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Czy nadawane wspó³czenie stare imiona prawos³awne
zawsze s¹ zamierzonym przejawem powrotu do tradycji?
Ksiêgi parafialne stanowi¹ jedno z podstawowych róde³ w badaniach nad
historyczn¹ i wspó³czesn¹ antroponimi¹. Interpretacja zapisów metrykalnych
z poszczególnych miejscowoci i regionów pozwala na sformu³owanie szeregu
konkluzji zwi¹zanych z nazewnictwem osobowym. Istotnym wnioskiem wynikaj¹cym z analizy imion chrzestnych winno byæ przedstawienie ich frekwencji
i dynamiki w badanym przedziale czasowym. Na tej podstawie mo¿liwe jest
ustalenie okrelonej mody imienniczej danego terenu.
Wspó³czesna rzeczywistoæ cechuje siê obecnoci¹ takich zjawisk, jak nasilenie tendencji globalizacyjnych, wzajemne przenikanie ró¿nych tradycji i obyczajów, ekspansja modelu kultury zachodniej. Dynamicznym procesem w przestrzeni spo³ecznej staje siê laicyzacja. Odczuwalny jest wp³yw rodków masowego przekazu. Najnowsze imiennictwo osobowe nie pozostaje obojêtne wobec
powy¿szych faktów.
Fascynacja obcymi wzorcami kulturowymi wywo³a³a fluktuacjê w tradycyjnym dla interesuj¹cego nas obszaru (zob. ni¿ej) systemie nazewniczym. Jest ona
zwi¹zana z pojawieniem siê nowych, czasami nietypowych dla danej kultury
nazewniczej imion. Z drugiej strony utrzymuje siê przywi¹zanie do tradycji oraz
szacunek wobec wartoci religijnych. Korelacja obu tych sfer doprowadzi³a do
wyst¹pienia sytuacji, w których jednej osobie nadawane s¹ dwa oddzielne imiona: jedno  do pos³ugiwania siê w rodowisku kocielnym, drugie  do u¿ywania
w przestrzeni wieckiej.
W niniejszym artykule zwrócê uwagê na prawos³awne imiona chrzestne,
ró¿ni¹ce siê od imion nadanych tym samym dzieciom w Urzêdzie Stanu Cywilnego (USC). Materia³ ród³owy zosta³ zaczerpniêty z zapisów metrykalnych
trzech parafii prawos³awnych znajduj¹cych siê na terenie miasta Bielsk Podlaski. W³anie w tych parafiach, oprócz danych niezbêdnych dla celów kocielnych, znajduje siê adnotacja o imieniu dziecka, jakie zosta³o zapisane w USC.
Omawiana kwestia stanowi swego rodzaju novum w prawos³awnym imiennictwie osobowym. Do po³owy ubieg³ego stulecia metryki parafialne w zasadzie
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nie powiadcza³y u¿ycia wiêcej ni¿ jednego imienia. W latach 60.90. XX wieku wypadki zastosowania na chrzcie i w USC oddzielnych imion zdarza³y siê
sporadycznie. Dopiero od lat 90., wskutek ekspansji szeroko rozumianych czynników kulturowych, dwuimiennoæ1 wród nowo narodzonych dzieci przesta³a
byæ rzecz¹ osobliw¹. Podobne sytuacje i w porównywalnej skali mia³y miejsce
tak¿e w pierwszej dekadzie XXI wieku. Nadawanie ró¿nych imion sta³o siê
zatem doæ czêstym zabiegiem. Wprawdzie praktyka dwuimiennoci nie dorównuje tradycyjnym (jednoimiennym) modelom nazewniczym, ale stanowi
znacz¹cy odsetek wszystkich aktów nominacyjnych, co powiadczaj¹ dane statystyczne.
W badanym okresie (lata 20012010) w trzech bielskich parafiach prawos³awnych ochrzczono ³¹cznie 577 osób. Podczas chrztu 152 dzieci otrzyma³o
inne imiê ni¿ w USC. Analizowane przypadki stanowi¹ a¿ 26,3% wszystkich
zapisów metrykalnych, co wiadczy o bardzo du¿ej skali omawianego zjawiska.
W latach 20012010 ochrzczono 260 ch³opców, w tym 43 otrzyma³o podwójne imiê (tabela 1).
Tabela 1
Imiona mêskie
Rok
2001

Imiê chrzestne2
Êàñòîð/Kastor

Rados³aw

Êîíäðàò/Kondrat

Konrad3

Êðèñêåíò/Krescent, Krescens

Krystian

Àíäðåé/Andrzej

1

Imiê w USC

Kamil

W niniejszej pracy u¿ywam pojêæ dwuimiennoæ, podwójne imiê umownie, maj¹c wiadomoæ ich wieloznacznego charakteru. W kontekcie omawianego problemu rzecz dotyczy sytuacji, w których jedno imiê jest nadawane na chrzcie, a inne w Urzêdzie Stanu Cywilnego (USC).
Cytowanych przyk³adów nie nale¿y uto¿samiaæ z nominacj¹ wieloimienn¹ w³aciw¹ tradycji ³aciñsko-polskiej, np. Krzysztof Kamil Baczyñski, Jan Andrzej Morsztyn itd.
2 Dla u³atwienia porównañ z zapisami w USC imiona chrzestne podajê równie¿ w brzmieniu
polskim (zob. Spis imion prawos³awnych w brzmieniu polskim i staro-cerkiewno-s³owiañskim,
Warszawa 2011; Kalendarz prawos³awny 2007, Wydanie Warszawskiej Metropolii Prawos³awnej).
3 Niektóre pary (np. ze wzglêdu na podobieñstwo brzmienia i struktury s³owotwórczej) pozornie mog¹ sugerowaæ, ¿e s¹ wariantami jednego imienia. Niemniej s¹ to zupe³nie ró¿ne antroponimy
odznaczaj¹ce siê odmienn¹ etymologi¹, np. Konrad < stwniem. Conrad, Cuonrad, Cunrad (stwniem. kuoni odwa¿ny, mia³y, dzielny + rât rada); Kondrat < cognomen Quadratus (³ac. quadratus kwadratowy, czworok¹tny). O pochodzeniu imion zob. m.in. M. Malec, Imiona chrzecijañskie w redniowiecznej Polsce, Kraków 1994; H. Fros, S. Sowa, Ksiêga imion i wiêtych,
t. 16, Kraków 1997-2007 oraz pozosta³e ród³a cytowane w niniejszym opracowaniu.
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2002

