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WSTÇP

We współczesnym literackim języka polskim rzeczowniki wszyst
kich deklinacji posiadają w miejscowniku liczby mnogiej końcówkę 
-ach, obok której w nazwach krajów: Węgry, Niemcy, Wtochy występuje 
końcówka -ech. Przeglądając jednak najstarsze teksty polskie łat
wo stwierdzić, że w staropolszczyfnie miejscowniki liczby mnogiej 
posiadają trzy końcówki: -ech, -ach, -och. Na temat każdej z nich wy
powiadało się wielu językoznawców, przy czym najwięcej prac doty
czy pochodzenia końcówki -och. 0 polskiej końcówce -och pisali mię-
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3 pracy H. Orzechowskiej8 wynika, że końcówka -och nie była 
polskim nowotworem, lecz miała ogólnosłowiański zasięg i od naj
dawniejszych czasów wykazywała tendencje do zaniku. Współcześnie 
spotykamy ją jedynie w literackim języku słowackim, przy czym za
kres jej występowania jest tam ograniczony do rzeczowników rodza
ju męskiego. W interpretacji genezy końcówki -och zarysowują się 
dwie hipotezys fonetyczna, słabsza i trudniejsza do utrzymania, 
bowiem powstanie -och tłumaczy wokalizację jeru w końcówce *-txs, 
co jest nie do przyjęcia w języku polskim, gdzie jer twardy w 
pozycji mocnej rozwinął się w e oraz morfologiczna, przyjmująca 
oddziaływanie analogii (zwłaszcza między paradygmatami dawnych 
tematów na -u- i dawnych tematów na -o-). Trudno bliżej okreś
lić czas powstania końcówki -och, ale faktem bezspornym jest, że 
już w zabytkach kanonu ses przy dawnych tematach na -u- spotyka
my wyłącznie miejscownik liczby mnogiej na - охъг domoxb (Zogr.

9Mar. Ass.), synoxs (Ps. Syn.) .
Pochodzenie pozostałych końcówek występujących w staropol- 

szczyźnie w miejscowniku liczby mnogiej jest stosunkowo jasne i 
wszyscy językoznawcy są zgodni w twierdzeniu, że polskie koń
cówki -ech, -ach są kontynuantami odpowiednich końcówek prasło
wiańskich.

Zadaniem niniejszego artykułu jest ukazanie historycznego 
rozwoju rzeczownikowych końcówek miejscownika liczby mnogiej od 
czasu ich pojawienia się w zabytkach języka polskiego aż do ok. 
i' połowy XIX w.,- kiedy t"o w badanym przypadku poza nielicznymi 
wyjątkami, wymienionymi na wstępie pracy, panuje końcówka -ach. 
W tym celu jako źródła został wykorzystany materiał z prozy, po
ezji, pamiętników, ksiąg sądowych od XIV do XIX w. Aby w miarę 
dokładnie określić zakres i czas występowania poszczególnych 
końcówek, zebrany materiał ułożono chronologicznie i geograficz
nie, wprowadzono przy tym podział na deklinacje (biorąc za pod
stawę tematy historyczne) i na rodzaje. Analiza materiału języ
kowego dostarczyła spostrzeżeń, które przedstawiono w kolejnych 
rozdziałach.

8 uH. O r z e c h o w s k a ,  Locativus pluralis na -oxi w. językach sło
wiańskich, "Rocznik Slawistyczny" XXVI, cz. i; a. 35-50.9 Formy te podano za O r z e c h o w s k ą ,  op. cit., a. 38.



WIEK XIV

W wieku XIV miejscownik liczby mnogiej posiadał trzy końców
ki: -ech, -ach, -och, pomijając ślady starej końcówki -ich wła
ściwej niegdyś rzeczownikom rodzaju nijakiego deklinacji io-te- 
matowej10: w pokolenich FI. 67a(K), w nale[zie]nich FI. 63a(K). 
żywotność każdej z trzech wyżej wymienionych końcówek była uza
leżniona przede wszystkim od rodzaju i deklinacji. I tak na przy
kład końcówka -ach zdecydowanie panowała w rzeczownikach żeń
skich deklinacji a-tematowej, np. : w grziwnach Rot. krak. 27,
57 (Sz) , w dzedzynach Rot. pozn. 226, 1388 r., w przygodach Fl. 
5a(K); ia-tematowej, np. tagenycach (tajemnicach) KŚw. ar 15, 16, 
w wierzejach Fl. 5a(K), na rękojniach Rot. pozn. 64, 1 389 Г.; i-te- 
matowe j, np. na wysokościach Fl. 96(K), w miłościach Fl. 35s(K), 
w łodziach Fl. 64b(K) . Zaś końcówka -ech była w XIV w. właściwa 
rzeczownikom rodzaju męskiego i nijakiego głównie deklinacji o- 
-tematowej 1 spółgłoskowej. Przykłady: w grzeszech Kśw. br 13, 
w obłocech Fl. 86, w grobiech Fl. 36b(K), w bogactwiech Fl. 20a(K), 
we...leczech Ks. Kr. 129, 1395 Г., w s łowi ech Kśw. dvs, na nebesech 
Kod. Kr.(H).

Na tym tle nieco inna jest pozycja końcówki -och. występuje 
ona tylko w zabytkach z Małopolski, gdzie przeważa w grupie rze
czowników rodzaju męskiego deklinacji io -tematowej. Przykłady: 
w krajoch Fl. 4a(K) , na konioch Fl. 10b(K) , gayoch Rot. krak. 4(Sz) 
ale można ją także spotkać w locativie pluralis rzeczowników ro
dzaju nijakiego deklinacji о-tematowej: w prawoch Fl. 88a(K), 
w działoch Fl. 63b(K) i deklinacji io-tematowej : w siercoch Fl. 
14b(K); 19b(K), a także w rzeczownikach męskich deklinacji o- 
—tematowe j : w bogoch Rot. krak. 26(Sz), daroch Fl. 26a(K), lis- 
toch Rot. krak. 28(Sz). Trudno ustalić, jaki obszar obejmowała w 
XIV w. końcówka -och, ponieważ mamy niewiele zabytków z tego o- 
kresu, a ponadto nie w każdym z nich występują formy badanego 
przypadka.

