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W Kościele katolickim bierzmowanie, zwane sakramentem dojrzałości chrze-
ścijańskiej: 

stanowi dalszy etap chrześcijańskiego wtajemniczenia. Chrześcijanin, 
odrodzony przez chrzest, zostaje przez bierzmowanie umocniony, 
a w Eucharystii otrzymuje pokarm nadprzyrodzony. W ten sposób te trzy 
sakramenty inicjacji kolejno wszczepiają człowieka w życie Boże, rozwi-
jają je i podtrzymują1.

Materią bliższą bierzmowania jest namaszczenie krzyżmem, a formą tego 
sakramentu są słowa wypowiadane przez jego szafarza (biskupa): „(Imię), przyj-
mij znamię daru Ducha Świętego” (łac. „(N.), accipe Signaculum doni Spiritus 
Santcti”). W większości państw bierzmowany, przyjmując sakrament, posługuje 
się swoim imieniem chrzestnym, ale „w niektórych krajach (np. Polska, Francja), 
zgodnie z istniejącym zwyczajem, przyjmuje on nowe imię św. patrona”2. Zwy-
czaj wyboru nowego imienia, zwanego popularnie trzecim imieniem, również 
obecnie jest podtrzymywany w wielu polskich parafiach. Nakłada to na osoby 
przystępujące do bierzmowania obowiązek podjęcia decyzji, jakie nowe imię 
chcą przybrać podczas tego sakramentu.

1 M. Tschuschke, Bierzmowanie, w: Katolicyzm A–Z, pr. zbior. pod kier. ks. Z. Pawlaka, 
Poznań 1982, s. 29–30.

2 Czesław Krakowiak, Bierzmowanie II. Liturgia, s. 550–551, w: Encyklopedia 
katolicka, t. 2, pod red. F. Gryglewicza, R. Łukaszyka, Z. Sułowskiego, Lublin 1976, s. 551.
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Jak pokazują badania ankietowe3, o wyborze imion od bierzmowania decy-
dują bardzo różnorodne czynniki. Tomasz J. Szutkowski4 na podstawie analizy 
186 ankiet uczniów III klas Gimnazjum Publicznego im. M. Skłodowskiej-Curie 
w Pyrzycach, którzy przyjęli sakrament bierzmowania w 2004 r., wyróżnił na-
stępujące motywy wyboru trzeciego imienia: noszenie tego imienia przez kogoś 
z najbliższej rodziny bierzmowanego; popularność imienia ze względu na świę-
tego, który je nosił; podobanie się danego imienia bierzmowanemu; zaintereso-
wania bierzmowanego (np. sztuką lub ekologią); podobieństwo cech charakteru 
bierzmowanego do cech charakteru postaci historycznej; brzmienie zdrobnień 
wybranych imion; szczególna osobista cześć religijna przejawiana w stosunku 
do świętego, który nosił dane imię; rzadkość występowania obranego imienia; 
pasowanie imienia od bierzmowania do imienia z chrztu; pasowanie wybierane-
go imienia do noszonego nazwiska; przyjęcie imienia świadka bierzmowania; 
wpływ książek, filmu, radia, telewizji, czasopism i internetu; przypadek. Z kolei 
Małgorzata Święcicka i Monika Peplińska-Narloch, które w latach 2002–2004 
objęły badaniami 900 osób reprezentujących trzy pokolenia: w wieku od 14 do 
30 roku życia, od 30 do 60 roku życia i powyżej 60 roku życia, wymieniają na-
stępujące powody wyboru imion przyjmowanych podczas bierzmowania: „wy-
stępowanie imienia w kręgu rodziny, utożsamianie się z osobą patrona oraz 
ładne brzmienie imienia”5, ponadto popularność imienia, sympatię i zaufanie 
w stosunku do osób noszących dane imię, sympatię do bohaterów literackich, 
nietypowość, oryginalność i rzadkość danego imienia, a także modę imienniczą6.

Zachęcona lekturą wymienionych wyżej wyników badań „do szerszego roz-
patrzenia tego aspektu współczesnego imiennictwa osobowego”7, w niniejszym 
artykule dokonałam analizy czynników wpływających na wybór imienia od 
bierzmowania w świetle dyskusji internetowych prowadzonych w latach 2006–
2011 przez osoby przystępujące do bierzmowania, zarówno proszące innych 
internautów o radę w tej sprawie, jak i udzielające takich rad innym osobom. 
Ponieważ uczestniczkami obserwowanych wątków dyskusyjnych były przede 
wszystkim dziewczęta, skupię się na ich wypowiedziach. 

3 T.J. Szutkowski, Wybór i popularność imion a sakrament bierzmowania, w: 
Nazewnictwo na pograniczach, red. J. Ignatowicz-Skowrońska, Szczecin 2008, s. 195–201; 
M. Święcicka, M. Peplińska-Narloch, Językowo-kulturowe aspekty funkcjonowania imion 
przyjmowanych na bierzmowaniu, w: Studia linguistica in honorem Edvardi Breza, 
Bydgoszcz 2008, s. 251–259.

4 T. J. Szutkowski, dz. cyt., s. 198–200.
5 M. Święcicka, M. Peplińska-Narloch, dz. cyt., s. 256.
6 Tamże, s. 256–258.
7 T. J. Szutkowski, dz. cyt., s. 201.
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W świetle materiałów internetowych o wyborze trzecich imion dziewcząt 
decydują zarówno względy religijne, jak i pozareligijne. Do tych pierwszych 
należą przede wszystkim: podziw dla życiorysu świętej patronki i często chęć jej 
naśladowania, a także osobisty związek bierzmowanego z dziedziną, której jest 
ona patronem, i pragnienie zapewnienia sobie jej duchowej opieki w tym zakre-
sie8. Motywacje pozareligijne dziewczęcych wyborów imienniczych są bardziej 
zróżnicowane.

Po pierwsze zatem, wiele dziewcząt przystępujących do sakramentu bierz-
mowania kieruje się w tej sprawie wyłącznie względami estetycznojęzykowymi. 
Uczestniczki dyskusji na forach internetowych często deklarują, że imię od 
bierzmowania przede wszystkim powinno być ładne, por.:

anonymous: Hmmm a ja myślę nad imieniem RITA:):) Ładne, co nie?9
hellsing: weź Salomeę, to takie piękne imię, albo Gabrielę10.
anonymous: święta Anna jest bardzo ładne imię11.
Klejka: Ja nie wybieram sobie imienia patrona, tylko takie, jakie mi się 
podoba, np. Oliwia, Klaudia, Wiktoria Sylwia itd... Bardzo lubię takie 
imiona, dlatego któryś z tych sobie wezmę12.