Êîíäðàò/Kondrat

Kacper

2003

Âàðôîëîìåé/Bart³omiej

Bartosz

Âàðôîëîìåé/Bart³omiej

Bartosz

Îëèìï/Olimp

Oliwier

Êàññèàí/Kasjan

Kacper

Íèêèòà/Nikita

Norbert

Äîðîôåé/Doroteusz

Dariusz

Õðèñòîôîð/Krzysztof

Kamil

Èîàíí/Jan

Janusz

2004

2005

Ðîäèîí/Rodion
2006

2007

2008

2009

Eryk

Îðåñò/Orest

Olaf

Ãîðäèàí/Gordian

Hubert

Êàñòîðèé/Kastoriusz

Kacper

Âàðôîëîìåé/Bart³omiej

Bartosz

Âàðôîëîìåé/Bart³omiej

Bartosz

Ìàðêåëëèí/Marcelin

Marcel

Êàñòîð/Kastor

Kacper

Èëèÿ/Eliasz

Oliwier

Ëóêà/£ukasz

Fabian

Ìàêñèì/Maksym

Krystian
Maksymilian

Âàðôîëîìåé/Bart³omiej

Bartosz

Îðåñò/Orest

Olivier

Âàðôîëîìåé/Bart³omiej

Bartosz

Âàðôîëîìåé/Bart³omiej

Bartosz

Ìèõàèë/Micha³

Mi³osz

Îëåã/Oleg
4

Rados³aw

ßðîñëàâ/Jaros³aw

Õðèñòîôîð/Krzysztof

O formach derywowanych zob. ni¿ej.

4

Olaf
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2010

Âàðôîëîìåé/Bart³omiej

Bartosz

Êàññèàí/Kasjan

Alan

Ñèìåîí/Symeon

Szymon

Âàðôîëîìåé/Bart³omiej

Kamil

Êàññèàí/Kasjan

Kacper

Ìàòôåé/Mateusz

Maciej

Ñëàâîìèð/S³awomir

Wojciech

Ïàòðèêèé/Patryk,Patrycjusz
Âàðôîëîìåé/Bart³omiej
Àëèì/Alim

Przemys³aw
Bartosz
Alan

Ìèõàèë/Micha³

Mi³osz

W tym samym okresie ochrzczono 317 dziewczynek, z czego inne imiê ni¿
w USC nadano 109 (tabela 2).
Tabela 2
Imiona ¿eñskie
Rok
2001

Imiê chrzestne
Ïàðàñêåâà/Paraskiewa
Àíèñèÿ/Anisja
Àëåêñàíäðà/Aleksandra
Ìàðèÿ/Maria

2002

Imiê w USC
Patrycja
Inesa
Sandra
Magdalena

Èóëèàíèÿ/Julianna, Juliania

Urszula

Êëàâäèÿ/Klaudia

Kamila

Ìàðèÿ/Maria

Magdalena

Ìàðèÿ/Maria

Magdalena

Õðèñòèíà/Krystyna

Karolina

Åêàòåðèíà/Katarzyna

Karolina

Ëàðèñà/Larysa

Laura

Èóëèÿ/Julia

Urszula

Íàòàëèÿ/Natalia

Sylwia
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2003

Ìàðôà/Marta

Sandra

Åâäîêèÿ/Eudokia

Edyta

Ìàðèÿ Ìàãäàëèíà/Maria Magdalena

Marlena

Îëüãà/Olga

Wioleta

Âàðâàðà/Barbara

Wiktoria

Ìîèêî/Moiko

Monika

Àííà/Anna

Hanna

Ìàðèÿ/Maria

Patrycja

Âåðà/W(i)era

Wiktoria

Ãàëèíà/Halina

Gabriela

Èîàííà/Joanna

Kinga

Õðèñòèíà/Krystyna

Karolina

Ìàðèÿ/Maria

Patrycja

Àðèàäíà/Ariadna

Aurelia

Ìàðãàðèòà/Ma³gorzata

Marlena

Ìàðôà/Marta

Martyna

Êèðèåíà/Kiriena, Cyriena
Ìàðèÿ/Maria

Magdalena

Ãëàôèðà/Glafira

Gabriela

Âåðîíèêà/Weronika

Wiktoria

Åêàòåðèíà/Katarzyna

Karina

Àíèñèÿ/Anisja

Aniela

Ìàðôà/Marta

Martyna

Îëüãà/Olga
2004

Karina

Oliwia

Åâà/Ewa

Gabriela

Íèêà/Nika

Wiktoria

Âåðîíèêà/Weronika

Wiktoria

Âàññà/Wassa

Wanessa

Äîìíèêà/Dom(i)nika

Diana
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2005

2006

2007

Âåðîíèêà/Weronika

Wiktoria

Âåðîíèêà/Weronika

Wiktoria

Ìîèêî/Moiko

Monika

Âåðîíèêà/Weronika

Wiktoria

Åëåíà/Helena

Lena

Êñåíèÿ/Ksenia

Oksana

Èëàðèÿ/Hilaria

Laura

Åìèëèÿ/Emilia

Estera

Åêàòåðèíà/Katarzyna

Oliwia

Õðèñòèíà/Krystyna

Kamila

Ìàðèÿ/Maria

Magdalena

Ìàðôà/Marta

Martyna

Åëåíà/Helena

Kamila

Âåðîíèêà/Weronika

Wiktoria

Àííà/Anna

Hanna

Åñèÿ/Jesija (?)

