)12.

salsugo, слани(й) сокъ, вола

1 Літера с в оригіналі латинська (s).
2
Надрядкова а написана іншим

почерком, світлішим чорнилом
3 Надрядкова а написана іншим

почерком. світлішим чорнилом замість

закресленої я; очевидно, це слово написано

тут помилково, див. нижче.
4 П тут маємо ще закономірне шпона.
s K І правильно саянопродавецъ.
8 П маємо ще шпону.
7 Пор К 1 солъ: П соль.
8 К 1 шброкъ, мзда.
9 П правильно радостотвбрный.

10 К І помилково слати.
11 К І правильно солилце.
12 К І сладо(ст)
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salaconia, го(р)дост(ъ), киченіе,
salacones, го(р)дии, високоми(с)лнии,
salamandra. а(е), звѣръ,(огн(ь) гасящи(й),
salaput[iu]s, карелъ,
salax, cis, похо(т)ни(й), любострэ(с)тни(й),
salacitas, похот(ъ), любопло(т)но(с)т(ъ).
salebra(e), стре(м)ннни, тру(д)номѣстия,

тру(д)ная ,
salebros(us), трудни(й), стре(м)нителе(н)1 2,
sal Ammoniac(us), слано(с)т(ъ) зе(м)лѣ,
salgama, сланая, пищи сланий,

salgama[r]i(us), сланопищни(й) строи-
те(л),

sali, orum, птици плодния,
salicastrum, лоза дивая,
salio, is, скачу,
salientes, водото(ч)ни(й) сто(л)пъ,
salto as, скачу, ликую,
saltatio, скаканіе, ликованіе,
saltator, скакате(л), ликовате(л),
saltatrix, скачущая,
saltatricula, ско(ч)ка, пласавица3,
saltatori(us), скакате(л)ни(й), ликовате(л)-

ни(й)4,
saltatus, us, saltura, salt(us), скаканіе,

ликованіе,
saltim, скачуще,
saltuaris, скакате(л)ни(й)5,
salisatorefs], скакатєли,
saliunca, спикана(р)дъ®,
saliua, слина,

saliuos(us), слиняви(й)7,
saliuo, as, слиню, слину точу,

saliuari(us), слиня(с)ти(й),
salix, cis, вє(р)ба,
salignus, saligneus, вє(р)бови(й),
salicetum, ве(р)бина,
salictari(us), ве(р)босажите(л)8 *, вє(р)бо-

ви(й),
salmfo], лосо(с) риба,
salnitrum, салѣтра,
salpa, a(e), риби родъ,
sal[s]icortex, древо жєлудное,
saltem, точию, развѣ®,

1 К І ... трудномѣстнія, тру(д)-
но(ст); П правильно пру(д)наь.

2 К I ... стр&мнитг(л)ны(й), потрібно
прудни(й) [?], у П немає цієї статті.

3 Пор. К I плясавица.
4 Пор. П ликоствоват&лныи.
6 К I скачущій.
6 К I спикина(р)дъ.
К 1 слинави(й).

8 К I правильно в&(р)босадите,(л).
П нижче маемо ще статтю saltus,

us, хврйст'іъ, чястина.

saltus, us, хвра(с)тни(й), лѣсни(й)1,
266 saltuos(us), хва(с)тни(й)2, И

saluta, ша(л)вѣя трава,
saluiatum, вра(ч)ба ша(л)вѣ(й)ная,
saluio, as, врачевство дѣлаю,

salum, море,
salus, tis, здравие, спсеніе,
saluber, здрави(й), спсите(л)ни(й),
salubritas, здраво(ст),
salubriter, здраво,
saluto, цѣлую, по(з)дравляю3,
salutator, цѣловате(л)
salutatio, цѣлованіе, по(з)дравленіе,
salutatori(us), цѣлующи(й),
salutifer, спсите(л)ни(й), здрави(й), по-

ле(з)ни(й),
salutiger, salutigerul(us), цѣлующи(й),
salue, раду(й)ся, здравству(й),
salu(us). здравъ, цѣлъ,

saluo, as, спсаю, здрава творю,

saluator, спсител(ъ),
sam

sambuca, а(е), самбикія4,
sambucina, idem sambucistria, самбики(й)-

ница5 6,

sambucus, возъ®,
sambuceus, возовий7,
samera, a(e), сѣмя ю(л)ховоє, вязовое,
sampsa, ко(с)тка ма(с)ли(ч)ная,
sampsuchum, ма(й)ранъ8,
sampsuchin(us), ма(й)ринови(й)®,
sancio, законополагаю. у(с)тавляю,
san

sanctus, законоположе(н), сти(й),

sanctul(us), стецъ,

sanctfe], сто, преподобно,
sanctor, законоположникъ,
sanctio, уставъ, узаконеніе,
sancitas, sanctitudo, стини, преподобне,
sanctimonia, преподобне,
sanctimoniales, инокины10,

1 Пор. П лѣсничій.
2 П правильно хврастный.
3 К I маемо ще привѣ(ст)вую.
4 К \_самбикія, гарфиста; П самбикіь,

Да(н): г:.
5 К I самбикійница, га(р)фа.
6 К I правильно бозъ.
7 К I правильно бзовы(й).
8 К І помилково макиъранъ; пор. Пма&-

ранъ.
К І немає цього слова; П правильно

маирановый.
10 Пор. П инокинѣ.

360



sanctimonium, (обѣтъ иноки(н),
sandalium, сандалъ,

sandalum, брашно устроє(н)ноє,
sandalides, родъ риниковъ1,
sandapila, (одръ мє(р)тви(х),
sandap il ari j, мєртвоноситєлие,
sandaracha, a(e), червоно(с)т(ъ) рудная,

пчелникъ трава.
sandarachin(us), рудни(й),
sandarachat(us), (очє(р)влє(н) рудовид-

ни(м) шаро(м), //
266 sandastros, камє(н) горящи(й),
3B' sandix, cis, ша(р) чєрмни(й), гли(н)ка,

sane, истин(н)о убо.
sangenos, (опалъ камен(ъ),
sanguis, родъ, кровъ, племя,

sanguicul(us), сокъ кровни(й), кровъ,
sanguinalis, крвавникъ трава,
sanguinolent(us), крвави(й),
sanguinari(us), кровопролите(л), люти(й),
sanguineus, крвави(й),
sanguino, as, крвавлю, кровию теку,

sangui[su]ga, пявица,
sanies, кровъ, ропа, посока2, гно(й),

sanios(us), покрвавлеііъ,
sanna, а(е), посмѣяніе, поруганіе,
sannio, is, поругате(л),
Sanqualis, ломико(с)т(ъ) птица,

santalum, са(н)талъ древо,
santerna, кли(й) злата(р)ски(й),
Santonica, пелинъ мо(р)ски(й).
sanus, здрави(й), цѣлъ,
sanitas, здравие,
sano, as, исцѣляю, уздравляю,
sanatio, уздравленіе, и(с)цѣленіе3,
sanabilis, цѣлими(й), лѣкуемъ,
sanesco, возмагаю, здравствую,

sap

sapa, а(е), вино вареное,
saperda, а(е), риба кара(с), му(д)ри(й),
sapin(us), пе(н) ели(н)ни(й),
sapinos, амеѳи(т)4,
sapio, вкушаю, мудрствую,
sapiens, мудръ,
sapientia, мудрост(ъ),
sapientipotens, премудри(й).
sapienter, мудрѣ,
sapor, ris, сла(с)т(ъ), сладо(с)т(ъ),
sapid(us), сла(с)тни(й). сладо(с)тни(й),
sapo, nis, мыло,

sapphir(us), сапфи(р) каме(н),
saprum, сиръ гнили(й),

1 К I правильно финиковъ.
2 К I пасока; П посока.
3 К I дѣленіе.
4 К I правильно аметистъ.

saprophagus, гнилоядецъ,
sar

sarcasmos, у кори (з) на, поно(с),
sarcio, шию, (обновляю,

267 sart(us), шитъ, швенъ, содѣланъ, //

sarte, цѣло,
sartor, швецъ, ризошвецъ,
sartix, cis, шиющая,
sarta tecta, народодѣланія,
sarcimeln], швєніє,
sarcina, sarcinas, tis, бремя, тоболє(ц),
sarcino, as, (обременяю, латаю,
sarcinat(us), sarcinari(us), (отягощє(н) бре-

ме(н)ми,
sarcinator, ризошвецъ, направитє(л),
sarcinatrix, шевцевая,
sarcion, пло(т)ная жила бисє(р),
sarcolla, а(е), ма(с)т(ъ) цѣлебная, бѣлокъ1

трава,

sarcophagus, плотояденъ, рака, гробъ
каме(н),

sarculum, граблѣ желѣзние, мотика2
sarculo, as, шбрѣзую. (обсѣкаю,
sarculatio, (обсѣченіе,
sarda, сарди(й) каменъ3,
sardinia, тожъ,
sardo, as, разумѣю,
sardoa, яскиръ трава,
sardonix, са(р)доникъ4,
sardonychat(us), са(р)дон(и)ко(м)8 укра¬

шенъ,

sargfuls, риби родъ в Египтѣ,
sari, купина нѣкая или древо,
sario, потрутъ® риба,
sarissa, копне, ратище,

sarmenta, рождие, хвра(с)тие,
sarmentitius, рождни(й), хвра(с)тни(й),
sarmentos(us), испо(л)но рождияЛ
sarapfojda, широкоиоги(й),
sarpa, а(е), виноградъ и(с)правлє(н),
sarracum. во(з) дравни(й)8,
sarrio. is, гребу, сочищаю,
sarritor. ris. гребецъ.
sarritura, sarritio, истребленіе, гребенів,
sartor, истрєбите(л), чи(с)титє(л),
sartura, истребленіе, (очищеніе,

1 К I бѣмо(к). виправлене з бі>мо(м);
П правильно бѣлмдкъ.

2 К I мотичка.
3 К І нижче маемо ще статтю sa\rda]-

chates са(р)дахат(ъ) каменъ.

4 Пор. П сардони^ъ.
6 Пор. П сардонихомъ.
П правильно пстругъ.

7 П правильно исполнъ рдждїь.
8 К I правильно дровны(й).
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sartago, сковрода,
sas, своя1,
sat, !дово(л)но]2,
satago, is, пекуся, прилежу,
satanas сатана3,
satelles, tis. да(р)доносецъ, слуга,
satellitium. да(р)доносие, челяд(ъ)4,
saterona звѣря зе(м)нородное6,
satio as, насищаю,

267 satiatius), насиіценъ, //
зв- sacietas. satias, tis насищєніе,

saciabilis, наситите(л)ни(й),
satis довлѣетъ,
satisaccipere. рукои(м)ство прияти6,
satisdo, ручуся,
satisdatio, ручениеся,
satisdatum, порученіе,
satisfacio, плачу и(с)по(л)няю7,
satisfactio, исполненіе, (очищеніе слов-

ное, покаяніе, достотвореніе,
sat ispra(e)stare, рукое(м)иа8 дати,

satis, унее, лу(ч)шєє,
satior, унши(й), лу(ч)ши(й),
satrapa, а(е). старѣ(й)шинѣ9, воєвода,
satrapia, воево(д)ство, старѣ(й)ши(н)ство,
satur. насищенъ, сити(й),
saturitas, сито(с)т(ъ). насищєніе,
saturo, as, насищаю,

satureia, чебрець трава,
satus, посѣянъ,
satus, us, сѣяніе, саждєніе,

sator, ris, сѣяте(л). садите(л),
satori(us), сѣяте(л)ни(й),
satio, nis, сѣяніе.

satiu(us), сѣяте(л)ни(й),
satyra, сти(х) поетичє(с)ки(й) укори(з)-

не(н)іо,
satvric(us), сатири(ч)ни(й) стихописецъ,

satyrice, укорите(л)нѣ,
satyra auis, крукъ водни(й),

satyricum signum. страши(ли)ще согра(д)-
ное. сопуСд).

satyri, сатирове, дивии мужие,

satyria, а(е), брашно со(т) зе(м)ле(й)и
ра(з)ли(ч)ни(х),

1 К 1 свая; П своа
2 Переклад із К I
3 К I ще маемо изводите(л).
4 К 1 правильно челядъ.
К I правильно земново (д)ное.

8 К I рукоимствоваты.
1 П маемо ще и(з)виняюс&..
8 Літера у в оригіналі латинська (и).
9 К I правильно старъ (и)шина.

10 К І помилково укори(з)на.
11 К I правильно зелій.

satyriasis, уде(с) бѣшеніе в похот(ъ),
satyrion, козелокъ трава,

saucio, as, уязвляю,

sauciat(us), уязвленъ,
sauciatio, уязвленіе1
saura ящерица2,
saurites, яіцерецъ каме(н),
sax
saxum каме(н). скала, слу(д)ва3,
saxulum каменецъ
saxetum, каменіе,
saxefanius) saxeus, каме(н)ни(й),
saxos(us), камени(с)тиій),

268 saxatilis, каме(н)носелни(й), И
saxificus, каменотворе(ц)
saxifragum, ломикаме(н) трава,
sca

scaber, scabros(us), струпя(с)ти(й), не-

чи(с)ти(й),
scabrum, і, трѵдно(с)т(ъ)4, негладко(с)т(ъ),
scabrat(us), трудни(й)5, стропо(т)ни(й),
scabredo, scabritia, а(е), трудно(с)т(ъ)8,

стропо(т)но(с)т(ъ)7,
scabies. кра(с)та8, струпъ, све(р)бъ,
scabios(us), кра(с)тави(й), струпова(т)9,
scabo is. чешу, драплю,
sca(e)ua. левици аки де(с)ници упо(т)-
ребляющии,

sca(e)u(us), блги(й).
scala лѣстница,

scalmfus). коко(л)1011ве(с)лови(й),
scalpo is. чешу, скроблю, ва(а)юа,
scalptor ваател(ъ)
scalptura вааніе

scalpturatus изваанъ. и(с)тука(н),
scalpturio, чещуся, свєрби(т) мя,

scalper гі, ножикъ писарски(й),
scalptum долото

scalpurigo. nis свербъ,

scalpratius) закривленъ.

1 Написано в одному рядку зі статтею

sauciat(us'/ світлішим чорнилом.
К 1 sauci(us) уя(з)вленъ, ящерица;

отже, в К І пропущено реєстрове saura,
а в нашому списку пропущено sauci(us);
пор. П saucius я(з)вленъ.

3 К І скала, каменъ, слудва.
4 П правильно прудность.
5 П правильно прудный.
8 П правильно прудность.
? К І немає цієї статті.
8 К І помилково крата.
8 К І стропя(с)ты(й).

10 К І правильно колокъ.
11 К І скробаю, чешу, вааю.
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scalpellum, жило1, сѣчиво, бри(т)ва,
scammo|n]ia, сочница трава,

scamnum, лава

scabellum, подножие2,
scabile, is, тожъ,

scamilli, orum, лавици,

scandalum, соблазн(ъ), преткновеніе,
scandalizo, соблазняю,
scandix, чє(х)рица3 бєло,

scando, всхожду,
scansilis, всходитє(л)ни(й),
scansoria(e) machina(e), лѣствици,
scandulaca, ба(р)вѣнокъ,
scandula(e), лпіии.и, стєпеніе,

scandulari(us), дщицопокровитє(л)4,
scantiana poma, ска(н)ти(й)скии яблка,

scapha ладия,

scaphium, чаша, сосу(д), конобецъ,
scapilium, хребетъ, плещи,

scaptensula, а(е), руда сребрная,
scapula(e), arum, плещи,

scapularis, плєщни(й),
scapus, i, сто(л)пъ, стеблъ,

268 scarabeus, кровка. еленецъ че(р)въ, И
зв- scarifico, нарѣзую, ра(з)дряпую,

scarificatio, насѣченіе,
scarifes, прежува(ч) бисе(р)5,
scar(us), прежува(ч) риба®,
scateo, истѣкаю7,
scatebra, исто(ч)никъ,
scaturigo, тожъ, токъ8,
scaturiginos(us), испо(л)н(ъ) и(с)то(ч)никъ,
scaturio, теку, плову9,
scatinia lex, скати(й)ски(й)10 зако(н),
scauri, кривоногии,
scazon, сти(х) сказо(н)ски(й),
sce

scelotyrbe, разрѣшеніе споєни(й) в колнѣ-

Ѣп немощъ.

scelus, злоба, грѣхъ велики(й)1,
sceleritas, тожъ, злобованіе,

scelest(us), злобни(й)2.
sce 1 est е, н епреї і одобнодѣл ате(л)н ѣ8,
sceleros(us), непреподобнодѣлате(л),
scelero, as, скверню, мажу,
scelerat(us) скверни(й), злобни(й).
scaena, а(е), сѣноскиния, куща, камодия4,
scaenalis, сѣн(н)и(й),
scenatilis, то(ж), ски(н)ни(й),
scenicus, то(ж). КОМОДѣ(Й)НИ(Й)6,
scenofactori(us), сѣннотворецъ,
scenoma tis, скиния, шате(р), сѣн(ъ),
scenographia, скинописаніе®,
scenopegia, по(т)ченіе сѣне(й),
sca(e)ptica, а(е), содружество филосо¬
фское,

sceptrum, скипе(т)ръ, жеж(л)ъ?,
sceptrifer, скипетроносецъ8,
sch
scheda, schedula, скрижалъ, ха(р)тия,
schedic(us), неро(з)ми(с)лни(й). внезаап-

ни(й),
schema, tis, (образъ, наче(р)тания9,
schesis, и(м)ство, (обде(р)жаніе, собича(й).
schidia(e), трѣ(с)ки, ути(н)ки,
schinos, схинъ древо, че(с)мина, да(ѳ)...10,
schisma, tis, раздо(р), схизма,
schiston lac, млеко усире(н)ное,
schist(us), крвавникъ камен(ъ),
schoenismos. мѣра, тягненіе,
schoenos, повро(з) ситови(й) мѣра,
schoenobates, поврозобѣгунъ,
schoenobatica, поврозобѣганіе,
schoenopl[c]os, поврозникъ,

269 schola, училище, школа11, //
scholaris, scholastic(us), учили(щ)ни(й),
scholium, то(л)кь кра(т)ки(й),

1 К 1 жало, П жило.
2 К І перед ним маемо ще лавка.
3 К І перед ним маемо ще помилкове

[?] ч&(р)чича.
4 К І помилково дщицопокровите.
5 Виправлено іншим почерком

світлішим чорнилом з помилкового риба;
К І немає цього слова.

® Статтю дописано в одному рядку з

попередньою іншим почерком світлішим

чорнилом.
7 П истѣкаю, во.
8 К І источникъ.
9 К І плову, т&ку.

10 П скатй(н)скій.
11 К I правильно в колѣнг(х).

1 К I в&ли(й).
2 К І пізніше іншим почерком дописано

нгправг(д)ни (й).
3 К І пізніше іншим почерком дописано

н&правъ(д)но.
4 К I правильно ком&д'ія.
6 К I KOM&dt (й)ны(й); К І нижче

маемо ще статтю scenice комгдійн^
® К I правильно сѣнописанія.
7 К I правильно жязлъ.
8 К 1 скипгпіроноситя(л) схеда

(помилково).
9 К I начг(р)танї&.

_10 К I да(Ъ) [?]; П правильно Дани(л)і
гі.
11 К І і П схоля.
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sci

sciagraphia, сѣннописаніе,
sciamachia, сѣн(н)ая бо(р)ба,
sciathericum, гороло(й) слоне(ч)ни(й),
sciatheras, а(е), слоне(ч)никъ,
scilicet, то б(с)тъ, убо, сирѣчъ, воправду1,
scylla, а(е), замо(р)ская цибуля,
scillitic(us), scillin(us), цєбу(л)ни(й), лу(ч)-

ни(й),
scillites, юцетъ лу(ч)ни(й),
scimpodion, ложе малое, содръ,

scin[cu]s, ко(р)кодилъ,
scindo, is, рѣжу, сѣку, ра(з)дираю.
scissus, разрѣзанъ2, раздранъ,
scissus, us, раздаръ3,
scissilis, раздєрни(й)4,
scissio, scissura, рѣзаніе, ра<з)драніе,
scintilla, искра,
scintillatio, бли(с)таніє,
scio, вѣмъ, знаю,
sciens, tis, вѣдущи(й), свѣди(й),
scienter, вѣдомѣ, вѣдя,
scientia, вѣденіе5,
scit(us), мудръ, кра(с)ни(й) хи(т)ри(й)в,
scite, мудрѣ, хитро,
scitul(us), мудрецъ, хитрецъ,
scisco, is, ...зумѣваю7, извѣствую,
scis[c]ito[r], scitor, испитую8, изслѣдую,
scitamenta, orum, сладко(с)ти, сладко-

брашие®,
scitum, узаконенное10 веленіе,

sciol(us), мудрецъ,
sci(us), разумни(й)11, и(с)ку(с)ни(й),
sciomantia, сѣново(л)хвованіе,
scipio, палица, жезлъ12,

scirpi, orum, сѣтовие, рогоза13,
scirpeus, рогожни(й)14, ситняни(й),
scirpea, а(е), кошница,

scirpicula(e), серпъ, ножъ, сѣчиво,

1 К I сирѣчъ, то е(ст), убо, вправду.
2 К І помилково разрижанъ.
3 К I правильно раздоръ.
4 К I правильно раздорны(й).
8 К I правильно свѣденія.
8 К I мудръ, хитръ, кра(с)цы(й).
7 К 1 разумѣю; пор. ще П разумѣю,

и(з)вѣствуюсм.
8 К I испитаю.
9 К I сладкобраіиія.

10 Пор. К I взаконгнног.
11 К І помилково разустній.
12 К I раі (латиницею), палаца

(помилково), жезлъ.
13 К I ситовіе, рогозъ.
14 К І помилково розоговій; П

правильно рого(з)ный, ситняный.

scirpiculum, ситови(й) кошъ,

scirpicul(us), котикъ,

scirrophorion, мцъ ма(й),
scirrhus, надменіе юже(с)точе(н)ное1,
sciur(us), вивѣрка,
scloppus, звукъ губни(й) или у(с)тни(й)2
SCO

scobs, bis, сотрєби, пра(х),
269 scobina, а(е). пила, //
зв- scolecia, ржа,

scoletium, сирикъ, че(р)въ сирикоро(д)-
ни(й)3,

scolopa[x], пардва птииа4,

scolopendra, стогонога5,
scolopendrion, стоногове(ц) трава,
scolop[o]macha[e]rium, юрудие враче(с)кое,
scolymos, армишокъ трава,
scombrus, веретеница риба6,
scomma, укоръ, поно(с), досада,

scopa(e), arum, мѣтла,
scopula, мѣте(л)ка,
scoparij, помѣтателие,
scopa regia, иглица трава,

scopei, карли7, малии члвци,

scopes, сови пугачи,
scoptula, междорамие, -плещие8,
scopus, і, цѣл(ъ), намѣреніе,
scopul(us), скала, камен(ъ), предѣлъ,
scopulos(us), каме(н)ни(й)
scordium, гуси(й) полѣи9,
scoria, а(е), жужел(ъ)10,
scorodon, чо(с)нокъ,
scorod[o]prasson, чо(с)никъ, лучокъ,
scorpa(e)na, а(е), медведокъ риба,
scorpites, медведокъ каме(н),
scorpi(us), скорпѣя че(р)въ, зна(м)ігнбное,
мирукъ12.

1 К І помилково (йже(с)точ&ніе.
2 К І нижче маемо ще статтю scnipes

скнипи.
3 К I сирокоро (д)ны(й).
4 К I птица падва.
5 К I правильно стонога.
6 К I маемо ще ящу(р); П верепѣл-

ница.
7 Літера р в оригіналі латинська (г).
8 Пор. П -плещіе.
9 К І помилково чоснокъ, гуси(й)

поли(н).
10 Друга літера ж в оригіналі

виправлена з помилкової п. В оригіналі вище

маємо ще раз реєстрове scopulos(us) без

перекладу.
11 Пор. К 1 знамя.

~

12 П правильно ... нб(с)ное, трава, лукъ.
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scorpionarij, стрѣли1,
scorpioni(us), медведкови(й),
scorpiu[r](us), медведокъ че(р)въ,
scortum, scortillum, блидца, кожа2,
scorteus, кожани(й)
scortor, aris, блудодѣ(й)ствую,
scortator, блудникъ
scotoma завротъ глави, изумленіе,
scranctia(e), блудници,
scranteum, му(л),
scraptia, a(e), червъ
screo, as, х(р)акаю, хрякаю3,
screator, хракающи(й).
screabile, исплєва(н)ное.
screat(us) исхраканъ.
scriblita, хамо(н), кола(ч),
scribello, вписую пишу,
scribfljigo. мова лацѣнская злая4 5,

scribo пишѵ

scriptum, писаніе,
270 scriptus, писанъ, И

script(us), us, писаніе6
7,

scriptilis, писате(л)ни(й),
scriba, писаръ®,
scribat(us), us, писа(р)ство,
scriptor, писа(р) книгоо)чи(й) ,
scriptori(us), писатє(л)ни(й), удобописа-

теле(н)8,
scriptura пи(с)мо, писаніе,
scripturarij. пи(с)ци.
scrinium, кисотъ, ковчежецъ, су(н)дукъ,
scriniari(us), та(й)никъ,
scrobs, bis долъ, яма,

scrobicul(us). долокъ9,

scropha, а(е), свиня,

scrophipascus. свинопа(с),
scrophula(e) угриналии звѣрята10,
scrotum, мошни,
scruped(us), прихрамлющи(й),
scrupus, камикъ дробни(й),
scrupeus, камени(с)ти(й),

1 П правильно стрѣлцы.
2 П правильно блудница, кожа.
3 Пор. П ракаю.
4 К І мова лати(н)ская трудная.
5 К І нижче маемо ще статтю scriptito,

as писую, scriptio писаніе,
6 К I маемо ще книгочїя.
7 К I писа(р), писны(й) (помилково),

книгочи(й); П правильно писарь, писчій,
книгочій.

8 К 1 удобописате(л)ны(й).
9 К І немає цієї статті.

10 К I також помилково угринатїи
звѣря(т); П правильно угри на іиїи звѣ¬

рятъ.

scrupul(us), камикъ в сапорѣ, туга,
печаті1,

scrupos(us), камени(с)ти(й), трудни(й)2,
scrupulos(us), scrupulose, ско(р)бни(й), П8-

ча(л)нѣ, ипа(с)ног,
scrupulosissime, испита(н)нѣ, печа(л)но,
scrupulositas, смущеніе совѣсти4, печа(л),
scrupularis, тужни(й), печа(л)ни(й),
scrupulatim, по ча(с)ти,
scruta, orum, ве(т)хие вещи,
scrutaria, а(е), ветхи(й)6 преданіе,
scr[u]tor, aris, испитую, и(с)тязую,
scrutator, испитател(ъ),
scr[u]tinium, истязаніе, и(с)питаніе®,
scu

sculna, а(е> ходота(й),
sculpo, is, вааю,
sculptor, ваате(л),
sculptura, a(e) вааніе,
sculptile, извааніе,
sculponea(e), aru(m), ©буща,
scurra, a(e), кощун(н)икъ,
scurrilitas, кощунство?,
scurriliter, кощун(н)ѣ,
scurror, aris, кощу(н)ствую,
scutale, пращи навязеніе8,

scuta, a(e), scutra, блюдо мало9,
scutica би(ч), плѣн(ъ)10,
scutriscum, блюдо малое,
scutum, щитъ,

270 scutulum, щитецъ, //
зв-

scutari(us), щитодѣлате(л),
scutari(us), щи(т)ни(й),
scutat(us), в щи(т) во®руженъ,
scutula, блюдо
scutula, прицѣпленная11 вѣтвъ,

scutulata uestis, пє(с)трая риза,
scutigerul(us), щитоносецъ.

1 К 1 помилково камени(с)ти(й),
трудны(й), а реєстрове scruposus
пропущено; П правильно камыкъ в сапозѣ.

2 П правильно прудный.
3 К І дві окремі статті scrupulos(us)

ско(р)бны(й) i scrupulose (апа(с)но. ne-

ча(л)нѣ.
4 K І помилково вѣсть; пор. П смуще-

t

ніе, совѣты, печаль.
6 П правильно ветхи(х).
6 К І испитанїе, истязаніе.
1 К І нижче маємо ще статтю scurrilis

кощунски(й); П кощунный.
8 К І навязанїе.
9 К І малое.

10 К І правильно плѣть.
11 К І прицѣпле(н)на.
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sc[y]lax, щеня, ски(м)нъ1,
scy
scylla, ско(р)ка [?J2 риба,
scylleta, мѣсто рибное,
scymn(us), скиме(н), лвя,

scynipes, скнипи3 звѣрята,
scyphus, чаша, кубокъ, кели(х),
scyricum, родъ шара4
*scytala, а(е). мишъ брита(н)ская,та(й)но-

писаніе,
scytis, dis, камє(н) тата(р)ски(й),
se

se, (о(т), разъ,
sebum, ло(й), тукъ,
sebare, улоити,
sec

secale, сѣчиво,
secedo, уступаю6,
secessio, secessus, (Отступленіе6,
secerno, is, раздѣляю, ра(з)лучаю,
secret(us), разлученъ,
secretum, со(т)лученіє, та(й)на\
secreto, вта(й),
secretio, (о(т)лученіе, раздѣленіе8,
sece[s]pita, ножъ,

seciuium, жє(р)тве(н)ное,
secius, мнѣе, поздѣе,
secludo ю(т)лѵчаю разлучаю9.
seclusa sacra, стая, сокровє(н)ная,
seclusorium, заключеніе,
seco сѣку,
sectus, сѣченъ,
secamentum, sectio, sectura, сѣченіе,
sectile, сѣкомое,
sectiu(us), пресѣченъ,
sector, сѣчецъ10,
sectrix, сѣчница11.

1 K I скимнъ, ЩЄНЯ.
2 K І помилково ско(л)ла; П правильно

скѵлль.
3 К І помилково скипи.
4 К І помилково иіада.
6 К І уступую.
8 Пор. П уступлкніе. (й(т)-,
? К І помилково разлученіе вта(й);

П правильно (о(т)лучённое, тайна.
8 К 1 помилково ... вта(й)

раздѣленіе.
9 К І заключаю.

10 Написано іншим почерком
світлішим чорнилом в одному рядку зі статтею
sectile.
11 Написано іншим почерком світлішим

чорнилом в одному рядку зі статтею

sectivus).

sector, aris, послѣдствую1,
sectator, по(с)лѣдующи(й),
secta, содружество. бра(т)ство. ере(с),
sectari(us) ueruex, скопъ предидущи(й),
secors, dis, гню(с)ни(й), лѣниви(й),
secorditer, лѣниво,

271 secubo, сособъ лежу, //
secubit(us), (і)СОбъ ЛЄЖЄНІЄ.

secula, серпъ, коса

seculum, вѣкъ, время,
secularis време(н)ни(й), вѣчни(й),
secum, з собою2,

secund(us). втори(й), блгополучни(й),
secundum, предлогъ3
secundo, повторе, второе4,
secunda(e), arum, бло(н)ка или чепе(ц),

в не(м) же родитъся ю(т)роча,
secundani, по(с)лѣднии вой,

secundari(us), втори(й),
secundo, as, блгополучнѣ8 творю
securis, секѣра
securicula, секи(р)ка,
securifer, секироносецъ,
securicla, а(е), споєніє,
securidaea, секи(р)ница трава,
secur(us), бе(з)бѣдни(й), бе(з)блазненъ,
securitas, безстрашне,1 бе(з)бѣдство, ут¬

вержденіе,
secus, иначе8,
sed, но7,
sedenim, но убо, е(с)ма8 убо,
sedeo, сижу,
sedens, сидящи(й),
sedes, sedicula, сѣдалище, жилище, лава,

sedentari(us), художникъ9,
sedent[a]ri[us], сѣда(л)ни(й),
sedigit(us), ше(с)топе(р)стни(й),
seditio, крамола, ковъ,
seditios(us), крамо(л)никъ, ко(в)никъ
seditiosior, крамолующи(й),
sediciose, крамо(л)нѣ,
sedo, as, усмиряю, укрочаю10,

1 К 1 пізніше іншим чорнилом дописано
гоню.

2 Пор. П с(ъ) тобою.
3 П точно предлогъ по.
4 К I вторе.
6 П блгополучна.
8 К I иначе(й).
7 К I маемо ще але.
8 К I правильно е(л)ма.
9 К Імаемоще помилковосѣда(л)ни(й),

бо пропущено реєстрове sedentarius.
10 К I укрочаю. смиряю.

366



sedat(us), укроменъ, упокоенъ1,
sedate, поко(й)нѣ, укроче(н)нѣ,
sedatio, упокоеніе2 *,

seduco, со(т)вожу, лужду, пре(л)щаю,
seduct(us), прелщенъ,
seductilis, прелстите(л)ни(й),
seductio, пре(л)щеніе (о(т)веденіе,
seduculum, бичъ, язва, рана,
sedul(us) (опа(с)ни(й) прилежни(й),
sedulitas, <впа(с)тво, прилежаніе
sedulo, sedule, прилежно шпа(с)но8,
sedum, ро(с)холникъ трава,
seg

271 segnis, лѣниви(й), //
зв-

seges, tis, рожъ жито, жниво, нива, сѣмя4 *,

segnipes, лѣниви(й). ко(с)ноходецъ,
segmen, еѣчоное.

segmenta, стружини сѣчния

segmentatius), чаісітми соіс)тавле(н), сло¬

женъ

segnities, лѣнивство.

segniter лѣниво,
segrego as, іо(т)лучаю.
segregat(us), (о(т)лученъ.
segrex, gis, ТОЖЪ6,

segullum, златожи(л)ная° зе(м)ля,
seiugi. ше(с)тероснозници' кони,

seiugo, seiungo. разлучаю,

seiunctio, разлученіе.
selago. камфора трава,
sel
selenites, ,мѣся(ч)ни(й) камеїн)
selibra, a(e), ло(л)фун(ъ)та.
seligo, (о(т)лѵчаю, и(з)бираю
seiectio, избраніе,
select(us), избранъ
selinum. петрушка
selifquajstra сѣдалище8,
sella, sellula. a(e) сѣдалище, сєдєніє,
sellaria sellariola сѣдадишное мѣсто.
sellularij художниця,
sem

sembella. по(л)литри,
semel, единою

semen, seminium, племя, родъ, сѣмя9,

1 К 1 успокоенъ.
2 К 1 немає цієї статті.
3 К I атасно. прилежно.
4 К I рожъ. жито, жниво, сѣмя, нива.
6 К I аьтлученъ.
9 Після нього підкреслено (знято)

помилкове трава.
7 Пор. П шестеросну(з)дницы.
8 К І правильно сѣдалища.
9 К 1 сѣмя, племя, ро(д).

seminarium, сѣме(н)никъ, начало,

жилище

seminari(us), сѣющи(й),
sementis, tis, сѣяніе,
seminalis, sementicus, sementin(us), сѣ-

ме(н)ни(й),
semento as, сѣмя рожду, ра(з)сипаю,
seminatio, сѣяніе,
seminator, сѣятел(ъ), сѣющи(й),
semestris. ше(с)томѣся(ч)ни(й),
semet, себе самого,

semigro, as, прєсєляюся,
sem is, полъ

semes(us), гіо(л)сѣдни(й)1.
semianimis, по(л)ме(р)тви(й),
semianert(us). по(л)со(т)ве(р)стъ,
semiassus. по(л)печени(й),
semibarbarus, по(л)ва('р)варни(й)2,
semicoct(us), по(л'варенъ.

272 semicremat(us) поілкогіаленъ, //
semicrud(us) по(л )сурови(й),
semibos, по(л)вола
semicaper по(л )ко(з)ла<
semicfijnctium понява. суда(р),
semicircul(us) по(л)круженіе.
semicircularis, по(л)крѵжни(й),
semicubitalis, по(л)лакотъни(й).
semideus, по(л)бога,
semidoct(us) ло(л)учони(й),
semiermis по(л)воспрѵженъ,
semifact(us), по(л)сотворенъ,
semiferus, поіл)диви(й),
semiformis. по(л)собразни(й)
semifultius), по(л)ѵтвержденъ,
semigerman(us). по(л)нѣмиа,
semigrale)cus. по(л)грека,
sem i gr а u i s по!л )т яжки (и),

semihomo по(л)члка
semihora ііо(л)часа.
sem i na nis, по(л )ще(т)н и (й 1,
semiiugerum, по(л )стадшонъ.
semilacer, наполи ра(з)дранъ,
semiliber по(л Свободенъ,
semilixa людяне

semirnadid(us), поіл)мокри(й),
semimarin(us). по(л)мо(р)ски(й),
semmetrum, по(л)мѣреніе4,
semimitra|e], по(л)митри6,
semimortulus), по(л)ме(р)тви(й),

1 К 1 правильно по(л)снѣдній.
2 К І теж помилково по(л)варвара;

П правильно пол(ъ)варваринъ.
8 К помилково по(л)кози.
4 К I полъмѣры.
6 К І помилково полъматри.
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semineces, по(л)убити(й),
seminud(us), по(л)нагъ,
semi[o]bol(us), по(л)пѣнязя,
semipagan(us), по^^єлянина1,
semipater, по(л)сотиа,
semipes, по(л)ноги.
semipedalis, по(л)стопни(й),
semiperfect(us), по(л)сове(р)шенъ,
semiplacentin(us), по(л)пляко(н)ти(й)2,

семи-3,
semiplen(us), по(л)по(л)ни(й),
semiputat(us), наполи (обсѣченъ,
semiplotia а(е), (обуща,
semiquinaria [divisio], сѣченіе стиховное.

semiras(us), по(л)(обро(с)ненъ,
semireduct(us), по(л)сотведенъ,
semirefact(us), по(л)сотворенъ,
semirut(us) по(л)разваленъ,
semisenex, по(л)старца,

272 semiseptenaria diuisfio], сѣченіе стихо-
8В* тво(р)ное, //

semisepult(us), по(л)погребенъ,
semisomn(us), semiso(m)nis, по(л)спа-

щи(й)4
semisonari(us), звяцающи(й),
semisopit(us). по(л)успленъ.
semispbatium, мечъ, ножъ,

semisupin(us), ницъ лежащи(й),
semitogium, краткая риза,

semitrit(us), по(л)сотворенъб.
semiuir, по(л)мужа,
semiuiu(us), по(л)живи(й),
semiuntia, по(л)фунта, -сикля, -литри,

semiunialis, semuntiari(us), сиклони(й)6,
ли(т)рни(й),

semiuocalis, по(л)гласни(й),
semiustulat(us), по(л)сопаленъ?,
semiustuland(us), по(л)сожгущи(й),
semifzlonari(us), поя(с)никъ,
semissis, по(л)литрие,
semissalis, semissari(us), по(л)литрни(й),
semita, стезя,
semitari(us), пу(т)никъ, бѣгунъ,
semito, as, стезя творю, пу(т) творю,
semodius, по(л)мѣрни(й),
semoueo, со(т)даляю, <в(т)лучаю.

1 К I по(л)селянинъ.
2 П правильно полъплакентій.
3 К I семиплацентій.
4 Пор. К I полъспящій.
6 К I правильно, полъсотренъ; в К I

нижче маемо ще статтю semiuietus увя-
денъ.

П правильно сйклный.
? K І нижче маемо ще статтю

semiustus, полъсо(ж)женъ.

semote, ©(т)дале(н)нѣ1,
semper, всегда, вину,

semper(l)enitas, блгости ня,

sempitern(us), вѣчни(й)2,
sempiterno, вѣчнѣ,
semperuiuum, ра(с)ходникъ,
sen

senaculum, прето(р), судилище, совѣти»
лище,

senatores, чиновници, си(н)клитици,
совѣтники,

senatori(us), совѣтни(й),
senat(us), us, си(н)кли(т), совѣтъ,
senecio, nis, примѣтная трава,
senex, старецъ,

senect(us), senium, старост(ъ)3
senect(us), а um, стари(й)4,
seneo, старѣюся,
senilis, ста(р)чє(с)ки(й),
seniliter, ста(р)че(с)ко,
senio, nis шє(с)тєрознаме(н)ная ко(с)-

тица5,
seni, по шести,

senari(us), ше(с)тогуби(й),
senticetum, тє(с)нина6,
sentina, токъ кораблни(й), разбо(й),
sentino, as, изливаю <о(т) корабля,

273 sentio, is, sentisco, is, чую, чувствую, ра-
зумѣваю7, //

sensur(us), уразумѣвающи(й)8,
sensus, us, чувство, сми(с)лъ,
sensicul(us), повѣст(ъ), кра(т)когланіе,
sensim, помалу,
sensibilis, чувственъ,
sensifer, чувствѵющи(й),
sensificus, чувствотворецъ,
sensibile, чувстве(н)ное9,
sententia, мнѣние, разумѣніе, сказаніе,

повѣст(ъ), краткореченіе, умишленіе10,
1 К I ще маемо ю(т)лученѣ.
2 К І пізніше іншим почерком

дописано присносущный.
3 К І іншим почерком пізніше перед

перекладом дописано престарѣніе, після
мате(р)ство.

4 К І немає цієї статті.
6 К І помилково косъница; П точніше

тестеро-знаменная костица, -ычная.
e К І також помилково теснина;

П правильно те(р)нйна, -нїе.
7 К І разумѣю.
8 К 1 уразумѣющій.
9 К І нижче маємо ще статтю sensualia

чувственная.
10 К І сказаніе, мнѣніе, разумѣніе,

повѣ(ст), кра(т)коре(ч):, умишленіе.
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sententios(us), повѣстми глющи(й),
sententiose, красоглител(ъ)нѣ1,
sent[ent]іоіа, кра(с)ная повѣст(ъ),
sentis, те(р)ние,
senticos(us), те(р)ни(с)ти(й),
senticetum, те(р)нина,
sentus, власати(й), ра(з)дранори(з)ни(й),

рубищеносецъ,
seorsum, сособни(й), уединенъ2,
sep
separo, as, разлучаю,
separat(us), разлученъ,
separabilis, разлучите(л)ни(й),
separatim, (особъ,
sepelio, погрѣбаю,
sepult(us), погребенъ,
sepultura, погребеніе,
sepulcrum, гробъ,
sepulcralis, гробни(й),
sepulcretum, жупищє,'гробище,
sepelibilis, погрѣбате(л)ни(й),
sepes, pis, соплот(ъ),
sepio, is, (оплѣтаю, (ограждаю,
septus, (оплетенъ,
septa, orum, (огражденія,
septuose, соплете(н)нѣ3, трудно,
sepimentum, (ограда, (опло(т), забрало,
sepia, а(е), желвъ, риба, чернило,
sepiola, чє(р)нилница,
seplasiari(us), миропродавецъ,
sepono, (о(т)лагаю4 *,

sepositio, (о(т)ложєніе, (о(т)далєніе6,
seposit(us), (о(т)лєгли(й), (о(т)дѣленъ,
seps, pis, падалецъ, зми(й),
septem, седмъ,

septangulus, сєдмоуглни(й),
273september, сєптєври(й), //
8B*

sep(te)mflfu]us, седмото(ч)ни(й),
septemgemin(us), сєдмоча(с)тни(й),
septempedalis, седмостопни(й),
septemplex, сєдмокра(т)ни(й),
septemuir, седмъ мужей,
septemuiralis, седмъмужни(й),
septemuirat(us), us, седмъмужие,

septenari(us), сєдмочи(с)ле(н)ни(й),
septemdecim, седмънадеся(т),

1 П красноглаголателкѣ.
2 К I правильно особо, наединѣ, бо

в нашому списку пропущено seorsus,
якого стосується цей переклад, пор. П
seorsus особный, уединенъ.

3 Пор. К І суплетенѣ.
4 К І помилково олагаю.
6 К І немає цього слова; П правильно

о(т)дѣлёніе.

septen(us), сєдми(й),
septe[n]nis, седмолѣтни(й),
septentriones, Возъ нбсни(й) з звѣздъ,
septe[nt]rionalis, полунощни(й),
septies, седмижди, седмократ(ъ)1,
septifarium, седмоча(с)т(ъ)нѣ2,
septim(us), сєдми(й),
septimum, сєдмое,

septingenari(us) сєдмосо(т)ни(й),
septingenti, седмсотъ3,
septingentesim(us), седмъсотнн(й),
septicollis, седмхо(л)мни(й),
septuaginta, седмъдеся(т),
septuagenus, седмъдеся(т)ни(й),
septuagies, седмъдеся(т) кра(т),
septiana mala, сєптиа(н)скищ яблка,
septicus, согнивающи(й),
septunx, cis, седмоли(т)рие, з. зла(т)никъ,
septuncialis, сєдмолит(р)ни(й),
seq
sequester, ходата(й), посредникъ,
sequestro, as, (о(т)лучаю, ходатайствую,
sequestro, довѣрни(х) рукъ,
sequestrari(us), по(с)рєдствующи(й)6,
sequius, иначе®,
sequor, на(с)лѣдую,
sequutor, на(с)лѣдовате(л)7,
sequax, cis, по(с)лѣдующи(й),
sequela, по(с)лѣдованіе,
ser

sera, a(e), замокъ8, за(м)ки9,
seraphi[mj, сєрафи(м),
serenus, я(с)ни(й),
serenitas, я(с)но(с)т(ъ), погода, ведро,
sereno, as, изя(с)няю, погожу,
serenatus Phfojebus, ведро,
seresco, is, воднѣю. схну,
sergia, маслини рожъ10,

274 seria, делва, жолвъ11, //
seriola, сосудъ скуде(л)ни(й).
sericum, шо(л)къ,
sericus, шо(л)кови(й),
sericari(us) textor, шо(л)коткатє(л),

1 K І ... седмъ кра(т).
2 К І перед ним маемо ще семижди.
3 К І немає цієї статті.
4 К І помилково сепятинскіе.
5 К І помилково почредствующій.
6 К І иначе(й).
К І правильно послі,довате(л).

8 Літера з в оригіналі латинська (z).
К 1 немає цього слова.

10 К І маслинны(й) (помилково) родъ
(правильно).
11 К І правильно сосудъ.
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sencat(us), в шо(л)къ (облаченъ,
series чи(н) рядъ,
seriphium absynt[h]ium, пели(н), полинъ,
serilia ладка1.

seris, ris, подрожникъ трава2,
seri(us) тщиви(й),
seria, тщива,
serio, тщивѣ,

sermo глъ, рѣчъ, повѣст(ъ),
sermuncul(us), повѣстка,
sermocinor, повѣствую, глю, бесѣдую3
sermocinatio, бесѣда, согланіе,
sermocinatrix, бесѣдница
sero, as, заключаю

sero, is, сѣю, насаждаю, рожду,

serperastfrja, хода(ч)ки.
serpo, is, прє(с)микаю(с). лажу,
serpens, прє(с)микающи(й)ся, гадина3,
serpentin(us), змиеви(й),
serpent iger. змиеносецъ,

serре nt i ge n а, зм н ер o( д)н и (й),
serpulla, змиецъ.

serpillum, материнка трава,
serra, а(е), пила,

serfrjula, пилка,

serro, as, пилую, прєтпраю,

serrat(us), губати(й), половидни(й)5.
serrata, serratula, буквица,
sertula, сатрапа, коникови(й) цвѣтъ,
sertus, уплетенъ, увиіи(й),
sertum, seruia, a(ej. вѣнецъ,

seruo, as, храню, блюду,
seruat(us), сохраненъ,
seruans, хранящи(й),
seruator, хранитє(л), спсите(л).
seruatrix, хранитє(л)ница,
seruabilis, хранитє(л)ни(й),
seruafcjulum, хранилище,
seruus, слуга, рабъ,
seruul(us), служка.

seru(us), служебни(й),
serua, seruula, рабиня, служебница,
seruilis, рабски(й), служебной),

274 serui І iter, рабски, //
SB

seruit(us), seruitudo, работа служба,
seruitium, служба0,
seruio, seruior, служу, работаю,
serum, сирватка,

1 К 1 ладія.
2 К I трава подоро(ж)никъ
8 К I глю, повѣствую, бесѣдую.
4 П маемо ще змій.
5 К I правильно зубатій, пиловидній.
6 К І пізніше іншим почерком дописано

работа.

serus, позни(й),
sero, позднѣ,

serotin(us), вечерни(й), поз(д)нк(й)
serum, ча(с) вечєрни(й),
ses

sesfajma, a(e), сесема1, рожъ,
sesamin(us), сесамови(й).
sesamis, dis, кола(ч) сисамови(й)
sesamoid[e]s, чемери(ч)никъ древо,
sescunx, cis, ше(с)т(ъ) ли(т)ръ, сиклъ,

злотникъ2,
seselis, че(р)ноглавъ трава.
sesqui, по(л)тора.
sesquialtera proportio. по.л)третяго,
sesquiculeare dolium. по(л)тородє(л)вни(й),
sesquihora, по(л)тора часа

sesquiiugerum, по(л)тора стадио)(н), зго-

на3,
sesquilibra. по(л)тори ли(т)ри4.

sesquimensis, по(л)тора мсця,

sesquimodis, портори мѣри
sesquiobol(us), по(л)тора пѣнязя,

sesquioctauus, (осмочастию вящши(й)
sesquiopera по(л)тородневное5 дѣло,
sesquipes, sesquipedalis, по(л)тога(с)то-
(л)пни(й)6,

sesquifpljum, портопагубное.
sfejssimonium, капище, сѣдалище,

sestans, sextans, шє(ст)7 ча(с)т(ь) аесария

имущи(й),
sesterti(us), sestertiol(us), пѣняз(ъ)

четвертую ча(с)т(ъ) динаря имущи(й),
seta(e), arum, щетини, власи тве(р)дия,
setiger, щетиноносецъ,

setos(us), щєтиновати(й). власи(с)ти(й),
sessio, is, сѣдаю
sessio, сѣда ні e8

sessibulum, сѣдалище,
sessilis сѣдящи(й),
sessur(us). сѣдящи(й)9,
seu [или]10,
seueriana pyra северия(н)скии груши,

1 К 1 правильно сесамъ.
2 К І помилковозастникъ.
3 В оригіналі літера а виправлена з я;

К І правильно загона.
4 К І лѣбри.
6 К І по(л)торадневное.
0 К I правильно по(л)торастопній.
7 Пор. П шестую.
8 К I сѣденіе.
9 Цей переклад відноситься до

пропущеного реєстрового sessor; П правильно
sessurus сядущіи.
10 Пор. К І і П илй.
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seuer(us), сурови(й), (о(с)три(й), чє(с)-
тє(н),

seuere, seueriter, (остро, люто,

seueritas, (острота, сурово(с)тСь)1,
seuoco, as, (о(т)вожу, (о(т)рѣваю2,
seuum, тукъ, ло(й),

275seuos(us), тучни(й), лоіовати(й), //
seuo, as, улоюю, лоє(м) пою3,
sex, ше(с)т(ъ),
sexagenus, ше(с)т(ъ)десяти(й),
sexagies, ше(с)т(ъ)деся(т) кра(т),
sexaginta, ше(с)т(ъ)деся(т),
sexangul(us), sexangulat(us), ше(с)тоу(г)-

лни(й),
sexcuntialis, ше(с)т(ъ)ли(т)рни(й),
sexcuplum, по(л)тора,
sexcen(us), sexcenten(us), шє(с)тсо(т)ни(й),
sexcenti, ше(с)т(ъ)сотъ,
sexcentesim(us), ше(ст)со(т)ни(й),
sexcenties, ше(ст)со(т) кра(т),
sexcentoplagus, шє(с)тосо(т)кра(т)ни(й),
sexdecies, шЕ(ст)надеся(т) кра(т),
sexennium, ше(с)толѣтие4,
sexies, ше(с)т(ъ) крат(ъ),
sexstans, sestans, ше(с)тая ча(с)т(ъ),
sexstus, ше(с)т(ъ)5 *,

sextari(us), ше(с)тая ча(с)т(ъ) мѣри,
sextilis, августъ мсцъ®,
sexus, us ,по(л)муже(с)ки(й) илиже(н)ски(й),
si, аще,

sialoch[i]. плюватЕлиЕ7,
sibil(us), сви(с)тъ, сви(с)таніе8,
sibilus, звиздающи(й),
sibilo, as, звиздаю, звищу9,
sibus, хитръ, (о(с)троумни(й),
sibylla, сибилля, пророкины10,
sibyllin(us), сиби(л)ни(й)и,
sic, тако,

sica, а(е), sicula, сика, сулица12.
1 К І перед перекладом іншим почерком

пізніше дописано непощадѣніе.
2 К І правильно (а(т)зиваю.
3 К І правильно улояю, лое(м) мажу;

П ... помазую.
4 К І вище маємо ще статтю sexennis

шестолѣтны(й).
6 К І шгсты(й).
6 К І нижче маємо ще статтю sextula,

а(е) шестая ча(ст) литри.
7 K І sialoch(us) плювате(л).
8 к І помилково свитъ, увизданіе.
9 П правильно свищу.

10 К І сибилка (помилково), пророкиня.
11 Пор. П соибиллїй.
12 к І помилково гулица; К І вище

маємо ще статтю siccine тако ли.

sicari(us), сика(р), губитє(л), сулицено-
се(ц),

siccus, сухъ1,
sicce, сухо,
siccificus, изшушающи(й),
siccitas, сухота, сухо(с)т(ъ),
sicco, сушу, изсушаю,
siccesco, сохну, изсихаю,
siccoculus, сухо<в(ч)ний,
siccaneus, сухи(й),
sicelion, пси(й) ле(н),
sicera, сикєра, всяко2 пяное питие

sicileo, покошую, паки кошу,
sicilimentum, трава на покоси(х)8.
sicilices, ко(н)ци рати(щ)нии,

275sicilicum, (ди)драхма4, //
зв-

sicimina, древо пале(с)ти(н)ское, купина
sicinnis, скакання родъ,

siclus, сикл(ъ),
sicubi, аще гдѣ,
sicunde, аще (о(т)куду,
sicut, яко,

sid

side, шипокъ древо,

siderion, панакъ трава,

sideritis, помо(р)ная5 трава,
sideritis, магни(т), адача(и)тъв,
sido, is, усѣдаю, сѣжу, и(с)сякаю,
sidens, сидящи(й),
sidimentum, (основаніе, упа(д)неніе, усѣ-

ДЕНІЕ7,
sid(us), eris, звѣздъ со(н)мъ, звѣзда,
sideralis, sidere(us), звѣздни(й),
siderari, сохнути <о(т) злаго во(з)духа
sideratio, плодовъ по(т)вєржєніе8,
siffjilatores, звѣздателие9,
sig
sigala, мука, жито,
sigma, брашно, трапеза,
signinu(m) opus, скорупное дѣло,

signum, знакъ печат(ъ). хоруговъ10,
sigillum, печат(ъ)
sigillat(us), запечатлѣнъ,
sigillo, as, знаменаю, печа(т)лѣю,

1 К I сухы(й).
2 К І помилково всякъ.
3 Пор. К I покоса(х).
4 Перший склад написано світлішим

чорнилом під закресленим <)ѣ-.
fi Пор. K І і П помурная.
в П нижче маємо ще статтю siderites

родъ адаманту.
7 К І усѣданіе.
8 П правильно поврежденіе.
9 Пор. П звиздателіе.

10 К І тільки знаменіе, печа(т).
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signaculum, печа(т), знаменіе,
signate, запечат(л)ѣннѣ,
sigillaris, пєча(т)ни(й),
signifer, знаменоносецъ,
signiger, знаменотворецъ, ваате(л),
signo, as, знаменую, печатлѣю, показую1,
signat(us), знамена(н), нарочи(т),
signatores, знаменителие,
signatori(us) знаменатє(л)ни(й),
signatura, печа(т)лѣние
significo, извѣствую, знамєнаю,

significans, извѣствующи(й),
significanter, извѣстнѣ, явѣ,
significatio, significat(us) us, знамено¬

ваніе, извѣствованіе,
significantia, a(e), знаменованіе,
significatiu(us), знаменающи(й),
significus, знаменотворе(ц),
sil, lis, синъ вапъ, ша(р)2
silaceus color, жо(л)ти(й) ша(р)3.

276silatum, снѣд(ъ) заутрнан, H
silaus, приє(м)ка трава,
sile, is, черноглавъ трава,
sileo, молчу
silens, мо(л)чащи(й),
silentium, мо(л)чаніе,
silentarij, та(й)ники, мо(л)чателие,
silesco, is, мо(л)чю,
siler, ris, рокитина4 *, езеро,
silex, cis, каме(н), кремє(н),
siliceus, каме(н)ни(й),
silicernium, погребни(й) (обѣдъ, ко(л)-

баса,
silicia, а(е), божая травка трава®,
siligo, nis, мука, жито, рижъ6 *,

siliginefujs, жи(т)ни(й), пшєни(ч)ни(й)3,
siliginari(us), жита(р)скъ,
siliqua, рожецъ, плєви, (отрєби,
siliquor, aris, ровци8 и(с)пущаю,
siliquastrum, пеприца трава,
sillographus, поносописатє(л),
sili, silus, високовѣждни(й). кривоно(с),
silphion, lafsjerpitium, кирине(й)скоезѣле,
silur(us), сомъ риба,
silus, кривоноси(й),
sim

1 K I печатлѣю. знамєнаю.
2 К I сини(й) вапъ иіари(й)

(помилково).
3 К І жолти(й) колїо(р). иіа(р).
4 К І помилково рокити
6 К І немає цього слова
6 К I правильно рожъ.
? К I паиленны(й).
8 К І також помилково ровци; П

правильно РОЖЦЫ

simbella, а(е), по(л)ша(л)ки важния,

simia(e) e(t) simij, пиѳики, ко(ч)кодани,
simiol(us), пиѳикъ,
simila, а(е), similago, предняя мука

пшеничная,
similagineus, пшени(ч)ни(й),
similis, подобни(й),
similiter, подобиѣ, такожде,

similitudo, similitas, подобие,
similo, as, уподобляю, равняю,
simitu за simul, купно,
simones, пла(с)коноси(й)*,
simonia, стокупство2
simplex, про(с)тъ правдиви(й),
simplicissim(us), препро(с)тъ,
simplicitas, про(с)тота
simpliciter, про(с)тѣ и(с)ти(н)нѣ,
simplicissime, про(с)тѣ(й)ши,
simp!icitufsj, про(с)то
simplus, simplari(us), единокра(т)ни(й),
simplullum, чаша глинян(н)ая, скудє(л),
simul, вкупѣ,
simulae, яко скоро, повнєгда

simulacru(m). идолъ, подобие, (обра(з),
знаменіе3,

276 simulo, лицемѣрствую, притворяю, И
3B simulatio, лицемѣрие, лицеприятие4,

simulator, лицемѣръ,
simulate, лицемѣрнѣ,
simfujlamen, притвореніе.
simultas, неприязн(ъ), вражда,
simulter за similiter, подобнѣ,
simus, simul(us), пла(с)коноси(й),
sin, аще же,

sinapi, горушица
sinciput, задъ глави,

sindon, плащєница, понява,

sine, предлогъ, безъ, кромѣ®,
singula, кождо (о собѣ, по единому,
singularis, (особни(й), еди(н)стве(н),

и(з)рядни(й),
singulariter, изряднѣ,
singulatim, (особъ, на единѣ,
singulatim, по единому,
singult(us), us, ме(р)зо(с)т(ъ), стенаніе,

иканіе, чихавица,
singultio, is, singulto, as, стеню, икаю,

singultim, икающе.

1 Пор. К I плясконосіи.
2 К I правильно стокупство.
3 К І немає цього слова.
4 К І помилково лицепранїе.
® К І закреслено кінцеве свѣне, а перед

перекладом пізніше іншим почерком ще

раз дописано кромѣ.
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sinistra, шуйца, лѣвица,
sinister, лѣви(й) злополу(ч)ни(й),
sinistre, злоклю(ч)нѣ неприе(м)нѣ,
sinistrorsum, юшуюю,
sinisteritas, злоба злоключеніе1
sinistim(us), лѣви(й).
sino, is, (о(с)тавляю, попущаю,
sinopis, че(р)вленая гли(н)ка2, че(р)вецъ,
Sinopicus, че(р)мни(й). че(р)вленъ,
sinus, us, нѣдро, лоно, пазуха,

sinuo, as, сную, нѣдротворю, кривю,
sinuos(us), нѣдровати(й), тре(с)новати(й),

криви(й), покручени(й),
sinuose, узловато, соплетено,
sion, sium, пото(ч)никъ трава,
siparium, <впона, завѣса,
siphones, сикавица, токъ во(д)ни(й),
siphuncul(us), тожъ, водоводъ,

sipo, as, разсипаю,

siquando, аще когда,

siquidem, понеже,

siquis, аще3,
sire[m]ps, подобни(й),
siriasis, возгорѣніе,
sirpea uehes, ситови(й) во(й)4 *,

sirpo, плету, «вплѣтаю,
sirrhus, sirus, яма пещера, ве(р)тепъ,

277 sis за si uis, аще хощєши, //

sisara, верє(с),
sisaron, ку(ч)ме(р)ка8 сво(й)стве(н)ная

трава.
siser, eris, па(с)те(р)накъ,
sison вепринецъ сѣмя,
sisto, is, возбраняю, удє(р)жаю, пред¬

ставляю, являю(с),
sistrum, бряцало мѣдяное,
sistrat(us), бряцающи(й),
sisymbrium, мя(т)ва че(р)вона, жеруха®

трава7,
sisyrinchion, снѣдокъ трава,
sit

sitanion, ярица, жито ярое,

sitarchia, а(е), жита(р)скъ,
siticines, сопци погребний,
sitis, жажда,

sitio, жажду,
sitiens, жаждущи(й),
sitienter, жаждуще.

1 К І помилково заключеніе.
3 К I глина.
3 К I правильно аще кто.
4 К I правильно возъ.
6 К I куцме(р)ка.
® Пор. К I жаруха.
1 К І немає цього слова.

siticulos(us). жаждущи(й) хѵди(й)1,
sitibund(us) жаждущи(й)
sitfojcomia а(е) строительство, старѣ(й)-

ши(н)ство надь роже(м), пшеницею2,
situla, вѣдро, почеір)пало.
sitella вѣдерце,
situs, положенъ, представленъ,
situs, оставленъ, попущенъ,
situs, положеніе, плѣсн(ъ),гню(с)но(с)т(ъ),
лѣнивство,

siue, или, ли,
sma

smaragdites, смарагди(т),
smaragdus, смарагдъ,
smaris, dis, риба дробная,
smegma мило, смѣшеніе,
smegmaticus, стиранію3 служащи(й),
smecticus, чи(с)тящи(й),
smilax, cis, ти(с) древо, бобъ,
smilax aspera, пово(й) колющи(й),
smyrnium, люби(с)токъ трава4,
sob

soboles, племя, пло(д), лѣтора(с)л(ъ),
sobolesco, плодоношу,
sobrini, се(с)тринии дѣти,
sobri(us), трезви(й)6, цѣломудри(й),
sobrie, трезво®,
SOC

soccus, i, socculus, настєгави, собуща,
по(н)чоха,

277socca(tu)s, в на(с)тєгави? юбувенъ, //
зв>

socer, socer(us), те(с)т(ъ)8,
socius, клеврѣтъ, другъ9,
socius, socialis,клеврѣтски(й), друже(с)-

ки(й),
socialiter, друже(с)ки, клеврѣтски,
sociabilis споите(л)ни(й), содружите-
ленъ10,

socio, as, содружаю, спояю, спрягаю11.

1 К I правильно сухи(й).
2 К I старыми(н)ство, строите(л)-

ство на(д) рожу, пшеницею; пор. П ...

на(д) рожію, жйтомъ.
3 П (отиранію.
4 К І немає цього слова.

6 К І немає цього слова.
8 К І пізніше іншим почерком трезво

виправлено на трезве(н)но й дописано

цѣломудре(н)но.
7 К І помилково настєгави(й).
8 П жены моєа (отецъ, тесть.
9 К І пізніше іншим почерком дописано

причасникъ.
10 К I содружите(л)ны(й).
11 К І помилково спрятаю.
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socians, еодружающи(й),
совокупляющей)1,

sociat(us), сопряженъ.
sociatrix, супружница, подружница2,
socienfujs, супругъ3, подругъ4,
socrus, свекровъ, свекра,

sodalitas sodalitium, клеврѣ(т)ство,
дру(г)ствоб,

sodes, мо(й) мили(й),
sol, слнце,

solifer, <\no(n)ueilOCHH(fi),
soligena, сло(н)цкродни(й)
solaris, solan(us), слнє(ч)ни(й),
solarium, слоне(ч)никъ, зєга(р), го(р)ни-
ца на сло(н)ци, днъ,

solat(us), слонцє(.ч) «паленъ, загорѣли(й),
solsticium, преступленіе слнца или

возвращеніе на ини(х)в зодіа7 степе(н),
solstitialis, служащи(й) возвращеніюсло-

не(ч)номѵ8,
solis gemma, со(л)не(ч)ии(й) камен(ъ),
solanum, песии вишнѣ, пси(н)ки,
soldum, solidum, цѣлое,

soldurij, єдинодушнии друзи,
solea, са(н)дали(й). по(д)кова риба,
solearij, шевци,

soleat(us), в са(н)далии (облеченъ9,
solenes, жє(л)ви, токъ,

solenista(e), жє(л)воловитєле,
solennis, то(р)жє(с)тве(н), нарочи(т),
solenne, is, урочи(с)тое сто, пра(з)никъ,
solennitas, торжє(с)тво,
solenniter, solennit(us). торже(с)тве(н)нѣ,
soleo, es, собикаю,
solens, (обикающи(й),
solitus, (йбикновенъ,
solit(us), (Оби(ч)ни(й).
solito, (оби(ч)нѣ10,
solito, as привикаю, собикаю,

1 K 1 нижче маємо ще статтю sociandus

содружитглны (й).
2 К І немає цього слова.
3 К І немає цього слова.
4 К І нижче маємо ще статтю socordia

гнюсность.
5 К 1 дружгство.
й П правильно на йный.
7 Літера з в оригіналі латинська (г);

К І немає цього слова.
8 Кінець слова -ому дописано іншим,

світлішим чорнилом замість
помилкового -и(й).

9 К І правильно (обовгнъ.
10 К І (обычно.

solers, би(с)троу(м)ни(й) иску(с)ни(й),
solertissim(us), «строу(м)нѣ(й)ши(й)х,
solertia би(с)троумие проми(с)лъ
solerter, ѵ(м)ио, проми(с)лнѣ,

278 sol ici t u do клопотъ2, печа(л), ско(р)бъ, H
soiicit(us) печале(н), при(с)кор(б)енъ,
solicite, ско(р)бнѣ, печаловито,

soliciti(us). печа('л)нѣе
sol ісitissime, печа(л)нѣ(й)ши,
sol icit ior, ско(р)бнѣ(й)ши(й).
solicito, as,печалю «ско(р)бляю, увѣщаю,
solicitatio, сопечалѣніе, со(с)ко('р)блєніє,
solicitator, вожбуждающи(й), увѣщаю¬
щей),

'-olidus, sub:, пѣняз(ъ),
solid(us), цѣли(й), гу(с)ти(й), твє(р)ди(й)8,
solide, цѣло, сове(р)ше(н)нѣ,
soliditas, цѣло(с)т(ъ), тве(р)до(с)т(ъ), по-

(с)тояніе,
solidipes, твердоноги(й),
solido, as, утвє(р)ждаю,
solidesco, крѣплюся, утверждаюся,
soliferreum, бро(н),
solifuga, мрави(й).
soliloquium, самогласное4,

soliloquus, самогливи(й)5,
solistimum, во(л)хвованіе,
solitana(e) cochlea(e), жєлвии скорупи®,
solitaurilia, oru(m) то(р)жєства.
solium, i, soliar, ris, прє(с)то(л) ца(р)ски(й),

ѳро(н),
sola(e)cismfus). солики(с)мъ, нелѣпогла-

ніе7

sola(e)cophanes. солики(з)мовиГй) бе(з)-

мѣстни(й) глъ

solor, aris, утѣшаю,
solandus, утѣшите(л)ни(й),
solatium. утѣшеніе.
soiatiolum, solamen потѣха,
solator, утѣшите(л).
solox. во(л)на дебелая, бе(з)мѣсінти
solpuga, а(е). мрави(й),
solum, земля, дно (о(с)нованіе,
solarium. да(н). мито.

soluo, плачу, разрѣшаю.рѣшу.

1 К 1 маемо ще (остро-
2 К І помилково плотъ.
3 Стаття написана іншим почерком

світлішим чорнилом в одному рядку з

попередньою.
4 К І помилково ж самогласїг; П

правильно самоглаголанїг.
5 К І самогласгнъ, само(г)лаголивъ.
8 К І помилково скори.
7 К І немає цього слова.
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solut(us), м(т)-, разрѣшенъ1, свободенъ,
solute, разрѣше(н)нѣ
solutio, разрЬшеніе, плаченіе,
solutilis, разрѣшите(л)ни(й),
solus, самъ, единъ,

solum, точию. токмо,

so:fijtari(us), безмо(л)вни(й). (особящи(й).
іѵсти(н)ни(й)2.

solitudo безмолвие, пу(с)тиня3,
soio, as, пустошу, плѣню4

s[oj ІП

s(ojmatopo|ej i a, образецъ рито(р)ски(й),
278 и(м)же вещъ бездушну (одшевле(н)ну
ЗВ. и глющу твори(м),//

somn(us), сонъ,

somnium, соніе,

somnio, as, сни(т) ми ся,

somniat(ur), сниться,

somnios(us), сновидецъ,
somnifer, сноно(с)ни(й),
somnificus, снотворе(ц),
somniculosus, со(н)ливъ,
somniculose, со(н)ливѣ,
somnolentus, со(н)ливи(й), лѣниви(й),
somnorin(us), сновидни(й),
somphos, ко(р)бъ лѣски(й)6,
sonchos, мле(ч) трава,
son

sons, tis, виновенъ,

sontic(us), врєдни(й), исти(н)ни(й),
sonus, вѣщаніе, звукъ, гла(с),
sonor, ris, звяцаніе,
sonor(us), гласни(й), звенящи(й),
sonore, гла(с)но.
sono as, звецаю, звеню®,
sonans, звєнящи(й)-,
sonantior, гла(с)нѣ(й)ши(й),
sonand(us), звенящъ,
sonabilis, звецатє(л)ни(й),
sono, is, звеню8, шумю,
sonit(us), us, звукъ, шумъ, грохотъ,

1 К I to(т)рѣшенъ, разрииіенъ; пор. П
ра(з)рѣіиенъ, свободенъ, <й(т)-.

2 П правильно бе(з)молвникъ, юсобя-
щїисАі, пустйнникъ.

8 К І нижче маемо ще статтю soliuagus
с[а]мъ единъ ходящій.

4 К І нижче маемо ще статтю somato-
philaces дарденосцы, хранители, пор. П

дардоносцы.
6 К I правильно лѣсній.
К I звоню.

г К I звяцающі(й).
8 К I звоню.

sonipes, скороноги(й) КОН(ъ)
sonipes1, СКНИГІЫ.

soniui(us). звенящи(й),
sop
sophia мудро(суг(ъ),
soph(us) мудръ
sophista, софи(с)та, хи(т)ръ2,
sophistica хитроучєніє, кова(р)ство,
sophisma, tis хи(т)ри(й) доводъ,

sophronista(e). воеводы, сотници3,
sophronisteres, два зуби, по(с)лѣжде

изяще(н)иии4,
sophrosine цѣломудрие,
sopor, сонъ дрѣманіе. спаніе,
soporifer спаніе приносящи(й).
soporo, усипляю,
soporatus, уснувши(й),
soporus, снотворецъ,
sopio, присипляю,
sorbeo, сербаю5, хлишчу, хлобаю®,

279 sorbitio, хли(с)таніє, //
sorbitiuncula ющица7,
sorbillo, as, хлищу, пожираю,

sorbilium, юха,

sorbilis, рѣдки(й),
sorbus, горабина древо,
sorbum, плодъ того дерева, ягод(и)8,
sordes, sorditudo, смрадъ, скверна, не-

чи(с)то(с)т(ъ),
sordit(us), нечи(с)тъ, скверни(й),
sordide, нечи(с)то, скверно,
sordidul(us), при(с)кверни(й),
sordeo, es, sordesco, смє(р)жу,
sordildjat(us), скверняви(й)9, рубищено-

сецъ,

sorefx], водяная10 мишъ,

soriceus, soricin(us), мишни(й),
soriculata uestis, пє(с)трая риза,
sorilla, ладия,

sorites, доводъ пре(л)щающи(й),
sonx, птица,

soror, сє(с)тра,
1 Потрібно scnipes, див. вище.
2 К І правильно хитрецъ.
8 П совѣтницы.
4 К І правильніше изрящени; пор. П

и(з)ращеннїи.
5 К І помилково серблю.
® П сербаю, хлищю, хлебаю, поглощйю.
2 К І помилково ж ящица; П правиль¬

но юшица.
8 Частина слова -оди написана іншим

почерком, світлішим чорнилом на місці
помилкової -лы.

8 К І сквернавы(й).
10 Пор. П во(д)янаь.
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sororicida, сє(с)троуби(й)ца,
sorarij, ра(з)ботѣти млекъ1.
sorori(us), сє(с)трини(й),
sorracus, носило, сосудъ,
sors, sorticula, жреби(й), ща(с)тя, станъ,

родъ, ча(с)то, падежъ2,
sortior, ris, мещу жребие, стяжаю,
sortitio, sortitus, us, жребиемъ метаніе3,
sortitor, жрєбствующи(й),
sortilegus, волхвожребникъ,
sortilegium, во(л)хвожрєбиє,
sorti, sortito, жребіемъ,
sor(y), руда мосяжная,
sos за suos и eos, своя и4 иныя,

sospes, tis, здравъ, цѣлъ, спсите(л),

sospita, а(е). спсающая, уздоровляющая,

sospitalis, спсающи(й), сохраняющи(й),
sotadeum carmen, сотади(й)ски(й) сти(х),

soter, спсител(ъ),
soteria, orum, даръ врачеви, прино(с)

и здравии5 *,

spa
spadix, spadiceus, тисови(й),
spado, nis, скопецъ,

sparganion, во(л)чии спадки® трава,
spargo, is, ра(с)тачаю, ра(з)сипаю7,
sparsus, ра(з)сѣянъ, ра(с)точенъ,

279 sparsim, ра(с)точе(н)нѣ, рѣдко, //
зв

spartea, рѣшина, спра(т) домови(х) ве-

ще(й),
spartum, птичая рута трава, жернове(ц)8,
spartarium, мѣсто рутяное,

sparteus, же(р)новцеви(й),
sparus, палица, ратище, риба,
spasmus, ко(р)чъ9 недугъ, сличеніе,

spasticus, сличенъ,

spatha, а(е), ме(ч), вѣтвъ финиковая,
spathalium, вѣтвъ с плодо(м) финикови(м)10,
spathe, es, покровецъ финикъ цвѣтущи(х),
spathula, мечикъ, копи(с)тка,
spatium, разстояніе, зе(м)ля тща11,

1 К. I правильно млекомъ.
,

2 П правильно ... часть, падежъ.
3 К I верженіе. %

4,К 1 немає цього слова; пор. П Сбод
и Ідны/Ь.

5 КІ врачевствійпри(с)но (помилково)
со здравіи (правильно); пор. П даръ
врачеви, приносъ го здравіи.

n К I правильно бобки.
7 К І немає цього слова.

8 К І птичая трава рута. же(р)новецъ.
9 К І помилково курчъ.

10 К І помилково финиковы(й).
11 К I тщая.

spatior, aris, прєхожду,
spatianfsj, tis, преходящи(й)ся,
spatiat(us), прешедши(й),
spatiator, блудящи(й), глющи(й),
spatios(us), про(с)транъ, широкъ,
spatiose, проЗтраЗно1, широко,
spe
species, видъ, образъ, особа,
specialis, особни(й), видни(й)2,
specialiter, speciatim, особно, ви(д)нѣ3,
specificus, видотво(р)ни(й),
specios(us), добротво(р)ни(й), кра(с)ни(й),
speciosissim(us), кра(с)нѣ(й)ши(й),
speciose, кра(с)но,
specimen, позо(р), обра(з), доброта,

подобие,
specio, is, зрю,
specito, as, взираю4,
specto, as, искушаю,

spectat(ur), взирае(т)ся, показуєтся,
spectatu, во видѣніе,
spectand(us), позорни(й), видни(й)5,
spectat(us), иску(с)ни(й), видни(й)®,
spectat(us), тожъ, изящни(й),
spectate, позо(р)нѣ, блголѣпнѣ,
spectatio, зрѣніе,
spectatores, смотрителие, зрителие,
spectatrix, зрите(л)ница,
spectabilis, позо(р)ни(й), блгородни(й), ве¬

личавой),
spectaculum, позо(р), игралище, комедия,

spectamen, spectamentu(m), указъ, видокъ,

spectio, возрѣніе.
specium, сосудъ враче(с)ки(й), и(м)же глу-
бини ранъ и(с)кушаютъ,

spectrum, ме(ч)таніе, призракъ, дихъ7,
280 страхъ нощни(й), //

specula, стражница, тве(р)жа,
speculor, aris, сматряю, преглядаю, и(с)тя-

заю8,
speculatores, преглядатели, стражие, кати9,
speculatrix, смотрите(л)ница10,

1 К I пространна.
2 К І видній, (особній.
3 К I видно.
4 К І немає реєстрового specito; є

стаття specto взираю, и(с)куіиаю, цѣню.
5 К І видны(й), позо(р)ны(й).
® К І правильно изящны(й).
7 К І правильно духъ.
8 К І и(с)тязую.
9 К І преглядатай, стражіе, кои(х)

(помилково); П правильно преглядатай,
стражіе, ка(т).
10 К І маємо ще преглядатая.
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speculatori(us), прєгляда(н)ни(й)1,
speculat(us), преглядан'іє, смотрѣніе,
specularis, стражєбни(й), зрите(л)ни(й),
speculabundus, зазмишляющи(й)2, при-

(с)мо(т)ряющи(й)ся.
speculum, зє(р)цало
specillum, (орудне раиои(с)питатє(л)ное,
speculare, (окно,

speculari(us), зе(р)ца(л)никъ,
specularis lapis, прозра(ч)ни(й) каме(н),
specus us, яма, ве(р)тепъ,
spelfa]eum, язвина, ложищє,

spelunca, a(e), тожъ, пещера, ло(м),
spermolofgjus, га(й)воронъ птица, суе¬

словь,

sperno, is, презираю, уничижаю,
spernax, уничижите(л),
spes, надежда, упованіе3,
spero, надѣюся, уповаю,
sperat(us), надѣянъ4 *,

sperabilis, надѣя(н)ни(й),
spetile, полядвица,

spe[u]stici pan[e]s, глѣбъ пирогъ6,
sph
sphacelus, ко(с)товредие®,
sphacelism(us), вредъ члкомъ и звѣре(м)

(общи(м)7,
spha(e)ra, кругъ,
spha(e)rula, кружицъ,
spha(e)ralis, кружни(й),
spha(e)rica. а(е), кола(ч) нѣки(й).
spha(e)risterium, пили и(г)ралище
spha(e)romachia, пилоигралище8,
sphafgjitides, жили двѣ ши(й)нии,
sphafejnida, пи(л)ка играли(щ)ная ве¬

ликая9

sphinx, gis, диво теба(н)ское,
sphrfajgis, гли(н)ка10 чє(р)влєная,
sphigmos, движеніе а(р)мирия11,
sphira(e)na, куля риба, звѣръ мо(р)ски(й),
spi
spica, а(е), кла(с)12,

1 K І помилково преглядайны(й).
2 К І правильно размишляющій.
3 К І нижче маємо ще статтю specula,

тожъ и надеждица.
4 К І надѣянны(й).
6 К І правильно хлѣбъ пирянъ.
e К I ще маемо ша(л)вѣя.
7 К I загорѣніе. вредъ члвко(м) и

звѣремъ (общій.
8 П правильно пилоигранїе.
9 К I пи(л)ка великая игра(л)наь>.

10 К I глина.

11 П правильно артйрїь.
в К I маемо ще (остъ.

spiceus, класянъ,

spicifer, класоно(с)ни(й),
spicilegium, класособраніє1,
spico, as, класи изращаю, и(с)пущаю2,

280 spicatus, класи(с)ти(й), //
3B'

spicio, вижду, зрю,
spiculum, стрѣла, желѣзце, жало,
spiculo, as, изсо(с)тряю,
spiculatores, сулицєносици3 воини,

spicus, что spica4,
spilumenefn], сквернава6, смрадная
spina, терн(ъ), хребетъ,
spineoli, ягоди терновий,

spineus, тернови(й),
spinos(us), тєрни(с)ти(й),
spinetum, тернина,
spinifer, терноносецъ,
spinter, ris, нара(м)никъ жє(н)ски(й), ут-

ва(р),
spinthria(e), arum, мужеложникъ, содо(м)«
лянинъ,

spinturnix, углипъ6 птица,

spin(us), тє(р)нослива.
spionia, лоза равє(н)натская
spionicus, ло(з)ни(й).
spira(e), обручники7, вє(р)ви до шапки,

spira, кола(ч). громада людє(й),
spiro, as, дихаю, дму,

spirit(us), дихъ8 вѣтръ, пара, душа,
spiritualis, духовни(й),
spirabilis, дихающи(й),
spiramen, spiramentu(m), горта(н), со(т)-

диханіе,
spiraculum, диханіе,
spirarch(us), по(л)ко(в)никъ, нача(л)никъ

во(й)скови(й),
spirillum, брада козяя9,
spissus, густъ, косенъ,

spissfej, густо,
spisso, as, согущаю, дебелотворю,
spissesco, густѣю, дебелѣю,

spissamenta, гу(с)тая грѣза10, смѣшеніе
ма(с)ти з различни(х) веще(й),

spissigradus, ко(с)ностопни(й)п,

1 К I класозбираніе.
2 К І класи избираю (помилково),

и(з)ращаю, класи пущаю.
3 К I правильно сулиценосци.
4 К I маемо ще клосъ.
6 К I сквернавая.
6 К I правильно угликъ.
7 К I правильно (обручики.
8 К I правильно духъ.
9 К I козя.

10 Пор. П гря(з).
11 П правильно косноточный.
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spissitas, spissitudo густой с)т(ъ),
spit(h)ama пяд(ъ) великая,

spl
splen, nis. селезѣпка,

spleneticus, на еелезѣнку недугующи(й),
splenium, пла(с)ти(р),
spleniatus, пла(с)тирє(м) (обвити(й),
splendeo, splendesco, бли(с)таю, сияю,

splendor, сияніе, бли(с)таніе

splendid(us), свѣтли(й), я(с)ни(й), бли(с)-
тающи(й)ся1.

splendide, свѣтло, кра(с)но,
281 splendidissime, пре(с)свѣтло, //

spo
spodos, с пєпє(л)2,
spolium, плѣн(ъ), кори(с)т(ъ),
splio as, spolior, извлекаю, плѣню,
spoliatio, извлеченіе,
spoliator, извлекающи(й), хищникъ,
spoliarium, совлєкатє(л)ница, мучите-
лищє3,

spoliatrix, хищница.
sponda, a(e), ложе,
spondalium, сти(х) спондє(й)ски(й)4 *,

spondeo, ручуся, (обручаю (обѣщаю6,
spons(us), (обѣщанъ, (обрученъ,
sponsus, жени(х),

sponsa, (обручє(н)ная двица,

spo(n)sus, us, і, (обрученіе, (обѣщаніе,
sponsor, рукоемецъ, спору(ч)никъ6,
sponsio, nis, рукоє(м)ство, є(м)ство?,
sponsalis, (обру(ч)ни(й)8,
sponsalia, orum, «обручини,
sponso, as, (обручаю,
spondeus, спо(н)ди(й),
spondylion, медвежая стопа трава,

spondilis, родъ змиевъ,

spondylus, споеніе ребръ у хребтѣ,
spongia, а(е), губа,
spongiola, губица,
spongios(us), губати(й),
spongi are, губицєю (оте(р)ти,
spongiatores, губицєиматєлиє,
spongites, губкови(й) камен(ъ),
sponte, доброво(л)нѣ, самово(л)нѣ,

1 К I бли(с)тающы(й).
2 К І помилково ж степень; П

правильно пепелъ.
3 К І помилково мучите,(л)ница; П

мучйлище.
4 К І помилково пондійскій.
6 К І ручуся, ыбѣщаю, обручаю.
fi К I поручились.
7 К І помилково есте (ст)во.
8 К І помилково еабручникъ.

spontaneus, доброво(л)ни(й),
sporta, а(е), кошъ,

sportula, кошница1,
spretor, презирающи(й),
spu
spudastes, рачите(л), тщави(й)2,
spuma, а(е), пѣна,
spumeus, spumos(us), spumat(us), пѣни(с)-

ти(й),
spumifer, spumiger, пѣноно(с)ни(й),
тожъ.

spumo as, пѣню, пѣну пущаю3,
spumans, пѣнящи(й),
spumat(us), us, пѣни тѣщеніе,

spumesco, пѣнюся,

spuo, is, sputo as, плюю,

sputator, пло. ател(ъ)4.
sputum, слина плюновєніє,

281 sputatilicus кущунски(й), (оплеванъ, //
3B

spurcus, нгчи(с)тъ. (оплева(н), сквє(р)-
нави(й)6,

spurce. нєчи(с)то
spurcitia нєчи(с)тота. скверна0,
spurfcjo as, скверню, каляю7

spurcificus, смрадни(й) сквє(р)ни(й).
spurcidicus, скве(р)нословъ,
spuri(us), любодѣ(й)чищъ, та(й)мичищъ,
squ
squaleo, ме(р)зски(й) е(с)мъ, (огнюсаю,

squales, is. squalor, блудъ смрадъ, іню(с).
squalid(us), гню(с)ни(й)
squalida[m] ueste[m], гню(с)ною ризою8,
squalide, гню(с)но. смрадно, ме(р)зко9,
squalus, глава(ч) риба10,
squama(e), arum, чешуя.

squameus, squamos(us), squamiger, чє-

шу(й)ни(й),
squamatim, чешу(й)но, аки чешуя.

squarosus, нєгладки(й),
squatina, рашпля риба,
squilla, а(е), цебуля замо(р)ская, рибка11,
st, цитъ12,

1 Переплутано дві статті, пор. К І

sport[u]la коиіикъ, sportella кошница.
2 К I правильно тщівы(й).
8 Пор. П пѣну тещу.
4 Пор. К I плювате(л).
6 К I сквернавь.
6 К І немає цього слова.

1 К І немає цього слова.
8 К I гню(с)ная риза.
9 В оригіналі після з закреслено

літеру с.
10 К І немає цього слова.

11 К І рыба.
12 Пор. П цыть.
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stabulum, стояніе, со града ско(т)ская,
го(с)тинница,

stabulo, as, в (ограду заганяю, поставляю

в дворѣ,
stabulatio стояніе,
stabulari(us), го(с)ти(н)никъ, коню(х),

со градникъ,
stachis, ша(л)вѣя лѣсная,
stacte, is, стакти, мирови(й) еле(й),
stacteus, мирови(й),
stadium, стадисонъ, гонитва, поприще1,
stadialis. стади(й)ни(й),
stadiodromi, в позорищи текущии,
stagnum, езеро. ставъ,

stagno, as, разливаетъ рѣка.
stagnatior, воднѣ(й)ши(й).
stagnat(us), езерни(й), наводненъ,

stalagmus, наушница,
stamen, нитъ, ни(т)ка, (о(с)нова, пряденіе2,
stamineus, нитяни(й),
stannum, косите(р), ци(н), Чи(с)лъ

ла(г)3,
stanneus, косите(р)ни(й), цинови(й),
stapedes, стремени, ноговлагалище4,

staphile, лоза бѣлая,

staphis, dis, ягода лѣсная5,

staphilin(us), па(с)те(р)накъ диви(й),
staphilodendros, клеко(ч)ка древо.

282 stater, ris, стати(р), сребрникъ, И
stator, уде(р)жате(л), слуга гражданъ,
statera, а(е), безмѣнъ, вага, мѣрило6,
stathmus. мѣрило зе(м)лемѣрное, ста¬

нище7,
statice, es, завстягъ трава,

staticu[ 1 u]m, возъ,

statim, абиє, в то(т) ча(с),
statuo, по(с)тавляю, разсуждаю, (описую8,
statut(us), поставленъ, (описа(н),
statua, сто(л)пъ, куми(р), (образъ,
statuaria, ваате(л)ноє и(с)ку(с)тво8.

statuari(us) adiec., ваатє(л)ни(й), и(с)ту-
ка(н)ни(й),

statura, во(з)ра(с)тъ, висота,

statumen, подпора, ти(ч), ко(л),
statumino as, по(д)пираю. утве(р)ждаю,
steatites, лоєвати(й) каме(н),
steatoma, надмєние, пу(х)лина,
stega, зданіе в корабѣ1,
stela(e), arum. сто(л)пъ2,
stella, звѣзда,
stellaris, звѣздни(й),
stellatus, звѣзди(с)ти(й),
stellifer, stelliger, звѣздоносецъ,
stello as. сияю. аки звѣзда,
stellio, nis, калавоти(с)3 звѣръ, Лєви(т)4,
stellionat(us), stellatura, a(e), пре(л)ще-

ніє лужденіе,
stemma tis вѣнецъ, родословие, родъ,
обрати ираштцевъ, ти(т)ла,
знаменіе5,

stephan(us), вѣнецъ

stephanoma корона6
stephanonlocus, вѣици плетущи(й),
stepha n i ta fe) uites. вѣнечния лози,

stephanopolis, вѣнцепродавница,
stercus, мотика" гно(й).
stercoreus. моти(ч)ни(й)8.
stercoro as гною гноє(м) (осипаю,

stercoraf(us) нагноенъ,

stercoratio нагноеніе,

stercorari(us), гно(й)ни(й),
stercoros(us), гноисти(й),
sterquilinium гноище9.
sterilis, нєплодни(й)
sterilitas, неплодство.

sterilesco, нєплодствую,

sterno, is, стелю, пове(р)гаю, поражаю,
sternax equus, и(с)кидающи(й) ко(н),
sternuo, is. sternuto, as, кихаю,

282 sternuatio sternutamentum, киханіе, H
3B> sterr[hlogonia, кадило10.

1 К І пізніше іншим почерком перед
перекладом дописано позорище, поприще.

2 К І нить, нитка, праденіе, (основа.
3 К І перекручено коситеръ чи(с)лъ

ла... цинь; П точно касйтеръ, цынъ,
Числа: ла.

4 К І правильно ноговлагалища.
5 К І маємо ще розинокъ.
6 К І помилково мѣра.
7 К І станище, мѣрило землемѣрное.
8 К І тільки поставляю.
9 Частина першого слова -ное і

наступне слово написано іншим почерком
світлішим чорнилом. К І на місці цієї статті
statuarius ваате(л).

1 П маємо ще буда.
2 К І помилково странъ.
3 К І помилково коловатій.
4 П точніше Леви(т) аі.
5 К І вѣнецъ, родо(с)ловіе, po(d)

ти(т)ла, знаме(ніе) (образі пра(о(т)цевъ.
6 К І коруна.
1 К І також помилково мотика; П

правильно мотыла.
8 К І правильно моти(л)ны(й).
9 К І перед ним маємо ще помилкове

гноистій.
10 К І нижче маємо ще статтю s/erU]o,

is хропу.
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ste(si)chorites, осмочи(с)лие на жреби(х)1,
sti

stibadium, сѣдалище.
stibium stimmi, алява(с)тръ, о(ч)ное вра-

чє(с)тво, стиби(й),
stibin(us), алява(с)тви(й)2,
stichos. сти(х), чинъ.

stigma, tis, я(з)ва натрє(с)каная3.
знаменіе,

stigmatici, stigmos(us), назнаменании, на-

че(р)тани(и),
stilla, а(е), капля,

stillaftjia resina каплющая4*жупе(л),
смола.

stillicidium, капля,
stillo, as, каплю,
stillans, каплющи(й),
stillatus, искапленъ,
stillatio, капаніе6.
stimulus, жало, по(с)трекате(л),
stimulo, as, боду, по(с)трѣкаю, по(д)визаю,
stimulatio, по(с)трѣканіе, поущеніе,
stimulator, по(с)трѣкател(ъ), погоните(л),
stimulatrix, по(с)трѣкате(л)ница,
stimuleus, по(с)трѣкате(л)ни(й),
stimulat(us), погнанъ, понужденъ,
stingo stinguo, гашу,
stipendium, оброкъ,
stipendialis, ©брочни(й),
stipendiariu(m), соброкъ, мито,

stipendiari(us), (оброчникъ,
stipendiarij, собро(ч)ницив,
stipendios(us), соброчни(й),
stipendior, aris, служу соброку7,
stipes, tis, пен(ъ),
stipo, as, куплю, согистиваю8, (обстою,

стѣнаю9,
stipatio, сти(с)неніе, (обстояніе,
stipatus, (обстоянъ,
stipatores, да(р)доно(с)ци, оружници,
stips, pis. дан(ъ), урокъ10,

1 П точніше осмочйсліе на костка(х),
жреб'іихъ.

2 К 1 правильно алавастровы(й),
3 К Г помилково натре(с)кая.
4 К І помилково каплющаю.
9 К 1 перед ним ще маемо искапле-

ніе.
8 К 1 немає цієї статті.
7 К I правильно (оброки.
8 К I правильно (огустѣваю.
9 К I стѣняюся; П правильно стѣсняю.

10 К І помилково рокъ\ К 1 переклад
закреслено, а пізніше іншим почерком
на березі дописано stips, stipis милостыня,
пѣнязь.

stipula, а(е), стєблие1,
stipulor, aris, умовляюся, обѣщаю, во¬

прошаю2,
stipulatores, вопрошаніе(м) извѣстно

творящей),
stipulatio, stipulat(us), stipulatiuncula,
обѣщаніе3 на (в)прошєние

stipiones, ка(р)ли,
stiria, капля зме(р)злая, сопел(ъ),
stifrjps, pis. колѣно, племя, родъ,

стебл(ъ),
stirpesco. хвра(с)тѣю лѣснѣю, оледѣнѣ-

ваю,

stirpitus, до ©(с)нованія, ве(с)ма
stiua, а(е). рукоятие плужное ра(л)ное,
stl

283stlata ладия, //

stlatari(us), гребецъ, корабеіліникъ, прв-
во(з)никъ4,

stlembus, лѣниви(й) ко(с)не(н),
stlitib(us) за litib(us) прями,
stlopus, звукъ у(с)тни(й),
sto as, стою®

stola а(е) риза до(л)гая

stolat(us). одѣянъ,
stolid(us), безумни(й), юродиви(й),
stolide, безумно,
stolo, nis неключимое проращеніе,

дуракъ,
stomacace, ясе(н) немощъ®.

1 К I маемо ще дописане іншим

почерком тро(ст)ие.
2 К І умовляюся, вопрошаю, (о(т)вѣ-

щаю (помилково).
3 К Г немає цього слова; пор. П

(обѣщаніе на вопроиі&ніе.
4 К І немає цього слова.
8 К 1 нижче маемо ще статті:

stastus, постоянными.). неподви(ж)-
ны(й), извѣстны(й),

status, us, стояніе, станъ, постояніе,
stuo. onis, станіще,
stationalis, стрегущій. стражній,
stationarij milites, стражіе на брони,
statiua, ог(ит), ополченіе,
stativ(us) поставленъ на (с)тражбѣ,

стрегущій,
statarius, по(с)тоянъ, утве(р)(ж)денъ,
stabilis. постоя(н)ны.(й),
stabilio, is. утверждаю. по(с)тавляю,
stabilimen, утвержденіе постояніе,
stabilitas, постояніе крѣпо(ст),
sta(e)bes, es. стебль тернистій.

sta(e)chos, dis, стихасъ трава.
я П маемо ще зубопадгніе.
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stomach(us), стома(х), сирище1,
stomachor, aris, негодую, гнѣваюся,
stomacharis, tis, негодующи(й), гнѣваю-

щи(й)ся,
stomachosus, негодующи(й)2 *,

sto[mo]ma, tis, пра(х) мѣдя(н), (опи(л)ки8,
storea, рогожа, мата,
str

strabo, nis, свидроажи(й), зизовати(й),
strages, gis, пораженіе, сѣчъ,
stragulum, по(с)тилало, ©дѣяние,
stramen, смола4 5, стеблие,
stramentiti(us) stramineus, сломянъ,
strangulo, as давлю,

strangulat(us) удавленъ,
stranguria, а(е), моченія трудно(с)т(ъ),
strategus, стратила(т). народоводите(л),
stratagemata хитро(с)т(ъ) вои(н)скаяб,
strategia, а(е) воинонача(л)ство,
stratiotes, кравникъ трава,
stratioticus, храбри(й), муже(с)твенъ,
stratos, посаждающи(й),
stratus, по(с)тланъ,
strator, по(с)тилающи(й). -тел(ъ),

стелющей) ,
stratura. а(е), по(с)тиланіе,
strebula уде(с)ния ча(с)ти,
strena а(е), даръ,
strenfuj(us), великодушни(й), добл(ъ),

'

strenuitas, великодушне, добле(с)т(ъ),
strenue, муже(с)твен(н)ѣ, храбрѣ,
strepo, strepito, as, шумлю, трѣскаю,
strepitus, us, шумъ, грохотъ7, трѣскъ,

звукъ,
stria(e), arum, striatura(e), трє(с)на,ра(с)на,

строна8,
striat(us), трє(с)новати(й), строчи(с)ти(й),
strio, as, трє(с)нотворю,
stribiligo, nis, злогланіє лати(н)ское,

283 strideo, скрежещу, U
8В

stridens, скрежещи(й)9,
stridor, скрежетъ, шумъ, щукъ,
stridulius), шумящи(й),

1 К І помилково сирищъ.
2 К І вище маемо ще статтю

stomachicus стомахон&дугующій.
3 К І помилково а>па(л)ки; в К І вище

маемо ще статтю stomaticus краставоуст-

ны(й).
4 К I правильно солома.
6 К I во&(н)ная.
8 К I постилат&(л), стелющьі(й).
7 К І помилково грахатъ.
8 К I правильно строка.
К I правильно скрыкъщущі(й).

striga, а(е), чинъ, рядъ, парѣя1,
strigilecula, (отирало (очищало,
strigillo, as, (очищаю мию, сотираю2,
strigmentum і, брудъ (оскробини,
strigium, шуба, риза8
strigones, крѣпкии. сухии,
strigos(us), ви(с)хли(й), худави(й)4,
stringo, is, несощущеніе, нечувствие®,
strict(us), тѣсни(й), извлеченъ6,
stricte striet im, тѣсно,
strictiu(us), (о(т)то(р)гающи(й),
strictura(e), aru(m), искри,
stritare, недуговати,
strix, gis, козодо(й) птица,

strobil(us), шишка,

strob(us), i, древо зо(н)ноє, со(с)на,
stroma, tis. (опоня7, покривало,
stromb(us). же(л)въ,
strombiles, каме(н) же(л)воподобни(й),
stropha, а(е), кова(р)ное кущунство, по-

но(с),
strophium, strophiolum, напе(р)си8 же(н)-

скии, суда(р)9, вѣнецъ,
strophiari(us), вѣне(ч)никъ,
strophos, вну(т)рносте(й) гризеніе,
stroppus, вѣнецъ иере(й)ски(й),
strupherfc] tari j, же(р)твоно(с)нии,
struphertarios, жрущии при древа(х) пе-

руно(м) ударе(н)ни(х),
struices, назданія,
struma, надменіе по(д) го(р)тане(м)10 11,

strumos(us), горта(н)ни(й), волевати(й),
strumea herba, я(с)ки(р) трава,
struo, is, зижду, созидаю,
structor, зиждите(л),
structura, зижденіе, зданіе,
structilis, наздани(й),
strues, um, купа, со(с)тавъ дровъ,
struppi, вяза(н)ка, вѣнецъ,
strutfhjia mala, пигви, яблка во(н)ная,
struthium, кринъ, ми(л)никъп трава,
strut[h]iocamel(us), стру(с),

1 К І і П гсерѣя
2 К І чищу випираю. мыю.
8 К 1 помилково рыща.
4 К I высхлы(й) сухавы(й), худавы(й).
5 Переклад стосується пропущеного

stringor, ris (у K І правильно), в т. ч.

stringo, is стѣсняю, язвлю, віекробую.
4 К 1 маемо ще помилкове имч&нъ l?J.

