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Имињата во 
Рим



Вовед
Римското семејство било наречено семејство , од кое произлегува латинскиот збор "семејство". Фамилијата може да вклучи триада 
со која сме запознаени, двајца родители и деца (биолошки или посвоени), како и робови и баби и дедовци. Раководителот на 
семејството (познат како патер familias ) бил задолжен за дури возрасни мажи во семејството. Секоја фамилија имала свои правила и 
обичаи, а главата на фамилијата, pater familias, имал моќ да одлучува за правилата и однесувањето на сите членови на фамилијата. Тој 
го поседувал имотот, целиот авторитет, власта над животот и смртта за секој член на фамилијата.

Октавијан Август



Имињата во Рим
• Именувањето на Римјаните за време на 
римската република 

➢ Praenomen – лично,индивидуално,крестено 
име. Се користи во рамките на 
фамилијата и блиските, обично напишано 
со кратенка на натписите. Marcus Gaius 

➢Nomen – името на родот на којшто му 
припаѓа мажот, наследно име. Се користи 
да се означи мажот во разчични 
околности, особено ако нема когномен. 
Tulius Iulius 

➢Cognomen – Име на дел или на клан од 
родот на којшто му припаѓа мажот, 
наследено име. Најчесто се употребува 
да се означи мажот. Во формални 
околности се користат трите имиња. 
Cicero Caesar

Гај Јулиј Каесар





Три имиња
• Аристократите во времето на Републиката имале три имиња, додека другите, 

обично, ги имале само првите две (на пр. Gaius Marius, Gnaeus Pompeius). 
➢ Праеномен – личното име му се давало на детето на деветтиот ден по раѓањето, ако 

детето е машко или на осмиот ден ако е женско. Личното име се пишувало скратено 
кога се пишувало пред другите две имиња (номен и когномен). На пр. A.=Aulus, 
C.=Gaius, D.=Decimus, M.=Marcus, L.=Lucius итн. Така на пример во фамилијата на Клавдиј 
Нерон биле давани имињата Тибериј и Деким, во фамилијата на Корнелиј Скипион 
имињата Гнај, Лукиј и Публиј.



Три имиња
➢ Номен – (nomen gentilicium или nomen gentile) е името кое доаѓа по личното име и е 

заедничко за сите членови на исто семејство, ист род (gens). Во Рим имало околу 1000 
фамилијарни, родовски имиња. На пр. Aemilius, Pompeius, Claudius, Valerius итн. 

➢ Когноменот е име кое настанало како прекар во врска со физичките особини на оној 
кому му е наменето, а подоцна станало и име кое означувало различни гранки во 
една иста фамилија. Подоцна, некои имале и по неколку cognomina, бидејќи се 
појавил обичај за когномен да се зема името на мајката или дедото по мајка или 
имињата на познатите личности.
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