Jessica

Ãëèêåðèÿ/Glik(i)eria

Gabriela

Îëüãà/Olga

Oliwia

Åëåíà/Helena

Lena

Ãëèêåðèÿ/Glik(i)eria

Gabriela

Ïàâëà/Paw³a, Paula, Paulina

Gabriela

Åìèëèÿ/Emilia

Amelia

Êëàâäèÿ/Klaudia

Kamila

Ñàððà/Sara

Sandra

Àëåêñàíäðà/Aleksandra

Oliwia

Ìîèêî/Moiko

Maja

Ìàðèÿ/Maria

Magdalena

Íèêà/Nika
Âåðîíèêà/Weronika

Nikola
Wiktoria
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2008

Àííà/Anna

Aneta

Ñàððà/Sara

Wiktoria

Èóëèòòà/Julita

Urszula

Àííà/Anna

Hanna

Îëüãà/Olga

Olivia

Àííà/Anna

Hanna

Àííà/Anna

Amelia

Âåðîíèêà/Weronika
Åëåíà/Helena

Lena

Àííà/Anna

Oliwia

Ìàðèÿ/Maria

Maja

Âåðîíèêà/Weronika
Ìàðèÿ/Maria

2009

Wiktoria
Maja

Êñåíèÿ/Ksenia

Roksana

Äàðèÿ/Daria

Patrycja

Àííà/Anna

Karolina

Âåðîíèêà/Weronika

Wiktoria

Îëüãà/Olga

Oliwia

Àííà/Anna

Hanna

Ìàðèíà/Maryna

Martyna

Ìàðèíà/Maryna

Maja

Åêàòåðèíà/Katarzyna

Kornelia

Âåðîíèêà/Weronika

Wiktoria

Âàññà/Wassa

Wanessa

Ìàðèÿ/Maria

Magdalena

Ìåëàíèÿ/Melania
2010

Wiktoria

Milena

Åëåíà/Helena

Lena

Ìàðôà/Marta

Martyna

Ìåëàíèÿ/Melania

Milena
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Íèêà/Nika
Ìàðèÿ/Maria
Îëüãà/Olga
Ìàðèíà/Maryna

Wiktoria
Magdalena
Ola
Martyna

Ìàðôà/Marta

Maja

Êñåíèÿ/Ksenia

Oksana

Àííà/Anna

Rozalia

Ìàðèÿ/Maria

Magdalena

Ìàðèÿ/Maria

Laura

Jak wskazuj¹ powy¿sze zestawienia, w latach 20012005 podwójne imiê
otrzyma³o 25,3% ochrzczonych dzieci, w kolejnym piêcioleciu 27,1%. Mo¿na
zatem mówiæ o utrzymaniu siê przedstawionej tendencji imienniczej w ci¹gu
ca³ego dziesiêciolecia.
Zaprezentowany materia³, jak mo¿na przypuszczaæ, jest przyk³adem wzglêdnego kompromisu zawartego miêdzy rodzicami chc¹cymi nazwaæ dziecko wed³ug w³asnych upodobañ, a stron¹ kocieln¹, d¹¿¹c¹ do zachowania zwyczaju
nadawania kanonicznych imion, figuruj¹cych w kalendarzu liturgicznym obrz¹dku wschodniego.
wiadomoæ niekanonicznego charakteru niektórych imion zapisywanych
w USC nie jest rzecz¹ powszechn¹5. Problem jest niebagatelny, dotyczy bowiem
kilku grup tej kategorii antroponimów, które nale¿y wy³¹czyæ ze spisu imion
chrzestnych Kocio³a prawos³awnego. Nale¿¹ do nich:
 imiona zwi¹zane z motywacj¹ wieck¹ (Aneta, Roksana);
 imiona chrzecijañskie zwi¹zane wy³¹cznie z obrz¹dkiem ³aciñskim,
w tym niektóre imiona nadawane pod wp³ywem obcych wzorców nazewniczych,
w³¹czone do spisu imion Kocio³a rzymskokatolickiego (Kamil, Wojciech, Urszula);
 derywaty, które w imiennictwie wieckim funkcjonuj¹ obecnie jako formy
oficjalne (Bartosz, Hanna, Lena);
 imiona ¿eñskie utworzone od kanonicznych imion mêskich, ale nieposiadaj¹ce swoich wiêtych (Gabriela, Kornelia, Patrycja).
Nierzadko dochodzi do sytuacji, kiedy o koniecznoci nadania na chrzcie
innego imienia ni¿ w USC rodzice (chrzestni) dowiaduj¹ siê bezporednio przed
5