Z kryterium estetycznym nierzadko łączy się przekonanie o potrzebie orygi-
nalności wybieranego imienia, por.:

Camyla: hey all. na pierwsze i drugie imie nie mamy wplywu wiec moim 
zdaniem to trzecie trzeba sobie wybrac oryginalne xDD ja w tym roku ide 
do bierzmowania i jestem w trakcie poszukiwan; DD a wiec mi sie podo-
bają: - Laura, - Klara, - Eliza, - Luiza, - Lilianna, - Amanda, - Mercedes, 
- Solange, - Beatrycze, - Michalina, - Matylda, tylko czy są wg takie 
święte...? ;/ np. solange i mercedes sa wyjechane xDD. Jesli wiecie, czy 
takie można, to piszcie13

8 E. Rogowska-Cybulska, O motywacjach wyboru patronki od bierzmowania w świetle 
dyskusji internetowych, „Język – Szkoła – Religia”, w druku.

9 http://pytamy.pl/kat,6,title,jakie-imie-zenskie-na-bierzmowanie,pytanie.html [data 
dodania 21.09.2009, data dostępu 3.05.2016].

10 http://pytamy.pl/kat,6,title,jakie-imie-zenskie-na-bierzmowanie,pytanie.html [data 
dodania 16.05.2008, data dostępu 3.05.2016].

11 http://pytamy.pl/kat,6,title,jakie-imie-zenskie-na-bierzmowanie,pytanie.html [data 
dodania 19.02.2009, data dostępu 3.05.2016].

12 http://f.kafeteria.pl/temat/f1/jakie-imie-wybrac-na-bierzmowanie-dla-dziewczyny-p_ 
[data dodania 20.04.2009, data dostępu 3.05.2016].

13 http://f.kafeteria.pl/temat/f1/jakie-imie-wybrac-na-bierzmowanie-dla-dziewczyny-p_ 
[data dodania 4.10.2008, data dostępu 3.05.2016].
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Nicolexd: Za dwa tygodnie przystępuje do bierzmowania i potrzebuję 
jakiegoś ładnego, ale oryginalnego imienia. Proszę o propozycję!!!14

anonymous: a może imię Kunegunda, bardzo ładne imię i takie oryginal-
ne :D bo niektórym właśnie zależy15.
anonymous: ja mam na 3 imię Faustyna;) Jest takie inne i u mnie na 
bierzmowaniu nikt nie miał takiego imienia;)16

W wielu wypadkach oryginalność imienia jest jednoznacznie rozumiana jako 
jego rzadkość, por.:

Kamila Wioletta Otylia: Ja w sumie bierzmowanie mam za jakieś pół roku, 
myślę nad imieniem Otylia. Imiona typu Julia czy Wiktoria są ładne ow-
szem, ale co z tego jak połowa bierzmowanych dziewczyn będzie takie 
miała17.
Szwabik024: Ja wybrałam Zoe... chciałam mieć inne niż każda... Nikt 
z moich znajomych takiego nie ma i się cieszę... Jest inne..? tak, jest... =]18
Hairpin Fairy: Aurelia. Spodobało mi się to imię, takie troszkę inne, nie 
jest popularne. Czuję, że muszę właśnie to. Są 2 święte Aurelie19.
M-A-L-U-U-T-K-A: nie bierz Wiktorii ani Julii, bo co druga dziewczyna 
weźmie takie imię (u nas popularne było jeszcze Kinga). Ja nie chciałam 
takiego jak wszystkie, lubię rzadkie imiona, wzięłam więc Ida20.

Imionom rzadkim przypisywane są też takie walory, jak wyjątkowość i zja-
wiskowość, por.: 

Mlamaka: Ja sobie wybrałam kilka imion, które mi się podobają, ale do 
większości nie mogę znaleźć patronek w Internecie. Mam ochotę na jakieś 
niespotykane, zjawiskowe imię np. Amonaria, Berenika, Edeldreda,  

14 http://pytamy.pl/kat,6,title,jakie-imie-zenskie-na-bierzmowanie,pytanie.html [data 
dodania 10.05.2008, data dostępu 3.05.2016].

15 http://pytamy.pl/kat,6,title,jakie-imie-zenskie-na-bierzmowanie,pytanie.html [data 
dodania 27.10.2009, data dostępu 3.05.2016].

16 http://pytamy.pl/kat,6,title,jakie-imie-zenskie-na-bierzmowanie,pytanie.html [data 
dodania 16.09.2009, data dostępu 3.05.2016].

17 http://f.kafeteria.pl/temat/f1/jakie-imie-wybrac-na-bierzmowanie-dla-dziewczyny-p_ 
[data dodania 23.11.2006, data dostępu 3.05.2016].

18 http://f.kafeteria.pl/temat/f1/jakie-imie-wybrac-na-bierzmowanie-dla-dziewczyny-p_ 
[data dodania 21.09.2009, data dostępu 3.05.2016].

19 http://victor.com.pl/forum/index.php?topic=4220.160;wap2 [data dostępu 
9.05.2016].

20 http://f.kafeteria.pl/temat/f1/jakie-imie-wybrac-na-bierzmowanie-dla-dziewczyny-p_ 
[data dodania 10.03.2007, data dostępu 3.05.2016].
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Etelburga, Gracja, Ia, Illuminata, Keira, Larysa, Laurencja, Salomea, 
Sanczia... Może któraś z Was ma jakąś księgę, w której jest wykaz świę-
tych + ich patronat i mogłaby mi sprawdzić te imiona? Będę bardzo 
wdzięczna21.

Niekiedy chęć obrania imienia rzadkiego i wyróżnienia się spośród innych 
bierzmowanych przeradza się jednak – co powinno zaniepokoić duszpasterzy, 
gdyż świadczy o niepoważnym stosunku do sakramentu bierzmowania – w po-
szukiwanie imienia śmiesznego i – jak mówi młodzież – obciachowego, por.:

miiikii: ja mam Brygida, a koleżanki wybierały Łucja, Scholastyka, 
Faustyna.. Teraz moja siostra ma problem z imieniem, ale moje podpo-
wiedzi i tak nic nie dadzą, każdy ma inne kryteria. Ja wybierałam spośród 
świętych, a ona szuka najbardziej obciachowego. Różnica pokoleń?22

rasmuska: jak ma być oryginalne to... Doda (św. Doda z Reims, zakonni-
ca). Właśnie w przyszłym miesiącu mam bierzmowanie, to chyba takie 
wezmę. Ale to nie z uwielbienia do tej piosenkarki, tylko tak żeby było 
ciekawie23.
aśka: Ja sobie wezmę jakieś głupie:P Np. brat mojej koleżanki ma Szymon 
Piotr Tymon...24 
caballini cucaltrio: E tam, kto wybierając imię na bierzmowanie, zawraca 
sobie głowę pierdołami o życiu świętych. Trzecie imię to nie pierwsze. 
Wszyscy wybierają takie, jakie im się z brzmienia podoba. A najwięcej 
sili się być oryginalnym i wybiera jak najśmieszniejsze25. 
*Sifka*: Mojej koleżanki siostra ma Genowefa. Dała sobie tak, żeby było 
śmiesznie26
Whispers: Swoją drogą Rozalia też fajne imię, takie żeby beka była xP27

21 http://f.kafeteria.pl/temat/f1/jakie-imie-wybrac-na-bierzmowanie-dla-dziewczyny-p_ 
[data dodania 12.10.2008, data dostępu 3.05.2016].