П правильно и(з)мч?,нъ.
7 К I в>пона
8 К I правильно напг(р)стныкъ.
9 К І помилково су(р).

10 К 1 го(р)тан'і&(м).
11 К І помилково мыслникъ.
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strut[h]os, врабии,
strichn(us), пси(н)ки трава,
studium, тщаніе, (опа(с)тво, рачите(л)-

ство, (обучаніе1,
284 stu И

studios(us), тщаливи(й), студе(н)тъ2,
рачите^),

studiose, тщаливѣ,
studeo, учуся, тщуся,
studebat(ur), учахуся,
stultfus), юродъ, бу(й), не(с)ми(с)ле(н),

безуме(н),
stultitia, неми(с)лство3, безумне,
stulte, безумнѣ, не(с)ми(с)леннѣ,
stultiloquiu(m). безсловие4,

stultiloquentia, безгланіе5, юродословиє,
stupa а(е), изгрѣбие, прадєніе,
stupeus, изгрѣбни(й).
stupeo, es, мертвѣю, удивляюся,

ужасаюся,

stupens, удивлиіощи(й)ся,
stupefatio, удивляю, ужасаю

stupefio, stupesco, удивляюся.

stupid(us). удивленъ, безуменъ

stupiditas, удивленіе, безумне,
stupor, удивленіе, ужа(с)нєніе6, ужа(с).
stuprum, прелюбодѣяніе, блудъ,
stupro, as, прелюбодѣю,
stuprator, прелюбодѣ(й),
slupros(us). гірелюбодѣ(й)ни(й),
stupre, любодѣ(й)нѣ,
sturn(us), шпакъ птица, гроздъ7,
stylobates, подсто(л)никъ8,
stylus, па(л), ко(л), столъпъ, стебл(ъ),

(обра(з) писания. графия,
stypteria, галунъ,

stypticus, затве(р)жающи(й),
загущающей)9.

styrax, cis. стираксъ древо, еле(й) ми(р)-
ни(й),

su. сѣ10
suadeo, совѣщаю, увѣщаю, совѣщаю11,
suadela, увѣщаніе,
suadibile, совѣщате(л)ное.

1 К I (обученіе.
2 К I спуд&(й).
3 К I правильно несмисле(н)стео.
4 П правильно бугсловіе.
6 П правильно буггланіг.
8 К І ужасаніг.
7 К I правильно дро(з)дъ.
8 П правильно по(д)столпнікъ.
9 Пор. П с(ъ)гущающій.

10 К І і П немає цієї статті.
11 К І це слово не повторюється.

suasor, совѣщате(л), совѣтникъ,
suasio, совѣтованіе,
suasori(us), совѣтующи(й),
suas(us), us, совѣтованіе,
sualternicum, кри(с)та(л), прудъ плови(й),
suamet, своею жъ силою,

suapte, своею же,

suatim, сви(н)ски,
suas(us) color, те(м)ни(й) ша(р),
suauis, сладки(й), прият(н)и(й),.
suauiftajs, suauitudo, сладко(с)тСь)1,

284suauiter, сладко2, /7
зв. suauidic(us), suauiloquens, сладкогливъ3,

suauiloquentia, сладкогланіє,
suauiloquus, сладкогливъ,

suauium, suauiolum, suauiatfatjio, цѣ¬
лованіе,

suauior, aris, цѣлую,
sub, подъ, на, при,

subabsurd(us), прибезмѣстни(й),
subabsurde, безмѣстнѣ,
subacid(us), приква(с)ни(й),
subacidul(us), приква(с)нє(н) 4,
subaccuso, (обвиняю, (оглую,

suba(e)ra[t] um aurum, мѣд(ъ) позлащен¬
ная,

subagito, as, прилѵждаю, наущаю5,
subagrestis, груби(й),
subalbico, as, бѣлѣю,
subalbid(us), прибѣлъ,
subalaris, подкрилни(й),
subalpin(us), по(д)алпѣнски(й),
subamar(us), пригорекъ,
subaqueus, подводни(й),
subaquil(us), смагли(й),
subargut(us). хи(т)рецъ, мудрецъ®,
subarmalia, ium, подсоружное (одѣяніе,
subaro, as, (opy,
subaratio, (ораніе,
subarrogans, кичивъ, го(р)дъ,
subarroganter, го(р)до, напище(н)нѣ,
subausculto, as по(д)слушаю,
subfbjasilican(us), подворни(й)7, пола(т)-

ниСй),
subbibo, подпияю,

subblandior, лужду, ла(с)каю, члкоугож-
даю

subfcajerul(us), присини(й).

1 K І сладо(ст).
2 П перед ним маємо ще сладцѣ.
8 Пор. П сладко-рѣчивъ. -гливъ.
4 К І кваснгнкій; П прикваснгнкїй,
8 К І помилково наущаю(с).
® К I мудрецъ, хитре(ц).
Щ правильно по(д)двдрный.
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subcandid(us), бѣляви(й),
subcenturio, подсотникъ, намѣсникъ,

subderniculum, сито, решето,

subcinerici(us) panis, (опрѣснокъ пиря(н),
subcingulum, поясъ,

subc[o]eno, as, вечеряю,
subcontumelios(us), поно(с)ни(й), укаряю-

щи(й),
subcrispus, прикудеряви(й),
subcrud(us), присурови(й)1,
subcruent(us), крвави(й),
subcurator, намѣсникъ,
subcutaneus, по(д)кожни(й),
subcusto[s], подстражи (й),
subdebilitat(us), присо(с)лабленъ,
subdialis, subdialias. под нбомъ, бе(з)-

кровни(й),
285 subdifficilis, притрудни(й),неудобни(й), //

subdistinctіо, по(д)че(р)таніе,-дѣланіе2,
subdititi(us), subditiu(us), по(д)кинє(н),

по(д)ложенъ, по(д)дани(й),
subdo, по(д)лагаю, поддаю,

subdit(us), поддаии(й),
subdoceo, подучаю,
subdol(us), прони(р)ливъ, лє(с)тни(й),
subdole, хитро, ле(с)тнѣ,
subdubito, as, прнусу(м)нѣваюся,
subduco, умаю3, увлекаю,
subductari(us), привлєкающи(й),
subductio, исчитаніе, поднесеніе,
subdulfcijs. пригладки(й)4,
subedo, is, подгризаю,
subeo, подхожду,
subit(us), внєзаапни(й),
subito, напра(с)но, абиє,
subitane(us), subitari(us), напра(с)ни(й),

скори(й),
suber, ris, корокъ, древо жєлудородноє,
subereus, коркови(й),
suberro, as, блужду,
subferuefio, прикипляю5,
subferuefact(us'), прикипѣлъ,
subfib[ul]um, риза бѣлая чє(т)вероуглная,
subfrigid(us), прихла(д)ни(й),
subfrigide, призи(м)но,
subgrandis, привеликъ,
subgrauis, притяжокъ,
subgrunda, покровъ,
sublatio, воздвиженіе,

1 К 1 суровій.
2 П правильно по(д)-четаніе, -дѣленіе.
3 К I правильно уимаю.
4 К І помилково прегла(д)кій;

П правильно присла(д)кій.
в Пор. П прикиплюю.

sublate, воздвижен(н)Ѣ,
subgrundatio, покритие,
subgrundia, orum, покровъ,
subhastare, представляю на проданіе,
subhorrid(us), пристрашни(й),
subiaceo, подлежу,
subiacto, as, подмѣтаю, мещу вгору1,
subfijgo, is, порабощаю, поддаю, под¬
латаю,

subactfus), порабощенъ, по(д)данъ,
subactio, subact(us), us, порабощеніе,

поддай іє,
subactor, понудител(ъ),
subiicio, подлатаю, по(д)даю, по(д)лежу,

покоряю,
subiect(us), по(д)ложенъ, подданъ2,
subiectio, подданіе, подверженіе,
subiectissime. смире(н)нѣ(й)ши,
subiect(us), us, покореніе,
subiector, покоритє(л), лжєпо(д)ложи-

тє(л)3,
285 subiicito, as, subiecto, вертаю, мещу,
зв> subiculum, і, по(д)лєжащєє, подданоє, //

sub impetrandus, подумолитє(л)ни(й)4,
subimpudens, прибе(з)студни(й)6,
subinanis, тощъ,
subinde, посемъ, нѣкогда, абіє,
sub ingerere, поднє(с)ти, дати,
sibinfluo. подтѣкаю,
subin|s]uls(us), пригруби(й), прине(с)-

ми(с)лє(н),
subinuideo, зав(и)жу6,
subinuis(us), ненави(с)тни(й),
subinuito, as, призиваю, прошу,
subirascor, гнѣваюся, негодую,
subis, сова птица,

subiugis, подяре(м)никъ7,
subiugi, orum, супругъ,

subiugo, as, покоряю, по(д)гинаю8,
subiugator, подкорите(л)9,
subiungo, is, поддаю, припрягаю, по¬

коряю,

sublabor, по(д)падаю, попо(л)заюся,
sublabro, as, в у(с)тнѣ приє(м)лю,

1 П горѣ.
2 К 1 по(д)данъ, по(д)ложе(н).
3 П нижче маемо ще статтю subijces

по(д)даній, ыбладаемій.
4 К І помилково ж по(д)молите(л)-

ны(й); П правильно подуломйтелный.
Г: К I прибезвстидны(й).
(і

Літера и в оригіналі написана замість

І іншим почерком, світлішим чорнилом.
7 Пор. П по(д)яремный.
8 К І правильно по(д)чиняю.
9 К І правильно покоритель.
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sublafeo, es, криюся,

sublego, as, по(с)тавляю,
sublego, is, собираю, у(й)мую, намѣст¬
ника и(з)бираю,

sublest(us), слаби(й),
subleuo, as, возвожду, улєгчаю, ос¬
лабляю,

sublica, а(е), sublicium, колъ, па(л),
sublici(us), мо(с)тъ на паля(х),
subligo, подвязую,
subligar, ris, спо(д)ница, прєпоясаніе

чащи1,
subligaculum, (г)ащи2 и тожъ,

sublimis, високъ,

sublimitas, висота,

sublimiter, sublime, високо,

sublimat(us), во(з)нєсє(н),
sublimo, as, возношу, во(з)вишаю,
sublingio, nis, полизатє(л),
sublino, is, по(д)мазую,
sublitio, подмазаніє,
subliuid(us), сини(й)3,
sublucan(us), пора(н)ни(й),
subluceo, сияю, свѣчуся,
sublat(us), воздвижє(н), вознєсє(н),
sublatio, воздѣніе, воздвижєніє, потреб¬

леніе,
sublate, потребителнѣ,
subluo, as, подсѣкаю,

subluo, is, подмиваю,

sublurid(us), приблѣдъ,
subillustris, при(с)вѣтлѣ(й)ши(й)4,
subluuies, помитие, сквє(р)на, умити(й)8 *,

то(к), //
2®6 submergo, погружаю,

submersio, погруженіе,
submerum, вино нєра(с)творєн(н)о,
subminia, риза причє(р)мная,
subministro, додаю,

subministrator, додател(ъ), служитє(л)®,
subministrat(us), us, доданіе,

submitto, is, под(д)аю, покаряю,
submissus, покоренъ, подданъ, тихи(й)?,
submisse, submissim, смире(н)нѣ, тихо,

submissio, покореніе, подда(н)ство,
submolest(us), пристужающи(й),

1 К I правильно гащи.
2
Літеру г виправлено із ч іншим

почерком світлішим чорнилом.
3 к І помилково сыви(й).
4 К І помилково присвѣтли(й).
8 К І помилково ж умите(й); П

правильно ум'еть.
6 К І служите(л), додате(л).
? К І немає цього слоиз.

submoleste, стужате(л)нѣ1,
submoneo, во(с)поминаю2,
submoros(us), призлонравни(й), грубъ,

про(с)т(ъ)3,
submoueo, (о(т)микаю4, со(т)лучаю,
submotor, прогоните(л), (о(т)далите(л),
subnascor, подра(с)таю,
subnecto, is, подвязую, по(д)плѣтаю,
subnego, as, со(т)рицаю,
subneruare, жили подсѣщи,
subniger, чернави(й),
subnitor, ris, подпираю(с)
subnoto, as, по(д)писую, начє(р)таю,
subnubil(us), примра(ч)ни(й)5 6,

subo, as, грухаю, похо(т)ствую,
subatio, похо(т)ствованіє свин(н)оє®,
subobsca(e)n(us), присквє(р)ни(й)7,
subobscur(us), притє(м)ни(й),
subodios(us), нєнавидящи(й),
suboffendo, приражаюся, присоблазняю,
suboleo, мако воняю8, (обоняю,
suborior, вставаю, вихожду, рождуся®,
suborno, as, наущаю, украшаю10,
subornator, наущающи(й),
subpallid(us), приблѣдъ.
subpinguis, притучни(й),
subrancid(us). пригнили(й),
subrauc(us), прихрипѣли(й),
subraucum, хрипливе,
subremigo, as, везуся, гребу11,
subrepo, subreptito, as, подсмикаюся1213,

прилѣзую,
subrideo, сосклабляюся,
subridicule, (осклаблен(н)ѣ,
subrigo, is, во(з)ставляю, во(з)вожду,
subrect(us), воздвиженъ, во(з)ставленъ18,
subriguus, примокри(й),

286 subripio, подхищаю, //
3B*

subreptio, подхищеніе,
subreptiti(us), подхищенъ,

subrogo, as, по(с)тавляю намѣстника,

1 Пор. П стужйтелнѣ.
п

2 П перед ним маемо ще припоминйю.
3 К І ще маемо помилкове а>бла(щ);

П правильно юблаиіъ.
4 К І помилково ымиваю.
8 К І перед ним ще маемо

по(д)мрачными).
6 П свинское.
7 К І помилково скве(р)нави(й).
8 П правильно мало.

К І помилково рождаю.
10 К I украшаю, наущаю.
11 К I гребу, везуся.
12 Пор. П по(д)смыкаюсь.
13 К I доставленъ, во(з)движе(н).
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subrostran(us), прожнующи(й),
subrostrarij, празднки1,
subru[b]eo, причермнѣюся,
subrubicund(us), иричермни(й),
subrufus, пририжъ,
subrumi, доилищнии ягнята,
subrumari, напитати со(с)ци,
subrumpo, is, подто(р)гаю,
subrunciui limites, мєжди,
subruo, подвалюю, по(д)копую,
subrusticus, хлопъ, юблашъ2,
subrutil(us), жє(л)точє(р)вони(й)3,
subsalfsjus, приславни(й)4 *,

subsanno, is, ругаюся, по(с)мѣваюся,
subscribo, подписую,
subscriptio, подписаніе,
sub[s]cus, difsj, полица,

subseco, подсѣкаю,
subsecundari(us), повто(р)ни(й),

наступающей),
subsentio, is, нѣчто разумѣю,
subsequor, по(с)лѣдую,
subsero, подсѣваю, сажду?.
subseruio, служу,
subsideo, посѣдаю®, и(с)ткаю,
subsellia, orum, сѣдалище7,
subsella(e), arum, ловите(л)ства, пресѣ-

данія,
subuectare, привє(з)ти, по(д)-,
subuectio, subuect(us). us, привезеніє,
subuenio, помагаю, по(с)пѣше(с)твуюв,
subsisto, засто(й) или по(с)то(й),
subuenit(ur), помагае(т)ся,
subuentare, помагати,

subuerbusta, a(e), на рожнѣ припеченая,
subuerfejor, ©бвинуюся9,
subuerto, subuerso, as, превращаю,
subuexus, горѣни(с)ти(й)10,
subuiridis, призєлени(й)11,
subula, a(e), шило,
subulcus, свинопа(с).

1 K І правильно праздніи.
2 Пор. K I шбляіиъ.
3 К I же(л)точе(р)мны(й), -че(р)во-

ны(й).
4 К I правильно присланы(й).
6 К 1 перед ним обведено (знято)

помилкове исткаю.
6 К І помилково ж по(д)сѣдаю, исткаю;

П правильно посѣдаю, иссякаю.
7
Пор. П сѣдалища.

я К 1 поспѣш.е(с)твую, помагаю.
8 Пор. П (йбинуюсь.

10 К І помилково горѣ исходисти(й);
П правильно горѣносный.
11 К 1 призеленъ.

subulo, nis, гудецъ, еле(н) про(с)торо-
ГИ(й),

subuolo, as, подлѣтаю,
subuoluo, is, подваляю.

suburbia, предградия,
suburbanum, предградие,

287 suburban(us), предградски(й)1, //
suburo, is, юпаляю,
subuulturi(us), смагляви(й),
suc

succedo, похожду2, на(с)тупаю,
successus, блгополу(ч)ни(й),
successus, us, повожденіе, блгополучиє,
successia, orum, на(с)тупная,
succurro, помагаю,

succursum, поможєно,
succus, сокъ, глѣн(ъ),
succos(us), .сочни(й),
suc[c]id(us), влажни(й),
succutio, succusfsjo, as, потрясаю,
succussor, сотрясающи(й),
succusus, us. потрясеніе,
sucula(e), aru(m), соузъ в можелищъ,
Иювъ, л й, дождевници звѣзди3,

suctus, us, спаніє4,
succat(us), браздами поюранъ,
sucula, свинка6,
successor, на(с)тупникъ, на(с)лѣдникъ,
successori (us), на(с)лѣдующи(й), на(с)-

тупни(й)®,
successio, наслѣдованіе?,
successiue, на(с)тупнѣ, наслѣдовате(л)нѣ,
succendo, as, подпаляю,

succens(us), подпале(н), по(д)гнѣщенъ,
succenseo, негодую, гнѣваюся,
succenturio, на сотниче(с)тво по(с)тавляк>,
сотню наве(р)шаю8,

succerda, свини(й) гно(й),
succerno, is, раздѣляю, ю(т)лучаю,
succido а ca(e)do, подсѣиаю
succi dan[e]a(e) hostia(e), на(с)тупния

жє(р)тви,
succidia, a(e), полот(ъ) сви(н)ни(й), шо(л)-

дра.

1 К І нижче маемо ще статтю

suburbanitas, пре(д)градствїе; П преградств-о,
-їе.

2 К 1 правильно по(д)хожду.
3 К I союзъ в можелищъ, дождевницы

звѣзды; П сои(з) влсожелищъ, 1(6 въ, 88,

дождевицьі звѣзды.
4 К 1 правильно с(ъ)саніе.
6 К І свиня винда l?J; П свйнка.
® К I наступникъ.
? К I маемо ще по-.
8 П исполняю.
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succida, во(л)на,
succHsJiu(us), излишни(й), нєключими(й),
succido, is, cado, упадаю,
succidi u(us), упадающи(й),
succingo, подвизаю, по(д)поясак)1,
succinct(us), подпоясанъ,

succingulum, поя(с),
succino, is, приспѣваю, пѣваю,
succentores, при/с)пѣвающии, до(л)пѣ-

ніе2,
succinu(m), прудъ, буршти(н),
succin(us), succineus. прудни(й), криш-

та(л)ни(й)3,
succlamo, во(с)клицаю, кричу,
succo Іо, as, на вии ношу,

зв. succortrilla, гла(с) то(н)ки(й), //
287

succresco, подра(с)таю, на(с)таю4,
succubo, подлежу
succuea, подложница,

succumbo, is, упадаю, смѣшаюся,
sub
subsessor, присѣдите(л), ловите(л),
subsidium, помощъ, посилокъ вое(н)-

ни(й),
subsidium, станови(с)ко,
subsidia, orum, при(с)танища5 *,

subsidiari(us), помагающи(й),
subsidfijor, aris, помагаю,

subsido, подсижу.
subsigno, назнаменаю, по(д)чє(р)таю,
subsignatio, подзнамєнаніє,
subsilio, is, подскакую,
subsfujlto, as, ча(с)тов скачу,
subsultim, подскачуще7,
subsilies, скрижали жє(р)твє(н)нии,
subsimilis, приподобни(й),
subsim(us), пла(с)коноси(й),
subsisto is, по(с)тою за(с)тановляю(с),
subsolan(us), вѣтръ во(с)то(ч)ни(й),
subsortior, жребие(м) избираю,
subsortitio, жребие(м) избраніе8,
substerno, подстилаю,

substrat(us), us, substramen, по(с)тила-
ніе.

1 К І по(д)поясую.
2 К І тільки приспѣвающій.
8 К I кришталовы(й).
4 К І на(с)тупаю.
5 В оригіналі надписано над рядком

літеру ц, а в рядку даремно правлено
щ на ц іншим почерком, світлішим
чорнилом пристанища; К 1 правильно
пристанища

8 к І помилково чисто.
7 К І помилково скачуще,.
8 К І помилково избираніе.

substillum, дожда каплєніє1,
substituo, намѣсника ставлю2,
substo, as, подстою, крѣпко стою3,
substantia, суще(с)тво,
substantiu(us), суще(с)твите(л)ни(й).
substringo, связую,
substrict(us), связанъ,

substruo, основаю,

substructio, (основаніе,
subsum, подлежу,
subsuo, подшиваю,

subsurd(us), приглупъ4,
subtal, до5 стопи, пле(с)ници,
subtegmen, утокъ, подшевка,

subtegulaneus, подкровни(й),
subtendo, по(д)тягаю, по(д)вязую,
subtentare, искусити,
subtenuis, прито(н)ки(й),
subter, подъ,

subterduco, (о(т)хожду. ш(т)вожду втаи,
subterfluo, подтѣкаю,

288 subtero, притираю, стираю, И
subtrit(us), прите(р)тъв.
subterraneus, подзе(м)ни(й),
subtertenuo, притираю, (обе(т)шаю,
subtexo, is, приткати,
subtilis, тонокъ7,
subtiliter, то(н)ко,
subtimeo, боюся,
subtraho, со(т)и(й)маю, увлекаю,
subtristis, при(с)ко(р)бни(й),
subtundo, то(л)ку, подбиваю8,
subturpe, приме(р)зское, сту(д)ное,
subturpicul(us), примерзокъ,
subtus, подъ,
subucula, срачица, хито(н)9,
subueho, привожую.
sud

sudes, палица опаленая,
sudis, is, колъ, куля риба,
sudo, as, потѣю, почуся,
sudat(us), спотѣли(й),

1 К І помилково жаждокапленїе,.
2 К І нижче маємо ще статтю substitutio

поставленіе.
3 К І помилково кр$ постою.
4 К І правильно приглухъ.
6 К І правильно долъ.
8 К 1 притренъ.
7 К І нижче маємо ще статтю subtilitas

тенкость.
8 К І помилково побїяю: пор. П по(д)-

бїаю.
9 К 1 нижче маємо ще subuc\u\latus

в срачицу (й(т)слабле(н) (помилково);
П правильно ... облеченъ.
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sudatio, поту теченіе,
sudator, потѣющи(й)ся, потѣющаяся1,
sudabund(us), потѣющи(й)ся2,
sudor, ris, потъ3,
sudatori(us), потни(й)4 * *,

sudatorium, баня, ми(л)ня,
sudarium, sudariolum, суда(р), поня¬

вица, (обру(ч)8,
sudum, ведро*,
sueo, es, suesco, (обикаю,

suetus, (йбикновенъ,
sueres. ча(с)ти сви(н)ния,
suf

suffarcinat(us), натка(н), (обрємене(н)Т,
suffaraneus, муковозите(л), фурма(н),
suffero, терплю, ношу,
suffefrjtus, натка(н), напо(л)ненъ,
suffertim, напо(л)нен(н)Ѣ,
sufferueo, мало врю, киплю,
sufferuefacio, пригрѣваю,
sufferwefio, прикиплюю,
suffes, tis, воеводство, началство карта-

рагенское8,
suffibulum, сподница, (одѣяніе бѣлое,
sufficio, довлѣю, додаю, на(с)тавляю*,
sufficienter, дово(л)но,
suffigo, пригвождаю, прибиваю10,

288 suffio, кажу, //
* suffitus, us, suffitio, nis, каденіе,

suffitor, кадящи(й)11,
suffimen, nis, suffimentum, кадило,
suffiscus, мѣшокъ,
sufflauus, прижо(л)тави(й)12,
sufflo, as, поддимаю,

sufflatio, подмєніє13,
sufflamen, застановило, во(з)браните(л)

(орудие,
sufflamino, уставляю колъ14,

1 К I правильно потящїйся; П потй-
щаясь.

2
Пор. П потАщіись. .

3 В оригіналі світлішим чорнилом
закреслено помилкову надрядкову с.

4 Також.
8 К І правильно убрусъ; П ыбрусе(ц).
* К І маємо ще погода.
7 К І помилково шбрене(н).
8 К І правильно ка(р)тагенское.
К І маємо ще в(ъ)мѣсто (м в

оригіналі латинська т) кого.
10 К І немає цього слова.
11 К І кадите(л); пор. П кадйтель,

-&щїй.
12 К І прижолтавъ.
13 К І правильно по(д)дмен'іе.
14 Пор. П коло.

suffoco, as, давлю,
suffocatio, давленіе,
suffodio, подкопую1,
sufffojssio, по(д)копаніе,
suffra(e)natio, споеніе, вязаніе,
suffrago, nis, накривленіе голени(й), лѣ-

тора(с)ли лозния2,
suffraginosi equi, кони храмлющии8,
suffragor, aris, совѣтъ сказую, помагаю,

suffragatio, призволєніе, поможете,
suffragium, сказаніе, повѣст(ъ)4,
suffragator, сказатє(л), помагающи(й),
соизволяющии,

suffragatori(us), изволяющи(й),
suffragium, судъ, соизволеніе, воля,
suffrico, as, чешу, драплю, -аю8,
suffringo, is, сокрушаю, подломую,
suffrio, as, посипаю, (окропляю,
suffuerat, есмъ®, бѣ,
suffugio, го(н)заю, избѣгаю,
suffugium, прибѣжище,
suffulcio, подпираю,
suffumigo, as, подкажую, по(д)курую,
suffundo, is, подливаю,

suffusio, nis, подлитие,

suffundo, as, подстѣняю, под(о(с)новую,
suffuror, подкрадую, умаю7,
sug
suggero, is, додаю, духа8 говорю,
suggestus, подущєніє,
suggestus, us, сѣдалище,

suggredior, подхожду,
suggrunda(e), suggrundia, orum, (обда(х),

илкѣръ9.
suggrundaria, жупища (о(т)рчатъ,
sugillo, as, синотворю, укоряю,

sugillatio, снотвореніе10, гажденіе, по-

но(с),
sugo, is, ссу, наповаюся11,

1 К І перед перекладом пізніше іншим

почерком дописано роскопую.
2 К І помилково накривленіе голены(й),

лѣтора(с)ли голены(и).
3 К I хромающій.
4 К I сказаніе, совѣтъ, су(д),

соизволеніе, воля; див. нижче ще одну статтю

suffragium.
8 К І тільки чешу, драпаю.
8 Пор. К І есте(м); П тільки бѣ.

К 1 правильно уимую.
8 К І правильно до уха.
8 К І шба(х) (помилково), а(л)киръ

(правильно).
10 Пор. К І синотвореніе.
11 К І напиваюся.
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sui, себе,
289 suin(us), suill(us), сви(н)ски(й), //

suile, is, хлѣвъ сви(н)ски(й)1,
sui
sulc(us) бразда2.
sulcul(us), браздица.
sulco, as, браздотворю8 *,

sulcatus, браздами посоранъ,
sulcator, браздотворител(ъ)4 *,

suicatim. браздами,
sulphur, жупел(ъ),
sulphureus, жупе(л)ни(й),
sulphuralrjia, a(e), руда жупе(л)ная,
sulphurat(us), жупелни(й),
sulphuratio жупелно(с)т(ъ).
sultifsj, древнее, аще хощєши8,

sum, Іествмь. есмъ]8
sumanalia, хамони, колачи,
sumen, nis чрево сви(н)ское с(ъ) со(с)-

цами,
suminat(us). сви(н)ни(й),
summa, а(е), глава, (оглавленіе,
summatim, (оглавлен(н)ѣ
summarium, (оглавленіе7,
sum(m)itto, is (опущаю, покаряю, на(с)-
тавляю

summissio, со(т)рада, смиреніе,
summissus, смиренъ, приклоненъ,
summisse, summissim, поко(р)но8, сми-

ре(н)но.
summo, as, со главляю,

summa(e)nium, подстѣніе ,
summeni|a]n(us), подстѣн(н)и(й).
summus, превишни(й)10, велича(й)ши(й),

начало.

summe, summopere, на(й)пачє, ве(л)ми,
на(й)боле(й).

summitas, верхъ,
summates, преднѣ(й)шии,
summatus, us, нача(л)ство,
summatim, (о(т)верху,
summergo, погружаю.

1 K 1 сви(н)н.ы(й).
2 K 1 браждица, a реєстрове sulculus

пропущено
3 K І помилково бра(з)творю.
* K І браздотворецъ
8 К I древне аще хощете.
8 Так у К 1; П тільки есмь.
7 Кінець слова -їе написано іншим

почерком світлішим чорнилом замість якоїсь

невиразної літери (е?).
8 К І поко(р)не.
К І перед ним маємо ще по(д)мурїе.

10 К 1 помилково превиииии(й).

summitto, знижаю, ючи спущаю, голосъ,

запущаю власи1.

summuto, измѣняю.

sumo, is. емлю. приписую, избираю,
иждиваю

sumptus, прияти(й)2, (обранъ,
sumptus, us. иждивеніе,
sumptuari(us), иждивитє(л;ни(й),
sumptuos(us), (обзованъ, тожъ3,
sumptifacio, иждиваю, изнуряю,

sumptito. приє(м)лю4,
sumptio, nis, приятие,

219 SUO, is, ШИЮ, //
3B

sup
superficiari(us). дающи(й) да(н) <о(т) зе(м)-

ли,

superfit, излишє е(с)тъ,
superfloresco, процвитаю,
superfluo, избиточествую,
superflu(us), излишни(й),
superfluitas. излише(с)тво,
superfa(e)to, as, плодоношу, раждаю,

superforaneum, излишнее,

superfulgio, свишше сияю.

superfundo, поливаю,

supergero, насипаю, налагаю,

supefrjiacio, superiacto. as, налагаю на¬

мѣтаю,

superiectus. us, superiectio, nis,
наметаніе,

superilligo, привязую,
superillino, is, намазую,
superimpedens, висящи(й),
superimpono, налагаю,

superincido, нападаю,

superindico, is, сказую,

superinduco, засипаю, навожую,

superinductio, наведеніе, начє(р)таніе,
superinduo, (облекаю,
superingero, наношую, насыпаю,

superinijcio, накидаю, намѣтую6,
superintego, накриваю,
superintono, гримлю,
superinungo, намазую.
superiumentari(us), скотопа(с),
superlacrimo, плачу,
superliminare, надпражие, наддверне,
superlino, намащую.

K І знижаю, спущаю, спущаю тчи,
спущаю голо 11J запущаю воло(с).

8 K І помилково прїятньі(й)
3 К 1 правильно гобзованъ, чждиви-

те(л)ны(й): К І нижче маємо ще статтю

sumptuose иждивите(л)н^, драго.
4 K І прїймаю.
8 K І намѣтаю. накидаю.
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supermando, is, жву, подядаі©1 *,

supermeo, претѣкаю, ,

supermico, проси яю, бли(с)таю(с)*,
supernato, плаваю по ве(р)ху,
supernat(us), по ини(х) рожде(н)ъ,
supern(us), ве(р)хни(й), го(р)ни(й),
supernas, tis, го(р)ни(й), вишни(й)3.
superne, свишше,

supero, as, прєви(іи)шаю. прєво(с)хо-
жду4 5,

superabilis, побѣдите(л)ни(й),
superat(us), побѣжденъ,
superamentum избитокъ, изглишєніє,
superobruo, покриваю, насипаю,

superpendeo, свишше вишу,

superpingo. на(д)писую,
superpono, налагаю,

290 superrado, юскробую, //
superscando, вступаю, восхожду,

superspondium, придатокъ, примѣрокъ,

superscribo, написую,

superscript(us), написанъ,

supersedeo, пре(с)таваю, неряжу?.
supersilio, на(с)какую,
superspargo, покропляю,
superstagno, as, изливаю из бреговъ,
supersterno, is, накриваю, по(с)тилаю,
supersto, стою,

superstito, as, зостаю живъ, житє(л)-
ствую,

superstes, еще живи(й)®,
superstitio, самово(л)ное служеніе, блу-

жаніе7 в(ъ) вѣрѣ,
superstitiosi, самово(л)нии служителе,
блудящии во вѣрѣ,

superstitiose, бабски, уми(с)лнѣ8
superstruo, назидаю,

supersum, избиточе(с)твую. и(з)лише(с)-
твую,

superuacu(u)s, superuacaneus, излишни(й),
superuacuo, излишнѣ,
superuado, прехожду,
superuagor, скитаюся

superuaganeus. скитающи(й)ся,

superueho, прєвожу,
superuenio, прехожду, надъ-9.

К I поядаю.
" К І присіяю (помилково), блистаю.
* К І помилково го(р)нихъ, выиіны(х).
К 1 перед перекладом пізніше іншим

почерком дописано пръпобѣждаю.
5 Пор. К І нгражу.
8 К І живъ
7 К І блужгнїг
9 К І правильно самомислнѣ.
9 К І тільки надъхожду.

superuent(us), us, надшє(с)твиє,
superuestio, ©дѣваю,
superuiuere, дождати,

superungo, намазую, помазую,

superuolo, as, superuolito, as, вишше

лѣтаю, перу1,
superuoluo, is, привалюю,
superus, високи(й),
superi, небє(с)нии житєлие, ви(ш)нии,
supinus, ницъ лєжащи(й),
supinum, ницъ лежащее,

supino, as, ницъ полагаю,

supinor, aris, ницъ лежу,
supinat(us), ницъ лежащъ,

suppar, aris, равни(й),

supparasitor, aris, ла(с)каю, члкоугож-
даю,

supparus, а, um, ску(т), сожерелие,
вѣтрило малое, риза женская8,

suppedaneum, подножиє,

suppedito, suppeditor, aris, додаю, служу,

suppeditatio, даяніе3.
suppello, is или suppedo, вѣтру є(с)те(с)-

тве(н)ного упу(с)тити4,
suppeto, is, лє(с)тно жадаю,

290 suppetit, довлѣетъ, //
8B'

suppetia(e), arum, помощъ,

suppetio, aris, помагаю,

suppilo, as, подкрадаю, у(й)маю6,
supplanto, запинаю, пре(л)щаю,
suppleo, испо(л)няю,
supplementum, испо(л)нєніе,
supplico, смиренно молю,

supplicans, смирєн(н)о молящи(й),
supplicari, моли(т)ствовати,
supplicassis, умолиши,
supplicatio, моленіе, прошеніе,
supplex, просящи(й), поко(р)ни(й)в,
suppliciter, поко(р)нѣ. смире(н)нѣ,
supplicium, казн(ъ), прошеніе, мука7,
supplodo, is, ногами то(л)ку, тупкаю8,
supplosio, ногами то(л)ченіе,
suppfoj(e)nitere. покаятися по нѣколико.

' Написано іншим почерком світлішим

чорнилом.
К І ... жг(н)ска риза*. Написано

іншим почерком, світлішим чорнилом
замість закресленого виправлюваного
доданій.

4 К І упущаю.
5 К І уймую
8 К І просящій покорнг (помилково).
К І проиігній. казны (помилково),

мука. П проиігнїй, казнь, мука.
8 К І туптаю.
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suppono, is, подлагаю,
suppositus, подложенъ,

suppositio, подложеніе,
suppostor, подложител(ъ),
supposititi(us), подложе(н), по(д)верженъ,
supprimo, is, уде(р)жаю, сотѣсняю, крию1,
suppressus, сокрове(н), утѣсненъ*,
suppressio, сотѣсненіе, давленіе нощное,

suppromloj, издаю, даю,

supprom(us), скупникъ, строите(л),
suppedet, стиждуся,
suppullulo, прозябаю, лѣтора(с)ли из-

рожаю,

suppuro, as, обращаюся в ропу,
suppuratio, ропи умноженіе,
suppurat(us), ропи(с)ти(й),
suppuratori(us), пу(х)нущи(й)3,
supputo, as, по(д)сѣкаю, чи(с)лю,
supra, надъ, на ве(р)ху, свишше, пре4 *,

superior, вишни(й)6,
suprem(us), височа(й)ши(й),
supremo, височа(й)ши,
supradict(us), свишереченъ,
suppum, ницъ лежащее®,
sur

sura, а(е), ли(с)тъ, ко(с)т(ъ) голю(н)-
ная,

surcul(us), лѣтора(с)л(ъ), вѣтвъ,
surculos(us), лѣтора(с)лни(й)7,
surcularis, лѣтора(с)л[о]родни(й)8,
surculari(us), лѣтора(с)лни(й),
surdus, глухи(й),

291 surde, глухо, И
surdaster, приглухъ,
surditas, глухота,
surates9, сапожници,

surgo, surrego, во(с)таю,
surrepo, is, влѣзую,
surrigo, подношу, подвизаю,
surripio, во(с)хищаю, краду,
surreptiti(us), похищенъ, украденъ,
sursum, свишше,
sus, свиня,
susinum, єлє(й) или ма(с)т(ъ) кри(н)на10,

suscio вмѣсто scio, умѣю, свѣмъ1,

suscipio, прие(м)лю,
susceptus, приятъ,
susceptum, прєдприятие,
susceptio, прєдприятие,
susceptor, при(й)мецъ2,
suscito, as, во(с)крєшаю, во(з)буждаю,
suscitabulum, побужденіе,
suspendeo, suspendo, is, вѣшаю3, вишу,

suspens(us), повѣшенъ, неи(з)вѣстни(й),
suspensio, повѣшеніе, неи(з)вѣство,
suspensura, suspendium, повѣшеніе4,

suspicio, is, зазираю, зрю,
suspect(us), зазо(р)ни(й)6,
suspectus, us, горѣ зрѣніе, зазо(р)®,
suspectio, зазоръ,

suspecto, as, горѣ зрю,
suspicor, aris, зазиряю,
suspicans, tis, зазирающн(й),
suspicio, nis, зазо(р), «нѣние,
suspicios(us), зазо(р)нн(й), поро(ч)ни(й),
suspiciose, зазо(р)нѣ,
suspicax, cis, зазо(р)ни(й),
suspiro, as, воздихаю, стеню,

suspiratio, suspirat(us), us, воздиханіе,
стенаніе,

suspir[i]osi, тяжко воздихающии,

susq(ue), deq(ue) fero, поношаю, неб¬

регу,

sustendo, протязаю,
sustineo, тє(р)плю, поношу, содє(р)жу,
подпираю, постою7,

sustento, as, питаю, ко(р)млю,
sustentatio, удержаніе, питаніе, до(л)-

готе(р)пѣніе,
sustentaculum, подпора,
sustollo, is, возношу, воздвизаю,
susum pro sursum, горѣ,
susurrus, роптаніе,

291 susurrus, роптивъ, ропо(т)ливъ, И
зв-

susurro, as, ропщу8,
susurratio, ропо(т), роптаніе,

1 К I стѣсняю, удержаю, крыю.
2 К I стісненъ.
8 К І помилково пухнучны(й).
4 К І тільки надъ, наверхъ.
6 К I правильно выіиіиы(й).
8 К I supus или suppus взнакъ лежащій.
7 К І нижче маемо ще статтю surculo,

as літора(с)ли юбрізую.
Пор, П літораслоро(д)ный.

9 Потрібно sulates.
10 К І і П кри(н)ны(и).

1 К I вімъ.
2 К І пізніше іншим почерком перед

перекладом дописано заступникъ.
8 К І помилково віщаю.
4 К І нижче маємо ще статтю suspen-

dios(us) пові иіенъ.
5 К І немає цієї статті.

,

8 Пор. П свьиииіе-зрінїе, зазбръ,

горі-; К І зазрініе.
7 К І пістую.
8 К І пізніше іншим почерком перед

перекладом дописано шепо(т)никъ.
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susurro, onis, роптатє(л), ла(с)кате(л)х,
sutela, a(e), хитро(с)т(ъ),
suterna, a(e), дѣлателище ше(в)ское,
sutores, шєвци1 2,
sutori(us), шєвски(й),
sutura, шевъ, шитие,

sutilis, сошвенъ3,
suus, сво(й),
syc
sycites, смоковное вино, смоковни(й) ка*

ме(н),
sycomor(us), ягодичие древяное, Амо(с), з,

sycon, смоква,

sycophanta, умопре(л)стите(л),
клеветникъ,

sycophantia, ле(с)т(ъ), лжа, лукавство,

sycophantor, aris, лукавную, лщу, кле¬

вещу,
sycophantisso, as, лжу,

sycophantiose, лестнѣ,

sycosis, вредъ вѣжды4 *,

syl
syllaba, си(л)ляба, слогъ6,
syllabatim, словнѣ®, слогами,

syllepsis, сопри ятие, (образе(ц) гра(м)-
ма(т),

syllogism(us), си(л)логи(с)мъ, доводъ,

sylua, лѣсъ, дубрава,
syluester, sylu[a]tic(us), лѣсни(й), дуб¬

равной).
syluicola, лѣсникъ, дубрагожите(л)7,
syluicultrix, в дубравѣ® живущая,

syluifragus, ломилѣсъ,

syluiger, syluos(us), лѣ(с)ни(й),
syluesco, дубравѣю. лѣснѣю, хвра(с)-
тѣю,

sym
sy(m)ballo[ta], риза во(л)ная®,
symbolum, symbola,сложеніе,словъ10,

знаменіе,
symbol(us), тожъ и рукописаніе,
symmetria, равноподобное тѣлесеи всѣхъ

удесо(в) сочиненіе, согласиє,

1 К І пізніше іншим почерком перед
перекладом дописано шепчу.

2 к І sutor иівецъ.
8 К І швенъ.
4 Літеру ж написано на місці помилко¬

вої р іншим почерком світлішим
чорнилом.

6 К І помилково словъ.
* К 1 правильно сложні.
7 К І правильно дубравожите(л).
8 К І дубров^.
П правильно во(л)нянаь.

10 К І правильно слогъ.

symmonia[n]um, бѣлунъ1 трава,
sympathia, состраданіе2,
symphonesis, symphonia, a(e), согласив,

symphoniaci pueri, поющии ы(т)роци,
symphoniaca herba, зри hyosciamum,

белу(н), табака,
symphreatides, со(т) единаго и(с)то(ч)ника

че(р)пающии,
symphiton petra(e)on8 *, ко(с)тива(л), живо-

ко(с)тъ, сома(н) трава,
symplator, другъ жениховъ,
symplega, symplegas, dis, соплетеніе на

бо(р)бищи,
292Sympinium, сосудъ ви(н)ни(й), //

symposium, пиръ,

symposiastes, пирите(л),
sympsalma, гла(с)овъ4 совокупленіе,
symmista, со(с)тавникъ6,
syn, купно, со,

syn[ajeresis, сотѣсненіе,
synagoga, синаґоґа®, со(н)мищє,
synala(e)phe, спряжєниє.
synat[hjr[o]esm(us), совокупленіе
syncategorema, syncategorematicus, гла(с)

сознамєнатє(л)ни(й),
syncfojerastum, снѣдъ, брашно,
syncerus, прями(й), и(с)крни(й), и(с)-

ти(н)ни(й),
syncerissim(us), прямѣ(й)ши(й),
syncere, прямо, чи(с)то,
synceriter, исти(н)но,
synceritas, прамо(с)т(ъ), чи(с)тота,
synchronos, съвреме(н), сълѣтни(й),
synchisis, смѣшение, безчинне,
synciput, тѣмя, пре(д)няя ча(с)т(ъ) глави,

syncopa, а(е), уятие,
syn[c]r[i]sis, соравненіе,
syndicus, синдикъ, защи(т)никъ,
synecdocha(e), (образецъ7 гра(м)матиче(с)-

ки(й) и рито(р)ски(й), синекдохи8,
synechon, содержащее,
synedrus, сосѣдящи(й), совѣтникъ,
synepha(e)bi, млднци единолѣтнии,

1 П бѣгунъ.
2 К I маемо ще склоно(ст) прирожона.
3 Перед ним в оригіналі маємо ще

помилкове sy(m)ph.itит.
4 Після л в оригіналі літери а і

надрядкову с написано іншим почерком
світлішим чорнилом.

6 K І правильно стайникъ; П сьтаи-

никь.
® Літери f в оригіналі латинські (g),

K І сонмище, синагога.
7 К І помилково абрезецъ.
8 К І немає цього слова.
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synephites, мле(ч)никъг'камен(ъ),
syngrapha, рукописаніе,
synochites, чародѣ(й)ни(й) каме(н),
synodia, orum, собори, :

synodita(e), сопутници, i

synodontita(e)s, a(e), зубакъ камен(ъ),
synodus, соборъ,
synodicus, соборни(й),
syn[ojece(o)sis, ©бразецъ разли(ч)ни(х)

веще(й) согромажденые,
synonyma, соиме(н)ная,
synonymia, соименіе,
synopsis, краткособраніе,
syntagma, составленіе, сочиненіе,
syntaxis, сочиненіе, складъ,

syntexis, ислеваніе12,
synteresis, сохраненіе, совѣсти8,
synthema, знаменіе вое(н)ноє, грамота

црская,

т
tab

taban(us), муха ско(т)кающая4 5 *,

taberna, а(е\ хра(м), скиния, го(с)ти(н)-
ница, ко(р)чма,

tabernari(us), корче(м)ни(й), го(с)ти(н)-
ни(й),

tabernari(us), продавецъ, го(с)ти(н)никъ,
tabernaculum, куща, селеніе, скинія,
1 сѣн(ъ)8,
tabes, tabitudo, сухота,
tabid(us), сухи(й),
tabificus, сухотоно(с)ни(й),
tabeo, es, таю, сохну®,
tabesco, увядаю,
tabefacio, изсушаю, сушу7,
tablinum, tabularium, книгохрани(л)ница,
tabula, tabella, скрижа(л), книга, дщица,

tabellari(us), грамотоносецъ, поселъ,
tabellari(us), поселни(й)8,
tabularia, а(е), истязаніе томите(л)ноє®,
tabularis, скрижални(й),

synthesis, ©бразецъ гра(м)матичє(с)«
ки(й),

syntomia, усѣченіе, кра(т)когланіе,
292 sypharium, завѣса, H
8B*

syr
syra(e)um, зри sapa, вино вареное,
syricum, сандарака1, ша(р) нѣки(й),
syringites, стебе(л)ни(й) камен(ъ),
syrinx, gis, пища(л), цѣвница2,
syriscus, кошъ сѣтови(й)3,
syrites, во(л)чи(й) камен(ъ),
syrma, tis, риза до(л)гая,
syrma(e)a, мѣд(ъ) медото(ч)ная4,
syrus, ровъ, яма,

syfzyjgia, сопряженіе,
syssitia, содружество, сожите(л)ство,
systole, сокращеніе, ©бразе(ц) поети-

че(с)ки(й)в,

tabulari(us), городови(й)® писа(р), кни-

го©(ч)7,
tabulo, as, дщицами или до(с)ками

покриваю хра(м),
293 tabulatio, досками покриваніе, //

tabulata, стропъ, закровъ,
tac
taceo, мо(л)чу,
tacens, мо(л)чащи(й),
tacitum est, умо(л)коша,
tacit(us), мо(л)чаливъ, та(й)ни(й),
tacite. мо(л)чкомъ,
taciturn(us), taciturnul(us), мо(л)чаливъ,
taciturnitas, мо(л)чаніє,
tactici, чиновници,

tactus, прико(с)новє(н), ©сяза(н),
tactus, us, ©сязаніє, прикосновеніе,
ta(e)det, тужу, униваю, ме(р)зо(с)тъ®,
ta(e)dium, туга, униние,
ta(e)dul(us), унивающи(й), гню(с)ни(й),
ta(e)nia(e), aru(m), ta(e)niola, тканица,

ве(р)во главни(й)9.

1 К І і П млъчны(й).
2 К I правильно истаъваніг, худоба.
3 К І помилково совѣтъ; П правильно

совѣсть.
4 П правильно скоктйющаь.
5 К I куща, скінія, селеніе.. сѣчъ.
® Пор. К I схну.
? К I суіиу, изсушаю.
8 Нижче в реєстрі ще раз маемо ta-

bellari(us), але без перекладу.
9 К І помилково томито(л)ное.

1 П сандарйха.
2 К І тільки пищалы.
3 Пор. К I ситові(й).
4 К I правильно снѣдъ м&дотучная.
8 К I по&тицкій.
8 Пор. П горо(д)ны(й).
7 К I правильно книгочій.
Напевно, відноситься до наступної

статті.
К 1 помилково ж верхоглавникъ;

П правильно в&рвь главный.
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tages, сосязающи(й), крадущи(й),
tago, is, осязаю,

tal

tale, taleola, лѣтора(с)л(ъ) к сажденію,
talentum, талантъ,
talio, nis, равново(з)даяніе1,
talipedo, as, ногами зиблюся2,
talis, таки(й), таковъ3
taliter, тако, сице,

talitrum, щудлокъ, пє(р)сто(м) удареніе
в чоло4,

talpa, а(е), кротория,
talus, глезн(ъ)5, голе(н),
talaris, голѣн(н;и(й),
talari(us), тожъ, ко(с)тяни(й),
talaria, обуща, ко(с)тка,
talipedo, as, лажу, волочу ногу®,
tam et quam, тако и7 яко8 *,

tama, а(е), жила напу(х)лая, на(д)меная®,
tamarix, тамаришокъ трава,
tamen, обаче,
tametsi, аще убо,
taminia, гроздие лѣснии,
famino, as скверню,
tan
tandem, наконецъ,
tandiu, до толѣ,

tango, is, прикасаю(с),
tanos, смарагдъ,
tanquam, акиби, яко,

tantus, толикъ10,
tantidem, на толицѣ (жде)11,

293 tantisper, до толѣ, И
вв*

tanto, tantopere, толико12,
tantum, токмо, точию

tantul(us), tantill(us), толико малъ,

tantulum, tantillum, толико мало,

tapetum, кове(р), <впона13,
tapinosis, смиреніе, (образецъ рито(р)14,

К І помилково равновозданіг.
2 К І ще маємо волочу ногу.
8 К I ще маемо сицгвы(й).
4 К 1 немає двох останніх слів.
6 Пор. П глгзнЬ.
® K f немає цієї статті; див. вище.
7 K І немає цього слова.
8 П тйка и така.
8 К 1 на(д)мгнна.
10 К І помилково коликъ.
11 Надрядкове жд& написано іншим

почерком світлішим чорнилом над
закресленим помилковим жр&

12 К І помилково токмо.
13 К 1 кобарецъ апопа, кове(р).
14 Пор К І рито(р)ски(й),П ритори-

чє(с).

far

tarand(us), єле(й)1 ко(с)мати(й), ту(р)
звѣръ,

taratantra, звукъ2 трубни(й),
tardus, лѣнивъ, ко(с)ни(й),
tardiuscul(us), прилѣнивъ3,
tarde, лѣниво, ко(с)но,
tarditas, лѣнивство, ко(с)неніе,
tardigrad(us), ко(с)ноходецъ,
tardiloquus, медленогливъ,
tardo, as, ко(с)ню, медлю,
tardans, медлящи(й),
tardat(us), зако(с)ненъ,
tardesco, ко(с)ню, лѣнюся,
tardipes, лѣниви(й),
tarmes, tarmus. че(р)въ плотояду-

щи(й)4,
tartarinu(m), адски(й),
tatsjconium, глина бѣлая,

tata, ю(т)цъ,
tata(e), пѣсно взаи(м) во(с)клицающи(й)

и гла(с) поношающи(й)6,
tau

taurea, би(ч) , жила волуя,

taur(us), юнецъ,

taura, юница,

taurin(us), юнични(й),
taurifer, ю(н)церодни(й),
tauriformis, юнце(образни(й)2,
tautologia, тождесловие,

tax, пукъ, трѣскъ, гу(к), сту(к)8,
taxim, помалу,
taxo, as, цѣню, (оклеветаю, гризу,
taxatores, цѣнителие, клевещущии,
taxatio, цѣненіе,
taxus, ти(с) древо,
taxeus, тисови(й),
tec
techna, хи(т)ро(с)т(ъ), ле(с)т(ъ),
technophion, художноє дѣлателище,
tecum, с тобою,
tectus, покровенъ, защищенъ,
tecte, втай.

1 К I правильно еленъ.
2 К І немає цього слова.
3 К І помилкове лінивство, косненіе,

а реєстрове tarditas пропущено, як і
статтю 'arde.

4 K І помилково потоядущій.
6 П правильно /гѣснб в(ъ)заи(м)

восклицающихъ и гласъ поноиіающи(х).
® К І помилково б^съ
7- К І помилково юнц&ябрный.
8 К 1 маемо ще про(ч).

393



294 tectum, зда1, кровъ, да(х), //
tectorium, при(с)троєніє, повапленіе,
tectori(us), (овапленъ, (обѣленъ,
tector, ris, повапляющи(й),
tectoriolum, ваплєніе2,
teda, а(е), со(с)на, походня, свѣща

смо(л)ная,
teg
tego, покриваю, защищаю,

tegmen, nis, tegimen, tegumen, tegumen¬
tum, покровъ,

tegulum, тожъ,

tegillum, покровецъ,
tegula, a(e), скуделя, кровъ,
teges, tis, рогоза3, мата,

tegeticula, рогозина,
tel

tela, a(e), пла(т)но,
telamones, (образи и(с)тука(н)нии на

двєрє(х),
telicardios, се(р)дечникъ камє(н),
teliformis, бжая стравица4,
telinu(m) un[g]uentum, тєли(н)ская

ма(с)т(ъ),
telo, nis, водоважда,

telonium, ми(т)ница,
telos, конецъ,
telum, стрѣла,
telifer, стрѣлоносецъ,
tem
temerari(us), нєра(з)судни(й),
temeritas, неразсужденіе5,
temere, temeriter, бе(з)ра(з)суднѣ, бє(з)-
совѣтнѣ,

temero, as, скверню,

temerat(us), (оскверненъ, нечи(с)т(ъ)в,
temerator, (осквєрните(л),
temetum, вино,

temulentus, винопи(й)ца, пяни(й),
temulentia, пя(н)ство,
temulenter, пяно,

temno, is, го(р)жу, презираю,
temptor, презирател(ъ)7,
temo, nis, дишел(ъ) возови(й),
tempero, as, ра(с)творяю, (освѣняю(с),
temperans, возде(р)жникъ,
temperanter, мѣрнѣ, цѣломудрнѣ,

1 К I правильно здо.
2 К I вапненіе.
3 К I рогожа.
4 П правильно травица.
5 К 1 статтю дописано пізніше іншим

почерком із перекладом нера(з)су(д)ство.
6 К І немає цього слова.

2 К І помилково презителы.

temperantia, во(з)держаніе, цѣломудрие,
temperat(us), мѣрни(й), воздержливъ1,
temperate, мѣрно,
temperatio, ра(с)творєніє, блгосочинєніе,
temperator, ра(с)творитє(л), строитє(л),
temperamentu(m), temperatura, раство¬

реніе,
temperies, мѣрно(с)т(ъ), вє(д)ро, блгора-

(с)творєниє во(з)духа, 11
294 templum, хра(м), стилищє,
3B'

tempus, время, скранія2,
tempori, б.іТ'Оврємє(н)но,
tempori(us), скорѣе3,
temporari(us), врємєн(н)и(й),
temporarie, време(н)нѣ,
temporalis, temporane(us), времененъ4,
tempestas, время, буря,

tempestiu(us), tempest(us), блсовремен¬
ной),

tempestiuitas, блговреме(н)но(с)т(ъ),
tempestiue, блговреме(н)нѣ,
tempestuos(us), бу(р)ни(й),
ten

tenasm(us), стуженіе чрева,
tendo, is, наляцаю, иду, протязаю5,
tens(us), наляченъ. протягнє(н)6,
tentoriu(m), tentoriolum, куща, сѣн(ъ),
скинія,

tentori(us), сѣнни(й), ски(н)ни(й),
tendicula, сѣт(ъ), тенета,
tendones, жили,

tenebra(e), aru(m), тма,

tenebros(us), tenebric(us), те(м)ни(й),
tenebricor, aris, поте(м)няю, по(м)рачаю,
tenebricos(us), по(м)раченъ,
tenebrio, nis, ложъ, лє(с)тє(ц),
tenebr[e]sco, темнѣю,
teneo, держу, удержаю7, памятаю, сою¬

заю8, медлю, чаю,

tenax, клиевати(й), крѣпки(й), скупи(й),
tenacior, крѣпши(й)9,
tenacia, а(е), tenacitas, скупо(с)т(ъ), ща-

дѣніе, крѣпко(с)т(ъ)10,
tenaciter, крѣпко,

1 К I во(з)держливы(й).
2 К І скроня.
3 К І помилково скорое,.
4 к І помилково временъ.
5 К I протягаю.
6 К I простягненъ.
1 К I правильно а>де(р)жую.
8 К I союжаю.

К I кріплиіій.
10 К I кр^по(ст).
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їепог, ris, гла(с), пу(с)т^, чинъ,
tener, млади(й),
tenellus, младенецъ,
tenellul(us), юнъ,

teneritas, мяк(к)о(с)т(ъ), -а, младство12,
tenerasco, младствую, мякчѣю3,
tenontes, жили,
tento, искушаю,

tentat(us), искушенъ,
tentaturus, искусите(л)ни(й),
tentatio, искушеніе,
tentator, искусител(ъ),
tentabund(us), искушающи(й),
tentamentum, искушеніе,

295 tentipellium, правило шевское,
повапленіе4, И

tenuis, то(н)ки(й), нищъ, слаби(й)6, под-

ли(й),
tenuicul(us), прите(н)ки(й),
tenuitas, то(н)ко(с)т(ъ), нищета,
tenuiter, то(н)ко, убого,
tenuat(us), исто(н)ченъ,
tenus, us, уже, повразъ, сѣт(ъ),
tenus, предлогъ, даже до®, по,

tep
tephrias, мрамо(р) пепели(с)ти(й),
tephritis, тефри(т) камен(ъ),
tepid(us),tepidul(us), лѣтътепли(й)7, собу-
море^),

tepidarium, баня, конобъ,
tepido, as, согрѣваю, лѣтеплю,
tepefio, tepeo, tepesco, согрѣваюся,
tepor, лѣтеплю8,
te[pe]facio, tepfojro, as, лѣтеплю,
ter, трижди, трєтицєю, три крати9,
tercentum, tercenti, три(с)та,
tercenties, три(с)та кра(т),
tercent[e]ni, по три(с)та,
terdeni, по тридеся(т),
tergeminus, трєгуби(й),
tergemini, триє рождении купно10,
tern(us), трєгуби(й),

1 П правильно путь.
2 К І младенче(ст)во, мя(к)кота. К І

нижче маємо ще статтю tenere, младо.
3 П правильно Імлн(с)твую.
4 П маємо ще женское.
5 К І слабъ.
8 К І немає цього слова.
7 К І правильно лЪтеплы(й).
8 К І правильно літепло.
9 К І тільки трижди.
10 В оригіналі слово помилково

написано в кінці попередньої статті, пор. П
тріе рожденнїи купню.

ternari(us), тро(й)че(с)ки(й), тричи(с)-
ле(с)лє(н)ни(й)1,

terti(us), трети(й),
tercian(us), трєтодневни(й),
terciani, трєтого по(л)ка воини,
tercium, тритие2,
tertio, as, трою,
tertiatio, nis, утроеніе,
terciata uerba, несовершенно и(з)гла(н)-

на словеса,

tertiari(us), треточа(с)тни(й),
tertiarium, трича(с)тное,
terebinthus, тереви(н)Ѳъ, трепетина3,
terebra, а(е), сверделъ,
terebellum, свердликъ4,
terebro, верчу,
terebratio, верченіе,
teredo, nis. червъ древо ве(р)тящи(й),
teres, tis, долгокругли(й),
tergo, is, (отираю,
tergu(m), хребетъ, кожа,
tergiuersor, aris, (обращаюся сѣмо и сова-

мо, воспящаюся,

tergiuersatio, во(с)пященіе,
tergiuersanter, во(с)пящате(л)нѣ,

295 tergus, ris, кожа одежда5, //
30

tergin(us), бичъ кожни(й),
tergo[ro], хребетъ цѣлю,
terma, tis, конецъ, предѣлъ,
termentarium, ленти(й), плащанище*,
termentum, (опредѣлен(н)ое, тщета,
termes, tis, вѣтръ7, ваиє, чєрвиє в древѣ,
termin(us), предѣлъ, межда, знаменіе,
terminalia, oru(m), празники предѣла

бга,
termino, as, (опредѣляю,
terminat(us), сопредѣленъ,
terminatio, (опредѣленіе, соко(н)чаніе8,
termon[e] за termino, предѣломъ,
tero, тру, молочу, собетшити9, и(с)тро-
шаю,

trit(us), сотренъ, сокрушенъ,
trit(us), us, сотрѣніе, сокрушеніе,
tritura, връшба, ве(р)шитба,
tritor, вершите(л),
terra, зє(м)ля,

1 К І правильно тричи(с)ле(н)ны(й).
2 К І правильно третїе.
3 К І правильно те(р)пе(н)тина.
4 К І немає цієї статті.
6 К 1 правильно (оде(р)та.
8 К І плащеница; П плащанйще.
t К І правильно вѣтвъ.
8 К І а>ко(н)ченїе.
9 к І собетиіаю; пор. П абетшити.

395



territorium, юкрътница1, страна,
terreus, terren(us), перстни(й), зе(м)-

ни(й)2
terrenum, нива, зє(м)ля юра(н)ная,
terrestris, зе(м)ни(й),
terrigena, зє(м)нородни(й),
terricola, а(е), зє(м)лежите(л),
terricrepus, страшногримячи(й),
terra(e)mot(us), us, тру(с)3, трясеніе

зе(м)лѣ,
terrane[o]la, за(й)вороно(к)4,
terripauium, трѣскъ. трѣскавица6,
terror, стра(х)
terreo, страшу,
territ(us), устрашенъ,
territo, as, terrefacio, страшу®,
terrifico, ужасаю7,
terrificus, terribilis, страшни(й),
terriculum, terriculamentum, страшило,
territio, устрашеніе, ужа(с),
terriloquus, страхогливи(й),
terrison(us), страхогла(с)ни(й),
tert(us), юте(р)ти(й),
terunti(us), цята, мѣдница, со волъ8,
tes
tesqua, неюбитє(л)ная9, пу(с)то мѣсто,
tessaracoston, четиридесятоднєвиє,
tess[e]ra, tessela, a(e), tesse[r]ula. ко(с)т(ъ)

чєтвєроуглная, под знаменіе10 11, жре-
би(й),

tessellat(us),'nofl, четвероуглними каме(н)-
ми составленъ, по(с)ланъ,

296 tessarari(us), в ко(с)ти играющи(й), зна-

меносказате(л)п, //
tesserari(us), ко(с)тни(й),
,tesseresca(e)decati[t]a(e), пра(з)нующии

па(с)ху, д го12 дня ма(р)та,
testa, testula, скорупа, скудел(ъ),
testaceus, testeus, скорупни(й), скуде(л)-

ни(й),
testatim, по дробну,

1 К I (околица; П правильно (окрестні-
ца.

2 К I земны(й), пе(р)стны(й).
8 К I стру(с).
4
Літера з в оригіналі латинська (z).

К I жа(й)воронокъ.
8 К I стріскавица, тріскъ.
8 К I ще маемо устрашаю(с).
7 К І немає цієї статті.
8 К І немає цього слова.
9 Пор. П нелобитйлная.
10 К І немає цього слова.
11 К І ~знамесказатель ~ кости ... [?].
12 К І ді; П точніше ді го днь.

testicul(us), я(й)це1, ядро,
testiculor,aris, припущаю кона2 ста(д)ного,
testis, свѣдите(л),
testimonium, свѣдите(л)ство3,
testor, aris, свѣдите(л)ствую, завѣтотво-

рю, завѣщаваю4,
testat(us), завѣт сотвориви(й), вѣдо(м),
testatio, свѣдите(л)ствованіе5,
testabilis, свѣдите(л)ствующи(й),
testato, свѣдите(л)ствова(н)нѣ,
testamentum, завѣтъ,
testamentari(us), adiec:, завѣтни(й),
testamentari(us), sub., завѣтописатель,
лжезавѣтникъ,

testificor, aris, засвѣдите(л)ствую,
testificat(us), засвѣдите(л)ствованіе®,
testiuilitium, нимало цѣн(н)ое,
testudo, же(л)въ, камара7, гусли,
testudineus, же(л)ви(й),
testudinaceus, кама(р)ни(й),
testus, пещъ хлѣбни(й), блюдце,
testuaceum libum, калачъ8,
tet

tetanothra, поваплєніе,
tetan(us), протяженіе ви(и)9,
tetanicus, простови(й)ни(й),
tetarta(e)us, четве(р)ти(й), че(т)веро-
дневенъ,

tetartemorion, четверт(ъ),
teter, ме(р)ски(й), люти(й), сверѣпъ,
страшни(й)10,

tetre, лютѣ,
tetro, as, скверню, каляю,
tetinerit pro tenuerit, удержа,
tetrachordum, четвєрострун(н)оє,
tetracolfon], чєтвєроча(с)тноєп,

1 K І яйца.
2 К І правильно коня.
8 К І після нього пізніше іншим

почерком дописано сві дініг.
4 K І помилково заві щавая.
6 К 1 нижче маємо ще статтю testator

сві дите(л), заві тотворецъ. заві щавая;
П заві щаваяй (правильно).

8 К І вище маємо ще статтю

testificatus засві дите(л) ствованъ.
7 К І помилково какара.
8 К І помилково полачъ; пор. П колачь.

9 Пор. П выи; К І реєстрове слово

пропущене, а переклад помилково написано

в попередній статті, однак його

підкреслено (знято); але в К І після статті

tetrafarmacum маємо ще tetati(us)
протяженіе, uiiu.

10 K І помилково странъ.
11 К І помилково четвероиіїйное.
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tetradoron, чєтвєропядное,
tetradrach(m)a, четири дра(х)ми имущее,
tetragnatfhjij, пауки

tetragonism(us) чєтвероуголие,
tetragon(us), чєтвєроуглни(й),
tetragrammaton, чєтвєропи(с)мє(н)ное,
tetrametron, четверомѣрное,
tetrafarmaeu(m), пля(с)ти(р),

296 tetraptotum, чєтверопадєжноє, //
BB- tetrarcha, четверовла^тникъ1,

tetrarchia чєтверовла(с)тиє,
tetrastichon, чєтвєростишиє,
tetrasyllabum, четверосложное,
tetrici, посуплений, ско(р)бнии, лютий,
tetrici tas tetritudo сѣтованіе, люто(с)т(ъ),
tetti[g]ometra, a(e), сверщовъ2 ложе(с)на,
tettigonia(e) aru(m), свєршки3,
tetulit pro tulit. прине(с)лъ4 *,

teuchites a(e). ра(й)ская трава,
teucrion, о)жа(н)ка трава,
teuthalis, dis, кокори(ч)ка трава,
teuthis, dis, риба без сє(р)ца,
teuthrion. полѣ(й) трава,
tex
texo, тку, слагаю,
textus, us textum, тченіе, пи(с)мо сущее6,
textor, тка(ч),
textrix, ттущая®.
textri[n]a, ткалищє, тка(л)ная7,
textura, тканіє,
textori(us), ткаче(с)ки(й),
tha

thalamegos, ладия,

thalam(us), че(р)тогъ, невѣстникъ,
thalassic(us), thalassin(us), мо(р)ски(й),
thalas[s]omeli, устроеніе ю(т) води и меду

ма(с)ти,
thalassometra, мѣрите(л) моря,
thali[c]trum, Ѳаликтръ трава,
thalli, стеблъ8, перо,
thallophori, вѣтвие ма(с)ли(ч)ное нося-

щии9,
tha[n]atos, сме(р)т(ъ),
thapsia, кущъ, купина,

1 К І помилково четверовласны(й).
2 К І помилково сверщокъ.
3 К I сверщ(и)ки !?]; пор. П сверщики.
4 П маемо ще есй.
6 К І вище цієї маемо ще статтю textus

утканъ, сложенъ, а нижче textilis

тканы(й).
6 К I правильно ткучая.
7 П ткалнь.
8 К I стебло.
9 К I etmeie ма(с)лини приносящій;

П в^твіе маслинное носйщіи.

theamedes, магнитъ,
the
theatru(m), theatridium, позорище

дивовище,
theatr[a]lis, theatric(us), позорищни(й),
thebaides, финики сухии,
theca, храни(л)ница, ножни(й)1, ков¬

чежецъ,

theliphonon, сомягъ трава,

thelipteris, папоро(т) же(н)ска полу тра¬
ва2

thema, tis, бема положеніе

thensa(e), arum, возки сще(н)нии,
theogonia, блгорождєніє, -началие,

theologus, бгословъ,
297 theologia, бгословиє3, //

theombrotios, павинецъ трава,

theorema, tis, разсужденіе, блгоми(с)лие,
theoretice, блгоми(с)лнѣ, ра(з)суднѣ,
theoria, блгоми(с)лие,

theos, бгъ,

theotocos, бгородица,
theriacfe], Оириака,
theriotrophion, звѣринецъ, звѣропита-
лищє4,

therioma, вредъ, боля(ч)ка,
therionarca, Ѳириявникъ кущъ,
theristrum, лѣтникъ риза же(н)ска,
therma(e), теплици,

thermula(e), aru(m), тепли(ч)киб,
thermastris, сосудъ злата(р)скъ,
thermefacio, согрѣваю,
thermofpojlium, теплопродалище,

thermopola, теплопродате(л),
thermopota, теплопиющи(й),
therodam(us), звѣросмирител(ъ),
thesaur(us), сокровище,
thesaurari(us). сокровищни(й)
thesaurifzjo, as, сокровищую,

thesis, положеніе, рѣчъ, вопрошеніе
несопредѣле(н)ное®,

thesmotheta(e). законодавци,

theta. Ѳита пи(с)мя грече(с)кое?,
thlaspi. тобо(л)ки, жеруха трава,
thlassia, а(е) thlibias, согнетенія ядра
имуіции.

thos, tis, состровидящи(й) звѣръ
1 К 1 правильно ножны.
2 К І тільки папороть.
3 К 1 бгословія
4 К I 3et ропитателище.
8 К І немає цієї статті.
8 К І помилково neampedt леніе.

1 K І помилково ... писма Ґрече(с)кого.

397



tholos, колокъ при стенѣ, на не(м)жех
дари повѣшени бяху.

thorax, перси, брон(ъ)1
2

thoracat(us), (облачє(н)ни(й)3 в броню,
thracias, каме(н) (огни(с)ти(й),
thra(e)cidica, броня ме(ч)никовъ,
threnodia, плачевния пѣсни4,
thrida[c]ias. ма(н)драгора же(н)ска полу,

тр.5,
t[h]ribse, че(р)въ древоядущи(й),
thron(us), пре(с)толъ,
thrialis, dis, зри lich[nijtis, dis...?,
thunnus, thynnus, визъ риба мо(р)ская,
thurian(us), (остроно(с) риба,
thus, ris, кадило трава,

thya, а(е), кедръ, кедровое8 древо,
thyasus, ликованіе,
thy[i]tes, тверди(й) камє(н),
thym[a]ll(us), лєпє(н)9 риба и трава,

297 thymbra, че(б)рецъ, //
8В- thymele, сѣдалища кощунская,

thymelici, кощунствующии,
thymiama, 0имия(м), кадило,

thymiaterium, кади(л)ница,
thymus, дятелина трава,

thymites, дятєлиноє1011вино приправ-
ноє,

thymin(us), thymos(us), дятє(л)ни(й)х1,
thynneum, празникъ рибарє(й),
thyrsus, стєблни(й)12 травни(й),
tib

tiara, а(е), увя(с)ло, корона, ми(т)ра,
tibia, голе(н), цѣвница, пища(л), ли(с)т(ъ),
tibialia, ium, настєгави, гащи,

tibialis, пища(л)ни(й),
tibicen, пища(л)никъ13, гудецъ, сопецъ,

прегудникъ,
tibin, покровъ,
lig
itignus, прекладъ14, кроква,
tigill(us), кроквица,

1 К І помилково на си(х) жъ.
2 К І помилково брокъ.
3 К I (йблъчънъ.
4 К І помилково пісны(й).
6 Пор. К I трава.
8 Тобто thrips.
7 К I dziewanna [?].
8 П кадиловоъ.
8 Пор. П липънь.
10 К І помилково дятъ(л)ноъ.
11 П дятълйный.
12 К I ст&бль.
18 К І помилково пища(л)ны(й).
14 К I при(к)ладъ; пор. П пръклйдъ.

tignari(us), древодѣля,
tigris, tigridis, тигръ звѣръ лю(т)1,
tigrin(us), тигрови(й),
tilia, а(е), липа древо,
tilica, тиликаніе2, смѣшное реченіе3,
tiliaceus, липови(й),
tim
timeo, боюся,
timid(us), боязливъ,
timide, боязне(н)нѣ,
timiditas, timor, ris, боязнъ, стра(х),
timfi]opola(e), прєкупници,
ti[n]
tina, a(e), де(л)ва4,
tinca, a(e), линъ,

tinea, мо(л), тля,

tineos(us), моли(с)ти(й), тлѣн(н)и(й),
tingo, сомочаю,

tingens, (омочающи(й),
tinct(us), tinctilis, ©моченъ,

tinct(us), us, tinctura, сомочєніе,
tinia, oru(m), сосуди ви(н)нии,
tinnio, звяцаю,

tinnimentu(m), бряцало,
tinnit(us), us, звяцаніе,
tinnul(us), звинящи(й),
tinft]ifn]o, as, бряцаю,

298 tintinabulum, звонецъ, II
tinninaculi, биющии,
tinnuncul(us), по(с)толга6 птица,
tipula, a(e), че(р)въ наводни(й) или

муха,
tis вмѣсто tui, тебе,
tit
tithymal(us), зво(н)ки трава,
titi, oru(m), голубие лѣсное®,
titillo, as, коктаю7, на(с)лаждаю,
titillatio, titillat(us), us, скоктанів,

на(с)лаждєніє,
titio, nis, головня гашеная,

titiuilitium, ко(с)ми со(т) плата®, нити,

titubo, колибаю(с), зибаю(с)9,
titubat(us), поколибимъ,
titubantia, а(е), колѣбаніе.

1 К I люты(й).
2 К І помилково тилина.
3 Остання літера е в оригіналі

виправлена з я іншим почерком світлішим

чорнилом.
4 П вище маємо статтю tin го.
5 К І і П постулга.
8 К І л^сніъ.
1 П правильно скоктаю.
8 К І правильно платна.
9 К І немає цього слова; П зыблйсА.
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titubanter, непостоя(н)нѣ, колѣблемѣ1,
titul(us), ти(т)ла,
tytir(us), агнецъ чредоводите(л),
to

tocullio, nis, лихоимецъ,

toga, a(e), togula, риза до(л)гая чє(с)т-
ная,

togati, togatul(us), соблєчє(н)нии в ризи

до(л)гии2,
tol
tolero, as, подє(м)лю, тєрп(л)ю3,
tolerans, тє(р)плющи(й).
tolerantior, тє(р)пєливи(й),
toleranter, tolerabiliter, те(р)пеливѣ,
tolerantia, toleratio, тє(р)пєніє,
tolerabilis, терпиливи(й), удобъ сотє(р)-

пими(й)4,
follenon, nis, водовожда5, жоравє(л) кла-

дяжни(й),
tolles hi или ha(e), надуто(с)т(ъ) го(р)-
тани или во(з)горѣніе,

tollo, is, взе(м)лю, воздежу, и(с)трєбляю,
tolutarii, стопоходящии кони, инохо¬

домъ6,

tolutiloquentia, скорогланіє,
tom
tomacula, a(e), tomacina(e), ятреница

натканая,

tomentum, сострижини7, во(л)на,
tomice, es, конопни(й) повра(з), уже,
tomus, і, сѣченіе, ча(с)т(ъ) книги8,
ton
tondeo, tondo, as, tonsito, стрижу, сѣку,

жну9,
tons(us), состриженъ,
tonsa(e), вє(с)ло,
tonsor, ris, tonsori(us), стригущи(й),
tonsura, a(e), стрижєніє,
tonstrix, cis, tonstricula, a(e), стригущая,
tonsilis, состриженъ,

298 tonsilla(e), возгорѣніе го(р)тани со над-
8В>

меніе(м), И

1 К І помилково ж колібні; П
правильно колгблгнні.

2 К І (облєчє(н)нїи в до(л)гїя ризи.
3 К I т&(р)плю, по(д)емлю.
4 К I правильно стг(р)пими(й).
5 К І помилково теж водовожда, П

правильно водоважда.
6 К І помилково инородо(м); К І нижче

ще маемо статтю tolutim иноходомъ,
тихо.

7 К І помилково (£>стриж&ни.
8 К І немає цього слова.
9 К I маемо ще коею.

tonstrina, а(е), постригп(л)ня1,
tonim(us), звяцаемъ, шуми(м)2,
tono, as, гри(м)лю, похваляю3,
tonescit, грими(т),
tonitrus, us, tonitru, гро(м),
tonatio, гримєніє,
ton(us), звукъ, гла(с), гро(м),
top
topa[z]i(us), топази(й) камє(н),
tophus, камє(н) жертви(сѴги(й)4,
tophin(us), камє(н)ни(й),
topiarium, хладникъ,

topos, мѣсто,
topicus, мѣстни(й),
topice, es, художе(с)твс изобрѣтенія
си(л)логизмовъ ИЛИ ДОВОДОВЪ,

toparcha, мѣста нача(л)нпкъ, топа(р)ха,
toparchia, топархія, воеводство,

topographia, мѣстосописаніе,
topothesia, мѣста положеніе6,
topper, скоро, абие,
tor
toral, lis, по(с)тєля, ко(л)дра,
torculare, toreulariu(m), точило,

torculum, точи(л)цє,
torcularius6, точи(л)ни(й)7.
tor[e]s, гривна злата,

torfejuma, чаша точеная, к^ли(х),
tormamen, троя(н)скоє играніє,
tormentum, мука, стра(с)т(ъ), то(м)леніе,
tormina, стужєніє чрева или8 гризеніе,
torminalis, стужєніє чрєвл творящи(й),
tornus, тока(р)скоє длато,

tornatilis, точени(й),
torno, as, точу чаши,

torpeo, es, torpesco, согнюсаю,

torpor, гню(с), Лєви(т), ні,
torporo, огнюсаю9,
torpid(us), гню(с)ни(й), дѣниви(й),
torpedo, гню(с)но(с)т(ъ|, согнитие, риба
содрєвляющая10,
1 К І помилково поітрига(л)ная.
2 К І немає цієї статті.
3 К 1 гримлю, шуилю, похва(ля)ю:

у К І вище маємо ще с гаттю tono, is

звяцаю, шумлю.
4 П жгрствйстмй.
6 К 1 пологъ місти
6 В оригіналі слово написано

кирилицею то(р)куляріусъ.
7 К І правильно точилникъ; К І нижче

маємо статтю torculus точилны(и).
8 К І немає цього слова.
9 К І (огнюшаю.
10 Проти нього в оригіналі закреслено

неправильно написане реєстрове torqueo.
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torqueo, кручу, мучу, плету,

tort(us), мученъ, соплетенъ,
tortus, us, мученіе, соплетеніе1,
tortum, истязаніе,
tortuos(us), покрученъ, криви(й)2,
torfsjio, гризеніе, тягненіе,

299 tortilis, покрученъ, плете(н)ни(й), И
torto, as, мучу, кручу,

tortor, мучите(л), катъ,
torte, криво, стропо(т)но, ко(с)нє(н)но3,
tortiuu(m) mustum. ме(т)4 *, новое вино,

torques, гривна златая,

torquat(us). удобренъ гривною златою6 7,

torrens, потокъ

torrens, би(с)три(й),
torris, главня горя(щ)ая,
torreo, es, сушу, и(с)сушаю, пеку, спря¬

гаю®,
torrid(us), сухъ?, печени(й),
torresco, сохну, ис(с)ихаю,
torrefacio, ис(с)ушаю, пеку,
tor(us), ложе плотоно(с)ное, опона,

torul(us), ложе малое,

toru(us), кривомки(й),
torue, кривосо(ч)нѣ,
toruitas, кривозрѣніе,
tost(us), ис(с)ушенъ, и(с)печенъ,
tot, толи КО, ТОЛИЦИ8 *,

totidem, на толицѣже,
toties, толико кра(т),
totus, вве(с), цѣлъ,
toxicum, ядъ, отрава,
tra

trabea, риза црская побѣдная,
trabeati, шдѣя(н)ни ризою побѣдною,
trabs, bis, бервено, сучецъ,
trabica nauis, комяга, ладия,

trabalis, бе(р)вняни(й),
trachali, oru(m), же(л)ви,
trachea, артєри(й)
trachel(us), вия, по(с)тава корабе(л)-
ная среда8,

1 К 1 помилково сопленіе.
2 К 1 немає цього слова.
3 К І правильно косвенна.
*
Пор. К І правильно месть.

6 К І ддобре(н) гривнами.
® К І тільки сушу, из(ъ)суіиаю.
? К І помилково судъ.
8 Переклад написано іншим почерком

світлішим чорнилом.
8 Літеру д в оригіналі виправлено з б

іншим почерком світлішим чорнилом;
П правильно ... постбва корйбелна(г)[о\
среда.

trachoma,' вѣжда,
trado, is, предаю, а>(т)даю,
traditio, преданіе,
traditor, прєдатє(л),
traduco, превожу, прєношу,
traductio, преведеніе,
traductor, преводникъ,
traduces, лѣтора(с)л(ъ),
tragacantha, терніе,
tragelaph(us), елен(ъ) брадати(й),
tragemata, по(с)лѣдная пища на учреж¬

деніе1,
tragion. козодикъ тр:,
traglojedia, а(е), плачевное стихотворе-

ние, написаніе,
299 tragicus, вопл(ъ)плачевни(й) писате(л)2, //
зв

tragicus, траеди(й)ни(й), плаче(в)ни(й),
tragice, блголѣпо(т)нѣ8,
tragfojed(us), траедотворите(л),
tragomaschali, козлосмраднии,
tragonia, а(е), трагонія трава,
tragopanades, рогалѣ птици,

tragopogonon, козия брадка трава,
tragoriganon, трагориганъ трава,
tragos, козелъ.

tragula, а(е), ратище,
traha, а(е), сани,
trahax, cis, похищникъ,
traho, влеку, ваблю, ко(с)ню,
tract(us), us, страна,
tracta lana, клубки во(л)ни, пряденіе4,
tracto, as, прикасаюся, строю, шбичаю6,
пишу, учреждаю,

tractatus, us, дѣло, писаніе,
tractatio, упражненіе и то(ж),
tractator, дѣлате(л), глате(л),
tractabilis, юсязате(л)ни(й), удободѣла-

теле(н)®,
tractim, протяже(н)нѣ?,
tractiti(us), протяже(н)ни...8,
tractoria organa, горѣ влекущии шрудия,

traijcio, превожу, прєхожду8,
traiect(us), traiector10, превезенъ, преве-

денъ.

1 П правильно на учрежденіи.
2 К 1 вопля плачевна (г)] о] писате(л);

П правильно воплеплачевный писатель.
8 К 1 помилково блголЪ пнѣ
4 К I клюбки во(л)ни нитокъ, праденіе.
6 К I правильно абучаю.
6 К 1 удобод1ілате(л)ни(ії).
7 К І помилково притяженнЪ
8 Пор. К 1 протяже(н)н'ій.
8 К І помилково прохожду.
10 Це слово тут написано помилково.
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traiecto, as, провождаю,
traiectio, преведеніе1, превезеніе,
traiect(us), us, превозъ,

traiectiti(us), прєво(з)ни(й),
traluceo, просияваю,
tralucidum, прєзра(ч)ное,
trama, a(e), утокъ тка(ц)ки(й),
trames, стезя прє(ч)ная,
tramitto, is, transmitto, прєпущаю, npe-
силаю, пєреєжджаю2,

tranare, препловсти3,
tranor, aris, прєплаває(м)4 *,

tranquill(us), тихи(й), поко(й)ни(й)8,
tranquillum, тихое, ми(р)ное,
tranquille, tranquillo, тихо, поко(й)нѣ®,
tranquillo, as, упокояю, умиряю,

tranquillitas, тишина, безбурне,
trans, обо(н)по(л)ъ,
transabeo, прехожду,
transadigo, про(н)заю, пробиваю,
transce[n]do, прехожду, пре(с)тупаю,

300 transcindo, is, прерѣзую, //
transscribo, препйсую,
transcriptio, преписаніе,
transcurro, transcurso, as, претѣкаю,
transcur(us), претеченіе,
transdo, is, предаю,
transduco, прєвожду,
transenna, a(e), мкно дрєвняное, рєшо(т)-

ка, кра(т)ка, клѣт(ъ) пти(ч)ная?,
transeo, мимоиду, прехожду,
transitio, transit(us), us, прєше(с)твие,
transitori(us), прєходящи(й)8,
transero, пресаждаю,
transfero, преношу, то(л)кую,
translatio, пренесеніе, преложеніе,
translat it i(us), прєносите(л)ни(й),
translatiue, преносите(л)нѣ, лѣниво9,
transfigo, прободаю, пронзаю,
transfixus, прободе(н), про(н)зенъ,
transfiguro, as, прообразую10,
transfiguratio, преображеніе,
transfluo, претѣкаю.

1 К 1 немає цього слова.
2 К I перево(ж)даю; П пропґ^кйю.
3 К I преплисти.
4 К I правильно прєплаваю; П правиль¬

но преплава&мъ Ъсмь.
6 К I поко(й)ны(й), тихїй.
8 К І помилково поко(р)ні.
7 К І немає цього слова; П птїчїл.
8 К І нижче маемо ще статтю

transitorius прєшєствующи(й).
9 К І немає цього слова.
10 К I правильно преобразую.

transfodio, прободаю, прокопую1,
transformo, преобразую,
transformis, преображенъ,
transforo, as, предѣравлюю2,
transfreto, прєплаваю,
transfretatio, преплаваніе,
transfugio, убѣгаю,
transfuga, бѣжеле(ц), бѣгле(ц),
transfugiu(m), избѣженіе, отступленіе,
transfumo, as, нади(м)ляю3, ди(м)лю,
transfundo, прели ваю,
transfusio, прелитие,
transgredior, пре(с)тупаю,
transgressio, transgressus, us, преступ¬

леніе,
transiacio, is, превє(р)гаю.
transigo, is, содѣлаваю, совє(р)шаю, про-

(н)заю,
transact(us), мимошє(д)ши(й), совє(р)-

шє(н),
transactor, совє(р)шитє(л), ходота(й),
transiectio, прєвожєніе4,
transilio, пре(с)какую,
transilis palmes, лѣтора(с)л(ъ),
transiungo. is. прєпрягаю,
translabor, преладаю6, прехожду,
translego, is, прочитовую,
transluceo, просияваю,
translucid(us), прозря(ч)ни(й),

300 transmarin(us), замо(р)ски(й), //
3B- transmeo, прехожду, мимотєку®,

transmigratio, преселеніе,
transmigro, прєсєляюся,
transmitto, is, прєпущаю, прєвожу, про-
тѣкаю,

transmiss(us), us, transmissio, превезеніе,
transmontan(us), загорни(й),
transmoueo, преношу, прємикаю,
transmot(us), прєнєсє(н),
transmuto, as, премѣняю,
transnato, transno, as, прєплаваю,

transnomino, прєимєную,
transnumero, пречи(с)ляю,
transpadan(us), за Падвою рѣкою живу¬
щей),

transspicio, сквозѣ смотрю, зрю7,
transspectus, us, сквозѣ зрѣніе,

1 К 1 правильно прекопую.
' К І помилково предъявляю; П про-

діравл^ю.
3 К І помилково подымаю.
4 К І перед ним маємо ще превожденіе.
8 К І також помилково преладаю;

П правильно препадаю.
8 К 1 прехожду. мимоиду, -теку.
1 К І ПОМИЛКОВО зѣло.
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transpono, прелагаю,
transporto, прєношу,
transportatio, преношеніе1,
transquiet(us), упокоенъ2, тихи(й), бє(з)-

мо(л)вни(й),
tians(r]henan(us), (обо(н)по(л) Рену су-

щи(й)3,
transtiberin(us), за Тивромъ живущи(й),
transtra, oru(m), сѣдалище4 ве(сл)никовъ,
transueho, is, прєвожу,
transuectio, превезеніе,
transuerbero, пробиваю, про(н)заю,
transuers(us), превращенъ,
transuersa, превращенная,
transuersari(us). вопреки превращенъ,
1rans[u]lto, прєскакую,
transumo, премѣняю,
transumptio, премѣненіе,
transuo, прешиваю,
transuolo, as, transuolito, as, прелѣтаю,
trapes, tis, trapetum, trapet(us), ti, жер¬

новъ, ступа,

trape[z]ita(e), торжникъ,
trapezophoros, трапезоносецъ5,
trauio, as, прехожду,
trauli, orum, косноязи(ч)ни(й),
tre

trebellicum uinum, избра(н)ноє вино,

trecenti, три(с)та,
treceni, по три(с)та,
trechedipni, позно приходящии на

вечерю, риза вечерняя,
tredecies, тридєся(т) кра(т),
tremo, is, трепещу,
tremens, tis, трєпещущи(й),

,301 tremendus, страшни(й), И
tremebund(us), трєпєщущи(й)6,
trepid(us), trepidul(us), боящи(й)ся,
trepide, trepidanter, трепе(т)нѣ,
trepido, as, боюся, трепещу,
tremor, трепетъ,
tremul(us), трєпєщущи(й),
trepidatio, трепетаніе, ужа(с)новєніє,
trep[o]ndo, трєли(т)риє,
tres, три,
tresuiri, три мужи,
tressis, трипѣняжни(й), трили(т)рни(й)7,

1 К І пр&нєсенїе.
2 К I успокоенъ.
8 к І помилково сущу.
4 К I правильно сѣдалища.
6 К І помилково тр&пъзонос&цъ.
в К І нижче маемо ще статті tremefacio

устрашаю, ужасаю-, tremisco тр&п&щу.
t К І помилково пр&пѣняжны(й), при-

литрны(й).

ІгІ
triambi, по три глющии <о(т) завѣси на

позорищи,
triangul(us), триуглие,
triangul(us), triangularis, треуглни(й),
triarilij, orum, вои преднѣ(й)шии,
tribrach[u]s, трибрахи(й),
tribula, а(е), возокъ ве(р)шущи(й)1,
tribulo, as, (оскорбляю, печалѣю2,
tribul(us), во(л)чецъ,
tribunal, судилище,
tribun(us), tribuniti(us), тисущникъ, на*

родоводите(л),
tribuniti(us), народонача(л)ни(й),
tribunat(us), us, народонача(л)ство,
tribuo, is, дарую, даю3,
tributio, Даніє.
tributor, дател(ъ),
trib(us), us, колѣно, племя, страна.

tribuari(us), tribulis, колѣ(н)и(й),
tributim, по колѣна(х),
tributu(m). ti, дано4, урокъ,
tributari(us), да(н)никъ5,
tributori(us), да(н)ни(й),
trica(e), arum власи, нити, и(з)грєбия,
triceni, по тридєся(т),
tricenari(us), тридєся(т)ни(й),
tricentini, три(с)та,
tricencies, три(с)та кра(т),
triceps, pitis, tricephalos, триглавни(й),
tricesim(us), тридєсяти(й)6,
trichias, селедецъ риба,
trichiasis, власовъ изращеніе недугъ,
trichila, oru(m), триушни(й) сосудъ,

trichin(us), тє(н)ки(й), ко(с)ни(й), су-

хи(й),
trichitis, галунъ,
trichomanes, ряса ска(л)ная,

ЗОЇ trichrus, камен(ъ) различноша(р)ни(й), //
3B tricies, тридєся(т) кра(т),

triclinium, храмина, трикли(н), клѣт(ъ)
ко(с)те(л)ная7,

triclinaria, oru(m), <окони триклину8,
1 К І помилково в&(р)шащій.
2 К І правильно пгчалю.
3 К І даю, дарую.
4 К І правильно дань.
5 К І помилково тридгсятньі(й), що

стосується статті tricenarius; статті від

tributorius до tricenarius включно в K І

пропущено.
9 K І помилково тридгсятны(й).
1 К І триклинъ, храмина, клѣ(т)

по(с)тглная (правильно).
8 К І правильно шпоны, триклины

(помилково).
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Iriclinari(us), трикли(н)ни(й),
tricolon, трича(с)тиє,
tricones, любопрѣтеліе,
tricoccus, со(л)не(ч)никъ,
tricor, aris, бляду, кощу(н)ствую,
tricornis, трирожни(й),
tricorpor, ris, тритєле(с)ни(й),
tricuspis, триконє(ч)ни(й),
trida[c]na, a(e), жє(л)ви,
tridens, тризубъ, ВИЛИЦИ,

tridentifer, tridentiger, трезубоносецъ,
triduum, тридневиє,
triennis, трилѣтни(й),
triennium, трилѣтие,
triens, tis, третяя ча(с)т(ъ) ассария,
triental, келишокъ, чашица,

trie[t]alis, trie[t]ari(us), трича(с)тни(й),
trieres, is, ладия триве(с)лная,
trierarch(us), триве(с)лния ладия нача(л)-

ни(к),
trieteris, dis, trieteric(us), трилѣтни(й),
trifariam, трегубо1,
trifarie, трича(с)тнѣ,
trifari(us), трегуби(й),
trifaux, cis, триго(р)та(н)ни(й),
triferus, трикра(т) родящи(й),
trifid(us), трича(с)тни(й),
trifinium, трипредѣлие,
trifolium, навротъ трава,
triformis, триюбра(з)ни(й),
trifur, трита(т)2, нача(л)никъ тате(м),
trifurcus. трича(с)тни(й), трегуби(й),
trifu[r]cifer, велики(й) та(т)3,
triga, а(е), возъ трико(н)ни(й),
trigari(us), погоните(л) трико(н)ни(й),
triga[m](us), триженецъ,
trigemini, три купно рожде(н)нии,
trigemmis, трикупни(й)4, со древѣ,
trigesim(us), тридесяти(й),
triginta, тридеся(т),
trigla, а(е), ба(р)вєна риба,
triglites, барвєновидни(й) камє(н),
trigon, nis, игра(ли)це пилы и п(р).,
trigon(us), триуглни(й),

302 trilibris, трили(т)рни(й), И
trilinguis, триязи(ч)ни(й),
trilix, cis, и(с)56тре(х) ни(т) упраденъ,
трегуби(й),

trimacrus, тримакри(й),
trimestris, тримѣся(ч)ни(й),
trimma, а(е), и(с)ку(с)ни(й),

1 К I тригубо.
2 П три кратъ...
3 К I маемо ще нача(л)никъ тат&(м).
4 П правильно трипупный.
6 К І і П м(т).

trimodium, trimodia, а(е), тримѣрие,
trimorion, три ча(с)ти акария1 имущи(й),.
trim(us), trimul(us), трилѣтни(й),
trimat(us), трилѣтие,
trimyxos, трисвѣтлое свѣтило,
trinepos, праправнукъ2,
trinoctium, тринощие,
trinoctialis, тринощни(й),
trinodis, триюзни(й),
trinundinum, торжище, то(р)же(с)тво,
trinus, тро(й)че(с)ки(й),
triobol(us), triobolaris, трипѣняжни(й),
triones bi, воли юрущии, Возъ нбсни(й),.
triopht(h)alm(us), трию(ч)ни(й) каме(н),
triorches, is, яструбъ,
tripales uites, лоза трема колами по(д)--

пе(р)тая,
triparcus, скупъ, щадящи(й),
tripector(us), трипе(р)стни(й)3,
tripertior, ris, трича(с)тно ра(з)дѣляю,
tripartit(us), трича(с)тно ра(з)дѣле(н),
tripartito, трича(с)тнѣ,
tripartinum, вечера и(з)юби(л)ная,
tripes, dis, триногъ,
tripedalis, tripedaneus, три(с)топни(й),.
triphillon, ряса ска(л)ная трава,

triplex, трєгуби(й)4,
triplus, трегубъ,
tripolium, (о(т)меницвѣтъ трава,
triptota, трипадежная,
trip[u]dium, пласаніе5, ликованіе,
tripudio, is, ликую, пляшу®, плещу,

trip[u]ndium, тритриє7, три фунти,
tripus, dis, триногъ,
triquetrus, triquetru(m), триуглни(й),
triremis, тривє(с)лни(й) корабє(л),
tris, триє,
triscurria, orum, игранія кощу(н)ская,
trisago, nis, южанка трава,
tristega, тристропіє, стропи8,
tristis, драхли(й), сму(т)ни(й), ско(р)«

бни(й),
tristicul(us), при(с)кор(б)ни(й),

302 tristissim(us), ско(р)бпѣ(й)ши(й), //
зв tristitia, а(е), ско(р)бъ, пєча(л),

tristificus, ско(р)бни(й),

1 П правильно ас(ъ)саріа.
2 К І помилково праравнукь.
3 Гіперизм, пор. П трипгрсный.
4 К І нижче маємо ще статті triplico

трою-, triplicatio трогніг.
6 Пор. K І плясаніг.

K І немає цього слова.