Co podkrelaj¹ duchowni parafii, z których zaczerpniêto materia³ ród³owy.
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udzieleniem sakramentu i sporz¹dzeniem metryki. Wobec ich czêstego niezorientowania lub nawet obojêtnoci, wyboru imienia chrzestnego dokonuje,
w porozumieniu z rodzin¹, kap³an. Zwykle w takich przypadkach duchowni
kieruj¹ siê nieformalnym zwyczajem, nadaj¹c na chrzcie imiona, których
brzmienie (niekiedy równie¿ zapis) jest maksymalnie zbli¿one do formy imienia
zapisanego w USC. Takich sytuacji jest zdecydowanie najwiêcej, co ilustruje
cytowany materia³ ród³owy (Àëèì/Alim  Alan, Êàñòîð/Kastor  Kacper,
Êîíäðàò/Kondrat  Konrad, Îëèìï/Olimp  Oliwier; Àíèñèÿ/Anisja  Inesa,
Âàññà/Wassa  Wanessa, Åìèëèÿ/Emilia  Amelia, Èëàðèÿ/Hilaria  Laura,
Ìîèêî/Moiko  Monika itd.). W przypadku braku zbli¿onych brzmieniowo par
imion wybierane s¹ antroponimy rozpoczynaj¹ce siê t¹ sam¹ liter¹ (Íèêèòà/
Nikita  Norbert, Îðåñò/Orest  Olaf; Åâäîêèÿ/Eudokia  Edyta, Êëàâäèÿ/
Klaudia  Kamila i in.). Jak mo¿na zauwa¿yæ, u¿ycie w USC imion nowych
staje siê bodcem do nadania w Cerkwi imion starych, typowo prawos³awnych
i rzadko spotykanych, czêsto zapomnianych od kilku pokoleñ (Êàñòîð/Kastor,
Îëèìï/Olimp, Èëèÿ/Eliasz; Ïàðàñêåâà/Paraskiewa, Âåðà/W(i)era, Ìåëàíèÿ/
Melania itd.). Zdecydowanie rzadziej duchowni sugeruj¹ rodzicom nadanie
imienia wiêtego, którego pamiêæ Koció³ wschodni czci w dniu narodzin lub
chrztu dziecka (np. Kamil, ur. 15 grudnia 2001 r., otrzyma³ na chrzcie imiê
Àíäðåé/Andrzej, zapewne na czeæ w. Andrzeja Egipskiego, którego pamiêæ
jest obchodzona w tym dniu).
Imiona chrzestne dzieci, których rodzice s¹ wiadomi braku danego imienia
z USC w kalendarzu liturgicznym Cerkwi prawos³awnej, najczêciej s¹ nadawane wed³ug jednej ze zwyczajowych zasad:
1) podobieñstwo brzmienia;
2) wystêpowanie imienia w rodzinie (najczêciej dziadkowie, rodzice biologiczni, rodzice chrzestni);
3) indywidualne upodobania rodziców, zwi¹zane m.in. z wartoci¹ eufoniczn¹ imienia (tu mamy do czynienia z tak¹ sam¹ motywacj¹, jak w wypadku
wyboru imienia wieckiego, jednak z zastrze¿eniem, ¿e bêdzie to imiê kanoniczne, dopuszczalne podczas chrztu w Kociele wschodnim).
Jak stwierdzono wy¿ej, najwiêksz¹ grupê wród podwójnych imion stanowi¹ antroponimy o zbli¿onym brzmieniu. Trudno jednoznacznie okreliæ ich
odsetek, poniewa¿ stopieñ podobieñstwa/ rozbie¿noci pomiêdzy dan¹ par¹
imion jest spraw¹ umown¹. Percepcja poszczególnych elementów dwiêkowych
jêzyka jest procesem zindywidualizowanym. Zatem, jednemu odbiorcy zestawienia Àíèñèÿ/Anisja  Inesa, Êèðèåíà/Kiriena  Karina, Ìåëàíèÿ/Melania  Milena itd. mog¹ wydawaæ siê podobne w brzmieniu, podczas gdy inna osoba
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okreli je jako zdecydowanie zró¿nicowane. Równie wysokim poziomem konwergencji fonetycznej odznaczaj¹ siê pary imion: Êîíäðàò/Kondrat  Konrad,
Êðèñêåíò/Krescent  Krystian, Îëèìï/Olimp  Oliwier, Ìàðêåëëèí/Marcelin
 Marcel, Õðèñòîôîð/Krzysztof  Krystian, Ìàêñèì/Maksym  Maksymilian,
Ñèìåîí/Symeon  Szymon, Ìàòôåé/Mateusz  Maciej, Àëèì/Alim  Alan,
Ëàðèñà/Larysa  Laura, Ìîèêî/Moiko  Monika, Àííà/Anna  Hanna, Ìàðôà/
/Marta  Martyna, Åêàòåðèíà/Katarzyna  Karina, Âàññà/Wassa  Wanessa,
Åëåíà/Helena  Lena, Èëàðèÿ/Hilaria  Laura, Åìèëèÿ/Emilia  Amelia, Íèêà/
/Nika  Nikola, Àííà/Anna  Aneta, Ìàðèÿ/Maria  Maja, Ìàðèíà/Maryna
 Martyna, Îëüãà/Olga  Ola itd. Warto zwróciæ uwagê, i¿ niektóre imiona
tworz¹ce pary ³¹czy wspólna etymologia, np. Ñèìåîí/Symeon  Szymon,
Ìàòôåé/Mateusz  Maciej6.
Na podstawie materia³u ród³owego mo¿na skonstatowaæ, ¿e nie ma jednego, okrelonego (czy te¿ odgórnie ustalonego) modelu dopasowania konkretnych
imion chrzestnych do imion u¿ywanych w sytuacjach wieckich. Tak np. ch³opców, którym w USC nadano imiê Rados³aw, ochrzczono ró¿nymi imionami
 Êàñòîð/Kastor i Ðîäèîí/Rodion. Podobnie Krystian  Êðèñêåíò/Krescent,
Õðèñòîôîð/Krzysztof; Kamil  Àíäðåé/Andrzej, Õðèñòîôîð/Krzysztof,
Âàðôîëîìåé/Bart³omiej; Kacper  Êàññèàí/Kasjan (dwukrotnie), Êîíäðàò/
Kondrat, Êàñòîð/Kastor, Êàñòîðèé/Kastoriusz; Oliwier/Olivier  Îëèìï/
/Olimp, Èëèÿ/Eliasz, Îðåñò/Orest; Olaf  Îðåñò/Orest, Îëåã/Oleg oraz Alan
 Àëèì/Alim, Êàññèàí/Kasjan. Podobn¹ tendencjê mo¿na stwierdziæ w imiennictwie ¿eñskim, por.: Patrycja  Ìàðèÿ/Maria (dwukrotnie), Ïàðàñêåâà/Paraskiewa, Äàðèÿ/Daria; Sandra  Àëåêñàíäðà/Aleksandra, Ìàðôà/Marta, Ñàððà/
/Sara; Urszula  Èóëèàíèÿ/Julianna, Èóëèÿ/Julia, Èóëèòòà/Julita; Kamila
 Êëàâäèÿ/Klaudia (dwukrotnie), Õðèñòèíà/Krystyna, Åëåíà/Helena; Karolina
 Õðèñòèíà/Krystyna (dwukrotnie), Åêàòåðèíà/Katarzyna, Àííà/Anna; Laura
 Ëàðèñà/Larysa, Èëàðèÿ/Hilaria, Ìàðèÿ/Maria; Marlena  Ìàðèÿ Ìàãäàëèíà/Maria Magdalena, Ìàðãàðèòà/Ma³gorzata; Wiktoria  Âåðîíèêà/Weronika (jedenastokrotnie), Íèêà/Nika (dwukrotnie), Âàðâàðà/Barbara, Âåðà/
/W(i)era, Ñàððà/Sara; Gabriela  Ãëèêåðèÿ/Glik(i)eria (dwukrotnie), Ãàëèíà/
/Halina, Ãëàôèðà/Glafira, Åâà/Ewa, Ïàâëà/Paw³a; Martyna  Ìàðôà/Marta
(czterokrotnie), Ìàðèíà/Maryna (dwukrotnie); Karina  Êèðèåíà/Kiriena,
Åêàòåðèíà/Katarzyna; Oliwia/Olivia  Îëüãà/Olga (czterokrotnie), Åêàòåðèíà/Katarzyna, Àëåêñàíäðà/Aleksandra, Àííà/Anna; Amelia  Åìèëèÿ/Emilia,
Àííà/Anna; Maja  Ìàðèÿ/Maria (dwukrotnie), Ìîèêî/Moiko, Ìàðèíà/Maryna, Ìàðôà/Marta.
6

