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відповідати запитам цих аудиторій. Мета транскреації — отримати ту саму реакцію 

кожною мовою, і звичайним перекладом цього не досягти.  

Відтак роль людини у перекладацькому процесі ніколи повною мірою не буде 

замінена перекладацькими інформацінйими технологіями, при цьому не варто 

ними нехтувати для полегшення роботи перекладача.  
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ЛЕКСИКО-ГЕНЕТИЧНЕ НАПОВНЕННЯ  

ТА ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ РИМСЬКИХ ІМЕН  

 

Антропоніміка латиномовних писемних джерел – значний пласт закодованої інформації 

про історію, культуру та ідеологію суспільства епохи доби античності. З’ясовано, що семантика 

антропонімів, як і інших власних назв, є специфічною. Важливим є первісна семантика 

антропонімів, тобто мотиви та принципи номінації. Власні імена, патроніми, прізвиська, що з 

часом трансформувалися у прізвища, служать джерелом інформації про суспільну, господарську 

та культурну діяльність того етносу, відображають мовні, лінгвогеографічні, історичні 

особливості.  

Ключові слова: латинська мова, антропоніми, ономастика, семантика, преномен, номен, 

когномен, агномен. 

 

Римські імена займають особливе місце в ономастичній палітрі 

латиномовних текстів, презентують мовно-культурний вимір ідентифікації осіб 

доби епохи Римської імперії. Антропонімікон виступає відображенням життєвого 

https://technolex.com/uk/articles/rage-againstthe-machine-translation.html
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досвіду окремого етносу, що дозволяє провести реконструкцію картини світу 

певного історичного періоду та глибше осягнути сучасність. У лінгвістичних 

студіях актуальним залишається питання комплексного дослідження антропонімів 

у латиномовних писемних пам’ятках, зокрема їх семантичний та лексикографічний 

вимір. 

Оніми були предметом дослідження у працях філософів, літературознавців, 

географів, картографів ще з античних часів. За останні роки з’явилося чимало 

досліджень у галузі загальної ономастики (Є. С. Отін, В. Д. Познанська, О. В. 

Суперанська, М. М. Торчинський та ін.) та літературної ономастики (О. М. 

Алтухова, Л. О. Белей, М. В. Буєвська, Т. М. Вінтонів, Ю. О. Карпенко, Е. О. 

Кравченко, Е. Б. Магазаник, М. Р. Мельник та ін.  

У вітчизняному та зарубіжному мовознавстві існують різні підходи до 

класифікації антропонімів. Класифікація, яку запропонував Майкл Кемпбел, 

передбачає поділ антропоніми на такі групи: 1) Gіvеn nаmе / Fіrst nаmе / Chrіstіаn 

nаmе / Рrаеnоmеn (ім’я, дане під час хрещення; ім’я в Стародавньому Римі 

(архаїзм)) – ім’я, що присвоєне людині під час народження; 2) Mіddlе nаmе (друге 

ім’я) – в англомовному світі це друге ім’я, присвоєне людині під час народження; 

3) Fаmіly nаmе / Lаst nаmе / Surnаmе (прізвище) – ім’я, яке передається від одного 

роду до наступного; 4) Nоmеn (прізвище в Стародавньому Римі (архаїзм)) – ім’я, 

яке давало уявлення про рід у Стародавньому Римі; 5) Cоgnоmеn / Аgnоmеn 

(родове прізвисько в Стародавньому Римі) – частина імені в Стародавньому Римі, 

передавалося від батька до сина; 6) Nіcknаmе / Bynаmе (прізвисько) – ім’я, яке 

заміщає справжнє ім’я людини. Воно більш відоме, може 

характеризувати/описувати людину, коротше, ніж звичайне ім’я людини; 7) Реt 

nаmе / Dіmіnutіvе (зменшувальна форма імені) – ім’я, яке використовується замість 

звичайного або повного імені, для того щоб висловити любов, ніжність або 

підкреслити близькість; 8) Раtrоnym / Fіlіаtіоn (патронім або по батькові) – ім’я, 

похідне від імені батька, яке присвоюється дитині під час народження; 9) Mаtrоnym 

(матрон або матчество) – частина родового імені, яка присвоюється дитині на ім’я 

матері [1, с.84].  

У значеннєвому аспекті О. В. Суперанська виділяє різні типи інформації, 

закладені в імені: мовну, мовленнєву, енциклопедичну [2, с. 169]. Зокрема, мовна 

інформація імені детально проаналізована в працях Ю. О. Карпенка, який виділяє 

п’ять складників такої інформації: 1) мовна належність імені або слова, від якого 

воно утворене; 2) словотвірна модель імені; 3) етимологічний сенс; 4) вибір твірної 

основи; 5) ситуація в момент створення імені [3]. 

У період формування Римської держави існувало тільки одне ім'я 

(наприклад, Ромул). Із збільшенням кількості населення з'явилося друге, родове 

ім'я. Так, кожен член сім'ї мав, щонайменше, два імені – преномен (лат. рrаеnоmеn) 
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та родову форму імені патріарха, яка стала фіксованим та спадковим номеном (лат. 

nоmеn) – ім'я. З часом, для того, щоб ідентифікувати сім'ї одного роду був доданий 

когномен (лат. cоgnоmеn) – прізвисько, або спадкове сімейне прізвище. Зазвичай, 

патриції мали три імені (лат. Trіа Nоmіnа). Оскільки преномен, номен і когномен 

передавалися у спадок, то агномен ставав необхідністю (перші чотири сини 

успадковували ім'я батька). Агномен (лат. аgnоmеn) – це особисте прізвисько в 

римських іменах. Наприклад, Гай Юлій Цезар Калігула: Гай – преномен (особисте 

ім'я), Юлій – номен (тобто з роду Юліїв), Цезар – когномен (з родини Цезарів), 

Калігула – особисте прізвисько [3]. 

Таким чином, антропоніміка має міждисциплінарний характер, оскільки 

вміщує в собі не тільки лінгвістичні парадигми, але й інтегрує навколо себе 

культурологію, історію, соціологію, психологію та ін. Антропоніми, що 

простежуються у латиномовних писемних пам’ятках, могли мати, щонайменше, 

два імені – преномен та спадковий номен. З часом, був доданий когномен – 

прізвисько, або спадкове сімейне прізвище. Така система найменувань (Trіа 

Nоmіnа) поступово входила у звичаєвість і датується кінцем V ст. до н.е. 

Антропонімікон виступає відображенням життєвого досвіду окремого етносу, що 

дозволяє провести реконструкцію картини світу певного історичного періоду та 

глибше осягнути сучасність. 
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