1 K І правильно трилитріг.
8 K І стропъ; пор. П трі-стропїг,
стройны.

403



tristo, as, юпечаляю, ю(с)ко(р)бляю,
trisulcus, трєгуби(й), треюбразни(й)1,
frit, мишъ пищитъ,

tritau(us), прапрадѣдовъ дѣдъ,
trit(us) и прочая, зри tero,

trithales, ро(с)ходникътр(в) мали(й)2,
triticum, пшеница,

triftijceus, пшенични(й),
trieunefica, чародѣ(й)ца3 великая,

triuiritim. треми мужми,

triuium, трипутие,
triuialis, трипутни(й), наро(д)ни(й),
triuialiter, яароднѣ, юблашски,

triumph(us), вѣнцено(с)ство побѣдное, ве¬

селив во(с)клицате(л)ное4,
triumpho, as, вѣнце(м) побѣди увязаюся,

triumphat(us), вѣнце(м) побѣдни(м) увя¬
зенъ

triumphans, вѣнце(м) побѣдни(м) увяза-

ющи(й)ся,
triumphat(us), us, увязеніе,
triumphator, побѣдител(ъ),
triumphalis, побѣдите(л)ни(й),
triumphalia, побѣдите(л)ная,
triumuir, ю тре(х) муже(х) нача(л)никъ,
triumuirat(us). us, тре(х) муже(й) до(с)-
тои(н)ство,

triumuiralis, тремужни(й)5,
triuncis, пѣняз(ъ) ко(н)дра(н)тъ®,
tro

troch[a]eus, трохє(й),
trochillos, кроликъ птица,
trochlea, колесо водовлекущее,

troch(us), trochul(us), trochisfcjus, кру¬
жокъ игралищни(й),

tropfajei, вѣтри долѣ вѣющии,
trophfajeum, знаменіе побѣди7,

tropis, is, дно у8 ладии,

tropologia, нравовѣчие8, замѣна сло(в),
tropus, замѣна слове(с) образецъ,
tropicus, неприи(с)крни(й), юбразни(й),

1 К I правильно тригубны(й), треб-
роздны(й).

3 К I росходны(й) (помилково)
малыми) трава; П росходникъ малый трава.

3 П правильно чародіиница.
4 К I побѣдное etнценоство, восклица¬

ніе. (помилково), весе(ліе).
6 К I тримужны(й).
® К I правильно ко(д)рантъ.
7 К І помилково побілное (замість

побѣдное?].
8 К I в.
8 К І правові сіе [?]; П правильно нра-

ворі чїе.

tropici circuli, кола нбсная, кругъ нС5с-
ни(й),

tropicus, юбра(з)ни(й),
troximos. ягода снѣдная,
tru

trua, блюдникъ, сосудъ, юполоникъ,
trulla, а(е), юполоникъ, сосу(д) ви(н)-

ни(й), вапило,
trulissare, повапнти,
trudo, порѣваю,

зоз trusatilis, жерновъ, каме(н), //
trudes, is, юрудие стружащее1 или ио(ж),
trulleum, укропница, умива(л)ница,
trunco as, ю(т)сѣкаю.
trunc(us), truncul(us), пен(ъ), парупъ2,

юро(д), коре(н),

trunc(us), adiec:, ю(т)сѣчеченъ3,
truo, nis, трути(й), трутє(н),
trutina, превѣса мѣрило, вага, разсуж¬

деніе,
trutino, as, trutinor, разсуждаю, важу,
вѣшу.

trux, cis, лютъ, сурови(й)4,
trucido, as, убияю, то(м)лю, мучу,
tructa, а(е), пстругъ6 риба,
trucidatio, забиеніе, убо(й)ство, мученіе,
truculent(us) люти(й), сверѣпи(й), бе(з)-

члчи(й)в,
truculenter, ЛЮТО.

truculentia, люто(с)т(ъ), сверѣпство,
tri

trychnos зри solanum, пси(н)ки, воронеє
юко т(р),

tryginon, чє(р)нило,
trigoda(e)mones, стихопѣвци, дрож-

дие(м) лице юкаляноє имущии,

trygfojed(us), дрождокупитє(л),
trygon, па(с)те(р)накъ или го(р)лица риба,
trytodoche, хранилница мѣрилное,
tu, ти,
tuatim, твои(м) нраво(м),
tuba, а(е), труба,
tubari(us), трубникъ7,
tubicen, трубитє(л), сопецъ8,
tuber, ris, tuberculum, грибъ, го(р)б(ъ),

надменіе, врє(д),
tubero, as, надимаюся, пухну,

1 К І стружущее.
2 П правильно трупъ.
8 К 1 правильно ыбсіченъ,.
4 К І суровъ.
6 К І помилково потругъ.

К І помилково безчачны(й).
7 К І помилково трубы(й).
8 К І немає цього слова.
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t[u]bilustriu(m), дє(н), в он же водою

труби посвящаху,
tubfujrcinor, хищно поглощаю,

tubus, tubul(us), рвеница, цѣвница вод¬

ная,

tubulat(us), изваанъ1,
tuceda, воловина, волуе мясо2,

tudes, млатъ,

tudicula, ступа, «полоникъ, знаменіе,
tudiculo, as, печа(т)лѣю, мѣшаю,
tudito, as, упражняюся,
tueor, защищаю3,
tueor, зрю, вижу,
tuend(us), защитите(л)ни(й),
tugurium, храмина, куща,
tuguriolum, кущица,
tuli, принєсо(х),

зоз tullios, струи, рвеница, токъ, И
вв- tum, то(г)да же4,

tumba, а(е), яма по(д)зе(м)ная, гробъ,
tumeo, tumesco, надимаюся, го(р)жуся,
tumefacio, надимаю, кичу,
tumid(us), надме(н), киченъ, кичивъ6,
tumor, надменіе, киченіе,
tumult(us), ковъ, смятеніе,
tumultuos(us), tumultuosissim(us), ковъ-

никъ, мятежникъ,

tumultuose, мятежнѣ, смущен(н)ѣ,
tumultuo, as, мяту, смущаю,
tumultuor, aris, мятуся,
tumultuatio, мятеніе, смущеніе,
tumultuari(us), мятежникъ,

tumultuario, мятежнѣ®,
tumul(us), гро(м)7, могила. хо(л)мъ,
tumulos(us), хо(л)мни(й),
tumulo, as, погрѣбаю,
tunc, тогда,

tundo, is, то(л)ку, бию, мучу8,
tunica, а(е), риза, кожа, кожица ко...

вная9,
tunicula, ризица и про(ч),
tunico, as, «дѣваюся в ризу10,
tunicat(us). в ризу (облеченъ,

1 К І помилково изванъ.
2
К I воловоъ мясо, воловина.

3 К І пізніше іншим почерком дописано

снабд^ваю
4 К І частки же немає.
5 Написано в оригіналі світлішим

чорнилом.
® К I маемо ще и про(ч).
7 К I правильно гробъ.
8 К I правильно молочу.
9 К І помилково ж (легчая; П правильно

C04«dA.
10 К I в рызу (идіяю.

tur

turari(us), кадилопродавца1,
turba то(л)ща то(лп)а спора-, к>пн

наро(д),
turbella, turbamentum, смущеніе и тожъ,

turbid(us), смущенъ, смѣшенъ, каленъ,
turbide возмуще(н)нѣ,
turbulente, turbulenter, мятежнѣ, бу(р)-

ливе,

turbulento, as, turbo, is, смущаю, во(з)-
двизаю ковъ,

turbat(us), смущенъ, потрясенъ, смѣше(н),
turbator, ковникъ,

turbassis, каме(н) бѣлопѣни(с)ти(й),
turbo, nis. заве(р)тъ, кружилица3 игра-
ли(щ)ная,

turbine(us), заве(р)тни(й),
turbino, as, ко(н)чато творю, ви(х)рова-

то творю4,
turbinat(us), вихровати(й), «ко(н)ченъ5,
turbinatio, ко(н)ча(с)тая «кругло(с)т(ъ),
turbistum, враче(с)тво на поглощеніе,
turd(us), дроздъ птица и риба,
turdarium, дрозде(й)® клѣт(ъ),
turgeo, es, turgesco, надимаюся, разботѣ¬

ваю, кичю,

turgid(us), надути(й), ки(ч)ливи(й)?,
turiones, ве(р)хи травъ и зели(й), и древъ,
turma, а(е), полкъ, спира,
turmales, единопо(л)чнии,
turmalis, по(л)чни(й),

304 turmatim, по(л)ками, купно, И
turpis, ме(р)зски(й), скве(р)ни(й)8, ска-

радъ,

turpicul(us), безстудни(й),
turpifico, as, скверню, ме(р)ско творю,
turpiter, безмѣстно, скве(р)но,
turpo, as, каляю, скве(р)ню,
turris, пи(р)гъ9, тве(р)жа, тве(р)диня,
turricula, мали(й) пи(р)гъ,
turrit(us), й)граже(н) пи(р)гами,
turriger, тве(р)жи(с)ти(й),
tursio, nis, свиня мо(р)ская,
turtur, ris, го(р)лица.

1 Пор. П кадилопродавгцъ.
2 П правильно спора.
3 П маемо після нього ще вйхоръ.
4 П кончастог творю, вихровато творіЬ,

м^шаю.
6 К I кончаты.(й).
8 П дро(з)довъ.
7 К I кичивы(й); П маемо ще гбрдый.
8 К І правильніше сквгрнявы(й), пор.

П сквгрнавый.
9 К І перед ним пізніше іншим

почерком дописано столпъ.
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turunda, плясти(р), тѣ(с)та1,
tureus, кади(л)ни(й),
turibulum, кади(л)ница,
turifer, кадилоно(с)ни(й),
turicremus, кадило палящи(й),
turilegus, кадило собирающи(й),
tus, ris, кадило,

tusculum, кади(л)цє,
tuscanicum, мѣсто и(з)ваа(н)ное2 в(ъ)

храме(х),
tussis, кашел(ъ),
tussicula, tussedo, мали(й) каше(л),
tussio, is, кашляю, кашлю,

tussilago, nis, подбѣлъ3 трава,
tute, ты са(м),
tutor, oris, за(с)тупникъ4,
tutori(us), за(с)тупни(й),
tutela, защищеніе, за(с)туплєніе,
tutelaris, защищающи(й),
tutelari(us), сщен(н)охранитє(л),
tutamentum, tutamen, защищеніе,
tuto, безбѣднѣ, крѣпко,
tuto, as, за(с)тупаю,
tutul(us), хохолъ, плетеніе власовъ,

ве(р)въ,
tuus, тво(й),
tym
tylus, і, стоногъ че(р)въ,
tymbades, чародѣ(й)ница,
tymbos, bi, гробъ,
tympanum, ти(м)панъ,
tympaniates, бисери,
tympanitic(us), на пухлину живота неду-

гующи(й),
tympanista, бубе(н)никъ,

tympanistria, бубе(н)ницах,
tympanites, надменіе чрева,
tympanic(us), надменіе(м) чрева болѣз¬

нующей),
tympanizo, as, бубню,

304 tympanotriba, бубе(н)никъ, И
зв>

tympanus, ти(м)па(н) птица,

typ
typha, пи(л)ка2 трава,
typhon, nis, вихоръ, заве(р)тъ,
typograph(us), типографъ, печата(р),
typum, избраженіе3, обра(з), начерта¬

ніе,
typicus, образни(й), та(й)ни(й), наче(р)-

тани(й),
tyr
tyrannus, мучитє(л), томите(л),
tyrannis, dis, мучите(л)ство, лютое обла¬

даніе,
tyrannice, люто,
tyrannocton(us), tyrannicida, а(е), мучи-
телеуби(й)ца,

tyrannicidium, мучителеуби(й)ство4,
tyriamethystus, ѲириамеѲи(с)тъб каме(н),
tyrianthin(us) color, синочє(р)мни(й) ша(р),
tyrianthina(e), рири6 сего шара,

tyro, nis, tyruncul(us), млади(й) вои(н),
tyruncula, птица7 младая,

tyrocinium, первое каковаго

художества обученіе,
tyrocnestis, терлица, еюжє сири трутъ,

tyrotarich(us), пища о(т) сира и слани(х)
веще(й) устроенная8,

tyrsis, окруженіе стѣнъ,

ѵ, пи(с)мя гла(с)ноє5,
vacca, крава,
vaccula, кравица,
vaccin(us), крави(й),
vaccinium, багряни(й) цвѣтъ,
vace[rr]a, а(е), пал(ъ), же(р)д(ъ),

преграда, бєзумє(н),
vacillo, as, колѣбаюся, зибаюся,
vacillatio, позиблєніє,
vacillans, зиблющи(й)ся,
vaco, as, упражняюся, тщуся, учуся,

1 K 1 глиста; П правильніше т^сто.
2 K І помилково изва(л)но&.
3 К І помилково побилъ.
4 П tutor, aris заступаю, защищ&ю.
6 K І немає цієї статті.

V

vacans, праз(д)нующи(й),
305 vacanter, праздно, //

vacatio, празднованіе,
vacuus, праздни(й), тощъ,

vacuitas, праздно(с)т(ъ), тщета.

1 К І помилково надменіе чрева, а

наступне реєстрове tympanites пропущено.
2 П палка.
3 К I правильно изображеніе.
4 К I мучителе(и) уби(й)ство.
5 Пор. К I Ъиріяметистъ.
8 К I правильно ризи.
7 П псица.
8 К I перекручено пища о(т) сланыхъ

сировъ и веще(й) устрое(н)на.
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vacuo, as, vacuefacio, и(с)праздняю, и(с)-
тощаю,

vad

vadis, is, емецъ, руко(й)мя, и(с)поро(ч)-
ни(й)1,

vadimonium, ємство, рукои(м)ство,
vador, aris, ємчу2, рукой(м)ство(м) ся

бавлю,
vado, is, шє(с)твую, гряду, теку,
vadum, потокъ, бродъ, проходъ,
vado, as, прохожду.
vados(us), проходни(й),
vafejh, бѣда, горе3,
vafer, і, хитръ, лукави(й),
vafre, хитро, злобнѣ,
vaframentum, хитро(с)т(ъ), злоба,

коварство4,
vag
vagina, vaginula, а(е), ножна,

vagio, is, плачу,
vagitus, vagor, ris, плач дити(н)ни(й),
vagus, скитающи(й)ся, блудящи(й), не¬

извѣстенъ,
vage, тамо и швамо, ко(с)вєно,
vagor, aris, скитаюся, блуж(д)у,
vagans, tis, скитающи(й)ся,
vagatio, скитаніе, блужденіє,
vagabund(us), бѣгунъ,
vah, ахъ,

vaha, уа,
val
valde, Бѣло, вє(л)ми,
valdi(us), зѣлнѣе, си(л)нѣе5,
valeo, здравствую, могу,
valens, valentul(us), возмагающи(й),

крѣпки (й),
valenter, крѣпко, си(л)но,
valentia, здравие, крѣпо(с)т(ъ), сила,

valesco, is, здравствую6, во(з)магаю,
valid(us), крѣпки(й), силни(й), зѣлни(й),
valide, крѣпко, силно,

valfejtudo, здравие, недугъ,

valetudinari(us), слабоздрави(й) вра(ч),
valetudinariu(m), врачєбница,
valor, ris, цѣна,
valgus, кривоу(с)ти(й), кривогле(з)ни(й),
valles, is, юдо(л),
vallecula, юдолецъ,

vall(us), i, па(л), колъ,

1 К І правильно испоручныкъ.
2 К І помилково емлю.
3 К I ѵа(е) біда, горе; vah со <влє; П

маемо ще статтю ѵа(е)пео, is проданъ бываю.
4 К I хитро(ст), кова(р)ство, злоба.
6 К І помилково силні.
К І помилково здравствію.

305 vallum, состругъ, (ограда, //
зв- vallaris, шстрожни(й),

vallo, as, шстѣняю, (ограждаю.

vallua(e), arum, двери двоекрилния,
valuuli, в струку1 до(л)ки,
ѵап

vannus, лопата, вѣяло,
vanno, as e(t) is, вѣю, провѣваю,
van(us), тещъ, сує(т)ни(й),
vanesco, ищезаю, тлѣю2,
vanitas, vanitudo, nis, суета, тщета, лжа,

vanidicus, суесловенъ,

vaniloquidor(us), празнословъ,
vaniloquus, тщесловъ3 и п(р),
vaniloquentia, суесловиє, тщєсловиє,
vano, as, прелщаю, лщу,
vap
vapor, ris, пара, мгла, ди(м), куреніе,
vaporium, парница, ди(м)никъ,
vaporiferus, парни(й), ди(м)ни(й),
vaporo, as, куру, кажу,
vaporatio, куреніе,
vapfijd(us), куряви(й), ку(р)ни(й),
vapide, влажнѣ,
vappa, а(е), вино превѣтреное, лѣнивъ,
vapulo, as, бие(н) бываю4,
vapularis, биющи(й),
var

vari, orum, кривоногии5,
varices, жили штєклиє,

varicos(us), жилонапу(х)ли(й), криво-
но(г),

varico, as, ко(с)вєно хожду, криво,
varicula, а(е), жилица напу(х)лая,
varicus, кривоноги(й),
varicit(us), кривоножнѣ,
vari(us), разли(ч)ни(й), многови(д)ни(й),
varie, пе(с)тро, многоли(ч)нѣ6,
varia(e), arum, риси,
vario, as, измѣняю7, упе(щ)ряю,

разнствую,

variat(ur), разнствуютъ8,
varians, разнствующи(й), пе(с)тращи(й),
variatim, разли(ч)но,

1 П в(ъ)строку.
2 К І помилково вію.
3 К 1 помилково тщеславъ.
4 К I биваю б'іенъ.
5 К І помилково кривонеїи. К І вище

маемо ще статтю vara, a (e) coxa, сто(л)пъ,
сінь.

6 К I пестро, многови(д)ні, личні:.
7 П (й(т)міняю, и(з)-...
8 К I разнствуетъ; П ра(з)нству-етсь.,

-ютъ.
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variegat(us), преизпрещенъ1,
vas, vasis, vasum, сосудъ,
vasculum, сосудецъ,
vasarium, сосудъ всяки(й),
vascularius, сосудодѣлате(л),

306 vas, dis, рукоемецъ,2 //
vast(us), голѣми(й), про(с)транъ, пу(т)8,
vastitas, vastitudo, vastities, безмѣрие,

в.еличе(с)тво, (опу(с)тѣніе,
vaste, широко, про(с)тра(н)но,
vastificus, пустотворящи(й),
vasto, as, плѣнаю, погубляю, плѣню,
vastat(us), плѣненъ,
vastatio, плѣненіе, сопу(с)тѣніе,
vastator, плѣняющи(й),
vastatrix, плѣняющая,
vastesco, is. пу(с)тѣю,
vat
vates, is, пророкъ, во(л)хвъ,
vaticinor, aris, пророкую,
vaticinatio,® пророчє(с)тво, вражєніе4 *.

vaticinator, пророкъ, вражбитъ,
vaticinatrix, cis, пророчица, волшеб¬

ница6 7,

vaticin(us), пророчє(с)ки(й), вражби(т)-
ски(й),

vaticinium, со(т)вѣтъ во(л)хвовъ,
vati(us), vatrax, cis, vatricos(us), криво¬

ноги^)®,
vber, ris, плодни(й) сосе(ц),
vbertas, гобзованіе,
vbero, as, угобзаю, угобзаюся?,
vbertim, гобзова(н)нѣ,
vbert(us), собилни(й), плодоно(с)ни(й),
vbi, ubinam, гдѣ, когда, скоро,

vbicunq(ue). ubiubi, гдѣ либо,
vbiuis, ubiq(ue), вездѣ,
vdo, nis, нагавица, настегава8,
vdus, мокри(й), влажни(й),
ѵе, частица союзная, а, или,

vecors, dis, неи(с)товъ, безуменъ,
vecordia, неи(с)товство,
vect(us), везенъ,

vectio, nis, везеніе,
vecto, as, вожаю9,
vectatio, вожєніє,

1 К 1 правильно преизпещренъ.
2 К І перед ним маємо ще рукоимя.
3 К І правильно пустъ.
4 К 1 немає цього слова.
6 К І немає цього слова.
R К І помилково кривоноси (й), причому

літера с виправлена з г.

? К І угобжаю, угобжаюся.
8 К І помилково настагава.
9 К І вожу; П вожую.

vectito, as,' что vecto1,
vectabulum, возъ,

vector, ris, возите(л), возата(й)2,
vectari(us), возитє(л)ни(й),
vectoria nauigia, ладия,

vectura, везеніе, прево(з)ное мзда3,
vectibilis, прєвозни(й)4,
vectigal, дан(ъ), мито,

vectigalis, митодавецъ,
vectis, is, завора, друкъ, верея6,

306 vectiari(us), дру(ч)никъ®, //
SB-

vecticulari(us), злодѣ(й)?,
veg
vegeo, es, здравствую, (оживляю,

подвизаю,
vegetus, ueges, tis, (оживленъ, здравъ,
vegeto, as, (оживляю,

vegetatio, (оживлєниє,

vegrandis, мали(й),
veh

veha, a(e), пу(т)8,
vehemens, зѣлни(й),
vehementia, зѣлно(с)т(ъ),
vehementer, вѣло,
vehementior, излиха9,
vehia, a(e), возъ, колє(с)ница,
vehiare, возити, везти,

veho, вежу10, вожу,
vehens, вєзущи(й)11,
vehiculum, возъ, колесница,

vehicularis, возови(й),
vehiculari(us), возота(й), колодѣи,
vehes, is, колє(с)ница,
vel, или,

veles, tis, воинъ, козакъ,

velitaris, козацки(й), воє(н)ни(й),
velitor, aris, сварюся, бранюся,
velitatio, бран(ъ), сворѣние12 13,

velitatim, бра(н)ми, ра(т)ми18, скака¬

ніе^),

1 К I вожу.
2 К I возота(й).
3 К І тільки везеніе.
4 П приво(з)ни(й).
6 К I завори, верея, друкъ.
8 К І нижче маемо ше статтю

vectarius тяжаровы(й), работны(й).
7 К I маемо ще та(и); очевидно,

помилка, треба та(т). П немає цього

доповнення.
8 К I маемо ще саны.
9 К I маемо ще тсерїааолрсіх;.

10 К I правильно везу.
11 К І помилково возущи(й).
12 К І правильно словопрінїе.
13 К І ратні.
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vellatura, возовезеніе,

vello, is, исторгаю, оглую, (обо(л)гаю1,
vellicat(us), us, uellicatio, исторженіе,
vellicatim, сѣмо и овамо, прє(с)тавая,
vellus, eris, руно, во(л)на2,
velox, cis, скори(й), бо(р)зи(й),
velocitas, скоро(с)т(ъ), борзо(с)т(ъ),
velociter, скоро,
velum, завѣса, покровъ, вѣтрило,
velifico, as, плаваю, по водѣ иду,

velificor, тожъ, тщуся3 а» до(с)тои(н)-
ство,

velificat(us), приплаванъ,
velificatio, плаваніе, по водѣ ше(с)твие,
velifer, uelificus, ueliuol(us), вѣтри(л)-

ни(й),
veliuolantes naues, вѣтрилния ладия,
velo, as, покриваю, одѣваю,
velat(us), покровенъ,
velamen, покривало,
velamentum, uelaria, orum, покровище,

307 velabrum, продалище зели(й), H
Velabrensis, продалищни(й),
velut, яко,

ven

vena, жила, о(с)троумие4 природное,
venos(us), жилищни(й)8,
venabulum, ратище, луча®,
vendico, as, присвояю, притяжаю. при-

пусую?,
vendicator, присвоите(л),
venditor, продател(ъ),
vendo, uendito, as, продаю,

venditio, проданіє,
venditatio, продаваніе, напищеніе,
venditari(us), продажни(й),
vendax, cis, любопродате(л),
vendibilis, продажни(й), общи(й),
venenum, ядъ, отрава,

venerari(us), отраводѣлател(ъ),
veneficus, чародѣи, отравникъ,
veneficus, чародѣ(й)ниче(с)ки(й),
veneficium, чародѣйство8,
venenifer, ядоно(с)ни(й).

1 К I правильно исто(р)гаю,
истребляю, нижче стаття vellico исто(р)гаю. ог-

лаголую, ыболгаю.
2 К I во(л)на, руно.
3 К І помилково тщу.
4 К I остроумія.
5 К I жи(л)ны(и).
8 В оригіналі літера ч виправлена із

щ; П луща.
7 К Г правильно присвояю, приписую,

притяжаю.
8 К I чародії йниче(ст)во.

veneno, as, отравляю, убияю ядо(м),
venenat(us), отравленъ,
venenos(us), ядовити(й), вредни(й),
veneo, is, проданъ биваю,
venalis, продажни(й),
venale, продате(л)ноег,
venaliter, продате(л)нѣ,

venalitiari(us), члкопродавецъ,
venaliti(us), члкокупецъ,

venalitium, члкопродалище,
Veneris gemma, амеѲи(с)тъ,
veneror, aris, чту, почитаю,

venerans, говѣющи(й), чтущи(й),
venerat(us), почтенъ,

venerator, ris, чтител(ъ),
veneratio, почитаніе, че(с)т(ъ), говѣніе,
venerabilis, че(с)тни(й), блгоговѣнни(й),
venerabund(us), почитающи(й), говѣю¬
щей),

venerand(us), почитающи(й), блгоговѣн-
ни(й), че(с)тенъ,

veneranter, че(с)тно,
venia, а(е), прощеніе,
venialis, прощате(л)ни(й)2,
venio, прихожду, иду,
venit(ur), приходятъ,
ventur(us), грядущи(й)3,

307 ventio, пришествие, И
зв- ventito, as, прихожду,

venor, aris, ловлю, имаю,

venat(us), us, ловъ,

venatio ловлєніе,

venator, ловитє(л), ловє(ц),
venatrix, ловитє(л)ница,
venaticus, uenatori(us), песъ ловни(й),
venter, чрево,
ventricul(us), стома(х), сирище,
ventrale, одѣяніе чревное,
ventrios(us), uentros(us), чрєвати(й),
ventilo, as, вѣю, вѣтрю4,
ventilatio, развѣяніе,
ventilator, вѣй5 * 7,

ventilabrum, лопата,

vent(us), вѣтръ,
ventul(us), вѣтрецъ,
ventos(us), вѣтрни(й),
venucula, ягода,

1 K І перед ним ще маємо продажное.
2 к 1 помилково просите(л)ни(й),

пор. П про-сти-телный, -ща-.
3 К І нижче маємо ще статтю veniens

приходящій.
4 П скончаю. ,

5 К І віїяте(л), віїяч-ь; П віїй.
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venum, продажное,
venundo, продаю
venundatio, проданіе,
venustus, кра(с)ни(й), добръ,
venuste, кра(с)но. лѣпо.

venustul(us), блголѣпи(й)1,
venustas, красота, блголѣпие,
venusto, as, удобряю, утваряю,
vepres, терніе
veprecula, терница2,
vepretum, тернище, те(р)нина,
ѵег, весна.

vern(us), uernalis. вєсе(н)ни(й),
verno, as, зеленѣюся, щебечу, процвѣ-
таю,

vernans ca(e)lum, ведро,
vernatio, кожа змиева, процвѣтеніе,
veratrum, чемерица,
verbascum, дѣва(н)на трава,
verbena, кошищко трава муже(с)ка полу,
verbenaca, кошищка женска полу,
verber, ris, би(ч), жезлъ, рана,
verbero, as, бию, раню,
verberito, as, ча(с)то бию8,
verberatio, uerberat(us), us, до(с)тои(н)
биения, ка(з)ни4,

verbum, слово, глъ,

verbale, гл ное5,

verbigero, as, глю, бесѣдую,
verbos(us), многогливи(й)6 7,

308 verbose, многогливѣ, //
verbulum, словце,

verecundia, студъ, сра(м), стидѣніе'?,
verecund(us), студни(й),
verecunde, студне8,
verecundor, aris, стиждуся, сра(м)люся,
vered(us), ко(н) скоротекущи(й)9,
vereor, (обинуюся10,
verens, (обинующи(й)ся,
verend(us), блгоговѣн(н)и(й), че(с)тни(й),
ferenda, orum, ueretrum, сра(м)ная,

1 К І перед ним маємо ще блголЪпньі(й).
2 К І правильно терни(н)ка.
3 К І немає цього слова.
4 Цей переклад стосується

пропущеного реєстрового uerbereus, verbero, nis.
K I правильно быені'е, удареніе.

6 К І перед ним ще маємо

глаголанное.
6 К I многоглаголивъ.
7 КІ срамъ, студъ, стидѣніе.
8 К I студно.
9 К I маемо ще ве(р)хов"ѣй.

10 К I маемо ще боюся.

vergo, is, приклоняюся, жду1,
vergens, приклоняющимся,
vermis, червъ,
vermicul(us), мали(й) че(р)въ2,
vermiculor, червив раждаю,
vermiculatio, червиевъ ражденіе,
vermiculat(us), червовидни(й), пе(с)три(й),
vermina, гризеніе чрева,
vermino, as, червие мя снѣдаю(т), точа(т),
verminatio, червиевъ3 точеніе, боле(з)н(ъ)

глави, стуженіе,
verminor, aris, гризеніе(м) чрева недугую,

verminos(us), черви(с)ти(й), гризеніе тер-
пящи(й),

verna, а(е), uernula, рабъ, рабиня,
vernaculus, домашни(й), тоземе(ц),
vernilis, рабски(й), легки(й),
vernilitas, рабская хи(т)ро(с)т(ъ), лас¬

каніе,
verniliter, ла(с)кате(л)нѣ,
vernaliter, рабски4,
vero, же, вои(с)ти(н)ну, убо,
verpus, (обрѣзанецъ, жидъ,

ѵегра, а(е), срамни(й) удъ6,
verres, вепръ нескопле(н),
verrin(us), вепрни(й),
verriculum, мрежа, сѣт(ъ),
verriculat(us), мрежни(й),
verro, is,влеку, мету,
versus, влеченъ, пометенъ,
verruca, а(е), хо(л)мъ гори, брадавка,
verrucula, брадавица,
verrucos(us), брадавча(с)ти(й),
verrucaria, а(е), брадавникъ трава,
verrunco, as, (о(т)вращаю, (о(т)гоняю,
versatilis, а>бращающи(й)ся,
vertagus, песъ ловни(й),
verti(us), великоси(л)ни(й),

308 verto, is, (обращаю, измѣняю, //
зв- vertens, tis, (обращающи(й),

verso, as, всегда (обращаю, (орю,
versor, aris, пребиваю, упраждняюся, жи-

тє(л)ствую, учуся,

versori(us), (обратитє(л)ниМі
versura, a(e), (обращеніе6,
vers(us), (обрящъ?,
versus, us, сти(х),
versicul(us), стишокъ,

1
K I правильно иду.

2 K І пізніше іншим почерком дописано

баго(р).
8 К І помилково че(р)віе.
4 K І помилково рабскы(й).
8 К І удъ срамны(й).
Пор. П (абращгнїе.

І Пор. П обращенъ.
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versifico, as, стихотворю,
versificatio, стихотвореніе,
versificator, стихотворецъ,
versificus, стихотворни(й),
versus, противо, ку, <о(д), тамо1,
versut(us), хитри(й)2,
versutissim(us), всехитри(й), злобнѣ(й)-
ши(й),

versutia, хитро(с)т(ъ), злоба,
versute, хитро3,
versutiloquus, хитрогливъ,
versicolor, пе(с)три(й), разли(ч)ни(й),
versipellis, хитръ, ложъ,

vertebra(e), arum, ребра в хребтѣ4,
vertex, cis, верхъ, вихо(р), собро(т),
vertumn(us), тожъ, би(с)тринаб, стрем¬
леніе,

verticos(us), стремне(н)ни(й)в, би(с)три(й),
verticulum, uerticillum,

(орудие, вретено (обращающее,
verticillat(us), рєбри(с)ти(й)7,
vertigo, nis, завратъ главни(й), завращєніе,
verticilla, а(е), крутиглавъ че(р)въ,
veru, роженъ,
ver[uc]ulum, роженецъ,
verutum, ti, ратище,
verut(us), ратищеносецъ,
veruuactum, (облогъ, нива,
veruex, скопъ, агнецъ скопленъ,

veruecin(us), ueruece(us), скопови(й),
verum, но,

verus, исти(н)ни(й),
veritas, и(с)ти(н)на8,
vere, исти(н)но,
vero, же9,
verax, исти(н)нолюбите(л),
veracitas, исти(н)ногланіе,
veridic(us), исти(н)ногливъ,
veriloquiu(m), исти(н)ногланіе,
veri[m]o[n]ia, исти(н)на10 11,

verisimile, и(с)ти(н)нополобноех,
verisimiliter, и(с)ти(н)ноподобнѣ2,
veriuerbium, исти(н)нословие,

309 vero, as, исти(н)ствую, исти(н)ноглю3, H
ves,

vesan(us), неи(с)товъ, лютъ,

vesania. нєи(с)товство,
vesanio, нєи(с)товлюся,
vescor, ями4,
vescus, снѣдни(й), худи(й)5, мали(й),

дробни(й).
vesculi, худи(и)8.
vesica, uesicula, мошни, мѣхурина7,
vesicaria, а(е), мошни, пени вишнѣ трава8,
vespa, а(е), (оса,

vesper, вечеръ,
vesperus, тожъ, и звѣзда вече(р)няя,
vesperi, в(ъ) вечеръ,
vespertinfus), вєчє(р)ни(й),
vesperare, вечерѣти,
vesperascit, вечерѣетъ,
vesperalis, вечерни(й),
vesperna, вечера9,
vespertilio, нощни(й) нетопи(р),
vesperugo, nis, звѣзда вече(р)няя,
vespfijllo, nis, мертви(х) погрѣбате(л),
vester, вашъ,

vestras, tis, вашестранъ10,
vestibulum, притворъ, паперт(ъ),
vesticeps, cipis, браду ра(с)тущи(й),
vestigium, слѣдъ, стопа, знаменіе,
vestigo, слѣдую,
vestigator, слѣдите(л)и,
vestis, (одежда,
vestio, (одѣваю,
vestitor, (одѣяте(л), ризошвецъ,
vestitfus), (Одѣянъ,
vestimentufm), (одѣяніе, риза,
vestiariu(m), ризница,
vestiarifus), ризопродаве(ц)

1 П правильно прАмы.
8 К I хитръ.
3 К І перед ним маємо ще злобні.
4 Пор. П на- хребті, въ-; К І нижче

маємо ще vertebratus ребристій.
6 K І бистрі ня.
8 K І помилково

t стре(м)нечны(й);
П правильно стремленными).

7 К І немає цієї статті.
8 Статтю написано іншим почерком

світлішим чорнилом в одному рядку зі
статтею vere.

9 K І vere, vero, исты(н)но, же; П
тоже, же.

10 К І немає цієї статті.

1 Статтю написано іншим почерком
світлішим чорнилом в одному рядку з

попередньою.
2 Статтю написано іншим почерком

світлішим чорнилом в одному рядку з

наступною.
3 К І и(с)тинноглю, и(с)ти(н)ствую.
4 К І правильно ямъ.

К І худны(й).
8 К І перед ним маємо ще дробніи.
7 К І міхирини.
8 к І помилкове те(р)новіи.
9 Пор. П вечерь.

10 к І помилково ваиіи(х) странъ.
11 К І помилково елідате(л).
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vestispic(us), ризохранитє(л),
vestitissim(us), добрѣ (одѣянъ,
vet
veter, ris, стари(й>, ве(т)хи(й)\
veterior, старши(й), вєтша(й)ши(й),
veter infus), бременоносецъ,
veterinarifus), ско(т)ски(й) вра(ч) и ско(т)-

ски(й),
vetern(us), спящи(й) недугъ, спячка12,
veternos(us), спя(ч)кою недугующи(й),
veto, as, возбраняю, заповѣдаю,
vetans, возбраняющи(й),

309 vetit(us), возбраненъ, //
vetitum, возбране(н]ное,
vettonica, зри betonica, буквица8,
vetus, ris, вєтхи(й),
vetul(us), старецъ,
vetustus, стари(й), дрєвни(й), вєтхи(й),
vetuste, ветхо4, древле,
vetustas, ве(т)хо(с)т(ъ), старо(с)т(ъ),
vetustesco, uetero, ueterfajsco, собєтшаю,
старѣюся,

veterator, древняя злоба, ругате(л),
veteratori(us), хитрецъ, лукавецъ,
veteratorie, хитро, де(с)тно, злобно,
veteratrix, ле(с)тница, злобная,
veteraria, гу(м)на, жи(т)ници,
veteramentarifus). швецъ, сапоголатате(л)5,
veteran(us), стари(й), ветхи(й), вои(н) ста¬

рой),
ѵех

vexillum, знаменіе, хоруговъ,
vexillifer, uexillarifus), знаменоносецъ,
vexillatio, крило вое(н)ное, по(л)къ,
vexo, as, гоню, со(с)ко(р)бляю, (озлоб¬

ляю6,

vexatio, (озлобленіе,
vexator, созлобител(ъ),
ѵіа, дорога, пут(ъ),
viator, путникъ,
vians, пу(т)ше(с)тве(н)никъ,
viatorius, uiari(us), путни(й),
viaticum, uiaticulum, напутнє, пу(т)но?
брашно,

viaticfat]us, напутие(м) уготовленъ,
vib

vibex, cis, дуга, язва,
vibones, трава брита(н)ская8,

1 К I дсвны(й).
2 К I спячка, н&дугъ спящій.
3 Літера у в оригіналі латинська (и).
4 К І помилково вєтху.
5 К І помилково лагатг(л). ,
6 П перед ним ще маемо замю.
7 К I путно&.
8 К I брита(н)ска.

vibrissa(e), власи ноздре(й) члче^киіх)1,
vibro, as, мещу, пронзаю, изимаю, куд-

равлю2,
vibrans, про(н)зающи(й), изимающи(й),
vibrat(us), измченъ, извлеченъ,

vibrat(us), кудеряви(й)3.
vibrissare, гласо(м) истрясати4 в пѣнии,
viburnum, гордови(д), лоза че(р)мная,
ѵіс

vicem, мѣсто кого, за кого

vicari(us), намѣстникъ,

vicissim, uicissatim. в заи(м), на (об¬
мѣну5,

victus, побѣжденъ,
victor, побѣдител(ъ),
victrix побѣдите(л)ница.
victoria побѣда
victorialis, побѣдите(л)ни(й),
victoriati us), «s, ролъ пѣнязя сребрнаго,
victorios(us) побѣждающи(й),
victito, as, живлюся питаюся,

victur(us), поживущи(й), (йдолѣвающи(й),
310 victus, us, пища, брашно //

victualis, пищни(й) *рашни(й)в,
vicissitudo, uicissitas, (о(т)мѣна, взаи(м)-

ство. взаи(м)
vicenari(us), двадесяти(й),
viceni, по двадеся(т)7,
vicesimfus). двадесяти(й),
vicesima, мыто пя(т) а>(т) ста,
vicesimarifus) мытни(й), да(н)ни(й),
vicies, двадеся(т) кра(т),
vicia, afe), выка трава8, зелие,

viciarifus), выкови(й)8,
victima, а(е), жертва,
victimari(us), же(р)твенни(й)10, же(рт)-
ве(н)нокупникъи,

vicus, i, uicul(us), стогна, халуга, ве(с),
село,

vicini, селяне,

1 К І немає цього слова.
2 К І помилково кудгр&влю.
8 К І одна стаття vibratus изятъ,

извлеченъ , куд&равы(й)
4 К І помилково... ударяти в пініє.
6 К І нижче маємо ще статтю

vicissitudo, vicissitas ю[т]л<їна, взаимство.

займъ; пор. П в(ъ)заимъ.
8 К І помилково бращны(й).
7 К I двадесять.
8 К І немає цього слова.

9 К I ви(ч)ны(й), зосковы(й).
10 В оригіналі зайва надрядкова «.

u К І помилково ж жертвокупній,
П правильно жертвокупнікъ.
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vicin(us), сусѣдъ бли(з)ки(й)1,
vicin(us), ближни(й)2,
vicinia, а(е), сусѣдство3,
vicinitas, uicinium, тожъ.

vicinalis, сусѣдни(й)4,
vicatim, по села(х),
videlicet, рекше, вои(с)ти(н)ну, без сум-
нѣния, сири(ч)6

vid
video, вижу
vidua, вдова,

viduo, as, (овдовляю®,

viduat(us), uidu(us), швдовѣли(й), вдовецъ,

viduitas, вдовство,
viduertas, (озлобленіе, бѣда,
vidul(us), тоболецъ,
vieo, es, (обвязую, связую,
vietores, пударѣ, делвосотѣснителе,
viet(us), мягки(й), слаби(й), сухи(й),
vig
vigeo, uigesco, зеленѣю, процвитаю,
vigens, ро(с)тящи(й), цвитущи(й),
vigor, крѣпо(с)т(ъ), живо(с)т,
vigil, стрегущи(й), бдящи(й),
vigil, sub:, стражъ,
vigesim(us), двадєсяти(й),
vigesima, a(e), зри vicesima,
vigesimarium, поборъ,
vigessis, двадеся(т) ассариевъ,
vigilo, утренюю, бдю, тщуся,
vigilor, aris, утрє(н)нюеми(й) биваю,
vigilatur, утренюетъся7,
vigilans, утренюющи(й),
vigiland(us), бдите(л)ни(й),
vigilantia, бдѣние,
vigilanter, тощно, со бдѣніемъ89,

vigiliari(us), стражъ, храните(л),
310 vigilax, бдящи(й), И
8В-

vigilia, а(е), uigilium, бденіе, стража,
viginti. двадесятъ,

vigintiuiri, двадеся(т) мужие8,
vigintiuirat(us), двадеся(т) муже(й) ста-

ри(й)иіи(н)ство. нача(л)ство10.

ѵіі
vilis, худни(й)1, народни(й), малоцѣн-

(н)и(й), презрѣнъ,
vilitas, малоцѣніе,
vileo, uilesco, (охуждаю, малоцѣ(н)ни(й)
биваю

vilito, презираю, малоцѣн(н)отворю
villum, винище,

villa, а(е), село, ве(с),
villula, се(л)це,
villan(us), селяни(н), се(л)никъ,
villaris, uiilatic(us), селя(н)ски(й),
villfijco. as, домо(в)ствую, селя(н)ствую,
домострою2,

villicatio, селостроеніе, при(с)тавленіе
домовное,

villic[o|nes, при(с)тави, селостроителе,
villicus, селостроите(л)3,
villica, селостроите(л)ница,
Vill(us), ко(с)мъ4, соплетеніс власовъ,

villos(us), власяни(й)5,
vimen, прутие6. рокитина,
vimineus, uiminalis, прутяни(й),
viminalia, рокитина,
ѵіп

ѵіпса, а(е), барвѣнокъ трава?.
vincio, is, связую,
vinct(us), связанъ8,
vinct(us), us, uinculum, союзъ

vinctura, связаніе,
vinco, is, побѣждаю,
vincibilis, побѣдими(й),
vindemia, uindemiola, вина иманіе8,
vindemialis, виноимате(л)нн(й),
vindemio, as, вино имаю, собираю10,
vindemiator, (обимате(л) вина,

vindemiatori(us), виноиматє(л)ни(й).
vindex, cis, (о(т)мстител(ъ),
vindicia(e), arum, свобожденіе,
vindico, as, мщуся, свобождаю,
vindicatio, мщение. избавленіе11,

vinea, виноградъ,

1 К I ближны(й).
2 К І немає цієї статті.
8 К I сосѣдство, а вище цієї маемо ще

одну статтю ѵісіпи(т), пі, ѵісіпіи(т)
сосѣдство.

4 К I сосЪ дны(й).
8 К І немає цього слова.

К І помилково (лбдобляю.
7 Пор. К I утренюеця.
8 К І помилково со бдѣніе.
К I двадесятъ мужей.

10 К I старійіиин(ст)во, нача(л)- два-
десятыхъ муже(й).

1 Пор. П худый.
2 К І помилково селятствую, доми-

(с)трою.
3 К 1 домо(с)троите(л), село-.
4 К 1 помилково косъ.
8 П правильно власатый.
6 К I прутъ.
7 К І помилково гпг(р)новій.
8 К 1 немає цієї статті.
9 К І ще маємо вина собраніе.

10 К 1 ще маємо (йбимаю вино(г)радъ.
11 К І мщеніе, свобожденіе,

избавленіе.
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vinealis, uineari(us), uineatic(us), вино*

градни(й),
vinetum, ви(н)ничие,
vinitor, виноградникъ1 2,

vinitori(us), виноградни(й)8 *,

vingum, трава Египту,
vinnul(us), ла(с)кате(л)ни(й), лагодни(й),
vinum, вино,

vinacea, orum, сожаніе гроздъ, зерно3,
"811 vinaceus, винни(й), //

vinalia, orum, празникъ виноградниковъ,

vinari(us), вина(р)скъ4 * 6,

vinari(us), вина(р)ски(й), ви(н)ни(й)в,
vinipotor, винопи(й)ца,
vinolent(us), вино(м) пя(н),
vinolentia, пя(н)ство,
vinos(us), винолюбите(л),
vinul(us), сладки(й),
ѵіо

viocurs(us), коле(с)ница,
viola, фиялокъ,
violaceus, фиялкови(й),
violaria, orum, мѣсто фия(л)коро(д)ноев,
violaris, фияіл)ковидни(й),
violari(us), фия(л)кови(й) ша(р)никъ,
violo, as, сра(с)тлѣваю, скверню, прес¬
тупаю, понуждаю7,

violat(us), понужденъ, ра(с)тлѣнъ,
violand(us), понудителни(й),
violatio, ра(с)тлѣніе, понужденіе,
violator, ра(с)тлите(л), понудител(ъ),
violabilis, понудите(л)ни(й),
violens, tis, срамните(л)ни(й)8, понужда¬

ющей),
violenter, uiolentissime, по нужднѣ ,
violentia, а(е), нужда, стре(м)леніе,
violent(us), нуждникъ,

vipera, ехидна, ящерица,
viperin(us), uipere(us), ящєрищни(й),
vipiones, жоравлѣ молодий,

vir, му(ж)10,

1 K І виноградари, виправлене із ви-

ногдрадни(й) f?].
2 Перша частина слова vino в

оригіналі написана латинськими літерами.
3 П після нього маємо ще гро(з)дь.
4 К І виноградникъ.
6 К І виноградній, винни(й), вина(р)-

скій.
6 К І помилково фіялковородное.
7 К І растлеваю, скве(р)ню, понуждаю.
8 К І правильно стро(м)нителенъ.
К I правильно по нужді.

10 Переклад написано іншим почерком
світлішим чорнилом.

vir(a)go, невѣста муже(с)тве(н)ная*.
virilis, муже(с)ки(й),
viriliter, муже(с)ки,
virilitas, муже(с)тво,
virilia, ium, муже(с)ки(й) удъ ,
viripotens, мужу ключимая,

viri[ti]m, на муже(й),
viros(us), любомужни(й),
virga, а(е), жезлъ, розга,
virgula, жезлецъ8,
virgatus, расни(с)ти(й)4, гре(с)новати(й),
virgator, ris, жезлобиецъ,
virgeus, жезлови(й),
virgetum, хвра(с)тие,
virgindemia, жезлоиманіе,
virgulta, а(е), хвра(с)тие прозябающее,
virgo, nis, Дѣва знаменіе нбсное,

virguncula, двца,
_

virginalis, uirgine(us), uirginari(us), дви-

че(с)ки(й),
virginitas, дѣвство,

зп ѵігіа, а(е), усеразъ, утва(р), //
зв-

viriat(us), мужественъ, си(л)ни(й),
viriculum, длато,
vireo, nis, диво(л)га® птица,

viridis, зеленъ,
viridans, зеленѣющи(й) ,
vireo, зеленѣю,
virens, зеленѣющи(й)7,
viresco, зеленѣю,

viridarium, порода, садъ,

viridarij, породникъ, ве(р)тоградникъ,
viridicat(us), зеленави(й)8,
viriditas, зелено(с)т(ъ).
viretum, хвра(с)тие зелено(с)т(ъ) ,
viretum, хвра(с)тие зеленое,

virt(us), добродѣте(л), сила, крѣпо(с)т(ъ),
virus, ядъ, отрава10, (зло)смрадие,
viros(us), uirulentus, ядовити(й), злосмрад-

ни(й),
viricula(e), силъ умаленіе, малосилие,

virati(us), силъни(й),
viresco, мужаюся,
vis, сила, нужда,

1 К I невіста мужатая,
мужественная.

8 К I удъ мужескій.
3 К І перед ним маемо ще жезликъ.
4 Пор. П ряснйстый.
5 К I правильно виволга.

К І зелені ющійся.
? К І немає цієї статті.
3 К І зеленявій.
К I правильно зеленое; К І стаття m

повторюється.
10 К І помилково <атра.
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viscus, зобъ, имела на птици, лепъ,

viscat(us), намазанъ лепомъ,

viscos(us), лепни(с)ти(й),
visus, видѣнъ,
visum, привидѣніе, ме(ч)таніе,

(откровеніе,
visum, видокъ, позоръ,
visus, us, uisio, nis, видѣние, привидѣніе,
viso, is, посѣщаю,
visend(us), посѣтите(л)ни(й),
visito, as, посѣщаю,
visitatio, посѣщеніе,
visibilis, видими(й),
visor, ris, преглядата(й).
visorium, позорище
viscus, eris, утроба, ятра, вну(т)рняя,
visceratio, (оброкъ суроваго мяса,

viscerare, (оброки раздати,
visceratim, по ча(с)ти, ча(с)тми,
visula, а(е), лоза нѣкая,
vit

vita, а(е), животъ, жизн(ъ). брашно, пища,
'

vitalis, животни(й),
vitalitas, житие, живо(т)но(с)т(ъ),
vitaliter, животнѣ,
vitellus, жолотокъ я(й)ца*.
vitex, cis, верба2 итали(й)ская,
vitilitigatores, клеветници, поругателе,

312 vitilitigo, as, укоряю, ругаюся, (оглую, //

vitiligo, nis, блѣдо(с)т(ъ),
vitilis, мягки(й), согибате(л)ни(й),
vitilia, ium, хвра(с)тиє рокитяное,
vitis, лоза, ви(н)ничиє,
viticula, а(е), малая лоза,

viteus, лозни(й),
vitiarium, виноградъ,
vitifer, виноградни(й), ло(з)ни(й),
vitigineus, лозни(й),
vitisator, лозосадител(ъ),
vitium, злоба, тля, преступленіе,
vitios(us), злобни(й), тлѣн(н)и(й),
vitiosissim(us), злобнѣ(й)ши(й),
vitiose, злобнѣ, тлѣнно3,
vitiositas, злобованіе,
vitio, as, тлю, кажу, ра(с)тлѣваю,
vitiatio, злобованіе, ра(с)тлѣніе,
vitiator, ра(с)тлител(ъ),
vito, as, укланяюся, ©свѣняю(с), хранюся,
vitatio, храненіе, уклоненіе,
vitator, uitabund(us), храните(л), юсвѣ-

няющи(й)ся.

1 К І помилково животокъ в я(й)ци.
П правильно желтокъ яйца.

2 В оригіналі слово написане

латинкою (verba)
8 К I тл^ннѣ.

vitrum, скляница,
vitrariius), скляръ,
vitreus, скляни(й),
vitriari(us), скляръ, гу(т)никъ,
vitreamina, скляни(й)12 1сосудъ.
vitric(us), (о(т)ри(м)2,
vitta, а(е), вервъ, обвязало,
vittat(us), вервиемъ обвитъ, обвяза(н)?;
vitula, телица

vitul(us), телецъ, юнецъ.

vitulin(us), uitellin(us), тє(л)чи(й),
vitulari, радоватися
vitupero, as. порицаю4,
vituperatio, пореченіє®,
vituperium, порицаніе, порокъ,
vituperator, uitupero, прорицате(л)4 6 7,

vituperabilis, порицате(л)ни(й)?,
viu

viuarium,звѣрское жилище,питате(л)ницп .
viuerra, a(e), ласица звѣзя8 *,

viuiradix, cis, насажденіе,
viuo, живу,
viu(us), живи(й),
viuax. до(л)гоживущи(й),
viuacissim(us), премного живущи(й),
viuacitas, до(л)гожитиє,
viuifico, оживляю, животворю®,
viuisco, оживляюся,

312 viuid(us), живи(й), //
зв- viuus pyrites, живи(и) пиритъ,

vix, едва10.
ѴІС

vlciscor, о(т)мщєваю,
vicus, eris, ulcusculum, струпъ, гно(й),.
рана, вредъ11,

vicero, as овреждаю, острупляю,
vlceratio. оструплєніє,

1 К 1 стклній.
2 К 1 правильно (о(т)чимъ.
3 К I ве(р)віемъ (обязанъ, (обвитъ.
4 К І пізніше іншим почерком дописано

укаряю.
6 К І пізніше іншим почерком дописано

... кореніе, га(ж)деніе.
6 К 1 правильно порицатель; іншинв

почерком пізніше дописано укарятель.
7 К І пізніше іншим почерком дописано

укаряте(л)ны(й).
8 К I правильно setpn, але перше слово

в К І помилково лисица.
8 К І пізніше іншим почерком дописано

оживотворяю
10 К І немає цієї статті.
11 Останнє слово написано іншим по--

черком світлішим чорнилом; К І струпъ,.

гно(й), вре(д), рана.
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vlceros(us), струпя(с)ти(й), вредни(й),
vlex, cis, златохврастие,
vligo, nis, влага, мокрота,
vliginos(us), влажни(й),
vllus, ни еди(н), никто же,

vlm(us), вязъ древо,
vlmeus, вязови(й)1,
vlmarium, вязина,
vlmitriba, ча(с)то биеми(й),
vina, а(е), локо(т), сажен(ъ), рамо,
vlochiton, мука сосоленая,

vlophonum, хамелесо(н), девесилъ2,
vlpicum, чо(с)никъ,
vis pro ultra, (обо(н)полъ,
vlt

vitio, nis, ш(т)мщеніе, мест(ъ)3,
vitoris, ме(с)тъникъ (О(т)МСТИТЄ(л),
vltrix, (Отмститє(л)ница,
vlterior. да(л)ши(й)4.
vlteri(us), далече5 *,

vltim(us), по(с)лѣдни(й),
vlt imum, по(с)лѣжде, напо(с)лѣдокъ,
vllimo, тожъ, и прочее,
vitro. доброво(л)нѣв.
vltroneus, доброво(л)ни(й),
vitro citroq(ue), тамо и (Овамо,

vlua, а(е), поро(с)т(ъ) трава,
vlulo, as, плачєвоплє(е)твую, ридаю,
vlulat(us). us, риданіе, вопл(ъ),
vlula, сова,

vmb

vmbfiJ1 icul(us), пупъ, среда, мохръ7,
vmbilicatim, пупами,

vmbilicat(us), аки пупъ сотворенъ,
vmbo, nis, щи(т), мохръ, пупецъ,
vmbra. а(е), сѣн(ъ),
vmbella, а(е), тожъ,

vmbro, as, (осѣняю8,
vmbraticus, umbratilis, сѣн(н)и(й),
vmbraculum, сѣн(ъ). покровъ,
vmbrifer. сѣноно(с)ни(й)9,
vmbros(us), сѣни(с)ти(й),
ѵпа, купно, съ,

зіз vnanimis, единодушни(й)10, //
vnanimitas, единодушие, согласиє.

1 К I вязеви(й).
2 К І помилково девя(т) чи(с)л(ъ).
3 К І немає цього слова.
4 К І помилково до(л)иіій.
5 К І далечае.
6 К І немає цієї статті.
7 К І студа (помилково), пупъ, мо(х)ръ.
8 К I (яс^неваю.
9 К І помилково cfc поносній.

__

10 К I купнодушній, единодшній, со-

(г)ласній.

vnanimiter, единодушно,
ѵпс

ѵпсіа, а(е), сикл(ъ), ли(т)ра, ло(т),
vncialis, unciarius, ли(т)рни(й), сиклни(й)1,
vnciatim, по литрѣ,
vncin(us), кручокъ, вилици2,
vncinat(us), кру(ч)коватъ3,
vncus, us, uncus, і, крукъ, кривий,
vnctito, зри vngo и прочая под нимъ

vnd

vnda, а(е), вода, во(л)неніе, *

vndula, водица,

vndabund(us), во(л)нующи(й)ся,
vndatim. во(л)неніями,
vndison(us), во(л)ношумящи(й),
vndiuom(us), водоблевате(л),
vndo, as, во(л)нуюся, ври(т)4, заливаю,

vndans, во(л)нящи(й)ся, во(д)нящи(й)8,
vndosum, во(д)нистоев,
vndulat(us), воднови(д)ни(й),
vnde, (о(т)кудуї,
vndecunq(ue), undeunde, со(т)куду либо,
vndecentum, єдинонадеся(т) кра(т),
vndecim(us), единонадєсяти(й),
vndeciremis, единонадєся(т) вє(с)лная,
vndeni, по единонадесяте,

vndeuiginti, деве(т)надесят(ъ),
vndeuicesim(us), undeuice[si]man(us), де-

вя(т)надєсяти(й), ~

vndetrigesim(us), девя(т)дєся(т)8 Ѳ ти(й),
vndequadraginta, тридеся(т) девяти(й)9,
vndequadragies, тридеся(т) Ѳ крат(ъ),
vndequinquaginta, мѲ10,
vndesexaginta пя(т)деся(т) Ѳ11,
vndeoctoginta, об,
vndeuis, (о(т)куду либо, (о(т)всюду,
vndiq(ue), (о(т)всюду,
vnedo. nis, яблкородное древо,
vngo, unctito, помазую, мирую,
vnctum помазаніе, тукъ,

1 К 1 помилково единоси(л)ній, П

правильно единосйклный. П вище маемо ще

статтю uncia тоже, лотикъ.
2 Пор. К I вылицѣ; пор. П крючикъ.
3 К I кручковатый.
4 К І помилково в ры(т).
8 К I во(л)нующійся, во(л)нящій.
8 К I во(л)нистое.
7 К І помилково (?) (й(т)куде,.

_

8 К І також помилково девятъ деся(т)
0 тій, П правильно двадеся(т)
девятый.

9 К I правильно девять.
10 К I чт(и)ридесятъ девятъ.
11 К I «Ѳ.
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vnctus, unctuscul(us), помазанъ, примазанъ,

vnctio, миропомазаніе1.
vnctor, миропомазател(ъ),
vnctori(us), помазатєлни(й)2,
vnctura, a(e), помазаніе,
vnguentum, ма(с)т(ъ)
vnguentat(us), умащенъ,
vnguentari(us), мироваре(ц), -продаве(ц)8,
vnguentaria, миротворница,
vnguentari(us), миротворни(й),

313 vnguen, nis, миро, ма(с)т(ъ), И
8В- vnguinos(us), ту(ч)ни(й). помированъ,

vnguilla, маст(ъ),
vngufijs, unguicfujl(us), пазногот(ъ)4,
vngula, копито,

vngulat(us), пазногти(с)ти(й),
vngulum, пе(р)стен(ъ),
vni
vnio, nis, соєдинєние5 *, бисє(р),
vnicolor, единоша(р)ни(й),
vnicornis. единорогъ,
vnic(us), едини(й),
vnici, наедини®, (особъ,
vniformis, единозра(ч)ни(й),
vniformitas, единозрачие,
vniformiter, единозра(ч)нѣ,
vnigena, unigenit(us), єдинородни(й),
vni iuga(e) uinea(e), купно подвязаниялози,

vniman(us), единору(ч)ни(й),
vnimod(us), единообразной)7,
vnio, is, соединяю

vnistirpis, единолѣтора(с)лни(й),
vni tas, единица, едно(с)т(ъ),
vniter, единоста(й)нѣ8.
vniuers(us), собо(р)ни(й), всякъ, общи(й),
vniuira, а(е), єдиномужная,
vniuerse, uniuersim, соборні,
vniuersitas, соборъ.
vniuersalis, соборни(й), общи(й),
vniuoc(us), единогла(с)ни(й),
vniuoce, единогла(с)нѣ,
vniusmodi, єдиновидни(й)9,
vniocul(us), єдинооки(й),
vnose. купно,

vnquam, когда,

1
Пор. Т\ -помазаніе, миро-.

2 К I миропомазате(л)ны(й).
3 Пор. П миро-варецъ, -продавецъ.
4
Пор. П окремо нижче unguiculus

то(ж), нбготь.
6 К І помилково соединіе.
6 Пор. К I наединѣ.
1 К І помилково единотбны(й).
8 К I единоста(й)но.
К І перед ним маемо ще единоа>бра(з)-

ны(й).

vn(us), единъ, пе(р)ви(й),
vnusquilibet, un(us)quispiam, unusquis¬

que, кождо,
voc

ѵосопіа, родъ грушокъ.

vocuia, гласецъ,

vocabulum, реченіе,
vocalis, гла(с)ни(й),
vocalitas, согласие,

vocamen, нарицаніе, порекло,
vocatiu(us), звателни(й),
vocatiue, зватеС^нѣ1
vociferor, aris, кричу, вопию,

vociferatio, воплъ. крикъ, волненіе2,
ѵосо, зову,

314 vocat(us), званъ3, //
vocator, ris, зватє(л),
vocito, as. возиваю.

vol
vola, a(e), дла(н).
volema, грушки великий,
volgiolum, валъ (орудие,
volo, as, лѣтаю, перу, лечу,
volans, лѣтающи(й), лєтящи(й),
volito, лѣтаю, скитаюся,
volatic(us), uolatilis. лѣтающи(й), эмб¬

лемой), и птица.

volat(us), us, uolatura, а(е), лѣтаніе,
volo, uis. хощу, волю4,
volens, хотящи(й), волящи(й),
volentia, а(е), хотѣніе, воленіе,
voluntas, воля, хотѣние,

voluntari(us), самоволни(й),
voluntarie, самово(л)нѣ,
volones, вои доброво(л)нии5,
volsella, а(е), клѣщики® ко и(с)то(р)же-
нию власовъ,

volua, а(е), пелени,

volucer, скори(й), перущи(й),
volucris, птица летящая7,
volucra, усєница8, че(р)въ лозогри(з)ни(й),
voluo. is, uolito. as, валяю, точу, (Обра¬
щаю,

voluend(us), валите(л)ни(й),
volut(us), (обращенъ. то(ч)ни(й)9,

1 К І маємо ще гла(с)но.
2 К I вопиеніе. вопль, крикъ.
8
К І нижче маемо ще статтю ѵоса-

t(us), us званіе.
4 К І немає цього слова.
8 К І нижче маемо ще раз статтю volo,

is хощу, желаю.
* К І помилково клѣщины.
7 П птица, летящее.
8 Пор. К I гусеница.
9 К I волителны(й) ,'шбрящъ, точны(й).
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volutat(us), валенъ1, точенъ,

volutatio, uolu 1 a t tus). us, валяніе,
volutabrum, тина, тимѣние, блато,
volutatim, валите(л)нѣ,
volubilis, (обращаемой), непо(с)тоя(н)-

ни(й), би(с)три(й)
volubiliter, (обратите(л)нѣ, би(с)тро,
volubilitas, би(с)тро(с)т(ъ), то(ч)но(с)т(ъ),

скоро(с)т(ъ), непо(с)тояніе2,
volumen, книга, (окруженіе3,
voluox, cis, гусеница,
voluptas, сла(с)т(ъ), утѣха,
voluptabilis, сла(с)тни(й), утѣшни(й),
voluptari(us), uoluptuos(us), любосла(с)-

тни(й),
volupe, сла(с)тное, утѣшное,
voluta(e), aru(m), свияніе,
vom

vomica, a(e), ропа струпная, жила сребра
живаго.

vomo, is, из(б)леваю4.
vomor, ris, изблеванъ биваю5,
vomito, as, ча(с)то изблеваю,

314 vomitio, изблеваніе, H
3B vomitus, us, тожъ, блеватина6 *,

vomitor ris изблевател(ъ),
vomitoria afe). изблевате(л)ница,
vomitorifus), изблевате(л)ни(й),
vomer, ris, лемешъ,

vopiscus близнецъ,
vor

voro, as, поглащаю, пожираю,
voratio поглощеніе, пожрѣніе,
vorago, бездна, глубина,
voraginosfus), бєздни(й), глубоки(й),
vorax, cis, многоядца,

voracitas многоядєніє.

vos, вы

votus, (обѣщанъ, шбѣтованъ,

votum, (обѣтъ,

voueo, (обѣщаю, (обѣтъ творю, (обрѣкаюся,
votiu(us), uolitus, юбѣтова(н), обреченъ,
ѵох, гла(с),
vpilio, nis, совчаръ,
ѵриІэЗ, вдодъ. удодъ5

1 к І помилково воланъ.
- К I правильно бистроточно(ст),

скоро(ст), напостояніа, ыбра(щ):.
3 П маемо ще и тоже,.
4 Надрядкову б написано світлішим

чорнилом; К І изблевую.
5 К 1 немає цього слова.
6 К I блевотина.
1 Треба ѵрира.
8 К І немає цього слова; П в(ъ)д6дъ,

оудбдъ птйца.

ѵг

vrachfus), мо(ч)ни(й) и(с)ходъ плода

чре(в)наго,
vrafe)on, визъ риба,_
vranos. uranopolis, нбо.
vranfojscopus небовизъ1 риба,
vrbina, а(е), стрѣла до(л)гая,
vrbs градъ,
vrbicus, градски(й),
vrban(us), urbanic(us), гражда(н)ски(й),

радо(с)тотво(р)ни(й),
vrbanitas, гражданство. радо(с)тотво-

реніе, блгонравие,
vrbanicani milites, гражданский вои,

vrbane. urbanatim, гражда(н)ски, радо(с)-
тотво(р)нѣ2.

vrceus, кружка видро, чванъ,

vrceolus, чванецъ,

vrceolaris, зри astericum, кружикови(й),
помѣрное3 зеліе,

vredo, nis, поврежденіе древа4,
vreteres, is, жила мочная

vrens, палящи(й), жгущи(й),
vrend(us), палими(й), палите(л)ни(й),
vrgeo, es, пригоняю при(с)тою, пону¬
ждаю,

vrgens tis, понуждающи(й),
ѵгіса, а(е), загорѣние5 жита, рожа,

vrigo, nis, паленіе враче(с)кое,
315 ѵгіпа, мочъ, моченіе, //

vrino. as, погружаю(с),
vrinatores, погружающиися,
vrinum ouum, я(й)це неплодное,

ѵгіоп, земля рудная,
vrna, urnula, в(ъ)стамна, вѣдро,
vrnalis, вѣдрови(й),
vrnarium, столъ водостояте(л)ни(й)8,
ѵго, is, палю, мучу,
vrito, as, ustulo, as, (опаляю,

vropygium куприкъ или хво(с)тъ
пти( ц),

vrpix, cis, борона, (орудие нива(р)ское,
vrruncum, верхъ стебла,
vrsus, медвѣдъ,
vrsa, а(е). медведица,

vrsin(us), медвежи(й),
vrsulfus), медведокъ.

1
К I правильно небовидь, П нбовидъ.

2 К I гражда(н)ски. радо(ст) блго-

нравнѣ помилково.
3 К I ропому(р)ное.
4 В оригіналі виправлено з

помилкового чрева.
5 К І разгор^нїе, пор. П загораніе,

жито, рожь.
6 К І водостояте(л)ны(й) сто(л).
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vrtica, a(e), кропива,
vrus, i, зубръ звѣръ,
vruus, закривленъ,

vs

vstio, паленіе,
vstor, ris, палител(ъ),
vstrigo, nis, ржа,
vstrina, a(e), огнище,
vsia, сущє(с)тво.
vspiam, идеже либо,

vsquam, гдѣ, нѣгдѣ,

vsq(ue), даже,

vsq(ue) quaq(ue), вездѣ,

vsq(ue) quo, доколѣ,

vsus, us, употребленіе, по(л)за,
vsualis, полєзни(й),
vsuari(us), употрєбите(л)ни(й),
vsus fruct(us). употребленіе плода чуж¬

даго,

vsufructuari(us), употрєбляющи(й),
vsucapio, is, употрєбленіє(м) при(с)вояю,
vsucaptio, nis, употреблениемъ древнимъ
присвоеніе1,

vsio, nis, употребленіе,
vsitor, aris, ча(с)то употребляю,
vsitat(us), собикновенъ, употрєблє(н),
vsitatissim(us), собикнове(н)нѣ(й)ши(й),
vsitate, (оби(ч)нѣ,
vsura, употребленіе, ли(х)ва,
vsurari(us), лихоимни(й)2,
vsurpo, as, употребляю,
vsurpatio, употребленіе,

315 vt, дабы, воеже, //
8B vt ut, како либо,

vtcunq(ue), яко тако,

vter, ris, мѣхъ,
vter, utrius, еденъ со(т) двою,

vtercunq(ue), uterlibet, котори(й) либо,
uternam, котори(й) со(т) сею двою,

vterq(ue), оба,
vteruis, котори(й) либо со(т) двою,

vter, гі, животъ или3 чрево,
vternifratres, рождении братия,
vti, яко,
vtinam, собы,
vtiq(ue), убо, всяко,
vtensilia, употребите(л)ная, поле(з)ная,
vtilis, utibilis, полезни(й), по(т)реб-

ни(й),
vtilitas, по(л)за,
vtiliter, полезно,

vtpote, на подобие, яко то,

1 К 1 употрибл&нї£(м) присвояю.
2 К 1 помилково лихимны(и).
3 К І немає цього слова; К І нижче ще

маемо статтю utercul(us) чр&вц&.

vtputa, яко то, наприкладъ,
vtquid. в(ъ)скую,
vtr

vtricul(us), мѣшокъ,
vtriculari(us), мѣхоно(с),
vtribi, гдѣ,

vtrinq(ue), собоямо.
vtro, со(т) коея либо страни,
vtrobiq(ue), собоюду,
vtroqfue), собоямо,
vtrum, еда ли,
ѵиа. гроздъ ягода,

vueus гроздни(й),
vuesco, is, сокъ умножаю, влажѣю,
vuifer, гроздоносецъ,
vfujidus. а, um, влажни(й), мокръ,
vul
vulga, тоболецъ, мѣшокъ,
vulgus, народъ, множе(с)тво,
vulgo, народнѣ, собще,
vulgaris, собщи(й), народни(й),
vulgariter, (обще, народнѣ.
vulgo, as. народовѣщаю, изявляю,

vulgatus, сославленъ,

vulgatiufus), сославляющи(й),
vulgator, проглаСите(л)1
vulgiuagus, народни(й), собщи(й),
vulnfus), eris, язва, рана,

vulnerari(us), враче(с)ки(й), язвоцѣли-

те(л), //
316 vulnerat(us), уязвленъ,

vulneratio, уязвленіе,
vulnificus, уязвляющи(й),
vulpes, лисъ,

vulpecula, лиси(ч)ка,
vulpinfus), лиси(й),
vulpinor, aris, коз(н)ствую, лужду,
vulsura, изторженіе,
vultur, ris, uulturi(us), і, супъ птица,

vulturinfus), супни(й),
vultus, us, лице,

vulticul(us), ли(ч)ко,
vultuos(us), драхли(й), сурови(й),
vulua, а(е), ложє(с)на2,
vxor, ris, uxorcula, жена, жоно(ч)ка3,
vxori(us), жєнски(й), любожє(н)ски(й)4,

1
Літеру г виправлено із с, а

надрядкову с написано замість закресленої
в рядку в іншим почерком світлішим

чорнилом.
2 K І первісно було помилкове ложна,

потім це закреслено й іншим почерком
пізніше дописано ложгсна, живо(т).

3 К І немає цього слова.

4 П любож&нный.
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X
xanthenes, бисе(р) занѲенъ1,
xantion, репикъ трава
xanthos, бисе(р; инди(й)ски(й),
xenium, даръ, поче(с)т(ъ)2

xeniolum^ дарокъ3,
xenodochium., стра(н)ноприе(м)ница.
xenoparochi, стра(н)ни(м) дателие,

xerampelin(us) color, багряни(й) ша(р),
хегіа, пля(с)три сухии,
xerala(e)phia сухопомазаніе,
xeromyrum, сухая ма(с)т(ъ).
xerophthalmia, сухозапаленіе6.
xiphia. а(е), ©стр©пи(с)къ риба комита,

xiphion, вика по(л)ная трава,
316 xiphomacha(e)ra, мечъ, ножъ, И
3B'

xilinum, бумага, во^на1,
xylobalsamum, древо ба(л)самовое,
xylocynnamomum, древо ци(н)намонуа
xylon, древо.
xylophagus, червъ древогризущи(й)/
xyris, татарская трава,
xyrotheca, влагалище бритви,
xystios, аспидъ бисер(ъ).
xystrophilax, греблохранилище,
xystus, і, всходница игралищная,

xystici, подвижниця, боритєле,

Z
zadura, цитваръ
zea юркишъ, родъ жита, рѳжа
zelus, ревно(с)т(ъ)
zelotypia ревнованіе,
zelotypus, ревновате(л)
zeros бисз(р) лугоподобни(й).
zeta, вече(р)никъ, изба,
zeugitaie) тро(с)тини имета(л)нияв,
zeugma, сопряженіе,
zeus ковачъ риба,

zybetfhlum бдровоніе.
zygnis dis, ящерица,
zifnjgiber, имъбѣръ,7
zizania, плевелъ, куко(л),
ziziphus, ююба древо,і
zmilaces, змѣлякъ трава,
zodiacus, zodij. кругъ нбсни(й), поя(с),

кружеле(ц)8.
zonari(us), поя(с)никъ.

Regi regum sit gloria
horum datori munerum,

qui trinus unus, omnia

317 ае. regnat Deus per secula?, //
1 K І правилъно^а(н)Ьинъ
2 K 1 помилково почетъ.

4 K I подарокъ.
4 Пор. П пластыри.
8 К І сухозатьченіе оче(с), запаленіє.
К 1 правильно имате(л)нїе.

7 П инбирь.
8 Спотворена перекладна частина;

К » правильно зодіакъ, кругъ нб(с)ни(й)
ві знаменій; пор. П зодій, кругъ небесный

ві-тознйменный; К 1 нижче маемо ще

статтю гопа, а(е) поя(с) кружелецъ.

zonari(us), udiec., пояіс)ни(й)3,
zonula, поясокъ,

317 zonatim, сокре(с)тъ, (около, //
zonatfijs, зри

4

*zoonychon, зри leontipodion,
zoophfthjalmos. росходникъ велики(й)

трава,
zoophita, травозвѣрие.
zopissa, смола струженая6,
zopyron, споришъ трава,
zofrjonysius, бисеръ во(л)шебни(й),
zoster, ©гн(ъ) пеке(л)ни(й), поро(ст) т(р),
zura, сѣмя остокро® трави,
zyga(e)na, куша риба,
zygis, зри zyngis.
zygia, кленъ древо,
zygis зри serpyllum syluestre. мята

червоная,

zygita(e), aru(m), ве(с)лници среднии,

zygostata(e), arum, мѣрилонача(л)ници,
zymites, хлѣбъ ква(с)ни(й),
zythum или zytus, пиво,

1 К I правильно баве(л)на; П бавдлна.
2 К I цЪнамоновое, П киннамоні-.
8 К I 'Поясови(й).
4 П зри cadmia.
8 К І помилково стуженая.
6 П (истокрдва.
? К I Lavs Deo.
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ЛЕ^ІКОН

словенолати(н)скїй.
Трудолюбиємь иноко(в) Арсенід и Епифанїд

в бгоспасаемомъ градѣ Москвѣ

составленъ.

А

А. гласъ сѣтовані'А. Ah. Heu. Hei.

Абїє. Statim. Confestim. Mox. Illico.
/

Авва. Abbas.
f

Агглъ. Angellus.
Ангелскій. Angelicus.
фтнецъ. Agnus. Aries.
Агница. Ouis.

Агна. Agnellus.

Адъ. Infernus. Orcus. Tartarus.

Азъ. Ego.
Аиръ. Aer.
Акадємїа. Academia.

Алавастръ. Alabaster. Alabastrites.

Алектбръ. Gallus.
Алканіе, алчба1. Esuries. Esuriti©.

Ангелолѣпный. Angelica facie pr(a)edit(us).
Ангелови(д)ный. Angeli vultu(m) pra(e)

se ferens.

Ангелоподобный. Instar angeli.

Алчю. Esurio. Fame laboro. Vrgeor.
Алой. Aloe.
Амвонъ. Ambona.
АмеѲістъ каменъ. Amethistus,
Ангісъ. Anisum. Anicetum.
Апостолъ. Apostolus.
Апостолскїй. Apostolicus.
Архіепископъ. Archiepiscopus.
Архіепископство. Archiepiscopatus.
Архитектонъ. Architectus.

Архітектонское художество. Ars archi

tectonica.

Архітриклйнъ. Architriclinus.

Аспидъ. Aspis: dis.
Ахатйсъ камень. Achates.
/

Аще. Si. Quamuis. Eciamsi.
Licet.

Б

Ба
Баба. Anus. Vetula.
Бабка. Anicula.
Баба <в(т)ца илгі матєре мати. Auia.
Баба при рожденіи бываемал. Obstet¬

rix. Adsestrix. Assestrix.

1 В оригіналі слово написано після

перекладу.

Бабій. Anilis. Anilisflj. Anicularis.
Бабствую. бабю. Obstetricor. Obstetrico.
Бабка зелїе. Plantago.

Бабы звѣзды. Pleiades. Vergili(a)e.
Багоръ. Color purpureus. Punicefus^

Ph(o)eniceus.
Багряница. Purpura.
Багряна хламйда. Vestis purpurea. Pu¬

nicea. Ph(o)enicea.
Бажантъ птйца. Phasian(us).
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Балїй. Pra(e)stigiator. Mag(us).
Incantator H

1 Балїа. Saga. Venefica. Pr(a)estigiatrix.
Балство. Venefitium.

Балственный. Veneficus. Magicus.
Балствую. Incanto.
Банд. Lauacrum.

Банд скуделнїча. Fidelia. Hirnea fictilis.

Банка. Ampulla. [CJistula.
Банка кровопустнад. Cucurbita. Ven¬

tosa.

Бардышь. Lunata securis. Hasta falcata.

Барханъ. Vestis vel tela gos[s]i[p]i[na].
Баснь. Fabula.

Баснословенъ. Fabulator.
Баснословлю. Fabulor.
Баснословіе. Fabulatio.
Басъ, гла(с) нижайшій в пѣніи. Bassus.

Imus sonus modulatus.
Бахматъ. Caballus. Bachmat.

Бд
Бдгітель. Vigil. Peruigil.
Бдѣніе. Vigilantia. Excubia(e).
Бдю. Vigilo. Excubo.
Бдящій. Vigilans.
Бе

Бедро. Coxa.
Безъ. Sine. Ab[s]q(ue).
Беззаконіе. Iniquitas. Improbitas. Praui¬

tas. Nequitia.
Бе(з)закбнникъ. Iniquus. Improbus.
Prauus. Nequam.

Бе(з)закбную. Inique ago. Contra legem
ago. Pecco in legem.

Бє(з)законнсо. Inique. Iniuste.
Бе(з)болѣзніе. Carentia doloris.

Бе(з)бол ьзненъ. Doloris expers. Nullu(m)
dolorem sentiens. Indolorius.

Бе(з)брадый. Imberbis.

Бе(з)бѣдный. Vacuus a periculis. Extra
omne periculum constitutus.

Бе(з)бѣднш. Citra periculum. Sine peri¬
culo.

Бе(з)зблагодатный
Бе(з)вещественный. Immaterialis.

Бе(з)вещественнѣ. Immaterialiter.
Бе(з)вещество). Immaterialitas.
Бе(з)врем?ннослбвїе. Intempestiua ser¬

mocinatio.

Бе(з)времєнншсть. Intempestiuitas.
Inopportunas).

Бе(з)временна>. Intempestiue.
Inopportune.

Бе(з)врємєнствую. Destituor
opportunitate.

Бе(з)вЬстный. Non denuntiatus.
Incognitus. Non indictus.

Бе(з)вѣстнѣ. Non denunciate.

Бе(з)главный Acephalus. Sine capite.
Бе(з)гласный. Mutus. Insonus Expers

uocis.
. Бе(з)гласїе. Defectus uocis.

Obmutescentia. Carentia uocis.
r

Бе(з)дерзновенный. Non audens.

Бє(з)дєрзновенїе. Non audentia.

Бє(з)дна Abyssus. Barat(h)rum. Voraho1.
Hiatus.

Бе(з)душїе. Defectio animi.

Бє(з)душєствую. Animo linquor. Inani¬
mus sum.

Бе(з)женный. C(a)elebs -libis.

Бє(з)жєнств<в. Ca(e)libatus.
Бє(з)женствую. Ca(e)libem vitam dego.
Бе(з)злобивый. Innocens. Innocuus. In¬

sons. //
2 Бе(з)5лобїє. Innocentia.

Бе(з)зубный Edentulus.

Бе(з)имѣнный. Anonimus. Nomine ca¬

rens.

Бе(з)квасїє. Fermenti carentia.
Бе(з)квасный. Azymus. Fermenti expers.
Non fermentatus.

Бе(з)казнь. Impune.
Бе(з)казный. Impunitus. Impunis.
Бе(з)конечный. Infinitus.

Безконечность. Infinitas

Бе(з)конечнѣ. Infinite.
Бе(з)костный. Exos :ossis.

Бе(з)кров(ъ)ный. Intectus. Patulus.

Apert(us).
Бе(з)крбвный. Exsanguinis.
Бе(з)лунный. Illunis.

Бе(з)молвникъ. Solitarius. In solitudine

degens. Eremita.

Бе(з)мблвнсй. Solitarie. In silentio.

Absq(ue) tumultu.

Бе(з)мблствую. Solitariam uita(m) ago.
Quiete fruor.

Бе(з)молвный. Tumultus expers. Non
turbulentus. Quiet(us). Sedat(us).

Бе(з)мѣрный. Immensus. Interminat(us).
Бе(з)мѣрность. Immensitas.

Бе(з)мѣстный Absurd(us). Inconueniens.
Indecens

Бе(з)мѣстность. Absurditas. Inconuenien-
tia.

Бе(з)мѣстно). Absurde.

1 Тобто Vorago.
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Бе(з)печалный. Dolorum e(t)
molestiarum) expers. Nulla tristitia affectus.

Бє(з)печалїь. Indolentia. Vacuitas
doloris.

Бе(з)плотный. Carne carens. Incorporalis
Incorporeus.

Бе(з)плотно<;і ь. Carentia carnis.

Бе(з) повелѣні'А . Sine i ussu. No(n) ius-

s(us).
Безпрекословный. Cui contradici no(n)

potest.
Бє(з)прєкослбвїе. Citra contradictionem.

Бє(з)пристрастїє. Affectionum vacuitas.

Impassibilitas.
Бе(з)страстнѣ. Impassibiliter.
Бе(з)пристрастный. Impassibilis. Affec-

tionib(us) animi non obnoxius.

Бе(з)погрѣшный. Certus. Non errabilis.

Бє(з)путн(о. Inuius.

Бє(з)путїє. 'nuium.

Бє(з)сластїе. Iniucunditas. Voluptatis
priuatio.

Бе(з)сластный. lnsipid(us). Iniucundus.

Voluptatis expers.
БеЗсловесный. Irrationabilis. Ratione

destitutus.

Бе(з)словеснѣ. Irrationabiliter. Sine

ratione.

Бє(з)словєсїе. Irrationabilitas. Rationis
carentia.

БеЗсрамнѣ1, бє(з)сту(д)ство.
Impudicitia. Inuerecu(n)dia.

Бе(з)срамный. Impudic(us). Impudens.
Бє(з)страшїє. Formidinis priuatio.
Бе(з)страшный. Informidat(us). Imper¬

territus). Impauid(us).
БеЗстрашнѣ. Impauide Intrepide. Im¬

perterrite.
Бє(з)сту(д)ство. Impudentia. Inuerecun-

dia

БеЗстудный. Impudens. Impudicus. Inue-

recund(us).
Бе(з)студнѣ. Impudenter. Inuerecunde.
Бє(з)студствую. Impudenter me gero. Im¬

pudentia vtor.
Без сумнѣніА. Sine dubio. Procul dubio.

Без ума. Sine mente.

Безумнѣ. Dementer.
Безумный. Amens. Stult(us), Mente

carens.

Безуміе. Amentia. Dementia.
Безумствую. Insipio. Insipiens [1].

1 Помилка, треба б&(з)срамї£, пор.
Б&(з)срамї&, бъ(з)студство, див.

«Лексикон словенороський Памви Беринди»,
К., 1961, стор. 6. Далі Бер.

Безуспѣшный //
Безуспѣшный. Tardus. Lent(us). Infero-

tinus1.
Без успѣха. Tarde. Lente.

Безустный. Inorus.

Бе(з)«твѣт(е)нъ2 *. Non habens responsum
Бє(з)честїе. Infafmjia. Ignominia. iDe]-

dec(us). Contumelia. Inhonestamentum.
Бе(з)честный. Inhonoratus. Infamis. Con¬

tumeliosus. Inhonorus. Ignominiosus.
Бє(з)чєствую. Honore priuo. IgnominifaJ

affitio. Infamia noto.

БєЗчєстно. Ignominiose.
Бе(з)чинствую. бє(з)чйню. Inordinat(us)
sum. Ordinem non seruo Inco(m)po-
site me gero.

Бє(з)чиннй) Inordinate. Pra(e)postere.
Бе(з)чинный. Inordinatfus). Pr[a]eposte-

rus.

Бє(з)чинїе. Inordinatio. Perturbatio
ordinis. Status inordinatus.

Безчисленный. Innumerabilis.
Innumerus).

Безчисленно). Innumerabiliter.
Бе(з)чистотный. Inmundus. Impicus8.
Бе(з)человѣчі'е. Inhumanitas Crudelitas

Feritas. Atrocitas.
Бе(з)человѣчіи. Inhuman(us)

Truculentus. Ferox. Atrox. Immanis.

Бе(з)человѣчествую. Inhumaniter plrjo-
cedo. Crudeliter me gero.

Бе(з)человѣчнѣ. Inhumane. Crudeliter.
Бе(з)язычный- Elinguat(us). Elinguis.
Бє(з)<вбразїє. Deformitas.
Бе(з)о)браЗный. Informis. Deformis.

Nulla forma pra(e)ditus.
Бе(з)собразую. Deformo.

Бе(з)шбѣдный. Impransus.
Бе(з)(оружный. Inarmis.

Бє(з)кочю4 *. Bilbio.
Бєлкотанїе. Sonitus amphor(a)e bilbien-

tis.

Бєрвно. Trabs. Trabes. Tignum.
Бервнко. Trabecula.
Бервняный. Trabicus. Trabalis.

Береза. 'Betulletum. Silua betulla(e).
Бе(з)смертный. Immortalis.
Бе(з)смєртїє. Immortalitas.

Бе(з)смертнѣ. Immortaliter.

1 Можливо, треба Infortunatus, пор.
«Лексикон латински(й)». Далі ЛЛ.

2 В оригіналі кінець -т(ъ)нъ
виправлено з -тный.

8 Можливо, треба Impius, пор. ЛЛ.
4 Помилка, треба Б&(л)кочю, пор. ниж¬

че, а також Biblo, ЛЛ.
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Бе(з)порбчна). Immaculate. Intaminate.
Бе(з)порочный. Immaculat(us). Inconta¬
minatus. Impollutus.

Бесѣда. Homilia. Colloquium. Commer¬
tium. Conuersatio.

Бесѣдую. Colloquor. Confabulor.
Commercium habeo cum aliquo.

Бесѣдникъ. Conuiua. Colocutor.
Бі
Бїю. Verbero. Percutio. Ca(e)do. Ferio.
Бїенїе. Verberatio. Percu[ss]io.
Бїєньїй. Exceptus.
Бїю палицею. Ca(e)do baculo. Fuste

multo.
Бїю ногою. Calce pusio.
Бїю пцстїю Pugno percutio.
Б іетъ зегарь илй оролой. Sonat horolo¬

gium
Бїють мл. Vapulo.
Би
Билєнь у молотила. Verber flagelli

frumentarii'.
Бирка Calculus.
Бирокъ йгранїе. Ludus calculorum.
Бисеръ. Gemma. Margarita. Vnio.
Бисерный. Gemmeus.
Бисерна матица. Concha. Cochlea

margaritifera.

Бисерный шаръ. Bdellius color.

Бисерникъ. Gemmarius.
Бичилно) Manubrium flagelli.
Бичю. Во. Boo ras rare.

Биченїе. Boatus.
4 Бичь //

Бичь. Flagellum. Scutica. Flagru(m).
Бичую. Foris ca(e)do.
Бичовникъ. Flagellator.
Бла
Благъ. Bonus. Probus. Rectus.
Благоволеніе. Bona uoluntas. Benefa¬
ciunt

Благоволителный. Beneuolus. Compla-
ce(n)s.

Благоволеніе бжїе. Dei placitum.
Благоволю. Complaceo. Assentior. Con¬

sentio. Bene afficio erga aliquem.
Блговолителнѣ.

4
Beneuole.

Благовоспрїємлю. Beneuole accipio. Grato
animo suscipio.

Благовременный. Opportunus. Tempes-
tiuus.

Благовременность. Opportunitas. Tempes-
t iuitas.

Благовременнѣ. Opportune. Tempes-
tiue.

Благоврємєнствую. Opportunitatem habeo.
Благовѣрі'е. Bona fides.

Благовѣрный. Bona fide pra(e)ditus.
Fidelis

Благовѣстіе. Bonu(m) nuntium.
Euangelium. L(a)etum atq(ue) faustum
nuntium.

Благовѣствующіи. Euangelizans.

Блговѣствую. Bonum affero. Bona nu(n)-
tio.

Благовѣститель. Euangelista. Boni
nuntii allator.

Благовѣствованіе, блговѣіцені'е. Bona
annuntiatio

Благоговѣніе. Religio. Pietas in deum.
Благоговѣйный. Religios(us). Pius in

deu(m). ,

Благоговѣннѣ. Religiose. Pie.

Благоговѣнствую. Religiose me gero in

deum. Religione teneor.

Благодареніе. Gratiarum actio. Grates.
Grati animi significatio.

Благодарный. Grat(us). Beneficii memor.

Благодарю, блгодарствую. Gratias ago.

Gratu(m) me ostendo.

Благодарстве(н)нѣ Grate.
Благодатєль. Bonorum dator.
Благодателнїца. Bonorum datrix.
Благодатный. Gratiosus.
Благодать. Gratia. Beneuolentia. Stu¬

dium.

Благодарственъ. Felicem diem aduehens.

Благоденствіе. Felicitas. Dies bonus
suuessus1.

Блгодєнствуєт мї ca. Res mihi ex animo

suscedunt.

Благодушіе. Animi pra(e)stantia.
Fortitudo. Animositas.

Благодушный. Animos(us). Strenuus.

Благодушнѣ. Animose. Forti animo.

Благодушествую. Bono animo su(m). Ani¬
mosus sum.

Благодѣтель, блготвбрецъ. Benefactor.

Благодѣті'е. блготворєнїє. Beneficentia-
Bonorum2 affectio.

Благодѣю. блготворю. Bene facio alicui.
Beneficia confero in aliquem.

Благоденство. Benefitium. Benefactu(m).
Благодѣиствую. блгодѣлаю. Bene operor.
Bonum fatio.

_

Благоимство. блгоимѣнство. Bonus ha-

bit(us). Bona corporis dispositio. Bona
totius corporis symmetria.

Благоимный. Bene habitus.

1 Можливо, треба Successus, пор. ЛЛ.
2 В оригіналі початкова літера в цьому

слові кирилична.
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Блгоимствую. Bene sum habituatus.

Благоискусенъ. Bene peritus. Expertus.
Versatus. Vsu longo experitatus. Vsu
eruditus.

Благоискуство. Peritia. Experientia
Prudentia. Gnafrjitas.

Благоискуствую. Bene expert(us) sum.

Bene calleo.
5 Благо- /z

Благоключимый. Vsui accommodatus.
Благоключимѣ Commode. Vtiliter.
Благоключимство. Facilis usus. Vtendi

facilitas. Commoditas.

Благоключимствую. Commodis afficior.
Commode tractor.

Блголѣпі'е. Decor. Species decora.
Благолѣпный. Decorus. Perdecorus. De¬

core eximius. Decora facie.
Благолѣпно) Decore Elengater. Spe¬

ciose.
Благолюбецъ. Boni animans. Bonoru(m)

diligens. Bonorum amator.
Благолюбіє. Dilectio. Boni amor.

Благомнимый. Bona(e) existimationis
homo.

Благомощїє. Facultas. Facilitas.
Possibilitas.

Благомбщный. Facile potens.
Благомбщно). Facile potenter. Valenter.

Благонарочитый. Generosus1. Ingenu(us).
Celebris.

Блгоначалїє. Boni pri(n)tipiu(m).
Благонравный. Plitice cu(m) qufajdam
moru(m) probitate.

Благонравіе. Bonitas seu probitas mo-

ru(m). Polities.

Блгонравствую. Bonos mores exerceo.

Bonis moribus ornor.

Благоплемённый. блгоро(д)ный. Nobilis.
Nobili sanguine natus.

Благоповиновённый. Qui facile paret.
Facile obsequens. Obfojediens.

Благоповиновёні'е. Ob[o]edientia. Obse-
quiu(m).

БлагоповинуюсА. Facile ob[o]edio.
Obsequor. Obtempero.

Благополучаю. Feliciter mihi succedit.
Faueftl mihi fortuna. Prospera fortuna
utor.

Благополученїє. Felicitas. Felix succes-

s(us). Bona fortuna.

Благополучный. Felix. Auspicatus.
Fortunamus). Prosperus.

1
Перед цим словом в оригіналі

закреслено помилкове Valenter.

Благопострадаю. Afficior beneficio. Genio
indulgeo.

Блгопотрёбный. Vtilis. Perutilis.
Conducibilis.

Благопотрёбнѣ. Vtiliter. Commode.

Благопотрёбность. Vtilitas. Emolumentum.
Commodum. Fructus

Благопривѣтствую. Gratulor. Gratifi¬
cor Dico bona uerba.

Благоприв Ьтствованїє. Gratulatio.

Блгопривѣтствованный. Gratulabundus.
Благоприсѣдителный. Assidu(us) Conti-

nu(us). Dili?ens.
Благоприсѣдйтелствую. Continenter

alicui operi incumbo. Insideo.
Благоприсѣдитель. Assiduus alicuius

operis. Assessor.

Благоприятїе. Bona susceptio. Accepta-
b i 1 itas.

Блгопрі ятный. Acceptabilis-
Благоразуміе. Ponus intellect(us). Bona

ratio. Intellicentia.

Благоразумный. Rationalis. Ratione
pra(e)ditus. Rationis particeps

Благоразз'мнѣ Rationabiliter.
Благоразумѣваю. -io-. Bene intelligo. Ani¬
maduerto. Sentio. Pruideo.

Благоро(д)ный. Nobilis. Pra(e)stanti ge¬
nere orftjus. Nobili sanguine natus.

Благородіє. Nobilitas. Prosapia(e) cla¬
ritudo. Natales clari.

Благородіемъ вєличаюсА. Nobilitate
natalium glorior.

Благорѣчивъ. Facundus. Eloquens.
Facundia affuens.

Благорѣчіе. Facundia. Dicendi facultas.

Благосёрдый. Forti animo uir.

Блгосерднѣ. Animo pra(e)senti. Alacriter.

Благословлю. Benedico. Bene precor ali¬
cui.

6 Блгосло- //
Благословёніе. Benedictio.
Благословенный. Benedictus. Bona mente

pra(e)ditus. Iudiciosus Discernens.
Discretus.

Благостоянїє. Constantia.
Благостьінный. Beneuol(us). Bonitate

co(n)decoratus. Probus.

Благостынствую. Bonitatem perago. Pro¬
bitate efficio.

Благостьінд. Bonitas. Probitas.

Благостражду. Facile patior.
Благострастный. Facile patiens.
Благострастїє. Facilis iniuriarum per¬

pessio.,Facilitas patiendi.
Благоувѣтливый. Placabilis. Expiabitis.
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Exorabilis.
Благоувѣтливость. Placabilitas.
Благоугождаю. Placeo. Libenter acqui¬

esco.

Благоугодйтелный. Placendus.

Благоугодный. Placit(us). Grat(us). Bene

place(n)s.
Благоумїе. Bona mens.

Благоумный. Bona mente insignitus.
Благоутварный. Monilibus condecora¬

tus. Insignitus.

Благоутишїе. Tranquillitas. Serenitas.
Sudum.

Благоутишный. Bene tranquillus. Se-

ren(us).
Благоуханіе. Bonus odor. Fragrantia

suauis.

Благоуханный. Bene olens. Odorifer. Suaue

olens. Odoratus. Fragrans.
Благоухаю. Bene oleo. Fragro. Suauem

odorem ex[sjpi[r]o.
Блгоухищренный. Prudens. Solers.

Ingeniosus. Discretus. Perspicax.
Благоухищреніе. Solertia. Prudentia.

Sagacitas.
Благочестіе. Pietas. In deum religio.
Благочестйвый. Pius. Religios(us). Reli¬

gioni deditus.
Благочестйвѣ. Pie. Religiose.
Благочєствую. Pie colo deum.
Благоязьічїє. Facundia. Suauitas ser¬

monis. Recta loquendi facilitas.

Благоязьічный. Di[s]sertus. Facundus.

Благоя(зы)чес(т)вую. Facund(us)1. Di[s]-
sertus sum.

Благообразный. Forma decorus.
Speciosus. Egregius. Formosus.

Благообразіе. Pulchra forma. Species
decora. Bona forma.

Блаже'нный. Beatus.

Блаженнѣ. Beate.

Блаженство. Beatitas. Beatitudo.

Блажу. Beo. Beatum pra(e)dico.
Блаженствую. Beatus pra(e)dicor. For¬

tunatus iudicor.
Блазненный. Fallax. Seductor. Circu(m)-

uector. Fraudator. Sycophanta.
Deceptor.

Блазнь. Scandalum. Offendiculum.
Offensio. Imitatio vitiosa.

Блазнкк Scandalizo. Scandalum affero.
Блазнюсд. Tangor. Exemplo alicui(us).
Блажненїє
Бле
Блевотина. Vomitus.

1 В оригіналі виправлено з Facundia [?].

Блескъ. Nitor :oris. Color.
Блею. Balo.
Блєщсюса. Fulgeo. Splendeo. Mico.

Блещанїе. Fulgor. Splendor.
Блещащїй. Fulgens. Splendidus.
Бли
Блйжнїй. Proximus. Vicinus.
Блйзъ. Prope. Proxime.
Близкій. Propinquus. Vicinus.
Близкость. Propinquitas. Vicinitas.
Близнецъ. Didymus.

7 Бли(з)нята //
Близнята. Gemelli fratres. Gemini.
Блистаніе. Fulgor. Splendor. Nitor.
Блистаюсд. Corusco. Fulgeo. Mico. Niteo.

Splendo.
Блу
Блудъ. Fornicatio. Scortatio.

Блуднйкъ. Fornicator. Scortator.
Блакйтный. Ca(e)rulus.
Блам футра. Con[t]extus. P|e]llium.
Блато. Lutum. Ca(e)num. Limus.

Блуднйца. Meretrix. Lupa. Scortum. Pros¬
tibulum.

Блудйлище. Lupanar. Ganeum. Fornix.

Блудный. Meretrici(us). Libidinosus.

Блуднѣ. Libidinose.

Блудъ, блуженїє. Error. Erratum. Me(n)-
du(m).

Блудный. Erraticus. Errabundus.

Блудящій. тю(ж). Erroneus.

Блужу. Erro. Vagor. Oberro.
Блѣ
Блѣдый. Pallidus.
Блѣднѣю. Pallesco. Exalbesco.
Блѣдость. Pallor.
Блю
Блюдо. Patina.
Блюдечко. Patella. Scutella.

Блюду. Seruo. Conseruo. Obseruo.
Блюденіє1. Obseruatio.
Блюститель. Conseruator.
Блюю. Vomo.
Блядь. Spurius. Illegitimi tori filius.