Por. M. Malec, op. cit., s. 274, 326.
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Odwracaj¹c niejako sytuacjê, okazuje siê, ¿e dane imiê z kalendarza
wschodniego pos³u¿y³o do nominacji osób o ró¿nych imionach nadanych
w USC, por.: Êîíäðàò/Kondrat  Konrad, Kacper; Âàðôîëîìåé/Bart³omiej
 Bartosz (dziewiêciokrotnie), Kamil; Êàññèàí/Kasjan  Kacper (dwukrotnie),
Alan; Õðèñòîôîð/Krzysztof  Kamil, Krystian; Îðåñò/Orest  Olaf, Olivier;
Êàñòîð/Kastor  Rados³aw, Kacper; Àíèñèÿ/Anisja  Inesa, Aniela;
Àëåêñàíäðà/Aleksandra  Sandra, Oliwia; Ìàðèÿ/Maria  Magdalena (omiokrotnie), Maja (dwukrotnie), Patrycja (dwukrotnie), Laura; Õðèñòèíà/Krystyna
 Karolina (dwukrotnie), Kamila; Åêàòåðèíà/Katarzyna  Karolina, Karina,
Kornelia, Oliwia; Ìàðôà/Marta  Martyna (czterokrotnie), Maja, Sandra;
Îëüãà/Olga  Oliwia/Olivia (czterokrotnie), Ola, Wioleta; Ìîèêî/Moiko  Monika (dwukrotnie), Maja; Àííà/Anna  Hanna (piêciokrotnie), Amelia, Aneta,
Karolina, Oliwia, Rozalia; Íèêà/Nika  Wiktoria (dwukrotnie), Nikola; Åëåíà/
/Helena  Lena (czterokrotnie), Kamila; Êñåíèÿ/Ksenia  Oksana (dwukrotnie),
Roksana; Åìèëèÿ/Emilia  Amelia, Estera; Ñàððà/Sara  Sandra, Wiktoria;
Ìàðèíà/Maryna  Martyna (dwukrotnie), Maja.
W analizowanym materiale mo¿na te¿ odnaleæ regularne pary antroponimów, mimo ¿e wyst¹pi³y w analizowanym okresie kilkakrotnie, np. Ìèõàèë/
Micha³  Mi³osz, Âàññà/Wassa  Wanessa, Ìåëàíèÿ/Melania  Milena itd.
Szeroki wachlarz kombinacji zale¿y nie tylko od modeli przyjêtych (zwyczajowo) w konkretnych parafiach czy przez poszczególnych duchownych
udzielaj¹cych sakramentu. Jest on tak¿e wynikiem indywidualnego aktu nominacyjnego, zwi¹zanego najczêciej z osobistym ¿yczeniem rodziców lub z chêci¹
zastosowania przez ksiê¿y ró¿norodnoci w zakresie u¿ycia imion.
Jak dowodzi cytowany materia³, niektóre pary imion zestawione s¹ z antroponimów etymologicznie to¿samych, ale odznaczaj¹cych siê dyferencjacj¹
w zakresie s³owotwórstwa, por. Âàðôîëîìåé/Bart³omiej  Bartosz (dziewiêciokrotnie), Èîàíí/Jan  Janusz, Àëåêñàíäðà/Aleksandra  Sandra, Àííà/Anna
 Hanna (piêciokrotnie), Åëåíà/Helena  Lena (czterokrotnie), Êñåíèÿ/Ksenia
 Oksana (dwukrotnie), Ìàðèÿ/Maria  Maja (dwukrotnie), Îëüãà/Olga  Ola7.
Formy zapisywane w USC, formalnie derywaty, we wspó³czesnym imiennictwie
stanowi¹ odrêbne jednostki nazewnicze. Nierzadko sami u¿ytkownicy tego typu
imion nie s¹ wiadomi ich sekundarnego charakteru. Sprzyja temu uznanie postaci derywowanych za oficjalne (podstawowe) formy przez wieckie urzêdy8.
7 Por. m.in. M. Malec, op. cit.; H. Fros, S. Sowa, op. cit.; À.Í. Òèõîíîâ, Ë.Ç. Áîÿðèíîâà,
À.Ã. Ðûæêîâà, Ñëîâàðü ðóññêèõ ëè÷íûõ èìåí, Ìîñêâà 1995.
8 Por. Cz. Kosyl, Nadawanie imion w Polsce w wietle przepisów administracyjnych,
[w:] Onomastyka w dydaktyce szkolnej i spo³ecznej, red. E. Homa, Szczecin 1988, s. 175.
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W analizowanym materiale mo¿na te¿ wyodrêbniæ niewielk¹ grupê podwójnych imion, które zosta³y zestawione na zasadzie wspólnych lub zbli¿onych form hipokorystyczno-deminutywnych, np. Äîðîôåé/Doroteusz > Darek
< Dariusz, Ìàêñèì/Maksym > Maks < Maksymilian, Îëüãà/Olga > Ola < Oliwia,
Àëåêñàíäðà/Aleksandra > Ola < Oliwia, Èóëèÿ/Julia > Jula i Ula < Urszula.
Dziewczynki, którym w USC nadano imiê Magdalena, na chrzcie otrzyma³y
imiê Maria (9 przyk³adów). Wzorzec ten, jeden z najbardziej tradycyjnych
schematów nazewniczych, zwi¹zany jest z postaci¹ w. Marii Magdaleny. Forma Magdalena to w rzeczywistoci przydomek odmiejscowy, który z czasem
zaczêto traktowaæ jako oddzielne imiê w³asne9, które nie figuruje w spisie kanonicznych imion Cerkwi prawos³awnej.
Ciekawym i  jak siê wydaje  najbardziej w³aciwym rozwi¹zaniem pos³u¿ono siê w jednej z bielskich parafii, gdzie dwie dziewczynki o imieniu Wiktoria
(USC) ochrzczono, stosuj¹c semantyczny odpowiednik w postaci imienia Íèêà/
/Nika (z gr. zwyciêstwo).
Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e w kilku przypadkach na chrzcie nadano inne imiona
ni¿ w USC (zazwyczaj o podobnej fonetyce), pomimo istnienia w kalendarzu
wschodnim dok³adnych odpowiedników, por.: Estera (cerk. Estera/Åñôèðü)
 Åìèëèÿ/Emilia, Maciej (cerk. Maciej/Ìàòôèé)  Ìàòôåé/Mateusz, Maksymilian (cerk. Maksymilian/Ìàêñèìèëèàí)  Ìàêñèì/Maksym, Szymon (cerk.
Szymon/Ñèìîí)  Ñèìåîí/Symeon. Jak wynika z powy¿szych przyk³adów, u¿ycie w charakterze imion chrzestnych innych antroponimów nie by³o podyktowane koniecznoci¹. Trudno zatem jednoznacznie przes¹dzaæ o motywacjach, którymi kierowano siê podczas ich doboru.
Godnym odnotowania faktem zwi¹zanym z problematyk¹ dwuimiennoci
jest doæ znacz¹ca dysproporcja miêdzy mêskim i ¿eñskim zestawem omawianych antroponimów. W latach 20012010 podwójne imiê otrzyma³o 16,5%
ochrzczonych ch³opców. W nominacji ¿eñskiej odsetek ten jest ponaddwukrotnie wy¿szy i wynosi 34,4%. Nale¿y zatem przypuszczaæ, ¿e zainteresowanie
rodziców imionami zwi¹zanymi z motywacj¹ wieck¹ i wp³ywem obcych wzorców nazewniczych by³o czêstsze w przypadku narodzin córki ni¿ syna. Mo¿liwe,
¿e wspó³czesne potencjalne ród³a nazewnicze (literatura, prasa, film, Internet
etc.) dostarcza³y wiêcej przyk³adów ¿eñskich imion tego typu. Mo¿na te¿ pokusiæ siê o stwierdzenie, ¿e przyczyn takiego stanu rzeczy nale¿y upatrywaæ gdzie
indziej. Repertuar kanonicznych imion ¿eñskich w stosunku do liczby imion
mêskich jest znacznie ubo¿szy. W kalendarzu wydanym przez Warszawsk¹
9