22 http://f.kafeteria.pl/temat/f1/jakie-imie-wybrac-na-bierzmowanie-dla-dziewczyny-p_ 
[data dodania 28.09.2008, data dostępu 3.05.2016].

23 http://f.kafeteria.pl/temat/f1/jakie-imie-wybrac-na-bierzmowanie-dla-dziewczyny-p_ 
[data dodania 31.03.2008, data dostępu 3.05.2016].

24 http://victor.com.pl/forum/index.php?topic=4220.160;wap2 [data dostępu 
9.05.2016].

25 http://victor.com.pl/forum/index.php?topic=4220.160;wap2 [data dostępu 
9.05.2016].

26 http://victor.com.pl/forum/index.php?topic=4220.160;wap2 [data dostępu 
9.05.2016].

27 http://victor.com.pl/forum/index.php?topic=4220.160;wap2 [data dostępu 
9.05.2016].
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Niektóre dziewczęta jako najważniejsze kryterium wyboru imienia od bierz-
mowania podają jego klasyczną prostotę i ponadczasowość, por.:

qpqpqp: Np. Anna Maria – proste, z klasą28
Szannya: Anna MAria albo Maria MAgdalena. Piękne, dostojne, nieprze-
mijające. Solange? O retyyyyy!!!29
Kalsa: moim zdaniem żadne z powyższych imion nie jest ładne, ja na 
przykład na bierzmowanie biorę imię Anna, jest skromne i oryginalne, po 
mojej przyjaciółce, która ma tak na imię30
sstruss: Mam bierzmowanie w tym roku i też się zastanawiam, jakie wy-
brać imię. Myślałam o: - Julia, - Magdalena, - Zuzanna. Bo nie chcę ja-
kiegoś ‘wymyślonego’ imienia. W przyszłości i tak nie będę używać 
imienia z bierzmowania31.

Bardzo rzadko o wyborze dziewczęcych trzecich imion przesądza ich popu-
larność, ale taki motyw również bywa wymieniany przez osoby przystępujące 
do bierzmowania, por.:

xDe: Ja wybieram Kinga, jest ładne i popularne32

Nierzadko natomiast powodem decydującym o przyjęciu określonego imienia 
bywa jego pochodzenie. W przekonaniu dziewcząt, które się na ten temat wypo-
wiadały, powinno to mianowicie być imię zagraniczne lub międzynarodowe, 
w każdym razie niepolskie, por.:

Ninanelka: Ja mam bierzmowanie w przyszłym roku i nie wiem, jakie 
mam wybrać imię... Zastanawiałam się nad jakimś zagranicznym, ale 
nigdzie nie mogę znaleźć takich świętych. Np. Mia, Guadelupe, Dulce, 
Giovana, Maite, Anahi, Dolores. Na pierwsze dwa mam Aleksandra 
Joanna. Pomóżcie mi, proszę!33

28 http://f.kafeteria.pl/temat/f1/jakie-imie-wybrac-na-bierzmowanie-dla-dziewczyny-p_ 
[data dodania 14.10.2008, data dostępu 3.05.2016].

29 http://f.kafeteria.pl/temat/f1/jakie-imie-wybrac-na-bierzmowanie-dla-dziewczyny-p_ 
[data dodania 12.10.2008, data dostępu 3.05.2016].

30 http://f.kafeteria.pl/temat/f1/jakie-imie-wybrac-na-bierzmowanie-dla-dziewczyny-p_ 
[data dodania 22.09.2009, data dostępu 3.05.2016].

31 http://f.kafeteria.pl/temat/f1/jakie-imie-wybrac-na-bierzmowanie-dla-dziewczyny-p_ 
[data dodania 16.12.2007, data dostępu 3.05.2016].

32 http://f.kafeteria.pl/temat/f1/jakie-imie-wybrac-na-bierzmowanie-dla-dziewczyny-p_ 
[data dodania 24.01.2010, data dostępu 3.05.2016].

33 http://f.kafeteria.pl/temat/f1/jakie-imie-wybrac-na-bierzmowanie-dla-dziewczyny-p_ 
[data dodania 12.09.2009, data dostępu 3.05.2016].
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Madź_95: Chciałabym jakieś fajne i zagraniczne imię na trzecie... No i ma 
być święte ^^ Takie fajne by było, bo polskiego to ja nie chcę... zbyt 
znane są... a ja chcę takie wyjątkowe i niespotykane... Znacie jakieś fajne?34
Lauris: Hi, a ja biore Laura =) ! najwspanialsze imię na świecie i na do-
datek międzynarodowe35. 

3

Do czynników mających wpływ na wybór dziewczęcych trzecich imion na-
leży też chęć dostosowania nowego imienia do imienia chrzestnego. Ogólne 
życzenie, by imię z bierzmowania pasowało do imienia lub imion z chrztu, 
wyraża bardzo wiele dziewcząt, por.:

Augunia115311: Magdalena lub Joanna... może Katarzyna. Nie wiem, jak 
masz na imię i nie mogę dopasować!36
Anonymous: Ja mam bierzmowanie 28.05.05 a wezmę sobie na imię 
Maria, chyba fajnie to brzmi Daria Anna Maria37.
Monisiulek16: jakie waszym zdaniem imię pasuje do imienia Monika? 
????38
GrLouie: Ja się zastanawiam między Amelią a Oleną. Nie wiem, jakie 
bardziej pasuje: Paulina Amelia, czy Paulina Olena ? Hmm...39
Kasia.Szmitka: Jakie może pasować do imienia Katarzyna na bierzmo-
wanie i ma być ładne40
Alice: Tak a’propos mam na imię Anna Wiktoria.... Chyba do tego pasu-
je Anastazja... no nie?41

kasia 326: Niedługo zaczynam spotkania przygotowujące do bierzmowa-
nia i myślę nad wyborem imienia:) Problem w tym, że imiona, które mi 

34 http://zapytaj.onet.pl/Category/027,005/2,3898602,Imie_do_bierzmowanie__
pomozecie_.html [data dodania 2.05.2010, data dostępu 3.05.2016].

35 http://victor.com.pl/forum/index.php?topic=4220.160;wap2 [data dostępu 
9.05.2016].

36 http://zapytaj.onet.pl/Category/001,003/2,168246,Znacie_jakies_fajne_imiona_do_
bierzmowania_.html [data dodania 12.05.2011, data dostępu 3.05.2016]

37 http://victor.com.pl/forum/index.php?topic=4220.160;wap2 [data dostępu 
9.05.2016].

38 http://f.kafeteria.pl/temat/f1/jakie-imie-wybrac-na-bierzmowanie-dla-dziewczyny-p_ 
[data dodania 30.04.2009, data dostępu 3.05.2016].

39 http://victor.com.pl/forum/index.php?topic=4220.160;wap2 [data dostępu 
9.05.2016].