Nothus.

Блядёніе. Garrulitas. Futilitas.

Nugacitas.

Блядгівый. Garrul(us). Blatero. Nugax.

Бляду. Garrio. Blatero. Nugor.
Блйха. Lamina. Effutio.

Блйхарь. Bractearius.
Блйшка. Bractea.
Блядослбвный
Бо

1 В оригіналі перед літерою д
закреслено ж.
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Бо. Nam. Enim. Etenim. Quia. Quoniam.
Бббъ. Faba. Fabulum.
Бобовый. Fab[a]gin(us). Fabalis.
Бобовины. Fabale. Fabalis. Stipula.
Бобръ. Fiber. Castor.

Бобровый. Fibrinus.

Бгъ. Deus.

Богоборецъ. Cum deo pugnans.
Богоборство. Cum deo pugna.
Богоборетвую. Cum deo certo. Pugno.
Богобоязненъ. Deum timens.
Боговйдецъ. Deum cernens.

Боговилѣніе Diuina uisio.
Боговйдный. A deo uisus. Ite(m) diuina

fortuna pra(e)ditus.
Боговолшебникъ. Diuinitus vaticina(n)s.
Боговраждованїє. Dei inimicitia.

Боговреждённый. A deo l(a)esus.
Богогнѣвіе. Ira diuina.

Богоданный. A deo datus.

Богодарованный. Diuinitus donatus.
Богодарованіе. Djuina donatio.
Богодвйжимый. A deo motus.

Богодухновенный Diuinit(us) afflat(us).
Богодѣланный. A deo elaboratus.

Богожертвенъ. Deo immolatus. Sacrifi¬

catus.
Богозванный. A deo uocat(us).
Богозданный. A deo a(e)dificatus.

Богознаменіе. Signum diuinit(us).
Богоимєнїе Diuina appellatio.
Богокорчемні къ. Rerum diuinarum caupo.

8 Бгоглаголю(щ)- H

Боготіагблющїй. Diuina loquens.
Богол ^пный. Deo conueniens.
Боголѣпнсо Deo conuenienter. Ut deu(m)

decet.

Боголюбецъ. Dei animans.
Боголюбный. Deo carus.

Богослужйтєль. Dei minister."
Богомысленный. Contemplator. Rerum

diuinaru(m) indagator.
Богомудрый. Diuina sapiens.
Богомудрую. Diuina sapio.
Богомудрїе. Rerum diuinarum sapie(n)-

tia.

Богомужный. Dei uirilis.
Богоначалїе. Dei principium.
Богоначалный. A deo principatus.

Богонаученный. A deo doctus.
Богоненавистный. Deo odios(us). Inui-

sus.

Богонбсный. Deum ferens.
Богоносецъ. Deifer.

БогоношусА. A deo feror.

Богонбсїе. Dei gestatio.
Богоподобный. Deo similis.

Богоподражаю. Deum imitor.
Богоподражаніе. Dei imitatio.
Богоподражатель. Imitans deum.
Богопослушливъ. Deo ob!o)ediens.
Богопопранный. A deo consultatus.

Богопреданный. A deo traditus.

Богопріимецъ. Deum suscipiens
Богопровѣщанный A deo pronu(n)tiatus.
Богорадованный. Diuina la(e)titia ges¬

tiens.

Богоразумїе. Dei cognitio
Богородица Dei genitrix. Deipara.

Богорождєнїе. Dei natalis

Богорожденъ. A deo genitus.
Богословъ Theologus.
Богословскій. Theologicus.
Богословїа. Theologia.
Богослбвлю. De diuinfijs rebus discero.

Боготвбрецъ. Dei fictor.
Боготочный. A deo profluens.
Богоубѣждённый. A deo impuls(us).
Богоугодный. Deo placens.
Богочадїе. Diuina soboles.
Богочастїе. Dei pars.
Богочеловѣкъ. Qui deus simii et homo

est.

Богочестйвый. Pius in deum. Religios(us).
Богочёстіе. Diuinus cultus.
Богочествую. Deum colo
Богочтйвый. Diuino honore colendus.

Богочту. Deum honoro.

Богочестный. A deo honoratus

Богообразїє. Conformatio dei

Богоявленіе. Apparitio dei.

Богоявленный. A deo manifestat(us).
Богоязыченъ. DiuinS linguS loquens.

Бодєнїе. Punctio. Stimulatio. Ictus

Бодецъ. Stimulus. Calcar
Бодливый. Pungens Stimulans.

Боду Ico. Pungo Stimulo. Conferio
Peto.

Боднарь. Victor Doliarius

Бодрость. Vigilantia.
Бодрый. Vigilans.
Бодрствую. Vigilo. Vigilias agito.
Божіе дрёво. Abrotonum.
Божество. Diuinitas.
Божественный. Diuinus.
Божки домовій поганстїи. Penates. La¬

res. Dii penetrales.
Божнйца. Delubrum.

Ббзъ древо. Sambucus.
Бзовый. Sambuceus
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Бокъ. Latus.
Боклагъ. Lagena lignea.

9 Болѣ(з)нь //
Болѣзнь. Dolor. Animi crutiatus. Mor-

b(us). Aegrotatio. Infirmitas.
Болѣзную. Doleo. M(a)ereo. Infirmo.

A^grofto].
Болѣзный. Aeger. Aegrotus.
Болѣзноврачь. Aegrorum curator.

Болѣзнонбсный. Morbidus. Morbum fe-

re(n)s.
Болѣзнотяжкій. Morbo grauatus.
Болїй. вящшїй. Maior. Natu grandior.
Болма. Magis. Plus. Amplius.
Борба. Lucta. Pal[a]estra.
Боргую. Fidem do alicui. Uendo pecunia
non pr(a)esenti.

Борецъ, боритєль. Luctator. Pugil. Pa-

l[a]estrites.
Бореніе. Luctatio.

Боръ. Sylua pinea. Pinetum.

Борона. Occa.

Боронникъ. Occator.

Бороною. Occo. Subigo glebas.
Боргосд. Luctor. Digladior. In arenam

descendo

Ббсый. Discalceatus.
Босыми ногами хожу. Nudis pedibus

incedo.

Ботѣю. Pinguesco. Crassesco. Saginor.
Ботѣлый. Pinguis. Opim(us). Incrassat(us).
Ботѣлость. Pinguedo. Incrassatio. Sa¬

gina.
Бохма. Prorsus. Penitus.

Боюса Timeo. Metuo. Formido.

Боязнь. Timor. Metus. Formido.

Боязный. Timidus. Pauidus. Formidolo¬
sus.

Бра
Брада. Barba.

БрадУ ращУ. Barbam nutrio.

Брадоносїе. Gestatio barba(e).
Брадатый. Barbatus.

Брадавка. Verruca.

Брадавчастый. Verrucos(us).
Брада брита. Barba derasa.

Бразда. Sulcus.

БразджУ. Sulco.

Браздна. Aruum.

Бракъ. Nuptia(e). Matrimonium.
БрачюсА. Vxorem duco. In uxore(m)

nubo.

Брачный. Nuptialis. Coniugalis.
Брачный пиръ. Nuptiale epulum.
Бракокра(д)ца. Fur nuptiarum.
Браку искусймаА. Marita.

Браку искусный. Vxoratus.
Браку неискусимый Coniugii expers.
Бракъ творіб. Nuptias celebro.
Бракотворитєль. Nuptiarum instructor.

Брань. Bellum. Militia.

Брань во(з)двизаю. Bellum excito :moueo.

Браноначал никъ. Dux militiae belli.

Бранный, ратный. Bellicus. Militaris.

Bellicos(us). Hostilis. Inilmjicus.
Братъ. Frater.

Братъ єдньіа матере. Frater uterin(us).
Братъ родный. Frater german(us).
Братовал. Fratria. Vxor fratris.
Братанка. Filia ex sorore.

Братанокъ. Filius ex sorore.

Братоубійца. Fratricida.

Братоубійство Fratricidium. Ca(e)des
fratris.

Братство. Fraternitas.

Братскій. Fraternus.

Братствую. Fraternitatem exerceo colo.

Брашно. Cibus. Esca. Alimentum. Edu¬

lium. Obsonium.

Брашенъ. Edulis. Esculentus.

Брегъ морскїй. Littus.
10 Брегъ //,

Брегъ рѣчный. Ripa. Margo fluminis.
БрєгУ. Custodio. Vigilo. Excubias ago.

Бреженіе. Custodia. Excubia(e).
Брезелѣа древо. Brassilicum lignum.
БрёмА. Onus. Pondus. Sarcina.
Бремянный. Grauis. Oneros(us). Pondero-

s(us).
Брємєната. Pra(e)gnans femina.

Брєнїє. Lutum. Ca(e)num.
Бренный. Ca(e)n[o]sus. Limosus. Luteus.

Бречка. Mustum triticeum. Ceruiscar[i]-
u(m).

Бреду. Vado. Transeo fluuium.
Бри
Бргідость. Abominatio. Nausea.

Fastidium.
БрйжусА. Abhorreo. Abominor. Auersor.

Detestor.
Бренїе1. Rasura. Tonsura.
Бритнйкъ. Rasor.
Бргітый. Rasus.
Брйю. Rado. Tondeo.
Бричь. брйтва. Nouacula.
Бро
Бровь. Supersilium.
Брбваръ. Officina cereuisiaria.
Бродъ. Vadum.

1 Треба бригніъ [?J.
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Брозда. Frenum. Capistrum.
Броздаю кона. Freno equum. Iniicio

frenum equo.

Броздань. Frenatus.

Броздонбсецъ. Freniger.
БронА. Arma.

Броноборецъ. Armis pugnans.
Бронникъ. Armorum faber.
Брононошу. Arma gesto :gero.

БросквйнА древо. Persica arbor.

Бросквйнный плодъ. Persicu(m) malum.
Nux persica

Бру
Бру(Д). llluuies. Squalor. Pe|d]or.
Брудный. Squalidus. Squaloris plenus.
Брл
Бряцало. Tinnimentum. Tintinnabu-

lu(m).
Бряцаю. Ti|nn]io. Tintino. Tintinnio.
Бы

Бываю. Sum. Fio. Et existo.
Бьіл'е. Herba.

Быстръ. Rapidus. Celer. Velox.
Бысѵрина. Rapiditas. Celeritas.
Бысгроточный. Rapide fluens.
БѢ
Бѣгаю. Curro. Cursito. Meo.
Бѣгаю скоро. Cursu тагпо feror. Volo.
Бѣг-ілецъ. Cursor. Ambulator. Erro. Mul¬

ti lagus.
Бѣгь. Curs(us). Curriculu(m).
Бѣгунка простад. Lienteria. Diarrh(a)ea.

Profluuium. Resolutio alui.

Бъгункою болѣзнующій. Lientericus1.
Бѣгунка кровавад. Dysenteria.
Бѣгункою кровавою болѣ(з)нующ ій.

Disefntericjus.
Бѣгунку уставлйю. Aluum co(m)pesco.

Бѣд^1. Va(e). Miseria. Calamitas Affic-

Jio.
Бѣдный. Miser. Calamitosus. Affictus.
Бѣднѣ. Calamitose. Misere. Misera(n)dum

in modum.

Бѣдство. Miseria. Infelicitas. Calamitas.

Бѣдствую. Miseria [p]remor. Calamitate
afficior.

Бѣжденіе. Necessitas. Compuctio2.
Coactio.

Бѣжд^. Cogo. Necessito. Compello.
Бѣжу. Fugio. Ter[g]a do fug(a)e.

H Бѣгство. Fuga //
Бѣлый. Albus. Candidus.
Бѣлявый. Subcandidus. Subalbicans. Al¬

bidulus.
Бѣлочермный. Alborem rubori admixtum

Rabens.
Бѣлость. Albedo. Albor. Candor.
Бѣліб. Dealbo. Album reddo. Candido.
Бѣліб на сблнцы. Inlsjolo.
Бѣлю лицё. Mentior colorem fu[c]o.
Бѣлѣю. Albesco. Albeo. Candesco.
Бѣлило. Cerussa. Melinum. Lomentum.
Бѣлйлникъ. Dealbacio candidans uestes.
Бѣлйлница. Solafrjium.
Бѣлмо во бцѣ. Albugo.
Бѣлокъ во оцѣ. Album oculi.
Бѣлокъ в(ъ) яицьѴ Albumen. Candidum

oui.

Бѣлозоръ рьіба. Gyrofal[c]o.
Бѣсъ. Da(e)mon.
Бѣсовъ. Da(e)monicus.
Бѣсноватый. Da(e)monic(us). А da(e)-
mone obsessus.

БѣснуюсА. Inoamo*. Furrore corripior.
Fur(i)o.

В
Ваблю. Illicio. Allicio. Perlitio. Iniuto.
Вабленїє. Illectus. Perliuelatio.
Бабникъ. Allector. Illex.

Важду на кого. Defero aliquem. Auersor

aliquem. Crimine re[u]m facio aliquem.
Litem intendo alicui.

Важденїе. Accusatio. Delatio.
Criminatio falsa.

Вадущїй. Delator. Accusator.

ВаляюсА. Volutor.
Валяніе. Volutatio.

1 В оригіналі ця стаття повторюється

двічі підряд.

Валйнїя мѣсто. Volutabrum.
Варваръ. Barbarus.

Варварский. Barbaricus. Agrestis.
Inhumanus. Ferus.

Варварствую. Barbarum reddo. Barbarizo.

Варварогласный. Barbariloquus.
Варіб. Coquo. Coquino. Coquinor.
Вареніе. Coctura. Coctio.

1 Остання літера в оригіналі наче

виправлена на а.
2 Треба Compellatio, пор. ЛЛ.
9 Можливо, треба Insanio, пор. ЛЛ.
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Варйный. Elixus. Percoctus.

Варйво. Olera. Legumina cotion' idonea.

Варйстый. Coctilis.

Варникъ. пова(р). Coquus. Magirus
culinarius.

Варница. Culina. Coquina
Bapexa. Trua. Trulla.
Варяю. Expecto. Pr(a)estolor. Opperior.
Варянїе. Expectatio.
Варянъ. Expectatus.
Варъ. Aestus solis ardor. [FJeruor.
Варный. [FJeruidus. F[l]agrans. Aestu¬

osas). Feruens
Василискъ. Basiliscus.
Василкй s&nie. Basilia.
Васнь. Inimitita(e) tafc]ita(e) e(t) occul-

ta(e>.
Васню. Inimico. Inimit[ci]ti[a]s contraho.
ВаснюсА. Inimicor. Inimititias contraho
cum aliquo.

Васнйвый. Facilis capessendis inimitijs.
Ватъ. Cadus.,Dolium.
Вашестранъ. E uestro solo oriund(us).
Вашь. Vester.
Ваяю. Cauo. Excauo Sculpo. Ca(e)lo.
Ваянїе. Sculptura. Ca(e)latura.
Ваятель. Sculptor. Ca(e)lator.
Вдбвый. Viduus uir.

12 Вдова //
Вдова. Vidua.

Вдовство. Viduitas.

Вдовствую. Viduor. Vitam uiduu(m) dego.
Вдовствованїе. Viduatio.
Вдохновеніе. Inspiratio Insufflatio.
Be
Ведро. Serenitas. Serenum. Sudum.
Ведряный. Aspicus1. Ludus.
Ведрую. Sereno.

Вездѣ. Vbiq(ue). Vbiuis.
Велблюдъ. Camelus. Dromas rdis.
Велблюдникъ. Camelarius.
Велблюжїй. Camelinus.
Велблюдъ2. Rudens. Funis.
Велик9лѣпный. Magnificus.
Велел^пный. Decorus.

Велелѣпота. Magnificentia. Decor.

Великолѣпнѣ. Magnifice. Decore.
Велѣніе. Imperium.
Велій. Iubeo. Impero.
Велйтель Imperator.
Велерѣчівый. Multiloquax. Multiloqu(us).

Futilis.
1 Можливо, треба Apricus, пор.

Apricus. ЛЛ.
2 Очевидно, треба в&лбддъ, пор. rudens,

ЛЛ.

Велерѣчіе. Multiloquiu(m). Loquacitas.
Garrulitas.

Велерѣчивѣ. Verbose. Verbosus.
Велерѣчюю. Multa loquor. Garrio.
Вєлїй. великій. Magnus. Ingens. Gran¬

dis. Spatiosus.
Вєлйчєство. Magnitudo.
Величавый. Magnificus. Magnas rtis.
Величаю. Magnifico. Honorifico.
Величаніе. Magnificatio. Magnificentia.

Maiestas.
Великодушный. Magnanimus. Animo

magno e(t) excelso pra(e)dit(us).
Вєлйкодушество. Magnanimitas.

Magnitudo animi.
Великодушествую. Excelsum animum

gero.

Великому(д)рый. Magna sapientia pra(e)-
dit(us). Ornatus. Conspicuus.

ВеликомуГд)рствую. Magna sapio.
Велможа. Potens. Pr(a)epotens. Magn(us).
Велми. Valde. Vehementer. Magnopere.
Maxime.

Вепрь. Aper.
Вепрь домовый. Porcus.

Вепрь дйкїй. Aper.
Вепрь кормный. Porcus saginatus.
Веприкъ. Porculus. Porcellus.
Вепрйна. Porcina.
Вепревый. Porcin(us). Aprin(us).
Вервь. Funiculus.
Вергаю. lacio. Proijcio. Iaculor.
Вержєнїе. laetus. Coniect(us). Iaculatio.
ВерЇА Pessulus. Repagulum. Obex.
Верйга на ноги. Compes redis. Pedica(e).
Верйга на руки. Manic(a)e.
Верста. Quinta pars mi[l]liaris.
Вертепъ, пещера. Specus. Spelunca. Cauer-

na. Antrum.

Вертоградъ. Hortus.

Вєртоградарь. Hortularius. Olitor,
'

Вертоградный. Hortensis, Olitorius.
Верхъ. Summum. Vertex. Fastigiu(m).
Верхъ мѣры. Cumulus.

Верхъ горъ). Iugum montis.

Вершю. In uerticem attollo. Fastigio.
Consummo.

Верховный. Supremus. Pr(a)cipuus. Co-
ryf(a)eus.

Вєршба. вершитба1. Tritura.

Верш^. молочю. Trituro. Tribulo.

Frumenta baculis excutio.

Веселослбвный. Hilari uoce loquens.

1 Частину слова вер- в оригіналі
написано латинськими літерами (ver-).
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Веселую. Gaudeo.
Весна. Ver.

>3 Весненый //
Весненый цвѣтъ Vernus flos.
Весненое времд. Vernum tempus.
Весь. Rus. Pagus. Vicus.

Веснйкъ. Rusticanus.

В(ъ)весь. Omnis. Totus.
Веселіе. Gaudium. La(e)titia. Exulta-

tio.
Веселый. Hilaris. La(e)tus. Ama(e)nus.
Вєсєлюса. Gaudeo. Letor. Exuito.
Веселовидный. Gratus oculis.

Весело зрю. Profero gaudia oculis. Ex¬

plico frontem.
Весма. всячески. Omnino. Prorsus.

Penitus.
Вєтхїй. Vetus. Priscus. Antiquus. Ve-

ftujstus.
Ветхость. Vetustas. Antiquitas.

Вечєрд. Ca(e)na. Ca(e)nacula.

Вечєрйю. Ca(e)no.

Вечерникъ. Ca(e)naculum.

Вечеръ. Vesper. Vesper(us).

Вечерный. Vesperin(us).
Вечерѣетъ. Vesperat. Vesperascit.
Вещество. Materia.
Вещь Res. Atateria.
Вещественный Materialis.

Вєщєствую. Materior. Macotligo.
Вещь, паки глєтсл. Negot[iju(m). Occu¬

patio
Вжигаю. Accendo. Infla(m)mo.
Вз
Взысканіе. Inuentio. tnq[ui]sitio.

Indagatio.
Взыскаю. Inuenio. Reperio. Inquiro.

Indago. Scrutor.
Взысканный Inuent(us). Repert(us).

Inquisitus.
Взимаю. Tollo. Deleo.

Взущаю. Ausam1 fprae]beo ad aliquid.
Ви

Видъ. Species. Forma. Facies.
Видный. Spetialis.
Видѣніе. Visus. Aspe[c]tio.
Видитса. Videtur.

Видѣніе. Somnium.

Вижду. Video. Intueor. Aspitio.
Вилица. Vncus. Harpago. Fuscinula.
Вина. Causa. Ratio.
Винйтелный. Causat(us). Accusatus. Ac-

cusatiuus.

1
Потрібно Ausum, nop. Ausum, ЛЛ.

Виную кого. Causolrj. Accuso. Condemno.
Verto alicui uitio cfujlpa(e). In crimen
uoco.

Виновность. Culpa. Vitium. Noxa. Crimen.
Винный. Reus.
Вино. Vinum. Merum. Temetum.
Винный иматєль. Vindemiator.

Вино емлю. Vindemio.

Виноградъ. Vinea.
Винныи гроздъ. Palmes.
Виннад лоза. Vitis.

Винарь. Vinitor. Pampinator.
Винарскъ. Vinarius. fOeJnopola.
Винарскїй. Vinitori(us). Vineaticus.

Виночерпатель. Pocillator. Pra(e)gus-
tator.

Витаю, гощю. Diuersor. Hospitor.
Вйхорь. Turbo onis
Bk

ВкореняюсА. Radices ago. Radicor.
Mitto radices. Radicesco.

Вкоренєнїе
Вкорененный. Radicatus.
Вкушаю. G[u]sto. Libo. Primis labris

attingo.
Вкушєнїе. Gustatio. Libamentum.
Вкупородный. ... . . . .

Вкупочинный
Вл
Влага. Gumor1. Vligo terra(e). Halit(us)

terr(a)e. Exhalatio nebulosa.
14 Влага-//

Влагалище. Repositoriu(m). Marsupium.
Loculus. Pera.

Влагу. Humeo. Humesco. Madesco.

Влажу. Humesco. Madefacio. Vaporo.
Exhalo.

Влажный. Humidus. Humens. Humectus.

Vliginosus.
Владыка. Domin(us). Dominator. Her(us).
Владычество. Satrapia Imperium. Domi¬

nium.

Владычествую. Dominor. Impero. Sum-

man imperii teneo. Obtineo resnu(m).
Владычествовані'е. Dominatio.
Владычица. Domina. Hera. Herois.
Властелинъ. Imperator. Dominator. Dy¬

nasta.

Властєлствую. Potestatem habeo.
Властелинный. Imperatorius.
Власть. Potestas. Dominium. Imperiu(m).
Власъ. Capillus.
Власами (обрастаю. Pelo. Cri[ni]or. Capil-

lor.

1 Тобто Humor.
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Власяный. Cilicinus.
Власяница. Cilicium. Cilicina uestis.
Власистый Capillaceus.
Власопаденіе. Alopetia. Ophiasis.
Власы в но(з)дрнхъ. Vibrissa(e) uel uib-

ruca(e).
Власы притворныА Capillamentum.

Externi crines. Corymbion. Ha[l]ericu-
lu(m)1.

ВлаюсА. Labo. Labasco. Vacillo.
Agitor procellis. Fluctuo. Nuto.

Влаанїє. Fluctuatio. Vac[ ijllatio.
Agitatio.

Влєк£. Traho.
Влеку за власы. Duco aliquem capillis.
ВлєкусА. Trahor.

Влеченіе. Tractus.

Влѣпоту. Conuenienter. Decenter. Merito.
Вливаю. Infundo.
Вливанїє. Infusio.
Bm
Вмѣняю. Puto. Arbitror. Opinor.
Вмѣсто, ради. Pro. Loco.
Вмѣтаю. Inijtio. Conitio. Iniecto.
Вмѣщаю. Capio. Capax sum.

Внєгда. Cum. Quum. Dum. Quando.
Внезапный. Sufbjitus. Subitane(us). Re-

pe(n)tin(us).
Внємленїе. вниманіе. Intentio. Auscu-

latio.
Внемліб. intendo. Ausculto. Diligenter

audio. Adtendo.
Вношу. Infero. Importo.
Внопіенїе. Illatio.

Внутръ уду. Intus.

Внукъ. Nepos.
Внука. Neptis.
Вн)'тренный. Intern(us). Intestin(us).
ВнутрєнняА. Intestina. Viscera interna.
Внушаю. Erectis auribus excipio.
Внѣ. Extra. Foris. Forinsecus.
Внѣшный. Externus. Extrinsecus. Ex¬

traneus.
Во
Вода. Aqua. Vnda. Lympha2.
Вода стоящаА. Aqua reses. Statiua.

Вода живза. Aqua uiua. Perennis.

Вода священнад. Aqua sacra. Benedicta.

Воду черпаю. Aquam haurio. Aquor.
Водникъ, водолѣй. Aquarius.
Водньїй. Aquosus. Aquaticus. Aquatilis.
Воднѣю. Serosum fatio.

1 Тобто Galericulum.
2 В оригіналі в кінці статті ще маємо

woda.

Водоносъ. Hydria1.
Водотечь. Canalis. Vadum. Torrens.

Водопошу. Aquam gero2.
Водоносїе. Aqu(a)e gestatio.
Водохранилница. Aqua(e) repositorium.
Водоважда. Tolleno .onis. Ant[li]a :a(e).
Воднад рать. Naualis pugna Nauale

bellum.

Водо(со)пасенїє3. Distillatio herbarum.

Водка паленад. Aqua stillaticia.
Воєвода. Palatinus. Satrapes. Prefect(us)

regijojnis.
15 Воєво- //

Воєводина. Palatina.
Воєводство. Palatinatus.
Воєвбдичь. Palatinides.
Вождь. Dux. Coryphfajeus.
Вожду. Duco. Ducto.

Вожденіе. Inductio.
Возъ. Currus triumphalis. Ve[h]iculu(m)

triu(m)phale.
Возатай. Auriga. Bigarius. Trigarius.
Возатаиство. Aurigatio. Vectio. Vec¬

tura
Возатаю. Veho.

Во(з)любленный. Dilectus. Charus. Carus.

Ama(n)tissim(us). Vita charior.

Возлюбленїє. Dilectio. Charitas. Amor.

Вознакъ4 5. возовикъ. Curulis equus.
Возбвый. Curulis.
Воинъ. Miles. Marcicola.
Воинъ доброволный. Voluntari(us) mi¬

les. Euocatus miles.

Воинъ легкій. Veles. Miles leuis armatu-

ra(e).
Воинъ новый. Tyro. Neoptolem(us).
Воинъ пѣняжный. Aerarius miles uel

argentarius.
Воинъ худый. Gregarius miles.

Воинъ преднїи. Antesignatus.
Воинъ старый. Veteranus miles.
Воинъ водный. Classiari(us). NaulmaJ-

chiari(us)6.
Воинъ вытрубленный. Exau[c]toratus

miles.

1 Можливо, треба Hydra, пор. Hydra,
ЛЛ.

2 В оригіналі літера g виправлена з h.
3 Помилка, треба водки паленіє чи

водосопаленїе.
4 Можливо, треба Возникъ.
5 В оригіналі літеру ch написано на

березі рукопису замість підкресленої
(знятої) помилкової g в тексті.
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Вбинъ свободный. Immunis miles.
Воинство. Exercitus. Militia bellica. Vci-

tus1 armata hominum caterva.
Воинственный. Bellicosus. Militaris. Pra(e)-

[I]ia[r]is.
Воинствую. Bellum gero. Infero. Moneo.

Certo bello.
Волъ. Bos.

Волуй. Bubulus. Bouillus.

Волуе йго. Iugum boum.
Волостоялїще. Bouile.
Волокъ. Verfrjiculum piscatorum.
Волна. Lana. Vellus.

Волну роблю. Lanam tracto.

Волняный. Laneus. Velleus.

Волняръ. Lanarius. Lanificus.
Волю. Volo. Aueo.

Волєнїє. Volitio.
Вола. Voluntas. Arbitrium.
Вонъ. Foras. Peregre. Longe. Procul.
Вона. Odor. Odoramen. Odoratus.

Вонйю. Olet bene. Fragrat odor.

Вонєнїє. Odoratio.
Воскъ. Cera.

Воща ный. Cereus. Ceratus.

Вощанїе. Ceratura.

Вощ^. Cero.

Вощины. Fa[u]ui expressi. Cera illota.

Воскъ чирвоный. Miltus.
Воскъ с(ъ) смоиіою. Malthana.
Воскъ дѣлаю. Cerifico.

Восхожд^. Accedo. Consce[n]do. Super-
sca(n)do. Scando.

Bn
Впадаю. Illabor. Incido. Irruo.

Вперяю, въскрыляю
Впрягаю. Iungo equum currui.

В(ъ)вѣренный. Concreditus. Commissus.
Traditus.

ВъгнѣждаюсА2. Nidifico. Nidulo.

ВъдворяюсА3. Moror. Immoror. Demo¬
ror.

Въдворен'іе4. Immoratio.

ВъдружаюсА. Adigo. Pa[n]go clau[o]s.
Въдружйнный6. Infixus. Impactus. De¬

pactus.
Въдѣляю. Impono. Inijcio.
Въжделѣніе. Desiderium. Appetitus.

Cupiditas.
Въжделѣнный. Desideratus. Experit(us).

1 Можливо, треба Velites?
2 В оригіналі літеру ъ виправлено з о.
3 Теж.
4 Теж.
6 Теж.

Въжделѣваю. Desidero. Cupio. Concupio.
Въ(з). Loco. Pro.

16 Во(з)браняю //
Въ(з)браняю. Prohibeo. Impedio. Obsto.

Resisto.

Въ(з)браь£ні'е. Prohibitio. Impendime(n)-
tum.

Въ(з)бранйтель. Prohibitor.

Въ(з)бранный. Bellicosus. Pugnans. Mili-

ti(a)e gnatus.
Въ(з)вожду. Leuo. Eleuo. Extollo. Erigo.

Atollo. Subleuo.

Въ(з)вожден'іе Eleuectio. Exaltatio.

Въ(з)вращаю. Reuerto. Redeo.

ВъО)вращаюсд Reuertor. Redeo. Rea(m)-
bulo. Remeo.

Въ(з)вращен'іе. Reditio. Reuersio.

ВъСз)вуза сапбжнад. Corrigia. Loru(m)
tenue.

Въ(з)вѣщеніе. Annuntiatio. Denu(n)tiatio.
Въ(з)вѣщаю. Annu(n)tio Denuntio. Nun¬

tio.

Въ(з)главіе. Ceruical. Puluinar.

Въ(з)гласъ. Promulgatio. Proclamatio.

Въ(з)глашаю. Proclamo. Promulgo. In¬
dico.

,

Въ(з)горѣні е. Inflammatio.

Въ(з)горѣваюсА. Ardesco. Incandesco.
Inflammor.

Въ(з)даваю. Reddo. Retribuo Refero.
Rependo.

Въ(з)даяні'е1. Redditio. Retributio.
Recompensatio.

Въ(з)двизаю. Eleuo. Extollo.

Въ(з)движен'іе. Eleuatio.

Въ(з)держані'е. Continentia. Temperan¬
tia. Abstinentia.

Въ(з)держникъ. Continens Temperans.
Abstinens.

Въ(з)держаюсА. Abstineo.
Въздухъ. Aer. Aetfhjer.
Въздушный. Aerfijus. Aetfhjereus.
Въздѣлані'е. Operatio. Molitio. Opus.
Въздѣлаю. Operor. Laboro. Molior.
Въздѣаніе. Elatio. Erectio.
Възываю. Clamo. Exclamo. Clamito. At¬

tollo uocem.

Въ(з)ложені'е. Impositio.
Възлегаю. Accumbo. Accubo.
Въ(з)легані'е. Accubatio.
Възлетаю. Subuolo. Pennis efferor.

Въ(з)магаю. Conualesco. Reualesco. Re¬
sumo uires.

Въ(з)магані'е. Recuperatio uirium.

1 В оригіналі літеру я виправлено з а.
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Въ(з)мущаю. Turbo. Conturbo.
Tumultuor. Tumultum excito.

Въ(з)мущеніе. Confusio. Conturbatio.
Perturbatio

Възмущённый. Turbidus. Turbulent(us).
Perturbatus.

Възмѣряю. Metior. Dimetior. Mensuro.
Възнакъ. Supine. Prone.

ВъзношУ. Subleuo. Extollo. Erigo.
Вьзношєнїє. E leuatio.
Възникаю. Exorior. Emineo. Appareo.
В(ъ)зоръ. Aspectus. Obtutus.

Възражаю. Detrudo Decutio. Deturbo.

Pr(a)ecipio.
Възраженъ. Detrusus. Pra(e)cipitat(us).
Възражён іе. Detrusio. Pr(a)ecipitatio.
Възрастъ. Statura. Stat(us). Proceritas.

Incrementum.

Възрастаю. Cresco. Augesco. Adolesco.
Incrementum sumo.

Възраченный. Ectypus. Efformatus.

Въйстинну. Vere. Reuera. Verissime.

Вълнен'іе. Tempestas. Procella. Fluct(us).
Вълхвъ. Magus.

Вълшебникъ. Diuinus. Vaticinator. Mantes.
Вълхвованіе. Diuinatio. Vaticinatio.
Вълшба. Pythmisma1.
Вълшебница. Saga. Venefica.
Вълхвую. Incanto. Excanto.
Вълчецъ. Tribulus.
Въпиеніе. Clamor. Acclamatio.
Въпію. Clamo. Acclamo. Vociferor. Voco.
Clamorem extollo.

Въполчаюсд. Castra loco. Pono. Colloco.
Castrametor.

7 В(ъ)полченіе //
Въполчені'е. Castrametatio.
Въполчйтель. Metator. Castrametator.
Castrorum pra(e)fectus.

Въплощеніе. Incarnatio.
Въплощаю. Incarno.
Въплощенный. Incarnatus.
Въпль. Fletus. Ploratus. Eiulatus.
Въпрошаю. Interrogo Percontor. Inquiro.
Въпрошеніе. Interrogatio. Quisitio. Per¬

contatio.

Въпросйтель. Percontator.

В(ъ)разумляю. Deceo. Instruo. Imbuo. In¬
stituo. Informo.

Въслѣдую. Sequor. Comitor. Vestigijs
insisto.

Въслѣдовёніе. Comitatio.

1 Можливо, треба Pythonisma, пор.
Pythonissa, ЛЛ, див. нижче Вражъбница.

Въслѣдованный. InuestigatYus) Explo-
rat(us).

Въспитаю. Cibo. Educo. Nutrio. Sustento.
Alo. Pasco.

Въсклаблйюсд. Subrideo.

Въсклаблені'е. Risus lenis.
Въскл іцаю. Iubilo.
Въсклицані'е. lubilatio. lubilum.
ВъскланяюсА. Inclino. Propend[e]o.
Въскормляю. Nutrio. Alo.

Въскормленіе Altus. Sagina.
Въсклонен'іе Inclinatio.

Въскресен'іе. Resurrectio. Suscitatio.
Excitatio.

Въскрешаю Excito. Resuscito.

Въскрилаю. Alas alicui ad uolandum
extendo.

Въскрыліё ризъ. Fimbria uestium.

ВъскрылйюсА Alas mihi extendo.

Въскую. Cur. Quare. Quam ob rem.

Възсияваю Colluceo. Pra(e)luceo. Splen-
d[ejo.

Въспйсую. Adscribo.
Въсплшцаю. M[o]e|rjore afficio. Contristo.

Infero alicui molestiam.
ВъсподвизаюсА. Resisto. Repugno.
Въспоминаніе. Commemoratio. Recorda¬

tio. Reminiscentia.
Въспоминаю. Co(m)memoro. Recordor.

Reminiscor.

Въсприемлю. Recipio. Suscipio. Capio.
Въспріят'іе. Receptio.
Въспряняю. Expergiscor. Euigilo. Esom-

nio. Surgo. Excutior somno. Expergefio.
Въспйть. Retro. Retrorsum.

ВъспряновЕн'іе. Expergefactio.
Въспящаю. Retrouerto.
ВъспящаюсА. Retro redeo. Reuertor.
Въставляю. Erigo. Subleuo. Suffultio.

Въставлені'е1. Euersio.
Въстапляю2. Inuerto.
Въстбкъ. Oriens.

Въстужаю. In m[o]efr]orem co[n)ijcio.
M(a)esticiam alicui infero.

Въсторгаю. Eruo. Euello. Eradico. Ex¬

termino.

Въстязую. Indago. Inquiro. Sciscitor.
Expiscor.

Въсхваляю. Laudo. Laudibus orno.

Celebro. Verbis effero. Fero.
Въсхищаю. Rapio. Deripio. Capio.

1 T реба въстлаплѣніъ, пор. въстеапле-

нїє, Бер., 23.

,а Треба въстлапляю, пор. вьстлап-

лаю, Бер., 23.
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Въсхищеніе. Captati®. Comprehensio.
Rapina.

Въсхлащаю. inhibeo. Sisto. Reprimo.
Cohibeo.

Въсхлащеніе Constitio. Cohibitio.
Въсходница. Oecus. Exedra amplissima.

Вътще Inaniter. Frustra. Gratis. Gra¬
tuito.

Въцаряюсд Regno. Regis offitio fungor.
Въюружаю. Obfajrmo. Munio armis.

Въоруженныч. Armat (us). Succi nct(us)
armis. Armatus.

18 Вооруженіе //

Вьоруженїе. [OJbarmatio.
Въчеловѣчен'іе. Inhumanatio. Humani¬

tatis assumptio.
Bpa
Врабїй. Passer.
Врагъ. Inimicus.
Вражный. Inimicus. Hostilis.
Врагую. Inimicitas cu(m) aliquo gero.
Враждую. Capes[s]o inimicitias. Con¬

traho.
Вражда. Inimicitia.
Враженіе. Vaticinatio. Diuinatio.

. ВражбіТтъ. Hariolus. Vaticinator.

Вражєбница. Fatidica anus Pythonissa.
Враж£- Diuino. Vaticinor.

Врана. Cornix.

Вразумляю. Doceo. Do intellectum. In-

telligentid imbuo.

Вранъ. CorfuJ(us).
Вранъ нощный. Nuctfijcorax. Asio.
Вранбвый. Coruinus.

Враска. Ruga.
Враскавый. Rugosus. Rugatus. Corru-

gat(us). Contractus.
Врата. Ianua. Fores. Ostium. Porta.

Вратарь. Ianitor. Ostiarius.

Вратило. Verticulum.

Врачь. Medic(us). Doctor medicin(a)e.
Врачеваніе. Sanatio. Curatio.

Врачевство. Medicina. Medicamen. Reme¬
dium. Antidotum. Pharmacu(m).

Врачебное художество. Ars medica.

Врачюю. Curo. Sfanjo. Medeor.

Врачєбница. Domus medicin(a)e.
Вредъ. Vomica.
Вредный. Vl[ce]rosus.
Вредъ, абіе тщета. Damnum. Detrimen¬

tum. Noxa. Inco(m)modum.
Вредный. Noxius. Nociuus. Damnos(us).
Вреждаю. Noceo. Damnu(m) infero.

fAJfficio.

ВреждаюсА Damnum contrayo' Sum
noxius.

Време(н)ный re(m)poralis. Ге(т)рога
neus

BpeMA. Tempus.
Вретище Saccos. Pero.

Bpy. Ferueo. Feruesco.

Врєнїе. Ebullitio.

Врученіе. Commisio. Co(m)mendo. Trado.

Врутка. Fistula.
Bea
Всадникъ. Sessor. Eques.
Всаждаю
Всажденный
Всеблаже(н)ный. Beatissimus, a. um.

ВсеблаженнаА. Beatissima. Omnis plena
benedictionis.

Всегда. Semper.
ВсегубіТгелство. Perditio.' Pernicies.

Вселеннал. Totus terraru(m) orbis.
Вселютый. Ipsa malitia peior.
Всєляюса. Inhabito.
Всемирный. Totius mundi.
Всемогутство. Omnipotentia.
Всемогущій Omnipotens.
Всеплодїє. всесо(ж)жєнїе. Holocaustum.
Всєприятєлїще. Diuersorium. Hospitium.
Всеприйтникъ. Hospes.
Всеравный. Omnipar.
Всеродный. Omnigenus.
Всепречестный. Reuerendissimus.
Всесовершенный. Perfectus. Absolut(us).

Exafcjtus.
Всеобра(з)ный. Omniformis. Omnimodus.
Всеоружіе. Omnis armatura.
Всецѣлъ. Totus. Plenus. Inteeer.
Bcy
Bcye. Frustra. In uanum. In cassum.

ВсущєствляюсА. Consubstant ior.

Всякъ. Omnis. Cunctus.

Всяческій. Omnigenus. Omnimodus.
19 Второ- //

Второзаконный. ...

Вторицєю. Altera uifcje. Secunda uice.
Secundo.

Вторый. Secundus. Alter.
Bxo
Вхожд£. Intro. Ingredior.
Входъ. Introitus.
Вчиняю12. Inscribo in album. Repono in
numerum.

Вы
Bfj. Vos.

1 Тобто contraho.
2 В оригіналі виправлено із вчищйю?
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Выну. Semper. Assiduo. Iugiter.
Высокосердый. Magnanim(us) Excelsi

animi uir.

Выспрь. Altitudo. Sublimitas.
Excelsitas.

Выспрный. Altus. Sublimis. Excelsus.

Выступцѣ. [C]alli[g](a)e.
Выходъ. Latrina. Secessus. Cloafcja.
Вышше. Superius.
Выа. Collum. Ceruix1
Вѣ

Вѣденіе. Cognitio. Intelligentia.
Вѣдомъ. Cognitus.
Вѣдь. Notitia. Certitudo.
Вѣжа. Eruditus. Doctus. Sapiens. Pru¬

dens.

Вѣжда. [PJalpebra(e). Tegumenta
oculorum. Cilia .orum.

Вѣждество. Prudentia. Intelligentia.
Experientia.

ВѢиа2 Frons :dis. Ramus. Surculus.
Вѣкъ. Seculum. Ae[u]um.
Вѣчный. Aeternus. Aeuiternus. Se(m)pi-

tern(us).
Вѣчность. Aeternitas.
Вѣмъ. Scio. Noui. Exploratum habeo.
Вѣнецъ. Sertum. Corona. Laurea.
Вѣно. Dos. Donum.
Вѣнчаю. Diadema alicui impono. Sertis

redimio.

Вѣнчанный. Coronatus.
Вѣнчаніе. Coronatio.

Вѣ'ра. Fides.

Вѣрный. Fidelis.

Вѣсть есть. Rumor est. Serpit. Fama est.

Вѣсточка. Rumuscul(us).
Вѣстникъ. Nuncius Legatus. Annuncia-

tor.
Вѣтіи. Orator. Rhetor. Eloquens
Вътрило. Velum.

Вѣтръ. Vent(us). Spirit(us). Aeris flux(us).
Вѣтръ противный Ventus aduers(us).
Вѣтръ восточный. Subsolan(us). Solan(us).
Вѣтръ западный. Phauonius Zephirus.
Вѣтръ южный. Auster. Notus.

Вѣтръ сѣверный. Septe(n)trionalis Bo¬
reas.

Вѣтръ естественный. Flatus. Crepitus
ventris.

Вѣтренный. Ventosus.
Вѣщаніе. Sonus. Clamor. Enarratio.
Вѣщаю. Sono. Clamo. Enarro.
Вѣю. Ventilo Euentilo.

Вѣятель. Ventilator.
Вѣяло, лопата. Ventilabrum.
Вя
Вязаю. Ligo. Concateno. Vintio. Constringo.
Вящшє. Maius. Amplius. Pra(e)stantius.
Вящшїй. Maior. Melior. Pra(e)stantior.

Г

Га
Гагатъ камень. Gagates.
Гаданіе. Aenigma. Qua(e)stio.
Гадатєлствую. Aenigmatice significo. Ob¬

scure uel ofcjculte innuo.

Гадателный. Enigmaticus. A(e)nigma-
tice dictus.

Гадина. Reptilis.
20 ґажденїє //

Гажденїє. Contumelia. Ignominia.
Dedecus.

Гаждаю. Conuitior. Contumelia afficior.
Газа. Gaza. Aerarium publicum.
Гай. Nemus3.

1 В оригіналі після нього маємо ще

Szyia.
2
Пор. В^їа илй вітвь .... Бер., 24.

3 В оригіналі ще маємо помилково

написане Clauus vncinatus, що належить до
статті Гакъ. див. нижче.

Гаевый. Nemoros(us). Nemorensis.
Гаиворонъ. Cornix frugiuora

Гайдукъ. Pedes.
Гакъ. Hamus. Clauus uncinatus.
Гачистый. Aduncus. Vncinatus.

Такую. Hamo
Галванъ древо. Stagonitis. Metopium.
Галвановый сокъ. Halbanu(m)1 succus

ferula (e) syriaca (e).
Галабартъ Amazonia securis. Bipe(n)nis.
Галабартникъ Satelles. Securifer.
Галбанъ. Cvperus babilonius. Halanga2.
Галеда3 Triremis.
Галунъ. Alumen. Apyrum.
Галунйстый. Aluminosus.

1 Тобто Galbanu(m).
2 Тобто Galanga.
3 Можливо, треба Гал&ра, пор.

Triremis, ЛЛ.
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Галунованый. Aluminat(us).
Гартъ. S|t]omoma.
Гартую. Induro. Consolido.
Гасло. Tessera. [SJignum.
Гасну. Ex[s]tinguor.
Гашу. Exfsjtinguo.
Гащи. Caliga(e).
Гд
Гвоздь. Clauus.
Гвоздики. Caryophillum.
Гвоздйнный. Clauatus.
ГдТ. Vbi.
Гн

Геванъ. Hebenus. Ebenum.
Гебель. Runcina.
Геблюю. Runcino.

Гербъ. Insigne. Signum. Insignia.

Гербовый. Gentilitius.
Гетманъ. Campiductor. Dux.
Гєтманю. Ducto exercitum.
Гетманство. Ducatus.
Гетманскій. Imperatorius. Ducalis.
Ги
'Гибель. Pestis. Pernicies. Interit(us).

Perditio.
Гла
Глава. Caput.
Главный. Capitalis.
Главизна. Summa. Compendium. Capi-

tulufm].
Главнд гашенад. Ticio.
ГлавнА огнйстэа. Torris.
Главотяжь. Capitis ligamentum.
Главоболѣніе. Capitis dolor.
Главотяжанїє. Capitis grauamen. Graue¬

do.

Глаголю. Loquor. Dico. Aio. Pronu(n)tio.
Глаголъ. Sermo. Verbum. Eloquium. Dic¬

tio. Oratio. Loquela.
Глаголаніе. Dictio. Locutio. Pronu(n)-

tiatio. Sermotinatio.
Гладкій. La(e)uis.
Гладкость. Laueitas. La(e)uor.
Глажу. Polio. Lfajeuigo. Laeuo.
Глаженіе. Pl itura. Lfajeuigatio.
Глаженый. Politus. Expolitus. Limat(us).
ГлаждусА. Laeuigor.
Гладъ. Fames.

Гладный. Famelicus. Fame enectus.

Гладствую. Fame enecor. Conficior.
Гласъ. Vox1. Sonus.
Гласикъ. Vocula.
Гласный. Sonorus. Canorus. Vocabilis.

Глашаю. Aduoco. Accersfijo.
Глє
Глєзно. Crus. Tibia.
Глезносламаніє Crurifragium.
Гли
Глина. Argilla. Lutum1.

21 Глиня- z

Глиняный. Argillaceus. Fifcjtilis.
Глиняный конъ. Argillace(us) equus.
Глина чермна. Rubrica.
Глипаніе е(ж) есть сѣмо и онамо пози-

раніе. Circumspectio.
Глипаю. Circumspitio.
Глиста. Lumbricus. Colubra ca(e)ca.
Глисты имѣю. Vermino.

Глистнйкъ зелїе. Seriphium.
Глистнйкъ морскій. Corallina.
Глогъ. Oxyacantha. Spina alba.
Глу
Глубина. Profunditas. Gurges. Altitudo

gurgitis.
Глубокій. Profund(us). Altus. Penitus.
Глубоко. Alte. Profunde.
Глумъ. Risus. locus. Opprobrium. Irrisio.

Irrisus.
Глумитель. Irrisor. Derisor.
ГлумлюсА. Derideo. Illudo.
ГлумлюсА. поучаюсА. Exerceo me. Exe¬

rcitor.

Глухій. Surdus. Captus auribus.
Глухъ. Surdaster.
Глухота. Surditas.
Глушу. Exurdo. Surdum reddo.
Глушѣю. Surdus fio.
Глушецъ птица. Tetrao .onis.
Глѣ

Глѣнь. Succus. Liquor.
Глѣнь древяный. Succus arboris.
Глѣнь медовый. Melligo. Melligen(us)

[succus].
Глѣнь винный. Faecula.
Гни

Гнйда. Lens :tis.
Гнилый. Putridus. Putrefact(us).
Гнйтїє. Putror. Facilitas putrescendi.
Гнию. Putresco. Putreo. Marcesco.
Гно
Гной. Fimus. Sordes. Stercus.
Гнои скотскій. Bolbi tum.
Гной мышій. Muscerda.
Гнои свиный. Sufcjcerda.
Гноище. Sterquilinum.
Гноеніе. Stercoratio.

1 В оригіналі в кінці слова кирилична
літера ъ.

1 В оригіналі після нього маємо ще

Glina.
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Гною. Stercoro agrum. Fimo saturo
solum.

Гною рану илй струпъ. Emargino ulcus.
Гноеточгівый. Vlcerescens. Fluens.
Гну
Гнушаюсд. Abhorreo. Fastidio. Auersor.

Abominor. Nauseo.

Гнюсъ. ґнушенїе. Fastidium. Nausea.
Auersatio.

Гнюснѣю. Torpeo. Torpesco. Marcesco.
Pigresco. Tardesco.

Гнюсность. Desidia. Socordia. Segnities.
Ignauia.

Гнюсный. Piger. Ignauus. Iners. Slejgnis.
Deses. Desidiosus.

Гнюшлйвый. Exfsjecrandus.
Detestabilis. Obcaenus.

Гнѣ
Гнѣвъ. Ira. Iracundia.
Гнѣваюсд. Irascor. Indignor. Stomachor.
Гнѣваю. Contio iram. Moueo stomachum

alicui.
Гнѣвливый. Iracundus. Stomachos(us).

Rabiosus.
Гнѣздо. Nidus. Cunabula [aujium.
ГнѣждусА. Nidifico. Nidulor.

Гнѣждені'е. Nidificatio.
Го
Гобзованїе. Abundantia Copia. Vbertas.

Affluentia.
Гобжу. Opulento. Exubero.
Гобзую. Abundo. Redundo. Affluo.
Говѣнны. Honorat(us). Reuerendus.
Говѣні'е. Veneratio. Reuerentia. Honor.

22 Говѣю //
Говѣю. Honoro. Colo. Obseruo.
Говядо. Pecus :dis. Pecus .oris.
Годъ, ґодйще. Annus. Aetas.
Голота, неосѣлый. Sine loco homo. Vbi

consistat non habet.
Гблоть. Glaties.
Гблотный. Glatialis.
Голубь. Columbus.

Голубичищь. Pipio. Pullus columbin(us).
Голубйца. Columba.
Голубинный. Columbinus.
Голубникъ. Columbarium. Peristerot-

rophium.
Голый. Nudus. Inplumis.
Голѣмо. Summe. Magnoper£.
Голѣмый. Magnus. Grandis.
Гоненіе. Persecutio. Vexatio.

Гоню. Persequor. Insequor. Exagito. Vexo.
Гонйтєль. Persecutor. Vexator.

Гонецъ. Veredarius. Pegasarius. Nuncius
celer.

Гонйтва. Certamen. DecurfsJi[oJ.
Гонзаю. Fugio. In fugam me conijcio.
Гонзанїе. Fuga. Effugium.
Гора. Mons.

Горбъ. Gibbus. Tuber.
Горбъ на(д) моремъ. Promontorium.
Горбатый. Gibbosus.

Горжу. Contemno. Aspernor. Despjijcio.
Гордитєль. Contemptor. Spfrjetor.
Гордость. Superbia. Iactantia. Arrogantia.
Гордый. Superbus. Arrogans. Tumid(us).
ГоржусА. Superbio. Supferjbus fio.

Гордословїе. Superbiloquentia.
Гористый. Montos(us).
Горе. Va(e).
Горесть. Amaritudo.
Горекъ. Amarus.
Горчѣю. Amaresco. Amarus fio.

Гбркаі. Amare.

Горнецъ. Olla.
Горнецъ мѣдяный. Cacabus a(e)re(us).
Горнечный. Ollaris.
Гончаръ. Figulus.
Горчю. Amarefico. Amarum facio.

Горный. Superus. Supernus. Montan(us).
Горница. Ca(e)naculum. Tabulatum sup¬
remam).

ГбрняА. Montos(us) locus. Mo(n)tana:orum.
Гора крушцеваА. Fodin(a)e arge(n)ti. Auri.
Городъ. Castrum Conciliabulum. Forum

nobilitatis.
Горохъ. Pisum.
Горохъ пряженый. Pisa frixa.

ГоркУ Ardeo. Vror. Flagro.
Горѣніе. Feruor. Ardor. Flagrantia.
Горѣлка. Vinum crematum.

Гортань. Guttur. Fauces.

Гортанобѣсіе. Gula.
Гортанні'къ. Guttfujrosus.
Горушица. Sinapi.
Горушица бѣлад. Eruca.

Горушица селнад. Erysimon1. Irio

-fojnis.
Горушный. Granum.
Господь. Dominus. Herus.

Господствую. Dominor. Impero.
Господинъ дому. Hospes. Pater familias.
Гость. Hospes.
Господарскїй. Familiaris.
Гостинница. Hospicium. Diuersoriu(m).

Taberna diuersoria.
Гостгінный. Hospitalis.
Господарую. Administro rem familiarem.

Готую. Paro. Pra(e)paro. Instruo. Apto.
1 В оригіналі після цього слова маємо

ще Gorczyca polna.
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Готбвый. Paratus. Expeditus.
Готованїе. Paratio. Pra(e)paratio.
Гощ|. Hospes diuersor. Hospitio tractor.
Conuiuio excipior.

23 Г0Щ8- //

Гощенїе. Conuiuium. Comessatio. Sympo-
siu(m).

Гра
Грабарь. Fossor. Lacunarius.

Грабрѣ1 Rastrum. Rastri. Rastra.

Градарь Hortulanus. Olitor.

Градежь пло(т). Seps. Sepes.
Градъ. Grando
Градъ идетъ Grandinat.
Градъ. Vrbs. Ciuitas.

Градъ главный. Metropolis.
Граждані'нъ и Гра(ж)да(н)ка2. Ciues.

Municeps.
Гражданскій. Ciuilis. Ciuicus. Vrbanus.

Гражданство. Ciuitas. Vrbanitas.
Гражданствую. Adscribor ciuitati.

Грамматикіи. дѣтоучите(л). Gramma-

tic(us). Liftjterator.
Гранатъ. Cucuma.

Гранатъ сукно. Purpura uiolacea aut

ca(e)rul[e]a.
Гранатъ древо. Malus punica.

Гранатокъ зєлїє. Horminum.

Гранатовое яблоко. Malum punicum. Ma¬
lum granatum.

Гранатовы(х) яблокъ цвѣтъ. [BJalaus-
tium.

Гранесь. сти(х). Ve[rs]us carmen.

Грано. Angulus3.
Гре
Гребень. Pecten.

Гребень у кура верхній. Crista.

Гребень у кура испо(д)ніи. Palea.

Гребло. Remus.
Гребло кормгілное. Gubernaculum. Сіа-

u(us).

Гребецъ. Nauta Remex.

Гребу. Remigo.
Гребу умерлаго. Sepelio. Hominem condo

terra.

Гребли дѣланіе. Remigatio.

ГрезновенЇР. Грє(з)но. Racem(us). Botrus.

Гри
Грибъ Fungus. Tuber.

1 Помилка, потрібно Граблі, пор.
Rastrum, ЛЛ.

2 В оригіналі написано після перекладу.
3 В оригіналі ще маємо після цього

Kqt. Rog.

Гриббвый. Fungos(us).
Грива. Iuba.

Гривястый. lubatus.
Гривна пѣнязей. Mna uel mina.

Гривна минцарска. Marea selibra.
Гризу1. Rodo. Corrodo. Derodo.

Грызені'е. Rosio. Torsio stomachi.

Гримить. Tonat.

Гро
Гробъ. Sepulchrum. Monumentum.

Conditorium.

Гробокопатель. Sepulchri fossor

Грббный. Sepulchralis. Bustuarius. Monu¬
mentarius.

Гро(з)дный2. Racemus. Botrus.

Гроздный. Rafcejmos(us). Racematus.
Громъ. Топ i tru [s]. -us. -um.

Громада Conuentus. Caterua. Cohors.

Громажу. Congrego. Congero. Conglobo.
Громадный. Acerualis. Numerosus.

Громовый. Tonitrualis.

Гроностай. Mustella alba. Afljpina
arme! 1 i nus.

Грожу кому, lacto minas Intendo minas.

Minor. Minitor.

Грозба. Minafe). Comminatio.

Гро(з)ный. Minax.

Грохотъ Strepitus crepitus. Fragor. Ca-

chi(n)nus.
Грохощ£. Catinno. Catinnor8.

Гру
Груда земли. Concreta luti crusta.

Грудоватый
Груди
Груша. Pyrus.
Грушка. Pyrum.
Грѣ
Грѣза. Fimus. Materia.
Грѣхъ. Peccatufm].
Грѣхолюбецъ. Amans peccati.

24 Гряду И
Гряд£ Eo. Gradior. Tendo4 *.

Гѵ
Губа морскад. Spongia.
Губастый. Sp[o]ngiosus.
Губаво. Eleganter. Venuste.

Губитель. Perditor.

Губителство. Pestis. Clades. Perditio. In
teri tus Pernicies.

1 Кінець слова -зу виправлено в

оригіналі.
2 Треба гро(з)дъ, пор. гроздъ,

Бер., 28.
3 Можливо, треба Cachinnor, пор. ЛЛ.
4 В оригіналі після цього ще маємо

Idq.
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Гуденїе. Bombus.

Гудецъ. Fidicen. Cytharisfa. Cythraed(us).
Гумио. Horreum. Granariu(m). Horreo¬

lum.

Гунд. Gausape.
Гусли. Cythara.
Гусинный. Anserinus.

Д
Да. Vt. Quo.
Давлю. Strangulo. Suffoco.
Давленіе. Suffocatio. Strangulatio.
Давитєль1. Strangulator.
Два. Duo. Bini.
Даже. Donec. Vsq(ue).
Дактйлъ. ово(щ) финиковый2.

Dactylus. Palmula.

Далеко. Longe. Longinque. Peraegra(e).
Procul.

Далекій. Longinquus. Difsjtans.

Remotas).
Далекость. LongifnquumJ. Longinquitas.
Дань. Census. Tributum. Pensio.
Оанникъ. Censitus. Vefcjtigalis homo.

Tributarius.
Данный. Censualis. Vef cjtigalis. Ce(n)-

suari(us).
Даръ. Munus. Donum.
Дарда. Lancea.
Дарованіе. Donatio. Condonatio.

Largitio.
Дарую. Dono. Condono. Muneror.

Largitor.
Датєль. Dator. Largitor.
Даю. Do. Largior. Confero. Tribuo.

Impertior. Pra (e) beo.
Два
Два. Duo. Bini.
Два дни. Biduum.
Дважды. Bis. Duabus. Vicibus.
Двадесятъ. Viginti. Bis decem.
Двадесятый. Vicenus. Vigesimus.
Двадесятъ кратъ. Vicies.
Двадесятъ. Duo decem.
Дванадесятый. Duodecimus.
Двадесятъ кратъ. Duodecies.
Два фунта. Bilibra. Bilibre.

Густый. Densus. Confertus.

Густость мягки(х) вещей. Spisfsjitudo.
Густость зелій, древъ. Densitas.

Густѣю. Spissefsjco. Densor.

Густый (о(т) мокры(х) вещей. Spissus.
Crassus. Concretus.

Гѣль птица. Erithaeus. Rubefcjula.

Две
Двек^ю. румингаю. Rumino. Mando.

Дверникъ. Ianitor. Ostiarius.

Дверь. Ianua. Fores. Ostium.
Дви
Движу. Commoueo. Moueo. Cieo. Concito.

Движеніе. Motus. Agitatio. Commotio.
Attectatio.

Движимый. Mobilis.
Дво
Двоглавный. Biceps.
Двоногій. Bipes.
Двоичный. Iterum. Rursus. Secundo.

Дволѣтенъ. Bimus. Biennis.

Двомѣсячный. Bimestris.

Двою. Bipartior. Diuido bifariam. Dup¬
lico.

Двосрочїе. D[u]o puncta.
Двоязьічный. Bilinguis.
Двогласный. Duarum uocum.

Двоедушный
Дебелый //
Дебелый. Crassus. Spissus. Rudis.
Дебелость. Crassitudo. Crassame(n)tum.
Дебелохудбжникъ. Veteramentarius. Ru¬

diarius.

Дебєлохудожєство. Veteramentarii ars.

Opus.
Дебрь. Conuallis.
Девять. Nouem.

Девятьдесятъ. Nongenti.
Делва. Dolium. Orca. Cupa.
Дєкємврїй. December.
День. Dies. Diurnum spatium.
День рожденїа чїего. Natalis dies.

День судебный. Dies fastus.
День полный со(т) работы. Fa(e)ri(a)e.
Денный. Diurnus.

Дернъ. Cornus.

Дерновый гроздъ. Cornum.

Дерновый лѣсъ. Cornetum.

1 В оригіналі кінець слова -ль виправ¬
лено зі -те [?].

Останню словосполуку в оригіналі
написано після перекладу.
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Дернъ. Cespes.
Дернистый. Cesposus. Cespitus.
Держава. Possessio. Potentia. Dominiu(m).
Firmamentum.

Державный. Possessor. Dominator.
Дєржавствую. Dominor. Possideo. Gu¬

berno.
Дерзаю. Audeo. Confido.

Дерзновеніе. Audentia. Confidentia.
Praesentia. Magnanimitas.

Дерзокъ и дерзостенъ. Animos(us).
Audax. Confidus.

Дерзкость. Audatia. Impudentitia.
Дерзновеннѣ. Audacter. Confidenter.

Дерзкій. Inuerecundus. Impudicus. Im¬

pauidus.
Делѣд. Toga uirilis. Vestis clauata.

Десный. Dexter.

Дєснйца. деснад. Dextra. Dextera.

Десятословїє
Діаволъ. Diabolus.

Дїаволскїй. Diabolicus.

Діадима. Diadema.

Діаконъ. Diaconus.

Діалогъ. Dialogus.
Дивъ. Mirum. Portentum.

Дивне. Admirabiliter. Mirabiliter.

Mirifice. Mire.

Дивный. Mirus. Mirabilis. Mirificus.

Дивнострашный. Monstros(us). Porten¬
tosas).

Дивство. Admirabilitas.

Дивлюсд. Miror. Admiror. Demiror.

Дивїй. Ferus.

Дйвость. Feritas.

Дискосъ. Discus. Quadra. Orbis.

Дидагма. Doctrina. Documentum.

Дл
Длань. Palma. Explicata man(us)1.
Длато
Дм,
Дму. Flo. Perflo. Follico. Spiro.
Дн
Днесь. Hodie. Hodierno. Die.

Днешный.
Дно. Fundum.

Днѣпръ. Boryst(h)enes.
Днѣстръ. Nester.

До
До. Ad.

Доблествую. Strenue dimico. Pugno.
Constanti animo sum.

1 В оригіналі після перекладу написано

ще Dion.

Доблесть. Constantia. Firmitas.
Fortitudo.

Доблій. доблественный. Strenu(us). Co[njs-
tans. Firmus. Constans.

26 Доблестве(н)нѣ //
Дбблественнѣ. Firmiter. Fortiter.
Доброволный. Voluntarius. Vltrone(us).
Добровблно. Vitro. Spontanee. Sponte.

Voluntarie.

Добродѣяніе. Beneficium. Benefice(n)-
tia.

Добродѣтель. Virtus. Probitas.

Добродѣтелный. Virtuos(us). Probus. In¬

teger. Virtute pra(e)ditus.
Добродѣ(а)тель. Benefactor. Maecenas. Be¬

neficus.

Доброта. Pulchritudo. Decor. Elegantia.
Venustas.

Добрый. Bonus. Probus. Rect(us). Secu(n)-
dus.

Добре. Bene. Probe. Perbelle. Recte.
Добытіе. Spolium. Pra(e)da. Rapinae

casftjrenses.
Довблнѣ. Affatim. Sufficienter. Abunde.
Доволенъ. Lautus. Sufficiens. Copios(us).
Довблство. Sufficientia. Copia.

Довлѣетъ. Sufficit. Satis.

Довлю. Satis facio. La|u]te. Cranto[?].
Abunde conuiuio excipio.

Довтѣпъ. Ingenium. Indoles. Solertia.

Довтѣпный. Ingenios(us). Industrius.

Доводъ. Argumentum. Probatio. Ratio¬
cinatio.

Доводный. Ratiocinati[u]us.
Argumentaris.

Довожю чего. Probo. Conuinco.
Argumentis colligo.

Довожу что гдѣ. Perueho. Adueho.

Дождь. Pluiua. Imber.

Дождь великій. Nimbus.

Дождитъ. Pluit. Impluit. Depluit.
Дождный. Pluuialis.

Дозоръ. Inspectio.
Дозорца. Inspector. Prouisor. Curator.

Дозираю. Inspitio. Curo. Prouideo.

Дозволяю. Concedo. Permitto. Indulgeo.

Дозволеніе. Venia. Permissio. Facu[l]tas.
Licentia.

Доеніе. Mulctus.

Дойлица. Nutrix.

Доинад крава. Lactaria bos[!]. Lactans.

Доилище. дойный сосу(д). Mulctra.

Доколѣ. Quousq(ue). Vsq(ue) quo.
Докосна. Ad vesperum. Ad moram.
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Долгій. Longus. Diuturnus. Diutinus.
Longinquus.

Ддлго. Diu. Perdiu. Longo. Spatio
Долговѣчность. Longa(e)uitas.
Долговѣчный. Long(a)e[u]us. Perdiuturnus.
Долгота [дній]1 Longitudo dierum.

Долгоденствіе. Longitudo dierum.
Долгоногій. Longipes

Долгодєнствую. Longos dies numero.

Долгорукій. Longimanus.
Долготерпѣніе. Aequanimitas. Patientia.
Долготерпелйвый. Patiens Patibilis. To¬

lerans.

Долготерплю. Patior. Perplejtior. Tolero.

Долгъ. Debitum. Creditum. Pecunia cre¬
dita.

Долгъ <о(т)даю. Exsoluo. Dissoluo.
Expedio a(e)s alienum.

Должусд. Aes alienum conflo. Contrago2.
Должный. Oba(e)ratus
Должнйкъ. Debitor. Aeratus homo.

Долъ. яма. Fouea.
Дбмъ. Domus. A(e)des. Lar.
Домбкъ. A(e)dicula. Dom[u]ncula.
Домбвство. Res familiaris.
Домовникъ. Domesticus. Familiaris. Ver-

nacul(us).
Домостроитє(л)ство. Oeconomia.

Gubernatio domus.

Домостроитель. Oeconomus.
Дбмъ строю. Rem familiarem admini¬

stro.

Домышленіе. Coniectura. Coniectio.

Домышлйюса. Coniicio. Coniectura as¬

sequor.
27 Домыслите(л) //

Домыслитель. Coniector.
Донележе. Quouq(ue). Donec.

Доношу. Defero. Perfero. Asporto.
Доноситель. Delator.

Доношєнїе. Delatio.
Допиваю остатокъ. Ebibo reliquu(m).

Exhaurio.

Дописую. Compleo. Adscribo.
Дополнйю. Adimpleo.
Дополненіе. Supplementum. Explemen-

tu(m).
Дорастйю. Accresco Immaturesco.

Assurgo

Дорослый3, съвершенный. Maturus.

1
Пор. Долгоденствіе: Долготѣ дній ....

Бер., 31.
2 Тобто Contraho.

Частину слова -осл- в оригіналі
виправлено із -пі [?].

Дорочный Annuus.
Досада :жденїе. Iniuria. Contumelia.

Dedecus. Ignominia.
Досадгітель. Iniurios(us).

Contumeliosus. Probrosus. Conuiciator.
Contaminator.

Досаждаю. Deldejcoro. Contumelia ali-

que(m) onero. Insequor. Vexo.
Contamino.

Доскакую. Assilio.
Достигаю. Assequor. Consequor.
Достиженіе. Assecuti©. Consecutio.
Достояніе. Ha(e)reditas. Possessio.

Достовѣрный. Fide dignus.
Достовѣрность. Fides idonea. Fidei suf-

fitient ia.
Достоинъ. Dignus.
Достоинство. Dignitas Amplitudo

honoris.

Достбинствую. Dignitate fungor.
Достоитъ Licet. Decet. Conuenit. Compe-

Iti]t

Достотвореніе. Digna operatio.
Доходъ. fCJensus. Reditus. Proue(n)fus.
Дохожу. Conuenio. Adeo.
Дочастный. Temporalis.
Дра
Драгость. Caritas.
Драгїй. Pretiosus. Carus. Sumptuos(us).
Драгопреданїе Cara uenditio.
Дражню. Irrito. Aspero. Exullcjer©. Exa¬

cerbo. Lacesso.

Дражнйтєль Vexator. Irritator.

Дражненїе. Irritatio. Exasperati®.
Дражнйтєль. Vexator. Irritator.

Дражненїе. Irritatio. Exaspiratio.
Дратва. Acia sutoris.
Драхма. Drachma. Pondus sex obolorum.

Драчь. Dfumjus.

Дре

Древле. Pridem. Dudum. Olim. Diu.
Iamdudum.

Дрёвний. Antiquus. Vetustjujs. Prisfl-

n(us). Vetustus.

Древность. Antiquitas. Vetustas.

Древо. Arbor.

Древодѣлный. Fabrilis.

ДреводѣлА Faber. Lignarius.
Древодѣлство. Ars fabrica. Operatio fab¬

rilis.

Древодѣлствую. Artem fabricam exerce®.

Древяный. Arboreus.

Древнѣю. Arboresco.
Дрекбль. Amazonia securis. Bipennis.
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Дрєколи. древца. Sarissa.
Дро
Дробъ. ... « «

Дробный
Дрова. Ligna.
Дровнйный. Lignosus.
Дровнгікъ. Lignator
Дрождїе. F[a]ex.
Дрождный. Fa(e)carius. Fa(e)culentus.
Дроздъ. Turdus.

Дрохва. Otis. Tarda.

Дротъ златый, желѣ(з)ный. Stamen. Fi¬
lum ferreum.

ДРУ
Другъ. Amicus. Socius. Sodalis. Contur-

benalis.

ДругинА. Amica. Socia.

Другъ путный. Comes.
28 Другъ //

Другъ ратный. Commilito ronis.

Друголюбїе. Amicitia.
Дружба. Societas. Familiaritas.

Друкую. Imprimo. Exprimo. Ex[c]udo.
Друкарнд. Typographium.
Друкарь. Typographus. Impressor. Ex-

cussor librorum.

Дрыаковъ. Theriaca1.

Дрѣ
Дрѣмлю. Dormito. Dormiturio. Soporor.
Дрѣманіе. So[p]or. Dormitatio.

Дря
Дрйселъ. дрйхлъ. Mestus. Tristis.

Дреселуетъ. Nubilat.

Дряселую. Maereo. Angor. (AJffligor
ma(e)rore. fAJfficior.

Дряхло. Ma(e)ste. Tristius.

Дря[х]лость. Tristitia. Ma(e)stitudo.
Дрйхлый. Ma(e)stus. Tristis.

Ду
Дуга. Arcus ca(e)Iestis.
Дуга возоваa Vifbjex.
Дудокъ. Vpupa.
Дуды. Tibia utricularis.
Дунай. Danubius. Ister.

Дунчикъ. Danus.

ДусйрЇА немощь. Dysenteria.

29 Егда //
Егда. Cum. Quum. Quando. Dum.
Еда. An. Num. Vtrum.

Дхъ стый. Spiritus sanctus.
ДУхъ. Spiritus.
Духовный. Spiritualis.
Духовнѣ. Spiritualiter
Душа. Anima.

Душевный. Animalis. Animasticus.
Душу. Strangulo. Intercludo.

Душєнїе. Strangulatio. Interclusi© ani-
ma(e).

Душе[в]ный. Animatus.
Дід

Дщерь, дщи. Filia. Nata.
Дщица. Asser. Tabula sectilis. Assula.
ДѢ

Дѣва. Virgo. Puella.
Дѣвйческ'ій. Virginalis.
Дѣвйчество. Virginitas.
Дѣвствую. Virginalem uitam duco.

Дѣвственн ікъ Virgo.
Дѣдъ Auus. Senex. Proauus.
Дѣйство. Efficatia. Effic[i]entia. Ope¬

ratio.
Дѣйствую. Operor. Ago. Efficio. Abso-

luo.
Дѣлаю. Fati©. Molior. Machinor.
Дѣлателище. Officina.

Дѣлателный. Operarius. Effectiuus.
Дѣлма. дѢла. Propter.
Дѣло. Opus. Factum1.
Дѣло что стрѣляю(т). Tormentum.
Дѣра. Foramen.
Дѣравлю. Pertundo. Perforo. Perfodio.
Дѣравѣю. Fistulo.
Дѣравый. Foraminosus.
Дѣтель. Operator. Effector.
Дѣтелность. Effect(us) :us. Effectum.

Euentus. Exitus rus.

Дѣті'ще. Puer.
Дѣтство. Pueritia.
Дѣтищный. Puerilis.

Дѣтищь Puerulus. Puellus.

Дѣтиществую. Puerasc®. Fio pver.
Дѣтоводствую
Дѣтоводйтель. Plajedagogus.

E
Едва. Vix.
Единаче. Solum. Tantum.
Единъ. Vnus.

1 В оригіналі після перекладу написано

ще Dryakow.

1 В оригіналі після перекладу написа
но ще Vczynek.
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Единовластелйнъ. Monarcha. Principum
princeps.

Единовластіе. Monarchia. Dominatio.

Единогласный. Concordans. Vnius uocis.
Vniuocus.

Единогласіе. Vniuocatio. Concordantia.

Единоденный. Dialis.

Единоженный. Monogamus.

Единоженство. Monogamia.
Единомысліе. Vnanimitas.
Единомысленный. Vnanim[u]s.
Единомыслнѣ. Vnanimiter.

Единоожїй. Monoculus. Monoscelus. Scio-

pedes.
Единобкїй. Cocles. Monoculus. Vnoculus.

Luscus.

Единорогій. Vnicornis.

Единорбждь. Monoceros.

Единородный. Vnicus filius. Vnigenit(us).
Vnigena.

Единорукій. Vnimanus. Mancus homo.
Единочадый и единоро(д)ный. тож(д)е.
Еж
t

Еже. Quod.

Ей. Certe. Sane. Equidem. Vere.

Ел

Елей. Oleum. Oleamen.

Елей маслинный. Oliuum. Oliua.

Елей благоуханный. Vngentum.

Елейный. Oleatus. Oleosus.
Елеопомазаніе. Vnctio.

Елєопомазую. Vngo unguentis.
Елєнь. Ceruus.
Елень заморскій. Rangifer. Tarandus.

Жа
Жаба. Rana. Bufo.
Жадаю. Desidero. Cupio.
Жагва. то(ж) и тру(д). Fungus. Aridus

arboris.
Жажду. Sitio. Desidero.

Жатєль1. Studium. Cupiditas.
зо Жалю //

Жалю. Aculeo. Stimulo.
Жатєль. Messor.
Жатва. Messis.

1 Помилка, треба Жаж&ль, пор. Жа-
ж&ль: Хоть ..., Бер., 36.

Елєнїй. Ceruinus. Cernarius.

Еленїй языкъ зелїе. [PJhillitis lingua.
Елєнїй кожи. Nebrides. Ceruina(e) pel¬

les.

Еленьи корень зелїе. Seselis.

Еленецъ червь. Scarabeus. Cornutus.

Елгіжды. Quocies. Quot vicibus.

Ели живъ

Ели. Vix.
Елико. Quantum. Quam multum.
Елйцы. Qui. Quotquot. Quicunq(ue).
Елма. Cum. Quia. Siquidem. Quando¬

quidem.
Em

Емецъ. Vas. Fidei [ijussor.
Емєла. Viscum.
Емелюха птйца. Turdus.

Емлемый. Capti [ujus. Captus.
Емлю. Capio. Apprehendo. Capto.
Емлюса. Capior. Apprehendor.
Emctbo. Vadimonium. Fideiussio. Spon¬

sio.

Емчю. Fidei iubeo. [SJpondeo. Fidem

mea(m) pro aliquo pignori pono.
Ec

Есєнь. Autumnus.

Есенный. Autumnalis.

Есмь. Sum. Existo.
Естество. Essentia.

Естественный. Essentialis.

Естественно)
Естєствослбвлю.
Естество.

Еще. Adhuc.

Ж

Жаль. Dolor. Ma(e)ror. Paenitentia.
Жал ми. Penitet me.

Жалую. Doleo. Acerbe f[e]ro.
Жалостный
Же
Же. Autem. Vero.

Жегавица. Febris. Febricula.

Жегавицу имѣю. Febricito. Febrio.

Жезлъ. Virga. Baculus.

Желаемый. Op[t]atus. Desideratus. Ex¬

petendus.
Желаніе. Desiderium. Optatum.
Желаю. Desidero. Opto
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Жєлвь. Testudo. Animal in terra e(t)
aqua degens.

Желвїй. Testudineus

Жєлвїа скоруna. Chelonium. Tegume(n)-
tum testudinis.

Желтяница Lactuca sileustris.

Желчь Fel.
Желчаный. Felleus.

Желудь. Glans.

Желудный. Glandarius.

Желѣтба. желѣнь. пєчалованїє. Mae¬
stitia. Solicitudo

Жена. Vxor. Coniunx.
Женатый. Maritus. Nuptus.
Жєнйтва. Coniugium. Matrimonium.
Женгіхъ. Sponsus.
Женствую. Fio uxor.

Женю. Do uxorem alicui. Iungo co(n)-
nubia

Жєнюса. Nubo Vxorem duco. Nupt[i]as
celebro.

Жератченый Ignitus. Infla(m)matus.
Candui n]s

Жерновъ. Mola. Trusatilis. Pistrinu(m).
Moletrina.

Жерновъ ослїй. Lapis molaris.

Жертва. Victima. Hostia. Sacrificiu(m).
Жертбвникъ. Offertorium. Ara diuina.

Жертвенъ. Immolator. Victimarius.

Жертвую. Immolo. Victimo. Sacrifico. Fa-
tio sacrificium.

Жестокъ. Durus. Solidus. Adama(n)-
tin(us)

Жестоковыиный. Obstipus. Tetanicus.

Durate) cefrjuicis.
Жєстококбжїй. Duricori(us). Duracin(us).
Жестокость. Duricies. Duritas.

Жестѣю. [OJbduresco.
Жи
Живопись1. Pictor.
Живописаніе. Pictura.

Живлю, воскормляю2. Educo. Alo.

Живлюса. Sustento me. Tolero uitam.

Живописую. Pingo.
Живопйсанный. Pictus.

Живописателное художество. Ars
pictoria

Животйна. Pecus.
Животное Animans.

1 Пор. Живопись. -аталь.... Бер..
37.

2 В оригіналі це слово написано після

перекладу.

Животъ Vita.
Животный Vitalis Animans.l
Живу жйтелствую. Viuo. Luce fruor.
Жидъ ludaeus Sabbatari(us) Hebra(e)

IIS

Жидовскій iudaicus. Hebra(e)icus
Жидовствую. Iudaizo. Sabbatizo
Жизнь Vita.
Жила Vena.
Жила кровоточнаА. H[a|emorlr]hoides

venate).
Жила cyxaA. Neruus.
Жила духовал. Arteria nerui pulsatil[i]s.
Жйла шїинаА. Pisa(e) tenontes.
Жйла мочнаА. Vreter.
Жйла в лйствїи злачномъ. Fimfer[i]a

uena

Жила в персѣхъ. Ramex.
Жйла каменнаА. Vena silicis.
Жилицѣ. Neruulus. Venula.
Жйлищный. Neruosus. Venosus.
Жиловатость. Neruositas.

31 Житарск(ъ) //

Житарскъ. Pistor. Pinsor.

Житарскій Pistorius Pisftojrensis. Pis[tJ-
rinalis.

Житейскій Mundan(us). Slajecularis.
Жйтелство. Ciuilitas Vrbanitas. Poli-

cies. Res publica.
Жйтелствую. Habito. Maneo. Versor.

Жйтница. Horreum.

Жив^1. Meto. Fatio messem Demeto
arua.

Жйтный. Soligineus. Farreus.
Жйто. Siligo. Frumentum Far adorleumj.
Жнгіво. Messis. Mes[s]ura
Жо
Жодна. Merops. Apiastra.
Жолтбкъ. Vitellus. Lutem oui.

Жолточермный Rutilus Subrutilus
Жолтавый. Flauus.

Жолтѣю. Rutilesco. Flaueo. Flauesco.

ЖолтаА немощь. Icit [erus Morbus ar-

quatus [?].
Жолтою болѣзную немощю. ictero laboro.

Жоравъ. Grus.

Жоравъ клалязА. Tolens

Жорав ій птенцы Vipiones.
Жребій. Sors.

Жребникъ. Sorciltjor Sor|tijlegus
Жребій мещу. Sortior, laco sorlem

ЖрєбА. Pullus equinus.

Жребячїй. Pullinus.

1 Помилка, треба Жну.
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Жрецъ. Sacriphiculus. Sacerdos.

Liturgus. Flamen.

Жречество. Sacerdotium.

Жру. Macto. Viotimo. Lito.

Жрѣні'е. Mactatio Oblfajtio
Sacrificium.

Жужѣль. Scoria aerifsj. Ferri.

Жупа. Salis fodin(a)e.

Жупйнъ. Tunica talar[i]s.

Жупель. Sulphur.
Жупелный. Sulphure(us) Sulphurat(us).
Жупникъ. Salinator. Salinaru(m) prfaje-

fectus.

Жупищє. Bustum.

Жую. Mando. Mansiftjo.

S

Sb
Звѣзда. Stella. Astrum. Sydus.
Звѣздозаконі'е. Astronomia.
Звѣздозакбнникъ. Astronomus.

Звѣздозбрца. Astrorum inspector.
Звѣздослбвіе. Astrologia.
Звѣздослбвъ. Astrologus
Звѣрятко. Bestiola.

Звѣрйчіи. Animalis. Ferinus.

Звѣрь Fera. Bestia.
Se

5елви. Lymaces. Cochlea terrestris.

Зелїе. Olera. Legumen.
5елный. Herbidus. Herbifer.

Зелїе всйкое. Herba.
5л
Злоба. Malitia. Prauitas. Maleuolentia.
5л6. Malum. Prauum.
5лобгівый. Maliftijosus. Sceleratus. Ne-

qua(m) improbus. Pfrjoteruus.
Malignus.

5вѣринецъ. Theriotrophium.
5вѣрь всякїй. Animal. Animans.

5вѣрь. Fera. Belua. Bestia.
ЗлбблюсА. Sa(e)uio. Facio me feroce(m)

alicui.
t

Злодѣй. Malefactor. Maleficus.
5лодѣй великій. Trifur.

Злодѣйство. Maleficium. Malefactu(m).
Блоимѣнство. 5лои(м)ство. Malus habit(us).
Mala corporis constitutio.

Блонарочно. Incongrue. Inconuenienter.
Indecore. Indecenter.

5лонарочный. Indecens. Indecorus.

Злонравный. Peruersus. Malis morib(us)
infectus.

32 Блополу- H
Блополученїе. Infortunium. Aduersa

fortuna. Calamitas.

Блопомнѣні'е. Ira inueterata. Mali
recordatio.

Блоразумїе. Mala intelligentia.
Блорыкані'е1. Malus cursus.

Злорѣчіе. Maledicentia.
Злославлєнїе. Diffamatio.

Блослутїе. Infamia.

Блостраданїе. Affictio. Calamitas.

Блохитрецъ. Peruersus. Deprauat(us).
Злоумный. Malae mentis.

Злый. золъ. Malus. Prauus.

Блѣ. Male. Improbe.
Бмїй. Serpens. Anguis. Coluber.
Бмїя. Draco.
Бмїй вбдный. Hydrus.
Бмїа земново(д)ный. Chersydrus.
Бмїй слепый. Ca(e)cilia. Ca(e)cus ser¬

pens.
Змїй велйкїй. Boa. Boua.
Smih пестрый. Cenchris2 3 *. Scythale.
Бѣ
Бѣдность. Vehementia. Impetus.

Violentia.

Бѣдный. Vehemens. Impetuos(us).
Violentus).

Бѣлнѣ. Impetuose.
Бѣло. Valde. Vehementer. Magnoperfc.
Бѣнгіца. Pupilla. Pupula8.

1 Помилка, треба Злорыстйніг, пор.
Злорьістйнї&: Злый б^гъ..., Бер., 39.

2 В оригіналі після цього слова ще

маємо Wqz nakrapiany.
3 Після цього слова в оригіналі ще

маємо Zrzenicd.
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з

За
За. Propter. Ob. Pro. Loco.
Забавлйю. Occupo. Retardo. D[et]ineo.
Забавленїє1. Obliuio. Obliteratio. Pra (e).

teritorum in memoria.

Забвеніе (обиды. Amnestia.

Забвенъ. Oblitus. lacens in obliuione.

Забвеніе творю. Obliuionem induco.

Заблуждаю. Erro. fAJberro
Заблужденіе. Error. Erratum. Vagatio.

Aberratio. Deuiatio.
Забобоны. Superstitio. Ficta religio.
Забоббнный. Superstitiosus. Superstiti¬

one imbutus.

Забрало. S[a]epimentum. Castellamen-

tum.

Забраняю. Prohibeo. Impedio. Denego.
Забранєнїе. Prohibitio. Denegatio.
Забываю. Obliuiscor. Deleo memoriam

alicuius.
Завада. Impedimentum. Obiectaculum.
Заважаю кому. Obsto. Obsisto. Impedio
Заваляю. Obruo. Opprimo. Obmolior.

Завертъ. |T]urbo. Procella.

Завираю. Claudo. Occfl]udo. Obs[e]ro.
Operio.

Завиство. Inuidia. Inuidentia. Liuor.
Завистный. Inuidus. Liuidus. Maleuol(us).
Зависть жены илй мужа. Zelotypia. Ri¬

ualitas.

Завижу. Inuideo.
Завистникъ. Aemulus. Riualis.
Заводъ. Curs(us) incitatus. Curriculum.
Заводникъ. Stadidrom(us). Cursor.
Завой, заворо(т) главны(й)2. Tiara. Ver¬

tigo.
Завѣдую. Pra(e)sum negotio. Fungor

munere.

Завѣса. Catapetasma. Velu(m).
Integumentum. Siparium. Pendigo item cardo.

Завстыжаю. Infero alicui uerecundia(m).
Завѣтъ. Testamentum. Constitutio. Man¬

datum.

Завѣшую. Suspendo. Affigo. Appendo.
Figo.

Завѣщаваю. Prohibeo. Ve[t]o. Interdico.
Завѣщание. Prohibitio. Interdictio.

1 Помилка, треба Забвеніе, пор.
Забвеніе: Забытье. Бер., 40.

2 Останнє словосполучення написано

в оригіналі після перекладу.

Завязую. Obligo. Ligo. Colligo. Connecto.
Завязованїе Obligaculum Ligatura. Con¬

nexus.

Загаждаю1. Deleo. Maculo. Abstergo.
Заглушаю Obtundo aures. Obstrepo ali¬

cui.
Загонъ Lira. Porca.

Загбрный. Transmontanus.
33 Загараю II

Загараю ю(т) солнца. Exuror sole.

Загорѣлый. Solatus. Sole corrupt(us).
Загорѣлое древо. Retorrida. Siderata

arbor
f

Загорѣніе (о(т) солнца. Siriasis adustio.

Загорѣніе древъ. Sideratio. Sphacelism(us).
Загорѣніе дому. lnce|nd]ium.
Заграждаю уста. Os opprimo. Obstruo

f|au]ces.
Загражденіе. Pra(e)clusio. Obses(s]io. Ob-

turaftijo.
Загрѣбаю. Humo. Inhumo.

Загребенный огнь. Sopitus ignis.
Загрѣваю. Calefacio Calefacto. Co(n)cale-

fatio.

ЗагрѣваюсА. Calefio. Calesco.
Concalesco. Intepeo. Intepesco.

Загрѣваніе. Excalphactio. Focillatio.
Загрѣвателный. Concalefactorius.
Задавляю. Oblido. Obtero.
Задъ. Tergum. Dorsum.

Задъ главы. Occiput. Occipitium.
Зади. з(ъ)заду. A tergo.
Задній. Posterior.
ЗадолжаюсА. F[e]nore laboro. A[e]s

alienum contraho. Teneo.

Задушный день. Solennia funerum.
Feralia. Inferia(e).

Задѣваю. Impono humeris aliquid. Ag-
grauo humera alicuius.

Заеже. Quia.

Заемлєнїе. Commodatio. Mutuatio.

Заемлю заимствую. Mutuum [s]umo. Mu¬
tuor.

Зазираю. Suspicor. Suspitione(m) habeo.

Coniect[u]ro. Arbitror. Reprehendor.
Зазорный. Suspectus. Suspitiosus.
Завбръ. Suspicio.
Зазорно. Suspecte.

1 В оригіналі літера e, яку можна

читати і як f невиразна, бо виправлена
із в?

15 1-362 449



Заимодавецъ. Creditor. Commodator.
Закалаю. Macto Iugulo La[ni]o. Delle)o.
Закалатель. Lanius. Lanio. Carnari(us).
Закалателный. Lanignus. Lanioni (us).
Закалатель рѣзнокъ1 Macellarius.

Заколєнїе. Mactatio. Ca(e)sio.
Закладаюсд. Sponsionem facio cum ali¬

quo. Sponsione contendo.

Закладникъ. Consponsor.
Закладъ Sponsio.
Закладъ положений. Pignus.
Закладъ судебный. Vadium.

Закладаю руки за себе Re|i]i(c)io ad

te(rjgu(m) maij(us)
Закладъ дѢла вѣры. Obsidium.
Закладъ пограваю2. Sponsione vincor.
Заклинаю £x(secr]a(t]ionibus aliquem.
Заклинаю бѣса Exorcisso. Adiuro
Заклинаю змїа. Incanto.
Заклинатель змїа. Incantor serpentiu(m).
Заклинатель бѣса. Exorcista. Exorcifssja-

tor.
Заклинаніе кого. Execratio.
Заклинаніе бѣса. Exorcism(us). Ехог-

cizatio.
Заклинаніе вм'іа. Incantamentum.

Заклиную. Cuneo :as. Cuneis firmo.
Заклинаніе. Obstructio p(er) cuneu(m)

adactum.
Заключаю, зри Завираю.
Заключеніе. Obseratio. Occlusio.

Заключенъ. Claus(us). Occlusus. Obse¬

ramus).
Законъ. Lex diuina. Testamentum nouum.

Законъ чернеческій. Religiosa vita. Monas¬
tica vita.

Законополагаю. Leges fero. Constituo.
Condo. Sancio.

Законодавець законоположнікъ. -тель.

Legislator. Legiujm conditor.
Законнікъ. Religiosus vir.
Законп'ша. Virgo deo consecrata.
Законній уставы. Religiosoru(m) mores.

Leges.
З* Законне //

Законне. Legitime. Decenter.
Закопываю. Defodio. Infodio. Obruo.
Закопанїе. Defossio.
Закоснѣваю. Moror. Immoror. Moras

traho. Duco moras.

Закоснѣніе. Mora. Occupatio. Dilatio.

1
Треба рѣзникъ, пор. Закалйт&ль:

Рѣзникъ, Бер., 41.
2 Можливо, треба выграваю?

ЗакрадаюсА. Furcim i|rjre[p]o.
ЗакрапляюсА. Aspergo mihi sitienti mo¬

dicum vinum. Aqua(m) etc.
Закрбвъ. La[ti|bulum. Antrum. Specus.

Spela(e)um.
Закрываю. Tego. Obtego. Operio. Obtexo.

Abscondo.

Закрытый. Obtectus.

Закрытіе. Integumentum.
Закривляю. Curuo. Incuruo.

Закривлений Recuru(us). Recuruatus.
Закупую Pra(e)mercor.
Закупленїе. Auctoramentum.
Залогъ. Oppignorat io. Permutatio. Tegumen.
Заложница. по(д)л6жн'ша. Con[c]ubina.
Залйщный1. Superfluus. Luxuriosus.

Заметы снѣжніи. Niuales tumuli. Syrtis
niual [i]s.

Замовний2. Pra(e)potens opibus.
Praepollens.

Зане. Ideo. Quia. Quoniam.
Занзаю. Pungo. Ico. Stimulo. Fodio.

Заногтица. Paronychia.
За нь. Pro illo.
Западъ. Occasus. Occidens.
Западный. Occidentalis. Occiduus.
Западаю. Occido. Obeo.

ЗападаюсА. Dehisco.
Запаляю. Iln]ce|n|do. Inflammo. Su[cJ-

ce(n)do.
ЗапаляюсА. Exardesco. Concipio fla(m)-
mam.

Запалйтель. Incendiari(us). Incensor.
Запаленіє. Incensio. Inflammatio.
Заппнатель. Supplantator. Interpella¬

tor. Ob[t]urbator.
Запинаю. Supplanto. Impedio. Obsisto.
Запись. Inscriptio cautio.

Запйсую господу. Hospicium alicui ins¬
cribo. Assigno.

ЗаписуюсА ком£. Cautionem fatio.

Записую вѣно. Dico dotem. Doti obligo
bona.

Заповѣдь. Preceptum. Mandatu(m). I(u)s-
sum.

Заповѣдаю. Pra(e)cipio. Iubeo. Mando.

Запрѣщаю. Prohibeo. Vero interdico.

Запрѣщеніе. Prohibicio. Interdictum.

Запрягаю кона. Iungo equu(m) currui.
ЗапястЇА. Dextrale. Ornamentum manus.

Зарастаю Barbesco. Pubesco.

'

Помилка, треба Залйиіный, пор.
Залйиіный: Збыточный, Бер., 41.

2 Треба Заможный.
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Зарєчєнїе. [AJbdicatfo. Abrenuntiafio

votiam).
Зарокъ. Prohibitio. Interdictio.

Зарослый мхомъ. Lanugi[o]nos(us).
ЗарѣкаюсА. Abdico. Renuntio. Votum

fatio. Voueo.

Заручєнїе. Spons|a]lia.
Заручаю. Desponso.
Заря вечерняд. Crepusculum.
Заря утренняА. Aurora.

Засвидѣтелствую. Testor. Protestor. Con¬
testor

ЗасвидЬгєлствованїє. Protestatio.
Заслѣпляю. Obca(e)co.
ЗаслЬпленїе. Obca(e)catio.
Заслуга. Meritum. Promeritum.
Заслугую. Mereor.

Заслужений. Meritus.
Засмолюю. Oppico.
Засмущаю. Contristo. Infero molestiam

alicui.
Застановляю. Consisto. Intersisto.

Reprimo.,
'Застарѣлый. Inueteratus. Veternos(us).
Застаруюсд. Inueterasco.

Застарѣлость. Inueteratio.
35 Заступаю //

Заступаю. Defendo. Protego. Tutor.

[T]u(e)or.
Заступленіе. Defensio. Protefc]tio. Muni-

[u]m euictio.
Засылаю. Relego. Amando. Ablego.
Засыпаю Aggero as. Obruo. Sup(er)in-
duco terram.

Засыпованіе. Aggestus. Aggeratio.
Засѣваю. Consero. Obsero.
Засѣвомъ1 * *. Consitura.
Засѣдаю мѣсто. Capio. Occupo locum.

За ca . Pro se.

Затакаю. зри Засылаю.

Затвердѣн'іе. Durities.

Затвердѣлый. Indurus. Induratus.

Затворъ. Pessulus. Repagulum. Obex.

За тщее. Frustra. Inaniter. Cassum.

Заутра. Mane. Diluculo. Prima luce. Pri¬

mo mane.

Зсіутрникъ. Ientaculum.

Заутрникаю. Iento :as. Ientaculum sumo.

За^трный. Matutinus. Antelucan(us).
Заущаю. . .

Запущаю8. Obstruo. Obturo. Opprimo
fauces.

1 Треба Засѣвокъ?
* Треба Заущаю, пор. Заущаю: ОустЬ.

затыкаю..., Бер., 42.

Защищаю, зрй Заступаю.
Защитникъ. Defensor. Tutor. Patron(us).

Curator.
Заяцъ. Lapus
36

t

Збѣгъ. Profugus. Fugitiuus.
Збѣгаю. Decurro.
Збѣже1. Frumentum. Ador, t
ЗбраняюсА. Recuso. De[t]recto. Denego.
Збытбкъ. Luxus.
Зв
Звада. Lis. Litigium.
Звадлйвый. Litigiosus.
Звеню. Sono. Persono. Tintino.
Звенящій. Sonorus. Resonus Canorus.
Звонъ. Campana.
Звонецъ. Campanula. Tintinnabulum.
Звоннйкъ. Tintinnaculum.
Звоннйца Campanarium. Campanile.
Звоню. Pulso campanam.
Звоненїе Pulsus a(e)ris.
Звбщикъ. Auriga. Vector.

Звукъ. Clangor tubaru(m). Son(us). So¬
nitus.

ЗвѣряюсА. Concredo

Звѣцаю или звяцаю. зри Звеню.
Згонины. Gluma(e).
Зд
Зданіе. A(e)dificatio. Structura. Fabrica.

A(e)difitium. Structor.

Здє. Hic. Huc.

Здешный. Nostras Domesticus. Pra(e)-
[sjens. Natiuus.

Здб. Tectum.

Здравіе. Salus. Incolumitas. Valetudo.

Здравый. Sanus. In[clolufmi]s. Sospes.
Salutaris. Salubris.

Здраводатєль. Sospirator. Seruator.

Здравствую. Valeo. Vtor firma ualetudine.
3e
Зєлвь. Testudo
Зеленйчїє. Laurus. Pinus.
Зеленбсть. Viriditas. Vira...[?].
Зеленый. Viridis. Viridans.
Зелйстый. Herbidus. Herbosus

Зелный. Herbarius. Herbifer.
Земледѣтелный. Arabilis.
Земледѣлецъ. Agricola. C[ul]for,agroru(m).
Colonus.

Землєдвлство. Agricultura. Agricolatio.
Земледѣланіе. Aratio. Cultio. Subafra]-

tio agri. Proscissio terra(e).

Землемѣріе. Geometria.

1 В оригіналі пізніше виправлено J на ot
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Землемѣрникъ. Geometra.
Землд Terra. Humus. Tellus.

Зємлд чєр(м)над. Rubrica terra.

Землянйнъ. Nostras.

Земньїй. Terrenus. Terrestris.
36 Зыбаюсд h

Зыбаюсд. Fluctuo. Titubo. Vacillo.

Labasco. Nu[t]o.
Зыбаніе. Fluctuatio. Vacillatio. Agitatio.
Зи
Зиданїе. Aedificatio Fabricatio. Ex-

tructio.
Зиждйтєль. Aedificator. Structor.
Зиждителство Fabrica. Structura. Ma¬

china
Зиждйтєлскїи санъ. Aedilitas.