Zob. np. À.Í. Òèõîíîâ, Ë.Ç. Áîÿðèíîâà, À.Ã. Ðûæêîâà, op. cit., s. 549.
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Metropoliê Prawos³awn¹ zamieszczono 917 imion mêskich i tylko 246 ¿eñskich.
Identyczn¹ liczbê imion zawiera kalendarz wydany przez Patriarchat Moskiewski.
Spis imion prawos³awnych obejmuje 979 imion mêskich i 261 imion ¿eñskich.
W Trebniku10 przewidziano odpowiednio 844 i 191 imion11. Przedstawione dane
jednoznacznie wskazuj¹, ¿e imiona ¿eñskie stanowi¹ zaledwie 25,7% zestawu
imion mêskich12. W zwi¹zku z powy¿szym nale¿y wnioskowaæ, ¿e wród imion
mêskich istnieje wiêksze prawdopodobieñstwo w zakresie zbie¿noci upodobañ
imienniczych rodziców z wystêpowaniem danego imienia w spisie prawos³awnych imion chrzestnych. Nie ma zatem czêstej potrzeby wprowadzania dwuimiennoci, czego nie mo¿na stwierdziæ w odniesieniu do imion ¿eñskich.
W celu kompleksowego zobrazowania omawianego zagadnienia zosta³y
uwzglêdnione równie¿ inne zapisy metrykalne, w których stwierdzono pewn¹
nieadekwatnoæ w relacji Cerkiew  USC. Jest ona zwi¹zana z u¿yciem w sferze
pozakocielnej podwójnych, w powszechnym rozumieniu tego s³owa13, imion.
W latach 20012010 stwierdzono osiem takich sytuacji:
Tabela 3
Imiona podwójne w USC
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Rok
2004
2004
2008
2001
2003
2005
2006
2006