40 http://zapytaj.onet.pl/Category/001,003/2,168246,Znacie_jakies_fajne_imiona_do_
bierzmowania_.html [data dodania 27.07.2015, data dostępu 3.05.2016]

41 http://f.kafeteria.pl/temat/f1/jakie-imie-wybrac-na-bierzmowanie-dla-dziewczyny-p_ 
[data dodania 15.04.2009, data dostępu 3.05.2016].
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się podobają, brzmią dziwacznie z moimi, a w dodatku nie mam pojęcia, 
czy istnieją takie święte:<:<:< POMOCY Moje imiona to Katarzyna Ewa. 
Co pasuje? Czekam na propozycje:):):)42

anonymous: ja mam Anna Julia i nie wiem, jakie jeszcze do tego pasuje. 
Chciałabym jakieś normalne imię, tylko nie wiem jakie????? 43
anonymous: A co doradzicie do imion Joanna - Kinga-?44

anonymous: Pomóżcie, jakie imię pasuje do Iwona??45
anonymous: Ja też się zastanawiam nad imieniem – myślałam nad Patrycją, 
Natalią lub Anną... Święte mają ciekawe życiorysy, chyba wybiorę 
Patrycję, a według was co najbardziej pasuje do Julia Melania?46
anonymous: Mam imiona Ewelina, Joanna.. Niedługo będę przystępowa-
ła do sakramentu bierzmowania. Podoba mi się imię Cecylia, tylko nie 
bardzo wiem, czy pasuje. Proszę o pomoc;)47
anonymous: pasuje;) ja też w tym roku przystępuje do bierzmowania i się 
zastanawiam nad Weronika… Pasuje Kamila Kinga Weronika??48
anonymous: ja chcę mieć Faustyna albo Julia. Nazywam się Klaudyna 
Katarzyna. Które bardziej pasuje? ;>5h849

Odmianą chęci dopasowania imienia od bierzmowania do posiadanego już 
imienia jest pragnienie, by oba lub wszystkie trzy imiona zaczynały się na tę 
samą literę alfabetu, por.: 

anonymous: ja na przykład biorę Konstancja, bardzo mi pasuje do pierw-
szej litery mojego imienia Klaudia-Katarzyna-Konstancja50.
nonymous: Ja mam na imię Katarzyna, a na drugie Klaudia. Chciałabym 
mieć trzecie imię także na literę K. Próbuje znaleźć dobrej patronki, lecz 

42 http://pytamy.pl/kat,6,title,jakie-imie-zenskie-na-bierzmowanie,pytanie.html [data 
dodania 16.08.2009, data dostępu 3.05.2016].

43 http://pytamy.pl/kat,6,title,jakie-imie-zenskie-na-bierzmowanie,pytanie.html [data 
dodania 12.11.2009, data dostępu 3.05.2016].

44 http://pytamy.pl/kat,6,title,jakie-imie-zenskie-na-bierzmowanie,pytanie.html [data 
dodania 28.11.2009, data dostępu 3.05.2016].

45 http://pytamy.pl/kat,6,title,jakie-imie-zenskie-na-bierzmowanie,pytanie.html [data 
dodania 12.11.2009, data dostępu 3.05.2016].

46 http://pytamy.pl/kat,6,title,jakie-imie-zenskie-na-bierzmowanie,pytanie.html [data 
dodania 27.12.2009, data dostępu 3.05.2016].

47 http://pytamy.pl/kat,6,title,jakie-imie-zenskie-na-bierzmowanie,pytanie.html [data 
dodania 5.02.2010, data dostępu 3.05.2016].

48 http://pytamy.pl/kat,6,title,jakie-imie-zenskie-na-bierzmowanie,pytanie.html [data 
dodania 6.02.2010, data dostępu 3.05.2016].

49 http://pytamy.pl/kat,6,title,jakie-imie-zenskie-na-bierzmowanie,pytanie.html [data 
dodania 28.02.2010, data dostępu 3.05.2016].

50 http://pytamy.pl/kat,6,title,jakie-imie-zenskie-na-bierzmowanie,pytanie.html [data 
dodania 13.09.2009, data dostępu 3.05.2016].
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to niełatwe... Dużo patronek z imieniem na literkę K ma ciekawe życio-
rysy i sposoby na życie. Jednakże chciałabym, aby moje imię nie było 
wyróżniające się i powszechne tak jak dwa poprzednie...;/ Zastanawiam 
się nad św.: - Kunegundą, - Klotyldą, - Koletą, - Konkordią, - Klemencją, 
a także nad Kleopatrą... ale nawet nie wiem czy jest taka święta...;/ Nie 
znam dokładnie historii każdej ze św. Jeśli ktoś stwierdziłby, że któreś 
z imion pasuje do moich 2 poprzednich i patronka zasługuje na szczegól-
ny szacunek, to niech napisze... Mam wielki dylemat, proszę, niech ktoś 
mi pomoże...!51
potrzebuje na K: Ja potrzebuję imienia na K... Mam w swojej nazwie 3 K 
Karolina Katarzyna K... Chciałabym z bierzmowania też jakieś na K... 
tylko nie wiem jakie... bo nie ma żadnych fajnych...52
KoteQ.pl: Potrzebuje imię na „K” i żeby w środku było „R”, ponieważ 
mam Karolina Katarzyna i dobrze by było, gdyby te imię było dłuższe od 
Katarzyna, no ale chyba takiego nie ma53.
Maryha: Ja w tym roku będę miała bierzmowanie, ale nie mam pojęcia, 
jakie imię wybrać.. Teraz mam na imię Maria Małgorzata i chciałabym, 
żeby trzecie imię również zaczynało się na M... Czy to postanowienie 
według was jest głupie? Do wyboru mam imiona: Marta, Magdalena, 
Matylda i Monika. Ale jakoś zawsze chciałam być Kingą, tylko że to nie 
jest imię na M.. I mam dylemat ?!?! Pomóżcie...54
Bziuuuuuum: Mi też podoba się Anastazja, chociaż ciekawe jest też Blanka 
Obydwa imiona mam na A, więc trzecie do kompletu też na A55

zmeliskax: A ja mam Antonina. I ładnie brzmi bo Aleksandra Anna 
Antonina. Jestem zadowolona z wyboru ;]56

Rzadko natomiast dziewczęta uczestniczące w internetowych dyskusjach 
o imionach od bierzmowania sądzą, że nowe imię powinno kończyć się tak samo 
jak imię chrzestne, czyli żeby imiona te się rymowały, por.:

51 http://pytamy.pl/kat,6,title,jakie-imie-zenskie-na-bierzmowanie,pytanie.html [data 
dodania 10.02.2010, data dostępu 3.05.2016].

52 http://f.kafeteria.pl/temat/f1/jakie-imie-wybrac-na-bierzmowanie-dla-dziewczyny-p_ 
[data dodania 17.04.2008, data dostępu 3.05.2016].