Aedilitium mun(us).
Зйжду. Fabrico. Aedifico. Condo. Construo.
Зима. Hyems. Bruma.
Зимнйца. Febris. Fr[i]gida. Querquera.
Зймность. Frigiditas. Frigus. Algor.
Зймный Frigidus. fGjelidus. Algidus.
Згімный (о(т) зимы. Brumalis Hyemalis.

Hybernus.
Зимованїе. Hyematio.
Зиморбдъ мбрскад птица. Halcedo. Al¬

cyon.

Зимую. Hyemo. Hiberno.
Зі
Зїаю. Oscito. Oscitor. Inhio. Hiasco.
Зїанїе. Inhiatio. Oscitatio.
Зл
Злакъ, зри ...

Златарь. Aurifex. Faber auri.
Златица. Aureus [njummus.
Злато. Aurum.
Злато йстинное. Aurum electum. Obryzum.
Златый. Aureus. Aurosus.
Златад гора Aurifodina. Auraria. Ar¬

rugia.
Златад руда Aurarium metallum.
Златницство. Argentaria. Ars auraria.
Златый полскїй. Florenus polonicus.
Златоглавъ. Teia aurea. Tela auro text[a].
Златокрадецъ. Aurifur.

Златорбдный. Aurifer.

Златоустый. Aurea verba fundens. Aurei
oris vir.

3m

Змерзлый. Congelatus. Glatiaftjus.
Змєрзлость. Congelatio.
Змєрзую. Congelo.
Змєрзнєнїе. Congelatio.
Змѣрникъ1 Proditor. Fraudator. Deceptor.

1
Треба Змінникъ (?J.

Зн
Знамєнаю. Signo. Designo. Significo.
Знамєнатєлньїй. Signatus.
Знаменатель. Signator. Obsignator.
Знамєнанїє. Signatio. Significatio.
Знаменіе. Signum. Nota. Indifcijum. Ar¬

gumentum.
Знаменіе брани. Vefxjillum. Tessera.

Знаменіе неясности. Pra(e)sagium fu-
tura(e) tempestatis. Prognosticum.
Pra(e)stitu(m). ,

Знаменіе грядущаго прѣщенія. Prodi-

giu(m). Pra(e)monstrum.
Знаменіе благополучное. Auspicium

dextrum.

Знаменне злополучное. Omen malum.

Diru(m). Sinistrum.

Знаменіе даю трубою. Signum do buci-
na Cano classicum. Cano tuba.

Знаменоносецъ Vlejxillifer. Signifer.
Знаменіе природное Na(e)uus Insigne

natura(e).
Знаменйтый Insignis. Notabilis

Spectabilis

Знаменую. Sigmtico. Certiorem facio.
Nuncio Denuncio

Знаю. Nosco. Cognosco. Agnosco.
Знесла кбкошь яйце Edidit. Peperit

gallina ouum.

Зноюсд. Aestuo.
Зной. A(e)stus us.

Зо
Зобъ птгічїй. Cibarium. Esca [gjallina-

rum.

Зобаю. C[e|lliendo edo. Singula grana
ori indo.

37 Зо(д)чїй H
Зодчій. Зиждйтєль то(ж).
Зову. Voco. Inuoco. Nomino. Appello.
3p
Зракъ. Imago. Forma. Exemplar. Idea

Зрастаюсд. Coalesco. Concresco.

Зрастанїє. Concretio.

Зрачный. Exemplaris. Formalis.

3y
Зубрь. Bison -ontis. Vrus.

Зубргіна. Caro bisontis.

Зубъ. Dens.

Зубатый. Dentatus.

Зубокъ Denticulus.

Зубы прє(д)нїи Primores dentes. Mor-
di f c |es

Зубы черєнбвїи. Dentes mlajxillares
Molares. Columellares

Зубы кутній. Genuini.
Зубы пущаю. Dentio.
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и
И Et. Autem Vero.
!

Ибо. Enim. Etenim.
Иг
Игла. Acus.
Иголка. Acicula. Acuncula.
Игляное ухо. Foramen acus.

Игблникъ. Acicularius.

Иглица, волоскоє зелїе. Rus(c)us. Rus(c]um.
ITro. Iugum
Иготь. Mortarium.

Играю Ludo. Lusito. Alludo.

Игралище Ludi :orum.

Игралище творю. Ludos edo.

Идѣже. Vbi. Quopiam. Quo in loco.

Ид|. Eo. Gradior. Incedo. Per[g]o.
Ид} пѣшь. Iter pedibus facio. Incedo pe¬

des. Ingredior pedibus.
Ид£ по комъ. Sequor aliquem. Consequor.

Se[c]tor. Conse[c]tor.
Иди до ката прйтча. И] in rem malam.

Abi hinc in malam crucem.

Иди по него. Ito accersitum eum.

Иди з(ъ) богомъ. Vade in pace. Perge
auspiciis bonis.

Иж
Иждиваю Facio sumptum. Impensam
или Impensas. Impe[n]do alicui. Erogo
pecuniam.

Иждивеніе Impensa. Sumpt(us). Eroga-
.
tio.

Иже. Quis. Aliquis.
Из
Изба. Hypocaustum. Hypocausis.
Изба чєрнад. Fumarium.

Избавленіе. Vindicatio. Vindicia(e).
Salutatio hominum.

Избавйтєль. Saluator. Seruator. Vindex.

A[s]sertor. Liberator.
Избавляю Saluo. Vindico. Seruo. Libero.

Redimo.

Избираю Eligo. Seligo. Lego. Паки.
Consentio. Suff[r]agor.

Избіеніе. Ca(e)des. Internec[t]io. Occisio.

Interfe[c]tio.
Избиваю. Occido. Interficio Decollo.

I[u]gulo.
Изббрное древа. Medulla arboris.

Избраннюизмѣненый. Elect(us) qui est

redemptus.
Избранъ. Electus

Избраніе. Electio.
Избытокъ. Copia. Abundantia. Supfer]-

fluum. Luxus.

38 Избыт II

Избыточествую. Abundo. Superfluo.
Affluo. Redundo Exundo.

Избьітный. и(з)лйшный Superflue(n)s.
Superuafcjaneus. Effusus.

Избьітїе. Euasio. Fuga. Effugium.
Изваянный, вырѣзанный. ExfsJculptuSi

Excauatus. Exciss(us). Exesus.
Изваанїе. Excauatio. Sculptura.
Извааю. Cauo. Exfsjculpo.
Извергъ. Abortiuus fa(e)tus. Abofrjtus

:us.

Извергаю Abor[t]o. Abortio или Abor-

tu(m) patior.
Извожд^. Produco.
Извожду в(ъ) позоръ. Ignominia affitio.

Notalm] ignominia(e) inuro. In
spectaculum produco.

Извиняюсд. Innocens a culpa sum. Ca-
reo culpa. Vaco culpa.

Извитїє. Ars. Stratagema. Astfu]t[i]a.
Извитїє словесъ. Aenigma.
Извбдство. Productio. Effectus. Effi¬

catia.

Изволеніе. Consens(us) us. Assens(us).
Approbatio.

Изволйю. Assentio. Concedo. Annuo.

Comprobo.
Извѣствованіе. Certitudo. Fidese(t)

consta (n)tia promissi.
Извѣстный. Certus. Exploratus. Fidelia.

Authenticus.
ч

Извѣ[с]тный чего. Securus. Certus ali-

qui(us) rei.

Извѣстно сїє. Deliberatum est. Certum.

Definitum. Constitutum.

Извѣствую. Cerciorem reddo. Me facio.
Procerto aliquid affirmo. Dico.

Извѣстнѣ. Certe. Sine dubio.
Извѣтъ. Argumentum. Causa. Occasio.
Извѣтовані'е. Argumentatio.
Извѣщаваю. зри И(з)вѣствую.
Извѣщеніе, зри И(з)виствованїе.
Изганяю. Expello. Extermino. E|xJ-

turbo. Propulso.
Изгнатель. Expulsor.
Изгнаніе. Expulsio. Exterminatio.

Изгрѣби. Quisquili(a)e. Sordes.
Изганяю на и(з)гнанїе. Relego Afficio
multo exilio.

Излишше. Plus. Maius.
И(з)ливалница. Infundibulu(m). Trulla
Изливалница до р^къ. Gutturnium.

Aqualis. Trulleum.
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Изливаю. Fundo1. Tnfundo.
Излїйю. Effundio :is.
Изливаніе. Infusio. Infus(us).
Изливйтель. Infusor. Pocillator.
Излйшне попєчйтєлньїй. Summa(e) an¬

xius. Ma(e)rens.
Излйшный. зрй И(з)бытный.
Излишество, зрй Иіз)бытокъ.
Излйшїе. Superfluum. Non necessarium.
Измѣна. Permutatio. Mutatio. Co(m)-
mercium.

Измѣняю. Muto. Commuto. P(er)mutati-
one(m) fatio.

ИзмѢняюса. Liberor. Redimor. Vindicor.
Изнємагаю. Infirmor. Debilitor. Ene-

ruor. Нєизнємогаю. No(n) infirmor.
Bene ualeo. Valetudine vtor.

Изнемаганїє. Infirmitas Debilitas.
Изницаю. Emico. Erumpo. Emergo

Изнуреніе. ви(м')дь Иждивеніе.
Изнуряю, зрй Иждиваю.
Изобйлость. Abundantia.

Изобилую. Abundo.
Изобилню. Abunde. Copiose.
Изобилный. [LJargus. Liberalis. Affluens
Abundus.

Изобличаю. Arguo. Reprehendo. C[a]stigo.
Изобличеніе. Reprehensio Vituperatio.

Correctio.

Изображеніе. Figura. Figuratio. Imago.
Effigies.

Изобразую. Figuro. Efformo. Effigio.
39 И(з)ринове(н) //

Изриновенъ. Detrusus. Deiect(us). Detur-

bat(us).
Изряденъ. Eximius. Excellens

Singularis. Pra(e)stans.
Изрядность. Excellentia. Singularitas.

1 Pra(e)stantia.
Изрйднѣ. Eximie. Apprime. Pra(e)clare.

Insigniter.
Изсякаю Guttatim defluo. Destillo.
Изсякновєнїє. Guttatim defluxus. Con¬

gelatio
Изсякную. Congelo.
Изумленіе. Dementia Delirium. Vertigo

capitis. Amentia.

Изумленъ. Demens. Vecors. Furios(us).
Ame(n)s.

Изумленіе. Stupor. Admiratio.
Изумляю. Demento. Desipere. Delirare

facio.
ИзумляюсА. Desipio. Deliro. Mentecaptus

fio. Obstupesco.
1 Перед цим словом в оригіналі

закреслено Trullo?

Изявйтелньїй. Indicatiuus. Manifesta-

tiu(us).
Изявлйю. Indico. Declaro. Manifesto.

Manifestum fatio.

Изящество. Pra(e)stantia. Singularitas.
Dignitas. Amplitudo.

Изящный. Singularis. Pra(e)stans.
Ик
Икона. Imago. Effigies. Icon. Simulachru(m).
Икбнникъ. Pictor.
Иконописаніе. Pictura. Graphis.
Иконный. Pictorius.

Иконопишу. Pingo. Depingo. Imagfinjo.
Effigi 0.

Икра рьібЇА. Oua piscium.
Икроро(д)ный. Ouiparus.
Или. Sifuje. Aut. Vel.
И.м
Иманїе вина. Vindemiaftjio.
Иманїе плодовъ. Perceptio fructuum.
Иманїе зббжа. Frumentatio. Collectio fru¬

menti.
Ималный. Collectitius.
r

Имамъ. Habeo. Teneo. Obtineo. Occupo.
Possideo.

Ймать. Debet.
Имелникъ. Auceps. Aucupator. Venator.
Имєлничєскїй. Aucupfatorjius.
Имёлницство. Venatio.
Имєлничєскоє орудїє. Aucupii instru-

me(n)tum.
Именйтый. Insignis. Notabilis.

Luculentus.
Именованіе. Afpjpellatio. Nominatio.

Vocatio.

Именую. Appello. fNunJcupo. Nomino.

Имство. имѣнство. Habitus. Complexio.
Constitutio membroru(m) corporis.
Consuetudo.

Имовйтъ. Diues. Locuples. Opulentus.
Имѣніе. Possessio. Bona copia. Substantia.

Facultates.
Имѣній любецъ. Auar(us). Cupid(us). Ap-

petens.
Имѣю, зрй Имамъ, паки Debeo.

Има. Nomen, паки Fama. Gloria. Ampli¬
tudo nominis.

Ин

Инако. Aliter. Secus. Alio modo.
Иногда. Aliquando.
Инокъ. Monachus. Religiosus. Solitarius.

Инокъ дивїй или единецъ дивїй. Aper
syluestris.

Инокїна. Monacha. Religiosa.
Solitaria. Monialis. Sanctimonialis.
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Иночество. Monochat(us). Stat(us).
Regula religiosorum.

Инод^шно. Dissone.

Инодушный. Dis[c]ors. Disson(us).
Dissentaneus.

40 Инодуш-//
Инодушїе. Discordia. Dissensio.

Discrepantia.
Инодушествую. Discrepo. Dissidfejo.

Dissono. Disfsjentio. Discordo.
Иноколѣннииа. Peregrifnja. Alienigefnja.
Иноколѣнникъ Alienfijgena. Extraneus.

Инособра(з)нсо Alio modo. Alia forma.
Иноплеменникъ, зри Иноколѣнникъ.

Инорогъ. Monoceros. |U]nicornis.
Иночадый зри Единородный
Ис

Искидаютсл Defijcitur. Deturbatur.

Искони. In principio. Ab initio.

Искръ. Prope. Proxime.
Искренный. Proximus. Propinquus.
Искупъ. Precium Cyprum.
Искупленіе. Redemptio.
Искупйтель. Redemptor.
Искупую. Redimo.
Искусъ. Probatio Experientia.

Periculum.

Искуса златнал. Aurum probatu(m).
Obryzum. Aurum def[a]ecatum.

Искусйтєль. Tefnjtator. Probator.
Examinator.

Искусный. Doctus. Sapiens Expertus.
Probatus.

Искуство. Sapientia. Scientia.
Experientia. Exploratio. Tentatio.

Искушаю Probo :as. Experior ris. Tento.

Vsu exploro.
Искушеніе, зри Искуство.
Испасаю. Depasco.
Испєрва. А principio. Ab initio.
Испираю. Lauo. Abluo.
Исповѣдаю. Consentio. Consensu(m) pra(e)-

beo. Fateor. Non nego.
ИсповѣдаюсА. Confite[or] Fateor.
Исповѣданіе. Confessio.
Исполненіе. Completio. Exfsejcutio.
Исполняю. Expleo Impleo. Obseruo.
Исполйнъ. Gigas.

Испор^чникъ. зри Емецъ.

Исправленіе. Correctio. Emendatio.
Исправляю. Corrigo. Emendo. Correc-

tionefm] adhibeo. Castigo.
Исправитель. Corrector. Emendator.

Испраж(д)нйю. Exina[n]io. Eua[cu]o. Exo¬
nero.

Испразнєнїе. Exoneratio. Exinanitio.

ИспрятаюсА. Vito. Deuito. Supter-
fugio1.

Испытаніе. Interrogatio. Requisitio.
Sfcijscitatio.

Испытословлю. испытую тоже2.
Sciscitor. Requiro. Interrogo. Disco.

Исселникъ. Velegat(us). Ablegatus.
Иссєляю. Amando. Relego. Ablego.
Иссучаю. Concoquo. Digero. Conficio ci¬
bum.

Иссучанїе. Digestio. Concoctio cibi.
Иставаю. Liquefatio. Resoluo.
Иставанїе. Liquefactio.
Истаеваю. Liquefio. Dissoluor. Consu¬

mor.

Истесы. Lumbi.
Истинна. Veritas. Veriloquium. Veru(m).
Истинный. Verus. Verax. Veritatis cultor.

Истинно). Vere. Verissime. Reuera.
Йстинствую. Verum dico. Vera loquofrj.
Истлѣні'е Corruptio. Destrufc]tio. Labe-

factio.
Истнєніє. Contricio. Confractio.

ИстнєНі». Contritus. Contusus. Perte¬
nuis.

Истнѣваю. Contero. Contundo. Dis[t]ero.
, Confringo. Conmolo.
Истово. Caput. Summa. Sors.
Истовый. Proprius. Genuinus. Germanus.

,
Peculiaris.

Истовѣ. Proprie. Genuine. Essentialiter.
Истощєваю. Euacuo. Exinanio. Exonero.
Истощєванїе. Exoneratio. Euacuatio. Ef¬

fusio.
41 Истомлєн-//

Истомленный. Lassus. Fess(us).
Defatigamus).

Истребитєлньїй. Exterminabilis.
Delebilis. Tollendus.

Истребляю. Extermino. Tollo. Deleo.
Eu[i]scero.

Истребленіе. Exterminatio. Sublatio3.

Исторгаю. E[u]ello. Eruo. Explanto. Vello.

Исторгнєнїе. Euulsio
Источникъ. Fons.
Истощаю. Exonero, зри Истощєваю.

1 В оригіналі після перекладу ще

написано Vchodzp. Chronip sip.
2 Останні два слова в оригіналі

написано після перекладу.
3 Нижче цієї статті в оригіналі ще раз

написано Истргбляю, але залишено бе»

перекладу.

455



Истрезвєнїе. E[u]aporatio. CrapulS.
Истрошаю. зрй И(з)нурйю.
Истрясаю. Soluo. Compesso.
Истуканїе. Effusio.
Истуканъ. Effusus.
Истукаю. Effundo.
Истязаніе. Interrogatio. |Qu]a(e)stio.

Sciscitor.
Истязатель. Interrogator. Sciscitator.

Inqui[s]itor.
Истязателный. Jnterrogabilis.
Истязаю. Sciscitor. Scrutor. Rimor. Indago.

Expiscor.
ИстязуюсА. Inquiror. Iudicor.

Ї

Іже. который. Qui. Qua(e). Quod.

K

Ka
Кавка. Gracus. Graculus. Monedula.
Кадь. Cadum.
Кадйло. Thus.
Кадйлница. Thuribulum. Acerra.

Кажу Thus incefnjdo. Adoleo. Suffio.
Кажєнїе. Suffitus. Suffitio.
Каженикъ Eunuch(us). Ex[s]ectus. Cas-

trat(us).

Кажу. Conci|o]nor. Pra(e)dico.
Казанів. Concio.
Казалнїиа. Suggestum.
Казатєль. Concinator. Pra(e)dicator.
Казнйтель Corrector. Obiurgator. Puni¬

tor

Казню. Animaduerto. Punio. Casti|g]o.
Poenfijo. Corripio.

Казнєнїе. Animaduersio Castigans
disciplina.

Каковый. Qualis. Cuiusmodi.
Како. Quomodo Qui. Qualiter.
Калелєнїе1. Incrustatio. Trulissatio.

Loricatio pauimenti.
Календарь. Calendarium.
Калита. Ventrale.
Калйна. Safmjbucus syluestris. Platanus

aquatica.
Калю. Prufljlisso Incrusto gypso. Lorico

parietes.
Калъ Ca(e)num Lutum. Palus. Limus.

1
Треба Калінїе, пор. Калінїе, Бер., 52.

Исхбдъ. Egressus. Exitus. Processio.

Исходите. то(ж) Исхождєніє.
Исходникъ. Speculator.
Исходжу. Exeo. Egredior. Prodeo Pro¬

cedo.

Исходатаю. Con[sjilio Intercedo.

Compono discordias.
Исцѣпи дрова. Scipit ligna.
Исчадіе Fa(e)tus Soboles. Proles.

Partus.
Исчитаю. Numero. Dinumero. Computo.
Исщезаю. Dispareo. Euanesco.
ИщУ. Qufajero. Inquiro. Inuestigo.
И Убо. Quamuis. A(e)ciamsi,

Калный. Lutosus. Ca(e)nosus. Palfu]-
dos(us).

Каляю. Luto Limo. Lutfujlo.
Камара. Conclaue. Cubiculum.

Камарникъ. Inquilin(us). Proletaneus.
Proletarius. Cubicularius.

Камарный. Cubicularis.
Камень. Lapis.
Камень немощь. Calculus.
Камєнь четвероуголный. Lapis quad-

rat(us).
Камень драгїй. Gemma. Lapifljlus pre-

cios(us).
Камень дресвяный. Tophus.
Камень в(ъ) алектбрѣ. Alectoria gemma.

42 Камень //

Камєнь со(т) горы сѣченный.
Caementum. Saxum.

Камень мльінный. Molaris m. subst.
Камень млынный ни(з)кїй Meta. Mola

inferior.

Камень орлій. Aeftjytes. m. plur.
Камень [млынный] вє'рхнїй. Catillus.
Mola superior.

Камень искусный. Lapis heraclius. Ly-
di(us).

Камень с пѣны морскід. Pulmjex.
Камєнйца. Domus lapidea. Domus ca(e)-
menta.

Камень московскій. слУда. Phfejngites.
Specularis lapis. Sphistus lapis.

Камень незгорйстый. Lapis aminth(us).
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Камень грббный. Sarcophagus. Assius

lapis.
Каменйстый. Lapidosus. Saxos(us).

Calculosas)
Каменн'іи горы. Lapicidina(e). LaftoJ-

mia(e).
Каменникъ. Lapidarius. Marmorari(us).
Каменный. Lapideus. Saxeus.
Каменный дождь идетъ. Lapidat. Lapideo
imbre pluit.

Кйменей собраніе. Aceruus lapidum.
Каменное забрало. Maceria. Maceries.
Каменую. Lapido. Pet© saxis.

Камєнованїе. Lapidatio.
КЗмо Vbi Quorsum. Qu6.
Камыкъ Lapillus Calculus.
Канарь вино. Vinum Canarium.

Канилѣръ. Cance[l]larius. Scriba regis.
КанА. Millujus. Miluius.

Канбнъ Regula. Canon. Amussis.

Капище. Delubrum. Fanum.

Каменів1. Destillatio.

КаплА. Sumplicidium (?J. Gutta.

Каплунъ Capus. Capo. Gallus castratus.

Капуста Caulis.

Капуста чернаА. Crambe. Corambllje.
Капуста гладкаА. Lea. Brassica l[a]euis.
Капуста главчатаА. Caulis lacutarris.

Капуста зеленаА. Brassica. Caulodes p...[?].
Карась. Coracinus2.

Карпъ3. Incisio.

Карббвый жезлъ Tessera.

Карбую. Incido lignum. Piscem.
Карвункуль Carbunculus.
Карйта Pilentum. Carpentum.
Карелъ Pumilio. Homuncio. Nan(us).
Карлица Nana. Pumilio.

Карловатый Pumilifujs Nan(us). adiec.

Кармазинъ Coccum. Coccinum.
Кармазиновый. Coclcijneus.
Карпъ Cyprinus. Carpio.
Карты костырскіе Charta(e) lusoria(e).
Картникъ. Aleator Aleo.
Карукъ fnchyocola.
Касаніе. Conftjrectatio. Tactus.
КасаюсА. Tango.; Atltinjgo. Attrecto.
Contrecto.

Катъ. Carnifer Torltjor.

Катафалкъ. Mausoleum. Pegma. Fafsjtigium
Катую. Carnifico.
Катованїе. Carnificina. Lafnjiat(us).

'

Треба Каплемъ, пор. distillatio,
искапать, ЛЛ.

2
Літера r в оригіналі кирилична (р).

3 Тобто Карбъ, пор. нижче Нарізую,
карбую Incido :is

Качество. Qualitas.
Каша. Puls. Pulmentum.
Кашель Tussis. Tussedo
Кашлевый Tussicularis.
Каштанъ древо. Castanea.
Каштанъ овощь. Castanea nux Balanus.
Каштановатый. Castaneus
Каштелянъ. Castellanus
Ke

Кедръ. Cedrus.

Кедровый. Cedrinus.

Кедровый овощь. Cedris.
Келбъ. Gobio. Gobi(us) rii1.

43 Келихъ //
Келихъ. Calix. Poculum.
Келгішекъ. Caliculus. Pocillu(m). Cia-

thus.
Кёлна мурарска. Trulla.
Кєлна возоваА. Loculamentum rhedafe)

posticafe).
Кернбзъ. Verres.
Кєрнозїй* Verrinus.
Керемида. ц£гла. Later.

Керемгідный. LaterifciJ(us).
Кесарь. Ca(e)sar. Imperator.
Кесарева Imperatrix
Ки
Киваю главбю. Innuo Annuo capite.
Киваніе главы Nutatio capitis.
Кила болѣзнь. Ha(e)rnia.
Кйловатый. Enterocelicus. Ramicos(us).

Hernios(us).
Кий- Qui.

Кипк>. Bullio. Ebullio. Efferuesco.

Кипѣніе. Ebullitio.

Кйръ Pannus vilis.
Кирись. Armatura totum corpus tegens.

Кирйсникъ Catafractus. Loricatus.

Кисєло. Acidum.

Кйсну. Fermentesco.
Кйслый. Acidus.
Кйсѣль. Farina meile e(t) fermento

subacta.
Киченїе. Tumor infractus. Superbia(e)

inflatio.

Кичю. Intumesco. Tumeo Supelrjbio.
Insolesco.

Кишка. Intestinum.

Кйшка тбнкаА. fljle. Hilflja.
Кишка начиненаА. Farcimen.

1 Після перекладу в оригіналі написань

Kielb.
2 У тексті помилково написано с, однак

значок над нею і літера з на полі

вказують, що писар сам помітив помилку.
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Кита у шлем a. Crista.
Кл
Клада. Numella. Robur. Sole(a)e ligneae.
Cippus.

Кладязь. Puteus.

Кладя(з)ный. Putealis. Puteanus.

КланяюсА. Inflecto genu. Submitto genu.
Сигиог toto corpore.

КланяюсА <й(т) кого. Salutem alicui

ab aliquo defero. Perfero. Nuntio. Dico-

Класъ. Spica.
Класяный. Spiceus.
Класовъ собраніе. Spicilegium.
Класы испущаю. Spico.
Клевета. Obtrectatio. Sugillatio.
Клеветнйкъ. Obtrectator. Detractor. Ob¬

strigillator.

Клевещу. Obloquor. Detrecto. Detraho.

Rodo absentem.

Клевретъ. Socius. Sodalis. Contubernalis.

Клевретъ в(ъ) пути. Comes.

Клевретъ военный. Commilitio. Turma¬
lis. Conturmalis militia(e).

Клекочка. Crepitaculum Crocalum. Croton.

Кленъ. Acer.

Кленовый. Acernus.

Клєнусд. Iuro. Adiuro. luramentu(m)
facio. Obs[t]ringo me iure iurando.

Клеплю. Pulso. Quatio.
Клепало. Crepitaculum.
Клїй. Bitumen. Glutinum. Gluten.

,
Клїй рыбный. Strigmentum piscium.
Клїй древесъ. Gummi. Gumma.
Клинъ. Cuneus.
Клинйстый. Cuneatus.

Клирикъ. Clericus.

Клистєра. Clyster :eris. Klistera.
Clysterium.

Клистєру емлу1. Clystere purgor.
Клйчь. Clamor. Vociferatio.

Клию. Conglutino. Glutino. Bitumino.
Клотъ2. утокъ до тканЇА. Subtegmen.
Subst[r]amen.

Клопбтъ. Solicitudo. Angor. Cura.
44 Клопот... //

Клопототвбрникъ. Solicitudine afficiens.

Клбсненъ. хромый. Claudus
Клыкость3. Condylus.

1 В оригіналі виправлено з &му, отже,

треба р,млю.
2 Потрібно Клокъ. пор. Клокъ,

утбк(ъ)..., Бер., 53.
8 Потрібно Кыкоть, пор. condylus, ...

кикот(ъ), ЛЛ.

Клѣть. Cubile. Concla[u|e. Penetrale.

Клѣіць червь. Ricinus Rediuius

Клещъ Forceps. Formucapes.
Клѣщики до орѣховъ. Nucifrangibula

:oru(m).
Клюса. Equus Equa.
Ключаемо. Conueniens. Expediens.
Ключаемый. Acommodat(us) Aptus. Ap¬

positus. Idoneus.
КлючаєтсА. Accidit. E(ujenit. Obtingit.
КлючаюсА Aptus sum. Idone(us). Ha¬

bilis su(m)
Ключймость. Aptitudo. Commoditas.

Habilitas.
Ключь. Clauis.
Ключка за которую кламка западаетъ

Dens uestem aut repagulum foriu(m)
cohibens.

Ключникъ. Clauicularius.
Ключикъ. Clauicula.
Клюю. Ferio rostro.
Кляпйна. Omnis arbor incuruata.
Кляпышь. Amygdala.
Клятва црковнаА. Excommunicatio. Se¬

paratio.
Клямка. Vestis или obex paruus forib(us)

affixus.

Клямпа. Ansa ferrea. Vncus. Cuneol(us).
Км,
Кмѣнъ. Cuminum.
Кнйгочїй. Scriba. Notarius.

Cancellari (us).
Кнотъ. Ellychnium.
Кнотъ к(ъ) я(з)вамъ. Penicillum.
Князь. Princeps. Dux.
Кобель. Modius. Mensura.
Коверъ. Tapes. Tapete.
Коверъ а(д)жамскїй. Tapete Persicum.
Кобецъ. Falco arborarius.
Кобылины. Pra(e)tentura(e).
Кобыла. Equa.
Кобылій. Equinus.
Кобза. Pandura.
Ковъ. Tumultus. Seditio. Dissidium.
КовалнА. Incus.
Коваль. Faber ferrarius.
Ковалство. Ferrea fabrica.
Ковалскїй. Fabrilis.
Коварство. Astus. Astutia. Calliditas.

Vafrities.

Коварный Astu[tujs. Vafer. Versut(us).
Callidus. Argutus.

Ковачь мѣди. Fa(b)er a(e)rarius.
Ковникъ. Turbator. Incensor turbaru(m).
Ковчегъ. Arca. Nauis.
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Кбе. Quod.
Коестранъ. Cuius nationis.
Кбжа на телесй. Cu[t]is.
Кбжа (одерта. Pellis. Corium animantium.
Кбжа швчад. Mollestra. Pellis ou[i]lla.
Кбжею одѣтый. Pellitus. Corio tectus.
Кбжею одѣваю. Tego pelle.
Кбжа на овощїя(х). Cutis v[u]a(e). Cor¬

tex. Tunica.

Кожа на хлѣбе. Crusta panis.
Кбжникъ. оусмарь. Coriarius.
Кбждш. Quilibet. Quisq(ue). Quispiam.
Кожухъ. Pellis manicata. Rheno arnacis

:dis.
Кожухомъ одѣный. Pellitus.
Кбжѣ. Pelliculfaej.
Коза. Capra.
Коза дивїа. Dama. Dorcas.
Козацтво. Leuis armatura(e) equites.

Velites equestres.
Кбзѣй. Caprinus. Caprilis.
Козі а брада зелїе. Tragopogon.
Козярня. Caprile. H(a)edile.
Козїа ру[т]ка зелїе. Onobrichis.
Козїй //
Кбзїй гнбй. Ffijmus caprinus.
Кбзїй ,

лепъ древо. Lada ledum.

Козолѣповый сокъ. Ladanum.
Козелъ нескопленый. Ha(e)dus.
Козелокъ. Capreolus.
Козла. Ha(e)dulus.
Козловый. H(a)edinus. Hircinus.

Козодой. Caprimulgus.
Козодой птица. Strix илй Strinx.
Кознь. Insidfi]a(e). Stratagema. Techna.

Кознствую. Insidor. Technas struo. Stra¬

tegemate vtor.
Кокбшь. Gallina.
Кокошь квогче(т). Glictit. Gluccidat. Sin-

gulftfit.
Квоканїє. Singultus.
Кбкошїй. Gallinaceus. Gallinarius.

КокошусА. Facio me magnu(m). Fero-

cefmj.
Кбкошка. Gallinula. Pullfajstra.
Кокошь сѣдйщад на яицє(х). Gallina

incubans.
Колъ. Palus.
Колокъ. Paf.xjillus.
Кблъ (острый. Stylus. Tonsilla.
Колачь. Sfcjriblita. Spha(e)rita farreu(m).
Колачекъ аптекарскій. Trochiscus. Ecfc]-

ligma.
Колені'е чимъ (острымъ. Punctus.

Punctura. Punctio. Punctum.

Колесница. Currus. Vectabulum.

Колесница накрыта. Plaustrum rusticum.
Arcera.

Колесо. Rota. Currus.

Колесникъ. Plaustrarius. Rhedarius.

Carpentarius faber.
Колєснйцство. Carpentaria fabrica.
Колиба. Scenopegia. Scenoma.

Колца у брони. Hami lori.

Колйко. Quot.
Колико кратъ. Aliquoties.
Коловоротъ. Vertibulum. Verticulum.
Колпакъ. Pileus. Turbinatus.
Колйчєство. Quantitas.
Колгікїй. Quantus.
Колгітва. Mactatio.

Коль. Quam.
Колоколъ. Campana. Cymbalum.
Колкрать. Quoties. Quot uicibus.

Колмй. Quanto.
Колми паче. Quanto plus. Magis.
Кблца у брони. Hami lorica(e).

Кблца завѣсъ. Annuli velares.

Колца у ргізы. Armilla. Fibula. Spinter,
Колцанїє. Gemitus. Tfajedium.
Колышка. Petaurus. Oscilla :orum.

Колышу кого. lacto aliquem petauro.
Колысані'е. Oscillatio. lactatio in petaura.
Колысатель. Cunarum moftjor.

Колю. Pungo. Compungo. Ico.

Кблющїй. Aculeatus. Sentus.

Колѣно. Genu.
Коляда. Strena.

Колядую. Strenam capto. Posco.

Комаръ. Culex. Centrines.
Комкаю. Communico. Sumo. Particeps

eucharistia(e) sacr(a)e fio.

Комканіе. Communicatio. Participatio.
Комєдїа. Coma(e)dia. Scaena. Specta¬
culum.

Комедію творю. Comfojediam ago. Fatio

histfrijofnjiam.
Комедійный. Comicus. [S]ca(e)nicus.
Коминъ. Caminus. Spiraculum vita(e) [?].
Компасъ. Horoscopum uas. Scaphium.
Компасъ морскій. Pifxjis nautica.

Комяга. Caudicaria nauis.
Конобъ. Lebes. Cucuma.
Конббикъ Cucumella. Cfojculu(m). Co-

quulum.
Кбновъ. Cantharus. Capis. Canella.

Конь. Equus. Sonipes. Quadrupes.
Кбнь бїющїй. Calcitro. Calcitros(us) equus.
Кбнь худый. Equus strigosus.
Конь тя(ж)- //
Конь тяжконбсный. Succussator. Succus»

sor.
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Конь дивїй. Equiferus.
Конь кормный. Equus saginarius.
Конь потьїкающїисА. Equus suffosus.

Cernu(us).
Конь повадный. De[s)ultorius equus.

Конь упещренный. Equus phaleratus.
Конь твердо\'стый. Equus duri ofrijs.
Конь верховый. Veredus.
Конь скидающїй. Sternax equus.
Конь c ослицы. Hinnus.

Конаю. Ejxjspiro animam. Linquor animo.

Конецъ. Finis.

Конникъ1 червь. Cicada.

Коникъ. Equulus.
Конный. Equestris.
Коновалъ. Veterinarius Equarius

medicus.

Коновальство. Veterinaria fmjedicina.
Конскій. Equinus.
Корона2. Filum coccineum.

Кончаю. Finio. Concludo. Termino.

Кончасгый. Cuspidatus Mucronatus. Ca¬
cuminatus.

Кончина. Conclusio. Clausula. Finis.
Конюшій. Magister stabuli. Tribunus sta¬

buli.
%

Копа пѣнязей полскад. Sexagen' nummi.
Sexagena.

Копа сѣна. Meta fa(e)ni.
Копію или полукопокъ. Dimidium sfejxa-

gena(e).
Копаніе. Fossio. Fossura

Копатель Fossor.
Копаніи веіци в(ъ) земли Fossilia.
Копаю Fodio.
Колецъ. Vapor flammate). Exhalatio flam-

mfa)e fumida
Копецъ на нивѣ Terminus. Scopelus.
Копервасъ Chalcantfhjum. Vitriolum.

Копие ратное. Hasta.

Копіиникъ Hastatus miles.
Копіедѣлатель. Hastarum artifex.

КопошаюСА. Frico. Scalpo caput.
Копръ. Anethum.

Копръ конскій. Hyppomarathrum.
Копръ италійскій. Fa(e)niculum та-

ralfhjru(m).
Копысть Spatha lignea.
Копысаю Fodio terram vngula.
Копытнйкъ. Azarum. Nardus syluestris.
Копыто скотское. Vngula. Vnguis bouis.
Копыто ра(з)двоєное. Vngula bisulca.
Копыто нера(з)двоенное. Vngula solida.

1 Тобто Коникъ.
2 Помилка, треба Конура, пор.

Конура...: Нйтка шовку чирвоного..., Бер., 54.

Копйто шєвскоє. Formula. Modulus.

Кора. (CJo(rt)ex.
Коравъ. короватый. Corticosus.

Корванъ. Corban seu donum.

Корабль, зрй Ковчегъ.
Кораль. Coralium. Coralium.

Кордъ. Machjajera.

Корень. Radix. Stirps.
Кореніе аптекарское. Aromata.

КоренюсА. Ago radices. Radicor.

Кореніе1 Radicatio.
Коренгістый. Radicosus.

Кореннопродатєль. Aromatopola.
Корина. Cinnamum.

Кормилс. Clauus. Gubernaculum.

Кормчій, кормникъ Gubernator nauis.
Nauclerus

Корницйста. Cornicen.

Корнетъ. Cornu.

Корнъ. Simus. Nasutus.

Корчій желѣза, зрй Коваль.

Корысть. Lucrum. Pra(e)da.
Корыстую. Lucror. Lucrum facio. In lucro

aliquid pono
Коса. Falx.

Косатый. Falcatus.

Косматѣю. Hirsutus fio.

Косматины. Capillamenta radicum. Fib¬
rate) herbarum. Lanugo frondium.

Косматость. Hjijrsutia.
47 Косматы(й) //

Косматый. Villosus. Hirsutus. Hispid(us).
Fibratius). Comat(us). Capillatus.

Косненїе. Mora. Retardatio. Occupatio.
Tarditas. Lentitudo.

Косны. Lente. Tarde. Cunctanter.

Косноязычный. Ha(e)sitans. Tit[u]bans.
Tardiloquus.

Косню. Commoror. Duco moras. Tardo.

Кость. Os ossis, genit.
Костяный. Osse(us).
Костянйца. Ossuarium.

Косъ птица. Merula. Merulus.

Костка. Ossiculum.

Костка у ноги. Talus.

Костка мертвад Scirfrjhus2.
Костка до игран'ІА. Alea. Tessera.
Костуръ. Scipio.
Косъ. Merula. Merulus.
Котъ. Catus. Felis.
Кбтва. Anchora. Ancora.
Котвяноє уже. Anch[or]ale.

1 Треба Коргнінїг?
2 Пор. Scirrhus, ЛЛ.
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Котвцный. Anchorarius. Anchoralis.

Котора. Rixa. Contentifo]. Iurgium. Lis.

КоторусА. Rixor. Iurgo. Iurgor. Verbis
dei і | t]igo.

Которливыи Rixos(us). Litigios(us). Iur-

gios(us).
Koxa. Myrmecia.
Кошница. Plecta. Sporta. Canistrum. Co-

phin(us).
Кошница мльінскад. Infundibulum.
Кошничка. Sportula. Canistellum. Cor¬

bula.
Кошница процѣжен'ід. [F]isc(us) vimi-

nefus).
Кошница. Lorica(e). Loricula.

Кошница в(ъ) склепе. Incumpa1.
Кошу. Deseco prata. Falco.

Кошеніе. F[a]enisecium.
Кощунникъ. Scurra. Sannio. Morio. Io-

cfuljator.
Кощунство. Nuga(e). Inafe)ptia(e). Io[c]us.
Кощунствую. Iocor. Ludo. Ineptias fatio.

Кощунство честное. Vrbanitas. Festi-
uitas sermonis.

Кощунство бе(з)чєстноє. Triscurria. Lepos
sfcjurrilis.

Кощунный. Facetus. Iocosus.

Ky
Кубокъ
Кудесъ. кудесникъ. Pra(e)stigiator. Da(e)-
mon.

Кукаю. Cuccyzo. Cuculo. Cuculi uoce(m)
edo.

Кулд до стрєлянїд. Glans.

Кулд навязанад. Aciis plumbata.
Кулд (огнистад. Globus ignitafnjs.
Кулд о нєи (ж) держатсд немощнїи.
Fulcrum subalare.

Кулйкъ птица. Larus cinere(us).
Куколйца. чернуха. Icaia 28 ... .

Кумъ. Compater.
Кумиръ. Idolum. Simulachrum. Statua.

Signu(m).
Куна желѣзнад. Collare. Columbar.

Кунйца. Martes.
Купа. Aceruus Congeries. Cumulus.

Strues.
Купецъ. Mercator. Negotiator.
Купецкій. Negotiatorifus). Emporeticus.
Купєцство. Mercatura.
Купилищє. Forum.
Купленный. Emptus.
Куплениє. Emptio.
Куплд. Merx. Mercimoni|u]m.

Куплю дѣю. Mercor. Negotior. Merca-
tura(m) fatio.

Купледѣлство. Negotiatio. Mercatio.
Купнсо. Simul. Vna. Pariter.
Купный. Emptitius. Mercenarius.
Купую. Emo Mercor. Pretio. Nundifnjor.
Empturio.

Купсель. Piscina.
Куръ, кочетъ. Gallus. Gallinaceus.

48 Курени- //

Куреніе. Pulueratio.

КуритсА. Voluitur puluis.
Курится з рѣки. Vaporant aquafej. Exha¬

lantur humo nebula(e).
Курокъ у рушницы. Igniarium bombar-

dafe).
Курокъ на домѣ. Triton.

Курникъ. Gallinarium. Chors.

Курокормитєль. Gallinarius. Curator gal¬
linarum.

Куропатва. Perdix.

Курю. Moueo puluerem. Puluero :as.

Курд. Pullus. Gallfijnaceus.
Куръ. Gallus. Gallinaceus.

Куситель. Tentator. Molitor rerum noua-

ru(m).
Куща. Tabernaculum.
Кутасъ. Nodus villosus.

Куша ручнад. Manu ballista.

Куша воєннад вєликад мурованад.
Ballista. Catapulta.

К(ъ)1 куши стрѣляю. Ballista iacio tel£.

Кушаю. Gusto. Comedo.
Кушні'и стрѣлцы. Ballistarii. Catapul-

tarij.
Кушнѣръ. Pellio. Pellari(us).
Kp
Крава. Vacca. Bos. Vaccula.
Крава нєпло(д)над. Taura.
Кравїй. Vacfcjinus.
Кравецъ. Sartor. Sarcinator.
Крагуи. Nisus. Accipiter minor.
Краду. Furor. Substrago2. Sufffujror. Sur-

ripio.
Краду црьск'ід вещи. Peculaftjum fatio.

Depeculor. Compilo a(e)rarium.
Крадство сокровища (общаго. Peculatus.
Краиный. Extremus. Vltimus.
Край, краина. Regio. Ora. Plaga ca(e)li.
Кракаю. Crocito. Cornicor.
Краканїє. Crocatio. Crocitus.
Крамарка. Institrix.
Крамарскїй. Institorius.

1 Пор. Incumba, ЛЛ.

1 Потрібно С(ъ) (?].
8 Тобто Substraho.
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Крамарство. Institorium.

Крамарь. Institor.

Крамъ. Institoria taberna.

Крамола. Factio. Rebellio.

Крамолую. Turbo. Agito plebem sediti¬
onibus. Excito tumultum.

КрамолюсА. Tumultuor Rebello. Turbo.

Крамблникъ. Turbator.

Крамолный. Sedicios(us). Fa|c]tios(us).
Turbulent(us).

Кранїєво мѣсто. Caluaria.

Краса. Venustas. Nitor. Decor.

КрашусА. Ornor. Condecoror. Expo¬
lior. Comor.

Красный. Formos(us). Venustus.
Floridulo ore nitens. Con...spicuus formd.

Красованїе. Hilaritas. Ama(e)nitas.
Delectatio. паки Fucus.

Красноглаголанїе. Eloquentia. Facultas
oratoris. Ars oratoria. Ars rhetorica.

Красноглатель. Orator. Rhetor.

Eloquens.
Красноглагблный. Oratorius.
Красота. Decor. Pulchritudo. Ornamen¬

tum.

KpacyiocA. Glorior. Oblector. Delector.

Voluptate affitior.
Крастєль. Coturnix.
Крата. Cfajncelli.
Кратйръ. Calix. Poculum.

Кратка. Craticula. Craticulum.
Краткій. Breuis. Curtus.

Краткоглаголіб. Vno uerbo complector.

Краткогланїе. Breuiloque(n)tia. Laco-
nism(us).

Краткоглющїй. Breuiloquus.
Край). Sfcijndo. Concido.
Крёглѣ. Ludus pyramidu(m).
Крємєнь. Silex.

Крр-менйстый. Siliceus.

Кресйво. Igniarium. Ignitabulum.
Крёсъ. Meta.

Краска. Linea. Lineamentum.

Креслю. Lineas duco.
<9 Крестй- /7

Крєстгітєль. Baptista.
Крестйлница. Baptisterium.
Крестйны. Nominalia. Repotia.
Крестъ. Crux.

Крестъ в телеси члкѳмъ. Lumborum
ossa.

Kpeui^. Elicio ignem. Elido. Excudo.

Крещеніе. Baptisma .tis. Salutare lauac¬
rum. Baptism(us).

Крєщ|. Baptizo :as. Tingo. Intigo.
Крещённый. Baptizatus.

Кривина. Curuatio. Curuatura.
Obliquitas. Anfract(us).

Кривый. Curuus. Flexuos(us). Obliquus.
Anfract(us). Sinuos(us). Distort(us).
Procursus).

Кривліб. Incuruo. Curuo.
Кривогубый. Valgus. Valgiter abrosum

labellum.
Кривоногій. Scaurus. Scauripeda.
КривокленущїйсА. Periurus. Perjuri¬

osus.

КривоклєнусА. Periuro.

Кровъ. Tectum. Contignatio.
Кровь солбмянал. Culmen.

Кровъ полагаю. Imbrico.

Кровь. Sanguis. Sanguefnj. Cruor.

Кровавый. Sanguineus. Cruentus.

Кровавлю. Cruento. Cruore [injficio. San¬

guino.

Кровавникъ зелїе. Herba sanguinaria.
Stratiotes.

Кровбвникъ кймень. Ha(e)matites.
Кровопустъ. Chirurgus.
Кроеніе. Incis[i]o. Delineatio.

Кроитель. зрй Кравецъ.
Крокодилъ. Crocodilus.

Крбкосъ. Cnicus. Cnecus.

Кроликъ звѣрь. Cuniculus.

Кроликъ птица. Trochilus.

Крома. Frustfrjum panis.
Крбм^тво. Remotio. Separatio.
Кромѣ. Sine. Absq(ue).
Кромѣшный. Exterior.

Крбплка. Guttula.
Кропйло. Aspergillum.
Кропйлница. Aquiminale.
Кроплю. Aspergo. Rigo. Humecto.
Кропленіе. Aspersio. Irrigatio.
Кроплйстый. Guftjtatus. Guttis grandi¬
bus fluens.

Кросна. Tela. Ligna telam extendentia.

Крбста. Pustula. Pusula.

Кроставѣю. Pustula(e) mihi corpore sur-

gunt.
Кроставый. Pustulosus.
КроторЙА. Talpa.
Кротокъ. Mitis. Mansuetus. Placidus.
Кротость. Mansuetudo. Placiditas. Mi-

titas.
Крощу Abbreuio. Contraho. Decurto.
КруждусА1. Afejgroftjo. Infirmor. Doleo.
Decumbo.

КружилІА. круги. Orbes. Circuli.
Крукъ. Coruus.

1
Пор. Круждую: xop-fito, Бер., 56.
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Крупы. Polenta. Far hordei.

Крупоядецъ Pfu]lti(ph]agus.
Крупникъ. Polentarius. Pultificus.

Крупный. Polentarius1.
Kpyui^. Confringo. Frango in micas. Com¬

minuo. Contero.

Кручина. Tumor. Hydrops. Hydropi[s]is.
Superbia.

Кручйнюсд. Intumesco. Cristus erigo.
Inflor. I[r]ascor.

Крйнъ Lilium.

Крйнный. Liliaceus.
Крйнный огра(д). Lilietum.
Крѣпкій. Fortis. Robustus. Stabilis.
Крѣпость. Fortitudo. Robjujr. Stabilitas.
Крѣпліосд. Nixurio. Firmo gradu(m).
Roboror.

Крѣпко). Valenter. Immobiliter.
Крѣсль. Sedes. Sellum. Solium. Sedi¬

cula.

K тому. Plus. Vitra. lam. Ne ultra.
Кто. Quis.

50 Къ. Ad //

JI

Лаанїе. Latratus.
Лааю. Laftjro.
Лаатель. Latrator.
Лава. Scamnum. Scabellum.

Лаветда2 зелїе. Casia. Lauandula. La-

uenda.
Лавникъ. Assessor. Assedo.
Лаголный. Affabilis. Benignus. Mitis.

Lenis.
Ладанъ. Thus.

ЛадЇА. Nauicula. Scapha. Phasellus.
Liburna.

Ладунокъ. Missilia bombardarum.

Ладую лодїю. Saburro nauem. Onero
frumento nauem.

Ланйта. Maxilla. Facies.
Ланъ, волока. Mans(us). Lane(us). Mo-

du[mj agri.
Ласица. Mustefljla.
Ласица тѣснад. Vifujerra. Ictis -dis.
Ласичка. Mus a[r]aneus. Mus cae(c]us.
Ласканіе. Adulatio. Assentatio. Palpatio.
Ласкатель. Assentator. Adulator. Palpa¬

tor. Palpo. Colax.
Ласкаю. Adulor. Assentor. Blandior.

Lenocinor. Palpor.
Ласкаетъ. Blanditur. Vulpinatur.
Ласкосєрдїе. Titillatio. Scalpurigo.
Ласкосердный. Luxurios(us). Insolens.

Incontinens. Gurgens. Gurgulio. Edax.

Ingluuiosus.
Ласкосердство. Gula. Ingluuies.
Латгінні'къ. Latinitatis aufcjtor. Scriptor.
Латгінскїй. Latinus. Latiniensis.
Латйна. Latinitas. Latina lingua.

1 Після перекладу в оригіналі ще

написано Krupnik.
2 Треба Лавгнда, лаванда.

Латйнски. Latine.
Лаштъ. Achane.
Ле

Лебедь. Cygnus. Olor.
Лебедевый. Cygneus. Olorinus.
Левъ. Leo.
Лвгіна. Lea(e)na.
Лва. Scymnus.
Лвїй. Leoninus.

Лєварь. Vectis. Organu(m) vectorium.
Легкій. Leuis. Leuiscul(us). Futilis. Mi¬

ser. Abiectus. Contemptus.
Лєгксо. Leuiter. Leniter.
Легкота. Leuitas. Futilitas.
Леж^. Iaceo. Discubo. Recubo. Decumbo.

Леженїе. Cubitus. Accubatio.
Ленъ. Linum Semen lini.
Лепъ. Viscum.

Лестецъ. Circulator. Circumuector.
Fraudator. Deceptor. Nebulo.

Лесть. Dolus. Fraus. Deceptio.
Лестйвый. лестный тоже1. Dolosus. Frau¬

dulentus. Subdol(us). Perfidios(us).
Лещу. Decipio. Fallo. Defraudo. Deludo.

Supplanftjo. Eludo.

Лжа. Mendatium. Mentitio.

Лжу Mentior. Mendatium fatio.

Ли

Лижу. Lambo. Lingo. Delambo.
Lambero.

Лизанїє. Linctus.
Ликъ. Chorus cantorum.

Ликованіе. Choreuma.

Ликую. Choreas duco. Celebro. Salto.

Saltito.

1 В оригіналі останнє словосполучення
написано після перекладу.

463



Ликоствую
Ликователь. Saltator. Choreutes.
Ликователница. Saltatrix.
Лимоніа зелие. Lemonium.
ЛимбнЇА овощь. Malum limonium.

Линь. Tinca.

Липа. Tilia.

Липецъ мѣсецъ. Quinlcjtilis iulius.

Липецъ. ме(д) прѣсный. Anthinum mei.
Липовый. Tiliaceus. Tiligneus.
Лгісъ. лисица. Vulpes. Vulpecula.
Лисій. Vulpinus.
Лисиа кожа. Pelli|sJ uulpina.
Листъ древянный. Folium. Coma(e).

51 Листопадъ //

Листопадъ мцъ. Nouember.
Листва к(ъ) стенѣ прибита. Pluteus.
Лишйй. Mentagra. Impetigo.
Лишаеватый. Impetiginos(us).
Литва. Lituania.
Литвинъ. Lituanus.
Лгіхва. ,Vsura. Feneratio. Fenus.
Лихоимѣніе. Auarilia. Auarities.
Лихоимецъ. Fenerator

(

Лихоимство, зри Лихоимѣн'іе.

Лихоимствую. Do fenori pecunias. Fene¬
ror pecuniam. Decipio или Auare congero
diuicias.

Лихоймный. Feneratorius. Danistic(us).
Лицй. Vultus. Facies. Persona.
Лицемѣріе. Hypochrisis. Simulatio. Dis-

Isjimulatio Fallaciloquentia.
Лицемѣрный Simulator. Hypocrita. Dis-

.s|imulator.
Лицемѣрствую. Simulo. Dissimulo.

Decipio.
Лицепріемникъ. то(ж)1.
Лицеобиновенїе. Respectus personarum.
Лишаемое. Deficiens.
ЛишаюсА. Careo. Priuor.
Лишеніе. Inopia. Defectus. Penuria. Eges-

tas_
Лишенъ. Inops. Egenus. Pauper.
Лишите Abunde. Superflud. Largd.
Лишше п£ки. Non necessario.
Лишшеимѣні'е. Acquisitio bonorum.
Лишшеймство. зри Лихоимство.
Лйшшїй. Exceptus. Selectus. Superflu(us).
Ли[ч]маньї. Abaculi. Cafljculi supputa¬

torii.
Ло
Лобода. Atriplex.
Ловецъ Venator. Piscator. Auceps.
Ловлю рыбы Piscor. Venor pisces.

1 Тобто лицемірний.

Ловлю звѣри Sector. Venor. fCJapto
feras.

Ловлю птицы. Aucupor.
Ловленіе рыбъ. Piscatus.

Ловленіе птицъ. Aucupatio.
Ловленіе звѣрей. Venatio. Venatus.
Лобзаніе. Osculum. Suauium.
Лобзаю. Osculor. Suauior. Do alicui sua¬

uium.
Ложь Mendax. Fallsjidicus. Expers ueri-

tatis.
Ложесна. Matrix. Vulua.

Лбжє. Lectus. Cubile. Lectulus.

Ложница. Cubiculum. Conclaue.
Лоза. Vitis.
Локоть. Cubitus.

Локоть мѣра. Cubitum.
Локтевый. Cubitalis.
Ломъ. Ramale.

Ломлю. Frango. Confringo. Perfringo.
Ломлю уставы. Violo. Frango leges.

Ломлю камень. Ca(e)do. Seco lapides.
Ломикбмєнь. Saxifragus.
Ломикамень велїе. Saxifragum. Poly-

tfhlrichon.

Ломикбсть. Ossifragus.
Лбмный. Fragilis.
Лони Pra(e)terito anno.

Лоно у ризъ. Sinus lacinialej.
Лбно в тѣле ймже что содержймъ. Gre¬

mium.
Лоно под чревомъ. Pecten. Pubes.

Лопата. Batillum ligneum. Ferreum.
Лопата хлѣбовал. Pala. Infurnibulu(m).
Лопатка в тѣле члкомъ. O[mjoplata.
Лопат(к]а у звѣрей ины(х). Scapula.
Coxendix Armus.

Лопатка мяса. Armus vitlujli.
Лопатка в(ъ) колеей млынско(м). Pinna.

Лбсь. Alces. Alx. Alce. Macblis.

Лосось. Salmo Salar.
Лбтъ. Semuntia.
Лотбвый. Semuncialis. Semunciari(us).

Лотыг(и]. марнотравцы. Decoctores. De¬

gulatores. Comedones.

Лу
Лугъ. Lixiuium. fC Ji|nJis lixiuiufs].

Лудъ. Amens. Demens Decipiens.
52 ЛуДЙ- //

Лудячій. Decipiens. Fraudans.

Луждєнїе. Deceptio. Defraudatio.
Лужду. Decipio. Defraudo. Fallo.

Лукавство. Malitia. Calliditas.

Лукавый. Malus. Callidus. Versutus.
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Лукъ. Arcus.
Лукъ, чеснокъ лѣсный. Allium syluestre.

C(a)epejsiluestre.
Луна. Luna.

ЛунящїисА. Lunaticus.

Лупина. Siliqua.
Лучшій. Melior.
Лушча. Сап [?]. Hasta velitaris. Rhomp-

fa(e)a.
Лщеніе. зри Ласканіе.

Лщу
Лы
Лыжка. Cochlear. CochlearfisJ.
Лысть. Crus :ris. Tibia.
Лысый. Caluus. Caluatus.
Лысѣю. Calueo. Caluesco.
Лысина Caluicium.
Лѣ

Лѣк^ю. Sano. Curo. Medico. Medeor.

Лѣнивый. Piger. Tard(us). Segnis.
Asino pigrior

Лѣность. Tarditas. Cunctatio. Mora.

ЛѢнюса Aggrauor. Pigror.
Лѣпо. [по|доболѣпно1 Egregie. Merito.

Co(n)uenienter.
Лѣпо єсть. Decet. Conuenit.
Лѣпота. Decor. Pulchritudo.

Лѣпотный. Decor(us). Pulcher. Mundus.

Лѣтеплъ. то(ж) теплохладе(н) -студе(н).
Tepidus.

Лѣствица. Scala.

Л£съ. Sylua. Arboretum.

Лѣтаю. Volo. Volito. Meo. Peruolito.

Лѣтаніе. Meat(us). Volatus.
Лѣтавецъ. Incubo. Incub(us). Inuus.

Лѣто. і*одъ. Annus.

Лѣто часть 4a і*6да. Aestas.
Латный. Aestiuus. Annos(us).
Лѣтую. Aestiuo
Лѣть е(ст) Conuenit. Decet. Fas est.

Л-^хъ. мурава. Planities gramino[s]a.
Лѣчба. Sanlajtio. Curatio. Medela. Me¬

ndicatio.
Лѣщь. Cyprin(us) latus. Prasmus.

Лѣщина древо. Corylum
Лѣсковый. Colurn(us).
Лю
Любимый. Dilectus. Amabilis. Charus..

Gratus.
Любленїе. Dillejctio. Amabilitas.
Любовь. Charitas. Amor.
Любъ. Quamuis. Etfsji. Seu. Etiamsi.
Люблю. Diligo. Amo. Amore prosequor.
Любодѣані'е. Adulterium. Stuprum. Pro¬

bum.
Любодѣйствую. Adulteor. Ma(e)chor.

Stupro.
Любодѣй. Adulter. Stuprator. Ma(e)chus.
Любодѣица Adultera Succuba alieni lec¬

ti. Pellex.
Любодѣичищь. Spurius. Nothus. E furta

genitus Illegitimus.
Любоимѣніе. Amor diuitiarum.
Любомудръ. Philosophus. Amator sapien-

tia(e).
Любомудріе Philosophia.
Любомудрствую Philosophor.
Любоподателнѣишій. Liberalissimus.
ЛюбопочитаюсА Affluenter largfijor.

Mulnjifice dono. Impetrior.
Любопрѣніе Rixa. Lis. Controuersio. Dis-

sefrjtatio Disputatio.
ЛюботрУдїе Desiderium laborandi.

Любочєстїе. Ambiti©.
Любочестенъ. Ambiciosus.
Людинъ. Plebeius. Laicus.
Людянинъ. Simplex.
Людъ. Populus. Plebs.
Лют- //
Лютый. Crudelis. Seuerus. Atrox. Trux.

Truculentus.
Ліотость. Crudelitas. Atrocitas. Saeuitia.

Ля

Лядвїа. Lumbia.
Лядгіна Campus.
Ляща сочевица. Lens. Lenticula.

Лящяный. [LJenticularis.

M

Ma
Мааніе. маніе, мановеніе. Nutus. Con-

[njiuentia. Consensus. Complacentia.
Voluntas.

1 Пор. Лt tua: Подобало...подоболѣ пна>..

Бер., 60.

Маніе божественної. Nutus diuinus.

Virtus diuina

Магнесъ камень. Magnes.
Магнетомъ натертое желѣзо. Ferrum uiu-

um.

Магнетовый. Magneticus.

Маеранъ. Amaracus. Amaracum.
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Маерановый влей. Amaracinum.

Маіі мѣсяцъ. Maius. Маі(а)е Calendae.
Макъ. Papauer.
Маковка. Caput papaueris.
Макологва птица. Papauerina.
Малакїа. мяк(ъ)кость. Mollicies. Molli¬

tudo Lentor паки Malacia.
Contaminatio corporis.

МалакЇА. Malacus. Spurc(us). Effa(e)-
minat(us)

Малина. Mora rubi idei.
Малиновый. Rubus ida(e)us.
Мэлюса Paruus fio. Minoror.
МалмазЇА. Vinum aruisium. Maluati-

cum.
Мало. Parum. Modicum.
Мало ястъ. Cibi minimi est.
Мало спгітъ. Somni breuissimi est.

Мало на томъ. Parum referet.
Мало не прїйлє к том^. Prope sedicione(m)

uentum. Vix hoc non euenit

Маловѣріе. Incredulitas. Modica fides.

Маловѣрный. Incredulus. Modica(e) fidei

homo. Infidus.

Малодушіе. Timiditas Abiectio animi.
Pusillanimitas.

Малодушный. Pusillanimis. Timidus.
Timidi cordis. Meticulosus.

Малодушествую. Pusillanimis sum.

Formido. Metuo.
Малоглаголанїе. Pauciloquium. Eche-

mythia.
Маломощный. Imbecillis. Impotens.

Debilis. Infirmus.
Мелі сонъ. дьіна. Pepo. Melo pepo.
Малоногїй. Strupbopus.
Малосокїй. Ocella.
Малость. Paruitas. Paucitas. Exignitas.

Exilitas.
Малый. Paruus. Modicus. Elxjiguus.
Малесенкїй. Pusillus. Paruul(us). Minus¬

culus.
Манитъ. Ffujcum facio alicui. Demento

aliquem.
Мамєнїє. Pra(e)stgia(e).
Мамка. Nutrix.
Манна полскад. Semen oryza(e)

minoris.
Манна жидбвскаА. Manna.
Mana краеписцевъ. Tabula geographica.
Мара, (облуда. Spectrum. Larua vmbra-

tilis

Марципанъ Marcipanis. Panis
sacchari tes.

Марципанникъ Crust|uJIarius.
Dulciarius pistor.

Марморъ. Marmor.

Марморбвый. Marmoreus

Мармурую Marmoro.

Маршалокъ собщїй. Anteambulo.

Маршалокъ коронный. Irenarcha. Маг-

schalcus magnus
54 Марша(л)- //

Маршалкую. Virgam fero. Anteambu-

lone(m) ago.

Мары. Feretrum. Sandapila.
Мартъ. Martius
Мартовый. Мартовый1.
Мартовоє пйво. Cereuisia martia.

Маслина древо. Oliua.
Маслина лѣснад. Oleaster

Масличный елей. Oliuum. Oleum cibarium.
Маслйчїе. Fructus oliua(e).
Маслйченъ хлѣбъ Panis oleo tinctus.

Маслгічное плодоносїє. Oliuitas.

МаслйчЇА имаю. Oliuo :as.

Масличный. Oliuarius.

Маслгічный садъ. Oliuetum. Oletum.

Масло. Butirum. Spuma lactis.

Ліаслбкъ турецкій. Ma(e)nomenon.
Маслянка. Lac serosum. Oxigala.
Масть Vnguefnl. Melagma.
Масть целебнал. ISJarcocolla.
Масть борющихсА. Ceroma.
Мата. Matta scirpea. Storea.

Маталйна [?J. Tricate).
Матва. Menta. Mintha.

Матерацъ. тюшакъ. Culcita. Culcitra.
Substramen.

Матерь. Mater. Genitrix.

Матери подражаю. Matresco.

Матерный. Matern(us).
Матерь живу имущій. Matri[mu]s puer.
МатнА. Sinus. Nassa.
Мгновеніе бка. Nictus. Nictatio. Mome(n)-

tum.

Матухна. Matercula.

Машкара. Persona. Larua.
Маштъ. ,шбгло. Malus.
Маю вѢтв'іа. Fronde do signum.
Me

Медвѣдь. Vrsus.

Медвѣдица. Vrsa.

Медвѣжій. Vrsinus.

Медвѣдникъ. Mansuetarius.

Медведокъ. Vrsulus. Pullus. Catulus vrsi

Медвѣдокъ червь. Scorpio. Scorpius

1 В оригіналі частину слова Марто
написано латинськими літерами (Маг
to-)
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Медвѣдковый. Scorpionius. Similis

scorpioni.
Медленїе. зрй Косненїе.

Медленноязычный. зрй Косноязычный.

Медлю, зрй Косню.
Медъ прѣсный. Mei. Nectar.
Медъ питый. Hydromelio. Mulsum.
Медъ и(з)борный. Acafpnjon mei.

Медодѣлатель. Mellificus.

Медъ дѣлаю. Mellifico.

Медокъ. Melliculum.

Меду по(д)емленїе. Mellatio.
Медовникъ. Libum. Mellitum. Mellita

bellaria.
Медовый. Mellarius.
Межда. Limes.

Мелзю млєкд. Mulgeo.

Мелю. Molo. Commolo. Emolo.
Мелєнїе. Мої fi] tura.

Мелникъ. Molitor.

Мелничка. Molitrix.

Ментусъ рыба. Mustela flufu]iatilis.

Меншій. Minor.
Меншина. Minor natus.

Мерзенїе. Fastidium. Displicentia.
Мерзость. Auersatio. Detestatio.

Мерзнетъ. Congelascit.
Мертвый. Mortuus. Emortuus. Exanimis.

Мертвѣю. Obfrjigesco. Obtorpeo.
Мертвый. Mortalis.
Мескъ. Mulus.

Местникъ. Vindex. Vitor. Vindicator.
Месть. Vindicta. Vitio.

МещусА. Vltiscor. Vindico.

Месть. Mustum.

Мечка. Vrsa.
Мечтаніе. Falsa uisio. Phantasma.
Мечтаюсд. Somnfijo aliquid. In somno

uideo fantasmata.

Мечь U
Мечь. Gladius. Ensis.

Мечникъ. Machfa]eropa(e)us.
Меченосецъ. Ensifer.

Мечикъ. Ensiculus. Gladiolus.

Мж
Мжа. Conniuens.
Мжанїе. Conniuentia. Compressio

oculorum.
Мжйтъ в(ъ) очахъ. Plurit oculus. Vibrat'.

Palpitat. Dissultat. Micat.
Мжйтъ ми ca. Semifsjomnis sum.

Мжа. Inutorata1 quies.
Мз

Мзда. Merces. Pra(e)mium. Retributio.
Recompensatio.

Мздово(з)датєль. Recompensator.
Retributor.

Мздовоздаю. Soluo alicui quod debeo.

Reddo. Pendo. Numero precium.
Мздовоздаанїе. Solutio stypendij.
Ми
Мигдалъ древо. Amygdala.
Мигдаль (Овощь. Amygdalum.
Мигдалрвый. Amygdalinus.
Ми. мнѣ. Mihi.
Мизаю. Nictor. Nicto.
Мизанїе. помизанїе. Nictus. Nictatio
Миліонъ. Centum myriades. Mille millia.

Millies mille.

Милосердіе. Misericordia.

Милосердный. Misericors.

Милосердую. Misereor. Commisereor. Con¬

doleo.
Милость. Miseratio. Cordolium.
Милостивое лѣто у римлянъ. Iubileus.

Iubileum.
Мгілоть. ©вчйна. Melota. Melotes. Pellis

ouina.
Мйлостивый. Misericors. Condolens.

Мгілую. Amo. Misereor.
Мйлый. Charus. Iucundus.

Мимоид^. Pra(e)tereo. Transeo. Dfejuio
Мимо. Pra(e)ter.
Мйръ. Pax. Faedus. Otium. Quies.
Мйрный. Pacificus. Pacifer.

Мированїе. миренїе. миротворче. Pa¬

cificatio.

Мирую. Pacifico. Pango pacem. Compono.
Faufe]o pacem

Миръ, свѣтъ. Mundus. Orbis terrarum.

Vniuersum. Vniuersitas rerum.

Миродєржець. Mundi rector.

Миротворєнїє. Mundi creatio.

Миротворецъ. Creator mundi.
Мл

Млада. Juuentio. Tenera.

Младєнєц. Adolescens. Iuuenculus. Ado-

lescentalqs. Ephebus.
Младенческій. Iuuenalis.
Младенчество. Iuuenta. luuentus. luueni-

litas.

Младєнствую. Iuuenor. Adolescentf i)or :aris.

Adolescenturio.

Младый Tenes. Iuuenis.

Младнѣю. Iuuenesco
Млатъ. Malleus.

1 Inturbata ?, nop. inturbatus, ЛЛ.
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Млатбкъ. Malleolus.
Млатобіецъ. Malleator.
Млатобїю. Malleo Malleotundo.

Млаченїе. Tritura.
Млачю. Tribulo. Tero fruges. Trituro.

Flagello frumentum.
Млачні'къ. A tritura famulus.
Млеко. Lac.

Млеко квасное. Oxygala.
Млечко. Lactaria orum.

Млечный. Lactari(us). Lacteus.
Млынъ. Mola. Molendium.
Млынъ во(д)ный. Hydrauala.
Млынні'ца. Moletrina.
Млынскі й. Molaris.

56 Мнихъ //

Мнихъ. Monachus.
Мнишєскїй. Monachalis.
Мнишєствую. Monachalem uitam ago.
Многажды. Multoties. Sa(e)pe. Sa(e)pe

numero. Frequenter. Identidem.
Многоглаголаніе. Multiloquium. Loqui-

citas. Garrulitas.
Многоглаголивый. Multiloquus.

Multiloquax.
Многоногій. Multipes.
Многоыкій. Argus. Centoculus.
Многбицы. Passim. Vbiq(ue).
Многопечалїє. Magna cura. fSJolicitudo.
Многоплбтный. Corpulentus.
Многоцѣнный. Carus. Pra(e)ciosus. Magni

preti(i).
Многоцѣнность. Caritas.

Многообразный. Multiformis. Multi-
fari(us).

Многоженный. Polygamus.
Многоженство. Poligamia.
Множае. Plus. Amplfijus.
Множайшїй. Plurimus.
Множае паче. Multo plus.
Мнбжицею. зріі Многажды.
Мнитса. Videtur.
Мнимый. Putatiuus.
Мню. Arbitror. Puto. Existimo. Opinor.

Censeo.
Мнѣніе. Oplijnio. Existimatio. Arbit-

rat(us). Opinatus.
Мнѵ ленъ. Pedibus calco linum.
Mo

Могу Possum. Valeo.
Могутство. Potentia. Potestus.
Мождаанъ. оумученъ1. Saginat(us). Pin-

puefactus.

Мозгъ. Cerebrum. Cerebellum.
Мозговатый. Cerebrosus.
Мокну. Madeo. Madesco. Madefio.
Мокрый. Humidus. Madens. Madidus.
Мокрота. Humor. Mador.
Мой. Meus.
Молва, млъва. Tumult(us). Conturbatio.

Молвю. Tumu!t[u]or. Turbo. Fluctuo.

Моленіе. Precatio. Obsecratio Adoratio.
Postulatio.

Молитва. Oratio. Supplicatio.
Молитвенникъ. Orator. Supplicator.
Мблние. Fulgfujr.
Молчаніе. Taciturnitas. Silentium.
Молчаливый. Taciturnus.

Молчю. Sileo. Obticeo. Taceo.
Молчаливѣ. Silentio. Clancalo.
Моль. Tineosus. Blatftjatius.
Молю. Precor. Rogo. Oro. Expostulo.
Молюса. Oro. Adoro. Supplico. Appre¬

cor. Exposco.
Монастырь. Monasterium. Ca(e)nobium.

Claustrum.

Море. Mare. Pelagus. A(e)quor. Fretum.

Морскїй. Marinus1. Pelagius.
Мбсяжь. Orichalcum.
Москва. Moschouia.
Москвйтинъ. Moschus.
Московскій. Moschouiticus.
Мостъ. Pons.
Мостокъ. Ponticulus.
Мостокъ у скота. Pectusculum.
Мостъ на паляхъ. Sublicius pons.
Мостовое мытб. Vectigal ponti reficiendo

institutum. Pontalia.
Мотокъ нитокъ. Spira filorum.
Мотовило. Modulus in quo fila conuolan-

tur. Girgillum.
Мотыка юграднаА. Bidens. Bifalcum.

Pastinum.
Мотыка. Ligo ;nis. m. Scaphium [?].
Мотылъ. Papilio.
Мбхрѣ или жуки на книга(х). Vmbilici

librorum.
Мохрѣ на пояса(х). Bullafe) {cjinguli.

57 Мошна //'
Мошна пѣнязей. Crumena. Marsupiu(m).

Pera.

Мошнорѣзецъ. Pra(e)cisor marsupii.
Мощь. сила. Potentia. Virtus. Fortitudo.

Мощи. Raeliquia(e) sanctorum.

Мощный. Firmus. Potens. Valens.

1

Потрібно оутученъ, пор. Мождайнъ:

.утученъ..., Бер., 65.

1 В оригіналі слово написано

кирилицею Маринусъ.
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Мощно ЕСТЬ. Possibile est. Potens.

Mp
Мравїй. Formica.

Мравіевъ гнѣздо. Formicarum nido.

Мравїй. Formicosfus,.
Мразъ. Gelu. Frigus. | Gjel ici dium.

Мразный. Gelidus. Glljatians.
Ліракъ. Nebula. Caligo.

Мрачный. Nebulosus Caliginosus. Teneb¬
rosus.

Мраморъ, зрй Марморъ.
Мрежа рыбъ. Retis.
Мрежа птица Tendicula.

Му

Муднєнїє. зрй Косненїе.

Мудрованіе. Sapientia. Prudentia.

Мудроязычный, зрй Косноязычный.
М);дрый. Sapiens. Prudens. P(er)sapiens.

Sfc/itus.
Мудрствую. Sapio. Habeo mentem.

Мужескій. Virilis. Strenus Fortis.

Мужь Vir.

Мужедоблестїє. Virilitas. Strenuitas.

Муръ. Murus. Ma(e)nia.
Мурованный. Saxo structus.

Муровый. Muralis.

Мурую. Muro. Ma(e)nia constituo.

Мусикъ. Musicus. Simphoniacus.
МусикЇА. Musica.

Мусикїйскїй. Musica lis.

Мучйтєль. Tortor. Speculator.
Мученіе. Cruciatus. Tormentum. Sup¬

plicium.
Мучю. Crucio. Torqueo. Cruciatu afficio.

Torto. Tormentis cogo.
Мученикъ и мученица. Martir.

Мушкатовый цвѣтъ. Macir. Macis :dis.
Мушкатовад галка. Nux myristica.
^Мушкатовый. Balafnjinus.
Myxa. Musca.
Мшєль. Vas domesticum.
Мшелоимецъ. зрй Лихоимецъ.

Мшєлоимствую. зрй Лихоимствую.
Мшйна. Vermiculus brassican e(t) olera

depascens. JLJens.
Мщеніе зрй Месть
Мы
Мьїлнд. Baineum. Lauacrum.
Мыло Smegma. fSJapo .onis.
Мылйны. Spuma caustica.

Мылю. Imbuo aliquid smegmate.
Мыларь. Saponarius. Saponopfajeus.
Мысль. Cogitatio. Mens. Animus. Mentis

agitatio. Cogitaftujs.
Мыслю. Cogito. Intendo animum ad

aliquid. Meditor Verso mente.

Мыслный. Intellectualis. Rationalis.

Мытарь. Publicanus Vectigaliarius. Man¬

ceps.
Мытоймецъ
Мышца. Brachium. Humerus.
Мышь. Mus.
Мышатый. Murinus.

Мыю. Abluo. Eluo. Lauo.
Мыюса. Lauo.

Мѣ

Мѣдь. A(e)s eris.

Мѣдница. Peluis aqualis. Pollubrum.
Malluuium.

Мѣднолйчный Effrons.

Мѣдный кузнецъ. Faber a(e)rarius.

Мѣлъ, вапно). Calx.

Мѣра. Mensura. Mediocritas. Amussis.

Мѣренъ. Tempensans. Mediocris.
58 Мѣрило //

Мѣрило. Libra. Pondus. Lanx.

Мѣрило ровное. Aequilibrium. Aequi¬
libritas.

Мѣрю. Mensuro. Dimecior.

Мѣрный. Mensurabilis.

Мѣсто. Locus.

Мѣстодатель на вечеря(х). Locarius.
Мѣсяцъ. Mensis.

Мѣсячный. Menstruus.
Мѣсячный оброкъ. Menstruum. Demen¬

sum.

Мѣтла. Scopate).
Мѣтелка до рйзъ. Scopula(e) uestiaria(e).
Мѣхъ. Saccus.

Мѣхъ ковача желѣзнаго). Follis.
Мѣховницство. Saccaria.
Мѣхбвникъ. Saccariam faciens.

Мѣшаю Misceo. Confundo. Glomero.
Мѣшанецъ з ро(з)ныхъ звѣрей рожденъ.

Hybrida.
Мѣшанйна. Mifxjtura. Permifxjio.

Farrago fC]haos.
Ma
Ma. Me.

Мягкій. Mollis. Edurus. Tener. Lentus.

Мяккота. Mofljlicia. Mofljlities. Molli¬
tudo. Teneritas.

Мясо. Caro.
Мясный. Carnarius.
Мясопустъ Bacchanalia. Liberalia.

Hilaria.

Мясопустный. Bacchanalib(us) aptus.
Мясопустникъ. Bacchanalia celebrans.
Мясопустую. Bacchanalia celebro.
Мятва. зрй Матва.
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Мятежъ, зрй Молвй.
Мятенїе. тоже.

Мятеженъ. Conturbatus.

н

На
На. In. Super. Aduersus.
Набѣгаю на кого. Incurro іп aliquem.
Набываю. Comparo. Consequor. Acquiro.
Набыті'е. Comparatio. Acq(ui)sicio.
Навадникъ. Litigator. Sator litis.
Навадница. Litigatrix.
Наваждаю. зва(ж)дую. Lites sero.

Discordias facio. Persuadeo.
НаваждаюсА. Litigo. Contendo cu(m)

aliquo. Exerceo discor[d]ias. Digladior.
Наважденіе. Lis. Licigium.

Навожденный. Licigios(us). Pugnax.
Rixosus.

Навбзъ. Congestus. Aggestum.

Навожую землю. Accumulo terram. A[c]e-
ruo.

Навоженїе. Accumulatio. Congestio.
Навожу на путь. Deduco. Induco. In
uiam congero.

Навыцаю. Assuesco. Assuefio. Exe[rc]eo
me. Experior.

Навыцан'іе. Assuetudo. Consuetudo. Mos.
Vsus.

Навѣтъ. Subornatio. Instigatio. [Sujgges-
tus. Instinctus. Insusurfrjatio.

Навѣтую. Instimulo ad aliquid Face[mJ
addo. Subdo stimulos.

Навѣтникъ. Insusurfrjator. Subornator.
Навязаю. Intendo uincula alicui. Alligo.
Навязованїе. Ligatura1.
Нагїй. Nudus. Apertus.
Наглый. Repentin(us). Repens. Subitus.
Наглость. Extemporalitas.
Нагноеный. Stercoratus.
Нагота. Nuditas.

Наготую. Nudus sum. Nudus incedo.

Нагрббное пѣніе. Threni. Lugubris
cant(us).

Нагробокъ. Epitaphium. Elogium
sepulchri.

Надъ. Supra. Ante. Ultra. Extra.
И На(д)вя- //

Иадвязую. Pronecto.

1 Після цього слова підкреслено (знято)
помилково написане Nudus. Apertus.

Мятежникъ. Seditios(us). Tumultuos(us).
Мятусд. Turbor. Conturbor. Contremisco.

Мяту. Terreo. Perterrefacio. Conturbo.

Надъдаіо. Appono. Addo. Attribuo.

Наддаанїє. Additio. Appositio.
НаддвєрняА. Superliminaria.
Надѣлателнѣ. Remisse. Oscitanter.
Надписаніе. Inscriptio. Titulus. Epig-

raphe. Epigramma.
Надъписую. Inscribo. Pra(e)scribo

nomen.

Надстою. Insto. Insto. Adtendo.

Надеснб. Dextrorsum. Dextra.
Надблный. Infernus. Imus. Infernalis.

Надрастаю. Adnascor.
Надымаю. Inflo. Sufflo, паки Ifmbjuo

aures alicuius. Inspiro.
НадымаюсА. Intumesco. Tumeo. Super¬

bio.
Надыманіе. Tumor.

Надменый. Turgidus. Tumidus. Inflatus.

Надраги. Caligae. Femoralia.
Надѣа. надежда. Spes. Fiducia.
НадѣюсА. Spero. Spem in aliquem col¬

loco. Confido.

Наединѣ. Seorsfujm. Separatim.
Наемникъ. MercenafriusJ.
Назидаю. Supera(e)difico. Fabrico. Struo.
Назиданіе. Fabricatio.
Назидатєль. зрй Здатель.
Назираю. Inspicio. Comprehendo uisu.

Назиратель. Inspector. Spectator.
Называю. Appello. Nuncupo. Cognomino.
Nomen impono.

Назнамєновую. Silentio noto. Obseruo.

Ite(m) aenigma propono.
Наиматель кому. Locator.
Наиматель у когб. Conductor.
Найми©. Sfajlarium. Stipendiarium.

Merces.

Наимую кому. Loco :as alicui.

Наимую у кого что. Conduco apud ali-

que(m) hospitium.
Наипаче. Pra(e)sefr]tim. Maxime. Atq(ue).
Наказую. Corrigo. Instruo. Ite(m) irrogo.

Indico decerno.
Наказаніе. Disciplina. Correctio.

Admonitio.
Наказатель. Admonitor. Corrector.

Praeceptor
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Накладъ зрй Иждивеніе.
Накланяюсл. Inclino. Propendlejo. In¬

cumbo Ite(m) assuesco Consuesco.

Накиновенїе. Nutus Nictus oculi

Наклоненіе. Inclinatio. Inductio animi.
Declinatio.

Наковалнд. Incus .dis.
Наколѣнки. Genualia orum Genuu(m)

ornamenta.
Наконецъ. Ad extremum. Deniq(ue).

Extremo. Vltimo. Quod super esi

Накончеваю. Finio. Suppleo. Expleo.
Накочєваніе навершенїе. Supplementu(m).

Explementum.
Накрывка. Operculum Cooperculum.
Накрываю. Operftjo. Tego. Cooperio.
Накривляю. Incuruo Detorqueo. [Incjlino.

Накривлєнїе Incuruatio. Difsjtortio.
Налагаю Impono. Ingero. Indo.
Налаганїе. Impositio.
Належу. Vrgeo. Flagito. Incumbo.

Premo. Sol icito

Налбмую. Infringo. P(er)fringo.
Interfringo.

Належанїе. Instantia. Importunitas.
Efflagitatio. Co(m)fp,elatio.

Наливаю. Infundo.
Наливаніе. Infusio.
Наливка. Infundibulum. Trulla.
Налогъ, зрй Навыцані'е.
Наложница. Concubina. Pellex.
Наложникъ. Concubinus.
Наляцанїє. Intensio.

Наляцатєль. Intendens.
Наляцаю. Intendo.

Намазую. Vngo. P(er)ungo. Inungo. Illinio.
Illino. Superillino.

Намазую мертваго. Pollincio. Luto.
Намазанный. Delibutus. Obunctus.

Vnct(us)
«о Намаза- //

Намазанїе. Perunctio. Vnctura. Illitus.
Намалѣ. Raro. Perraro.
HaMnosfc. зрй Мнбжицею. Ite(m) care.

Намѣреніе. Intentio. Meta. Scopus. Locus
perficus.

Намѣряю, лучаю1. Scopum praeficfijo. Col-
limo. I(n)tendo.

Намѣстный. Domestic(us) Indihena2 huius
loci.

Намѣстникъ. Vicarius. In locum alterius

cooptatus.
1 Перші дві літери в оригіналі

латинські (їй-).
2 Тобто Indigena

Намѣстника и(з)бираю. Substituo.
Suppono uicarium. Suffitio Sublego aliquem
in locum alltjerius.

Нань. fn illum
Намѣненік. Mentio alicuius rei.

Наношую. Infero. Importo. Ingero.
Нападаю . Adaquo. Do potionem alicui.
Напаваніе. Aquatio. Aquarium. Impingo.
Нападаю. Incido in aliquem. Incurro.
Нападеніе. Occursus. Incursio. Offensus

:us.

Напасть. Tentatio. Tribulatio.

Напасівую. Tribulo. Persequor Vexo.

Наперстокъ. Digitale.
Наполняю, зрй Навертаю.
Напоминаю Admoneo. Hortor. Commo¬

neo Commont^iatio.
Напоминаніе. Admonitio. Adho[rt]atio.

Monitio.
Напослѣдокъ зрй Наконецъ.
Направляю. Refitio. Redintegro. Recon-

cinlnjo Ide(m) dirigo

Направляю кого) на кого. Submitftjo.
Suborno Instruo alique(m) dolis.

Направный. Reparabilis.
Напранъ. Compunctus.
Напранїе. Punctus. Punctura. Punctio.

Напраснивъ. Contumax Pertinax. Ite(m)

subitaneus. Pra(e)ceps
Напрасно Subito Derqpente. Extem-

pore

Напрасный, 'зрй Наглый.

Напраснстно. Vis. Vehementia. Impet(us).
Pfraejrcipitatio.

Напутїе. Viacium.
Напутаю. Humorem irroro. Inebrio

radices.

Напутаю ядомъ. Inficio. Veneno :as.

Sparrago uenenum.

Напущенный ядо(м) Venenatus. Deli-
bfaftus ueneno.

НапыщаюсА. Int umeo. Intumesco.

Ide(m) inflor fastu. Superbia(e).
Напыщені'е. Tumor. Tumiditas. Inflatio.

Напыщенный, зрй Надменый.
Напѣлъ. Cantus.

Нарамница же(н)скаА. Spinther.
Нарамница войнскэа. Armilla. Bra¬

chiale.

Нарастаю. Incresco. Succresco. Subnascor.

Нарекованый. Nominatus. Assignatus.
Determinatus. Praefixus.

Нареченъ. Cognominatus. Nominatus.

1
Треба Напавйю.
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Нареченїє. Nominatio. Denominatio.
Appellatio. Cognominacio.

Нарицанїе. тоже.

Нарицаю. Voco. Appello. Nomino.
Cognomino. Nuncupo

Народъ. Natio. Gens. Genus. Gentilitas.

Нарбдный. Popularis. Plebeius. Vulga¬
ris. Triuialis. Publicus.

Нарбднѣ. Publice.

Народовный Genticus. Gentilis
Gentilitius

Народованїв. Diuulgatio Fama.
Publicatio.

Народоводгітєль. Dux. Ductor gentium.
Народоводствую. Principatum gentis te¬

neo Impero genti.
Народовбдство. Pra(e)pos>'tura.

Praefectura.

Народовѣщані'е. Plebis annuntiatio.

Народное житіе. Res publica. Communi¬
tas.

Народослбвлю. Contionor. Concionem ad

populum habeo Pra(e)dico. Proclamo.

Difujulgo.
61 Нарож- //

Нарожденіе Natiuitas editio.

НарожденЇА чіего часъ. Horoscopus. He-
nitalis1 hora. Natalis hora.

Нарожденіе Хр(с)во. Natiuitas Christi.
Natales Christi feria(e).

Нарбкъ Tempus pra(e)finitum. Pensum.
Нарочное Omne quod exusto datur.

Нарочитый. Pra(e)stans Optimus. E[xJ-
cleljlentissimus. зрй Знаменитый.

Нарѣзаніе. Incisura Incisio. Nota.

Нарѣзую. карбую. Incido :is.

Нарѣзанный. Seruat(us). Denticulatus.
Насадъ плуговый. Dentale. Buris. Bura.

Насажаю кбкошь. Suppono или Su-

fbjijcio oua gallinis.
Насаждаю древо Planto. Insero. Sero.

Vesti® hortum или Vineam arboribus.

Насажденіе Plantatio. Insiti® arborum.
Насадитель. Ins[i]tor. In(o]culator.
Насиліе. Vis. Violentia. Tyrannis.
Насилованіе, тоже.

Насгілствую. Violo. Prophano. Tyranni-
de(m) exerce©. Vi impero.

Насгілїе творю. Cogo. Adigo. Com-

(pjello.
Насилованъ. Coactus. Inuitus.

Violentus. Vi oppressus.

Наскакую. Insilio. Inuado. Irruo. Impe-
tu(m) facio.

Наскаканїе. Impetus. Insult(us).
НаслаждаюсА. Deliciose uiuo. Volup¬
tuosam uitam duco Suauior.

Наслажденіе. Voluptas. Delicia(e)
Delectatio Jucunditas

Наслажденный. Voluptarius nomo.

Delicatus. Mellitus.

Наслугую. Inseruio. Subseruio.
Наслугованїє. Obsequela. Obsequium.
Наслѣдіе. Ha(e)reditas. Possessio.
Наслѣдникъ, дѣдиіч)1 Hafe)res rdis. Pos-

sessforj.
Наслѣдоваінно]2. lure haereditatio.

Successi ue.

Наслѣждаю. Ha(e)redito. Possideo, ture

h(a)ereditatio. Possideo aliquid.
Наслѣдую или подражаю. Imitor.

Sequor. Comitor. Consequor
Наслѣдникъ. Secutor. Sequax. Imitator.

Assectator. Item aemulator Aemulus.

Наслѣдникъ буй. Cacozelus. Simiolus.
Наслѣдованіе. Imitatio. Imita|m]en. Imi¬

tamentum.

Наслѣдованіе влбе. Cacozelium. Mala
assectatio.

Наслѣдованіе завистное. Aemulatio.
Насмблюю. Impico. Pico. Vasfa] linio.

Lino picem.
Насмоленїе. Picatura. Gummitio.
Насблюю. Sale condio. Salfljio.
Насочаю Defero aliquem. Accuso.

Наставаетъ мѣсецъ. Exoritur noua lunlaj.
Наставляю ббчекъ. Pono. Expono mul¬

ta dolia. Pocula Calices.
Наставникъ. Dux. Pra(e)positus. Prae¬

ceptor. Rector. Coryph(a)eus. Antesigna-
tus.

Наставлйю. Duco. Instruo. Erudio.

Imbuo. Rego.
Нестеровы. Ocrea .orum. Calcei
Настоятель, зрй Наставникъ.

Настойтелство. Pra(e)positura. Officium.

Настоящій. Pra(e)sens. Instans. Tempo¬
ralis. Temporarius.

Настою Insto. Vrgeo

Наступаю. Insto. Consequor insequor.
Succedo. Ambulo.

Наступаю на чїе мѣсто. Succedo alicui.

Subeo in Holcum alicuius.

1 Тобто Genitalis.

1 В оригіналі написано після перекладу.
2 Пор. Насл^дованно.... Бер., 71.
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Наступованїе. Consecutio. Consequium.
Consequentia.

Наступникъ. Successor. Postpartor.
Наступний. Successorius Consectarius.
Наступующіи рокъ Subsequens Inse-

quens annus.

Насущный, насуществе(н)ный
Consubstantialis Supersubstantialis.
Quotidianus.

62 Насылаю //
Насылаю. Immitto. Submitto.
Насылані'е. Immissio.
Насыпаю. Impleo uas ffrjumento.
Насыщаю. Saturo Exsaturo. Expleo. Sa¬

tio.

Насыщаюсд. Satior. Saturor.

Насыщеніе. Saties cibi Saturitas. Ex¬

pletio Saties.

Насыщенный. Satur. Saturatus.
Намканый1. Fartus. Confertus. Refert(us).
Намканїе2. Fartura.

Намресканныи языкъ3. бли(з)ны.
Cicatrices.

Натрижненіє. нагорода заво(д)ницкад
в ерцєва(х)4. Brauium.

Натокаю5 6. Confercio. Inffejrcio.
Натыкаюсд. Compleo me. Saburro me.

Saburror.

Натѣсняю. Premo. Pressius tango.

Натѣснені'е. Pressio.

Наука, наученіе. Ars. Doctrina.

Disciplina. Documentum. Pra(e)ceptio.
Научаю. Doceo. Instruo. Instituo. Erudio.

Научаю вѣры. Cathechizo. Elementa
Christiana trado.

НаучаюсА. Disco. Mando memoria(e)
aliquid.

Научитель. Doctor. Magister.
Institutor.

Наушница. Inauris. Stalagmium.
Наушчаю. по(д)ушчаю. Incito ad aliquid.
Facem addo. Subdo stimulos.

Нахиляю, зри На[кло)няю.
Нахожу, зри Наскакую.
Нахрамую. Claudico paululum.

1 Треба Натканый. див tartus, ЛЛ.
2
Треба Натксінї&, див. fartura, ЛЛ.

3 Помилка, треба Натргсканныи язвы,

пор. Натргска(н)ны язвы..., Бер., 71.
4 Останнє словосполучення в оригі¬

налі написано після перекладу, пор.
Натри(ж)нгнії: Нагорода... ггрцйрг-
ви.... Бер., 71.

6 Помилка, треба Натыкаю.

Начало. Principium. Mitium. Origo. Enor-
dium. Primordia .orum.

Начало ученїєА flj. Elementum.
Tyrocinium. Rudimentum milicia(e).

Началоводитель. Primarius dux.
Началникъ. Primarius dux. Princeps.
Началствую. зрй. Владѣю. Pra(e)sum

magistrat(ui). Fufnjgor.
Началство. Principatu[i] pr(a)esum. Impe-

riu(m). Dominat(us).
Начастѣ. Sa(e)pissime. Sa(e)penumero.

Frequenter.
Начатокъ. Primitia(e). Frugum primo-

genitfarjum.
Начєртаваю. Delinio :as. Adumbro.

Primas lineas duco. Scribo.

Начертаніе. Delineamentum.
Adumbratio designati operis.

Начинаю. Incipio. Adinuenio. Indago.
Inuestigo. Instituo.

Начинаніе. Incaeptum. Inuen[t]io.
Excogitatio. Tentatio.

Нашестранъ. Nostras. Indigena.
Нашь. Noster.
Наю. Nos duos.

Не
t

Небесный. Ca(e)lestis. Superus. Aethe-
reus.

Небо. Ca(e)lum.
Неблазненный. Tutus. Securus. Non

errabundus.
Неблагоразумный. Stultus. Insipiens.
Небесній граждане. Ca(e)lites. Ca(e)-

Iicola(e). Superi.
Не бо. Non enim.

Небрегу. Non curo. Negligo. Non laboro.

Nulla me cupiditas tenet.

Небреженіе. Negligentia. Remissio e(t)
dissolutio animi. Infcjuria. Oscitatio.

Небрежникъ. нєбрєгїй. Negligens. Piger.
Indiligens. Oscitfans].

Невидимый. Inuisibilis. Inuisus.

Нєвозвраще(н). Irreuocabilis. Irredux.

Невоздержаніе. Incontinentia. Insolen¬

tia. Luxuria

Невоздержникъ. Incontinens.
Невозможно. Difficile. Impossibile.
Неврежденный. Ill(a)esus.
Невреждёніе. Illa(e)sio.
Невредный. Illafeisus. Intact(us). Inno-

cu(us).
63 Нєвре- //

Нєвредящь. Innocens.

Невывыкланый. Inexplicabilis.
Невѣденіе. Inscitia. Imprudentia e(t)c.

473



Невѣжа, невѣгласъ. Simplex homo. Ru*
dis. Ignarus.

Невѣжство. Simplicitas. Ruditas. Igno-
ra(n)tia.

Невѣждествую. Rudis e(t) idiota sum.

Невѣста. Fa(e)mina. Mulier.
Невѣстникъ. Thalamus. To[r]us.
Невѣстникъ1. Muliebris.

Невѣрую. Fidem no(n) adhibeo. Nego
fidem.

Невѣрный. Infidus. Incredulus. Perfi-

d(us). Infideli(s).
Невѣрство. Incredfujlitas.

Incredibilitas.
Не вѣруютъ мй. Non creditur mihi.

Невѣстю(х). Effeminat(us). Mulieros(us).
Невѣстъ болѣзнь. Ha(e)morrhofijs. Mens¬

trua :oru(m).
Невѣствую. Effeminor. Eneruor

deliti js.
Негли. Forte. Vix. Fortassis.

Негодованіе, зазлѣні'е. Indignatio. Ira.
Нєгодователь. Indignans. Irascens.
Негодую Indignor. Irascor. Offendor.
Негостинний. Inhospitalis.
Негостйнность. Inhospitalitas.
Неготовый Imparatus.
Неготбвость. Inapparatio.
Недавно. Nuper. Nuperrime.
Недавный. Nuperus. Recens.
Не дай того боже. Auertat hoc de(us).

Absit.
Недобитый. Semimortuus. Ite(m)

inexpugnabilis vrbs.
Недобрый. Malus, врй. елый.
Недовареный. Incoctus
Недово(д)ный. Improbabilis.
Недовѣдомый. Abditus. Occultus. Re-

mot(us) a conspectu.
Недозрѣлый. Immatur(us).
Недоядєнїе. Reliquiae ca(e)nae. Ciborum.
Недокончаный. Infectus. Semifactus. Se¬

miperfectus. Informatus.
Недопечоный. Semiassus.
Недопущаю. Prohibeo. Impedio. Denego.
Недорослий. Immaturus. Impubes.
Недослышу. Grauiter audio.
Недосльїшанїе. Grauitas aurium.
Недостатокъ. Inopia. Egestas. Indigentia.

Defectus. Defectio.
Недостаточный. Inops. Egens. Egenus.

Indigens.
Недостаетъ мй. Deest mihi. Deficit mihi.

Desideratur.

Недоступный. Inaccess(us). flnjacces-
sibfijlis.

НедоумѣваюсА. Dubito. Stupeo. Haereo.

Недоумѣніе. Dubium Difficultas. Stu¬

por
Недоумѣтелный. Dubius. Abstrus(usj.
Недоумѣю. Ignoro. Dubito. Latet me.

Fugit me.

Недомыслимын. Inperceptibilis.
Inexcogitabilis.

Недугъ. Morb(us). lnualetudo. Aegror.
Languor.

Недугую. A(e)gro|t|o. Morbo afficior.
Cubo.

Недугую ногами, оутрббою. Laborfo]
ex pedibus. Ex renibus.

Недужный A(e)ger Aegrotus. Infirmus.
Languidus.