Imiê chrzestne
Íèêîëàé/Miko³aj
Àëåêñàíäð/Aleksander
Ôîìà/Tomasz
Ìàðèÿ/Maria
Èóëèÿ/Julia
Åêàòåðèíà/Katarzyna
Àëåêñàíäðà/Aleksandra
Îëüãà/Olga

Imiê w USC
Miko³aj Bogdan
Aleksander Bart³omiej
Jaros³aw Tomasz
Milena Maria
Marcelina Julia
Maja Katarzyna
Aleksandra Hanna
Olga Maria

Zwróæmy uwagê, ¿e w czterech przyk³adach (nr 1, 2, 3 i 8) oba imiona
wieckie mog³y byæ wykorzystane podczas chrztu. Zatem nadanie w USC podwójnego imienia by³o raczej podyktowane osobistym ¿yczeniem rodziców ni¿
uwzglêdnieniem czynników religijnych. Jak mo¿na przypuszczaæ, w podobny
sposób kierowano siê w przypadku dziewczynki, której nadano imiona Aleksandra
10 Trebnik  scs. treba pos³uga religijna  ksiêga liturgiczna w Kociele prawos³awnym zawieraj¹ca porz¹dek (ryt) udzielania sakramentów, sakramentaliów, b³ogos³awieñstw oraz teksty stosownych dla nich modlitw (zob. A. Znosko, Ma³y s³ownik wyrazów starocerkiewnos³owiañskich
i terminologii cerkiewno-teologicznej, Warszawa 1983, s. 321).
11 Por. Kalendarz prawos³awny 2007, Wydanie Warszawskiej Metropolii Prawos³awnej;
Ïðàâîñëàâíûé öåðêîâíûé êàëåíäàðü 1998, Èçäàòåëüñòâî Ìîñêîâñêîé Ïàòðèàðõèè; Spis imion
prawos³awnych ; Òðåáíèêú, Âàðøàâà 1925.
12 W zale¿noci od ród³a liczba ta waha siê miêdzy 22,6% a 26,8%.
13 Por. przypis nr 1.
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Hanna (przyk³ad nr 7). Pierwsze imiê posiada w Kociele prawos³awnym charakter kanoniczny, nie by³o wiêc potrzeby dodawania drugiego imienia
z przyczyn wyznaniowych. Jedynie w trzech sytuacjach (nr 4, 5 i 6) pierwsze
imiona nie wystêpuj¹ w kalendarzu obrz¹dku bizantyjskiego. W tych przypadkach dwuimiennoæ okaza³a siê skutkiem, a byæ mo¿e równie¿ wol¹ rodziców
umieszczenia imienia chrzestnego (jako drugiego) w dokumentach urzêdowych.
Przy za³o¿eniu, ¿e w codziennych relacjach u¿ytkownicy pos³uguj¹ siê pierwszym sporód dwu imion, tylko trzy zapisy metrykalne (nr 4, 5 i 6) mo¿na
rozpatrywaæ w kontekcie podwójnych imion14.
Analiza powy¿szego materia³u ród³owego pokazuje, ¿e liczba imion
chrzestnych, które nie s¹ to¿same z imionami zapisanymi w USC, stanowi we
wspó³czesnym imiennictwie prawos³awnym znaczny odsetek wszystkich badanych antroponimów. Omówiona sytuacja w znacznie wiêkszym stopniu dotyczy
nominacji ¿eñskiej. Wybieraj¹c imiona chrzestne, kierowano siê ró¿nymi motywacjami, przy czym najczêciej zastosowano takie, które by³y fonetycznie zbli¿one do imion u¿ywanych w sferze pozakocielnej.
Przedstawione zagadnienie rodzi pewn¹ kwestiê natury metodologicznej:
czy przy analizie wspó³czesnego imiennictwa mieszkañców danego obszaru wystarczy bazowaæ tylko na imionach chrzestnych, skoro w wielu przypadkach ich
u¿ytkownicy de facto pos³uguj¹ siê innymi imionami? Decyduj¹c siê na chrzest
dziecka, rodzice deklaruj¹ swoje przywi¹zanie do wartoci religijnych. Wydaje siê
zatem, ¿e osoby wierz¹ce powinny traktowaæ priorytetowo imiona chrzestne.
Z drugiej strony imiona nadane na chrzcie, jeli s¹ inne ni¿ w USC, s¹ u¿ywane
tylko w sferze religijnej. Dlatego te¿ w celu kompleksowego ukazania systemu
imienniczego danej miejscowoci czy regionu warto w wypadku wyst¹pienia omawianej sytuacji odwo³aæ siê nie tylko do imion chrzestnych, ale równie¿ do imion
wieckich zapisanych w USC. Nawietlony problem powinien byæ uwzglêdniany
zw³aszcza przy badaniu wspó³czesnego imiennictwa tych obszarów, gdzie prawos³awni mieszkañcy stanowi¹ znacz¹cy procent ogó³u ludnoci danego terenu.
Na zakoñczenie nale¿y udzieliæ odpowiedzi na pytanie zawarte w tytule
artyku³u. Jedn¹ z najnowszych, modnych ostatnio tendencji nazewniczych jest
nadawanie dzieciom imion starodawnych, niespotykanych od kilkudziesiêciu
lub kilkuset lat. Cytowany materia³ dowodzi, ¿e obecnoæ w metrykach parafialnych tego typu imion niekoniecznie jest konsekwencj¹ zamierzonego powrotu
do zapomnianych tradycji imienniczych. Stanowi raczej próbê synchronizacji
kanonów religijnych ze wspó³czesnymi trendami w zakresie doboru imion.
14