53 http://f.kafeteria.pl/temat/f1/jakie-imie-wybrac-na-bierzmowanie-dla-dziewczyny-p_ 
[data dodania 8.11.2009, data dostępu 3.05.2016].

54 http://f.kafeteria.pl/temat/f1/jakie-imie-wybrac-na-bierzmowanie-dla-dziewczyny-p_ 
[data dodania 8.02.2009, data dostępu 3.05.2016].

55 http://f.kafeteria.pl/temat/f1/jakie-imie-wybrac-na-bierzmowanie-dla-dziewczyny-p_ 
[data dodania 14.04.2009, data dostępu 3.05.2016].

56 http://f.kafeteria.pl/temat/f1/jakie-imie-wybrac-na-bierzmowanie-dla-dziewczyny-p_ 
[data dodania 31.01.2008, data dostępu 3.05.2016].
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Lava: Zastanawiałam się jakie wybrać imię na bierzmowanie fajnie gdy-
by pasowało do dwóch pierwszych Marcelina Karolina i najlepiej z koń-
cówka -lina;]57
LosAndziosxD: Ja zwracałam uwagę na to, czy imię mi się podoba, nie 
na patrona. Ale jak kto uważa. Wahałam się między Agnieszką a Magdą. 
Nie wiem, co do Ciebie pasuje, dobrym połączeniem byłoby imię, które 
rymuje się z pozostałymi58.

4

Jednym z motywów podawanych przez dziewczęta jako mający wpływ na 
wybór trzeciego imienia jest jego etymologia. Użytkowniczki forów dyskusyjnych 
chciałyby, by znaczenie imion od bierzmowania oddawało cechy ich zachowania, 
miało pozytywny wydźwięk i/lub wzniosłą symbolikę, a przynajmniej przywo-
ływało pozytywne skojarzenia. Oczekują zatem od nowych imion, by miały one 
charakter swoistych imion życzących, por.:

przeniesienie: moja siostra na 3 imię ma Letycja, co znaczy radosna, 
wesoła itp., 
Bardzo to do niej pasuje, bo jest taką dziewczyną, uśmiech nie schodzi 
jej z twarzy59.
płońszczanka: ja wzięłam sobie na imię Beatrycze, zawsze mi się podo-
bało, znaczy „chcąca przynieść szczęście”60
ja też wzięłam Anna, bo znaczy łaska61.
Gosiekkkk: a czy imię Dalia też jest uznawane przy bierzmowaniu? Chodzi 
mi o imię jakiegoś kwiata i DALIA bardzo mi się podoba62.
gość: Mi osobiście podoba mi się Katarzyna, czyli Kasia. Katarzyna po 
grecku znaczy „czysta”, „bez zmazy”63.

57 http://www.cogito.com.pl/forum/index.php?topic=19760.0 [data dodania 7.10.2008, 
data dostępu 3.05.2016].

58 http://www.cogito.com.pl/forum/index.php?topic=19760.0 [data dodania 7.10.2008, 
data dostępu 3.05.2016].

59 http://f.kafeteria.pl/temat/f1/jakie-imie-wybrac-na-bierzmowanie-dla-dziewczyny-p_ 
[data dodania 16.05.2006, data dostępu 3.05.2016].

60 http://f.kafeteria.pl/temat/f1/jakie-imie-wybrac-na-bierzmowanie-dla-dziewczyny-p_ 
[data dodania 26.09.2008, data dostępu 3.05.2016].

61 http://f.kafeteria.pl/temat/f1/jakie-imie-wybrac-na-bierzmowanie-dla-dziewczyny-p_ 
[data dodania 28.09.2008, data dostępu 3.05.2016].

62 http://f.kafeteria.pl/temat/f1/jakie-imie-wybrac-na-bierzmowanie-dla-dziewczyny-p_ 
[data dodania 11.06.2009, data dostępu 3.05.2016].

63 http://f.kafeteria.pl/temat/f1/jakie-imie-wybrac-na-bierzmowanie-dla-dziewczyny-p_ 
[data dodania 21.10.2014, data dostępu 3.05.2016].
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Fishebonek: Nie wystarczy, że imię jest ładne. Ja na Twoim miejscu wy-
brałabym […] imię, które ma w innym języku jakieś szczególne znaczenie, 
np. ja wybrałam sobie imię Wiktoria, które po łacinie oznacza zwycię-
stwo64.
kakusia: A ja wezmę sobie imię Wiktoria… Jak zwycięstwo... O ile mi się 
nic nie zmieni... Dla mnie przy wyborze trzeciego imienia ważna jest 
jedna rzecz. Symbolika imienia. Jakoś tak... Myślę sobie, że Ci, którzy 
wybierają jakieś imię ot tak, bo jest moda na to imię, bo koleżanka takie 
ma, bo coś tam robią trochę dziwnie.. A znam parę takich osób. Kurczę, 
czemu ja mam tak, że baaardzo często wszystko w moim życiu musi być 
poparte czymś, mieć jakieś drugie dno? W sensie takim dziwnym... Ahh, 
ajm sory, zbaczam z wypowiedzi.. Noo, więc ja na razie obstaję przy 
Wiktorii.. :)65

5

Kolejny czynnik wpływający na wybór imion od bierzmowania to w świetle 
deklaracji wielu dziewcząt tradycja rodzinna. Najczęściej przyjmują one w sa-
kramencie bierzmowania imię chrzestne swojej babci, por.:

daylight: Ja mam Helena -> po mojej babci. Najpierw wybrałam imię, 
a potem patrzyłam na świętych. Nie wiem jak jest u Was, ale u mnie było 
tak, ze się imiona do bierzmowania wybierało po dziadkach66.
aśka: Pomyślałąm sobie, ze wezmę Marianna - obie babcie mają tak na 
imię. Obydwie są wierzące, więc się ucieszą:P Joanna Marianna, lol:P67

arafatka0907: Hej, wybierając imię, sugerowałam się tylko i wyłącznie 
przesłaniem jego, a nie czy jest ładne. Może Helena to nie nowoczesne 
imię, mimo to wiem, że zrobiłam wielką satysfakcje mojej śp. Babci, 
która to nosiła. Nie znałam jej zbyt dobrze, wiem, że była to bardzo dobra 
kobieta i czuję, że mnie kocha i chce dla mnie jak najlepiej, taki drugi 
anioł stróż68.

64 http://zapytaj.onet.pl/Category/001,003/2,168246,Znacie_jakies_fajne_imiona_do_
bierzmowania_.html [data dodania 27.07.2010, data dostępu 3.05.2016]

65 http://victor.com.pl/forum/index.php?topic=4220.160;wap2 [data dostępu 
9.05.2016].

66 http://www.cogito.com.pl/forum/index.php?topic=19760.0 [data dodania 8.10.2008, 
data dostępu 3.05.2016]

67 http://victor.com.pl/forum/index.php?topic=4220.160;wap2 [data dostępu 
9.05.2016].