Н^,же. нежели. Quam
Недугу по(д)лєжашїй Morbidus Мог-

bos(us).
Незавгістный. Non inuidus. Syncerus.
Candidus

Незнаемый. Incognitus. Ignotus.
Незмерзлый. Incongelatus Incongela¬

bilis
Не знаю, не вѣмъ. Non nosco. Ignoro.
No(n) noui. Incognitum habeo. Nescio.

Незносний. Intolerandus Intolerabilis.
Неи(з)бранный. Illectus.
Неизвѣство. Incertitudo. Incertum.
Неизвѣстный. Incertus. Dubius. Ambi¬
guas).

Неизвѣстно. Incerto. P(er) caliginem.
P(er) nebula(m) stio.

64 Неиз(г)ла- //
Неиз(г)лаголанный. неи(з)реченый.

Inenarrabilis. Ineffabilis. Indi|ss]ertus.
Неимѣю. Careo. Non habeo.
Неизслѣдованный. Haud inuestigabi-

lis. Ifmjpferjscrutabilis1.
Неизнуренный. Non erogabilis. Parcus.
Неискусенъ. Inexpertus Imperitus. Nes¬

ci(us).
Неискуство. Imperitia. Simplicitas. InscfiJ-

entia.
Неисправленъ. Inemendatus. Incorrigibi-

lis.
,

Неистлѣнный. Incorruptus. Integer |ImJ-
mobilis. Saluus.

Нейстовъ Stultus. Demens. Ut luna

mobilis. Insanus.
Неистовство. Dementia. Stultitia.

1
Треба Нелестный, пор. ЛЛ.

1 Після цього слова в оригіналі
закреслено помилкове Parcus.
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Нєистовлюса. Deliro. Desipio. Demestio.
Mente captus sum.

Нейстовъ1. Dementer. Insane. Furiose.

Неищетный. Innumerabilis. Innume¬

ratus)
Неказненый. Impunitus. Incastigatus.
Нєказненїе. Impunitas. Inemendabilis

prauitas.
Некичйвый. Non superbus. Non elatus.

Non tumidus.

Неключймый. Inutilis. Infructuosus.

Inhabilis Non necessarius.
Неключимсо. Non oportet. Non expedit.
Некротокъ. Inmansuetus. Non mitis.
Не к тому. Non amplius.
Некупленный. Non emptus. Absq(ue)

dolo. Non fraudulentus.
Немало. Haud parum.
Немилостивый. Crudelis.
Немилость Immisericordia. Crudelitas.

Немовующїй Blfajesus. P(er) nares lo¬

quor. Traulus. Balbus. Balbfujtiens.

Немовую. Traulisso. Balbutio. P(er) na¬

res loquor.
Нємовятко. Infans. Infanftjul(us).
Не могу. Non possum. Nequeo.
Немощь, зри Недугъ.
Немощный, зри Недужный.
Немощствую. |зрп| Недугую.
Не мужескій. Parum virilis.

Немужатад. Innuba. Innupta.
Немутный и,ти тихїй

Немѣрный. Immoderatus.

Ненавистный кому. Odiosus. Inuidiosus.

Exosus. Odibilis alicui.
Ненависть. Odium. Inuidia. Rancor.
Ненавистнѣ. Odiose.

Нєнавйжу. Odio. Auersor. Exfsjecror.
Abhorreo.

Ненавидятъ ma. Odio sum apud omnes.

Ненадобный. Deformis. Indfejcens.
Ненадобность. Inconuenientia.

Ненакрытый. Intectus. Patul(us). Apertus.
Ненасьгть. ґолодность. Insatiabilitas.

Ненасыщенный. Insatiabilis. Inexple¬
bilis. Insaturabilis.

Неначаемый. Inopinabilis. Insperatus.
Inexpectatus Prodigiosus. Parfajdo-
xus.

Неначаянный. тоже,.

Нєначаанно). Praeter spem e(t)
opinionem.

Неписанный. Inscriptus. Illiteratus. Ins-

criptibilis.

1 Помилка, треба Нейстові, пор. Не.
ucmoet .... Бер., 74.

Неплачлйвый. 111 [ajchrymabilis.
Непло(д)ный. Infecundus. Sterilis.

Неплодность. Sterilitas. Infaecunditas ag¬
rorum.

Нєповйность. Sterilitas. Infecunditas1.
Неповиннѣ. Impune. Innocenter.
Неповинный. Irreprehensibilis. Incul-

pat(us). Insons. Indebitus.
Не повинуюсА. Non ausculto. Non ob¬

tempero. Non pareo. Subijcior.
Нєпогодїе. Tempestas. Intemperies ca(e)li.
Непогодный. Turbidus. Tempestuosus.
Непогребенный. Insepultus. Inhumatus.

Inconditus, intumulatus.
Неподвижный. Immotus. Inconcussus.
НеподобаюсА. Displiceo.
Неподобный Dissimilis. Absimilis.

Absurdus.
65 Непокой //

Непокой. Inquietudo. Inquies.
Непокорйвый. Non obsequens. Inobfojedi-

ens. Pertinax. Contumax.

Нєпокорєнїє. Inobfojedientia. Parendi de.

lignatio. Contumatia.
Непомѣщанный. Impromiscuus.
Непоправный. Incorrectus.
Непорочный. Incontaminatus. Impollu¬

tus. Imfmjaculat(us). Intactus.
Intemeratus.

Непорядный. Inordinatus. Indispositus.
Не послѣдній. Non postremus.
Непослушный, зрй Непокорйвый.
Нєпослушєнство. там (ж)е.
Непостижимый. Incompehensibilis. In¬

deprehensibilis.
Непостоянный. Mobilis. Leuis. Futilis.

Pusillanimis.
Не потреба. Non oportet.
Нєпошествїе. Immobilitas.
Неправда. Iniustitia. Factum iniustum.
Неправдованїе. Iniuria.
Неправдую. Lfajedo. Iniuria afficio. In¬

fero alicui iniuria(m).
Неправедный. Iniustus.

Непра(з)днь нѣкад. Negotiu(m) aliquod.
Occupatio.

Непраный. Illotus.
Непреборймый. Inexpugnabilis. Inuincibi-

lis. Insuperabilis.
Непрелестный. Euitans. Euadens dolos

e(t) fraudes.
Непреложный. Immutabilis. Inconue-

nibilis.

1 Переклад явно помилково написано

з попередньої статті, тому реєстрове
слово в оригіналі справедливо закреслено.
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Непреподобный. Impius. Nefandus.

Неприкосновенный. Intactus Intactilis.
Incontiguus.

Не предвидѣнный. Imprfajeuisus. Non

prfajecognit(us).
Неприємний Iniucundus. Ingratus.
Непримирителный. Inconciliabilis. Im-

mit[ i Jgabilis.

Нєприємность. lniucunditas. Insulsitas.

Неприступный, зрй Недоступный.
Непристойный. Indecens. Dedecor(us).

Indecor(us).
Непристойность. Indecentia. Inconuentia.

Непріязнь. Inimicitia. Hostilitas.

Неприятъ. Insusceptus.
Непрошеный. Inuocatus. Non inuitatus.

Непрощенъ. Anathemate percusus. Ab

ecclesia(e) ca(e)tu fidelium segregatus.
Непщєванїє. зрй Мнѣніе.
Непщєватєль. Arbiter. Opinator.
Нєпіцую. зрй Мню.
Неравный. Impar. Dispar. Ina(e)qualis.
Нерадѣніе, зрй Небреженіе.
Нерадивъ, зри Небрежникъ.
Неражу. зрй Небрегу.
Нераздѣлный. Indiuisibi lis. Insolubilis.

Indiuiduus. Indiuisus.

Нераздѣлность. Indiuiduitas. Indiuisio.
Неразуміе, зрй Безуміе.
Неразрѣшенъ. Indissolubilis.

Irresolubilis.

Неразсмотрелйвъ. Improuidus.
Incustoditus). Incuratus.

Нерозсужденный. Indiscretus.
Inconsideratus).

Нерозмысленный. Inconsideratus. Incogi-
tar/us. Incogitatus. Incogitabilis.

Нерозмыслность. Temeritas.

Praecipitatio.
Неро(з)витый цвѣтъ. Silens flos. Coniu-

olus f?J.
Несвѣжій. Non recens. Inueteratus.
Неслава, зрй Бє(з)чєстїє.
Неславный, зри Бе(з)честный Inglorius.

Ignobilis. Infamis.
Несладость. Insulsitas. Abominatio. In-

sipiditas. Ta(e)dium.
Несладостный. Insipidus. Abominabilis.
Amarus. Tristis saporis.

Нєсла(д)кїй. Insuauis.
Несланый. Insulsus. Salis expers.
Нєсланость. Insulsitas.
Несломителный. Infractus.

66 Неслы- //
Несльгшанъ. Inauditus.
Не слышу. Audiendi sensu careo.

Несмысленъ. зрй Буи.

Несовершенъ. Imperfectus. Mutilatus.
Ma(n)cufsJ.

Несовершенство. Imperfectio.
Нєспанїе. Insomnia. Peruigilatio. Vigilia.
Неспящій. Insomnis. P(er)uigil.
Нестатёчный. Incostans. Volubilis. Ven¬

tosus. Vacillans. Ambiguus. Mobilis.
Leu is

Нестатечность. Incostantia. Volubilitas.
Instabilitas. Leuitas mentis.

Нестравность стомаха. Cruditas stomachi.

Нестроеніе. P(er)turbatio ordinis. Per¬

mutatus) ordo. Inordinatio.

Нестройный. Inordinat(us). PJraeJpos-
terus.

Несу. Fero. Perfero. Patior. Tolero. Baiulo.

Несущій. Absens. Distans.
Несѣкбмый. Insectus1
Не тако. Non ita. Non sic. Haud ita.
Не тарный Qui latere non potest. Apertus.
Нетл i нїе. Incorrup t ibi 1 i tas.

Нетленный. Incorruptus. Incorruptibilis.
Immunitfujs a corruptione.

Нетопырь, кожанъ. Verpertilio. Nycte¬
ris animfajl uolucre biformis. Auis
non ausi

Нетопнистый. Non liquescens.
Не тбчїю. Non tantum. Non solum. Non
modo.

Нетйгъ. Piger. Defsjes. Asinus.
Не тяжестный. Alachris. Facilis. Promp¬

tus).
Не oy. Non dum.

Неублаганный. Inplacabilis.
Не убо. Non dum enim.

Неувѣрителный. Incredulus. Infidus.

Неувѣтливъ. Impersuasus.
Неугашеный. Inextinctus. Inextinfg]-

uibilis.
Не удобно. Difficultas. Negotium.
Не удобъ. Difficulter. Laboriose.

Не унєдостояю. Facio dignum aliquem.

Неумытный. Non corruptus pecuniis. In¬
teger.

Неумытый. Illotus. Illutus. Illafujtus.
Неуставнѣ. бе(з)предѣлне. Sine lege. Illi-

mitate. Indefinite.

Неутѣшный. Iniucundus. Insuauis.

Нєухищрєннсо. Non elucubratum. Non

elaboratum. Absq(ue) ullo ingenii
specimini editu(m).

Неученъ Indoctus. Illiteratus.

Ineruditus). Imperitus.
Неуязвителный. Inuulnerabilis.

1 Перед ним в оригіналі помилково

написано Distans з попередньої статті.
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Нєобиновенїє. Audatia. Audentia.
Licentia.

НєобинуюсА Audeo. Audac[tjer loquor.
Несобиновенъ. Audax Confidens Auda¬

culus. Animos(us)
Несобрѣзанный. Incircumcisus. lrresect(us).
Несобросненъ. Irasus. Intonsus.

Несобузданїє. Incontinentia. Feritas.

Необузданъ. Indomitus. Effrenis. Effre¬

namus). Incont[i|nens. Obstinatus.

НесобучЁнный. Rudis Impolitus. Inefxejr-
citat(us).

НесобыкновЁнъ Inusitatus. Insuetus. Abu-

siuus
Необычайный. Inurbanus lnciuilis. lnf[i]-

cetus. Inalemoratus [?].
Несобычаиность. Rusticitas. Morositas.
Несокаянный. Non miser.

НесопредѣлЁнный. Illimitatus. Indefi¬
nitus. Aoristus.

Несогражденный. In|s|eptus. lnobseptus.
Несосязанъ. Intactus.
Несоеяжймый. зри Непостижимый
Нечаянїе. Non exfsjpectatio. Desperatio.
Нечаянный. Non exfsjpectat(us)
НечЁсті'е Impietas Infamia.
Нечесгйвый. Impius Sceleratus.
Нечистота. Impuritas. Spurcitia. Immun¬

dities. Fa(e)ditas
Нечистый. Impurus. Immundus Fa(e)dus.

Turpis.
Нєчювствїє. Insensibilitas. Insensatio.
Нечювственъ. Insensibilis Insensatus.

67 Неща(д)нѣ //
Нещаднѣ. Dapsiliter. Liberaliter. D[u]-

гё. Fere.

Нєяденїє. Inedia. Abstinentia.
Ни

Ниварь. Rusticus. Rusticanus. Pagan(us).
Нигдѣже. Nusquam. Necubi

НизбрЁгъ. Pra(e)cipitium.
НизвержЁнъ. Deiectus. Detrfusjus.

Низвожду. Deduco. Descendere fatio.
Низкїй. Humilis. Depressus. Submissus.

Imus.
Низина. Demissa loca. Depresior locus.
Низлагаю. Depono. Deijcio. Detrudo. De¬

turbo.

Низлежу. Humi iaceo. Cubo
ЧизложЁніе. Deiectio. Depositio. Detur¬

bat io

Низложитель. Depositor. Deturbator.
Никакоже. Nequamquam. Minime.
Ни(з)шїй Inferior. Humilior.

Никогда же. Nunquam.
Низоплѣжнсо. Humiliter. Humi serpendo.

Никтсо. Nemo. Nullus.

Никнущал со себѣ нива

Нимала. Minime. Neminimum.
Нимъ. Illo. Per illum.
Ниногъ рыба. Murfajena fluuiatilis.
Нынѣ. Hodie. Nuper Modo.

Ниспадаю. Cado animo. Despondeo animo.

Delabor. Decildjo.
Нитую Ferrumino.
Нитбваиый. Ferro iunctus. Coagmentat(us).-
Ничу. нахиляюСА. Incuruor. Deprimor.
Ничтоже ко мнъ Hoc ad me no(n) per¬

tinet
Нищета. Pauper. Egestas. Inopia.

Penuria. Ite(m) consumptio. Exterminatio.
Нищій. Pauper. Tenuis. Inops. Egenus.
Нищетнѣишіи. Paupercul(us). Perpauper.
Нищыо Redigor in paupertatem. Eges-

taftje premor Tenuis fio Vanesco
Euanesco

Нищій. Consumptor Extinctor. Exter-
minatlojr.

Но. Sed. Ast. Verum. At.
Новакъ. Nouitius. Tyro.
Новина пблнаА. Nouale.

Новину сорю Nouello. Repastino agrum.
Новина лобрал. Nuntius bonus.

Новина злза. Nuncius infelix.

Новинарь Rumorum nouorum fictor. Ru¬
morum auceps.

Ново. Neoterice. Noufijter. Nouum in

modum.

Новоженецъ. Nouus maritus. Sponsus.
Новократный. Recens.

Новокрещенъ. Neophitus.
Новомѣсячі'е Nouilunium. Neoma(e)nia.

Новорожденъ. Recens natus.
Новость. Nouitas

Новосѣчен'іе. новотворєніє1. Noua sectio.

Новоумерщвленный. Recenter.
Новый. Nouus. Nouatus

Новєнкїй. Nouellus.
Ногъ грифъ Hryph2 -phis.
Hora Pes

Ногъ немощны(х) члвкъ. Podagricus.
Ногъ немощь. Podagra.
Ногъ сломлєнїє. Crurifragium.
Нога у стола Fulmentum. Fulcrum. Pes

mensa(e)
Ноговлекїй. Lofrijpes Anguipes.
Ногавииа Fa(e)morale usu [?] tibiale.

Частину слова ново- в оригіналі
написано латинськими літерами (поио-).

2 Тобто Gryps.
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Нбготь. Vngu[i]s. Vnguiculus.
Ногты желѣзны в(ъ) катовнѣ. Ungullajc.
Нбжь. Culter.
Ножикъ. Cultellus. Machaerio[n].
Ножны. Vagina cultri.

Ножевникъ. Cultrarius.
Ножицы. Forfex :cis. Fa(e)ni[?].
Но?кички. ForficulafeJ.
Ножикъ до перъ. Scalper scriptorius.
Scalprum librarium. Smila

scriptorius) cufljtellus.
Ноздрд. Nar[t]s. Vim[?].
Норъ, нйзу захож(д)енный. Ad occasum

uergens.

88 Носъ //
Носъ. Nasus.
Носъ у птицъ и звѣрей. Rostrum.

Rostellum).
Носъ утирйю. Emungo nares. Mungo.
Носа плоскаго». Simus. Subsimus.

Носогорбатъ. Aquilino nasu. Adunfcjus.
Носа кривагй). Silo :nis. Silus. Silun-

cul(us).
Носаль. Nasutus. Nasatus.
Носатый конь. Equus flufxijone narium

laborans.

Носйло. Ferculum. Feretrum.

Носйтєль. Gestor. Gestori(us). Geru¬
lus. Gero :onis.

Носорожецъ. Rinoceros :otis.

Ношу. Fero. Gesto. Gero. Porto.
Baiulo.

Ношу (окрестъ. Circumfero. Circu(m)-
gesto e(t)c.

Ношеніе. Gestatio. Portatus. Deportatio.
Ношеніе драгое. Monile. Viria(e) rarum-

Viriola(e).
Ноществую. нощєваю. Nocto. Pernocto.

Нощный. Nocturnus. Noctiuagus.
Нбщный вранъ. Nict[i]corax. Asio .onis.

Нощное дѣло. Lucubratio. Lucubratiun¬
cula.

Нощію дѣлаю. Lucubro. Noctfu] ali-
q(ui)d ago.

Нощь темнад. Nox illunis.

О

Образъ. Modus. Mos. Exemplum. Forma.

Образный. Moralis. Exemplaris. For¬
malis.

Свенъ. Aries.

Нощь. Nox roctis. Noct[u]rnum. Spatium.
Нощлѣгъ. Nocturna quies.
Нощнйца. Occursaculum noctium. Lamia.

Empusa.'
Hp
Нрйвъ таковъ. Mos est. Consuetudo

patitur. Consuetudo assolet. More fit.

Нравъ. Mos .oris. Co(n)suetudo.
Institutum. Assuetudo.

Нраволѣпіе. Alorum elegantia. Ciuilitas.
Suauitas.

Нравоизсображєнїе. Ethiologia. Morum

e(t) affectuum (a)effictio.
Нравохуленіе. Satyra. Censura.
Нравы благій. Mores. Ingenium.

Нравоученіе. Morum institutio. Philoso¬

phia moralis.

Нравный. Moralis. Consuetus. Vsitatus.

Ноу иди. Age. Age.
Нудитель. Compulsor.
Нужда, зрй Насйлїе.
Нуждный. зрй Насилованъ.

Нужду, зрй Насилствую.
Нужднѣ. Necesse. Violenter. Impetu.
Нукокъ1 птица. Mergus. Mergulus.

Нурбкъ члвкъ. Vrinator. Vrinandi peri¬
tus.

Нуркбмъ плбваю. Vrinor .aris.

Нурцю. Mergo. Ifmjmerfgjo. Mersito.

Нуряюсд. Mergor. Vrinor. Inurino la¬
cui.

Нурянїе. Mersio.
Ны

Ны. Nos.

Ныра. RenfesJ.

Ныраще. ис пѣска домо(к) содѣланъ.
Domicilium.

Ныю. ныдѣю. Tfajedet me. Taedium me

tfajedet.
Нѣдро. Sinus. Gremium.
Нѣгую. Honoro. Obseruo. Veneror.
Нѣкій или нѣчто. Quedam. Aliq(uis)

£Jo(n)nulus.
Нѣсть. Non est.

Нѣсущі'й. Absens.
Нѣчто. Aliquid.
Нядро. Sinus, зрй Лбно.

Овнїй. Arietinus.

Овца. Ouis.

1 Помилка, треба Нурокъ.
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Овечка. Ouicula.

Овчарнд. Ouile. Caula.

Овчарь. Opilio. Vpilio.
Овчїй. Ouinus. Ouillus.
Овчїй гной. Opicerda. Fim(us) ouillus.

Овесъ. Auena. Brom[us].
89 Овощь//

Овощь. Fruges :gis. Fructus.

Овощный. Fructuosus.

Овощникъ. Pomarium. Hortus.

Овощное хрангілище. Pomorum custo¬

dia.
Or
Огниво. Circulus catena(e).
Огнйщє. Focus.

Огнйстый. Igneus.

Огнь. Ignis.
Огнь по(д)небесный. Ignis a(e)thereus.
Огнь притворный. Ignis artificialis.
Огнь пекелный. Ignis sacer.

.
Огнйца. огневад Ferbris. Ardens.
Оловина питіе всякое ра(з)вѣ вина-

Sicera.
Ол

Олтарь. Altara(e). Ага.

Олтарь велйкїй Altare magnum.
Он

Онде. Illic. Ibi.

Онъсица. Ille.
Оп
Опбна. Aula(e)a orum. Textile. Tapetia

beluata.

Op
Оревъ. ста(д)никьх. Armenti rex. D[u]c-

tor gregis.

Орелъ. Aquila. Regalis auis. [I]o[u]ifsJ.
,

ales.

Орлій. Aquilinus. Aquilus.
Орлд. P[u]llus aquila(e).
Орлее перо. Myriophillum.

П

Павъ. Pauo. Iunonia auis.

Пагуба. Perditio. Interitus. Pernities.
Exitium.

Пагубный. Pernitios(us). Pernitialis.
Падаю Cado. Prolabor.

Падалецъ sMift. Seps pis.
Падежь. паденіе. Casus Lapsus.
Пажить. Pasltjus. Pabulum.
Паки. Iterum. Rurs(us). Deintegro.
Пакость. Impedimentum. Pra(e)pedi-

me(n)tu(m). Incommodum.
Пакостникъ. Obturbator. Interuentor. In¬

terpellator.
Пакощенїє. Impeditio. Interturbatio.

Пакощу. Obsto. Impedio. Interpello.
Pra(e)pedio.

Паленіе. Flagrantia. A(e)stus.
Aestuatio. Ite(m) crematio uini. Vstio.

Палица. Baculus. Scipio. Fustis.
Паличникъ. Baculo percussor.

Verberator.

Палю. Vro. Vst[u]lo. Cremo.

Палитъ слнце. Feru[i]t sol.

Памятую. Memini. Retineo. Memoria
recordor. Reminiscor.

Памятный. Memor. Memorabilis.
Память. Memoria. Menimentum.

Monumentum.

Панвица. Chydropus [?]. Lebes trfijpes
ansat(us).

Паница. Patella.
Папа. Papa Romanus. Pontifex.
Паппа. Cibus puerorum.

Папѣръ. Papyrus. Charta.

Папъръ пробивающій. Charta bibula.

ПапѢрнА. Officina chartaria.

Папѣрникъ. Chartari(us).
Папоротйна. Filictum.

Папоротъ Filix.

Папоротка. Polypodium. Filicula.
Папуга. Psitftjacus.
Папужастый. Psit[t]acinus.
Пара Vapor. Haliftjus.
Пара чего. Par. T(a)esco [?].
Пара воловъ. Iugum boum.

70 Пара //

Пара коней. Biiuges equi.
Паражйлъ12. Paralisis. Resolution ne-
ruorum.

Паралйтикъ. Paraliticus.

Паргамѣнъ. Membrana pergamena. Charta.

Пареніе. Volatus. Meatus.

Парю, лечу Volo. Volito. Meo.

1 В оригіналі слово написано після

перекладу.
2 Треба Паралйжъ[?\.
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Пармезанъ, сыръ чюжоземскїй. Ca[s]eus
Parmenfsjis.

Партачь. Veteramentarius.

Партачство. Veteramentarii ars.

Пару[с]. Velum. Dolon m. Acatium.
Пасмо нйтокъ. Triginta ffijla unius uolu-

minis.
Пасмомъ. Tractu longoferor [?].
Паства. Pascua .orum. Passua f?] :a(e).
Паствїна. тоже.

Паствинный. жировный. Pascualis.

Пастернакъ. Pastinaca.

Пастырь. Pastor. Pecuarius.

Пастырскій. Pastoralis. [BJucolicus. Pas-
torius.

Пастырство. Pastoralis. Pastoritia. Ars

pastoria.
ПасусА. Pascor. Pasco. Pabulor.

Пасеніе. Pastio. Pabulatio.

Патрїа[р]ха. Patriarcha. Pater patrum.
Паче. Quam. Supra.
Паукъ
Пе
Пекъ, зрй уорячесть.
Щкарь. Pistor. Pinsor. Panifex.

Пекарка. Pistrix. Panifica. Coquula.
Пекарнд. Artopteum. Pistrinum.

Пекарство. Furnaria. Pamficium.

Пекарскій. Pistorius. Pistrinensis. Pis¬
trinalis.

Пекло. Pix. Ignifs] inextinguibilis.
Пеку хлѣбъ. Pinso panem.
ПєкусА. Curo.

Пеку что прі (Огни. Torreo aliquid
ignibus. Vro flamma. Asso.

Пелены. Fascia(e). Incunabula :orum.

Пелесы[й]. Flauus. Flauidus. Cerinus. Ce-

re(us). Heluolus. Melleus color.

Пєльгнь. Absinthum.
Пєльїнноє вино. Absinthiatum uinum.
Пень. Truncus.
Пёпель. Cinis.
Пепелистый. Cineralis. Cinereus.

Cineraceus.

Пєпелица. Mus ponticus.
Пепелйчный. Murinus. Murrin(a)e pelles.
Перецъ. Piper.

Пєрїє. Pluma(e). Penna(e). Plumatum.
Періемъ (обростаю. Plumesco. Plumo :as.

Перкъ. окунь. Perca.

Пєрйна верхняд. Instratum.

Instragulum). Opertorium plumatium.
Перина спо(д)няд. Substratum plumeum.
Перла, зрй Бйсеръ.
Пернатъ. Plumatus. Plumos(us).

Pennatius).

Перу, лѣтаю пру(д)ко. Meo. Volito.
Перу. мыю1. Lauo. Abluo.

Перси. Pectus. Thorax.
Перси невѣсты. Mamfmja. Mamilla. Vber.
Персйстый. Pectorosus. Mammos(us).
Персгіда. Persia. Persis.

Пёрсинъ. Persa.

Перворо(д)ный. Primigenitus.
Первородный грѣхъ. Primigenitum pec¬

catum. Natiua labes. Originale crimen.
Первородство. Primigenitum ius. Primfi]-

genia .orum.

Пєрвство. Primatus. Prima dignitas.
Пєрвствую. Primas teneo.

Перстень. Annulus. Annellus. Condulus.
Condalus. Condalium.

Перстенникъ. Annularius.

Перстъ. Digitus.
Перстъ великій у руки. Pollex.

Перстбвый. Digitatus.
Перстовыд рукавицы. Digitalia .um.

Перстъ средній. Medius digitus. Famos(us).
71 Перстъ //

Перстъ вторый. Digitus demonstratori(us).
Перстъ (остатній. Digitus medicus. Medi¬

cinalis!!].

Персть. Puluis. Terra.

Перстный. Terrestris. Terrenus.

Перунъ. Fulmen.

Перунбвый. Fulmineus.

Перуномъ оударенъ. Fulmine tactus. Ful¬

minatus.

Перуномъ бїєть. Fulminat.

Пєстрєнїє. Textilis pictura. Segmentu(m).
Пестргінный. Segmentat(us). Plumati¬

lis. Variegatus.

Пестрю. Variego. Plumo :as. Inte[x]o
gefmjmas filiis inmitto aurum.

Песъ. Canis.
Песъ лбвный. Canis uenaticus.

Пєса. Catulus. Catellus.

Песѣй. Can[i]nus.

Петелъ. Nodus. Nodulus argenteus.
Sericus e(t)c.

Пєчалованїє. Anfxjietas. Angor.
Печале'нъ. Anfxjius. Tristis.

ПечалуюСА. зри Пєкусд. Cunsenx [?]
agitor. Vexor.

Печаль, зрй Пєчалованїє. Cura.

Печары. Crypta(e). Fauissa(e).

1 В оригіналі це слово написано після

перекладу.
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Печатарь. Obsignator. Signator.
Печатованїе. Consignatio.
Печатлѣю. Obsigno. Sigillo. Obsi[gi]llo

:as.

Печать. Signum. Sigillum. Annulus
sigillaris.

Печеный. Assus. Assatus. Tostus.

Печенд. Assatura.

Пєщрєнїе. Variegatio mas [?].
Пещренны. Discolor. Discolorius. Multi¬

color.

Пєщріо. Vario. Variego. Disting[u]o uario

colore Inoculo :as.

Пещный. Fornaceus.

Пещь. Fornax.

Пещь хлѣбнад. F[u]rnus clibanus.

Пещепалникъ. Fornacator. Fornacari(us).
Пи
Пиво. Cereuisia. Ceruisia. Potus e fruge.
Zythum.

Пивница пивнад. Cella ceruisiaria.
Пивнгіца виннад. Cella uinaria.
Пивнйчный. Cellarius.

Пивоваръ. Factor ceruisi(a)e. Ceruisia-

ri(us).
Пивбнїд зелїе. Pa(e)onia. Pentorobon.

Пигулка врачебнад. Pil[l]ula. Cata¬

potium.
Пила. Serra. Serrula. Runcina.
ПЙЛНД ковача мѣди. Lima. Scobina.

Serraculu(m).
Пилйрь. Pil[ijcrepus.
Пилую. трУ древо. [SJerro ligna.
Пилованїе. Scis[s]io. Fissio q(uae) fit

serra.

Пилйкъ. канд. Miluus. Miluius.
Пира, тостра1. Pira. Saccus.
Пиргъ. Turris. Carcer.
Пиръ. Conuiuium. Epulum. Simposium.

Compotatio. Consa(e)natio.
Пиритель. Conuiua2. Conuiuator.
Пиршество. Пиръ зрй.
Пирйнє. Conuiua(e) discumbentes.

Писало. Stylus.
Писанїд ученіе. Orthographia.
Писаніе. Scriptura. Scriptio. Scriptu(m).
Писарь грамотъ. Amanuensis scriba.

1 В оригіналі написано після перекла
ду. Помилка, треба Тайстра, пор. Пара:
Тайстра, Бер., 81.

2 В оригіналі друга літера и

кирилична (а).

Писарь надодный1. Notarius. Scriptu-
rati(us). Tabularius.

Писарскад шкатулд. Theca calam[a]ria.
Graphiarium.

Писарскій. Scriptorius. Literari(us).
Писарь книгъ илй творецъ. Scriptor.
Autor operis.

Пйсеръ. Calamus ad scribendum.
Пискбрь. Ophidion. Alabfejtes. Musftjella

fluuiatilis.
72 Писмб. Nota. Character. Litera.

Alphabetum // a. b. c. d. e. f. g. h. ch. i. k
1. f. m. n. o. p. q. r. s. t. u. v. w. x. у
z. z.

Питаніе. Nutrifcajtio. Cfijbatio. Sagi-
tatio.

Питателница. Nutrix.
Питаю. Pasco. Nutricor. Cibo las. Nutrio

:is.
Питаю сосцами. Alo faetum ubere.
Питйтель. Nutritor. Altor.

Питомецъ. Alumnus. Merendarius.
Питбмый. Altilis. Saginatus.
Питый. Poculentus e(t) potuflentusj.
Пища. Victus. Cibus. Cibaria :orum. Ali¬
monia. Alimentum.

Пищаль. Fistula. Calamus. Canna.

Пищу. Pipio ris. Gannio :is.

Пищалникъ. Fistulator.

Пишу. Scribo. Scripto. Exaro.
Пиянівъ. Potator. Bibo :nis.
Пїянство. Ebrietas. Ebriositas. Temulen¬

tia. Vinolentia. Crapula.
Пїю. Bibo. Poto. Aquor.
Пїю к(ъ) кому. Pfrojpifnjo alicui. Inuito

alique(m) poculo.
Пїю to здравіи. Pro salute bibo.
Пл
Плавъ вбдный. Concha. Chamlaje :es.

Conchfaje oleares. Aquatilia.
Плйвъ морскїй. Ostrea :orum. Murex.
Плаваю. Nato. No. Prfajenato. Perfluo.

Плйватель. Natator. Fluctifujagus.
Плаваніе. Natatus. Supernatatus.
Плаваю по верху. Supernato. Innato.
Пладнє. Meridies.
Плйзъ. Planum.
Плазую. Plano gladio percutio.
Плакаю. плйчю. Fleo. Lachrymo. Plango.

Ploro.
Плакатель. Plorator.
Плакаю. полощу. Lauo. lAJbluo. Emundo.
Плаканїе. Ablutio.
Планйта. Planeta.

1 Треба народный [?].
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Пластырь меду. Fauus.

Пластырь врача. Splenium.
Платно. Марра. Mantile ite(m).
Плотно. Tela linteum. Pannus lineus.
Платно. Carbasus.
Платинный. Linteus. Lineus.
Платнйникъ. Linteo .onis. Linifio .onis.
Плата. кинсбнъ. Trfibjulum. Census

uefcjtigal. Ite(m) solutio. Exolutio.
Платаю рыбу. Exentero piscem.
Плачю. зрй Плакаю.
Плачлйвый. Lachrimosus. Lachrima-

bund(us). Flebilis.
Плащенйца. Syndon. Linteum. Lintea.
Плачю. Soluo. Persoluo alicui quod debeo

Reddo. Pendo. Numero pretium.
Плевелъ. Lolium. Zizania :a(e). Zizanium1
Плевелѣю. In lolium degenero.

Плєма Proles. Soboles. Progenies. Pro¬

pago.

Плєнйца. Laqueus. Tendicula.
Плесканіе. Plausus. Crepitus. Illta)e s(a)e-

san(us) f?].
Плєснйца. Solum. Fulmenta :a(e). San-

dalum.

Плесница ногъ. Planta. Vola pedis.
Плесна ножнад. Superior pars volae pedis.
Плетеніе. Plicatura. Te[x]t[ujs us.

Плетёный. Textilis. Nexilis. Plectilis.

Плет£. Plecto. Connecto. Sirpo .as.

Плещ^. Complodo. Collido manus. Pian¬

do manibus.

Плещи. Scapula(e). Interscapilium.
Плинба. Later. Latercul(us).
ПлинѲникъ. Laterarius.

Плинбйный. Lateriti(us).
ПлинѲярнд. Lateraria :a(e).
Плйщь. Tumultus. Clamor. Acclamatio.

Плодный. Fructifer. Pra(e)fa(e)cundus.
Ferax.

Плодность. Fa(e)cunditas. Fertilitas.
Feracitas.

73 Пло(д) //
,

Плодъ (в)ъ животѣ. Conceptus parftujs.
Fa(e)tus. Proles.

Плодъ дйвный. Monstrum. Portentum.

Плодопрїємлю. Colligo fructus ite(m)
augefo]. Amplififcjo.

Плодствую. Fa(e)tifico. Fa(e)to :as.

Propago :as.

Плотъ. Sfajeps. Sfajepes.

1 Останні два слова помилково

написано в кінці наступної статті.

Плотица. Alburnus. Rubeocul(us). Rubo-
cul(us).

Плоть. Caro. Corpus.
Плотскій. Caralis. Corporeus. Corporalis.
Плотный1. Platea.

Площада. Platea.
Площадь. Angiportus.
Площадь тѣснад бе(з) прєшествЇА. Fun¬

dula.

Плугъ. Aratrum.
Плѣвы. Acus, n exis [?]. Palea.
Плѣвный. Acerosus. Aceratus. Paleatus.
Плѣвникъ. Palearium.
Плѣжу. Serpo :is. Repo :is.

Плєнєнїє. Captiuitas. Captifujatio.
Плѣнъ. Manubria(e) :arum. Pra(e)da cor¬

porum qua(e) capta sunt ut iumenta e(t)c.
Плѣнйтель. Captiuator
Плѣнникъ. Captiuus. Mancipiu(m).
Плѣнйю. Captiuo. In captiuitatem redigo.
Плѣска. Motacilla. Codatremula.
Плѣснь. Mucor. Caries.
Плѣснйвый конь. Equus spadix. Spadi-

ceus.,
Плѣснѣю. Muceo. Mucesco. Situm duco.

Traho.

Плѣснь. венёцъ сщничє(с)кїй. Tonsura.

Rasura. Corona.
Плѣшь, лысгіна. Caluitium.
Плѣшеватый. Caluus. Caluatus.

Плѣшѣю. лысѣю. Calueo. Caluesco.

Плюдры. Bracca(e) laxa(e). Follicantes

calig(a)e.
Плюновєнїе. Expuitio. SputufmJ. Spu-

tisma. Oris exrementum.
Плювачь. Sputator.
Плюта. Tempestas. Intemperies.
Плютный. Turbidus. Tempestuos(us).

Pfrojcellosfus).
Плібю. Spuo. Edo sputum. Sputo.

Sputator sum.

Плюю на когб. Conspuo. Consputo
Insputo alicui.

Плюца. Pulmo onis. Spiramenta anima(e).
Плясалищє Gesticulatio. Chironomia.

Пляш^. Gesticulor. Coruito.

Пнусд. Nitor. Contendo. Emitor per
ardua.

По
По. Posta. Iufxjta. Secundum.
Побїаю бочку. Cingo dolium circulis.
Побїаю крбвъ. Contego domum scandulis.
Поблажаю. Indulgeo. Blandior alicui.

1 Помилка, переклад узято з наступної
статті.
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Поблажанїе. Blandimentum. Blandi-
ties. Indulgentia.

Поборникъ. Defensor. Propugnator.
Patronus.

Побараю. Defendo. Propugno.
Patrocinor. Protego. Tueor. Tuftjor.

Побор'єнїє. Defensio. Protectio. Tutame(n).
Побѣда. Victoria. Troph[a]eum.
Побѣдителный. Triumphalis. Victorio¬

sas).
Побѣдгітель. Victor. Domitor.

Debellator.
Побѣднад пѣснь. Paean. Epinicion.

[BJallistica carmina.

Побѣждаю. Vinco. Supero. Debello.

Побѣжденный. Victus. Superat(us). Debel¬
latus.

Побѣляю. зрй Бѣлю.
Побѣленіе сосудовъ. Incrustatio.
Побѣленіи сосуди. Gypsata uasa. .

Побѣлячь сосудовъ. Crustarius.
Повапле'нїє. зрй Бѣлило.
Поваръ. Cocus.
Поварнд. Culina.

Повелѣніе. Mandatum. Iussfijo. Iussu(m).
Pra(e)ceptum. Imperium.

Повелитель. Imperator. Mandator.
Повелѣваю. Iubeo. Impero. Pra(e)mando.
Mando.

74 Повє(р)- //
Поверхный. Exterior. Extrarius.

Superficiarius.
Повиваю. Fascio :is. Fascijs inuoluo.

Pannis contego.
Поверха. легцѣ. Supra. Superficie[m]

tenus.

Поверхность. Superficies. Tergum ter-

ra(e) a(e)quofrjis.
Повиновеніе. Subiectio. Submissio.

Повинуюсд. Subiicior. Submittor. Ob¬
tempero.

Повинный. Debitus.
Повиненъ, виновный. Accusat(us).

Delatus. Reus. Inculpat(us).
Повлачаю. Superinduco. Superinduo.
Повлока. Integumentum. Inuolucru(m).
Поводъ. Occasio. Ansa.
Поводїє. Inundatio.
Повоженіе доброе Successus Sors bona.
Поводитса. Succedit. Cedit res.

Поволывйю кого. Traho aliquem in cri¬
men.

Повожу. Aurigor. Aurigo.
Повой. Vincula. Ligamina. Nexus.

Повражую. ворожу. Diuino. Vaticinato.

Повражитель. Hariolus. Vaticinator.
Fatidicus.

Повра(з). Funis. Restis.
Повразъ ятреній. Reticulum iecoris.

Повреда. Noxa. Offensa. La(e)sio.
Повреждаю. Noceo. La(e)do. Offendo.

Поврежденіе, зрй Повреда.
Поврозокъ. шнурокъ. Fufnjiculus. Res¬

ticula.

Повторяю. Repeto. Itero. Duplico.
Повторянїе. Iteratio. Duplicatio. Reite¬

ratio uerborum.

Повторе. Secunde. Iterum.
Повѣсть. Narratio. Historia. Declaratio.
Повѣдаю. Narro.
Поганяю. Fugo. Pello. Persequor. Ago.
Поганинъ. Ethnicus. Paganus. Gentes.
Поганство. Gentilitas.
Погибаю. Pereo. Intero. Dispereo. Dep[e]-

rdor.
Погибель. Interitus. Exitium. Perni[ci]es.

Perditio.
Поглавїє. Exactio capitum. Capitatio.
Tributum in singula capita impera-
tu(m).

Поглядаю. Circumspicio. [Ajspicio.
Intueor.

Поглащаю. Deuoro. Absorbeo. Deglu-
tio.

Поглощеніе. Deuoratio.
Погожій. Conueniens. Habilis. Vtilis.

Погорѣлище. Bustum.

Погранйчїе. Confinium. Colliminium.

Пограничный. Limitane(us). Confinis.

Погружаю. Demergo. Immergo. Mergo.
Degrauo nauigium.

ПогружаюсА на дню. Sido in aqua.
Pessum eo. Mergor. Submergor.

Погруженіе. Immersio.

Погрѣбаніе. Funus. Sepultura. E(x]se-
quiae. Ifujsta funebria :orum. Funfejb-
rium.

Погрѣбаю. Sepelio. Humo. Tumufljo.
Погрѣбъ или похоронъ творіо. Parento

:as. Iusta alicui facio.

Погрѣбалище. Rutabulum. Batillum.
Hama.

Погрѣбенный. Consepultus. Conditus.
Humatus.

Погрѣбателный. Sepulchralis. Funebris.
Exfsjequialis. Inferialis.

Погрѣбателнад пѣснь. Epicedium. Na(e)-
nia. Elegia.

Погрѣшаю. Erro. Deuio. Dfejlinfqjuo :is.

Погрѣшеніе. Erratum. Delictum. Error.
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Погубляю. Perdo. Amitto. Iactura(m)
facio. Orbor.

Погубленїе. Orbitas. Perditio.

Подъ. Sub. Subter,
Подаваю. Trado. Porrigo. Confero.
Подавбнїе. Traditio. Datio.
Подаанїе право. Ius patronat(us). Ius

pra(e)sentandi.
75 Подалѣ H

Подалѣ. Longius.
Подражатель. Collator. Traditor.
Подбираю медъ. Castro aluearia. Fauos

eximo. Defmouejo fauos.

Подбираніе рѣки. Alluuio. Alluuies.

Подбираніе меда. Mellatio. Exemptio
ffajuorum. Vindemia mellis.

Подббразїе. Mentum.
Подъ вечеръ. Subuesperum.
Подвечерокъ. Merenda. Anteca(e)nium.
Подвигйю. Erigo. Moueo. Summoueo.
Подвигъ. Certamen. Pra(e)lium. Cursus.

Pala(e)sfra.
Подвигоположникъ. Iudex certaminum.

Подвиженїе. Motus. Ex[c]itatio. Incita-

mentu(m).
Подвижникъ Pala(e)strita. Pugil.

Gladiator.

Подвизанїе. Pugilatio. Concertatio.
ПодвизаюсА. Certo. Pugilo :as. Pra(e)-

lior. Consero manus.

Подвижую. Molesto. Facesfsjo negotium
alicui.

Подвивка. Calyptra. Calanftijca.
Подвода. Curfrjus publicus. Fiscalis

curfrjus.
Подвоеводїй Aedilis. Curator. Pra(e)-

fect(us) annofnjae.
Подворїе. Area. Propatulum aedium.
Подвбй. Pofstejs. Anta(e). Anta.
Подвйзка. Fasciola.
Подвязую. Subligo. Subnecto.

Substringo.
Подвязью лбзу. Pedo .as.

Поголйю1. Abrado.

Подгражданінъ. Suburbanus ciuis.

Подгрызую. Subedo2. Impedo as. Vites
marito :as. Adiugo :as.

Подымаю югнь. Sufflo. Conflo. Ventilo

igne(m).

1
Треба Подголюю 1?J.

2 Всі наступні слова явно не

стосуються до реєстрового. Очевидно, вони

відносяться до реєстрової сполуки Подвязую
лозу.

По(д)дымйнІе. Sufflatio.

Подземни людїе. Antipodes. Antichtones.
ПодкасУюсд. Subsftjringo sinus.
Подкова. Solea. Vngula equi ferrata.

Подковую кона. Calceo solea equum.
Induco soleas equo.

Подковйный конь. Ferro obductas
habens ungulafsj.

Подкбвка у сапогбвъ. Rotula(e) quae
basi pedum subiiciuntur.
Semicirculus ferre(us) calceorum.

Подколѣнокъ. Poples ge[n] :itis.

Подкованїе1. Suffosio. Fossura. Cuni-

cul(us).
Подкопую. Suffodio. Cuniculos ago.
Подкупую. Liceor contra aliquem. Au¬

geo pretium. Plus liceor.

Подкупъ. Pretii contra aliquem aufc]-
t(us).

Подкупное. Auctarium contra alium

emptorem oblatum.

Подкупникъ. Emptor contra alium

emptorem augens pretium.
Подкурюю. Suffio :is. Suffumigo :as.

Подкурєнїе. Suffitus.
Подлагаю. Suppono. Sufbjiicio.
Подлаганїе2. Suppositio. Subiectio. Su-

biectus.

ПодламУю. Suffringo.
Подле. Iuxta. Penes.

Подлива горняА3. Ius nigrum.
Подливаю. Sufffujndo.
Подливаетъ рѣка. Fluit flumen.
Подливаніе. Suffusio.

Подложение. подлога. Subiectum. Causa.

По[д]лѣгаю. Subiaceo. Subiicior alicui.
Подлѣганіе. Subiectio. Subditio.

ПодмазУю. Sublino.

ПодмуровУю. Substruo fundamentum.
Подмываю. Subluo.
Поднебєсїе. Subdialis locus. Ca(e)lum

oris.
Поднєбїе. Palatum.
Подножіе. Scabellum.

Подношу. Subleuo. Extollo. Erigo. Eleuo.

Подношу гласъ. Intendo. Excito. Tollo
uocem. Exclamo.

Подношу воину. Suscito. Suscipio.
Inchoo. Conflo bellum. Indo alicui
bellum Ц

76 Подбба. Vsufs].

1 Помилка, треба Подкопаніг.
2 Нижче маємо помилково ще раз

написане Подлагаю, залишене без перекладу.
3 Помилка, потрібно чорнаь-
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Подобаетъ. Decet. Conuenit. Spectat.
Attinet.

Подобающій. Conuentiens. Pertinens.
Подобает ми ca. Placet mihi. Perplacet.
Collibitum est.

Подобаюсл. Placeo. Placito.
Подббство. Similitudo. Proportio. A[ssi]-

mil[a]tio.
Подобіе ко увѣренію. Probabilitas.
Подобникъ. Imitator.

Подобострастенъ. Similis passibilitas.
Подобно). Elefgjanter. Conuenienter.

Подобный. Similis. Assimilis. Consimilis.

Подобной к(ъ) увѣренію. Verisimilis.
Credibilis. Probabilis.

Подббнѣ. Similiter. Similitudo. Pacto.

Подѣліе. Non pra(e)meditata operatio.
Подѣлнѣ. Non cogitatd.

Подпаленіе. Succensio.

Подпаляю. Succe[n]do. Subiicio alicui

ignem.
Подпашїе. Ala. Axilla. Subbrachia :orum.

Подпєрсїе. [AJntilena. Phalera(e). Pos-

tela.

Подпираю. Fulcio. Sustineo humeris.
Suffi Icio.

ПодпираюсА палицею. Innitor. Incumbo

baculo.

Подписую. Subscribo. Subsigno.
Subnoto libellos.

Подписаніе. Subscriptio.
Подписокъ. Notarii adfiujtor. Vicarius

publici notarii.
ПодписуюсА. Subscribo nomen meum.

Подпїаю. Subbibo. Plufs] paulo bibo.
Подпбра. Fulcrum. Fulfcijmentum. Ful¬

tura. Admifnicjulum.

Подрайонъ, -телный1. Assimilatus.
Подражаю. Imitor. Sequor. Assimilor

alicui.
Подражаніе, -телство. Imitatio.

Подрастбю. Adolesco sensim. [Grajnde-
sco. Grandiusculus fio.

Подругъ. Socius. Familiaris. Vicinus.
Подрѣзую. Subseco. Succido.
Подскакую. Subsulto. Subsilio.
Подскбрбїй. Qua(e)stor. Rationarius. The¬

saurarius.

Подскарбство. Qua(e)stura. Thesaura-

rij mun(us).
Подскарбую2. Aliquantum uello ex

plumis.

1 Цю частину написано в оригіналі
після перекладу.

2 Помилка, треба Подскубую.

Подсолнечный. Subsoflanus]. Soli
expositus.

Подслушаю. Subafujsculto. Ausculto.
Подставка. Basis statua(e). Spira.
Подстароста. Subpra(e)fectus. Vice capi-

taneus.
Подстелюю. Substreno.
Подстблїй. Subdapifer. Vicarius structoris.
Подушка. Puluinar.
Подсудокъ. Vicarius iudicus. SubiudefxJ.
Подсыхаю. Subsiccor. Incipio siccari.
Подшевка. Subucula. Subtegmen.
Подшиваю. Subsuo.

Подяремникъ. Pullus asina(e).
Подятїе. Susceptio.
Поедйнокъ. Duellum. Monomachia.
Поємленїе. Citatio. Accusatio. Acceptio.
Поемникъ. Citator. Accusator.
Пожатый. Demessus.
Пожинаю. Demeto.
Поздѣ. Serd. Serius. Tardd. Tardissime.
Поздный Ser(us). Serotinus.
Позємлй1. Fraga rorum.

Позлащаю. Auro. Infajuro. Deauro.
Позлащенїе. Inauratio. Deauratio.

Позлащенный. Inauratus. Deauratus.
[OJbauratus.

Познаваю. Cognosco. Agnosco.
Recognosco. Nosco.

Познатель. Cognitor. Agnitor.
Познаніе. Cognitio. Agnitio.
Познателный. Cognoscibilis. Intelligi¬

bilis.
Позовъ. Citatio. In ius uocatio. Libellus

forensis. Dica :a(e).
Позоръ. Spectaculu(m). Oste(n)tatio. Os-

tent(us). Theatrum.
77 Позо- //

Позорйтель. Explorator. Speculator.
Lustrator.

Позорище. Amphitheatrum. Ludi rorum

Позываю. Cito p(er) prfajeconem. In

ius uoco.

Пойло. Aqualiculus. Canalis. Linter.

Alues.
Покаяніе. Pfajenitentia. Dolor. Satisfactio

pro delictis suscepta.
Покайнїе творю. Pfajenitentiam ago.

Persoluo pa(e)nam sceleris.
Показаніе. Declaratio Monstratio. Ite(m)

iactatio.

Показую. Ostendo. Monstro. Declaro.

Ostendo. Commonstro.

1 Потрібно Позимки, [?], пор. fraga...
пози(м)ки..., ЛЛ.
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Показую что тебѣ по себѣ. Pra(e) me fero.

Показуетсл. Apparet Comparet Ѵі-

det(ur).
ПоказуюсА. Venio in conspectum.

Committo me in conspectum.
ПокарйюсА. Subiicior. Subdor.

Покладъ. Depositum. Fidei commissu(m).
ПокланяюСА. Adoro. Inflecto genu. Sub¬

mitto genu. Prosterno me alicui.
Поклонъ. Adoratio.

Покоище. Quies. Reliquies. Pax.
Поколѣніе. Stips. Progenies. Propago.

Prosapia.
Покора, зрй Смиреніе.
Покровъ. Tectum. Tegmen.
Покроплюю. Aspergo. Conspergo. Spargo.

Rigo. Humecto.

Покропленїе. Aspersio. Aspersus.
Irrigatio.

Пбкрывка. Operculum. Integumentum.
Покрываю. Operio. Contego. Cooperio.
Покрѣпляю. Recreo. Refocillo. Confirmo.

Erigo.
ПокрѣпляюсА. Reficio me. Renouo

animum.

Покуса. зрй Мечтаніе нощное.
Полагаю. Pono. Repono. Loco :as. Col¬

loco.
Полата. Palatium. Basilica. Augustale.
Полатный. Campus. Ager1.
Поле. Campus2. Ager.
Полєдвица. Lu[m]bulus suis. Imbrex

porci.
Поливаю. Proluo. Perfundo. Superfundo.
Поливаніе. Infusio. Superfusfijo.
Поливка. Ius fiujris. Iusculum. luscum

sorbilium.
Полій зелїе. PfuJIegium. Blechum. Se-

mis congii [?]3.
Полезный. Vtilis.
Пблза. Vtilitas. Fructus. Emolumentum.
Commodum.

Пблзую. Prosum. Vt i litat i sum.

ПолзуюсА. Capio fructum. Ite(m) emen¬

dor. Corrigor.
Ползокъ. Lubric(us). Labidus. Ite(m)

instabilis.

Полкврарты4. Octans congij.
Полкружникъ. Sedile. Sedes. Solium.

Sella.

1 Переклад помилковий; відноситься
до наступної статті.

2
Літера С в оригіналі кирилична (к).

3 Очевидно, це сполучення
відноситься до пропущеного в реєстрі слова.

4 Помилка, треба Полкварты.

Полкъ. Agmen. Legio. Phalanx :gis fem.
Castra.

Подковный. Legionarius.
Полковникъ. Chiliarchus Tribun(us) mi¬

litum.

Полчище. Cohors. Turma militum. Co-
pia(e).

Полица. Repositorium.
Политикъ. Ciuilis. Politicus.
Политикъ элый. Pseudopoliticus.
Полизачь блюдовъ Catillo :onis. Sub¬

ii ngo.
Полизаніе. Catillatio.
Полизую. Catillo :as.

Полбратъ. Vterinus frater.
Полма. Semi.
Полный. Campester. Agrestis.
Половъ рыбъ. Captura. Piscatus. Capt(us)

pisciufmj.
Пологъ. Puerperium.
Полбжница. Puerpera. Parturiens.

Положеніе мѣста. Situs loci.
Положеніе { рада. Positio vrbis.
ПолъпѢняза. Semiobolus

78 Полпѣ- //
Полпѣняжный. Semiobolaris.
ПолскаА. Polonia.
Полщйзна. Polonismus. Sermo Poloni-

cus. Idioma polonicufmj.
Полуднє. Meridies.

Полудневый. Meridianus. Meridialis.

Полукбкошь1. Virgea fcjapsa.
Полунощь. Media nox. Septentrio.
Полунощный край. Aquilonaris. Sep¬
tentrionalis.

Получаю. Consequor. Obtineo. Acquiro.
Comparo.

Полученіе. Acquisitio. Consecuftio] [?].
Полютєваю. Exacerbor. Irritor.
Помаваю, зрй Мааю. Annuo. Innuo.
Помагаю komj\ Iuuo. Adiuuo. Subuenio.

Suffragor alicui.
Помагаєт ми. Prodest. luuat. Proficit.

CondufcitJ. Confert.
Помаганїе. Opitulatio. Suffragatio.
Помагаю за кимъ. Adstipulor. Patro¬

cinor.
Помазаніе. Vnctio.

Помазанець. Uncftus]. Christus.
Помазанный. Oblitus. Vnctus.

Помазую. Vngo. Inungo.
Помалу. Paulatim. Sensim. Lente.

Помалу что творіо. Tardo :as Tardius
oblinio moueor.

1 Помилка, треба Полукбіиь.
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Помаранча. Malum aureum. Aurantium.

Помащаю. зрй Помазую.
Помело. Scopa(e) pistoris.
Помєн. Mentio. Commemoratio.
Помизаю. Nictor. Nicto :as.

Помизанїе. Nictatio. Nictus .us.

Помилованіе. Misericordia Conmiseratio.
Поминаніе, память. Memoria. Refcjor-

datio.

Помножаю. Augeo. Augmento.
Помножзюса. Augesco. Locupletor
Помножйтєль. Auctor.

Помбрїе. Maritima ora. Pomerania.

Поморскій. Maritimus.

Поморчикъ. Pomeran(us).
Пбмощь. Auxilium. Adiumentum. Adiu¬

torium. Subsidium.
Помощникъ. Adiutor. Adstipulator.

Suffragator.
Помощный. Auxiliaris. Adiutorius.
Помпа. Ostentatio. Pompa. lactantia.
Помывалница. Lauacrina Vrnarium.
Помываю сосуды. Mundo uasa.

Помыкаю. Promoueo. Propago. Perueho.
Помышляю. Cogito. Intendo animum. Ru¬
minor

Помышленіе. Cogitatio.

Поне. Etiamsi. Quamuis. Licet. S[a]l-
te(m).

Поневблный. Inuitus. Coactus.
Понєвбли. Non sponte. Necessarid.
Понедѣлокъ. Dies luna(e). Feria secunda.

Понеже Quandoquidem. Siquidem. Quo¬
niam.

Понижаю. Deprimo. Deijcio Moueo

aliquem de statu.
Понбсъ. Contumelia. Cauillatio.
Поношаю. Cauilor Contumelia alique(m)

onero. Insequor. Vexo. Dedecoro

Поношє'нїе. Probrum. Opprobrium.
Понош$. Suffero. Sustineo. Supporto.
Понуждаюсд. Nitor. Innitor. Conor. Con¬

tendo.

Понужденіе. Conat(us). Coactio. Co-

[njamen.
Поныряю. Incuruo me. Irruo. Inuado.

Понява. зрй Плащанїца.
Понявица. Mantile Mantitellum. Man-

telfljum.
Попеченіе. Cura. Studium Solfljicitudo.

Попираю. Calco. Concaleo.
Попись доходовъ. Census Recensio. Cen¬

sitio. Recensitio.
Попись воинственный. Delectus militum.

Descriptio peditum. Equitum.

Пописалище воинстве(н)ное.
Diribitorium. Logisterium.

79 Пописую //
Пописую. Conscribo exercitum.
ПоползаюсА. Labor in lubrico.

Поползновеніе. Lubricum Perlapsio in
glacie.

Поправа. Correctio. Emendatio.
Поправйтєль. Corrector. Emendator.
Поправлйю. Emendo. Corrigo. Correc¬

tionem adhibeo.
Попраніе. Conculcatio. Calcatus.
Попремнбгу. Abundanter. Vegementer1.
Maxime.

Попрєизлиха. Eo maius.
Поприще, зрй Мйла.
Попруга. Cingula. Zona.

Попущаю. Permitto. Sino. Remitto. Re-
lafxjo. Indulgeo.

Попъ. Sacerdos.
Попъ поганскїй. Popa. Victimarius.
Полыхаю. Pertrudo. Propello.
Пора. Tempus. Hora.
Порабощаю. Subiicio. In (sjeruitutem re¬

digo. Ite(m) obstringo. Obligo.
Порабощенный. Subiectus.
Порадованїє. Ludibrum. Derisio. Irrisio.
Ite(m) la(e)titia. Delectatio.

Поражаю. Profligo Prosterno. Protelo.
Sterno.

Пораженіе. Internetio. Strages. Clades.

Порожденіе, зрй Рожденіе.
Порекло. Cognomen Agnomen. Prfaejno-

men.

Пореченіє. Accusatio. Oblocutio.

Criminatio.

Пореченъ. Suspiciosus. Maculatus. Rep-
rehenfsjibilis. VfiJtuperabilis.

Порицаніе Obrecutio.
Порицаю. Accuso. Obloquor. Obtrecto.

C[ul]po. Conuitior. Criminor.

Поравняніе дна c нощію. Aequinoctium.
Порода Patria. Natale solum. Patrimo¬

nium.

Порокъ. Suspitio. Reprehensio. Macula.

ПоругаюсА. Ludo. Illudo. Irrideo.

Поруганіе. Irrisio.

Поруганъ. Irrisus. Delus(us).
Портъ. Panniculus. Peripsema :tis.

Портйщє Pannus.

Порѣваю. Trudo. Protrudo. Propello
Порѣкаю зрй Порицаю.

1 Тобто Vehementer.
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Порю. Dissuo. Resuo. Perstringo terra(m)1.
Посягаю2 3. Nubo.
Посягъ. Dos.
Посяговыи. Dotalis. Dotalitius.

Посвящйю. Consecro. Dedico.
Посягъ даю дщери. Doto filiam. Do fi-

lia(e) dote(m).
Посщаю на сщн(с)тво. Initio aliquem

sacris. Creo sacerdotem.

Посвященіе. Consecratio. Sacratio.
Sanctificatio.

Посвященный. Consecrat(us). Sacrat(us).
Iniciat(us) sacris.

Поселъ. Legatus. Nuncius. Orator.

Поселеній. Nuntius. Tabellari(us).
Поселъ ко врачю. Socialis^ aduersator [?].
Посолъ земскій. Nuntius territorii.

Поселство. Nuntium. Legatio. Nuncius.

Поселствую до когб. Legationem ad ali¬

quem mitto.

Поселствую со(т) кого. Ekpono. Expli[c]o
mandata. P(er)ago. P(er)fero mandata.

Ago legationem.
Поселствую. Oro. Obsecro. Supplico.
Поселянинъ. Rusticus. Agrestis.
Посланіе. Missio.
Посланіе грамоты. Epistola lit[t]erae

:aru(m).
Посланецъ. Nuntius. Internuntius.
Посланий. Miss(us).
Послуга. Ministerium. Obsequiu(m).

Ministratio.

Послугую. Ministro. Operam alicui nauo.

Obsequium. Officium pr(a)esto. Exequor.
Послухъ. Testis.
По случаю. Casu. Fortuito. P(er) accidens.

Послушаніе. Ob[ojedientia.
Obtemperatio. Obsequium. Obsequentia. Obse¬
quela.

Послушный. Obfojediens. Obsequens.
Parens dicto.

eo Послу- //
Послушаю. Obsequor. Obsequens sum.

Obfojedio. Obtempero. Obsecundo.
Ausculto.

Послушество. Testimonium.
Послѣдователи®. Consequenter. Suc¬

cessiue.

1 Останнє словосполучення
стосується, мабуть, пропущеного в реєстрі
поорюю.

2 Пор. Посагаю..., Бер., 89.
3 Пор. soteria ... припо(с) <о здравіи,

ЛЛ.

Послѣдній. Posterior. Vltimus.
Послѣдній хлѣбъ. Panis acerosus.

ПослѢдняа. Posteriora.
Послѣдованіе. Imitatio. Sequela.
Послѣдую. Imitor. Sequor. Vestigiis in¬

sisto. Inhfajereo. Accido :is.

Посмражаю. Inquino. Fa(e)do :as. Sordido.
Послѣжде. Postremo.

Посмражєнїє. Inquinatio.
Посмѣаніе. зрй Поруганіе.
Пособствую. Subuenio. Opitfujlor. Adiuuo.
Посока. Sanies :ei. TafbesJ.
Посочйстый. Saniosus.
ПосрамлЯю. Infero uerecundiam. Confun¬

do. Incutio pudorem.
Посрамленіе. Verecundia. Pudor. Pudi-

titia.

Посрамленный. Pudendus. Efljudis-
cendus.

ПосребрЯю. Deargento. Inargento.
Посребренный. Deargentat(us). Inargen¬

tatus).
Поставляю. Constituo. Sancio. Corroboro.

Firmo. Ite(m) figo. Colloco.
Поставленіе. Collocatio. Positio.
Постовъ сукна. Volumen panni. Lfijn-
teum.

Постєла. Stratus. Substratus. Torus
plumeus. Lefcjtisternia rorum.

Постизаю. Assequor. Apprehendo. P(er)-
tingo.

Постоянный. Immobilis. Fixus.

Поступую. Progredior vitra. Pergo ire.

Te(n)do ad relfijqua.
Поступую в чемъ. Procedo. Profitio.

Facio progressum in aliquo.
Постыдный. Pudore suffus(us). Repre¬

hensus. Vituperatus.
Пострадавый. Qui accepit.
Пострѣкатель. Stimulus. Calcar.

Пострѣкаю. Stimulo. Calcar addo. Ite(m)
signo. Consigno.

Пострѣлъ. Adacta sagitta. Spiculum
affixum.

Пострѣлйю. Ferio iaculo.

Постригатєль сукна. Tonsor panni.
Постригаю. Tonsfijto. Tondeo.

Постригбтелный. Tonsilis.

Постриганїе
Пбстъ. Ieiunium. Inedia.
Пбстъ велгікїй. Quadragesima. Quadra¬

ginta dialia.
Постъ сухій. Victus aridus.

Постничєствую. пощу. Ieiuno. A cibis
uetitis abstineo. Ieiunium celebro.
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Посѣваю. Supersemino. Supersero.
Посѣваніе. Superseminatio.
Посѣдаю кого). Pra(e)cedo aliquem loco.

Prior sedeo. Ante omnes sedeo. Priorem
locum [ojccupo.

Посѣкаю. Concido uirgis. Proseco :as.

Посѣтитель. Visitator. Re[u]i[s]or.
Посѣщаю. Visito.Inuiso. Reuiso. Interuiso.

Посѣщеніе. Visitatio. Lustratio.
Посылаю. Mitto. Mando.
Посыпаю. Offundo cibum auibus.
Посыпаю прахомъ. Respergo. Conspergo.

Perspergo puluere.
Потъ. Sudor.

Потвєржаю. Affirmo. Confirmo.
Corroboro.

Потвєрженїє. Confirmatio. Approbatio.
Corroboratio.

Потвердйтель. Confirmator.
Corroborator.

Потаемный. Clandestinus. Arca[n]us.
Abditus.

Потомъ. Posthac. Postea. Postmodum.

Потиръ. Calix. Poculum.

Поткнуюсд. зрй ПотыкаюсА. C[a]es-
pito ras. Labor. Offenfsjo.

Потварца. Torrens. Fluentum1.
Потбмность. Posteritas. Posteri nepotes.
Потомный. Posterus.

81 Потом- //
Потомокъ. Progenies. Proles.
Потопъ. Cataclysmus. Diluuium.
Потопляю. Mergo. Immergo.
Потовйй. Sudatorius. Sudorem eliciens.
Потрава. Ferculum. Esculentum. Ob¬
sonium.

Потрясаю. Quatio. Quasco. Inspergo. Su-

perspargo.
Потрясанїе. Quassatio. Aspersio.

Conspersio.
Потребенъ. Necessari(us). Pernecessarius.

Потребникъ. Euchologium.
Потребно). Necessario. Cofajcte. Inuite.
Потребствую. Egeo. Indigeo. Requiro.
Opus habeo aliquo.

Потреба. Necessaria. Requisita.
Потрєбующїй. Indigus opis. Indigens.
Потрутенъ2. Via trita. Iter ritineris.

1
Переклад явно не стосується

реєстрового слова. Може, переплутано статті
Потокъ і Потварца. Реєстрове Потокъ
пропущено, а переклад його написано

до Потварца.
2
Пор. Потрутъ(н)... ny(tn), Бер. 90.

Пбты. Hactenus.
Потыкаю Protrudo. Propello :is.

Потыкаю кущю. Infigo tabernaculum.
Figo tentorium. Pelles.

Потченїе сѣни. Scfajenopegia. Festum

tabernaculforju(m).
Потрйсую. Concutio. Percutio. Mensu-

ra(m) moueo.

Потязаю. влеку на су(д). Traho ad ius
Потяжиикъ. Citator. Actor.

Поуверзенїе. Iactura. Lapsus. Contritio.
ПоучаюсА. Meditor. Exerceo me. Insti¬

tuor.

Поучаю. Erudio Doceo. Informo.
Instituo.

Поученіе. Exercitum. Meditatio.
Doctrina. Disciplina.

Поущаю. Instigo. Instimulo Incito.
Inflammo.

Поущенїе Instigatio. Suggestus.
Incitatio.

,

Похва. ножны. Vagina. Theca scama(ej
a(e). ,

Похвалєнїе. Collaudatio. Comprobatio.
Похвалитєль. Laudator. Approbator. Ai-

testator.

Похвалою. Collaudo. Approbo Allaudo

Comprobo.
Похиблєнїе. Euasio. Euitatio. Cautio.
Похиблйю. Aberro a regula. Deuio. Ite(m)

fallor
Похиблєнїе. Frustratio. Deuiatio.

Aberratio a scopo.
Похйбный. Fallax. Lubricus.

Похожу. Orior. Prouenio. Procedo. P(er)-
cresco.

Похожденіе. Ortus. Processus. Deriuatio.
Похожистый. Profcljiuis. Defcljiuis.
Пбхоть. Concupiscentia. Cupiditas. Desi¬

derium. Cupido.
Похотствую
Похудѣніе. Blaspha(e)mia. Obtrectatio

sacrilega.
Похулйю. Blasph(a)emo. Maledico.

Sacrilego. Obstringo. Ex[s]ec[r]or.
Похулйтель. Blaspha(e)mus.
Почермнйю. Erubesco. Rubore suffundor.

Почерпало. Vrna. Situla.
Почествованїе. Reuerentia. Honor. Obser-

ua(n)tia.
Почєствую. Reuefrejor. Honoro. Obseruo.

Colo. Honore prosequor.
Почесть. Brauium. Pra(e)mium.
Почиваю. Quiesco. Requiesco. Quiete

utor. Conquiesco.
Почиванїе. зрй Покбй.
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Пою. Сапо. Canto. Concino.
Поялаю. Decomedo. Consumo. Depasco.

Deuoro.

Поясаюсд. Cingo. Pra(e)cingo.
Succingo alique(m).

Поясъ. Zona. Cingulum.
Пояснгікъ. Zonarius.

Пр
Прабаба. Proauia.

Правда. lustitia. A(e)quitas.
Праведный. Iustus. Iustitia(e) tenax.

A(e)qu(us).
Праведнѣ. Iustd. A(e)qu£. lure. Meritb.

Правоправлю. Ad libellam. Ad regulam.
Ad perpendiculum colloco. Dirigo.

82 Прави- //

Правило. Libella. Regula.
Perpendiculum. Amfujssis. Canon. Norma.

Правнукъ. Pronepos :ptis.
Правнучка. Proneptis.
Право. Recte. Direct£.

Праволучно. тожде.

Правовѣрный. Orthodoxus.

Правовѣріе
Правота, правина. Rectitudo. Directio.

Rectum.

Правленіе. Ordo. Series. Gubernatio.

Regimen. Administratio.

Правлю. Rego. Guberno. Moderor.

Правый. Dexter. Rectus. Planus.

Прагу1. Limen.

Прадѣдъ. Proauus. Prosocer. Magn(us)
socer.

Пражу. Frigo. Torrefatio.

Праздникъ. Fa(e)stum. Fa(e)stus dies.

F[er]ia(e).
Праздную. Celebro diem fa(e)stum. Ago

ferias. Ferior raris. Ite(m) orior. Tabesco
otio. Otium ago.

Празднованіе. Solennitas. Celebratio
festorum. Ite(m) otium. Ociositas.

Праздный. Otiosus. Segnis Piger. Va-

cu{us).
Празднословный. Va[n]iloguus.

Vanidicus). Inaniloquus.
Празднослбвїе. Vaniloquium.

Vaniloquentia.
Праздно». Otiosd. Disidiose.

Преніе. Calcatio. Conculcatio pedibus.
Преніе хустъ. Lotura.

Пр£[пра]баба. Abauia. Abm[a]tertera.
Прапрадѣдъ. Abauus. Quartus [pater].

1 Помилка, треба Прагъ, пор.
Прагъ..., Бер., 91,

Прапрадѣдовъ дѣдъ1. Atauus. Quintus
pater.

Прапрадѣдова мати. At auia.

Праправнукъ. Abnepos.
Праправнучка. Abneptis.
Праса печатарскад. Pr[a]elum.
Праса винограднад илй точило. Тог-

culare. Torcular. Torculum.

Прасую. Premo pr(a)elis. Subijcio pr[a]elo.
Пращъ. Fullo ronis. Lotor.

Прачка. Lotrix.

Пращы. Funda. Fu[n]dibulum.
Пращаръ. Fundibularius. Funditor.

Прєбираю. Facio delectum. Deligo. Ite(m)
excedo modum.

Пребиаетъ папѣръ. Transmittit literas

papyrus.
Пребїаю. Transuerbero. Transfigo. P(er)-

fodio.

Прєброжую. Trano.

Пребѣгаю. Percurrfo]. Transcurro.
Obambulo. Cursito cursum.

Пребѣг[атель]. Discursator. Spatiator.
Пребѣганіе. Discurs(us). Precursatio.

Obambulatio.

Пребываю. Maneo. Permaneo. Persisto.
Perseuero. Duro.

Пребываніе. Perseruantia. Stabilitas.

Пребывателный. Stabilis. Perennis. Dura¬
bilis. Perseruans.

Прєварюю. Recoquo.
Прєвєлйчество. Magnitudo.
Прєвинйю. Commereor culpam. Commereo

p(a)enam. Reus fio.

Преводъ права. Ius obtentum.

Превозложеніе. Pra(e)positio. Pra(e)-
laftijo. Pra(e)positura.

Прево(з)над плата. Naulum. Porto¬
rium.

Превозникъ. Vector.

Прєвожу. Transueho. Traijcio.
Превожусд. Transuehor. Transportor

carina.

Прево(з)никъ чєлно(м). Lintrarius.
Ratiarius. Nauiculator.

Прєво(з)ношєнїе. зрй Киченїе.
Превозъ плачю. Exoluo naulum.

Превосхожд^. Transcendo. Peruado.
Transeo per locum.

Превосхожденіе. Transitus. Excessus.
83 Прєвра- //

Превращаю. Inuerto. Euerto. Eruo. Diruo.
Subruo.

Превращеніе. Inuersio. Euersio.

1 Помилка, треба отецъ.
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Превышшаю. Antecello. Supero. Excello.
Emineo. Percedo. A[nt]eeo.

Превышн'ій. Altissimus. Praelatus. Exfcjel-
sus.

Превѣса. вага. Libra. Bilanx. Statera.

Превѣсую. Pra(e)grauo. Praepondero.
Превязанный. Reuinctus. Redimitus.

Прегинаю. Plico suras.

Прегинанїе. Flexus. Flexio laterum.

Прегудица. Tibia magna. Strepera.
Прегудникъ. Tibicen.

Преглядаю. Perlustro. P(er)spicio. Ite(m)
conniueo. Indulgeo. Dissimulo.

Прегляданїе. Inspectio. Lustramen. Ite(m)
conniue(n)tia Indulgentia.
Dissimulatio.

Прегорѣлый. Semiustus. Semiustulatus.

Прєграваю. Perdo ludum. Perdo in alea.

Преграждаю. Intersepio.
Прегражденіе. Disseptum. Dissepime(n)-
tum.

Предъ. Ante. Coram. Sub. Pro.

Преданіе Traditio. Proditio. Deposi¬
tum.

Предатель. Proditor. Traditor. Insidiator.

Предателскїй. Proditorius. Fraudatorius.

Предварйю. Anteeo. Anteuenio. Pr(a)ecur-
ro. Anticipo.

Предводитель. Dux. Ductor. Rector.

Пре(д)двєрїе. Pergula. Odeum. Porticus.

Прєдградїе. Suburbium. Procestria :orum.

Suburbanitas.

Предгражданінъ. Suburban(us) ciuis.

Пред днемъ. Antelucano tempore. Primo

diluculo.

Пре(д)дневый Antelucanus. Sublucanus.

Предержу. Pr(a)ehabeo. Pra(e)teneo.
Предлагаю. Transpono. Transueho.

Предложеніе. Propositum. Statutum. In¬

tentio. Intentum.

Предлогъ. Pra(e)pdsitio.
Преднарекованный. Pra(e)destinatus.
Pra(e)annuntiatus.

Пред(ъ)настойщій. Pra(e)stans. Primas.

Преднїй. Primus. Apprimus. Potissimus.

Преднѣишій. Potior. Prior.

Предопредѣленный. Pra(e)definitus.
Pra(e)elect(us).

Предпочтенный. Pra(e)honoratus.
Предприятїе. Anticipatio. Preoccupatio.
Предпріятый. Anticipatus.
Предсловїе. Pra(e)fatio. Prologus.

Prolohium1. Antelehium2. Proloquium.

Предсѣніе. Vestibulum. Prothyrum. Pro-

pyla(e)um.
Представленіе, прєдстбтелство1. Ante-

positio. Prfajesentatio.
Предстатель, зрй Заступникъ.
Прєдстателствую. [зрй] та(м) же.

Предстою. Pra(e)sto. Antesto.

Предстражду. Prior beneficium capio.
Ite(m) prior patior.

Предсѣдатель. Pr(a)eses dis. Primas

tene(n)s. Primfujm locum capiens.
Предтеку. Pra(e)curro. Anteuenio.

Предотеча. Pra(e)cursor. Prodromus.

Прєдумолєнїе. Pra(e)conciliatio.
Предуставляю. Prior constituo. Sancio.
Condo leges.

Предѣлъ. Limes. Meta. Terminus.
Districtus.

Предѣлъ главный. Interpunctio
Discrimen. Interuallum.

Предѣлйю. Interpungo. Distinguo. Diuido.

Предѣлникъ. Discriminator. Diuisor.

Предѣлница. Discerniculum. Crinalis

spica.

Преемникъ. Compater. Sponsor.
Преестественъ. Superessentialis. Suprana-

turalis.

Прєжднїй. Prior.

Прежде. Prius. Ante.

Преждесвещенный. Prfajeconsecratus. An-
teconsecratus.

84 Преж- //

Прежуваетъ волъ. Remandit. Ruminat
bos.

Прежуваю кормъ штрочбти. Pra(e)mollio
cibu(m) puero.

Прежувбтель. Rufmjinator.
Прежуванїе. Ruminatio.

Презѣлный. Abundans. Exuperans. Ve¬

hemens.

Презъ. Per.
Презорство. Contempftjus. Contemptio.

Despicatio.
Презорйвъ. Contemptor.
Презираю. Contemno. Sperno. Despicor.

Spernor. Dedignor.
Прєзирбтєль. Contemptor. Spretor.

Презрѣнный. Abiectus. Spretus. Con-

te(m)ptus.
Презбръ. зрй Презбрство.

1 Тобто Prologium.
2 Тобто Antelegium.

1 Перші дві літери цього слова в орн«

гіналі латинські (Рг-).
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Преизбыточествую. ври Изобилую.
Преизлиха. Nimium. Pra(e)termo-
dum.

Преизлйшный. Abundatissimus. Sup(er)-
fluus.

Преизлишество. прєи(з)юбгілїе.
Abundantia. Affluentia. Superfluum.

Преизйщєство. Pra(e)eminentia.
Praestantia.

Преизящный. Pr(a)eemineus. Prestans.
Преисподній. Imus. Subterraneus. Infi¬

mius).
ПреиспбдняА. Abyssus. Vorago. Barath-

ru(m). Hiatus :us.

Преимаю. зри Превышаю.
Преимѣтелство. гзрй Преизящество.
Прекланяю колѣни. Genuflecto. Incuruo

gen[u]a. Procumbo in genua. Tafn]g[oJ
genu terram. Prouoluor genibus.

Преклоненіе колѣнъ. Flexio genuum.
Situs corporis in genua.

Прековую. Recudo. Conflo in aliud

quid.
Прекопываю. Perfodio. Transfodio.

Praefodio.

Прекопаніе. P(er)fossio.
Прекословіе. Contradictio. Contentio.

Прекослбвный. Contradictorius.
Прекословлю. Contradico. Contrarior.

Прекравую. Diuido cultro aliquid. Dis

ci(n)do.
Прекрєщуюсд Iterum baptizo. Muto

nome(n).
Прекупованїє. Reuenditio.
Прекупникъ. Propola. Institor. Caupo.
Прекупникъ зббжч. Frumentari(us) nego¬

tiator.

Прєкупница. Venditrix. Cupa :ae.

Прекупую чимъ. Cauponor.
Прєкупую Reuendo.
Прелагатай. Proditor.
Прелестникъ. Deceptor. Defraudator.

Прелесть. Fraus. Dolus. Deceptio.
Преложенїе. Translatio. Permutatio.

Прєлщаю. Decipio. Defraudo. Fallo. De
ludo. Supplan[t]o.

Прелщєнїє. зрй Прелесть.
Прелѣтаю. Transuolo. Transuolito. P(er)-

uolo. P(er)meo.
Прелюбодѣй. Adult[e]r. Stuprator.
Прелюбодѣица. Adultera. Pelex.

Прелюбодѣиство. Adulterium Stuprum
Pelicatus. Probrum.

Прелюбодѣйный. Adulterinus.

Прелюбодѣйствую. Adultero. Stupro. M(a)e-
chor.

Премагаю. Pra(e)ualeo. Pr(a)epossum.
Pollet mea aufcjtoritas.

Прємакаю. Permadeo. Madeo.

Премалый. Minimus.

Премножество. Multitudo.

Премножєнїє1. Preualentia. Praepoten¬
tia.

Премнбжный Pra(e)potens.
Praepollens.

Премѣненіе. Transformatio. Permutatio.

Пренасыщенъ Satur. Delicat(us). Sagi-
nat(us).

Пренебрегаю, зрй Небрежу.
Пренебреженіе, зрй Небреженіе.
Преникаю. Penetro. Permano. Permeo.

Прениканіе. Penetratio.

Прєносйтєль. Translator.

Преносины. Repotia .orum.

85 Прєнос- //

Преносителнѣ. Allegorice. Translatiue.

Прєношу. Transfero. Transporto. Super¬
fero.

ПреношусА гд£. Migro. Transcendo.
Пресорываю нйву. Repasti[n]o agrum.

Off[r]i(n)go terram. Resar[r]io campum.
Пресоранїе. Repastinatio. Iteratio.
Препалюю. Peruro. Percoquo.
Прєписую Transscribo. Describo Per¬

nauigo2.
Преподобіе. Sanctimonia. Sanctitas.
Преподобный. Sanctus. Deuot(us). Impe¬

dimentum3.
Пресылаю. Mitto.
Прєпоясаніе. Cinctura. P[rae]cinctura.

P[rae]cinctorium.
Препоясанный. Cinctus. Fasciatus.
Препоясаю. Pra(e)cingo.
Препрашаю. Deprecor.
Препрѣн'іе. Verbis deuictio.

Препрѣнъ. Deuictus.
Препрѣнослбвіе. зрй Препрѣн'іе.
Препрѣти. Verbis conuincere. Argumen¬

tis superare.
Препрбстъ. Rudis. Agrestis. Idiota.

Пререченъ. Pra(e)fatus. Antedictus. Sup-
radictus.

Прерѣкан'іе. Conuentio. [LJis. Litigium.

1 Помилка, треба Пр&мож&нїг.
2 Мабуть, це слово стосується до

пропущеного реєстрового Пр&плываю.
3 Мабуть, це слово відноситься до

пропущеного реєстрового Пр&пбна, пор.
Пргпона: П&ргиікбда..., Бер., 15.
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Прерываю. Pra(e)rumpo. Interrumpo.
Dirimfijo.

Преселеніе. Transmigratio.
Преселникъ. Aduena. Proselytus.
Прескакую. Transsilio. Superfo] saltu ali¬

quid.
Преславный. Percelebris. Gloriosus.

Преслушаніе, зрй Непослушаніе.
Пресмѣшникъ. Derisor. Delusor.

Преспѣйні'е. Superatio. Augmentum
Преспѣваю. Supero. Augeo.
Преставленіе. Translatio. Disfcjess(us)

e vita.

ПрєставлйюсА. Transmigro. Obdormio.

Discedo e uita.

Престаю на чомъ. Contentus sum aliquo.

Престаю. Cesso. Respiro.
Престанїе. Cessatio. Concessatio. Res¬

piratio.
Престолъ. Thronus. Mafijestas. Solium.

Преступаю. Transcedo. Transcendo. Tra(n)-
seo.

Преступаю уставы. Violo. Conculco.

Euerto. P(er)fringo. Conuello.

Преступленіе. Co(m)missu(m). Delictum.
Преступное пѣто. Bisext(us). Bisextilis

a(n)nfujs.
Пресыплйю. Condormisco. Redormio.

Пресыщеніе, зрй Насыщеніе.

Претворяю. Transmuto. Immuto.

Преткновеніе. Offensio. Pfraejpedimen-
tu(m). Scandalum.

Претерпѣваю. Perfero. Sustineo. Patior.

Преторъ. Pr(a)etorium. Curia. Domus
ifujdicalis.

Претрясую. Commoueo f(a)enum.
Претыкан'іе. Offensio. La(e)sio. Scanda¬

lum.

Преображеніе. Transfiguratio.
Преумножаю. Amplifico. Augeo.
Прещеніе. Mina(e).
При
Прибавляю. Appono. Addiicio. Addo.
Прибавленіе. Appositio. Additio Adiec¬

tio. Dilatatio.

Приближаюсд. Appropinq(u)o. Immineo.
Приближеніе. Appropinquatio.
Приблужаю. Fornicor.
Прибытіе. Incrementum. Accretio. Aug¬
mentum.

Прибытокъ Prouentus. Lucrum.

Прибытокъ творю. Lucror. Lucrifacio.
Facio q(u)fa]estum.

Привалюю. Obruo.

Приведеніе. Adductio.
Привидѣніе, зрй Мечтаніе.
Привитую. Saluto.

86 Прив- //
Привитанїе. Salutatio.
Привлачаю. Traho. Adtraho.
Привожу. Adduco. Deduco. Allego :as.

Привожу творцевъ. Allego. Profero aufc]-
tores. Scriptores scriptura(e).

Привожую. Adueho. Subueho. Supporto.
Привоженіе Aduectio. Subuectio. Su-

buect(us).
Привозитєль. Aduector.

Приво(з)ный. Inuectus. Inuectifujus.

Привременный. Temporane(us). Tempo-
lalis.

Привѣтъ. Gratulatio. Congratulatio

Привѣтствую. Gratulor. Congratulor.
Gratificor. Dico bona uerba.

Пригода, случай. Casus. Accidens Euen-
tus.

,

Приготовленіе. Pra(e)paratio. Apparat(us).
Instructio.

ПриготовЗтелный. Pra(e)paratorius.
Приготовляю. Apparo. Pra(e)paro.
Пригвождаю. Clauis affigo. Transfigo.

Приглашаю. Voco. A duco. Accerso

Пригрыз/ю. Arrodo.

Придатокъ. Additamentum. Appendix.
Corollarium. Adiunctio.

Придаю. Addo. Adiicio. Adaugeo. Su-

p(er)addo. Superdo.
Придаю сугубо. Duplico. Conduplico.

Gemino. Congemino.
ПритворПе]1. Impluuium.
Приемлю. Recipio Excipio. Accipio. Ad-

scisco,

Приемлю в домъ. Excipio hospitio.
Прїемлйнїе. Susceptio. Receptio.
Приемникъ. Receptor. Susceptor Recep¬

tator.
Приемителный. Vsitariuus. Vsurpatiu(us).
Приємничество. Susceptaculum. Successio.
Прижитїе. Noua soboles. Fa(e)tura.
Призапрѣщаю. Interdico. Prohibeo. Indico.

Призираю. Aspitio. Intueor. Inspicio.
Призёръ. Ars ludicra. Histrionalis. His¬

tricus2.

1 Помилка, треба Придвбрїг..., Бер.,
97.

8 Це слово відноситься до
пропущеного, очевидно, реєстрового Призорный,
пор. Призорный.... Бер., 97.

493



Призорств^ю. Facio histrioniam.
Gesticulor. Ago mimum.

Призракъ, призрйчіе. зрй Мечтаніе.

Призываю, зрй Приглашаю.
t Прииждиваю. зрй Иждиваю.

Приискрность. Sodalitas. Proprietas.
Unanimitas.

Прийскрный. Intimus. Germanus.

Ingenitus). Vnanim[u]s.
Прийскреннѣ. Intime. Proprie. Ingenite.
Прика. зрй Посагъ.
Приказаніе. Pr(a)eceptum.
Приказаніе бжіе. зрй Заповѣдь.
Прикасаюсл. Tango. Attingo. Con[t]-

recto.

Прикасателный. Conftijguus.

Прикваснѣетъ. Inacesco. Subacidus su(m).

Прикладъ. Exemplum. Documentum.

Приклйда. Comparatio. Assimilatio.

Прикладный. Exemplaris.
Прикланйю. зрй Нахилйю.
Приклїйю. Agg[l]utino.
ПрикивасА [?]. Inficit. Adhfajereft].
Co(m)municat(ur) morbus.

Прикидаю. Superiicio. Superiaceo.
Приклоненїе. Inclinatio. Propensio.
ПриключаетсА. Accidit. Conii[n]git. Vsu

uenit. Euenit.

87

Прикровенїе. зрй Гаданіе.
ПрилагаюсА. Adiungo me. Iniungor.

Applicor.
Прилагатый1. Lustrator. Speculator.
Прилеглый. Adiacens. At[t]iguus.

Contiguus.
Прилеглость. Coha(e)rentia. Continentia.
Прилежйй w мска(х). Curator mulorum.

Прилежаніе. Diligentia. Studium.

Прилеж^. Incumbo ad aliquid. Insto.
Inhio.

Приляж- //

Прилѣжный. Assiduus. Diligens.
Perdiligens. Sedulus.

Прилѣжно. Sedulo.

Прилично. Libet. Licet Conuenit.
Приличный. Conueniens. Aptus. Idoneus.

Vtilis.

Прилбгъ. Appositum. Additamentum.
Приложеніе. Appositio. Additio. Appli¬

catio.

ПрилучйюсА. зрй ПрилагйюсА.
Прилучнѣ. Casu. Fortuito. P(er) acci¬

dens.

1 Помилка, треба Прилагатай. пор.
Прилагйта(іі) [пралагатай]..., Бер., 98.

Прилѣзую. Adrepo. Arrepto. Serpo.
ПрилѣплйюСА. Adha(e)reo. Obha(e)resco.
Прилѣплеыіе. Adha(e)sio.
Прилпѣнный1. Aha(e)rens. Applicat(us).

Adiunctus.

Премиренїе [IJ. Fa(e)dus. Induci(a)e.
Примирйю Facio fa(e)dus. Sancio. Ico

inducias.

Примиреніе ламлю. Fa(e)dus uiolo.
Rumpo. Frango.

ПримирєнЇА ра(з)рушйтель. Fa(e)di-
fragus.

Примножаю. Adaugeo. Augmento. Do

incrementum alicui rei.

Примножєнїе. Inctementum. Actus.
Augmentum.

Примоляётъ2. Gratulatur.

Примбвка. Cauillatio.

Прймракъ. Caligo. Nebula.

Приметъ. Accidens.

Примыкаю. Admoueo.

Принагляю. Vfrjgeo. Cogo. Adigo.
Приналежитъ. Spectat. Attinet. Pertinet.

Приналежйтый. Competens. [PJerti-
nens.

Приносъ. Ablatio. Sacrificum. V[ijctima.
Приношу. Affero. Appono. Offero.
Приобрѣтаю. Lucror. Lucrum facio. Luc¬

rifacio.

Присобрѣтеніе. Lucrum. Qua(e)stus.
Praemium.

Приюдѣваю. Sup(er)uestio. Superintendo.
Припадаю. Procido. Accido. Prouoluor.

Припёдокъ. Casus. Euentus.

Припадковий. Accidentalis. Fortuit(us).
Припалюю. Aduro.

Припалєнїе. Adustio.
Припиняю. Fibula affigo. Affigo sfpjinis.
Приписую. Adscribo. Assigno. Interscribo.
Appingo.

Приписанїе. Adscriptio. Dicatura.

ГЇрипйсую кому кнйгу. Dedico alicui
librum. Dico :as.

Приплавйю. Adnato. Appello ad litus.

Приплаванїе. Appulsus. Cataplus.
Приплѣгйю3. Attexo ris.

Приповѣдан'іе. Intercessio. Causa. Ratio.
Occasio.

Приповѣдаю. Intercedo. Deprecor pro
aliquo. Operam pro aliquo interpello.

1
Пор. Прилп&ннаа..., Бер., 98.

2 Пор. Примолотъ: в книіуътъ, там же.
8 Помилка, треба Припл^тйю.
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Приподаю. Appono. Attribuo.
Приподобленїе. Complacentia. Confor¬

matio.

ПриподоблЯюсл. Accom[m]odo. Fingo
me ad arbitrium e(t) nictum aliorum.
Conformo me ad alicuius uoluntatem.
Seruio tempori.

Приподобляю. Assimilo. Similem iudico
ad aliquem alteri.

Припоминаніе. Commemoratio.
Recordatio. Recognitio.

Припоминатель. Intimator a memoria.

Memorator.

Припоминаю. Commemoro. Memoro.

Reduco aliquid in memoriam. Suggero.
Припоручаю. Mando. Pra(e)cipio.
Приправа. Condimentum cibi.
Приправляю, заправляю. Condio. Tem¬

pero. Concinno :as.

88 Припра- //

Приправляю питіе. Imbuo sapore potum.
Cibum.

Приравный. Factitius color.

Припровожаю. Adduco. Perduco.

Припрягаю. Adiungo.
Припущаю. Admitto.

Припущенїе. Admissio.

Припѣкаю. Modice torreo. Frigo.

Припѣченный. Retostus. Semiassus. Mo¬
dice tostus.

Припѣчокъ. Pra(e)furnium. Collum
fornacis.

Приравняю. Comparo. Confero.

ПриражаюсА. Offendo. La(e)dor. La(e)do
aliquem offendiculum.

Прирасль. Surculus. Nouella.

Прирастаю. Accresco. Adau[g]esco.

Приращеніе. Actus :us. Accretio.

Природа. Natura. Mos. Indoles.

Природный. Naturalis. Natiuus. Conge¬
nitus. Congener :i.

Прирбдных вещей художество
словесное. Physica. Physiologia.

Природнѣ. Naturaliter. Per naturam.

Прирокъ. Pra(e)textus.
Приручно. In promptu. Impra(e)senti-

aru(m).
Присвоеніе. Appropriatio. V[i]ndicatio.
Присвояю. Approprio. V[i]ndico mihi

aliquid. Adscribo. Attribuo.

Присвойтель. V[i]ndicator. Appropria-
tor.

Присвѣдаю. Exarefio. Marceo. Marcesco.
Areo. Arefio.

Присердно. Suauiter. Animatus.

Прискаканїе. Assultus.

Прискакую. Assilio ad aliquid. Assulto.
Прискорбный. Ma(e)stus. Tristis. Soli¬
dius).

Прискука1 Gratificatio.
ПрислугуюсА. Bene merceor de aliquo.

Deuintio mihi aliquem officius.
Demereor beneficio aliquem. Gratificor
alicui.

ПрислухиваюсА. Excipio. Colligo
rumores.

Присмакъ. Pulpamentum. Embamma Tis.

Присмажую. Modice aliquid frigo.
Прйснш. Semper. Iugiter. Assiduo.
Присный. Assiduus. Iugis. Sedulus. Pro¬

ximus. Intimus. Fauens.

Приспѣваю. Aduenio. Superuenio.
Accelero. Propero. Festino.

Приспѣвую. Admodulor. Cantillo cu(m)
aliquo. Accanto alicui. Iungo uocem.

Приставникъ. Deductor. Adstes :etis.
Parastates :a(e).

Пристаю к(ъ) кому на службу. Paciscor
me famulum alicui. Addico me. Adhafe]-

reo famulatur(us) alicui.

Приставляю. Applifcjo. Sisto. Statuo

prope.
Пристанїщє. Portus. {CJatalpJlus.
Пристанищный. Portui vtilis. Portuo¬

sus locus.

Пристанищникъ. Limenarcha.

Пристоитъ. Decet. Addecet. Condecet.
Conuenit. Competit.

Пристбинѣ. Decenter. Condecore.
Conuenienter. Compe[tjenter.

Пристойный. Congruens. Decens.

Пристроєнїє. зрй Присмакъ.
Пристрояю. Ізрй] Приправляю.
Присужденіе. Addictio bonorum.

Присыпую. Affundo. Accumulo.

Присыхаю. Assi[c]cor. Siccitate adstrin-

gor.
Присѣдѣніе. Custodia(e). Excubia(e).

Vigil ia(e).
Присѣжу. Infsjidior. Infsjidias struo.

Inhio.

Присѣннѣ. Ironice. Figurate.

Присѣнокъ. Atriolum.

Присѣщаю. Visito. Viso. Reuiso. Inuiso.
Venio salutatum.

Присѣщен'іе. Visitatio. Lustratio.

Присягїй. Attingens. Contrectans.

1 Помилка, треба Прислуга [?].
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Присягаю. Accedo. Attingo. Contrecto.

Tango co(n)scientiam.
9 При- //

Притворєнїе. Fictio. Ficftjus. Hypocrisis.
Simulatio. Ironia.

Притворитель. Confictor. Hypocrita.
Dissimulator. Fictor.

Притворяю. Fingor. Confingo. Com[m]i-
niscor. Ementior. Comentior.

Притворнад веіць. Com[mlentum.
Притвбрный. Fictus. Commentitius. Adum¬

bratus.

Приточный. A(e)nigmaticus.
Пр игьічю1. Adnato. Accurro. Appello.
Притокъ, колію, колцє2. Circulus.
Прйточнѣ. A(e)nigmatice. Parabolice.

Allegoricfc. Similitudinarie.
Притбмность. зрй Предстатєлство. Pra(e)-

sentia.
Притомний. пре(д)стойщїй. Pra(e)sens.
Притрапезникъ. ласкатель. Adulator. As¬

sentator. Palpator. Ca(e)nipeta :a(e).
Притрудный. Subdifficilis. Arduus.

Прит^жный. Mol(a)estus. Infestus. Acer-

b(us).
Притулюю. Apprimo pectori.
Притуплйюсд3. Applico тё alicui. Re¬

cepto me aliquo. Lateo alicubi.

Притуплйю. Hebeto. Obtundo.
Притча. Parabola. Prouerbium. Ada-

giu(m). Parafejmia.
Притяжу. Acquiro. Comparo. Recupero.
Притяжавйю. то(ж).
Приучйю. Condoceo. Formo.

ПриучЗюсА. Condisco. Assuesco.

Прихожд|. Aduenio. Venio. Eo. Tendo.

Прихбдъ. Prouentus. Accessio. Increme(n)-
tu(m).

Прихожд^ в себѣ4. Recipio. Colligo ani-

mu(m). Ad me redeo. Redit animu[s].

Resipisco.
Прицѣпляю, привѣшйю. Inplanto.

Inoculo Adiungo. Agglutino.
ПрицѣпляюсА. Adiungo me. Adha(e)reo.
Applico тё.

Причастіе. Participium. Communicatio.
Communio. Participatio.

Причастникъ. Particeps. Compos.
Причащйю. Participo. Communico.

Причетъ. Numerufs]. Catalogus.

1
Пор. Пршпйчу: прит^кйю..., Бер., 100.

2 ЦІ два слова в оригіналі після

перекладу; пор. Притбкъ: Кблко, там же.
3 Помилка, треба Притулююсь.
4 Пор. Прихожду в(ъ) себе...., Бер., 100.

Причетъ рбда. Genealogia. Familia.
Prosapia.