W rozumieniu przypisu nr 1.
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Ðåçþìå
Âñåãäà ëè óïîòðåáëåíèå ñòàðèííûõ ïðàâîñëàâíûõ èìåí â íàñòîÿùåå âðåìÿ ÿâëÿåòñÿ
íàìåðåííûì âîçâðàùåíèåì ê òðàäèöèè?
Ñòàòüÿ ïîñâÿùàåòñÿ ïðàâîñëàâíûì èìåíàì, äàííûì ïðè êðåùåíèè, îòëè÷àþùèìñÿ îò
èìåí, äàííûõ òåì æå äåòÿì â ÇÀÃÑå. Àíàëèç ìàòåðèàëà ïîêàçûâàåò, ÷òî ÷èñëî öåðêîâíûõ
è ñâåòñêèõ èìåí, ìåæäó êîòîðûìè íåò ïðÿìîãî ñîîòâåòñòâèÿ, ñîñòàâëÿåò â ñîâðåìåííîì
ïðàâîñëàâíîì èìåíîâàíèè çíà÷èòåëüíûé ïðîöåíò âñåõ èññëåäóåìûõ àíòðîïîíèìîâ (26,3%).
Âûáèðàÿ èìåíà, äàííûå ïðè êðåùåíèè, ðîäèòåëè ðóêîâîäñòâîâàëèñü ðàçíûìè
ìîòèâèðîâêàìè, ïðè÷åì ÷àùå âñåãî êðåñòèëè èìåíàìè, ìàêñèìàëüíî ïðèáëèæåííûìè
ê ñâåòñêèì èìåíàì, ò.å. îïèðàÿñü íà ñõîäñòâî çâó÷àíèÿ (íàïð. Àëèì  Alan, Àíèñèÿ  Inesa,
Èëàðèÿ  Laura, Êèðèåíà  Karina, Ìåëàíèÿ  Milena, Õðèñòîôîð  Krystian è äð.).
Öèòèðóåìûé ìàòåðèàë äîêàçûâàåò, ÷òî íàëè÷èå â ìåòðè÷åñêèõ çàïèñÿõ ñòàðèííûõ
ïðàâîñëàâíûõ èìåí íå âñåãäà ÿâëÿåòñÿ íàìåðåííûì âîçâðàùåíèåì ê òðàäèöèè. Ñêîðåå
âñåãî, ÿâëÿåòñÿ ïîïûòêîé ñèíõðîíèçàöèè ñîâðåìåííûõ íàïðàâëåíèé â îáëàñòè èìåíîâàíèÿ
äåòåé ñ öåðêîâíûìè çàêîíàìè.

Summary
Old-style Orthodox first names given in modern times  do they always reflect an intentional
return to tradition?
This paper deals with Orthodox baptismal names different from the first names given to the
child at the Registry Office. Analysis of source material demonstrated that the number of baptismal
names different from those given at the Registry Office constitutes a significant percentage
(26.3%) of anthroponyms in the contemporary Orthodox name-giving trend. The choice of baptismal names was motivated by various reasons, but the most popular were names phonetically
similar to the names used in the secular world (e.g. Àëèì  Alan, Àíèñèÿ  Inesa, Èëàðèÿ
 Laura, Êèðèåíà  Karina, Ìåëàíèÿ  Milena, Õðèñòîôîð  Krystian, etc.).
The quoted material shows that the presence of old-style Orthodox names in parish birth
records is not necessarily the consequence of an intended return to a forgotten name-giving
tradition. It is instead an attempt to combine religious tradition with modern trends in namegiving.
Key words: linguistic, onomastics, first names, baptismal names, modern trends in name-giving.