68 http://victor.com.pl/forum/index.php?topic=4220.160;wap2 [data dostępu 
9.05.2016].
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Zaczytana.Anastazja: Ja waham się między św. Zofią a św. Joanną d’Arc. 
I właśnie też nie wiem, którą wybrać, bo moja prababcia ma Zofia i jest 
bardzo zacną kobietą, a zresztą św. Zofia to patronka ludzi mądrych, ale 
Joanna była bardzo odważna i waleczna, więc nie wiem...69
begiebe: a ja Beata Jadwiga Agata. Jadwiga to po babci, wiec Agata wzię-
łam po drugiej babci... moja mama – zmarła – Teresa, ale już nie chciałam 
robić Jadwiga Teresa, przegięcie...70

Zaskakująco często osobą, której imię badane internautki wybierają jako imię 
od bierzmowania, jest też prababcia:

Odpowida,na,pytania: Mi się podoba: Maria po prababci, Marta, Zuzanna, 
Łucja albo zastanawiam się nad Zytą, ale jeszcze mogę pomyśleć przez 
6 lat, więc za sześć lat napiszę, jakie wybrałam71.
Robaczek41: ja mam wiktoria po prababci, ale teraz jest taki boom na 
wiktorię, że żal72
jajajjapp: ja mam Anna – po prababci73
mulatka: Ja wybrałam na bierzmowanie imię Anastazja, wzięłam je po 
swojej prababci. Zresztą i tak podoba mi się to imię74.

Oczywiście, niektóre dziewczęta przejmują imię swojej mamy, por.:

Ade xD ; *: ja mam na imię Adelaide :D a na bierzmowanie chcę mieć 
Agata !.. ale bym chciała inne.. ale już trudno... powiedziałam wszystkim, 
że bd miała Agata, to mam :( po mojej mamie75

69 http://zapytaj.onet.pl/Category/001,003/2,168246,Znacie_jakies_fajne_imiona_do_
bierzmowania_.html [data dodania 15.01.2016, data dostępu 3.05.2016]

70 http://f.kafeteria.pl/temat/f1/jakie-imie-wybrac-na-bierzmowanie-dla-dziewczyny-p_ 
[data dodania 27.11.2011, data dostępu 3.05.2016].

71 http://zapytaj.onet.pl/Category/027,005/2,788662,Jakie_sa_swiete_imiona_do_
bierzmowania.html [data dodania 18.04.2011, data dostępu 3.05.2016].

72 http://f.kafeteria.pl/temat/f1/jakie-imie-wybrac-na-bierzmowanie-dla-dziewczyny-p_ 
[data dodania 1.09.2008, data dostępu 3.05.2016].

73 http://f.kafeteria.pl/temat/f1/jakie-imie-wybrac-na-bierzmowanie-dla-dziewczyny-p_ 
[data dodania 17.11.2007, data dostępu 3.05.2016].

74 http://f.kafeteria.pl/temat/f1/jakie-imie-wybrac-na-bierzmowanie-dla-dziewczyny-p_ 
[data dodania 3.07.2011, data dostępu 3.05.2016].

75 http://zapytaj.onet.pl/Category/027,005/2,788662,Jakie_sa_swiete_imiona_do_
bierzmowania.html [data dodania 4.03.2010, data dostępu 3.05.2016].
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Evelka: ja mam dopiero bierzmowanie i razem w moja kumpelą stwier-
dziłyśmy ze weźmiemy imiona naszych mamusiek, czyli ja będę Dorota, 
a ona Małgorzata76.
Patison: Anna po mamie77

Natomiast w wypadku sióstr powielanymi przez badane osoby imionami 
bywają zarówno ich imiona chrzestne, jak i imiona przyjęte w sakramencie 
bierzmowania, por.: 

Ellinka: Magdalena, imię, jakie nosi starsza siostra. Zresztą tego imienia 
się nigdzie nie używa, więc nie wiem, nad czym się tu rozwodzić78.
anonymous: moja siostra ma na imię (z bierzmowania) Emilia, też takie 
chciałam...79

Rzadziej jako imiona od bierzmowania wybierane są przez dziewczęta imio-
na innych członków rodziny, na przykład matki chrzestnej, por.:

Laura Diaz: Ja wybrałam imię Wiktoria, po matce chrzestnej.80

W większości wypadków uczestniczki forów dyskusyjnych, które odwołują 
się do tradycji rodzinnej, przyjmują zatem podczas bierzmowania imiona swoich 
przodkiń, rzadziej innych przedstawicielek poprzednich pokoleń. Nierzadko 
motywacją takiej decyzji jest chęć uczczenia osoby zmarłej, por.:

poszukująca:D: Ja mam za rok. Solange bardzo ładne, aczkolwiek sama 
myślę nad Anną lub Anastazją (Nie to, że mi się podobają, ale żeby oddać 
hołd zmarłym bliskim)81.

76 http://f.kafeteria.pl/temat/f1/jakie-imie-wybrac-na-bierzmowanie-dla-dziewczyny-p_ 
[data dodania 1.04.2007, data dostępu 3.05.2016].

77 http://f.kafeteria.pl/temat/f1/jakie-imie-wybrac-na-bierzmowanie-dla-dziewczyny-p_ 
[data dodania 21.04.2007, data dostępu 3.05.2016].

78 http://f.kafeteria.pl/temat/f1/jakie-imie-wybrac-na-bierzmowanie-dla-dziewczyny-p_ 
[data dodania 16.11.2007, data dostępu 3.05.2016].

79 http://pytamy.pl/kat,6,title,jakie-imie-zenskie-na-bierzmowanie,pytanie.html [data 
dodania 28.02.2010, data dostępu 3.05.2016].

80 http://f.kafeteria.pl/temat/f1/jakie-imie-wybrac-na-bierzmowanie-dla-dziewczyny-p_ 
[data dodania 18.06.2008, data dostępu 3.05.2016].

81 http://f.kafeteria.pl/temat/f1/jakie-imie-wybrac-na-bierzmowanie-dla-dziewczyny-p_ 
[data dodania 24.07.2010, data dostępu 3.05.2016].
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Zupełnie wyjątkowo natomiast przedmiotem wyboru bywa imię chrzestne 
członka rodziny z młodszego pokolenia, na przykład siostrzenicy, por.:

anonymous: Taaaaakk, bierz Annę, bierz!!!!! Ja właśnie na pierwsze mam 
Ania i uważam że jest ładne 3> (heh skromna ja ^^) A teraz zastanawiam 
się nad drugim, myślę nad Oliwią^^ ale nie wiem kogo/czego jest patron-
ką (zong będzie jak biskup zapyta), jej życiorys w miarę znam, ale gorzej 
z patronatem (moja siostrzenica ma Oliwia Anna, a ja chcę mieć Anna 
Oliwia ) xD jakby ktoś wiedział czego jest patronką to pliss dajcie znać82.