Причина. Causa. Ratio. Occasio.
Причиною. Augeo. Amplifico. Cumulo.
Причинитель, Adiunctor. Ampliffi]cator.
Причинйюсд. зрй Приповѣдаю.
Причитаю. Adscribo. Connumero. A[d]-

scisco.

Причитаюсд. Adscribor. Annumeror.
Прйшва у ноги. Tarsus.

Пришлецъ. Aduena. Peregrinus. Pro-
selitus.

Пришиваю. Assuo :is.
Прийзнь. Amicitia. Fauor. Studium. Ne¬

cessitudo.

Прийтїе. Acceptio.
Прийтелище. Cfajnalis. Receptaculum.
Про
Пробавлєнїе. Procrastifnjatio. Prolonga-

tio. Dilatio.

Пробавлйю. Prolongo. Procrastino.
Differo. Extendo.

Проваждєнїе. Deductio. Procefsjsio.
Pompa.

Проваждбю. Duco. Pra(e)duco. Deduco.
Провбдъ. похоро(н). зрй Погребъ.
Проважу умершаго. Deduco ffujn(us).
Cohonesftjo exfsjequias alicui.

Проважу с(ъ) свѣщею. Pra(e)fero alicui
ta(e)das. Facem pr(a)eluceo. Luceo fa-
cefmj alicui.

ПроважУгосА. Migro. Tran[s]migro.
Commuto coloniam.

ПроваженїєсА. Migratio. Demigratio.
Проводникъ. Deductor. Ductor.
Провозглашаю. Celebro alicui(us) fa¬
mam. Pfr]a(e)dico.

Провѣщеваю. Significo. Declaro. Annu(n)-
cio. Diuulgo.

Продерзйвъ. Audax. Intemperans.
90 Проде(р)- H

Продерзйтель. Audax.

Продерзость. Vehementia.
Продолжаю, зрй Пробавлйю.
Прозорливецъ. Pra(e)uisor. Prouisor. Pro¬

pheta.
Прозиавйю. Oscitor. Osfcjito.
Прозїаванїе. Osfcjitatio.
Прозябаю. Produco. Gigno. Ite(m) ger¬

mino. Pullulo. Pullulasco.

Проиг^менъ. Proigumenus.

Произволеніе. Consensus. Voluntas bona.
Assensus.

Произволйю. Consenftjio. Suffragor.
Consensum pra(e)beo.
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Произволйтелный. Consentaneus.
Concordans.

Происхожу. Nascor. Orior.

Происхожденіе. Processio. Or[t]us.
Прокаженъ. Lepros(us). Elephantiacus.
Проказа. Lepra. Scabies.
Пролѣтіе. Ver.

Промыслъ. Prouidentia. Cura. Solertia.
Industria.

Промышляю. Prouideo. Pr(a)emeditor.
Промчесд. Fama est. Innotuit. Inscri-

[ps]it.
Пронырливецъ. Callidus. Vafer. Astutus.

Пронырство. Calliditas. Vafrifcijes. Te¬

chna.

Пропасть, зрй Преисподняд.
Проповѣданіе. Concio. Pr(a)edicatio.

Prfajeconium.

Проповѣдникъ. Concionator
Praedicator.

Проповѣдателникъ. Pra(e)co. Curio.
Proclamator.

Пророкъ. Propheta. Vates. Fatidicus.

Пророкую. Prophetizo. Vaticinor. Auguror.

Пророчество. Prophetia. Oraculum. Pra(e)-
dicta vatum. Vaticinationes.

Пророческій. Profeticus. Vaticinus.

Просаждаю. Rumpo. Difrjrumpo. Con-

frifnjgo.
Прбсо. Milium.
Прбстый. Rudis. Idiota. Simplex.
Простотѣ. Simlicitas. Ignorantia. Ru¬

ditas.
Пространно. Lata. Prfojfusi.
Пространный. Profusus. Liberalis.

Spatiosus. Luxuriosus.

Простйтелный. Ignoscendus. Venialis.

Противоббрецъ. Luctator. Contrari(us).
Противоположеніе. Contradictio. Contra¬

positio.

Противленіе. Contrarietas. Repugnantia.
Aduersitas.

Противный. Contrarius. Aduersus.

Противникъ. Aduersarius. Aduersator. Re¬
fragator. Concertator.

Противъ. Aduersus. Contra. Aduersu(m).
Противляюсд. Contrarior. Aduersor. Re-

sito. Refragor. Contrapugno.
Протбръ. зрй Приходъ.
Проторю. Abutor. Dissipo. Abligutio.
Проторовъ. Dissipator. Dilafrjgitator1.
Протяженіе, зрй Пробавленіе.

1 Пор. Протбравъ: Оутрйт(ъ), Бер.,
102. Переклад, мабуть, стосується до
якогось пропущеного реєстрового слова.

Протягнєнїе. Extensio. Expansio.
Протяженный. Prolongatus.
Протязаю. Accrescere fatio. Augeo.

Прохожду. собираю1. Colligo. Operor. Ago.
Проходящій. Ascendens. Penetrans.

Прохнѣю. Cariem sentio. Computresco.
Прохнѣлость. Caries.

Прочее. Ad extremum. Vlteri(us). Deni-

q(ue).
Прочій, позосталый. Reliquus. Residuus.

Vltimus.
Прошу. Rogo. Obsecro. Peto. Postulo.

Exposco. Efflagito.
Прошеніе. Petitio. Postulatio. Petitum.

Rogatio. Oro. Precor [1].
Просгітель. Rogator. Precator. Orator.

Petitor.

Прощаю. Ignosco. Pafrjco. Condono.
Remitto. Tribuo // Tribuo ueniam.
Concedo impunitate(m).

Прощеніе. Remissio. Ignoscentia. Venia.

Пругло. сило2. Laqueus.
Прудъ, мося(ж). A(e)s .eris. Orichalfclum.
По хнѣхъ3 бурштйнъ. Succinum4.

Прудное мѣсто. Pra(e)cipitium. Abruptus
locus.

Прудный. Arduus. Difficilis. Aditus.

Пружаюсд. Nitor. Obsisto. Recultor.
Resisto. [RJenitor.

Пружне. Gemma(e) arborum.

Прузи. тоже и шаранча. Locusta.

Прускад зємлд. Prusia. Borussia.

Прусакъ. Prussus. Borussus. Pruthen(us).
Прѣніе. Contenftjio. Rixatio. Discep¬

tatio.

Прѣтелнѣ. Argumentose. Syllogistici.
Probatorie.

Прюсд. Disputo. Contendo. Al[t]ercor.

Пряжмо. Frixum.

Прймо. Recte. Beni.

Петрукъ рыба. Trutta. Tructa. Salmo

fluuiatilis.

Птйца. Auis. Volucris. Ales .-itis.
Птичищь. Auicula.

1 Помилка, треба розбираю, пор.
Прохожду: Розбирйю..., Бер., 102.

2 В оригіналі це слово написано після

перекладу.
3 Помилка, треба ин^хъ, пор. Прудъ:

Мбсьжъ... пд йніхъ Бурштинъ, Бер.,
103.

4 Друге тлумачення (від По.,,) в

оригіналі помилково оформлене як окрема
стаття.
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Птенецъ. Pullus aquilla(e). Corui e(t)c.
Пу
Пугачь. Noctua.

Пугва. Nodus villosus.

Пудоръ. буднаръ1. Vietor. Doliarius.

Пудило. Terriculamentum.
Пукаюсд. Disrumor. Crepo.

Пупъ у древа. Gemma arboris.
Пупъ у человѣка. Vmbilicus.
Пустый. Vastus.
Пустынникъ. Eremita. Anachoreta.
Пустынный. Solitarius. Eremiticus.
Пустьінд. Eremus. Solitudo. Desertum.

Пустошу. Vasto. Desolo. Populor. De¬

populor.
Пустошѣю. Vaste[sc]o. Vasto.

Пустошенїе. Vastatio. Populatio.
Depopulatio.

Пустошйтель. Populator. Vastator. Euer-

sor.

Путь. Via. Iter .-itineris.
Путникъ. Viator. Peregrinus.
Путшєствую. Iter fafcijo. Itineri me co-

mitto.

Пухну. Hydrope laboro. Tumesco.

Пучйна2. Hydrops. Hydropisis. Tumor.

Пухлгіною болѣзнующій. Hydropicus.
Tumid(us).

Пучйна. Profunditas. Altitudo gurgitis.
Пушка на пѣнязи. Capsella fictilis.

Пушка црквнаА. Pyxes. T[h]eca eucha-
ristifcja.

ПушкарнА. Officina fusoris.
Пушкарь. Fusor a(e)ramentarius.

Librator.

Лушка, дѣло. Tormentum. Machina.

Пуща. Sylua. Nemus.

Пущаю3. Scalper. Scalptrum. Scalpellus.
Пущаю. Mitto.

Пущаю кровь. Minuo sanguinem. Emitto.

Пущаю имѣніе кому. Cedo fe] bonis.
Decedo de possessione.

ПущЗю воду. Meio. Expello vrinam.

ПущаюсА на море. Comitto me flucti¬
bus. Credo me neptuno. Do me uentis.

ПущаюсА на щастїє. Committo me for-

tuna(e). Do rem in casum. Fortunam

sequor.
Пущанїе крови. Detractio sanguuinis.

Пущанїе крови з(ъ) жилъ. Phlebo-

ftjomia. Sectio uena(e).

1 Помилка, треба Пударъ боднаръ,
.пор Пударъ: ... ббднаръ, Бер., 103.

2 Помилка, потрібно Пухлйна.
3 Явна помилка, треба Пущало?

Пущанїе имѣней. Cess[i]o bonorum.

Пущеница. Repudiata vxor.

Пш

Пшеница. Triticum. Robus. Triticum
robum.

Пшеничный хлѣбъ. Panis triticeus.

Пщ
Пщола. Apis.
Пщєлка. Apicula. Pullus apufm].
Пщелъ мати. Rex apum. Ductor. Rector
apum.

Пщелникъ зелїе. Melifzojfillum. Melift]-
tis :tidis.

Пщелникъ. Apiarium. Aluearium.
92 Пы- //

Пьіпотъ. Pituita in gallinis. Singultus
gallinarum.

Пьіро. жйто илй просо1. Frumentum.
Siligo. Adoreum.

Пытелникъ. Cribrum. Polfljinarium
Пытелникъ. Pollintor. Polfljitor.
Пытлйвый. Fatidicus.
Пытливая. Pythonissa.
Пытлйвъ2. Reticulum.
Пытлюю. Polfljinario cribro succerno.

ПѢ

Пѣгъ, рйбъ
Пѣна. Spuma.
Пѣну тещу. Spumas ago.
Пѣніе. Concentio. Concentus. Cantus. Oc¬

centus. Modulatus. Modulatio.
Пѣняжный3. Obolus. Nummus. Pecunia.

Пѣняжный. Nummosus. Pecuniosus.

Пѣнязи собираю. Nummos congero. Cu¬

mulo.

Пѣснь. Cantio. Canticum. Hymnus.
Пѣснь степеннал. Canticum graduum.
Пѣсокъ. Arena. Sabulum. Arenula.
Пѣскомъ посыпую. Puluero :as. Puluere

aspergo.

Пѣстунъ. Pa(e)dagogus. Infsjpector.
Пѣстунство. Pa(e)dagogia. Inspectio pue¬

rorum.

Пѣтелъ. Gallus. Gallinaceus.
Па

Пятлоглашєнїє. Gallicinium.

Пятдесятница. день пятдесятны(й). Ра-

(e)nt[e]costa(e). Pentecoste.

1 Перші дві літери цього слова в

оригіналі латинські (Рг-).
2 Потрібно пытликъ [?].
3 Помилка, потрібно п^нязь.
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Ра
Рабъ. Seruus. Famul(us). Pedisequus.

Minister.

Рабичищь. Spurius. Not[h]us. Furto ge-

nit(us).
Рабїй. Seruilis. Seruituti nat(us).
Рабынл. Serua. Famula. Pedisequa. Mini¬

stra.
Рабынинъ сынъ. Verna. Vernula.

Vernilis.
Раболѣпіе. Seruilis decentia. Decus.

Раббта[ю]. Seruio. Famulor. Inseruio.
Равенство. Aequilitas. A(e)quiparatio.

A(e)qufa]bilitas. A(e)quilibritas.
Равєнствую. Ex[a]equo. A(e)quiparo.
Равенъ, ройнина. Planities.
Равный. A(e)qualis. A(e)quus. Ite(m) pla¬

nus.

Равнѣ. A(e)qu6. Parili rationi. Pariter.

Равно дѣлю. A(e)quabiliter dispertior.
Радъ что творю. Animo libenti. Gaudenti

facio. Libenti summb. Libenter ex[s]e-
quor.

Ради. Propter. Ergo.
Радованїе и радость. Lfajeftijtia. Gau¬

dium.

Радостный. Hilaris. La(e)tus. Ama(e)nus.
Plenus la(e)titia[e].

Радостно) зряй. Gratus oculis.

Радостно зрю. Profero gaudia oculis. Exp¬
lico frontem. Demo supercilio nubem.

Радостнотворнѣ. Iocofsje. Facete. Salse.

Радостнотвбрство. Faceftija(e). locus. Si-

nepfsjia(e).
Радостотворю. зрй Кощунствую.
РЗдуюсд. Gaudeo gaudio. Compleor.
Gaudio cfojmulor. La(e)tor. L(a)eti-
ficor. Hilaror mirum in modum.

Р[а]дѣні'е. Леви(т) ІЗ
Радѣніе. Diligentia. Vigilantia. Studiu(m).
Cura.

,

Р(а)ждеженїе. Infla(m)matio. Flagrantia.
Раждизйю. Candefacio. Flammo. In¬

flammo. Mundo. Excandefacio.
93 Ра(ж)ди- //

РаждизбюсА. Excandesco. Incandesco.
Inflammor.

Разарйю. Destruo. Demolior. Disfsjoluo.
Разбїаю. Latrocinor. Pfijraticam facio.

Pra(e)dor.
Разббиство. Latrocinium. Piratica.
Разббиникъ. Latro. Pra(e)do. Pirata.

GrafssatorJ.

Разбойническій. Piraticus. Pra(e)da
tori(us).

Развратитель. Peruersor.
Разботѣніе. Pinguefactio. Incrassatio.
Разботѣваю. Pinguefio. Grandesco. Tur¬

gesco.

Развращеніе. Euersio Eradicatio. Peru-
ersio.

Развращенный. Peruersus. Maleuolus.
Развѣ. Pra(e)ter.
Развбра. завора. Pessulus. Repagulum.
Obex.

Разгрѣшаю. Absoluo. Remitto debitam.

Culpam.
Раздаю. Distribuo Dispertior. Dispergo.

Dido.
Раздаятєль. Distributor. Diribitor.
Раздаянїе. Distributio. Contributio.
Раздвояю. fBJipartior. Bifariam diuido.
Раздвоеніе. Diuisio in duas partes Diui-

sio bipartito facta.

Раздираю. Disfcjindo. Distraho. Dilacero.
Раздолъ. Vallis Demissus locus. Dep-

resfsijor locus.

Раздоръ. схи(з)ма. Schisma. Sectio. Dis-

fcjidfijum. Scissio.

Раздражаю. Irrito. Exaspero. Exacebro.
Exulcero.

Раздраженіе. Irritatio. Exasperat io.

Раздрушаю. Destruo. Dissoluo. Resoluo-
Pessufmjdo.

Раздрушенїе. Destructio. Corruptio.
Разрушенъ. Dissolutus. Destructus.

Разрѣшеніе. Solutio.
Раздѣляю. Diuido. Distinguo. Partior.

Раздѣлъ. Partitio. Distinctio. Diuisio.

Ite(m) caput.
Раздѣленъ. Discretus. Interpunctus.

Discriminatus.
Раздымаю бгнь. Sopitum ignem

suscito.
Разливаю. Diffundo. Effundo.
РазливаюсА. Resoluor in laetitiam. Dif¬

fundor.
Разлианїе. Diffusio. La(e)titia. Exfsjul-

tatio.

Разлиную. Differo. Distinguor.
Различный. Varius. Multiplex. Multi¬

formis. Multifarius. Multimodus.
Versicolor.

Различно». Varie. Multifarii.
Multipliciter. Multiformiter.
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Различіе. Varietas. Variantia. Diuersi-
tas. Distinctio. Differentia.

Разлой. Vallis. Conuallis. Vallicula.

Размышленіе. Deliberatio. Consultatio.
Conctatio. Decora in sermone.

Размышляю. Delibero. Cunctatio me te¬
net. Pra(e)meditor. Consulto.

Размыслйтелный. Deliberatiuus. Contemp-
latiuus. Speculatiuus.

Размыслителнѣ. Cogitat[e]. Pensiculate.
Размыслный. Deliberator. Contemplator.

Consultator.
Разногласіе. Dissonantia. Discrepantia
uocum.

Разногласью. Dissono. Discrepo.
Разнолйчный. Diuersiformis. Diuersi-

color.
Разный, зрй Различный.
Разнство. Differentia. Dissimilitudo. Dis¬

crimen.

Разнственный. Diuersus. Dissonus.
Dissimilis. Dispar.

Разнственнѣ. Dissimiliter. Varie.

Dispariliter. Diuerse.

Разнствую. Differo. Dissen[t]io. Discr[e]-
po.

f

Разореніе, зрй Ра(з)друшєнїе.
Разорйтель. Euersor. Demolitor.
Разоряю. Demolior. Euerto. Disturbo.

94 Рас- //

РазсвирѣпѣвбюсА1. Effero :as. Ferocem
reddo.

Разсвирипѣваюсд. Sa(e)uior. Ferocio.
Efferor. Ite(m) lasciuio. Adoleseentior.

Voluptate corporis incitor.
Расколъ. Factio. Rebellio. Seditio. Con¬

citatio turbarum.
Раскблникъ. Turbator. Rebellis. Sedici-

os(us).
Разсмотрйго. Considero. Ratiofcijnor.

Meditor. Examino. Perpen[d]o.
Разсмотренїе. Consideratio. Deliberatio.

Rlajtiocinatio. Examinatio.

Разсмотрйтель. Considerator. Exami¬
nator.

Разсмощре'ннѣ. опйснсо. Diligenter. Pro-
uide. Caut£.

Разсмощрйю. Prouideo. Colli[ni]o. Con[i]-
ectura assequor. Coniecto. Coniitio.

Разсуждаю. Di[i]udico. Discepto.
Discerno.

Разсуждение. Dis[c]retio. Disceptatio.
Diiuldijcatio. Iudicium.

1 Помилка, треба Разсвирѣпівйю, пор.
Разсв&р^п^вйю..., Бер., 106.

Разсудный. Iudiciosus. Magni consilii uir.
Разсыпаніе. Dissipatio. Disiectio.
Разсыпаю. Dissipo. Dispergo.
Рйзумъ. Ratio. Intelligentia. Intellectus.
Разумѣніе. Intelligentia. Cognitio.
Разумѣю. Inteliigo. Sentio. Peruideo.
Разумный. Intelligens. Particeps ratio¬

nis. Rationalis.

Разширяю. Dilato. Amplifico. Extendo.
Рай. Paradisus. Pomarium.
Райтаръ. Eques germanicus cataphrafc]-

tus.
Рака. Sarcophagus. Capulum.

Conditorium).
Ракъ. Cancer. Cancellus.
Ракъ морскїй. Cancer marinus. Ham-

mar(us)1.
Рало. Vomer aratri.
Рамы оу оконъ. Cubilia fenestrarum.
Рамы без скрижаль. Iugamenta e(t) iugu-

menta.
Рамо. Humerus.
Рамный. Humerosus.

Рарогъ. Accipiter Ieporarius.
РаскаєвйюсА. Pa(e)nitet me. Resipisco.
Redeo ad me.

Расколъ, зрй Кбвъ.

РаскрыляюсА. Pennas extendo.
Распалєнїе. Inflammatio. Incendium.

Распаляю. Candefacio. Flammo. Incendo.
Excandefacio.

Расповѣдаю. Difujulgo. Publico.
Rumorem spargo.

Распутїе. Compita .orum. Biuium.

РаспрѣваюсА. Rixor. Rixas excito.

РаспрА. -прѣніе. Rixa. Lis. Litigium.
Растачаю. Dispergo. Dissipo. Dilapido.

Expendo.
Растворяю. Misceo. Commisceo. Confundo.

Раствореніе. Mixtio. Mistio. Mistio.

Растворенъ. Mi[x]tus. Mis[c]ellaneus.
Растеніе. Augmentatio. Accretio.
Растъ, лгіхва илй прирощєнїє. Fa(e)-

neratio.

Растерзаю. Dilacero. Dilanio :as.

Растерзаніе. Laniatus. Dilaceratio.
Растлѣваю. Corrumpo. Reddo [?]. Dis-

truo.
Pe
Ревнйіелный. (A]emulatori(us).
Ревнованїе. Zelotypia. Inuidia. Inuide(n)-

tia. Viciosa a(e)mulatio. Zelus. Feruor.
Mentis. Ardor a[n]imi.

Ревнособразїе. Zelotypia. A(e)mulatio.
1 Тобто Gamtnar(us).
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Ревную. Zelo diuino moueor. A(e)mulor.
Inuideo. Zelotypia moueor.

Ретка. Raphanus.
Редка дивїа. Armorac[i]a. Armoratium.
Редковый. Raphaninus.

Реестръ
Рекло. Verbum. Carmen. Versus.

Рекбмъ. Nomine. Cognomine. Appella¬
tus.

Ремень. Corium. Lorum. Corrigia.
85 Реме //

Ременемъ связанъ. Loratus.
Репина, яворъ древо. Acer acris. Pla-

tan(us).
Репйненъ. Plataninus.
Репинный лѣсъ. Platanetum.

Реть. зрй Рвеніе.
Рета или рота. Verbale iuramentum.

Ретный. Agonalis. Curulis.
Реченный. Dictus. Appellatus.
Речєнїе. Vocabulum. Dictio. Loquela.
Решетб. Cribrum. Reticulum. Iunceum.
Рещй. Dicere. Fari. Loqui.
Рж
Ржа. Rubigo. Ferrugo.
Ржавый. Ferrugineus. Rubiginos(us).
Ржавѣю. Rubiginem traho. Rubiginor.
Ржу. Hinnio. Hfijnnilito.
Рзанїе. Hinnitus.
Ри
Риза. Tunica. Vestis. Vestimentum.
Риза дблгад. Talaris tunica. Fluxa uestis.
Риза мужеска. Toga uirilis. Vestis

clauata.
Риза бесѣднад. Trechedi[p]num.

Cenatoria pallia.
Риза царскад. Paludamentum.
Риза побѣдонбснад. Vestis palmata.

Trabeata.
Риза воинственнад. Abolla. Lacerna.
Sagum.

Ризница. Vestiarium. Vestiarius [I].

Ризошвецъ. Sartor. Sarcinator.
Римъ. Roma.
Рймяні'нъ. Romanus.
Римски. Romane.
Ристаніе. Curulis dimicatio. Certamen.
Curriculum.

Ристаю, рищ^. Certo cursu. Vinco

aliquem cursu. Pfraejcurro equis aliquem.
Ристатель. Caluacator1. Stadiodromus.

1 Пор. Ристйт&(л): Ка(л)вакато(р)....
Бер., 109.

Риторъ. Rhetor. Orator. Facundus. Difs]-
sertus uir.

Ровенні'къ. Fossa. Fossula. Puteus.
Ровйстый. Confragosus. Salebrosus. Con¬

fragus.
Рогъ. Cornu :u[s].

Рогаты^. Cornutus. Corniger. Bucerus.
Corniculatus.

Рогонбгїй. Cornipes.
Рогатѣю. Cornesco.
Роговий. Corneus.
Рогожа. Storea. Teges :itis. Tegeticula.
Рогожнйкъ. Storearum textor.
Родитель. Parens. Procreator. Genitor.
Родителка. Genitrix. Procreatrix.
Родъ. Gen(us). Stirps. Familia. Natio.
Родъ усєрязд. Genus inauris.
Родный. Genitiuus. Generabilis.
Родословлюсд. Recenseo genealogium.
Enumero atauos claros.

Родословіе. Genealogia. Recensitio genea-
Iogia(e).

Рожа. Rosa.
Рожа чермнад. Rosa punica. Purpurea.

Rosa plena pudoris.
Рожа полнад. Cynorrhodon. Rosa sylu-

estris. Cynacantha.
Рожа болѣзнь. Erysipelas.
Рожаный. Rosacefujs. Rhodinus.
Рожанъ. Rosetum. Rosarium.

Рожденіе. Generatio. Natiuitas. Part(us).
Procreatio.

Рбждїе. лѣторасли винныд и ины(х)
древъ. Palmes. Pampinus.

Рожденица. Genitrix.
Роженъ. Veruftum].
Роженбкъ. Veruftjulum.
Розбратство. Renuntiatio societatifs]. Di-

siunctio. Distractio.
96 Розбратствуюсд. Amicitias dissoluo //

Discindo. Dissocio. Nodum amicitiafe]
diuello.

Розвалюю. Diruo. Disturbo.
Розвалєнїє. Disturbatio.
Розвалины. Parietina(e). Semiruti muri.

Розварюю. Discoquo.
Розвесєлйю. Exhilaro aliquem. Afficio

uoluptate. Gaudio. La(e)tifico. Hilaro
animum alicuius.

Розвиваю. Explico. Euoluo. Replico.
Розвнваетсд древо. Explicat arbor frondes.
Vernat sylua.

Ро(з)виванїє. Explicatio. Euolutio.
Розвбдъ. Diuortium. Repudium. Fribus¬

culum.
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Розвбдъ творю. Repudio uxorem. Virum.
Dirimo connubium. Diuortium facio.
Dico uxori repudium.

Розосланїе. Dimissio.

Роскрадую. Furto distrafhjo.
Розкраваю. Cultello diuido. Disfcijndo.
Розмарйнъ. Anthos.

.

Розмѣряю. Dimetior. Dimetor.
Рокитина. Salix viminalis. Vimen.
Рокйтовый. Vimineus. Salignus.
Ропа. Pus :ris.
Ропмоты1. Purulentus. Suppuratus.
Ропотъ. Murmur. Murmuratio.
Ропотлйвъ. роптйвъ. Susurro.
Ропотнйкъ. Susurrator. Murmurator.
Ропщ£. Murmuro. Obmurmuro. Fremo.

Mussito.
Роса. Ros.
Росада. Planta caulium.
Росгітъ. Ror[a]t. Irrorat.

Росйный. [Rlorulentus. Rosfcjidus.
Рослымъ творю. Grandescere facio.
Рослый. Grandis. Adultus.
Росолъ. Eliquamen salsamentorum. Sal¬

sugo. Aqua salsa.
Распинаю. Difffijbulo. Refibulo

aliquid.
Расплѣтаю. Renodo comam. Replico

tricam.
Рбссїд. Rossia. Roxolania. Russia. Ru-

thenia.
Россосъ илй русиснъ2. Russ(us). Roxola-

nus.

Ростъ, зрй Растъ.
Рота, зрй Рєтй. Iusiurandum. Iuramen-

tum.

Ро[ч]гіны. Anniuersarius dies.
РОЧІОСА. кленуCA илй бОЖуСА. ІиГО

per deu(m). Adiuro. Obstringo me iure-

iurafnjdo.
Ротнйкъ. Iurator. Homo forensis.

РУ
Рубинъ кймень. Pyropus. Rubinus.
Рубище. Cento onis. Panniculus. Perfijp-

sema.

Рубищенбсецъ. Pannuncfejat(us).
Sentus. Lacer homo.

Руганїє. Irrisio. Ludibrium. Illusio.
Ludificatio. Vernafnjitas. Cauillatio.

Ругатель. Cauillator. Exagitator. Verna.
Vernula. Vernaculus. Ludificator

Ругателный. Scurrilis. Ludibriosus.
Derisorius. Lusorius. [LJudicer1.

РугаюсА. Irrideo. Cauillor. Ludificor.
Ludibrio. Expio.
Ругают ми ca. In ridiculo sum. In

ridiculo habeor. In fabulis sum.

Руда. Officina metalica.

Руда согнистад. Ampelitfijs. Farmacitis [?].
Рудный. Rubiginosus.
Рудникъ. Metallicus.

Рука. Manus.

Руководйтєль. Ductor. Manu ductor.
Рукоять. Tenaculum. Manipulus. Manub¬

rium.

Рукою власного пгісанный. Manu propria
scriptus. Autographus.

Рукавица. Chirotheca.
97 Рука (в) H

Рукавъ. Manica.
Рукомьікъ. Mantile.
Руно. Vellfujs eris.

Рура вбднад Fistula aquaria. Silphojs.
Sifunculus.

Рурмистръ. Aquilex. Librator. Indagator
aquarum. Aquarius.

Рурнад чаша. Cauatus Iapis.
Рурнад цѣвница. Modulus erogatorius.
Рурный столпъ. Silanus.

Рута зелїе. Ruta.
Рутйный. Rutatus.
Ручка. Situla. Vrna. Parua manus.

Ры
Рыба. Piscis.

Рыбарь. Piscator. Piscfijnarius.
Рыбарка. Piscatrix. Piscium uenditrix.
Рйбка. Piscicul(us).
Рыгаю. Ructo. Eructo.
Рыгающій. Ructuosus.
Рыдаю. Lamentor. Eui Io. Plango.
Рыданіе. Lamentum. Eiulatio. Eiulat(us).
Lamentatio. Planctus. Lessus.

Рыдванъ. Couinfnjus. Curfrjus arcat(us).
Рыд^ль. Pala. Sarculum. Fossorium.
Рыжь. Oryza. Olyra.
Рыжокъ. Boletus.
Рыжовое судно. Boletarium [?J2.
Рыжавый. Giluus. Glau[c]us f?J.
Рйю з£млю. Pasftjino agrum. Confodio.

Рыкаю. Rugio. Mugio. Latro.

Рйкъ воловъ. Mugitus.
Рыкъ лвбвъ. Rugitus leonum.

Рыкан'іе ювчее. Balatus ouium.

1
Треба Ропястый, пор. purulent(us),

ЛЛ.
2 Помилка, треба русинъ.

1 Нижче цієї статті в оригіналі в

реєстрі ще раз написано Руганїє,, але

залишено без перекладу.
2 Треба Рыжковой... Boletar [?].

502



Рьікбнїе юелее. Ruditus. Rudentis asini
sonus.

Рымарь. Freni fex. Lora sci dens.
Frenorum artifex.

Рынокъ. Forum. Circus.
Рынковый. Forensis.
Рысь самйца. Panthera.
Рысь самецъ. Pardus. Panthera.
Рысій. Pantherinus.
Рѣ

Рѣ(з)никъ. Lanius. Lanio. Carnari(us).
Рѣзничіи. Lanionius. Lanignus.
Рѣзомѣшбкъ. Crumeniseca. Manticula¬

bor. Saccu[la]rius.
Рѣпа. Rapum. Rapa.
Рѣпный. Rapicius.
Рѣснота. Ornatus. Ornamentum. Decor.

Рѣсноті'віе. Verum.
Рѣснотйвый. Verus. Legitimus.
Рѣчь. Sermo. Eloquentia. Facundia.
Рѣчистый. Eloquens. Facundus. Diser-

t(us).
Рѣшеніе или ра(з)рѣш£ніе. Solutio.

Dissolutio.
Рѣшина. спрятъ1. Suppelex.
Рѣшйтель. зрй Разрѣшйтель.
Рѣшу. Ра(з)рѣшаю ейждь.
Рѣю. Traho. Rapio. Trudo.
Рѣані'е илй рѣніе. Disfsjeptus. Dlejtrusio.
Ра
Рябка, корупатва2 * *. Perdix.
Рядникъ. Carnifex. Appatitor. Stator.
Рясны. Stria. (StJructura toga(e).

98 Рясную, фалдую. Strio :as //

C
Ca
Садъ. Pomarium. Pometum.
Садовнйкъ. Putator. Arborator. Frondator.
Садно. Attritus.
Сажа. Fu[l]igo.
Сажавка. Piscina.
Сажавчаный. Piscinalis. Piscinarius.
Сбжь рыбный. Vifujarium. Seruaculum

piscium.
Сажень. Passus tricubitus.

Сажду. Planto. Sero. Pono fs]u[r]culos.
Сажденїе щепъ. Satio. Satus :us.

Сбкъ. сѣть. Rete. Reticulum.
Сакра. Diploma pontificis approba(n)s

episcopum.
Сакраментъ. Sacramentum. Eucharistia.

Салямандра звѣрбкъ во огни живущій.
Salamandra stellata.

Сёля илй дворъ. Oecus. Aula exedra

amplissima.
Салата. Lactuca crispa. Rotunda.

Салѣтра. Nitrum. Salnitrum.

Салѣтрный. Nitrosus.
Сймъ. Ipse. Solus. Vnus.
Сама. Ipsa.
Самецъ. Vir. Masculus.
Самйца. Fa(e)mina.
Самовластіе. Liberum arbitrum. Libera

uoluntas.
Самовластный. Liberi arbitrii uir.

Voluntarius. Vltroneus. Spontaneus.
Gratuitus. Phileleutherus.

Самовблствую. Liberum est mihi. Habeo
in mea potestate.

Самовблный. Liber. Immunis. Sui iuris
homo.

Самовблїе. Libertas. Licentia.
Immunitas.

Самодѣанъ. Per se ipsum factus. Natiuus.
A natura progenitus.

Самокупецъ. Monopola.
Самокупство. Monopolium.
Самолюбіе. Amor proprius. Philautia.

Самомнѣніе. Propria opinio.
Самопасъ. Soliuagus. Sine custode.
Саморбднѣ. Suapte natura.
Самохбтный. Spontaneus.
Самочинні'къ. Sui arbitri petulans.
Самочгінїе. Petulantia. Dissolutio. Inso¬

lentia.
Самоугбдный. Genio suo indulgens.

Propriis commodis seruiens. Contem[p]tor.
Contumax.

Сандалїа8. Crepida(e). Ocrea(e).
Сани. Trahfejae. Trahula.
Санный путь. Via niuosa илй niualis.

Сапаю. Halo naribus. Fremo. Musso.

Сапбнїе. Fremitus.
Сапбгъ. Calceus. Ocrea(e).
Сапогошвецъ. Sutor. Calceolarius. Cali¬

garius.
Сапожникъ. то(ж).

1 В оригіналі перші три літери
латинські (Spr-).

2 Помилка, треба Куропатва, пор.
Р&бка:... Куропйтва, Бер., ПО.

8 Літера н в оригіналі латинська (п).
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Сапожный. Sutorius.
Саракини. Turca(e). Sarac(a)eni.
Сардоній кймень. Sardonix.
Саркаю. Sorbeo.
Сарканїе. Sorbitio.
Сасъ. Saxo :onis.
Саскал зємла. Saxonia.

Сатанги Satanas. Contrarius. Aduersa-
rius.

Сатиръ. Satyrus. Semihomo.
Св

'

Сваръ. Rixa.
Сварюсд. Rixor. Iurgo.
Сварливый. Rixosus. Litigiosus.
Свекръ. Socer. Socerus. Socrus.

Свердель. Terebra. Terebellum.

Свєрщь. Gryllus. Trixallis.

Сверѣпъ. Ferus. Atrax. Trux. Truculentus.
99 Све-//

Сверйпство. Feritas. S[a]euitia. Gru-
delitas.

Сверѣпѣю. Slajeuio. Ferus fio. Ferocio.

Свйный. Suarius. Porculator. Porculator[!].
Свинарь. Suarius.

СвинарнА. Suile. Hara.
СвинаА кожа. Corium suillum.
Свиное стйдо. Grex porcorum.
СвинаА вошь. Cicuta.
Свинка. fSJucula. Porcula. -

Свинїа. Sus :is. Porca. Scopha.
Свинїа морскад. Delphinus. Delphin.
Свйстъ. Sibilus.
Свгітокъ. S[c]hedula. Papirus contorta.

Свиш$. Insibilo. Sibilo. Siphil©.
Свйщь стрѣла. Sagitta sibilans.
Свобода. Arbitrium. Ingenuitas. Libertas.
Свободный. Ingenuus. Arbitrarius.
Свободнѣ. Spontd. Libere. Ingenue.
Свобождаю. Libero. Vindico aliquem in

libertatem. Eximo uinculis.

Свобожденіе. Liberatio. Absolutio.

Свободитєль. Liberator. Assertor. Vindex.

Свобожденъ. Libertinus. Exlibertus.

Своеіплеменйтый]1 *. Naturalis. Natiuus.
Своечйнникъ. зрй Самочйнникъ. Illex.

Exlex.
Свбзникъ илй снузникъ. Vector.
Свои. Suus. Proprius. Domesticus.

Свойственный. Proprius. Peculiaris. Sin¬

gularis. Innatus.

Своиственнѣ. Proprie.
Свойство. Proprietas. Virtus. Natura.

Свбрекъ. Cardo curulis.
Свозникъ юбозный. Castrametator. Ite(m)

ostiensis.

Свѣдѣніе. Scientia. Cognitio. Ite(m)
testimonium.

Свѣдѣтель. Testis. Superstes.
Свѣдѣтелство. Testimonium. Testatio.

Testificatio.

Свѣдѣтелное писаніе. Li[t]terae
testimoniales.

Свѣдѣтелствую. Testor. Perhibeo
testimonium.

Свѣдѣтель. Scius. Gnarus. Cognitor.

Свѣмъ. Scio. Notum mihi est. Co(n)stat
mihi.

Свѣне. кромѣ. Sine. Absq(ue). Prlajeter.
Свѣнный. Separatus. Seiunctus.

Свѣрѣль. Fistula. Arundo.

Свѣряю. Cano fistula. Modulor.
Свѣтъ. Lux. Lumen. Splendor Nitor.

Iubar.
Свѣтйлникъ. Lampas :dis. Lucerna.

Lychnus.
Свѣтило. Lumen.
Свѣтлый. Lucidus. Rutilus. Luminosus.

Nitidus. Splendidus.
Свѣщй. Candela.
Свѣща лоевзА1. Candela sebacea.
Свѣтйлничный. свѣщный. Pertinens ad

candelam илй candelabrum.
Свѣчю. Colluceo. Pr(a)eluceo. Pra(e)fero

alicuius facem.
СвѢчюса. Illustor. Splendo. Niteo.

Fulgeo. Mico.
Свышше. Desuper. Ca(e)litus.
Связєнь. Vinctus. Incarceratus. Captiuus.
Связью. Vincio. Ligo. Caftjeno. Cons¬

tringo. Alligo.
Связую снопАї. Connecto manipulos.
Связую кнйги. Compingo. Glutino lib¬

ros.

СвязуюсА c кймъ. Colligor alicui.

Implicor.
.

Связйнїе в(ъ) жиждёні'и. Contignatio. Tra-

beafio.
Связазйнїе8. Vinctura. Nexio.
Святба. Sanctimonia. Sanctitas. Votum

monachorum.
Святйлище. Sanctuarium.
Свято. Festum. Festus dies. Ferla(e).
Святокрадецъ. Sacrilegus.

1 Пор. Своеплеменйтый: Прирбдный,

Бер., 111.

1 В оригіналі перші три літери латин*

ські (Іое).
8 Помилка, треба Связйнїе.
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Святокрадство. Sacrilegium.
Святокупство. Simonia.

юо Свято- //

Святокупецъ. Simoniacus.
Святый. Sanctus. Sacer. Religiosus.
Святынд, Sanctitas. Sanctuarium. Ara.

Eccla(e)sia.
Священный. Consecratus.
Священникъ. Sacerdos. Presbyter. Sacri¬

ficulus.

СвященнэА вода. Aqua lustralis.

Священїе. Sacratio. Sacrificatio.

Священство. Sacerdotium.

Священствую. Sacerdotio fungor. Sacer¬
dotem ago.

Ce,
Себѣ. Sibi.

Седмь. Septem. Septeni :orum.

Седмал часть. Septufnx] :gi[s].
Седмдесйтъ. Septuaginta. Septuageni.
Седмдесятъ кратъ. Septuagies.
Седмдесйтный. Septuagenarius. Septua¬

gesimus.
Седмдесятъ и девя(т). Vndeoctoginta.
Седмь кратъ. Septies.
Седмерйца. Septies. Septem.
Седмьмѣсячный. Septimensis.
Седмьнадесятъ. Septe[n]decim. Dece(m)

septen.
Седмь[на]десятый. Decimus septimus.
Седмь пѣнязей. As :assis.

Седмсотъ. Septi[n]genti. Septingenta.
Седмьсбтный. Septingentesimus. Septin¬

genarius.
Седмйца. Septimana. Hebdomada.
Седмыи. Septimus.
Седмичникъ. Hebdomadarius.
Секратъ. секрати. нбвый. Recens. Nouus.

Nouitius.

Селедецъ. Chalcis :dis. Halelx].
Селезенка1. Sadus. Salsamentariulm].
Orca.

Селеніе, селб. Villa. Rus. Tentorium.
Селб. Ager. Pra(e)dium. Campus.
Селникъ. Rusticus. Rudis. Simplex. Ru¬

dicula. Rusticanus.

Семидалъ. мука пшеничнад пре(д)няд.
Pollen :nis. Siligo.

Сенаторъ. Senator. Consiliarius.
Princeps.

1 Може, треба С&лед&нка, Сел&дян-
ка [?]. Salsugo [?]...

Сенаторскій. Senatorius.
Сенаторское мѣсто. Orchestra.

Сенаторскаго рода. Patritius.

Сервета. Mappula. Map[p]ella.
Серби. Sora[b]i :orum.

Сєрбскад зємлд. Serbia. Sorabia.
Сердце ми болитъ. Cordolium est mihi.

Сердце. Cor. Animus.

Сердце у звона. Plectrum. Malleus fer¬
reus in сатрапа penfsjilis.

Сердечный. Cordatus. Audax. Strenuus.

Сердакъ. Subucula. T[h]orax laneus.

Серпъ. Falx.

Сестра. Soror.

Сестричищь. Nepos ex sorore. Sororis filius.
Сестрйнный. Sororius.
Сестроубійца. Sororicida.
Си
Сикавка. Sipho .nis.
Сйкора. Parus. Parrus.
Сила. Virtus. Fortitudo. Vis. Robur.
Силный. Fortis. Robustus. Firmus. Po-

te(n)s. Validus.

Силнѣю. Rob[u]r accipio. Valesco.
Fortesco. Vigeo.

Сгілнѣ. Fortiter. Firmiter. Pra(e)[st]abi-
li[t]er. Valenter.

Сими. His. Istis.
Синюса1. Intendo neruos. Nixu[ri]o.

Comendo omnibus ne[ru]is.
Синета. Hyacinthus. Liuor.
Синій. Li[u]idus. Plumbeus color. S[u]gil-

latus.
Синюю2 * *. Liueo. Liuesco.

loi Сипли- //
Сиплгівый. Raucus. Raucisonus.
Сипота. Raucedo.

Сипѣю. Raucesco. Rauceo.

Сирин8. едвабъ. Sericum.
Сирйще. стома(х). Stomachlus]. Ventricu-

l(us).
Сирѣчь. то есть. Hoc est. ви(ж)дь

Licet. Scilicet. Nempe.
Ситарь. Cribrorum arfifex.
Ситбвіе. ситнйкъ. Iuncus. Scirpus.
Ситовый. Iunceus.
Ситовый, лычанъ. Iunceus funis.

Сйто рѣдкое. Cribrum farinarium.
Сито густбе. Cribrum pollinarium. Excus¬

sorium.

1
Потрібно силуюсь [?].

2 Помилка, треба синѣюсь [?].
8 Помилка, треба Сйрикъ; пор. Сйрикъ:

Едвабъ. Бер., 113.
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СИцє. Sic. Ita. Taliter. Eo modo.
Cie Hofc]. Id.
Ck
Сказаніе. Explicatio. Explanatio.

Interpretatio. Elucidatio. Enucleatio.
Declaratio. Commentum. Ite(m)
demonstratio.

Сказатель. Interpres. Explanator.
Commentator. Paraphrastes Monfsjtrator.

Сказую. Explico. Enodo. Explano. Inter¬
pretor. Ite(m) monstro. Ostendo.

Сказнь. позбвъ. Citatio. Accusatio.
Querela. Ite(m) poena. Castigatio.

Скачю. Salto. Salio. Saltito.
Скачю весело. Tripudio. Exfsjulto

laetitia.
Скаканіе. Saltatio. Saltatus.
Скаканіе игры. Ascoliasmus. Staticulus.
Скаканіе и толцанїє сє(р)дца. Palpitatio

cordis.
Скала. Rupes. Cautes. Cotes. Petra.

Saxum.

Скала высбкад. Scopulus. Rupes
scopulosa.

Скаліістый. Scopulosus. Saxeus. Petraeus.

Скалка.,Saxulum. Rfujpella.
Скаменѣлый. Lapideus. Saxosus.
Скарга. Accusatio.
Скаржусд. Conqueror de aliquo. Queror

iniuriam.
Сіківажнд1. щѣль. Rima. Fissura.

Scissura.

Скважнистый. Rimosus. Fissus. Scissus.
Скваръ. ґорячесть збытнад. A(e)stus.

Calor.

Скварюсд. A(e)stuo. Ferfujeo. Feruesco.

Скверна. Spurcities. Impuritas. P[o]llu-
tio. Sordes.

Сквернавый. Spurcus. Impurus.
Immundus. Pollutus.

Скверностяжаніе. Immundia acquisitio.
Скверню. Spurco. Inquilnjo. Contamino.

Conspurco. Sordido. Tetro :as.

Скворецъ2. Alauda.
Сквозѣ. Per. Trans.
Скиба рблнад. Stria.
СкИба хлѣба. Frustrum panis oblongum.
Скиннотворецъ. сѣннотворецъ. намето¬

дѣлатель. Tentfor]iorum opifex.
Скитаюсд. Vagor. Diuagor. Oberro.

Palor.
Скитаніе. Vagatio. Dfijuagatio.

1 Пор. Скважнь: Щілина..Бер., 114.
2 Потрібно сковрон&цъ, сковоронецъ [?].

СкИтникъ. Vagus. Diuagator. Erro. Ite(m)
pugil. Palestrita. Contefmjplator.

СкИтъ. Palfajestra spiritualis.
Складъ купецкій. Emporium.
Склангіемый. Proeliuis. Declinabilis. Inc¬

linabilis. Pron(us).
СкланяюсА. Inclinor. Propendeo.
Склепъ. Fornix. Testudo.
Склеплю. Concamero. Fornico.

Confornico.
Склєпенїє. Fornicatio. Exstructio for-

[nj icis.

Склепленый. Fornicatus. Testudineatus.
Склоненіе. Declinatio. Inclinatio uolun-

tatis. Propensio. Procliuitas. Proni-
tas.

Сковникъ. зрй Ковникъ.
102 Ско- //

Сковрада. Frixorium farreum.
Сковрадникъ. Frixum.
Скоктаніе. Titillatio. Titii lat(us). Scal¬

purigo.
Скоктаю. скокощу. ласкачу. Titillo.

Prolecto sensus. Blandior.

Скомлю. Nicto :is. Gannio. Histio.
Скомленїе. Gannitus. Histus. Gannitio.
Скомлйщій песъ. Nictaculus. Noctu lu-

fcj(us).
Сконанїе. Exodfijum uita(e). Exstremus

spf ijritus.
Скончаю. Finio uitam. Morior. Decedo.
Cedo fatis.

Скончаніе. Mors. Finis uita(e). Excess(us)
e uita(e).

Скопецъ. Eunuchus. Castratus.
Скопецъ баранъ. Veruex.
СкопИна. Caro uerufijcina.
Скопцевый. Verueceus.
Скоръ. Celer. Pra(e)properus. Pra(e)-

ceps. Citus.

Скорю. Festino. Propero. Pra(e)cipito.
Скоренїе. Festinatio. Pra(e)cipitatio. Pro¬

peratio.
Скорблю. A|n]gor. Solfljicitor. Angor me

afficit. Afflifgoj me. Solfljicitudo тё
conficit.

Скорбь. Anxietas. Solicitudo.
Скорбный. Anxi(us). Afflictus. M(a)estus.
Скорю. Cito. Velociter. Festind.
Скбрникъ. [зрц] Кбжникъ.
Скорпенный. латаный. Resarcitus.

Скорупа. Putamen. Cortex oui.

Скорупа Ґлинйная. Testa.
Скорупа зелвєй морски(х). Concha. Crusta.
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Скорупный. Testeus. Testaceus.
Скорупѣю. Festa obducor.
Скорупка. Testula.
Скотопитателникъ. Pastor. Pecuari(us).

Armentarius.
Скотопитателничєскїд пѣсни. Bucolica

:oru(m).
Скотъ. Pecus. Iumentum. Armentum.
Скотскій. Pecuarius. Pecorosus. Armen¬

tosus.

Скотокрадецъ. Abactor.

Скранїд. Tempora. Gfe]na(e) :arum.

Скрежетъ. Stridor.
Скрєжєщ^. Strideo Frendeo.

Скрежещутъ жабы. Coaxant rana(e).
Скренство. роптаніе хулноє. Murmuratio

malueola. Blas[p]ha(e)m[i]a.
Скрыжаль. Tabula. Tabella.

Скробанїє древа. Rasura surculi. Decor¬

ticatio.

Скробаный Rasilis.
Скробачка. Radula.
Скроблю рыбы. Desquamo pisces.
Скрбвъ. Tesaurus. Depositum.
СкрынА. Scrinium. Arca. Cista.

Скрынка. Arcula. Cistula. Scriniolum.

Скрыпаю. Stridorem edo. Strepo motu(m)
valuarum.

Скрыпаніе. Stridor. Strepitus ianua(e).
Скрыпаю на скрыпица(х). Rado chordas.

Скрыпйца. Fides. Lyra.
Скрыпокъ. Fidicen. Lyristes.
Скубу. Vello. Carpo lanam.

Скубєнїе. Vellicatio. V[u]lsura. Depilatio.
Скудель глйнаный збанъ. Vas fictile.

Скуд4лникъ. Figulus.
Скудєлничїй. Figlinus. Figularis.
Скудєлничєскоє торжєствб :ищє. Fig¬

linum forum.
Скудный. Inops. Egens. Egenus.

Indigens. Indig[ujs.
Скудость. Inopia. Egestas. Indigentia.

Defectus. Penuria. Inopia.
Скудно ми есть. Deest mihi. Deficit тё.

Скупнйкъ. Coemptor. Obsonator. Caupo.
Propola.

Скуплєнїе. Coemptio. Obsonat(us).
Скупую. Coemo. Commercor.

Скутъ. верхнее юдѣані'е или пла(х)та.
юз C[h]lamys // Penula. Tegeticula can¬

nabina.

Скутанїє. собраніе. Conglofbjatio. Coa-
ceruatio. Conglomeratio.

Сл

Слабѣю. Debillitor. Vacillo. Infirmor.
Слабость. Debilitas. Impotentia. Fragi¬

litas.
Слабое1. Languide. Infirmiter. Debiliter.
Слабый. Infirmus. Imbellis. Debilis. Laun-

guidus.
Слава. Gloria. Fama. Grorioflja. Adorea.
Славїй. Philomela. Luscinia. Acredula.

Aefojdon.
Славолюбіе. Amor gloria(e).
Славословіе. Laudes. Encomium. Prae¬

conium. Decantatio.
Славлю. Pra(e)dico. Celebro. Magnifico.

Nobilito.
Слагаю. Compono. Construo. Coagmento
Слагаю рйзу. Complico uestem.
Слагаю гордость. Exuo arrogantiam. Com¬

primo animos.
Слагаю руцѣ. Tendo ad ca(e)lum manus.

Слагаю санъ. Abdico dignitatefm]. Re-
nuncio dignitati. Depono dignitatem.

Слагаю c когб. Abrogo alicui dignitatem.
Demoueo aliquem dignitate.

СлагаюсА c кѣ(м) на что. Do
symbolum. Contribuo pecuniam. Confero in
commune.

СлагаюсА мечемъ. Excipio ictus gladio.
Слагаю вин£ на когб. Vefrtjo culpa(m)

finj alium. Transfero in alium crimen.
Coniicio culpam in alium.

Слаганїе ргізъ. Plicatura. Compositura
vestis.

Слаганїе достоинства. Depositio
dignitatis.

Слаганїе обще. Compositio. Coacer[u]atio.
Слагателный. Plicatilis. Structilis.
Сладость. Dulcedo. Mellina :a(e).
Сладко. Dulciter. Dulce. Dulcissime.
Сладкїй. Dulcis. Pra(e)dulcis. Necta¬

reus. Mulsus. Musteus.

Сладотворю. Edulco. Indulco.
Сладко питїє. Melities. Promulsis.
Сладостный

Сладчѣю. Dulcesco.
Слана, серєнь. роса смерзлад. Pruina.
Сланость. Salsitudo. Salsugo.

Сланутокъ. yopofx) вареный илй ногутъ.
Pisum cornutum. Turcicum.

Сланый. Salsus. Pra(e)s[a]lsus. Salma-

cid(us).
Сласть. Voluptas. Delectatio. Iucundi-

tas. Delitium.
Сластолюбецъ. Voluptarius. Delicat(us).
Сластолюбіе. Amor uoluptatis.

1 Помилка треба Слабо.
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Сластолюблю. Voluptafe p(er)fundor.
Delector. Permulceor. Voluptor :aris.

Сласгнѣ. Delicate. Iucunde. Molliter.
Сластный. Voluptarius. Voluptabilis.
Сланутокъ1. квашеніе. Fermentum.
Слатйна. Salin(a)e. Salis fodina(e).
Слащь. зрй Сладкій.

Слива древо. Prunus.
Слива овбщь. Prunum.
Сливы оугорстїи. Pruna damascena.
Слижъ. Mustela fluuiatilis minima. Cobi-

tis fluuiatilis.
Слимакъ. Limax. Limaces. Cochlea

terrestris.
Слйна. Salifuja. Pituita tenuis.
Слинйвый. Saliuosus.
Слиню. Saliuo.

Слиногоръ. Siclismus [?].
Словакъ. Sclauus. Sclauinus. Slau(us).

Словєнскал зємла. Sclauonia.

Слово. Verbum. Dictum. Dictio. Ite(m)
numerus. Oratio Ratio. Modus.
Virtus.

Слово лати(н)ское злое. Barbarismus.
Словополбжникъ. Ratiocinator. Cal[c]ula-

to[r]. Supputator.
104 Слов- //,

Словопрѣрі е. Contentio uerbalis.
Argumentum.

Словотворю. сче(т) творю. Ad cal[cu]los
reuoco. Reposco ad aliquo rationem.

Словце. Vocula. Verbulum.
Словникъ. Nomenclator. Dictionarium.
Слогъ, -женїе. Symbolum. Syllaba грам¬

матическій.

Сложеніе. Symbolum. Contributio pecu-
ni(a)e. Compositio.

Слома. Stramen. Stramentum. Culmus.
Слбмяный. Stramentitius. Stramfijneus.
Слонъ. Elephas. Elephantus.
Слонова кбсть. Ebur.
Слоновад труба. Profbjoscis :dis.
Слбнїй. Elephantinfujs. Ite(m) eburneus.
Слононачблникъ Elephantorum mode¬

rator.

Слонце. Sol :is m.

Слонечный. Solaris.

Слугй. Seruus. Famulus.
Слугованїе. Ministerium. Obsequium. Mi¬

nistratio.

Служба. Seruitium. Famulatus.
Famulitium.

1 Пор. Слатунокъ: Кваіи&ньъ, Бер.,
116.

Служєбница. зрй Рабынл.
Службоначалникъ. Symposiarchus.

Thaliarchus.
Служу. Seruo. Famulor. Ministro.

Operam alicui nauo. Obsequium pra(e)sto.
Служеніе, зрй Слугованїе.
Слухъ. Auditus
СлухалнА. Auditorium.
Случай. Accidens. Casus.

Случай нуждный. Fatum.

СлучисА. Accid[i]t. зрй ПриключисА.
Слушаю. Audio. Attendo. Excipio uerba.

Pra(e)beo aurem.

Слушатель. Auditor. Ausculftjator.
Слуиіанїе. Auditio. Auscultatio.
Слыню. Floreo. Claresco. Innotesco.

Floresco.

СлѢма. бервнб. Trabs. Tignum.
Слѣпота. Ca(e)citas. Orfbjitas luminis.
Слѣпый. Ca(e)cus. Orfbajtfujs lumini¬

bus). Ca(e)catus.
Слѣпѣю. Caligo.
Слѣпѣніе. Caligatio. Luscio :onis.

Слю(з) зелїе. Malua. Malache.

Слю(з) лѣсный великій. Hibiscum. Hi-
biscus.

Слюзбвый. Maluaceus.
Слюзъ высокій полный. Асеа.

Слюсарь. Claustrarius artifex.
Сличенъ, скорченъ. Gibber. Gibberosus.

Gibbosus. Incuruat(us). Curuus.
См
Смажу. Frigo. Frictum reddo.
Смбженый. Frixus. Frictus.
Смакъ. Sapor.
Смакую. Sapio mihi. Gusto.
Смалецъ топленный. Adeps lifqjafus.
Смалецъ или гукъ1 смалцеваный. Adi-

pat(us).
Смаркбтины. Muccus. Pituita nasi.

Смаркаю. Muccum naribus traho.

Смаркбчь. Muccosus. Mucculentus.
Сматрйю. Aspicio. P(er)spicio. Lustro.

Intueor.

Смердю Fa(e)teo. Male oleo. Sordesco.
Puteo. Exsordesco. Sordeo.

Смердящїй. Fa(e)tidus. Sordidus. Puti¬
dus. Graue olens.

Смерть. Mors. Letum. Extinctio.

Смертелный. Mortalis. Letalis. Morti¬
ferus.

Смертный грѣхъ. Mortale. Letale. Capi-
tale crimen.
1 Помилка, треба тукъ.
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Смертонбсїе. P[e]stis. Pernicies.

Смертность. Mortalis.

Смерчь обласный1 дождевый. Iris :dis.
Nubes [p]luuiosa.

Сметбна. Flos lactis. Cremor. Pingue
lactis.

Смиреніе. Humilitas. Demissio animi.
Submissio.

105 Смире- //

Смире нный. Humilis. Demissus.

Смирителный. Conciliabitis. Amicabilis.

Смирйю. Humilio. Deprimo placatus.
Смирйюсд. Humilior. Submitto me alicui.
Смоква, фига. Ficus.
Смоква сухад. Carica. Arida ficus.

Смоковница. Ficulna arbor. Fici arbor.
Смоква лѣснад. Caprificus.
Смола. Pix. Malftjba.
Смоляный. Picinus. Piceus.

Смолянад пещь или і'ута. Picaria. Pl-
cearia.

Смолйръ. Pici[s]coctor.
Смолу палю. Pico.

Смолнйца или мазнйца. Vas axungia(e)
seruanda(e).

Смолный. Gummosus. Resinosus.
Смоленый. Picatus. Piceatus.
Смотръ. Perspecto. P(er)uiso.

Смотреніе. Inspectio. Prouidentia.

Смотреливъ. Prouidus. Consideratus.
Смотрєлйвнсо. Prouide. Circumspecftjfc.

Смотрйтєль. Spectator. Inspector. Prouisor.
Curator. Lustrator.

Смотрителнѣ. A(e)co[nojmice.
Dispensatorie.

Смущаю. Molesto. Contristo tnfereo
alicui molestiam. Consterno.

Смущаюсд. Ata(e)reo. M(a)erore confi"
cior. Angor dolore. Conturbor. In mfajesti-
tia sum.

Смущеніе. Tumultus.

Смущенникъ. Contristator.
Смыслъ. Ingenio. Ratio.
Смысленъ. Ingeniosus. Prudens. Ratioci-

nabilis.
Смычбкъ. Plectrum. Pecten.

Смышленіе. Excogitatio. Prudentia. Solflje-
[rjtia.
1 Помилка, треба Облакъ; пор. Смерчъ:

... бблакъ дождівный..., Бер., 117. Перші
п ять літер цього слова в оригіналі
латинські (oblas-).

Смышлйю. Consulto. Constituo in animo.
Voluo mente.

Смѣжаю. зрй Мжу.
Смѣлость, зрй Дерзновеніе.
Смѣлый. Animosus. Magnanimus. Confi¬

dens. Animatus bene.

Смиренномудріе. Humilis sapientia.
Humiliatio animi.

Смиренному(д)рствую. Humilia sapio.
Смѣхъ. Risus. Risio.
Смѣхъ смышленный или притвбрный.

Sardonius risus.

Смѣху достбиный. Ridiculus. Ridend(us).
R idiculari fujs.

Смѣшу. Concito. Fxcito. Moueo risum.
Commoueo cachinnos.

Смѣхотвбрецъ. Sannio. Risor. Arrisor.

Смѣхотвбрство. зрй Кощунство.
Смѣхословлю. зрй Блядословлю.
Смѣтный. Ridiculus. Subridialis.

Смѣшнѣ. Ridicule.
Смѣюсд. Rideo. Edo risum. Corrideo.
Смѣюсд збытнѣ. Cachinnor. Cfajchinno.

Смятеніе, зрй Смущеніе.
Снабдѣваю. Saluo. Saluum facio.
Снабдѣваюсд. Caueo. Vito. Euito. Fugio.

Снаслѣдникъ. Coh(a)eres : dis.
Снабдѣніе. Accusatio. Comparatio. Con

sectatio1.

Снаслѣдникъ. зрй Наслѣдникъ.
Снаслаждаюсд. Conuiuor. Comessor. De¬

licate uiuo.

Снизхожденїе. Condiscensus.
Снискиваю. Reperio. Adinuenio. Indago.
Снисканіе. Inuentio. Repertio, зрй При-

©брѣтеніе.
Снйт ми ca. Somnio aliquid. In somniis

uideo aliquid.
Снопъ. Manipulus. Merges : itis.
Сновидецъ. Somniator. Visor somnioru(m).
Сноха, сынова жена. Nurus.

Сну(з)никъ. ѣздный. Eques.
106 Сную//

Сную. Euoluo globum. F.ila conuoluta
d fi] duco.

Снѣгъ. Nix.

Снѣдь. Esca. Esus.

Снѣдаю. Iento. Ientaculum sum[o].
Снѣдб нїе. Ientaculum. Ientatio.

1 В оригіналі частину початку слова

написано кириличними літерами (-онс&-).
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Снѣжитъ. Ningit.
Снѣжный. Nilujeus. Niualis. Niuosus.
Со
Соболь Martes Scythica. Zebelfljinus. So-

bella.
Собство. Persona. Indiuiduum. Proprietas.

Hipostasis.
Собственный. Personalis. Hipostaticus.

Proprius.
Совершенный. Perfectus. Maturus.

Сова. Noctua. CicumfaJ или Cecuma. Cu¬
cuma.

Сова ложнад. пугачь. Bubo.
Совинный. Noctuinus.

Совокупляю. Coniugo.
Совѣсть. Conscientia.
Совѣсти дббрыд. Bene sibi conscius.
Совѣсти смущенныд. Scrupulosus.
Совѣсть или свѣсть. Scit.

Сокъ врежа1. Succus arboris.
Сокъ медовый. Melligo.Melligenus succ(us).
Сокъ винный. Fa(e)cula.

Сокъ вытлоченый. Succus expressus.
Соколъ. Falco .onis. Capys.
Соль. Sal. m.

Солєнїє. Salitura. Salsura.
'Сблнад жупа, зрй Слатина.
Солило. Salinum. Salillum. Salina.
Солнйкъ. Salinator.

Соленый. Sale conspersus. Salitus.

Солю. Sallio :is. Sale aspergo.
Сомнѣникъ. Incertus. Dubius opinator

Arbfijtratiuus.
Сомнѣніе. Dubitatio. A[m]big[u]itas.

Addubitatio. Ha(e)sitatio.
Сомнюса. Dubito. Ha(e)sito. Vereor.

Stupeo. Stupesco
Сонмъ во(д)ный. Concursus. Congressus

aquarum.
Сбпль. Stiria.
Сбпль пищалнад. Calamus. Canna. Tibia.
Сопецъ. Fistulator. Choraules. Subulo.

Tibicina.
Сопль прохбдный. Foramen latrin(a)e

или cloaca(e).

Сосецъ. Mamlmja. Vber.
Сосецъ у кравы. Ruma. Rum[i]s
Сосцемъ питаю, зрй Кормлю персми.
Сосна боровад. Pinaster.
Сосна сажденна. Pinus. Pinus satiua.

Сосна тучнад. Ta(e)da.

1 Помилка, треба дргва.

Соснина. Pinetum.

Сосноро(д)ный. Pinifer.
Сосновый. Pineus.
СоснбваА живица. Pinea resina.

Сосудъ древянъ. Vas ligneum.

Сосудъ скуделничь. Vas figuli num.
Составъ. Strues. Congeries. Aceruus.
Сотъ. Fauus.

Сотникъ. Centurio. Ordinis ductor.
Tribunus militum. Hipparchus.

Сбхль. сухій хворостъ, сущъ1. Pfujtamina
arborum.

Сочиво. Lens. Lenticula.
Сочйвный. Lenticularis.
Союзъ. Vinculum. Ligamen. Nexus.
Союзный. Constrictus. Connexus.
Cn

Спадаю. Cado. Ab alto delabor. Prolabor.

Спаденіе. Casus. Lapsus.
Спалєнїе. Exustio. Combustio.

Спаленый. Combustus. Cinefactus.
107 Спасъ//

Спасъ. Saluator. Seruator.
Спасаю. Saluo. Seruo.

Спасеный. Saluatus. Seruatus.
Спасбю что ското(м). Depasco.
Спинаю или востягаю. Collige. Constri(n)-

go.
Спинанїе. Colligatio.
Спйсницы. Pilani. Pilata(e) legiones.
Спйсъ военный. Materis. Pilum.

Спйсокъ. Conscriptio. Breuiarium.
Спйсую. Recognosco. Recenseo. Conscribo

exerc[i]tum.
Сплѣснѣлый. Mucidus. Mucorem contra-

he(n)s. Emucidus.
Сплю. Dormio. Somnum capio. Somno

pra(e)mor. Somnus me compl[ec]titur.
Сплю слабо. Interuigilo. Coryba[u]tio :as.

Спорида. тбистра2. Pera. Capsa. Bulga.

Sportula.
Спо(д). бесѣдный рядъ. Series. Ordo.

Спбдный. Qui subter est.
Сподница. Subligar. Pfejrizena.
Сподоблйю. Efficio dignum.
СподоблйюсА. Efficior dignus. Particeps fio.
Спона. зрй Пакость.

Споспѣшникъ. зрй Помомбщникъ1.
Споспѣшествую, зрй Помагаю.

1 Помилка, треба сушъ; пор. Сбхль:..,
сушъ..., Бер., 119.

2 Помилка, треба Спирида, тййстраі

пор. Спѵріда: Тайстра.., Бер., 120.
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Сподоблйюсд. Apto me. Comparo тё.
Способный. Accomodatus. Appositus.
Спроста. Simpliciter.
Спудей тіцалйвый во ученіи. Studiosus

litft]erarum amantissimus adolescens.

Спудъ, мѣра, корецъ. Corus. Medimnus.
Modius. Mensura.

Спустъ. Effusio laci.
Спустнад рѣка. Nauigabile flumen.
Спущаю. Demitto.
Спущаю лукъ. Demitto arcum. Retendo.

Laxo arcum.

Спущаю ставъ. Emitto. Edulcjo lacum.

Спущаю ком^ оуря(д). Delego. Demando

officiu(m) alicui.

Спущаю пса с(ъ) ланцуха. Soluo canem.

Спущаетъ мра(з). Remittit frigus.
Спущєнїе. Demissio.
Спыхаю. Detrudo.
Спѣваю. Cano. Occino. Canto. зрйСапШІо.

Modulor.

Спѣвакъ. зрй Пѣвецъ.
Спѣжь. A(e)s :ris caldarium. A(e)s

fusile. A(e)s campanum.
Спѣжарнд. Cella pen[n]aria. Penarium.

Pen(us).
Спѣхъ, зрй Поспѣхъ.
СпѢшюса. зрй ПоспѣшаюСА.

Спѣю. Proficio. Augesco.
Спѣаніе. Bonus successus. Profectus.

Processus.

Сплю- зрй Сплю.

Ср
Сражаю. Dimico. Luctor. Consero manus

cum hoste.

Сразумѣніе. Intelligentia. Cognitio.
Сразумѣваю. Intelligo. Cognosco. Coniicio.

Concipio.
Срамъ. Pudor. Verecundia. Rubor

Срамословіе. Spurcities sermonium Turpi¬
loquium.

СрамляюСА. Erubesco. Verecundor.
Afficior pudore. Habeo uerecundiam.

Срамный. Verecundus. Pudens. Pudicus.

Срачица. Indusium. Interula. Camisia.

Сребреннал гора. Argentifodina. Argen¬
taria.

Сребреникъ. Siclus. Stater argenteus.

Сребренный. Argenteus.
Сребро. Argentum.
Сребро живое илй ртуть. Argentum uiuum.
Сребро чйстоє. Argentum purum. Excoc¬

tum. Argennus.

Сребрйстый. Argentos(us). Arge(n)ta-
t(us). Inarentat(us)

108 Сребро-//
Среброиск)'сникъ. Argenti probator.
Сребролюбіе. Argenti cupiditas. Auaritia.

Среда. Medium.

Средный. Medius. Intermedius.
Среда. 4 де(н). Feria quarta. Dies Mercurij.
Сречєнїє. Conuentio. Pactum.
СрйщусА. Occuro. Obuiam procedo. Obui-

us sum alicui. Occurfsjo.
СрожусА. Sa(e)uio. Ferocio. (Grjasor.
Срока, креска. точка. Punctum. Instans.

Particula hora(e) ite(m).
Срѣтеніе. Occursus. Obuiatio. Obuiam

processio.

Срѣтатель. Occursor.

СрЙЩА. пострѣтъ. Incursus.
Срящаю и срѣтаю. то(ж) и срищусд
ССущіи. Lactens.
Ст
Ставъ. Stagnum.
Ставлю. Perpono. Pono. Defigo in (ojcu-

lis.
Стаговъ. Dolium. Labrum uinaticum.
Стадіонъ. Stadium. Jugerum polonicum.
Стадникъ конь. Admissarius. Emissari(us)

equus.
Стадникъ. вож(д)ь стада. Armenti rex.

Ductor grefgjis.
Сталь. Chalybs. Stomoma.
Сталю. Chalybe roboro.

Сталеный. Chalybe roboratus.

Сталость. Fa(e)rmitas. Firmitudo. Soliditas.
Stabilitas. Constantia animi.

Сталый. Constans. Firmus. P(er)seuerans.
Solidus.

Станъ. Status. Ordo.

Станищє. Stabulum. Statio. Mansio. Sta¬
bulatio.

Становлю что у себе. Propono mihi

aliquid. Propositum habeo. Decerno.
Становнйчїй. Epistathmus. Designator

hospitiorum.
Старецъ. Senex. Decrepitus. Grand(a)-

euus. Long(a)euus. Prouectus a(e)tate.
Старожйтный. Priscus. Vetustus.

Antiquas).
Старожйтность. Vetustas. Antiquitas.

Prisca uiuendi forma.

Старость. Senectus. Senium.

Старый вбинъ. Veteranus miles.

Старгізна. Veteramenta :orum.

СтарѣюсА. Senesco. Veterasco. Vetero.
Vetu[sjtesco.1 Помилка, треба Помощникъ.
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Старшій лѣты. Natu grandior. Senior.
Maior natu.

Старѣйшинство, зрй Первство.
Старѣйшій. Pra(e)fectus. Prelatus. Maior.
Стаанїє конское. Equile. Pr(a)esepe.
Ствєржаю. Corroboro. [AJffirmo.
Ствблїе. кропива. Vrtica.

Стебль. Frutex. Caules.

Стеблїе. Culmus или Coloma1.

Стєза. Semita. Callis.
Стенаніе. Gemitus.

Стеню. Gemo. Ingemisco.
Стенйщь. Gemebundus.

Степень. Gradus. Scalarum.

Стерпймый. Toleratu facilis.
Стеченіе. Sentina. Colluuies.
СтицаюсА. Confluo. Concurro.
Стлянїца 2

* *. Vitrum.

Стлйръ. Vitriarius. Vitrarius.
Стляный. Vitreus.

Стлаченный. Contritus. Concursus.
Стогна, улица, зрй Площадь.
Стогъ. Aceruus. Meta.
Стоглавный. Centiceps.
Стодола. Horreum. Farreum.

09 Столъ//
Стблъ. Mensa.

Столйръ. A[r]carius. A[r]carum [faber].
Столецъ. Sella. Trulla.
Столечный ґрадь. Vrbs regia.
Столица. Sedes honoris. Solium rega[l]e.

Sella c(a)esaris.
Столица судебнаА. Tribunal.
Стблникъ коронный. Dapifer. Structor

me(n)s(a)e.
Столовад и(з)ба. Triclinium.
Столовые нбги. Trapezophoros. Reposito-

riu(m).
Стократъ. Centies.

Стократный. Centuplex. Centuplus.
Centesimus.

Столпъ. Columna. Turris.
Стонбга. Tylus. Multipes. Onyscus.
Стонога морскал. Scolopendra.
Стончєкїй8. Tenuis. Subtilis.
Стопа ножнал. Planta. Imapedis.
Стопа и(з)озбраженнаА. Vestigium.
Сторукій. Cent im anus.

1 Потрібно Стеблїе или солбма. Culmus,
пор. Стеблїе.: Солома..., Бер., 121.

2 Пор. Сткл&нйца..., Бер., 121.
8 Помилка, треба Стонченный; пор.

Стонченный. Бер. 121.

Стбсъ древъ. Strues lignorum.
Стою. Sto.

Стою, (окрестъ. Sircumsto.

Стою при комъ. Adsto. Adsisto.
Стою здалеча. Longius absto.
Стоитъ оролбй. Horologium silet. Quiescit.

Non rotatur.
Стоитъ замнбго. Stat magno pretio. CoinV

stat nagni.
Страва, зрй Брашно.
Страва скотскад. Pabulum.
СтравуюСА. Victum mini comparo.
Страдалецъ, врй Борецъ.
С[т]раданїе. Passio. P(er)pessio.
Страдателный. Passiuus. Tolerans.
Страдателство. зрй Подвигъ.
Стр адалчествую, зрй ПодвизаюсА.
Страдовный медъ, или пластовый. Fauus

mellis.
Стражба. Vigilia(e). Custodia(e).

Excubiat).
Стражду. Patior. Sustineo. Perfero.

Tolero. Perpe[t]ior. Suffero.
Стра(ж). Excubitor. Pra(e)fectus vigilum.

Vigil. Custos.

Стра(ж)ница. Specula. Custodia.
Conspici lium.

Страна. Regio. Plaga. Ora. Districtus.
Страненъ. Peregrinus. Hospes. Aduena.
Страннопріимецъ. Hospitalis. Hospitum

amans.

Страннопрїимство. Hospitalitas.
Странноліббїе. Humanitas. Beneuolentia

erga aduenas или Liberalitas.
Страннолюбецъ. Human(us). Largus. Co-

m[e]s. Beneuolus.

Странный. Nouus. Inauditus. [Rjecens.
Admirabilis.

Странностражду. Nouita[t]e premor.
Turbor.

Страстный. Passibilis. Affectuosus.
Affectibus seruies.

Страсть. Passio. Affectus.

Страсти Хр(с)твы. Passio Domini lesu
Christi.

Страхъ. Horror. Terror. Formido.
Страхи нбщнїи. Lemures et(c).
Страшливий. Timidus. Formidolosus.
Страшный. Terribilis. Truculentus. Hor¬

ribilis. Horridus.
Страшйло. Terriculum. Formido.
Страшу. Timore afficio. Terreo. Incutio

terrorem. In metum traho.

Страшєнїе. Terrificatio. Terroris iniectio.
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Стрегу. Custodio. Excubias ago. Aduigilo.
Стрекало, зри Пострекало.
Стремглавъ. Surrum pedibus. Capite deor-

[s]um.
Стремленіе. Impetus. Incursus.

Praecipitatio.

Стремнина. Pra(e)cipitium. Pra(e)cipitatio.
Abruptu(m).

Строеніе. Dispensatio. Oeconomia. Rei
familiaris administratio. Gubernatio.

40 Строи- //
Строитель. Dispensator. Oeconomus.

Gubernator. Pater familias.

Стройтелный. Oeconom[ic]us. Dispensatiuus.
Стромнйтеленъ. Pra(e)ceps. Subitaneus.
Violentus.

Строю. Dispenso. Guberno. Administro.

Prouideo. Tutor. Rem familiarem curo.

Строи новый в(ъ) хожденіи и ©дѣяніи. For¬
ma habitus [uestis] nouus.

Стройный. Graficus. P(er)graphicus.
СтроюсА. Splendido. Vestitu utor. Optime

или splendide uestior. Vestior ad
habitum satrapa(e) alicuius.

Строптйвъ или стрбпотенъ. Peruers(us).
Discors. Dissonus. Dissentaneus.

Стропбтность. Peruersitas. Discordia. Dis¬
sonus.

Строчи©. Distincte. Diuisim. Notabiliter.
Punctatim. Comat im.

Ст[р]угъ. нбжь вб(з)ный1 2 3 * * *. Scalprum fabrile.

Стружу. Scalpo. Sculpo.
Стружйна. Ramentum corticis.

Струна у гуслей. Chorda. Fides. Neru(us)
Струпъ. Crusta. Crustula ulceris.

Струпы мелющїа8 во главѣ. Ach[o]res. Ма-

na(n)tia vlcera.

Струсъ. St[r]uthio. Afra auis.

Струсїй. Strutheus.

Стручецъ. ки(ст) помавалнад кухен(н)ад.
Cento. Penicillus. Peniculus.

СтруА. Torrens. Riuus. F[l]uentum8.

Стрѣтені'е. зрй Срѣтеніе.
Стрѣла. Sagitta. Telum. Spiculum. Iaculum.

Стрѣлйю з лука. Sagitto. Iaculor. Emitto
arcu sagittas.
1 Помилка, треба вд(с)ный; пор.

Стругъ: Восный нбжъ, Бер., 123.
2 Очевидно, треба текущія, пор. Acho-

res струпи текущій, ЛЛ.
3 Перед цим словом в оригіналі по¬

милково (з попередньої статті) написано

Peniculus, що й відзначив писар відповід¬
ним значком.

Стрѣляю с(ъ) дѣлъ. Tormentis strepitum
edo. Fulmino fistulis a(e)ris или ferreis.

Стрѣлецъ. Sagittarius. laculator.
Fistulator.

Стрѣлница. Campus iaculatorius. Palaria
:orum.

Стрыгу. Tondeo.

Стрыгу[т]сА. Tonsitur.

Стрый. Patru[u]s.
Стрыечный. Patruelis. Consob[r]inus.
Стрыжен'іе. Tonsura.

Стриженый. Tonsus.

Стрыхую или натыкаю мѣру. Mensuras
impletas a(e)quo.

Стрыхулецъ. Rutrum. Rutellum. Hostorium.
Студъ. зрй Срамъ Impudicitia. Inuerecun¬

dia.

Студодѣй. Impudens. Impudicus. Os[c]us.
Студодѣиство. Lasciuia. Impudentia.
Стужанїе. Infestatio. Molestat io. Moles¬

tia.

Стужаю. Infe[s]tor. Infesto. Inte[r]pello.
Onero. Vexo. Dente ca[n]ino rodo.

Стужателенъ. Acerbus. Molestus. Onero-

s(us).
Стужаю сй. Angor. Ma(e)reo. M(a)estitia

opprimor.
Стужєніє. Afflictio. Impedimentum. T[a]e-

diu(m).

Стужен'іе чрева, бѣгунка. Lienteria.
Profluuium. Resolutio alui alicuius liquida.

Стужу. Refrigero.
Стулйю уста. Comprimo os.

Стуленый. Coniuolus.

Стуракйна. топола зеленаА. Populus. Rom-

potinus.
Стуракйнный. Popule[us]. Populnus.

Populneus.

Стуракиноро(д)ный. Populifer.
Стуракинова масть. A(e)girinum.
Стуракиновый лѣсъ. Populetum.
Стяжаніе. Possessio. Comparatio.
Стяжатель. Possessor.
Стяжаю, зрй Набываю.
Стязанїє. Indagatio. S[ci]scitatio. Discep¬

tatio. Disputatio.
Стязую. Disputo. Inquiro. Sciscitor. Indago.

ІП Стязу- //
СтязуюсА. зри Словотворі.
СтязаюсА. что Стязую.
Стыдѣн'іе. зри Стоудъ.
СтыжусА. зри СрамлйюсА.
Стѣна древянал. Paries.
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Стѣна каменнаА или мУръ. Murus. Ма(е)піа.
Силлява Sil laba.

Су
Сугубсо. Duplicitur. induplo.
Сурубый. Duplex. Geminus.

Сугуботворю. Bipartior. Bifariam diuido.
Сугубопл бтный. Bicorpus.
Сударь, хустка. Sudarium. StrophifumJ lin-

teofljum.
Судба илй сУдъ. ludicium. Decretum. Iu

risdict io.

Судъ ббжїй. Tribunal vniuersale.
Extremum iudicium.

Судебный, iudicialis. lud icar ius.

Судный день. Dies extremus или iudicia¬
lis.

Судбвъ о)(т)реченїе. I[u]pis cessatio.

Сужду ludico.

Судище. Consistorium. Tribunal. Pr(a)efo-
riu(m).

Судїд. Iudex. A(e)stimator. Pensitator.
Pra(e)tor. Qu|aejsitor. Condemnator.

Суета. Vanitas. Futilitas, inanitas.

Суетный. Vanus. Inanis. Futilis. Euanidus.

Суетно). Inaniter. Ѵапё. Futiliter. Incas¬
sum.

Сулица. ощёпъ. Lan|cjea basta.

Сукно. Pannus. Pannum.

Сукбнница. Taberna pannorum.
Суконницство. Pafnjnifitium.
Суконникъ. Lanarius. Pannarius.

Сукмана. Vestis uilis. Tegillum.

Сумма, оглавленіе. Summarium. Breuia-

riu(m). Epitome. Compendium.
СумнюсА. Dubito. Addubito. Subdubito.

Сумнѣн іе. Dubium.

Сумнгітєль. Dubitator. Opinator. Dubius.

Сумракъ. Nebula. Tenebra(e).
Супъ ттица1. Vultur. Vulturio.

Супернгікъ. Aduersarius. Contrarius.

Супругъ, пара. Par.

Супругъ воловъ, зрй Пбра.
Сурма. Tibia.
Сурмачь. Auletes. Subilo. Flator.

Сусѣкъ. Cisterna. Puteus. Fossa. Fouea.
Сухва. родзинка. Astaphis :dis. Vua passa.
Сухъ. Aridus. Sfijccus. Torridus.
Сухад мылнА. Sfijccum balneum.
СухаА рыба. Piscis exsiccatus.

Сухорлявый. Strigosus homo.

Сухость. Sicci das. Ariditas.

Сухоты болѣзнь. Phthisis. Tabes.

1 Помилка, треба птица.

Сухоты имущїй. Tabidus. PhthifsiJc(us>.
Сухоты творйщїй. Tabificus.

Сухоты творю. Tabescere facio. Tabefacio.

Сухоты имймъ. Tabesco. Tabe laboro.

Сучецъ. Festuca. Puluisculus. Ramfujlus.
Сучило. Furnus.
Сушанйца. Caro infumata. Arichos f?J.

Сушу или бужу. Arefacio. Sicco.

Сушеніе. Siccatio.
Сущее. Essentiale. Verum.

Существо. Essentia. Substantia. Existe(n)tia
Существенный. Essentialis. Substa(n)tialis
Cx

Сходит&пный. Condescende! n|s. Descefn)-
dens.

Сходникъ. Speculator. Lustrator.

Схожду. Descendo.

Сцѣгло. стисло. Рагсё. Іеіипё. Агсіё.
'2Съ и
Съ. пргдлбгъ. Cum.

Събирателный. Collectiuus. Congregat i uus.

Съблазнъ. Scandalum. Offendiculum. Of¬
fensio.

Съблажнйю. зрй Блазню.
Съблюдаю. зрй Блюду e(t)c.
Съббрникъ. црвникъ. Ecclesiastes.

Съборный. Vniuersalis. Capitalis. Ecclesi¬
asticus.

Съборъ. Con[c]ilium. Synodus. Ecclesia.

Съверстникъ. Coa(e)taneus. Coa(e)uus.
fAJequalis rnihi.

Съвершенно). Р(егИес1ё. АЬэоІиІё. Exact£.

Съвершенный. Perfectus. Absolutus.

Съвершаю. Perficio. Perfectum reddo.

Съвершенство. Perfectio. Absolutio. Exactio.

Съвращен'іе c пути. Deuiatio. Aberratio.

Оьвокупленїе. Congregatio. Coitio. Conflu-
xio.

Сьвосхкшенїе. Raptus cum aliquo.
Съвышше. Desuper. Abinitio. Ca(e)litus.
Съвѣсть. Conscientia.

Съвѣтъ. Consilium. Consultatio.
Съвѣтую. Consulo aliquem. Adhibeo ali¬
quem ad consilium.

СъвѣщаваюсА1. Conspiro. Paciscor.

Съвѣтникъ. Suasor. Consuasor.
Съвѣщаю. Concilio :as. Ad concordiam

reuoco. Reconcilio. Pacifico.
Съвѣщан'іе. Conspiratio. Consultatio.

1 В оригіналі є сліди виправлення іэ
съвѣ щую.
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Съвѣтованіе. Porrectio consilii.
Оьгбенъ. скбрченый. Contractus. Incu-

ruat(us). Conuulsus.
Съглас'іе. Concordia. Concenfsjus. Vnani-

mitas. Consonantia.
Съгласный. Concors. Consentiens. Vnani-

mis. Consonus.

Съгласуюсд. Concordo. Conuenio.

Cohaereo.
Съглядатай. зрй Прелагатай.
Съглядаю. Perspi[clio. Perlustro.
Сьглаголанїе. Collocutio. Dialogus. Con-

dictamen. Colloquium. Alloquium.
Съглагблникъ. Collocutor. Practicus.

Съглаголую. Colloquor. Confabulor. Col¬

loquium facio cu(m) aliquo.
Сьгляданїє. Perlustratio. Perspectio.
Сьгнитїє. Putredo. Putrila[g]o.
Оьгнйтый. Putris. Putrefactus. Rancidus.

Pra(e)ran[ci]dus
Сьгнушєнїе. Abominatio. Fastidium.

Nauseola

СъгущаюсА. Congelo. Condenso.
Съдбмникъ. Aquilinus (?]. Vicinus.

Содержу. Complector. Amplector. Possi¬
deo.

Съдѣтель. зрй Зиждитель.

Содружество. Sodalitas. Familiaritas.
Contubernium. Collegium.

Сьєдиненїе. Vnio. Vnitas. Concordia.

Съединяю. Vnio. Coniungo. Copulo.
Съжимаю. виню1- Exprimo. Emedullo.

Elicio racemos.

Съжйтелница. Coniunx. Vxor.
Съжйтель. Cohabitator.
Оьжйтїє. Cohabitatio.

Съзади. A tergo. Post tergum.
Създані'е. зрй Жиждєнїє2 з.

Създатель. зрй Зиждгітель.
Сьзидаю. зрй Зижду.
Сьзєрцанїє. Contemplatio. Speculatio.

Inspectio.
Сьзєрцаю. Inspicio. Perspicio. Contemplor.

Considero.

Сьзрѣніе Maturitas.

Сьимѣтелство. Commune duobus bon|or|um
possessio e(t)c.

1 Можливо, треба вино, пор. Сожйхъ

ероздъ въ чашу ..., Бер., 127.
2 В оригіналі над літерою ж маемо

відповідний значок о, а на березі рукопису з

з таким же значком, що вказує на

варіантність, однак у реєстрі маємо тільки
Жижд&нї&.

Ськлащенїе. Conturbatio. Confusio.

Съклащенный. засмущенный. Confusus.
Conturbatus.

Съключаю. Claudo. Occludo. Obsero :as.

Operio. Oppilo.
нзСъклю- H

Сьключенїе. Clausio. Occlusio. Obseratio.

Съкрбвище. Thesaurus.

Съкращаю Abbreuio. Decur[t]o. Curto.

Съкращені'е. Abbreuatio. Compe(n)dium.
Съкровище народное. A(e)rarium publi¬

cum. Gaza.

Съкрбвище царское. Fiscus.

Съкрбвище народное f?J. Cimeliarchion.

Gazophilacium.
Съкровищую. Thelsjaurizo. Colligo thesau-

ru(m).
Съкрбвищный. Thesaurarius.

Съкрбвище расточаю. Aerarium exhaurio.

Съкрбвищникъ. Qua(e)storius. Fiscalis. Fis-
carius.

Съкрушаю. Contero. Confringo. Co(m)mi-
nuo.

Съкрушен'іе. Contritio.

Съматрйю. зрй Созерцаю.
Съменшаю. Vilipendo. Contemno. Diminuo.

СънаслаждаюсА. Comessor. Conuiuo lau-

,te. Voluptate fruor.

Сънмище. Turba. Populus. Frequentia.
Сьсобщєнїє. Participatio. Communicatio.

Commertium. Consorcium.

Съперникъ. зрй Суперникъ.
Сьплєтєнїе. Connexus. Contextus. Compli¬

catura.
Съплѣтаю. Conte(xjo. Plecto.

Съпоборникъ. Patronus. Deffjensor.
Съпоспѣшествую. Simul tueor. Adiuuo.

Subuenio.

Съпоспѣшникъ. Coadiutor.

Съпреди A fronte.

Съприставаю. In catalogum adscribo. In
album refero. In numeru(m) coadapto.

Съпротйвоположен'іе. Contrapositio.
Съпротйвора(з)нство. Contradistinctio.

Съпротивосйлный. Par fortudine. Ae¬
qualis uiribus.

Сьпротивостоанїе. Resistentia.
Repugnantia

Сьпротивоподвизанїе. Contrariu(m).
Certamen. Pugna.

Съпружница. зрй Супружница.
Сьпрятанїе. Comitas. Supellex.
Съпрятаю. Cicuro. Domo. Contraho. Rep¬

rimo.
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Съпрятаюсд. Caueo. Deuito. Animaduerftjo.
Съпрятаваю. то(ж) что и С(ъ)прятйю.
Съпрятую. Seruo Condo. Recondo.

Съправнйю. Complano. Co(a)equo.
Съражаю. Manus cu(m) hoste luctor. Pug¬

no. Dimico.

Оьразсуждєнїе. Diiudicatio. Consideratio.

Съразумѣваю. Cognosco. Intelligo. P(er)-

cipio.
Оьразумѣніе. Intelligentia. Cognitio.

Perceptio.
Съсканный. Contortus. Conuolfujtus.
Съставлйю. Formo. Conficio. Facio. Com¬

pono.
Оьставленїе. Formatio. Compositio.
Съставъ. Persona. Hypostasis. Ite(m) ele¬

mentum
Съставъ в(ъ) членовїа(х). Artus. Membrum.
Състоан'іе. Constitutio. Ligamen. Copula.

Vnitio.
Оьстраданїе. Compassio. Condolentia.

Commiseratio.1
Състражду. Compatior. Condoleo.

Състроені'е. Correctio. Confectio. Prae¬
paratio.

Състройю. Cofajedifico. Construo. Ite(m)
condio.

Състязані'е. Disputatio. Conlcjertatio.
Състязуюсд. Disputo. Co(n)tendo. Con¬

certo.

Оьтворр.нїе. Creatura. Plasmatio. Res crea-

ta(e).
Оьтворитель. Creator. Procreator.

Conditor. Sator. Factor.

Сътворйю. Creo. Plasmo. Condo. Procreo.

Сътворйтелный. Creabilis.

Сьтеченїе. Confluxus. Conuentus.

Сьсуждєнїе. Coa(e)quatio. Collatio.

Съсужду2 *. Consideo.
Съсѣден'іе. Consessio.

4Съсѣ-//

Съсѣцаю. зрй Сокрушаю яли Concido.

Съумиренный. Pacificatus. Modest(us). Pa¬

camus).

Оьустроенїе. зрй Состроенїе. Condime(n)-
tum.

Съустрайю. Conficio. P(er)ficio.
Сьхожденїе. Condescensio.
Съхранйю. зрй Храню.

1 Слово помилково написане в кінці
наступної статті.

2 Помилка, треба Съсужду, пор. Със^ж-

ду: Вкупѣ (Ѣжу..., Бер., 129.

Съчвтовйюса. Adnumeror in ordinem
alicuius. Consocior. Socio cu(m) aliquo
studium.

Съчинйю. Coapto. Accomfmjodo. Apto.
Applico.

Съчислені'е. Connumeratio. Computatio.
Съчитаю. Computo. Connumero Calculum

pono. Dedico, зрй Считаю.
Съчтані'е1. Consortium. Coadunatio.

Съшественні'къ. Conuiator. Comes.

Съсобвязую. Ligo. Alligo. Constringo.
Сьсоруженїе. A(e)dificium. Effectio.
Сы
Сый. Qui est. Existens.
Сынъ. Filius. Natus. Gnatus.
Сынокъ. Filiolus.
Сынова. Nurus.

Сыновица. Neptis ex fratre.

Сыновецъ. Nepos ex frat[r]e.
Сыновный. Filialis.
Сыновство. Filiatio.

Сыноположені е. Adoptatio in filium.

Сыплю греблю. Aggero. Efxjstruo
cumulum. Duco uallum.

Сыплю копцы. Pango terminos.
Сыръ. Caseus.
Сырникъ. Caseale. Casearia taberna.
Сырный. Caseosus. Caseatus.

Сыръ творю. Lac coagulo in caseum.

Сырватка. Serum lactis.

Сырватчаный. Serosus Lac serosum.

Сыриско. Coagulum.
Сытость. Pinguedo. Satietas. Saturatio.

Сытый. Satur. Satfurjatus.
Сѣверъ. Aquilo. Boreas. Septentrio.
Сѣверный, полунощный. Aquilonaris. Sep-

te(n)trionalis.
Сѣдалище. Cathedra. Sedile. Sedes. So-

liu(m).
Сѣдина. Canities. Cani orum. Canitudo.
Сѣж^. Sedeo. Insideo.
Сѣж£ подле когб. Assideo alicui. Accumbo.
Сѣдитъ кокошь на яица(х) Incubat ouis

gallina.
Сѣжу у стола. Accumbo. Accubo me(n)-

(s]a(e).

Сѣден'іе. Sessio.

Сѣдѣніе подле когб. Assessio.
Сѣдѣніе у стола. Accubatio.
Сѣдйтель. Sedentarius. Sellariolus.

Сѣмсо. сюды. Huc.

1 Пор. Съчтбніе.: Поровна(н)г..., Бер.,
130.
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Сѣнный. Vmbrosus. Tenebrosus. Opacus.
Vmbratilis.

СѢма. Semen.

Сѣнь. тѣнь. Vmbra. Tentorium.
Сѣнбвнѣ. Subtiliter. Opace.
Сѣннотворецъ. зрй Скиннотвбрецъ.
Сѣннопишу. Adumbro. Pingo.
Сѣнбвникъ. Ludorum confector. Factor.

Сѣть. Rete. Retis. Cassis, зрй Мрежа.
Сѣть звѣрей. Rete animalium.
Сѣтный рабъ. Emptus seruus. Manceps.
Сѣтованіе. Fletus. Gemitus. Suspirum.

Сѣтовбнное1*молчбнїе. навйшшее молчб-
_ -[ нїе. Altissimum silentium.

Сѣтую. Lachrymor. Fieo. Ploro. Gemito.
Suspiro.

Сѣчь. Ca(e)des. Clades. Plaga.

Сѣк|. Ca(e)do.
Сѣченіе, зрй Раздбръ.
Сѣчиво. Securis. Ascia. Dolabra.

Сѣю Sero. Semino. Spargo semen.

Сѣбніе. Seminatio.
Ca
Ca. Se.

1БТ//
Табакъ. Hyosciamus. Nicotiana

hyosciamus.

Тбборъ вбиновъ. Carrago rinis. Gonis.
Таже. Postea. Deinceps. Posthac.

Тбина. Misterium. Arcanum.
Таинникъ. Secretarius.
Таинственникъ. Sacerdos. Mista.
Таинство. Sacerdotium. Functio sacerdo¬

tii.
Таинъ. Mysticus. Symbolicus. Typicus.
Тайнѣ. Mystice. Simbolice.

Тайстра. зрй Пара1.
Тайстра ловцевъ. Sacciperium.
Такъ. Sic. Ita. Taliter.
Такбвъ. Talis. Istiusmodi. Eiusmodi.

Такъ ли. Sicfcjine Itane.
Тактъ. Percussio numeroru(m) in cantu.

Тбкть даю. Modulate canentes modifico.
Талбнтъ. Talentum.

Таляръ. Nummus argenteus maximus.
Talerus.

Талеръ. Quadra. Orbis.
Тамо и овамо. Huc e(t) illuc.

Таможде. Ibidem. In eodem loco.

Танцую. Choreas duco.
Тбнецъ. Saltatorius orbis.
Танєчница Saltatrix. Saltatricula.

Танечница мѣсто. Choragium.
Танечникъ. Saltator. Choreutes.
Танїй. Vilis. Peruilis.

Танѣю. Vilesco. Vilipendeo. Minoris

a(e)stimo.
Тбность. Vilitas annona(e).

Таранъ военный. Aries. Machina bellica.

1 Помилка, треба Пйра.

Таранбмъ бїю. Arieto in portas.
Тбсма. Zona ex lana. Licium. Linium.
Тать. Fur. Furunculus.
Тать велїй. Trifur. Trifurcifer.
Тать сокрбвищь народны(х). Peculator.

Depeculator.
Тать c лицемъ. Autophorus. Fur ma[nij-

festari(us).
Татба Furtum.

ТатарскаА зємла. Scythia. Tartaria.
Татарское зелїе. Acorus. Acorum. Carex.
Татарйнъ. Scythes. Scytha. Sarmata pas¬

tus a(e)quo.
Татры горы. Carpatus mons.

Тачаю. Voluo. Voluto. Superuoluo.
ТачаюсА. Superuolutor.
Тачка. Vehiculum trusatile. Vectabulum.
Serraculum.

Таче. Postea. Ita.
Таю. Liquesco. Euanesco. Tabesco.
Тающїй Tabidus.

Таю. Occulto. Celo.
ТаюсА. Delitesco. Priuato loco oblitesco.
Таяжде. Eadem. Par.
Tb

Тварь, зрй Сотвореніе3.
Тварбгъ. Lac coaugulatum duriusculum.

Твердо. Firmamentu(m). Solidamentum.
Stabilimentum.

Твердость. Durities. Duritas. Duramen.

Твердовласый. Hircipilus. Solox pecus.
Твердокожій. Duricorius. Duracinus.

1 Пор. Ctmnoe молчйніъ: Навышшея

молча(н)е, Бер., 131.
3 В оригіналі перші три літери

латинські (Sot-).
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Твердоустый. Tenax. Effrenatus. Frenos

respuens.
Твердовыиный. Dur(a)e ceruitis.

Твердъ. Durus. Solidus. Adamantinus.

Твердѣю. Duresco. Induresco.

Твержа. Turris. Propugnaculum. Muni¬
tio. Pra(e)sidium.