Badane internautki powielają też podczas bierzmowania imiona lubianych 
przez siebie osób spoza rodziny, zwłaszcza przyjaciółek, por.:

Prymitywna istota: Imię wybierane do bierzmowania nie ma większego 
znaczenia, po latach nie będziesz nawet pamiętać, jakie imię sobie wy-
brałaś. Tym imieniem się nie podpisujemy, więc jest raczej niezauważal-
ne. Moja przyjaciółka ma na imię Agnieszka do bierzmowania wybrałam 
sobie właśnie to imię, ona natomiast wzięła moje Magdalena83.
anonim: Mi osobiście bardzo podoba się imię Blanka, jak i imię mojej 
najlepszej przyjaciółki Nina : ] I to właśnie sobie imię wybiorę : )84

Przejmowaniu w sakramencie bierzmowania podlega także imię świadka 
bierzmowania, por.:

anonymous: Ja mam Anna Maria i na trzecie chce mieć Magdalena albo 
św. Zuzanna, jeszcze muszę pomyśleć, ale chyba wezmę św. Zuzanna. Po 
mojej świadkowej na bierzmowanie ; )85.

Powodem wyboru trzeciego imienia może być także sympatia do katechetki, por.:

potyliczka: Moja koleżanka wzięła imię Scholastyka, moja młodsza siostra 
właśnie Solange (jak gdzieś wyżej wyczytałam), a ja po prostu Lidia po 
mojej p. katechetce. Złota kobieta była ;]86

82 http://pytamy.pl/kat,6,title,jakie-imie-zenskie-na-bierzmowanie,pytanie.html [data 
dodania 16.03.2009, data dostępu 3.05.2016].

83 http://f.kafeteria.pl/temat/f1/jakie-imie-wybrac-na-bierzmowanie-dla-dziewczyny-p_ 
[data dodania 13.05.2006, data dostępu 3.05.2016].

84 http://f.kafeteria.pl/temat/f1/jakie-imie-wybrac-na-bierzmowanie-dla-dziewczyny-p_ 
[data dodania 7.07.2010, data dostępu 3.05.2016].

85 http://pytamy.pl/kat,6,title,jakie-imie-zenskie-na-bierzmowanie,pytanie.html [data 
dodania 8.02.2010, data dostępu 3.05.2016].

86 http://f.kafeteria.pl/temat/f1/jakie-imie-wybrac-na-bierzmowanie-dla-dziewczyny-p_ 
[data dodania 13.05.2006, data dostępu 3.05.2016].
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Tradycja rodzinna może także polegać na przyjmowaniu przez członków 
danej rodziny podczas bierzmowania określonego imienia, na przykład drugiego 
imienia nadanego dziecku podczas chrztu świętego, por.:

netgirl: U mnie w rodzinie tradycją było, że brano drugie imię nadane na 
chrzcie. Jednak wyjątek potwierdza regułę, więc ja przerwałam tradycję. 
Wszystko dla 4xM87.

6

Oprócz motywacji religijnej i estetycznojęzykowej, chęci dopasowania imie-
nia od bierzmowania do imienia chrzestnego, etymologii i tradycji rodzinnej 
przyjmowaniem podczas bierzmowania określonych imion kierują różne inne 
czynniki, rzadziej ujawniające się w wypowiedziach internautek.

O wyborze imienia od bierzmowania mogą zatem decydować m.in. upodo-
bania imiennicze innych członków rodziny, zwłaszcza mam dziewcząt przystę-
pujących do bierzmowania, por.:

ostat-nia: ja mam Dominika na trzecie, bo mojej mamie dali tak na drugie, 
a nie na pierwsze, nad czym ogromnie ubolewała – dlatego postanowiłam 
dać jej prezent i wzięłam jej ukochane imię!!! Ale bardzo podoba mi się 
imię Odetta – ah, nazwę tak kiedyś swoją córeczkę!!! 88
Ja mam na trzecie Anastazja, bo miałam tak mieć na imię na pierwsze... 
więc z sentymentu mama mnie namówiła, bo zawsze chciała mieć 
Nastusie, ale cóż, w tamtych czasach to było zbyt nowoczesne imię89.
Misunderstanding: Ja biorę Annę. I już. Miałam mieć Anna na pierwsze, 
moja mama tak chciała. Ale jak się ożeniła to zmieniła zdanie, bo siostra 
mojego taty ma Anna, więc byłoby o jedną Annę za dużo w rodzinie. ;)) 
Więc dostałam Agnieszka. A teraz wezmę Anię90.

Z prześledzonych głosów w dyskusjach internetowych wynika również, że 
imię od bierzmowania może stanowić swoiste usankcjonowanie tego, że ktoś już 
jest nazywany inaczej niż brzmi jego imię chrzestne, por.:

87 http://victor.com.pl/forum/index.php?topic=4220.160;wap2 [data dostępu 
9.05.2016].

88 http://f.kafeteria.pl/temat/f1/jakie-imie-wybrac-na-bierzmowanie-dla-dziewczyny-p_ 
[data dodania 13.05.2006, data dostępu 3.05.2016].

89 http://f.kafeteria.pl/temat/f1/jakie-imie-wybrac-na-bierzmowanie-dla-dziewczyny-p_ 
[data dodania 12.07.2009, data dostępu 3.05.2016].

90 http://victor.com.pl/forum/index.php?topic=4220.160;wap2 [data dostępu 
9.05.2016].
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anonymous: tu Dominika :) Chciałam św. Hanne, bo tak na mnie wołali 
od małego „Hanka”, ale okazało się że takiej nie ma :( więc wzięłam  
Julię :))91
Mirabelcia: moja siostra ma trzecie imię wybrane przeze mnie – ITA, 
dlatego że na pierwsze ma Ilona, a w domciu zawsze na nią mówiliśmy 
i dalej mówimy INTUNIA lub ITUNIA92

Stella500: Ja w prawdzie nie byłam u bierzmowania jeszcze, ale za rok 
będę. Wezmę sobie chyba Anastazja albo Stella;* Ale raczej Stella. bo na 
mnie tak wołają haha;D93

Wśród wypowiedzi na temat imion przyjmowanych podczas bierzmowania 
pojawiło się również enigmatyczna opinia, że nowo obrane imię powinno mieć 
dla bierzmowanej osoby jakieś znaczenie, por.:

anonymous: Sądzę, że powinno się szukać imienia nie tylko ładnego 
i oryginalnego, ale też takiego, które będzie miało dla nas jakieś znaczenie 
i będzie nas prowadzić przez życie.:) 94

Z magicznej wiary w związek imienia z człowiekiem wywodzi się życzenie, 
żeby imię od bierzmowania pasowało do przyjmującej je osoby i miało z nią coś 
wspólnego, por.:

anonymous: Hej! Zastanawiam się nad imieniem Julia. Nie wiem, czy do 
mnie pasuje :]. A Julia jest święta?95
anonymous: Nadzieja to już nie jest oryginalne imię na bierzmowanie ;p 
ja na bierzmowanie chce wybrać imię wyjątkowe, oryginalne i żeby jego 
znaczenie miało coś wspólnego ze mną96.

Podobnie jak w wypadku imion chrzestnych, choć znaczniej rzadziej, imiona 
od bierzmowania bywają przejmowane przez dziewczęta przystępujące do sa-
kramentu bierzmowania od ulubionych postaci filmowych, por.:

91 http://pytamy.pl/kat,6,title,jakie-imie-zenskie-na-bierzmowanie,pytanie.html [data 
dodania 19.12.2009, data dostępu 3.05.2016].

92 http://f.kafeteria.pl/temat/f1/jakie-imie-wybrac-na-bierzmowanie-dla-dziewczyny-p_ 
[data dodania 2.05.2007, data dostępu 3.05.2016].

93 http://f.kafeteria.pl/temat/f1/jakie-imie-wybrac-na-bierzmowanie-dla-dziewczyny-p_ 
[data dodania 11.09.2008, data dostępu 3.05.2016].

94 http://pytamy.pl/kat,6,title,jakie-imie-zenskie-na-bierzmowanie,pytanie.html [data 
dodania 21.09.2009, data dostępu 3.05.2016].

95 http://pytamy.pl/kat,6,title,jakie-imie-zenskie-na-bierzmowanie,pytanie.html [data 
dodania 30.08.2009, data dostępu 3.05.2016].

96 http://pytamy.pl/kat,6,title,jakie-imie-zenskie-na-bierzmowanie,pytanie.html [data 
dodania 16.09.2009, data dostępu 3.05.2016].
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anonymous: Ja zastanawiam się nad Annelise (Michel). Ale nie wiem, czy 
jest to święte imię albo chociaż błogosławione, jej historia jest przybliżo-
na w filmie Egzorcyzmy Emily Rose... Szkoda ze Emily nie można...97
Miss Evert: Ja oczywiście wybrałabym imię Amanda (moja ulubiona po 
Larze postać z Tomb Raider), ale jeśli ksiądz mi zakaże, to Sonia (czer-
wona Sonia to był dopiero niezły film)98.
patrzska: ja bym wybrała Rose, jak ta z Tytanica, ale nie jestem pewna, 
czy to imię jest święte99.
Dominikia: jest święta Alfreda? Fredka? ;D strasznie mi się Fredka podo-
ba – ta od Fineasha i Ferba ;pp wgl fajnie to brzmi ;p jest? ;]100

Źródło w kulturze masowej mają też trzecie imiona pochodzące z popularnych 
piosenek, por.:

untervoltage: Od paru dni zastanawiałam się nad imieniem dla siebie na 
bierzmowanie. Miałam pełno propozycji, które spisałam na kartce. Dzisiaj 
gdy przyjechał mój chłopak postanowiliśmy razem coś wybrać. Padło na 
imię Wiktoria. A to dlatego, że wspaniale nam się obydwu kojarzy – 
z pewną piosenką Myślę, iż to jest świetny wybór101.
Veeera: Ja sobie dam na trzecie imię Vera :) Tak się nazywa piękna pio-
senka Pink Floydów :|102
Whispers: Ja chyba biorę Helena ^^, po części z piosenki MCR, a po 
części tak jakoś103.

Wśród czynników, które powinny decydować o wyborze imienia od bierz-
mowania, znalazły się nawet imieniny przypadające w dniu urodzenia, choć 
motyw ten dotyczy przecież raczej imion chrzestnych, por.:

Najlepiej sobie wybrać imię z dnia, kiedy się urodziłyście104.

97 http://pytamy.pl/kat,6,title,jakie-imie-zenskie-na-bierzmowanie,pytanie.html [data 
dodania 7.08.2009, data dostępu 3.05.2016].

98 http://f.kafeteria.pl/temat/f1/jakie-imie-wybrac-na-bierzmowanie-dla-dziewczyny-p_ 
[data dodania 7.05.2008, data dostępu 3.05.2016].

99 http://f.kafeteria.pl/temat/f1/jakie-imie-wybrac-na-bierzmowanie-dla-dziewczyny-p_ 
[data dodania 23.05.2010, data dostępu 3.05.2016].

100  http://f.kafeteria.pl/temat/f1/jakie-imie-wybrac-na-bierzmowanie-dla-
dziewczyny-p_ [data dodania 4.02.2010, data dostępu 3.05.2016].

101 http://f.kafeteria.pl/temat/f1/jakie-imie-wybrac-na-bierzmowanie-dla-dziewczyny-p 
[data dodania 15.11.2008, data dostępu 3.05.2016].

102 http://victor.com.pl/forum/index.php?topic=4220.160;wap2 [data dostępu 9.05.2016].
103 http://victor.com.pl/forum/index.php?topic=4220.160;wap2 [data dostępu 9.05.2016].
104  http://f.kafeteria.pl/temat/f1/jakie-imie-wybrac-na-bierzmowanie-dla-

dziewczyny-p_ [data dodania 8.03.2009, data dostępu 3.05.2016].
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7

Motywy wyboru imion od bierzmowania podawane przez uczestniczki dys-
kusji internetowych potwierdzają większość takich czynników wymienianych 
podczas badań ankietowych przeprowadzonych przez Tomasza J. Szutkowskie-
go oraz Małgorzatę Święcicką i Monikę Peplińską-Narloch. Internautki nie 
wspominały jedynie, by wybierając trzecie imię, brały pod uwagę brzmienie jego 
zdrobnienia, a także by dopasowywały to imię do swego nazwiska. 

Wypowiedzi badanych dziewcząt zawierały natomiast informacje o kilku 
motywach wyborów imienniczych, które nie ujawniły się podczas badań ankie-
towych: etymologii i symbolice nowo obieranego imienia, dobieraniu imienia 
od bierzmowania zaczynającego się na tę samą literę co imię chrzestne, jego 
obcym pochodzeniu oraz przyjmowaniu imienia już nieoficjalnie używanego. 
Z głosów w internetowych dyskusjach wynika także – niestety – że jedną z po-
żądanych właściwości imion od bierzmowania jest ich śmieszność i obciacho-
wość.
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Streszczenie
O motywacjach wyboru dziewczęcych imion do bierzmowania

w świetle dyskusji internetowych

Artykuł dotyczy czynników wpływających na wybór imienia od bierzmowa-
nia w świetle dyskusji internetowych prowadzonych w latach 2006–2011 przez 
dziewczęta przystępujące do bierzmowania. Należą do nich m.in.: motywacja 
religijna i estetyczna, oryginalność imienia, chęć dopasowania imienia od bierz-
mowania do imienia chrzestnego (m.in. zaczynanie się obu imion na tę samą 
literę), etymologia, tradycja rodzinna, popularność imienia w kulturze masowej.

Summary
Girls’ reason for choosing a confirmation name in view 

of online discussions

The article reviews the factors influencing the choice of confirmation name 
in view of online discussions carried out in 2006-2011 by girls facing confirma-
tion. Among them there are religious and aesthetic reasons, name’s originality, 
desire to match a confimation name to a baptismal name (e.g. they start with the 
same letter), etymology, family tradition, name’s popularity in mass culture. 
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