Твой. Tuus.

Твореніе, зрй Сотвореніе.
Творецъ, зрй Сотворйтель.
Творю, зрй Сотворйю.
Творйло. Forma casearia.

Нб Теку//
Теку. Mano. Fluo. Scateo. Profluo.

Тєнєто. зрй Сѣть.

Тєнкїй. Tenuis. Pertenuis. Subtilis.

Тенкость Tenuitas. Subtilitas.

Тенчѣю. Tenuor. Extenuor. Teneresco.
Терзаю. Vello. Euello. Eruo. Explanto.
Тєрние. Spina. Dumus. Rubus.

Терновый. Spinosus. Spinifer.
Терпѣніе. Patientia A(e)quanimitas. To¬

lerantia.
Терпеливый. Patiens. Perseuerans.

Passibilis.

Терплю. Patior. Perpetior. Fero. Tolero.

Ти

Тимѣніе. Lutum. Ca(e)num. Limus.
Тйна. то(ж).
ТимЬнный. Lutosus. Palustris. Ca(e)nosus.

Тирїака. Tberiaca.
Тисарь. Arcarius. Arcaru(m) faber.
Тйска. праса. Pra(e)lum. Torcula.
Тйсну. Premo. Exprimo.
Ги Torcularium calcator.
Тйтла. Titulus.
Тгітляный. Titularis.

Тйсящникъ. Chiliarcha.

Тисяща. Milflje. Chilias rdis.

Тисящократъ. Millies.
Тйсящный. Milliarius. Millesimus.
Тйхїй. Modestus. Humilis. Mitis. Mansfuje-

tus.
Тихость. Mansuetudo. Placiditas.

Тишина. Tranquilfijtfas].
Tk
Ткачь. Tefxjtor. Gerdius.
Ткачка. Textrix. Textricula.

Ткачевнд. Textrina. Textrinum.
Ткацство. Ars texendi.
Ткацкій. Textrinus. Textorius.
Тканый. Textilis.

Тканйца. Anadema. Rtejdimiculum. Cri-
nile.

Тканїе. Textus.

Тку. Texo. Facio telam. Contexo.

Тл,
Тленїе. зрй

Тлю. Corrumpo. Consumo. Destruo.

Тлѣнный. Corruptibilis. Corruptus.
Тлумокъ. Sarcina. Vidulus. Viatoru(m)

saccus.

Tm
Тма. Mille. Millia. Decem miriades.
To
T6. Hoc. Id. Illud.
Тоболецъ. торба. Pera. Sitartia.
Тогда. Tunc. Eo tempore.

Тоземецъ. Habitator. Inhabitator.

Токарь. Tornator. Diatretarius.

Токарство. Toreutice.
Токарское долото. Tornus.

Токарское вретєнб. Mamphur.
Токмо». TantufmJ. Solum. Du[m] taxat.
Токмина. Planicies.
Токъ. Canalis. Aqualis. Colluuiarium.

Canaliculus.
Толкованіе, зрй Сказаніе.

Толкую, зрй Сказую.
Толикбщи. Toties.
Толма. Tantum. Adeo.
Толпа, купа. Turba. Conuentus. Concl-

liu(m). Cohors. Caterua.
Толща, соборъ, то(ж).
Томлю. Fatigo. Lasso. Defatigo.
Томлюса. Lfasjsesco. Defatigor.
Томйтель. Tyrannus. Cruciator.

Томителство. Tyrannis. Crudelitas.

Тону. Mergor. Submergor.
Тоненїе. Descensus in profundum aqua(e).
Топазъ камень. Topazius.
Топлю. Mergo. Submergo.

П7Топнѣ- //
Топнѣю. Liquesco. Tabesco. Intabesco

Топненїе. Liquefactio. Liquatio.
ТопблА. зрй Стуракина1.
Топотъ, туптанїе. Crepitus pedum.
Топырйско. Manubrium. Capistrum.
Топыриско имѣющій. Ansatus.

Торгаю, зрй Терзаю.
Торгую. Licitor. Liceor. Nundior.

Торгованїе. Licitatio.

1 В оригіналі частину слова написано

латинськими літерами (Sturaki-).
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Торжествб. Solennitas. Panegyris.
Nundinae. Mercatus. Conuentus.

Торжище. Forum. Locus negociationis.
Торжникъ. Licitator.
Тбржищный. Forensis.
Точенъ, подобенъ равенъ Similis. Par.

A(e)qualis.
Точйло. Torcular. E[tjia(m) altare.

Точю. Torno as. Detorno. Globo. Tudi¬
culo.

Точю. Prolmjo uinluj(m). Doli©. Emitto
uinum e dolio.

Тбщъ. Vacuus. Inanis. Vanus.
Тошно. Diligenter. Studiose.
Тогігь. посохъ. же(з)лъ
Тр
Трава. Gramen.

Травникъ, сѣножа(т). Pratum.

Травный. Gramineus. Pascualis.

Трачь. Serrarius. Tritor lignorum.

Требенный. Castratus. Spado. Cantherius.

Требище. JO]f fertorium. Altarium. Ara.

Треба, жертва. IHJostia. Vi[c]tima. Obla¬
tio.

Требованіе. Necessitas. Opus.

Требую. Elgjeo. Indigeo. Opus habeo.

Требѣ е(ст). Oportet Necesse est. Opus
est. Expedit mihi.

Треволненіе. Trium fluctuum conuersus.

Трегубо. Tripliciter TripafrtJito. Tri¬
farie.

Трегубый. Triplex. Trinus. Tergeminus.
Трегубствую. Triplico Tripartior.

Tripliciter diuido. Trifariam distinguo.
Трє(з)влюсА. Sobrius sum.

Тре(з)вый. Sobrius.

Трє(з)вость. Sobrietas.

Трепетаніе. Horror. Strepitus. Plangor
alarum.

Трепетъ. Formido. Horror.

Трепещу. Horreo Tremo. Formido.
Horresco.

Трепулный. Trium obolorum. Vilis. Minimi

pretij.
Тресавица. Tremor.

Тресна. ланцушбкъ. Structura toga(e).
Тресноватый. Strkicjtus.
Третій надєсять. Tredecimus.

Трибухъ. Stomachus. Venter.

ТриверхнІА1 основы. Triplex tabularum.

1
Помилка, треба Трив&рстніь пор.

Тривьрстныь основы въ трйзнищ(и)...,
Бер., 133.

Тридесять лѣ(т). Tricennium.

Тридесйтный. Tricesim(us). Trigesimus.
Tricenarius.

Тридесять кратъ. Tricies.

Тридесять девять. Vndequadraginta.
Тридесять. Triginta Terdeni

Tpri дни Triduum.

Три лѣта. Triennium. Trieteris. Trimat(us).
Трилѣтный. Trimus. Trimulus. Triennis.

Трилйстный. Trifolium.

Трйзникъ. Pugil. Gladiator.

Трйзнище. мѣсто поеди(н)ка. Arena

[EJphebeu(m).
Тризнополбжникъ. Gladiatorum princeps.
Три краты. Ter. Tribus vicibus.

Трикрбвникъ. Ca(e)naculum. In tertio

tabulato.

Троскбтъ. Herba. Ite(m) plantago.
Трбсть. Arundo. Calamus.

Трбстный. Arundinosus.
Труба. Tuba. Buccina.

Труба военнал. Classifcjum buccinum.
Трубный звукъ. Clangor. Fremitus tu¬

barium].
Трублю. Cano tuba. Buccino. Occino.

Dosonum tuba.

Трублю на трєвбгу. Cano clljassicum.

Трублю на ©(т)врать. Receptui cano.

Трублю на молчанїе. Classico facio si-

lentiu(m).
Трубачь. Tubicen. Buccinator.

118 Труб- //

Трубка папѣроваА. Cucullus.

Трудъ Labor1. Labos. Opera.
Трудолюбе(з)ный. Operosus. Laboriosus.

Sedulus.

Трудолюбіе Operositas. Assiduitas laboris.

Трудный. Arduus. Difficilis.

ТруждаюсА. Laboro Sudo. Suspicio la¬

bores Impendo laborem. Opfejror.
Operam nauo.

Тружду. Fatigo. Onus. Laborem impono
alicui. Initio.

Труждуca. то(ж) что и Груждаюсл.
Трупъ. Cadauer. Corpus anima cassum.

Трупїе лице. Cadauerosa facies.

Трусъ. Motus terra(e). Concussio Con-

qua[ssa]tio.
Трутень. Tfajbanus.
Трутгізна. Toxicum. Venenum.

Tpyio. Venenum alicui pra(e)beo. Neco.

Tollo. Occido veneno.

1 Перша літера в оригіналі кирилична
(Л).
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Трѣсновен іе. Fulmen. Ignis ca(e)lestis.
Трѣщйца. тупалнд. Sabanum. Inuoluc-

rum.

ту
Tyra. Ta(e)dium. Fastidium.

Тужду. T(a)edet me.

Туждь. Alienus. Extrarius.

Туземецъ. \зрй Тоземецъ].
Тукъ. Pinguedo. Pingui[tu]do.
Тулъ. сагайдакъ1. Pharetra.

Тулъ до л}'ку. Corytus.
Тулъ носящій. Pharetratus.

Туне. дармо. Gratis. Gratuito. In uanum.

In cassum.

Тупоносый, пласконосий. Simus.
Subsimus.

Туръ. Vrus. Bos syluestris. Tarandum.
Турчинъ. Turea. Tureus.

Туркусовый камень. Iaspis. Aerizusa.

Iaspis caspia. Cyanus.
Тутно. Громъ. Tonitrufs].
Тучный. Pinguis. Opimus.
Тучнѣю. Pinguesco. Obesus fio.

Тучю. Sagino. Pinguefacio. Opimo :as.

Тучєнїє. Sagina. Saginatio. Pinguefactio.
Тченїе. Textura. Textus.
Тщ

Тщали(в). Diligens. Studios(us).
Тщаніе. Diligentia. Sedulitas. Assiduitas.

Nauitas.

Тще или тщетно, зрй Туне.

Тщеславіе. Inanis gloria.
Тщеславный. Inanis gloria(e).

Тщету пріемлю. Damnum capio. Contraho.

Accipio iacturam.

Тщусд. Curo. Studeo. Incumbo. Operam
nauo.

Тѣ

Тѣло. Corpus. Caro.

Тѣлесный. Corporalis. Corporeus.
Corpulentus.

Тѣмъ Igitur. Ergo.
Тѣмже. Qua propter. Quam of rem. Igitur.
Тѣснота. Angustia. Afflicatio.

Тѣсный. Arctus. Angustus.

Тѣсно ми. Vrgeor angustiis.
Ta
Та. Te.
Тяжанїе. Labor. Opera. Opus. Operatio.
Тяжателникъ. Operarius. Operator.
Тяжатель. Agricola. Agrarius. Agripeta.
Тйжесть. Onus. Pondus graue. Grauitas.
Тйжестный. Grauis. Acerbus. Oneros(us).

Ponderosus.
Тяжкоглавїе. Grauedo capitis.
Тяжкосердїе. Cordolium.
Тяжекь. Grauis. Onerosus. Ponderosus.

119 Тяжкосердствую1. Doleo. Ma(e)reo.
Cordis grauedine premor //

Тяжкосердный. Dolens. Grauis. Noxius.

ТяжусА. Conte[n]do. Certo. Discerto

iur(a)e. Conflictor iudicio.

ОУ
Оубїица
Оублажаю. Glorifico. Beo :as. Laudo.

Celebro. Felicito.

Оубийю. Occido. Interficio. Iugulo. Per-
cucio.

Оубо. прето(ж). Igitur.Quapropter. Quam
ob rem.

Оубо. Equidem. Igitur.
Оубо ли. Num. An. Vtrum.

Оуббемъ. Gladio. Per gladium.
Оубожїе. Paupertas. Pauperies. Tenuitas.
Оубогїй. Pauper. Pauperrimus. Tenuis.
Оубѣждаю. Cogo. Adigo. Compello.

Vrgeo.

1 В оригіналі це слово написано після

иерекладу.

Оубѣжденіе. Compulsio. Necessitas.
Coactio.

Оубрусецъ. пбясъ. Mantile. Mappula.
Оубѣлйю. зрй Бѣлю.
Оув
Оувѣрйю. Pro certo aliquid confirmo.

Fide(m) ostendo. Committo.

Оувѣщаваю. Persuadeo dictione. Cfejrtio
rem facio.

Оувѣренный. Concreditus. Commissus.

Оувѣщані е. Persuasio. Certificatio.

Оувязенїе. Coronatio.

Оувйсло. мйтра или венецъ святитє(л)-
скїй. Tiara. Mytra. Infula.

1 Із помилкою в реєстровому слові

Тяжкосгрдвую в оригіналі ця стаття

нижче повторюється.
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Оувый мнѣ. Hei mihi. Ѵа(е) mihi. Hei mi.
Sero mihi.

Oyr
Оугаждаю. Gratificor. Respondeo animo

alicuius. Satisfacio. Commodo. Mori[g]-
eror alicui.

ОугиняюсА. скбрчюсА. Pandor. Incuruor.

Оугинанїе. Pandatio.

Оуглєбаю. Infigor limo. Inha(e)reo. Cano.

ОугобзаюсА. Fa(e)cundor. Vberor. Opimo
:as.

Оуготовляю. Pra(e)paro. Condo. Construo.
Оуготованный. Pra(e)paratus.
Оугощаю. Hospitem tracto. Conuiuio ex¬

cipio.
Оугризаю. Mordeo. Rodo. Carpo dentibus.
Оударйю. Percutio. Fetio. Pulso. Ico.
Оуд
Оударйю w землю. Allido ad terram.

Illido aliquem terra(e). Offendo caput
parieti.

Оударєнїе. I[c]tus. Percussio.
Оударйтєль. Percu[s]sor.
Оудъ. Membrum. Artus.

Оудєржанїе. Detentio. Cohibitio. Retar¬
datio.

Оудержаю. Retineo. Contineo.

Оудивлйю. Mirifico. Stupefacio.
ОудивлйюсА. Stupefio. Miror. Admiror.

Stupesco.
Оудица. Hamus.

Оудицею ловлю рыбы. Hamo piscor.
Оудилникъ. Hamiota.

Оудббѣе. Facilius. Perfacilius.

Оудббъ. Facile. Perfacile. Nullo negotio.
Sine labore.

Оудобе(з)денъ. удобно) содѣланъ. Facile-
factus.

Оудббъ емлемъ. Facilis captu. Apprehe(n)-
su.

Оудббство. Facilitas. Facultas.
Оудобный исчєстйса. Numerabilis. Com¬

putabilis.
Оудббный познатисА. Cognoscibilis.
Оудббъ ра(з)рѣшитисА. Dissolubilis.
Оудббный собратисА. Congregabilis.
Оудовлєнїе. Sufficientia. Lautitia. Copia.
Оудовлйю. Satisfacio. Affluentiam ali¬

cui porrigo. Affatim abunde alicui
tribuo. Do.

ОудовлйюсА. Sufficit mihi.
Оудовлйтелный. Lautus. Sufficiens sibi.

Copios(us).
120 Удо-//

Оудбдъ. Ѵрйра.
Оудблїв. Vallis. Valles. Conualles.

Оудолѣваю. Pra(e)ualeo. Pra(e)possum,
Polleo. Vinco. Supero.

Оудостояю. творю достбины(м). Dignum
facio. Dignitatem alicui adscribo. Honoro.
Honore co(n)decoro.

Оудостоеваемый. Dignus honore.
Honorabilis.

Оудолѣн'іе. Partitio.

Оудѵ. гдь. Vbi.

Оудіьляю. Impertior. Impertio.
Оуецъ. A[u]unculus.
Оуеічіный. Alujunculi filius. Consobrinus
Оуж
Оужасъ. Horror. Tremor. Perterrefactio.

Оужасаю. Percello. Perterrefacio. Conster¬
no metu.

ОужасаюсА. Perterrefio. Percellor metu
Constremisco Horresco.

Оужасенъ. Horridus. Horribilis.
Оужасованїе. Horror. Formitudo.

Оужасновенїе. Consternatio. Exanima¬
tio. Pauor. Timor.

Оуже. Catena. Torques.
Оужйщє. Funis. Restis.
Оужищникъ. Refsjtio. Restiarius.
Оужь. доселѣ. Iam.
Оужикъ. Consanguineus. Propinquus.
Оужичєство. Affinitas. Consanguinitas. Pro¬

pinquitas.

Оуз
Оуза. юза. Vinculum. Ligamen. Nex(us).
Оузаконяю. Leges condo. Sancio. Facio.

Оузда. Frenum.

Оуздянйца. Capistrum.
Оузникъ. Captiuus. Vinctus.
Оузница. Ca[r]cer. Custodia.

Оузлоношенїє. Incantamentoru(m) supra
collu(m) appensio. Malefici[i] gestatio
in collo.

Оузракъ. вина. Culpa.
Оузылище. Numella. Ro[b]ur. Solea(e)

lignea(e) cippus.
Оузы. Catena(e). Vincula. Compedes.
Оук
Оуказанїє. оука(з). Exemplum.

Documentum). Exemplar. Doctrina.

Оуказую. Monstro. Informo. Indico.
Оуклбнъ. Adoratio. Reuerentia.
ОуклоняюсА. Declino. Recedo.
Оуклонєнїе. Declinatio. Recessus. Fuga.
Оуклѣика рыба. Vendosia.
Оукбръ. Opprobrium. Conuitium. Ludib-

riu(m).

Оукорйзненъ. Reprehensibilis. Dignus
reprehensione.
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Оукорйю. Reprehendo. Conuitior.
Contumelia afficio. Despicio. Exprobro.

Оукори(з)на. Contemptus. Despectus.
Оукоснѣваю. зрй Косню.
Оукропъ. Aqua feruida.
Оукрашаю. Orno. Exorno. Condecoro.

Оукрашєнїе. Ornatus. Ornamentum. Decus.

Оукрашенъ. Cufljtus. Politus Perorna¬
tus. Excultus.

Оукрачаю. Mitigo. Placo. Cicuro Domo.
Domito Perdomo.

Оукрочєнїе. MiftiJgatio. Domitio. Sedatio.

Оукроченъ. Domitus.

Оукротгітель Domitor. Domator.

Оукушенїе. Gustus.

Оукрѣплгію. Roboro. Corroboro. Confirmo.

Оул
Оуламатую. Defringo surculum.

Оулїй. Alueus. Aluearium. Vas mella-

riu(m).
Оуломокъ. Fragmen.
Оулѣтаю. Auolo. Deuolo. Abeo.

Оулюбленъ. Comp laci tus.
«21 Ума-//

Оумаленїе. Diminutio. Extenuatio.
Minoratio. Detractio.

Оумалгію. Diminuo. Minoro. Demo.

Оумащаю. Vngo. Inungo. P(er)ungo. Linio.

Оумєршїй. Mortuus. Demortuus. Functus
fato.

Оумершаго мыю. Poliinceo. Pollingo.

Оумєрщвленїе. Mortificatio. Compressio
cupiditatu(m).

Оумерщвляю. Eneco. Mortifico. Occido.
Morti tr[a]do.

Оуметеный. Scopi[s| purgatus.
Оуметы. СМ8ТЇА1. Sordes. Quisquila(e).
Оумиленїе. Contritio. Dolor cordis. Obdu¬

ratio. Obca(e)catio.

Оумиленъ. Contritus. Miser. Obduratus.

Оумиленный. Commiserfajtione dignus.
Pi(us).

Оумилостивенїе P'acatio. Expiatio. Pro-

pititiatio.
Оумилосердждгію. Placo. Mitigo. Paco.

Lenio. Demulceo. Propitio :as.

Оумилйюсд. Conteror. Commiseror.
Commiseratione moueor. Condoleo. P[a]eni-
tet me.

Оумираю. Morior. Occumbo morten

1 В оригіналі це слово написано після

перекладу.

mortem. Decedo e uiufijs. Oppeto
mortem

Оумирєнїе. Mitigatio. Pacificatio. S[eJ-
datio Tranquillatio.

Оумирйю. Pacifico. Mitigo. Sedo. Ггап-

qfuji 1 Io.

Оумъ Mens Ratio. Animus.

Оумоленїе impetratio. Exoratio. Impetra-
t(us).

Оумолгію Exoro Impetro. Efflagito.
Оумолгітелный Impetrabilis. Exorabilis.

Оумоленъ. Exoratus. Impetrat(us)
Оумный. Mentalis. Racionalis. Mente

pra(e)ditus.
Оумопрел-сти-тель. -ща-. Deceptor

Defraudator.

Оумучаю Concoquo. Consumo. Mollio.
Cicuro.

ОумучаюСА. Consumor. Decoquor.
Оумыван іе ногъ. Ablutio pedum.
Оумываю. Abluo. Lauo. Perlauo.

Оумывані'къ. Malluuium. Aquim[ina]le.
Оумывалины ю(т) ногъ и <в(т) рукъ. Реі-

luuia(e). зри со(т) рукъ. Mallu[u]ia(e).
Оумыслъ. зри Оумъ.
Оумьіснѣ. с(ъ)нарока. Consultd. Cogitato.
Оумьішленїє. Excogitatio. Inuentio. Ar¬

gumentum. Sillogismus.

Оумышлйю. Instituo. Inanimo. Sedet hoc
animo. Propono in mente.

Оумѣн'іе. зрй Свѣденіе.
Оумѣреніе. Temperatio. Moderatio. Tem-

perame(n)tum.
Оум&ренный. Temperatus. Moderatus.

Оумѣргію. Modero Tempero Modificor.

Definio.

Оумѣтаю. Verro. Conuerlrjo. Scopo. Pungo-
Оун
Оуне. Melius. Satius.
Оунедостогію. Facio indignum. Abominor.

Latenctiof?]. Paruifacio.

Оунзаю. Ha(e)sito. In ludo inha(e)resco.

Оуничиждаю. Irrideo. Illudo. Flocci

a(e)stimo. Calumnior.

Оуничижденїе. Opprobium. Irrisio, зрй
Поносъ.

Оуничижденъ. Contemptus. Spretus.
Оуношую. Asporto. Abstollo.
ОуношуюсА чимъ. Prouehor. Proferor.

Оуноситъ ма вода Rapit me impetus
vnd(a)e

Оуноситъ ма смерзлал (вода]. Fert

glacies. Aqua concreta.

Оуншіи. лучшій. Melior.
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Оунываю. Ta(e)det me. Torpeo. Torpesco.
Marceo. Marcesco. Pigresco.

Оунылый. Piger. Ignauus. Socors. Segnis.

Ta(e)diosus.

Оуныні'е. Ta(e)dium. Fastidium. Segnities.
Socordia. Inertia. Ignauia.

Oyn
Оупадаю. Cado. Labor. Collabor. Colla-

besco. Corruo.

Оупадаю на лице. Cernuo :as. Cernuus

cado.

122 Упад- //

Оупадаю под(ъ) тяжестію. Succumbo.

ConiciJdo sub onere.

Оупадаетъ вода Detumescit aqua.

Оупадбкъ. Ruina Infortunium.
Оупалйю. Aduro.

Оупалйюсл ю(т) (ОГНА. Aduror igne.

A(e)stuo ab igne.

Оупаленный на солнцы. Exustus in |s]ole.
Sole perustus.

ОуперйюсА. Plumis inficio vestem.

Оупещряю. Va[ri]o as Distinguo uario
colore. [Majculo :as.

ОупиваюсА. Inebrior. Indulgeo Imjero.
Incalesco vino Ingurgito me uino. Madeo

mero.

Оупитанїє. Saginatio. Saturatio.

Оупитаю. зрй Насыщаю.

Оупованїе. Spes. Fidutia.

Оуповаю. Spero. Fido. Confido.

Оуподоблйю. Assimilo. A(e)quiparo. Com¬

paro.
Оуподоблєнїе. Comparatio. Assimilatio.

Оуподобителный. Comparabilis. A(e)qui-
parabilis.

Оупокоєнїе. Requies. Otiu(m).
Tranquillitas.

Оупокоиваю. Tranquillo. Quie[sc]o.
Pacifico.

Оупоминаю. илй наказую, зрй
Напоминаю.

ОупоминаюсА. Reposco. Repeto. Exigo.
Оупоминанїе. Admonitio. Hortatio.

ОупоминанїесА. Postulatum. Efflagi¬
tatio.

Оупбрный. Perftijnax. Peruifcax].
Obstinatus. Contumax.

Оупотрєблєнїе. Vsus. Vsurpatio.
Оупотрєблйю. Vsurpo. Vtor.

Оуправйтєль. Rector. Director.

Оуправлйю. Rego. Dirigo. Moderor. Rec-
t i fico.

Оуправлйю ниву. Pasci no. Molior [a]r[u]a
ferro.

Оупражнйю. хорожного1 чиню. Accupo.
Vacuo. Exinanio.

ОупражднйюсА. Opera(m) do. Nauo
alicuius rei. Occupor. Exerceo me. Vaco.

Оупражнєнїе. Occupatio. Negotiu(m).
Otium. Vacatio.

Оупрашаю. зрй Оумоляю.
Оупроситель. Exorator.

Оупрятаю. Submoueo. Amoueo
impedimenta.

Оупустъ. Emissarium. Effluuium lacus.
Оупущаю. Emitto. Dimitto.

Оупущаю что с(ъ) торгу. Diminuo de pretio.
Оуравненїе. Comparatio. A(e)guitas.

A(e)quilibrium2. A(e)quiparatio.
Оураняю. Vigilo. De mane surgo

antelucana tempora. Dilfujculo surgo.
Accelero.

Оураченїе. Dignatio.
Оурачаю. Dignor. Cohones(t]o.

Condecoro.

Оурбдъ. Stultus. Stupidus.
Оурода. Forma. Species.
Оуродйвый. Ingenuus. Speciosus.
Оурбкъ. зрй Поборъ илй Дань.
Оурбки. Fasc[i]natio. Incantatio.
Оурѣкатель. Fascinator. Fascinans. Ve¬

neficus aspectus.
Оурѣкаю. Fascino. Efascino.

Oyc
Оусарь воинъ. Hastatus miles.
Оусвоенїе. Appropriatio. Inti[m]itas.
Оусєленїє3. Conatus. Nixus. Contentio.

Impetus animi.

Оусерйзь. наушница. Inauris. Stalagmium.
Оусердїе. Fauor. Alacritas. Beneuolentia.

Grati tudo.

Оусйлный. Exinus. Intentus. Obnixus.
Оусилствую. Conor. Enitor. Elaboro. Co(n)-

te(n)do.
Оускакую. Saltu declino. Euito.

Оуслаждєнїе. Voluptas. Recreatio animi.

Оуслышую. Audio. Ausculto.
Оусларь4. ґарбарь. Coriarius. Confector.

coriorum.

Оусморѣзатель. кожерѣзатель. Coriorum
scissor.

1 Помилка, треба поротного, пор.

Упражднью: ...порожнего чиню-.., Бер.,
140.

2
Перед ним в оригіналі недописане

це ж слово A(e)qui.
3 Тобто Усиленіе.
4 Помилка, треба Оусмйрь, пор. Оуо-

маръ: Гарбаръ..., Бер., 140.
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Оусмотрйю. Coniicio. Coniectura assequor.
»23 Усмо-//

Оусмошвецъ. мѣхбвникъ. Saccarius.

Оусмѣнъ. Cor[i]us.
Оусмѣхаюсд. Arrideo. Subrideo.

Оусопшїй. Defunctus. Bona(e) memoria(e).
Felicis recordationes.

Оуспѣваю. Prosu[m]. Commodo sum. Pro¬

ficio.

Оуспѣшный. Proficiens. Auxilians.
Valens.

Оуспѣхъ. Profectus. Auxilium. Commodum.
Оуста. Os .oris. Bucca.

Оуставъ. Regula. Norma. Pra(e)ceptum.
Termin(us).

Оуставленый. Determinatus. Sancitus. Con*
stitutus. Pra(e)scriptus.

Оуставлйю. Constituo. Sancio legem.
Condo. Ite(m) cohibeo. Detineo. Compesco.

Оуставйчный. Contifnjuus. Assiduus.
Perennis. Perpetuus. Iugis.

Оуставгічность. Assiduitas. Perennitas.
Continuitas.

Оустаю. Cesso. Deficio. Fatisco.

Оустановляєтса винб. Defa(e)catur vi¬
num. Deliqua(n)tur. Eliquantur.

Оустный. Ad os pe[r]tinens.
Оустнє. Coram. Ore tenus.

Оустраблєнїє. Recreatio ab a(e)gritudine.
Recuperatio. Restauratio virium.

Оустраблячосд м(т) недуга. Leuo morbo.

Recreo ex morbo. Conualescere facio.

ОустраняюсА. Fugio. Abhorreo. Declino.
Recido.

Oyc граненіе. Secessus. Declinatio.

Оустремленїе. Impetus. Incursus. Procella.

ОустрємляюсА. кидаюсА на кого. Irruo.

Impetum facio. Insequor. Inuado.
Insilio.

Оустройю. Ordino :as. Dispono.
Reformo :as. Repago :is. Redintegro.

Оустроєнїе. Ex[ornatio]. Ordinatio.
Dispositio. Forma. Series.

Оустригаю. Forficibus amputo.
Оустрижины кнота ©(т) свѣщь. Sordes

lychnorum.
Оуступую кому с мѣста. Cedo alicui loco.

Decedo loco. Do lo[c]um alicui.

Оуступую права своего Decedo de iure.

Оусугублйю. Duplico.
Оусугубленїе. Duplicatio.
ОусумнѣваюсА. зрй Сумнюсл.
Оусыплйю. [Objdormio. Obdormisco. So¬

pior. Consopior. Somno. Labor in
somnum. Condormisco.

Оусыплйю когб. Sopio. Consopio. Soporo
aliquem.

Оусыренный. Coagulatus. Condensatus.

Оусырйю. Coagulo. Condenseo.
Оусыхаю. Exardesco. Retorresco.
Oycаница
Оусяцалница. носъ коєа либо вещи.

Rostrum.

Оутварь. украшеніе. Ornamentum.
Ornatus. Vrbanitas. Candor.

Оутверждаю. Firmo. Consolido. Roboro.
Corroboro.

Оут

Оутвержденїе. Confirmatio. Roboratio.
Stabilimentum.

Оутворенїе. шата долгэа. Vestis talaris.
Vestis manicata.

Оутерпаю. Horresco. Contremisco. Tremo.

Оутерйю свѣщу. Emunfgjo lychnum.
Оутиранїе. Emunctio. Munctio.

Оутоляю. Contineo. Cohibeo. Compesco.

Оутолєнїе. Continentia. Habena.

Оутренюю. Vigilo. Summo diluculo surgo.

Оутрєннїй. Matutinus. Matutinalis.

Оутрїе. оутро. Mane. Matutinum. Anteme¬

ridianum tempus.
Оутрсо оутрѣ. Mane. Matutino.
ОутренА. Matutin(a)e preces.
Оутрбба. Hepar :[t]is. Iecur:ie ecinoris.

Оутрббное врачество. Hepatica medi¬
cina.

Оутрббный. Hepaticus. Hepatarius.
Оутѣха. Delectatio. Oblectamentum.

Оутѣснйю. Pemo.

Оутѣсненіе. Pressura.
124 Оухаю//

Оухапляю. оугрызаю. боду.
Mordeo.Pungo Stimulo. Ico. Compungo.

Оухаплйюсд. кусаюСА. урызусд.
Mordeo me. R[o]d[o] me ipsum.

Оухищренїе. Industria. Indoles. Subtilitas.
Ta(e)na.

Оухищренный. Eruditus. Elaboratus.
Artificiosus.

Оухищрйемый. Sofljlers. Industrius.
Co(n)spic[u](us).

Оухищрйю. Adapto. Cum solfljertia
elaboro. Industrie fabrico. Molior.

Оухлѣбляю. Cibo.
Oyxo. Auris.
Oyxa часть долняа. Auricula infima.

Oyxa часть верхняд. Pinnula. Summa auri¬
cula.

Oyxo у сосудовъ. Ansa. Manubrium.

Оушкб. Ansula.
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ОухожУ. Effusio. Subterduco me. Excedo.
Euado.

Оуц
Оуцѣлому(д)ряюсд. Resipisco. Sobrius

Ifjio.
Оуцѣломудр'іе. Sobrietas. Sobrennaf?].

Resipiscentia.
Оуч
Оучастїе. Participatio. Participium.
Оучастникъ. Particeps. Compos.
Оучастнїцствую. Participo aliquem.
Оучащаю. Frequentio.

Оучащателный. Frequentatiuus.

Оучащенїе. Frequentatio. Frequentame(n)-
tu(m). Crebritudo.

Оучєнїє. Institutio. Disciplina. Doctrina.

ОучєнїєсА. Studium.
Оученйкъ. Discipulus.
Оучєницство. Discipulatus. Ministerium.
Оучиняю оустрояю. Coordino. Dispono

e(t)c.

Оучйтелство. Magisterium. Doctoratus.
Оучйтелный. Docilis. Studiosus discendi.
Оучгітєль. Prfajeceptor. Doctor. Magis¬

ter.
Оучбный. Doctus. Eruditus. T[i]netus lit-

[tjeris.

Ф
Философъ. Philosophus.Doctor sapientia(e).
Философїа. Philosophia. Studiu(m) sa-

pientia(e).
Философствую. Philosophor.
Фи

Фиалокъ зелїе. Viola.
Фляки. Omasum.
Фляшка. Laguncula.
Фляша. Lagena Oenophorum.
Флєва. жйла. Neruus1. Vena. Fibra.
Флева в(ъ) персѣхъ. Ramex, зрй Жйла.
Флегма. Pituita. Humor frigidus et

humidus.

Халуга. оулица. Vicus.

Халупа. Gurgustium. Gurgustiolum.

Хартїа писанал. Scriptum.

1 Після цього слова в оригіналі під¬
креслено (знято) помилкове Жйла, що

стосується наступної статті.

Оу-чрежд-енїе. -строе. Conuiuium. Comes-
satio larga. Lautfe] splendida.

Оучоеждаю. Excipio. Tracto laute conuiuio.
Оучю. Doceo. Instituo. Imbuo lit[t]eris.

DocendfiJ trado alicui. Instruo Erudeo
aliquem artibus.

ОучюСА. Disco. Addisco. Studeo.
ОучюСА напамять. Mfajndo memoria(e).
Comprehendo memoria. Memoriter

complector.

Оучйнность. Officium.

Оучйнный. Officiosus.
Оушко ...

Оуш
Оушко до уха. Auriscalpium.

Auricularium.

Оушнад болѣзнь. Aurium dolor.

Оушный гной Sordes aurium.

Оушнад дйрка кривад. Anfracta aurium.

Оушесъ обрѣзанныхъ. Exauriculatus.
Оушный. Auricularius.
Оущ
Оущедрйю. Commise[r]or. Compatior.1
Оуя
Оуязвйтелный. Vulneratiuus.
Оуязвлйю. Vulnero. Saucio. Infigo alicui

vulnus.

125 Оуязвленъ. Sauciatus. Vulneratus. //

Флегмйстый. Pituitosus.

Флеитучь2. Linamentum.

Фр
Френзлд. Limbus vestium e(t)

peristromatum.

Френчтога3. франца. Morbus gallicus.
Lichen :nis.

Фу
Фунтъ. Libra. As. Libra(e) pondfusj.
Фунтовый. Libralis.

Фурманъ. Vector.

Фурманю. Exerceo victuram.

Футро. Pelles ferarum.

X
Xb

1 Це слово помилково написане в

оригіналі в кінці попередньої статті, пор.

Ущьдрмо, или състражду..., Бер., 143.
2 Потрібно Флгйтухъ [?].
8 Помилка, треба Фр&нчюга, пор.

Фр&нчюга: Франца..., Бер., 143.
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Хвала ббгу. Cultus dei. Laus. Gloria.
Хваленїе. Laudatio. Celebratio. P[rae]-
conium. Gloriatio.

Хвалитель. Laudator. Buccinator laudis.

Хвалйтелница. Laudatrix.
Хвалителный. Laudatiuus.
Хвалный. Laudabilis.

Хвалїо. Laudo. Orno laudum. P[rae]co-
niis pfraejdico. Effero aliquem in ca(e)-
lum laudibus.

Хвалюсд. Glorior. lacto me. Os[t]entor.
Хвасть или былі'е. Calametum. Sylua her¬
barum.

Хвасто(м) заростаю. Stirpesco. Herbesco.
Obherbesco. Syluesco.

ХвѢюса. Labo. Labasco. Vacillo.
Хи

Хитрецъ, художникъ. Artifex. Opifex.
Хитрость, художество. Artificium. Opi¬

ficium.

Хищеніе. Raptura. Rapina. Direptio.
Depraedatio. Raptus. Rapatitas.

Хйщникъ. Raptor. Rapax. Hamus victoris.
Хл
Хластый мужь или вдовецъ. Viduus uir.

Хлепещ^. Hinnio.
Хлехощ^. регочюсд. Dissoluor in

cachinnum. Cachinno.
Хлопъ. Rusticus Agrestis.

126 Хло-//
Хлоста. Flagellamentum.
Хлохощу. клокочіб. Bullio. Crepito. Crem-

balof?].
Хлѣбъ. Panis.

Хлѣбница. Artopta(e)um. Pistrinum.

Хлѣботворецъ. Pistor Pinsor. Artoco¬

pus. Paniffjex.
Хлѣботворница. Pistrix1. Panifica.
Хлѣбъ пеку. Panem pinso.
Хлѣбъ2 свйнный. Hara. Suile.
Хлѣвина. Domuncula. Tuguriolum. Casa.
Хлябъ. мѣсце уварное3 в(ъ) водѣ. Catarac¬

ta. Emissarium. Effluuium. Lacus.
Хлймисъ. Chlamis .-dis. Pfajenula.
Хмара. Cfajelum nubilosum. Turbidum.
Хм
Хмель. Lupus. Sacicftjarius.

Хо
Хбботь. хвбсть. Cauda.
Ходатай. Reconcilio. Intercedo. Interpono
stadium pro aliquo1.

Ходатайствую. Deprecor. Exoro. Legatum
absoluo. Legatione fungor.

Ходатайство. Intercessio. Mediatio Inte-

ruent(us).
Хо(ж)ду. Eo. Gradior. Ambulo. Incedo.

Ingredior.
Хожденїд мѣсто. Ambulacru(m).

Ambulatorium.
Хожденіе. Ambulatio.
Ходъ. Incessus. Itus :us. Itio. Ambulatio.
Холмъ пагорокъ2. Collis. Colliculus.
Холява. Ocrea.

Хомутъ. Helcium. Subiugia lorum.

Хоругбвь Vexillum. Signum.
Хоружїй. Signifer. Vexillifer. Vexillarius.

Хбртъ. Canis venaticus. Vertagus.
Хотѣніе. Volitio. Voluntas. Cupido. Con¬

cupiscentia.
Хохотанїе. Cachinnatio. Cachinnus.

Risum immodicus. Nimius.
Хощ^. Volo. Cupio. Concupisco.
Xp
Храбрый. Bellicosus. Strenuus. Pugnax.

Fortis. Robustus.

Храмина. Domus Aedificium.

Храмъ Ґоспбдєнь. Ecclesia. Domus dei.

Храманїе. Claudicatio.

Храмлю. Claudico.

Храмота. Clauditas.

Хромый. Claudus.

Храненіе. Cafujtio. Custodia. Obseruatio.

Хрангілница. Conclaue. Penus. Reposi-
toriu(m).

Хранило -ище. Excubia(e). Vigilia(e). Penu.
Ite(m) granarium. Farrarium.

Храню. Custodio. Vigilo. Seruo.

Хранйтєль. Custos. Vigil. Excubitor. Vigi-
larius.

t

Хрангітелница. аптека. Myropolium.
Pbarmacopolium.

Храпаю. fRhJonchisfsJo. Sterto.

Хрепещю. ржу. Hinnio. Hinnitum edo.

Християнство. Crhistianitas.

Христіанинъ. Cistianus.

Христйны. Nominalia. Repotia :orum.

1 В оригіналі, крім останньої літери,
слово написано кирилицею (Пистри-).

8 Помилка, треба Хлѣвъ
8 Помилка, треба урваною, пор. Хльбь:

... м^стце, оурвйное, в(ъ) рѣці--, Бер.,
143.

1 Переклад стосується, очевидно,

пропущеного дієслова ходатйю. Отже, до
Ходатай написано неправильний
переклад.

8 В оригіналі слово написано після

Collis, пор. Хблмъ: Пйгорокъ, Бер., 144.
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Хроповйтый. Asper. Scabratus Scabro-
s(us). Fragosus.

Хроповйтѣю Asperor. Asper fio. Scabreo.

Хроповатость. Aspredo. Aspertum As¬

pritudo. Scabrum.

Хроповачю. Aspero :as.

Хрущь Scaraba(e)us.

Хрѣнъ Raphanus maior.
127 Хрѣ- //

Хрѣновый. Raphaninus.
Xy
Худбгъ. мудръ. Sapiens. Doctus.

Художникъ, зрй Хитрецъ.
Худогласный. Balbus Bl(a)esus. Elin¬

guis.

Художество умное. Ars liberalis.
Doctrina. Scientia.

Худость. Vilitas. Defectus. Maeror.
Macies. Macritudo.

Худый. Vilis. Abiectus. Macer.

Macilentus).
Худѣю. Macesco. Macresco. Gracilesco.

Х^дъ Miser.
Хуждшїй. Vilior. Abiectfijor.
Хула Blasphemia Obtrectatio.

Хуленіе. Blasphema tio. зри ґажденїе.
Хулникъ. Blasphemus Obtrectator.
Хуліб. Sacrilego Obstrineo Exlsjecror.
Blasphemo.

Хухнанїе роптаніе. Murmus. зрй .

Хуста. Linteum
Хустка до носа. Linteolum. Strophiolum.
Хунаю1 на кого. Afflo ore aliquem.
Хуханїе. Afflatus. Inhalatus ori.

s (t)
©(t). A. Abs. Ab.
©(т)бїяю. Repeto. Retundo. Retorqueo.

Reijtio.
©(т)6їяєтса гласъ. Recantat echo.

©(т)бираю. Recipio. Repeto. Recupero.
©(t)b
ю(т)важаю. Expendo.
©(т)вергаюсл. Abnego. Nego. Denego.

Abdico. Abnuo. Renuncio.

©(т)вєрженїе. Abdicatio. Abnegatio. Re-

nu(n)ciatio.
©(т)вєрзаю. Aperio. Patefacio. Resero.

©(т)вєрзєнїе. Apertio.
©(т)верстъ. Apertus. Patens.

©(т)верстъ домъ Patet domus.

Patescit ianua.

©(т)влагаю. Humefcjto. Vdo :as.

©(т)влачаю. Retraho. Ite(m) procrastino.
Differo.

©(т)влачанїе. Procrastinatio. Cunctatio.
Dilatio.

©(т)вождєнїе. Abductio. Auocatio.
©(т)вожду. Abduco. Reuoco. Auoco.
©(т)вожую. Reueho. Asporto.
©(т)воженїе. Reuectio.
©(т)вращаю. Auerto. Auersor.
©(т)вращенїе. Auersio.
©(т)вѣщаваю. Respondeo. Responsum do.

©Совѣщаніе. ю(т)вѣтъ. Responsio.
Responsum.

©(т)вѣщан'іе на поздравленіе.
Resalutatio.

©(т)вѣщатель. Responsor. Dator
responsi.

ю(т)ганйю. Repello. Repudio. Propello.
©(т)чинаю2. Recuruo.
©(т)гнанїе. Repulsio. Depulsio.
©(т)гнатель. Propulsator. Depulsor.

Prohibitor.

©(т)гризаюсА. Remordeo. Repeto morsu

alique(m).
©(т)грѣбаюсА. Abstineo. Detineo me.

Cohibeo a nimu [m].
©(т)з
©(т) здѣ. Abhinc. Hinc Inde. Ex hoc loco.

ю(т)и
©(т) избытка. Ex abundantia.

©(т)имаю Reglutino. Deglutino.
ю(т)к
©(т)кровенїе. Reuelatio. (DJetectio.

Apocalypsis.
©(т)крываю. Reuelo. Aperio. Deuelo.

Detego. * *

ю(т)куду. Vnde.
©(т)купитель. Redemptor. Vindex.

©(т)куплєнїе. Redemptio.
128 ©(т)ку- H

©(т)купую. Redimo. V[ijndico. Libero.
ю(т)л
©(т)лагаю на страну. Sepono. Semoueo.

Remoueo.

©(т)лагаю на времА. Differo.

Procrastino Prorogo.

соСтІложе'нїе. Prorogatio. Dilatio.

1 Помилка, треба Кухйю.
Помилка, треба (р(т)гинйю.
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©(т)лёглый. Distans. Dissitus. Remotus.

©(т)лег{аю]. Disto. Disiungor.

©(т)лёглость. Interuallum. Distantia.

Longinquitas.
©(т)ливаю воду. Eliquo aquam.
©(т)ливаное дѣло. Conflatum vas. Fu¬

sum.

©(т)ливбный. Conflatus. Fusilis. Solidus.

©(т)лучаю. Separo. Seiungo. Segre[g]o.
Disiu(n)go.

©(т)лучєнїе. Separatio. Segregatio.
©(t)m
©(т)младнѣ'ти. Reuiresco. Repubesco.

Puellasco.

©(т)мѣна. Mutatio. Permutatio.

Immutatio.

(о(т)мѣнюю. прєменяю1. Muto. P(er)muto.
©(т)мѣна пѣнязей. Collybus.
©(т)мѣняю пѣнязи. Cambio :as. ire.

©(т)мѣнность. Mutabilitas. VilcJissitudo.

©(т)мѣнный. Mutabilis. Permutabilis.
©(т)міцєваю. Vlcisfcjor. Vindico. Pro¬

pulso iniuriam.

©(т)мщєнїе. зрй Месть.
©(т)мѣряю. Remetior. Demetior.

©(т)мѢтэюса. зри (о(т)рицаюсА.
©(т) нею. Ab illis duobus.

©(т)нелѣже. Ab hoc tempore.
©(т)нога морскаА. Brachium maris. Si¬

nus rus.

©(т)ношенїе. Reportatio. Relatio.
©(t)hoih|. Refero. Reporto. Retrofero.
©(т)нюдъ. Omnino. Penitus. Omnimodi.

©(т)п
©(т)падаю. Relabor. Recido.

©(т)падаю вѣры. Apostato. Abiicio fidem.

©(т)падаю в(ъ) недугъ. Recido in morbum.

©(т)падєнїе. Relapsus. Apostasia.
©(т)падєнїе в недугъ. Recidi[u]us mor¬

bus. Reuersio febrium.

©(т)печатлѣю. Resigno. Resoluo litftjeras.
©(т)пинаю. Refibulo.
©(т)пись. Rescriptum. Contrascriptum.
©(т)писую. Rescribo.
©(т)почивбнїе. Quies. Requies. Otium.

©(т)почиваю. Requiesco. Quiesco. Leuo
membra to[rjo.

©(т)правлйю. Exequor. Obeo negotia.
Expedio. Perago. Conficio. Ite(m)
dimitto. Absoluo.

1 В оригіналі це слово написано після

перекладу.

©(т)пущбю. Ignosco. Parco. Condono.
Remitto. Tribuo veniam alifcjui.

©(т)пущєнїя достойный. Venialis
Ignoscibilis.

©(т)пущєнїе дблгу. Remissio pensionis.
Ignosce(n)tia.

<о(т)р
©(т)рада. Indulgentia. Leuamen. LefuaJ-

me(n)tum.
©(т)раднїе. Tolerabili(us). Lenius.

©(т)раждаю. Regenero. Regigno.
©(т)раждаюсд. Renascor. Recrescor.
©(т)ражаю. Alieno Disiungo. Amoueo.

Repello.
©(т)ражєнїе. Abalienatio.

©(т)расль. зрй Лѣторасль.
©(т)речєнїє. Abnegatio. Renunciatio.
©(т)рываю. Abripio. Auello. Diuello. Abs¬

traho.

©(т)рыгані'е. Eructatio.

©(т)рыгаю. Eructo.
©(т)рыкаю. Remugio.
ю(т)р-ьі-новєнїе. -и-. Reiectio. Remotio.

RepulsfioJ. Detrusio.

©(т)рыцані'е. -и-. Abnegatio.
©(т)рѣваю. Detrudo. Depello.
<»(т)рѣкаю. зрй ©(т)рицаю.

129 ©(т)СВ- //

©(т)свинйюса. Abstineo. Seiungor.
Separor.

©(т)скакую. Resilio. Absilio.
©(т)слугую. Refero gratiam. Regrati-

ficor. Retribuo. Recompenso.
©(t)cto&. Disto. Amoueor. Alienor.
©(т)страшую. Deterreo. Absterreo.

©(т)ступую. Recedo. Digredior. Auertor.
Euagor.

©(т)сылаю. Relego. Ablego. Remitto.
©(т)сьіланїє. Relegatio. Ablegatio.
©(т)сѣцаю. Reseco. Resfcijndo.
(о(т)цу досадйтель. Patris illusor. IrrfiJ-

de(n)s patrem.
ю(т)ч
©(т)чаянный. Desperatus. Perditus homo.

©(т)чаянїе. Desperatio. Proiecta audatia.

©(т)чаяваюсА. Despero. Abiicio spem.
©(т)чєствб. Patria. Solum natale. Patri¬
monium.

©(т)чимъ. Vitricus.
©(т)чюждаю. Abalieno :as. Separo e(t)c.

Eman[c]ipo.
©(т^юждє'нїе. Abalienatio. Separatio.
©(т)шєствїе. Recessus. Abitus. Abitio.

Disfcjessus. Decessus.
©(t)x
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ю(т)хожденїе. то(ж).
©(т)хожд^. Abeo.

©(т)щ
©(т)щетѣвбюсА. Damnum patior. Dam-

-nu(m) contraho. Capio incommodum.
Accipio iacturam.

©(т)щечбю. Detrimentum fatio. Infero.
Noceo alicui. Affero damnum.

©бав-а, -Л8НЇ8. вабъ. Illectus. Ite(m)
incantatio. Pra(e)stigiafe).

©баватель. чарбвникъ. Incantator. Vene-
fic(us).

©бавбю. Incanto. Excanto. Pra(e)sti-
i gias exerceo. D[e]uincio. Exlsjecra-

tione exorcizo,
оба. Ambo. Vterq(ue).
©балйю. Euerto. Demolior. Deiicio.

Sterno.
©балйюсА. Ruo. Procumbo. Cado,

©баление. Demolitio. Deiectus. Ruina,
©балйтель. Demolitor. Euersor.

юбачібю. Aduerto. Animaduerto. Conspi-
tio. Obseruo. Adnoto.

юбачйюсА. Reflecto. Erigo mentem,
©баче. Tamen. Attamen.

©бваждаю. оцыжбю1. Accuso. Defero.
Facio alicui [injuidiam. Adduco in

fastidium.
юбвинйю. Culpo. Reum facio. Accuso.

Accerso.

(обвиненіе. Accusatio. Delatio. Criminatio,

«обвиненъ. Reus. Delatus. Citatus,

(обвязую. Circumligo. Deligo. Circumligo.
Circumnecto.

©бвинаю2. Circumuoluo. Inuoluo. Cir-

cu(m)plico.
©бвѣіцаю. Nuncio. Denuncio. Obnuncio.
собвбдъ. Obductio.

©бвождУ. Circumduco. Obduco.

(обвязую. Alligo. Obligo. Obstringo,
©безчествованный. Dehonefsjtatus. Ho¬

nore spoliatus. Ignominios(us).
©безчествую. Dehone[s]to. Diffamo. Op¬

probrio afficio. Contumelia afficio,
юбетшалый. Obsoletus. [VJetustus. Inue-

terat(us).
юбєтшаю. Inueterasco.

юбещникъ. Particeps. Compos. Consors,
©бйда. Iniuria. Damnum.

©бидѣніе. Iniuria(e) illatio. Offensio. La-
(e)sio.
1 Помилка, треба огижаю [?], пор.

(обваж (д)йю: (оскаржйю, юги(д)жую,
Бер., 147.

2 Треба (обвийю [?],

©бйжду. Infero alicui iniuriam. Affligo.
La(e)do.

юбйдимъ есмъ. iniuria laboro. Affligor,
ізо ©би- //

©бидящїй. Iniuriosus.
©бйлїе. Abundantia. Copia. Affuentia.

Vbertas.
©бйлный. Abundans. Copiosus. Largus.

Largifluus. Locupl[e]s.
©биновєнїе. Verecundia. Diuidicatio. Pe¬

riculum.

©бинуюсд. Non audeo. Pudet me. Diiu-
dico. Vereor.

©битаю. Habito. Maneo. Vi[u]o. Inhabito,
©битанїє. Habitatio. Domicilium.

©бїаю стѣны. Vestio parietas tapebius-
©бїяю бляхою. Laminis cingo. Tego.

Operio.
©блягаю. Circumpono.
©бладаю. зрй ґоспбдствую.
©бладаемый. Subditus. Subiectus.
©блакъ. Nubes. Nibilum.
©бламую. Circumfringo.
©бласть. Petestas. Dominatio. Imperium,
©блашь. простакъ. Rudis. Simplex. Idi¬

ota.
©блбшскїй. простатскїй1. Simplex.

Ignarus).
©б[лєгаю]2. Nocto. Pernocto.
©блекаю. Induo .is. Superinduo.
©бливаю. Circumfundo. P(er)fundo. Cir-

cu(m)luo.
©близую. Circumlambo.
©бличаю. Arguo. Obiurgo. Redarguo.

Increpo. Castigo.
©бличенїе. Obiurgatio.
©блйчникъ. Obiurgator. Castigator. Rep¬

rehensor. Correptor.
©блобызан'іе. Amplexus. Complexus.

Circumplexus.
©блобызаю. Amplector. Amplexo,
юблѣплйю. Circumlinio. Oblino.
©бнажаю. Nudo. Denudo. Deuestio.
©бновлйю. Renouo. Innouo. Instauro.

Redintegro. Repa[r]o.
юбновленїе. Restauratio. Redintegratio.

Renouatio.
©бновитєль. Restaurator. Reparator.

Reformator.
©бнощєвбю. зрй юблегбю.
©бодъ, зрй Кругъ. Circulus.

1 Пор. Простйцкї(й)..., Бер., 148.
* Пор. (облегаю..., Бер., 148.
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а,бозъ Castra :orum.
(йбозь ставлю. Castra pono. Colloco,

(пббзный. Castrametator, зрй (ополченіе,
(оболгатель. Obtrectator. Detractor. Ob¬

strigillator.
соболгаю. Obloquor. Obstrecto. Detraho.

Detrecto.
(оболѣзняю. Infligo alicui morbum e(t)c.
(обоняніе Odoratus. Odoratio.

(обоняю Olfacio. Olfac[i]to. Traho odo¬
rem. Obodoro.

(обониваю1. Circumaro. Obaro.

(обора Stabulum pecorum no(n) tectum.
Pecuaria loca.

(оборучный. Aequimanus Ambidexter.

(обоестранный. Indifferens in vtra[m]-

q(ue) parte(m).
(обощрйю. подущаю. Incito. Suborno.

Instigo. Instimulo. Inflammo.
(обоюду. Ex utraq(ue) parte.
(образъ. Imago. Figura. Forma. Speci¬

men.

(образованіе. Effigies. Icon. Simulachrum.

(образописаніе. Pictura.

образую. Effingo. Imagino. Figuro. For¬
mo. Efformo.

(образнѣ. Figuraliter.

(обращеніе. Conuersio.
(обращаю. Verto. Obuerto.

(обращаю что сокрестъ. Contorqueo.
Roto. Voluo.

(обращаю нивочтожє. Redigo ad nihilum.
(обращаюСА хрєпто(м) до кого. Abuerto

alicui terga.
(обрастаю. Pubesco. Imbarbesco. Pilos(us).

Hirsutus fio.
(обри[ю]2. (обросную. Detondeo. Tondeo.

Abrado.
(оброкъ. Cibus diurnus. Diarium,
(оброчный. Cibarius.

(оброснєнїе. Tonsura. Rasura.
(обрбвъ. бритва. Nouacula.
(оброщаю. Capistro. Capistru(m) iniicio

ori. Freno. Frenum impono ori equi.
131 (Обро- //

(оброщаю. Rubrico. Purpuro. Rubeo
colore или murice tingo.

(оброщенїє. Rubedo. Rubor.
(обрусъ. Mappa. Mantile.
(обручаю. Desponso
(обрученный. Desponlsjatus.
©брѣзаніе. Circumcissio. Circumcisura.

1
Потрібно (абориваю [?].

a Пор. ыбрію, (йброснфю.... Бер., 149.

(обрѣзаю. Circumcifdjo. Circumseco,
обрѣзанъ. Circumcisus. Circumsectus,

(обрѣтаю. Inuenio. Reperio

(обрѣтеніе. Inuen[t]io.
(обрѣтослбвецъ. Disertus. Solers. Adi-

nue(n)tor verborum.

собряща. Inuentum.
(обстояніе. Circumstantia. Obsessio,
(обстою. Circumsisto.
(обсѣваю. Circumfsjero.

(обсѣвины. Excretum.
(обсѣдаю. Obsideo. Obsido.
(o-6-сыпаю. -n-. Aggero as. Adobruo.

(o-6-тычю1. -n-. Circumcurro. Decurso,

(обумираю. Intermorior.

(обумерлый. Intermortuus.

(обурєванїє. бурА. Tempestas marina.
Procella. Fluctus.

(обурєваюсА Fluctfujo. ProcellfaJ ilaj-
cfuljor.

©бутрѣваю. зрй Оутренюю.
(обухъ. Securis auersa.

(обучаю. Exerceo. Erudio. Insftijtuo.
Imbuo. Assuefacio. Cicuro.

(обученіе. Exercitium. Exercitatio.
Eruditio. Institutio.

(обушїе. Ora auris.

(обуща. Ocrea. Calceamentum. Calceame(n).
(обущаю. Calceo. Induo calceum,

(обущєнїє. Calceatio. Calceatus.
(обходъ. Circumitio.
©бхожду. Obeo. Obambulo. Peragro,
(обшїваю. Circumsuo. Obsuo. Pra(e)suo.
(облйгъ. колнѣръ. Focale. Collare.

(общій. Communis. Vnanimis. Concors,
(община. Communitas. Vnanimitas.
(общепиршєств[а]2. Communia conuiuia

e(t)c.
(обятєль. Possessor. Complefxjor.
©бятїє. Circumplexus. Possessio.
(обыкаю. Assuesco. Consuesco.
(обычай. Mos. Consuetudo. Habitus,
(обычный. Solitus. Assuefactus. Vsur-

pat(us).
(объясненіе. Declaratio.

(обѣдаю. Ambedo. Abedo. Obedo.
(обѣдаюсА. flnlgurgito me Impleo me.

собѣдую. Prandeo. Pransito Prandiu(m)
su(m)foj.

юбѣдникъ. Pransor. Pransorius.
(обѣдъ. Prandium,
юбѣдованіе. зрй (обѣдъ.

1 Пор. (йбтйчу, Бер., 149.
2 Пор. юбщепйріи&ства..., Бер., 150.
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юбѣтую. Vo[u]eo. Votum facio,
юбѣтъ. Votum. Promissio. Pollicitum,

обѣщаю. Polliceor. Promitto. Do fidem,

юбѣщатель. Promissor.
(обязало. FafsJcfiaJ. Ligamen.
(OB1.
(овесъ. Auena. Bromus.
овсяный. Auenaceus.
(овбщь. Fructus. Pomum. Fruges. Ado¬

rea .a (e).
ювуду. Hac. Ecce.

(овца. Ouis.
«вча. Ouicula.

(овчарнА. Ouile. Caula.

©вчарь. Opilio. Vpilio.
ювчее стадо. Ouiaria :a(e). Lanicium.
совъ. Ille.

©r

(оганяю прбсо. Abigo aues a milio,
©ганка. Flagellum.
(огаръ песъ. Canis leporarius.
(оглавленіе. Capitulum. Summa. Index

rerum. Regestrum.
132 (ОГЛ- //

©глаголаніе. зрй ©болганїе.
©глагблникъ. зрй юболгатель.
(Оглагблую. Obloquor. Detraho. Rodo

absente(m).
(оглашаю. Instituo. Doceo cathechisimo

orthodox(a)e fidei. Ite(m) inter cathe-
chumenos numero.

«оглашаюсА Informo cathechisi
orthodoxa.

соглашеніе. Institutio fidei orthodoxa(e).
©глаше[нный]2. Prifncipium] fidei reci¬

piens или Cathechumenis.

(оглушаю. Exurdo.

юглухую. Obsurdesco.
(оглядаю. Inspicio. P(er)lustro.
юглядаюсА в(ъ)спять. Circumspecto.

Respecto.
югляданїе. Inspectus. Inspectio.
(Огниво. Circulus catena(e).
(огнюсбю. Torpeo. Torpesco. Marcesco.

Macresco. Pigresco. Tardesco,

югнушаю. Pigrum reddo. Segnem facio,

юголеный. Ab[r]asus. Rasus.

©горѣлый. Pra(e)ustus. Solatus.

(Ограда. Sfajepimentum. Sfajepfum. Sfa]e-
ptio.

(оградъ, зрй Вертогрйдъ.

1 В оригіналі помилково ®(т)в.
2 Пор. (оглашбнный: Почато(к) науки

прїймуючїй..., Бер., 150.

(ограждаю. Circummunio. Obsfajepio;
(огурбкъ. Cucumis. Cucumer.

©гуркбвый ©гра(д). Cucumerarium.
(Огустѣваю. Condenso. Conspisso,
югустѣти. Сгаssescere.

(од

(одежда. Vestis. Гипіса. зри Риза,

(одержую. Complector. Comprehendo.
(Одержаніе. Complexio. Capacitas,
(одолѣваю. Vinco. Supero.
(одолѣніе Victoria. Tropheum.
юдолгітель. Victor. Debellator. Domitor,

(одръ. Cubile. Grabatus. Lectus. Lectulus,

©дѣйні'е. Vestitus Indumentum. Ves-

time(n)tu(m).
(одѣваю. Vestio. Veste induo.

южереліе
(ожещаю. затвержаю. Obduro.
(ожестѣваю. Obduresco. Induo duritiem,
©живлйю. Vilujiffijco. A[n]imo. Reuiuisco
(оживленіе. Animatio. Viuificatio.

юживлйющїй. Viuificus.
южгілый. Rediuiuus.
(ожогъ. Pertica. Obusta.

(OS

(озлобленіе. Afflictio. Pressura,
ювлоблйю. Affligo. Vexo. Impedio. Ango.

Diuexo.

©БлоблйюсА. Vexor. Angor. Affligor
e(t)[c].

©БЛОбЙТЄЛЬ. Afflictor.
©3

©зарйю. Illustro. Collustro. Illumino.
©Зимина. Hiberna rorum. Sementiua siligo,
юзябйю. Refrigero.
юзйблый. Frigidus. Gelidus.
©зябнѣти. Frigesco. Refrigesco.
©K

©каменйю. Induro. Induco duritiem,
юкайнство. Miseria. Calamitas. Infe¬

licitas.
©кайнный. Miser. Calamitosus. Infelix,
©каяваю. Lugubriter deploro. Plango.

Defleo.
©клеветую. Calumnior. Criminor. Cauillor.

©клєветанїе. Calumnia. Contumelia. Cri¬

minatio.

©клеветнйкъ. Calumniator. Conuiciator.

©кнб. Fenestra.

юкно творю Fenestro :as. Illumino cellam,

©ко. Oculus.

юковую. Circu[m]do ferro. Pfraejfigo.
Indo catenas. Impingo compedes.

ізз юкова(н) U
©кованъ. Circumdatus catenis.
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©конница. Foricula(e) fenestrarum.
(окопъ Fossa.
(окопую. Circumfodio. Fossulas facio,
©копатель. Circumfossor.
©коптѣлый. Fumosus. Niger fuligine,
©краденный. Cfojmpilatus. Sufpjplitatus.
©кормленіе. управленіе. Directio. Gu¬

bernatio.

(окрестъ. Circum. Circumcirca.

(окрестъ глаголателнѣ. Descriptifuje.
Paraphrastice.

(окружаю. Ambio. Circumeo

(окружаю что словы. Circuiftjione vtor.

Circumloquor.
(окруженіе. Ambitus. Circumrotundatio-

(округъ. Nauis. [CJybfaJea.
(окрываю. Velo. Operio.
(окрыкъ. Acclamatio.

(окуляры. Conspicillum. Ocularium. Spe¬
cillum. Ocularia.

(окунь. Perca.

юкупъ. Lytrum. Redemptio.
(0Л

©ле. Ah. Heu.

©ліе]1. Hei. Eheu.

©ледѣневаю. заростаю хворосто(м)2.
Fruticesco.

(оледѣваю. Congelasco.
(олѣй. Oleum.

(олово. Plumbum.
(оловомъ соединяю. Plumbo :as.

Applumbo :as.

(оловомъ соединеніе. Plumbatura,
©ловянад кулд. Plumbea. Plumbata,
(оловяный. Plumbatus. Plumbosus.

©лха3 Alnus, прила(г). Alne(us)
(олтарь. Alftjare. Ara.
(олшгіна. Aneftjum.
©M

©макаю. Tingo. Intingo. Macero. Madefacio,
©маканіе. Intfujnctus. Tinctura. Mace¬

ratio.
©меты. подблки. Fimbria(e) uestim.

Peripsemata. Quisquilia(e).

©мражєнїе. Fastidium. Naufsjea.
Auersatio. Dedestatio.

1 Пор. ©леї ©(г), гай, гай, гай..., Бер.,
151.

2 Останнє словосполучення в

оригіналі написано після перекладу.
3 В оригіналі після перекладу написано

Олимпа.

©метины. Poliis :nis.

©мражйюсд. Abhorreo. Naufsjeo. Fas¬
tidio. Respuo.

©мываю. Eluo ris. Abluo ris. Lauo :as.

©мылйюсд. Hallucinor. Erro. Fallor,
©мытый. Lautus. Lotus.
©мѣтаю. Verro circumcirca.
©мѣтатель
©H

©нъ. Ille. Ipse.
©нѣмѣ-ти. -ваю1. Mutesco. Immutesco,
©n

©падаетъ листвіе ©(т) древесъ. Decidunt

arboribus folia.

©падаютъ власы. Defluunt mihi capilli.
©падь2 камєнь драгїй. Opalus,
мпалєнїе Vstia
©паленый. Ambustus. Pra(e)ust(us). Vstu-

lat(us)
©палйюсд3. стрегу себе. Caueo mihi.

Circumspicio.
©пасеніе. Prouidentia. Circumspectio.

Consideratio accurata.
юпасный. Prouidus Circumspectus.

Cautus. Perdi lige| nsj.
©пашь хвостъ. Cauda.

©пека. Tutela. Curatio,

юпекунъ. Tutor. Curator. Patronus,

©пєкуна подаю. Instituo tutorem,

юпекунство ©(т)лагаю. Abdico me tutela,

©пєчаляюсд. Tristor. M(a)ereo. Sollicitor,
©пєчаляю. Contristo. Infero molestiam

alicui.
©пгілство. Ebriositas. Vinolentia. Temu-

le(n)tia Crapula.
134 ©пи- //

©пйлый. Ebriosus. Bibax. Vinosus,
©писаніе. Descriptio. Limitatio,
©пгісанный. Descriptus Definitus. Limi¬

tatus.

©писую. Describo. Pra(e)scribo.
Depingo. Designo.

,

©писую что стихами. Mando lujerlsijbus

aliquid.
©плазйвъ. Astutus. Vafer. Callidus. Cal-

litiosus.
юплазгівый. Curiosus.
©плазство. Afsjtutia. Curiositas. Inqui¬

sitio fnjimia. Indagatio nociua.

1 В оригіналі написано після перекладу.
2 Помилка, треба шпалъ.

8 Помилка, треба шпасаюсь., пор. ©па-

саюсд..., Бер., 152.
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юплакбный. Flebilis. Laehrymabilis.
©плєваю. Conspuo alicui
©плакати. Defleo. Deploro.
©плотъ. S[a]eps. S[ajepes.
©плѣснялый. Obsitus situ.
©полчаюсА. Instruo aciem. Ordino

milites. зрй обо(з) ставлю

©полченїе. Castrametatio. Acies.
Exercitus. Acies instructa.

©повѣдаю. Pra(e)dico. Significo. Pr(a)enun-
cio. Nuncio.

©повѣдатель. Pra(e)cor. Declarator. Nun-
ciator. Nuncius.

©познгітель
1

©позняюса. Postero :as. Tar[d]o. Postuenio.
©пбна. Aula(e)a aul[a]eorum. Textile.

Tapetia beluata.

©понча. Penula.

©права книгъ. Integumentum scorteum.
- ©правданїе. Iustificatio. Iudicium. Lex.
©правдаю. Iustifico.

©правленіе. Iustum factum.
©правлгію злато(м) что. Circumdo

aliquid auro.

©предѣляю. Sancio legem. Termino. Limi-
no :as. Finio.

©предѣленный. Terminat(us). Infini-

tiuus[?].
©проверзаю. E[u]erto. P(er)uerto. Detrudo.
©прѣснокъ. Panis azymus. Panis.

©прятуюсА. Abcondo me. Celo.
Subterfugio. Vito.

юпргітно. Modeste. Mansuete.
©пухлый. Tumfijdus. Intumescens.

Tumore inflatus.

юпушаючад пйща. Inflans cibus.
©пущаю. Pra(e)termitto. Omitto. Pos-

tmitto. Relinquo.

©пущєнїе. Relictio. Derelictio. Omissio.
Desertio.

©p
©рало. Aratrum in superficie agrum

proscindens.

юранїе. Aratio. Cultio. Cultura agri,
юрганодѣлатель. Faber organarius,
©рганоигратель. Organarius. Organicus,
юрмянгінъ. Armenus.

юрмгінска зємла. Armenia.
©рудіє, удокъ1. Instrumentum. Orga¬

num2. Vas.

1 Помилка, треба посудокъ, пор.
орудіе: Посудокъ..., Бер., 153.

2 В оригіналі перші три літери
кириличні (Орг-).

©руженбсецъ. Armiger. Hastifer. Ensifer,

©ружїе. Arma orum. Armatura,

©ружникъ. Armatus miles Prouocator.

Exfcjursor. fEJmissarius.
юрю- Aro. Colo agrum. Subaro. Peraro

орѣхъ. Nux.

юрѣхъ лѣсковый Auellana. Nux coryli,
юрѣхъ волоскїй. Iuglans :dis.

юрѣхъ водный. Castanea nux cornuta,

юрѣхъ земный. Astragalus,
юрѣховый сокъ Caryopus.
©рѣшина Nucetum.
©c

©ca. Vespa,
осада. Colonia.

осажаю городъ. Firmo arcem pr(a)e[s]i-
diis.

©сажаю пустый край. Compleo coloniis

regionem. Coloniam in agro impono.
135 ©свѣнь H

освѣнь. кромѣ. Pra(e)ter. Sine. Absq(ue).
освѢнйюса ...

осека или. Vncus. Harpago,
юселка. Coticula.
©селъ. Asinus. Onager. Asellus,

осетъ полный. Carduus syluestris.

осиротѣлый. Orbatus. Orphanus.
осиротѣлость. Orbitas. Orbitudo,
осичйна древо. Populus nigra,
оскверняю. Inquino. Depurgo. Fa(e)do e(t)c.
осклаблєнїє. Risus lenis.
осклабляюсА. Subrideo,

оскбминость. Stuporfem] dentium habeo,

оскорблйю. Premo. Vexo. Diuexo. Op¬
primo.

оскбрдъ. клепецъ. Dolabra.

оскробины. Ramentum.
оскробую. Circumrado. Derado. Circum¬

figo.
оскудѣваю. Deficio. Careo. Laboro

inopia. Inops. Egenus sum.

оскудѣніе. Defectus. Inopia. Penuria,
осла. Cos :tis.
©слаба. Remissio. Venifa]. Indulgentia,
ослабленіе. Debilitatio. Labefactio. Infir¬

mitas.

ослабленъ. Debilitatus. Labefactus.
Debilis.

ослаблгію. Debilito. Labefacio. Infirmo.

Relaxo. Extendo.

ослабѣваю. Debilitor. Lassesco. Lassor,

ославлєнїе. Diffamatio. Deprfajedicatio.
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(ославленъ. Infamatus. Diffamatus.
Notatus. Ite(m) depra(e)dicatus.
Celebratus.

(ослабляю1. Infamo. Diffamo. Detraho,

(ослушаніе, лѣность, зрй (огурє(н)ство2.
юслѣплйю. Са(е)со. Excaeco. Exoculo,

(ослѣпленіе. Eluscatio. [Ex]c[a]ecatio.
(основа. Stamen.
(основаніе. Fundamentum. Basis,
(основатель. Fundator. Conditor. Auctor,
©сноваю. Fundo. Condo. lacio fundamen¬

tum. Primum lapidem impono.
©соба. Persona, зрй Собство.
©сббъ. Seorsim. Si(n)gillatim. Separatim.
©сббный. Singulari[u]s. Vnicus. Specia-

rius. Separatus. Seiunctus.

юспалый. Somniculosus. Somnolentus.
Oscitans. Dormitator.

©спалство. Somnolentia. Oscitatio,

©спица недугъ дѣтей. Papula(e). Pitui-
ta(e). Eruptiones. Variola(e).

©ставаю. Remaneo. Maneo.

©ставлєніе. зрй ©(т)пущєніе.
©ставлйю. таможде зрй.
©станокъ. Reliquia(e). Extremum. Re-

liquu(m). Analecta .orum.

©етатнїй. Nouissimus. Extremus. Posf-
rem(us). Vitimus.

©статнеє єлєопомазанїе. Extrema unctio,

©стегны. нагавицы. Caliga(e). Feminalia.
Sarabara.

©стенъ. Stimulus.
мсти у класа. Arista. Apex. Ather.

©сть зелій и древесъ. Spina. Aculeus,
©сть рыбарскад. Tridens. Tricuspis telum,
©строга. Calcar.
©стрбжность. Cautio. Circumspectus,
©стрость. Acies. Acumen. Acrimonia. Ac¬

ritudo.
©строумїе. Acumen ingenii. Solertia. Per-

spicia. Intellectus.

©стрый. Acutus. Acer. Pra(e)acutus.
©стриженый. Tonsus. Circumtonsus,
©стрю. Acuo. Exacuo. Pra(e)acu[oJ.
юстѣнйю. заслонйю. Obumbro. Obuelo.

Obte(n)do alicui uelum.

юсуждбю. Iudico. Condemno.

1 Помилка, треба ©славлйю.
2 Очевидно, треба (ослушаніе, (огуре(н)-

ство. зри Лѣность (пор. (ослушаніе:
(огуренство, Бер., 153), бо в реєстрі
е тільки Лѣность.

©сужденіе. Iudicatio. Condemnatio.
Decretum.

©сужденіе пре(д) повѣстию людїй. Pr(a)-
eiudicium.

юсяжгімый. Tactilis. Palpabilis. Concre-

tabilis.
136 сосяза- //

©сязаю. Tango. Attigo. Palpo. Attresco.
Contrecto.

юсязанїе. Tactus. Conftjrectatio.
©T

©тай. Clam. Clafncjulum. Clandestine,

©твернъ. ©паки. Perperam. Praepos¬
tere.

©токъ морскій. зрй ©(т) нога морскад.
©трава. Venenum. Toxicum.

©травлюю. Veneno. Toxico eneco,

©травца. Venenarius. Veneficus.

©тєсую. Dedfojlo ras. Deascio. Circu(m)-
dolo. Deruncino.
t i

ютєчество. зрй ©ТЧЄСТВО.

ютираю. Abstergo. Tergo. Detergo.
©требіе. отеребйны. Ramentum. Proiec-

titium. Purgamentum.
©треби. Furfur. Peripsema. Purgamenta.
,Quisquila(e).
©трокъ. Puer. Famulus.

©троча. Infans.

©трбчищь. Iuuenis.

©трбчищный. Iuuenalis. Tener. Puerilis,

©трѣніе. ©[тітручєнїе1. Repulsio. Reiec-
tio.

ютрйсую. Exfcjucio.
©тщетѣваюсд. зрй Ощетѣваюсь.
©тягощаю. Aggrauo. Onero. Coonero.

Grauo.
©тягощаюсд лѣностію. Tergi[u]e|r]sor.

Cunctor. Detrecto. Causor,
ютяготѣти. Grauesco. Onustus su(m).

©тягощенъ. Grauis. Onustus. Oneros(us).

©x

©хаблйюсА. юстерегаюсь. Caueo.
Consulo mihi.

©хлада. Refrigeratio.
©хота. Alacritas. Alacris anim(us).
©хотный. Alacris. Alacer. Vegetus.
юхринйю2. Consulo alicui. Pra(e)sto ali¬

quem saluem. Subtraho aliquem inui-

die. Prohibeo aliquem detrimento.
Caueo alicui.

1 Пор. (отріінїе: (о(т)труче(н)е....
Бер., 154.

2 Помилка, треба (охраною.
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юхриплйю. Irraucesco. Rauceo. Rauo :is.

(охуждаю, (оплошаю. Vilesco Abiectus
fio. Diffamor. Deprimor.

(охудѣні'е. Humiliatio. Depressio.
(охужденїе. Diffamatio. Abiectio.
0)4

(очищаю1. Emunctorium. Emunctoria

forcipes.
<o чесомъ. De quo.
(Очистйлище. Propitiatorium. Altare.

Purgatorium.
(очищаю. Purgo. Expurgo. Depurg©. Abluo

:is. Tollo ris. Purifico. Mundo.

Ц
Царь. Rex. Magnus dux. Regnator.

Царевичь. Infans rex. Regulus.

Царева. Regina.

Царевна. Regis filia. Regia virgo.
Цариградъ. Constantinopolis. Byzantium.
Царство. Regnum. Imperium.
Царскій. Regalis.
Царскій намѣстникъ. Interrex. Vicerex.

Prorex.

Царикъ. Regulus.
Царствую. Regno. Dominor. Impero.
Цата. Dinarium. Nummus. Dece(m) obo-

loru(m).
Цв
Цв[елихъ]2. Tela trilix. Multitia.
Цвячокъ. Clauulus. Clauicul[us].
Це

Цеберъ. Hidria lignea3.
ЦєбулА. Cfajepe. Cfalepa. Cfajepula4.
[Цегєлнд}. Lateraria5.
Цегла. Later. Laterculus.
Цегляный. зрй Плинбяный.
Цель или маль. Scopus. Scopulus.
Церковь. Ecclesia. Domus dei. A(e)des sacra.

Церковный. Ecclesiasticus.
Цетнарь. стофонтовад вага. Centena¬

riam). Centumpondium.
Цервлѣнъ. зри Червленъ.

' Помилка, треба (очищало, пор. (йци-
щало..., Бер.. 154.

2
Пор. пол. cwelich «тик» (тканина).

3 В оригіналі помилково написано в

попередній статті.
4 В оригіналі помилково написано як

переклад реєстрового Цеб&ръ.
5 Реєстрове слово пропущено, а

переклад помилково написано до статті Це-
буль.

ючищеиїе Purificatio Mundatio Pro

pi tiatio.
(очиститель Purgator Purificator
(0Ш

(ошааваюсд или (ошааюсд. во(з)дер-
жаюСА Abstineo. Contineo me.

Abhorreo.
(ошаанїе. Continentia. Abstinentia.

Moderatio
©шйбъ хвостъ. Cauda. Ite(m) extremum.
(0Щ

137 щщущаю. почюваю. Sentio. Attendo //

Цетресъ1 птица. Tetrax .cis.

Цехъ, събраніе. Collegium. Contuberniu(m)
Цехую. знаменую. Signo. Litftjero as.

Ци
Циганъ. Cinga|n|us.
Цинъ. Stannum.
Циновый. Stanneus.

Цитварь. Zedoaria.
Цирта рыба. Cirta.

Цйтръ древо. Citrum. Citrus.

Цитрйнъ (Овбщь. Malum citreum.

Цйркуль. Circina.

Цминтарь. Coementerium. Sepulchretum.
Цу
Цукор медовый. Saccharum scissile. Sac-

charu(m) candium.

Цукрую. Saccaro condio.

ЦѢ

Цѣвка. Panus. Rhombus.
Цѣвница. Fistula. Tibia.

Цѣлба. Medicamen. Pharmacum.
Medicina. Remedium. Antidoftjum.

Цѣленіе. Curatio. Medicatio. Med[e]la.
Sanatio.

Цѣлйтель. Medicus. Doctor medicina(e).

Цѣлителный. Medicabilis. Remedialis.

Цѣлю. Medicor. Medeor. Curo. Sano.
Medico.

Цѣлюсд. Phrarmacis curor.

Цѣлованіе. Salutatio.
Цѣлую. Saluto. Iubeo te saluere.

Цѣлователь. Salutator.

Цѣломудріе. Sobrietas. Pudifcjitia. Ob-
seruantia. Castitas.

Цѣломудренно). Castd. Pudicd. Sobri£.

Цѣломудрый. Sobrius. Purus. Prudens.

1 Треба Ц&тр&въ.
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Цѣломудрствую. Sobrie uiuo.
Цѣль 11] Integer. Totus. Simplex.

Purus. Incolumis.

Цѣлость. Integritas. Simplicitas.
Incolumitas. Puritas.

138 Цѣна //

4

Чадобанъ. Bos grandis Podoliensis.
Чадо. Filius. Proles. Filia.
Чайка птица. Pauo agrestis. Monedula.
Чамлѣтъ. Vndulata toga. Camelota tela.
Чаплд. Ardea cinerea. Ardeola.
Чапракъ у коней. Instratum equorum

splendidum.
Чародѣй, зрй Балїй.

Чаролѣан'іе. зри Балство.

Чаросотравникъ. Veneficus.
Praestigiator.

Часъ. Нога.

Часецъ. Horula.

Часословецъ. Horologium.
Часть. Pars. Portio.
Частный. Portialis.
Частость, ґустость. Spissitudo. Spissitas.

Densitas.
Чата. Excursio milium ta(e)sser(a)e

hostilis acquirenda(e) causa. Pra(e)ten-
tura.

ЧашА. Phiala. Crater. Calix. Poculum.

Чашка у главы. Calua. Caluaria.
Чаю. Exfsjpecto. Pra(e)stolor.
Чаяніе. Exfsjpfejctatio. Pra(e)stolatio.
Чв

Чванецъ. Ampulla. Lagena.
Чверть. Tetrans. Quadrans. Quartarius.
4e
Чеканъ. Martio barbulus. Malleus. Rost-

rat(us).
Человѣкъ. Homo. Mortalis.

Человѣкоугоді'е. Complacientia
hominibus. Adulatio.

Человѣческій. Humanus.

Челюсть у губы. Mandibula. Maxilla.

Челюсть пєщнаА. Pra(e)ffu]rnium. Prop-
nigeum.

Чепецъ. Reticulum. Uitta.
Червеница болѣзнь

Червленйца. жєлвь морскїй. Murex.
Purpura. Vestis muria tincta prupurea.

Червлень. Rubor. Coccum. Coccinum.

Червленый лукъ. C[a]epe campestre.
Червъ. Vermis. Vermen.

Чєрмность. Rubedo. Rubor.

Чермный. Ruber. Rubrus. Rubreus.
Rubicundus.

Чермный воскъ. Cera miniatula.

ЧермнѣюсА. Rubeo. Rubesco. Erubesco.

Чермню или червоню. Purpuro. Murice

tingo.
Черничі'е. фигъ дики(х) древо.

Sycomorus.

Чєрничїе овбіць. Sycomorum.
Черпало. Situla. Vrna. Matella. Vas aqua¬

rium.

Чєрпчїй. Pocillator.

Черпаю. Haurio. Anftjlo. Exan[t]lo.
Черпаніе. Haustus.

Черта. Linea. Lineamentum.

Чертогъ. Thalamus. Pafljatium.
Augustale.

Чернило. Incaustum. Atramentum.

Черный. Niger. Ater. Atricolor.

Чернота, чєрность. Nigredo. Nigror. Nig-
ritas.

Чернокнижникъ. Magus.
Чєрнокнижство. Ars magica. Magia.
Чернуха. Melanthion. Melaspermon.

Чернѣю. Nigresco. Infuscor.
Черню. Nigro. Denigro.
Чествую. Digfnjor. Honoro. Tracto.

Честность. Honor. Reuerentia. Obse-

rua(n)tia.
Честный. Venerandfus). Venerabilis.

Honorabilis. Honoroficus.
Чесб. Quid.
Чесо ради. Cur. Quid ita. Quam ob rem.

Чета, почетъ, пблкъ. Turma equitum. Acies
instructa.

Четверовласникъ. Tetrarcha.

Четверю. Quadruplico. Quadripartior.
Четверакїй. Quadruflex. Quatern(us).

Quadripartitus.
Четверблѣт'іе. Quadriennium.

139 Четверо- //

Четверолѣтный. Quadriennis. Quadri-
[mus].

Четверомѣсячный. Quadrimestris.
Четвероднєвїе. Quadriduum.
Четверодневный. Quadriduanus.
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Четвероногій. Quadrupes.
Четвероглавый. Quadriceps.
Четверозубый. Quadridens.
Чехъ. Bohemus.

Чешу. Pecto. Depecto crines.

Чешуд. Squama. Squamula.
Чинъ. Ordo. Series.
Чгіннѣ. Ordinate. Despositd. Rectfc.
Чисма, число. Numerus.
Числю. Numero, зрй Исчитаю.
Чистйтелство. Sacerdotium.
Чйстый. Purus. Mundus. Elegans. Cast(us).
Чистота. Castitas. Mundicies. Castimonia.

Puritas. Virginitas.
Читатель, чтецъ. Lector. Anagnostes.

Pra(e)lector. Recitator.
Читаю. Lego. Lectito. Recito.
Читаю философію. Profiteor philoso¬
phiam.

Читанїе. Lectio. Recitatio. Pra(e)lectio.
Членбвный. Molaris dens.
Члѣны. члбнки. Membra. Articuli. Artus.
4o
Чблнъ. Cymba. Remunculus.

Monoxylum.
Чолд. Frons .tis.
Чоповое. Vectigal doliare.
Чопъ. Epistomium.
Чопбкъ. Gurguli[o].
Чоснбкъ. Allium.

Чпагъ. кишєнА. Capsa. Sacculus vesti
subsutus. Sarcina.

Ш

Ша
ШаблА. Framen. Acinaceus. Acinacis.

ШалвѣА. Saluia minor или maior.

Шалка. Libra. Bilanx. Statera.
Шапка. Pileus. Pileum. Pileolus.

Шаръ. Color.
140 Ша //

Шаръ йсный. Color suauis.

Шаръ блѣдый. Color fljentus. Obsoletus.

Шаръ живописателньій. Pigmentum. Tri¬
tor colorum.

Шаропиш^. Decoloro. Colore tingo.
Шатаніе. Fremitus. Murmur. Tumultus.
ШатаюсА. Fremo. Obstrepo. Murmuro.

Conspiro.
Шафранъ1. Armarium. Promtuarium.

Шафиръ камень. Sapphirus.
Шафировый. Sapphirinus.

1 Помилка, треба Шафа.

Чрево. Venter. Aluus.

Чревоюбяденїе. Gula. Edatitas.
Ingluuies.

Чреда. Grex. Ite(m) ordo. Vices.

Чрежденїе. зрй Учрежденіе.
Чрезъ. Per. Trans.
Чресла. Lumbi .orum.

Чреслб. зрй Бедрб.
Чт

Чтгілище. Sacrarium. Oratorium.
Что. Quid.

Чю
Чюбъ. Crista. Cristula. Cirrus.
Чюбатый. Cristatus.
Чювство. Sensus. Sensatio.
Чювственный. Sensibilis. Sensilis.

Чювствую. ощущаю. Senftjio. Percipio
sensu.

Чюдо. Miraculum. Prodigium.
Portentum.

Чюдотворю. Prodigia edo.
Чюдотворный. Monstruosus. Mirificus.
Чюждь. Alienus. Extraneus. Alienigena.

Proselytus.
Чюприна. Caprona. Ca(e)saries.
Чы
Чыжь. Acanthis .dis. Spinus lygurin(us)[?].
Ча.
Чястина. Ґустина. зрй Чйстоть.
Чйщь. Densitas. Opacitas.

Шафранъ. Crocus.
Шафраню. Croco tingo.
Шахъ. Calculus. Scachi. Latrones.
Шахованый. Scutulatus.
Шахованъ игра. Latrunculorum ludus.
Шахи играю. Latrunculis ludo.

Шв,
Швачка. Satrix. Indusiaria.

Шведъ. Suedus.

Швецъ. Sutor. Calceolarius. Caligarius.
Шелюгъ. Triens serterij. Solidus.

Шествіе. Gressus. Itio.

Шествую. Eo. Gradior. Tendo. Incedo.
Шестйжды. Sexies. Sex uicibus

Шесть. Sex. Seni -.orum.

Шестдесятъ. Sexaginta. Sexageni.
Шестдесйтъ кратъ. Sexagies.
Шестдесятолѣтный. Sexagenarius.
Шестьдесйтый. Sexagesimus.
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ІІІєстогубьгй. Sex p lex.
Шесіьсотъ Sexcentio. Sexcenteni. Sex¬

ceni

Шестьсотъ кратъ. Sexcenties Sexcen-
tesim(us).

Шипбкъ. яблоко вонноь. Malum
granatum. Malum punicum.

Ширбкїй. Latus. Amplus. Spatiosus.
Шило. Subula. Galla.
Шина желѣзна. Lamina ferri. Rudis.
Шина вознаго колесе. Canthus.
Шинкарь. Caupo. Tabernarius.

Шинкарство. Cauponaria ars.

Шинкую. Caup®na(m) exerceo. Caupo¬
nor.

Шиперъ. Dominus nauis. Nauarchus.

Широта. Latitudo. Amplitudo. Laxitas.
Capacitas terra(e).

Ширю. Amplifico. Dilato. Extendo.
Шишка боровад. Nux pinea. Strobilus.
ІІІК

Шкаредъ. Turpis. Deformis Abomina(n)-
dus. Fastidiosus

Шкарпетка. Calceus linteus.

Шкатулка. Capsula quadrata. Loculi

lignei Arcula loculata.

Шкута. Nauis frumentaria. Scapha.
Шл

Шлемъ. Galea in conum.

Шлемникъ. Galeatus.
Шляхтичь. Nobilis. Nobili genfejre natus.

Шляхетство, блгородїе1. Nobilitas.

Щ
Ща
Щавство. Segnicies Ignauia. Pigritia.

Insipientia.
Щавъ. Oxalis. Lapa[t]hum syluestfrje.
Щавств^ю. Ignauus fio. Torpesco. Pig-

reso. Tardesfcjo.
Щавственнѣ Desidiose,

naufej.
Ignauiter. Ig-

Щадймый. Conseruatus.
toditus.

Seruatus. Cus-

Щадѣні'е. Indulgentia. Condonatio.
ЩаждУ. Parco. Indulgeo. Construo.

Щаплєнїе. Tarda e(t) insipida operatio.
Щапствд. строй. Forma. Habitus curi¬

osius) vestium.
Ще

1 В оригіналі написано після перекладу.

Шн

Шнуръ теселскїй. Amussis.
Шнуръ до шапки. Spira galeri. Ligamen.
Шо

Шопа. Nubilarium.

Шбрцъ. Semicinfcjtium. Sucfcjinctorium.
Ш-о-стакъ. -e- числд. Senarius numerus.
Шостбкъ грбшь. Nummus sexcuplex.
Шотъ. Scotus.
Шп

Шпадга1. Spatha. Gladius.
Шпакъ. Sturnus.
Шпаковатый конь. Sturninus.

Шпихлѣръ Granarium
Шт
Штбнба. Typographium.
Штаны .

Шу
Шуад. Sinistra. Llaleua
Шу- //

Шуменъ. Crapulatus а ѵіпо.

Шутъ. Circumuentor Circulator.
Fraudator Deceptor Nebulo :onis Sycophanta.

Шутовйд locosa. Faceta lucunda.

Шуба. Mastruca. Tunica pellicia.
Шубєница. Furca. Patibulum.
Шубеничникъ Suspendiosus. In furca

fix(us)
Шумъ вбдный. Murmur aqufate.

Cataracta.

Шумовины. Spuma feruendo eiecta.

Шумую. Despumo. Detergfejo spumam.

Щегнуша. щебЛА или кухнл. Culina.

Щедрота. Liberalitas. Misericordia.

Щедрю. Liberaliter largfijor. Commise¬

reor.

Щедръ. Liberalis. Largus. Affluens.

Munificus. [Misjericors.

Щєна. Catulus. Fafe)tus canum.

Щепъ. Planta. Plantata arbor.

Щеплю древо. Insero. Planto. Sero
surculos.

Щетина. Seta. Setula.
Щетиноватый. Setosus. 1

Щ-е-ль. -Ѣ-. Rupes. Rima.
Щи
Щипцы. Forfex. Forffijcula.
Щитъ Clypeus Scutum. Parmula.

1 Тобто Шпага.
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Що
Щ-о-тка. -8- до лн|. Pecten setosus.

Ham(us) ferreus.
Щ-о-тка. -8- до ри(з). Verrinulum

vestiariam).
Щу
Щудликъ. Talitrum.
Щудло. Pes ligneus mutilorum.

Ю
Ю. юж8. Quam. Qua(e).
Югъ. вѣтръ полуденный. Auster.
Юдоль. Vallis, зрй Оудбль.
Южскїй. Meridialis. Meridianus.

М2 Юз //

Юзникъ. Captiuus. зрй Оузникъ.
Ю[н]

Юнецъ. Vitulus. Iuuencus.

Юнница. Iuuenca. Iunix. Bucula.

Юность. Iuuentus. Adolescentia. Iuueni¬
litas.

Юнота. Puellus. Pubes. Tener.
Юнбтка. Virgo. Iuuenis. Fa(e)mella.

Я
Я. который1. Qua(e).
Яблоко. Pomum. Malum.
Яблоко сладкое. Melimelum. Malum mus-

teu(m).
Яблонь. Malus. Pomus.

Яблонный. Malinus.

Яблочникъ. Vinum e pomis fafcjtitium.
Яв

Явѣ. Manifeste. Clare. Explorate. Certe.
Apparenter. Palam. Publice.

Явленіе. Apparitio. Manifestatio. Pompa.
Явленный. Manifestus. Apertus.
Явлйю. Explico. Manifesto. Declaro e(t)c.
Явлюса. Apparebo.
Яворъ. Acer. Platanus.
Яг

Яглы вареніи. Puls e mili[o].
Ягляный. Miliarius.
/ ч

Ягода на лицы. Mala. Gena(e).
Ягода лѣснад вйннад. Timinia vua.

Ягода. Vua. Васса

1 Пор. Я» Ихъ. або котбраь, ос(н): р(д):,
Бер., 160.

Щукъ, зрй Шумъ.
Щука. Lucius. Lupus fluuialis.

Щуплость. Exilitas. Gracilitas.

Щуръ. Glis .ris. (M]us maior.

Щую псами. Concito in aliquem.
Щы
Щ-ы-гбль. -e-. [CJarduelis. Chrysomitres.
Щ-ы-плю -и-. Decerpo. Vellico. Carpo.

Юностный. Iuuenilis. Iuuenalis.
/

Юноша. Adolescens. Adolescentulus.
Tener.

9

Юный. Tener.
Юношскїй. Viriliter. Iuueniliter.

Юношескій. Virilis. Iuuenalis.

Юр
Юродъ. Morus. Morio. Delirus. Fatuus.

Vecors.

Юродство. Fatuitas. Insulfsjitas.
Desipientia. fVJecordia.

Юродствѣю. Ffajtuor. Moror :a-is. Insanio.
Юх
Юха. Ius. Iusculum.

Ягодорбдный. Vuifer.
Яд

Ядъ. Virus. Venenum.
Ядовйтость. Virus. Rabies canis.

Acrimonia.

Ядовйтый. Venenatus. Virulentus. Viro-

s(us).
Ядргіло корабелное. Instrumentum

nauticum.

Ядрб мрѣховое. Nucleus nucis.

Ядро у звѣрятъ. Testiculus.

Ядро вйнныа ягоды. Semina uinacea.

Ядєнїе.
Ядь. Essus. Efscja. Esculentum.

Alimonia.

Яже. Qua(e).
Яждєнїе

Яз

Язва. Vulnus. Plaga.
Язва натрєскана. Cifcjatrix.

Язвина. Fouea. Cauum cum rubus[?J.
Язвлю. Vulnero. Saucio. Impingor. Infligo

alicui uulnus.

Язь рыба. Rubellio. Erythrinus.
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Язйкъ. Gens. Natio.
Язычникъ. Ethnicus. Paganus.
Языческій. Gentilis.
r

Яза. P[a]ssibilitas. Temporaneus
morbus. Dolor transitorius.

і*з Яи //

Яйце. Ouum. Fetus gallin(a)e.
Яице вымачко(м). Ouum molle.
Яичница. Oua frixa e butyro.
Як
9

Яко. воеже. Quod. Vt.
Яко. Quia. Quoniam.
Яковйй. Qualis.
Ял
9

Яловецъ. Iuniperus.
Яловый смѣхъ. Risus fictus. Sardonius

risus.

Ян
Янчйръ. Triarii. Turearum.

Яр,
Яремъ. Iugum.
Яремный вёлъ. Iugatorius bos. Sibui-

gis. Iugalis.
Ярйга. рядно грубое. мѣ(х). сакъ. Sac-

c(us). Pero .onis.
Ярина, волна. Lana.
Ярина зелїе. Lfejgumen. Olera.
Яринный. Olitorius.
Ярма единаго. luges.
Ярмаркъ. Mercatus. Nundina(e).
Ярмарковий. Nundinalis. Nundinarius.

Яровидный. Indignabunde aspiciens.
Яростивъ. зрй Йръ.
Ярабок1. Attagen.
Яръ. Furiosus. Stomachfosjus. Indigna-

[bjundus.
Ярость. Furor. Indignatio. Rabies.
Яс

Ясность. Serenitas. Splendor. Claritas.
Fulgor. Candor.

Йсный. Serenus. Splendidus. Clarus.

Fulgidus. Candidus.
Яснѣю. Splendeo. Fulgeo. Splendesco.
Яструбъ. Accipiter.
Ят
Ять. Captus. Comprehensus.
Йть. Cepit.
Ятки мяснїи. Macellum. Taberna car-

nafrjia.
Яти. Decipere. Fallere.
Ятый. Deceptus. Falsus.

Ятра. Rhen.
Ятровъ. ятровка. Consan[g]uinea amica.

Яхъ Apprehendi Cepi.
Яч
Ячаице. банка лазебнал. Cucurbita.

Ampulla. Lagenula.
Яш

,

Ящеръ, кбжа которыА употребляютъ
до рукояті'я шабелнаго. Pellifs] e

lateribus cameli callosa. Pellis hircina.

Ящерка. Lacerta, зрй Ехйдна.

A

азыкъ. Lingua.
Азйчекъ. Lingula.

Азычный1 урѣзати кому, юбезйзычити.

* Очевидно, треба азыкъ.

Elinguare aliquem.
Азыковреді'е. Lingua(e) l(a)eslo.

1 6 оригіналі всі літери, крім першої,
латинські.
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