Należy podkreślić, że w XIV w. istniało zjawisko przechodze
nia żeńskiej końcówki -ach do kategorii rzeczowników rodzaju mę

10 Hipotezy na temat przyczyn zaniku końcówki -ich podano w dalszej czę 
ści pracy.



skiego i nijakiego, np.s we zwonkach FI. 89a(K), w biczach Fl. 
52a(K), w nalezieniach Fl. 43b(K); 48a(KH oraz proces odwrotny
- przechodzenie końcówki -ech do kategorii rzeczowników rodzaju 
żeńskiego, np.: postaciech Fl. 65b(K), -w głębokość iech Fl. 81b(K) , 
w światłościech Fl. 67a(K).

WIEK XV

W zabytkach z wieku XV w miejscowniku liczby mnogiej nadal 
obocznie występują trzy końcówki -ech, -ach, -och. Całkowicie
brak form z końcówką -ich, której ślady występowały w wieku XIV.

Zdaniem językoznawców11 przyczyną zaniku końcówki -ich była 
najprawdopodobniej obrona przed zlaniem się form deklinacji rze
czownikowej z odpowiednimi formami deklinacji zaimkowej, której 
wyrazem było zastąpienie pierwotnej końcówki -ich końcówką -ech. 
Końcówką -ech i -ach mają w XV w. ogólnopolski zasięg, nato
miast końcówka -och występuje w Małopolsce, na pograniczu Wiel
kopolski i północnej Małopolski oraz w Kodeksie Świętosława i tam 
prawie bezwyjątkowo panuje w grupie rzeczowników rodzaju męskiego 
deklinacji i o- tematowej, np.: w krayoch BZ 95b, Puł. 7, 6, w konyoch 
Dział 202, 82, w pyenyądzoch Stsł. 273, o przyaczieloch Modl. Wacł. 
25, w pałaczoch Modl. Wacł. 36. Poza tym dość często spotykamy ją 
także w rzeczownikach rodzaju męskiego deklinacji o-tematowej, 
ale ogranicza tu_ swój zakres przede wszystkim do tematów zakoń
czonych na spółgłoskę tylnojęzykową, np.: wostatkoch Puł. 20, 12, 
po czeladnikoch BZ 101a, b, w.. .uczynkach Modl. Wacł. Ï, 27 (3x),
o...członkach Stsł. 248, 285, o...sbyegoch Stsł. 306, w grzechoch 
Modl. Wacł. 10, co jest najprawdopodobniej podyktowane obroną 
przed palatalizacją. Rzadziej występują formy z -och w rzeczow
nikach deklinacji i-, u-tematowej oraz spółgłoskowej.

Końcówka -ech zdecydowanie panuje w miejscowniku liczby mno
giej rzeczowników rodzaju męskiego deklinacji о-tematowej, np.:

11 Por. А. К a 1 i n a. Formy gramatyczne Języka polskiego do końca- 
XVIII w., Lwów 18 8 3 , s. 135 , a także R. P i 1 a t, Gramatyka Języka pols
kiego, Lwów 1909 , s. 2 0 5.
o 12 Рога Kodeksem Świętosława w żadnym ze zbadanych przez autorkę źródeł ma

zowieckich nie wystąpiła końcówka -och. Należy jednak pamiętać, że kopista Ko
deksu - Mikołaj Suled - pochodził z południowego Mazowsza l w związku z tym koń-



na bloczech Zap. sand. 904, w kotlech BZ 282a, nagarbyech Rot. pozn. 
1492, 1427 r., na ogrodzech Dział. 184, 11, na wozyech Rot warsz. 
1177, 1462 r., o scholthyszech Stsł. 230, a na terenach nie zna
jących końcówki -och także w deklinacji io-tematowej, np. : na... 
konech Rot. pozn. 896, 1413 r., w... pyenandzech Rot. pyzdr. 1057, 
1436 r., w groszech Rot. warsz. 583, 1445 r. (2x), Poza tym głów
nie przy jej pomocy tworzą badany przypadek rzeczowniki deklina
cji u-tematowej, np. ; w.. .domyech BZ 54b; 55a; 97a, b; w synyech 
BZ 10a; 157b; 182a, na voiech BZ 244b. Formy miejscownika li
czby mnogiej z -ech stosunkowo często występują w grupie rzeczo
wników rodzaju nijakiego. Wyjątek stanowią zabytki mazowieckie, 
gdzie dominuje końcówka -ach.

Zaznaczyć jednak należy, że spośród tej kategorii rzeczowni
ków wyłania się grupa wyrazów, które badany przypadek tworzą wy
łącznie przy pomocy końcówki -ech. Należą tutaj między innymi ta
kie rzeczowniki, jak: lato, miasto. Natomiast zupełnie sporadycz
nie przykłady badanego przypadka z -ech występują w grupie rze
czowników deklinacji a-, ia-j, i-tematowej, gdzie zdecydowanie 
(podobnie jak w XIV w.) panuje końcówka -ach. Formy z -ach spo
tykamy także poza wyżej wymienionymi deklinacjami, przy czym są 
one znacznie liczniejsze niż w wieku XIV. Najczęściej żeńska koń
cówka -ach występuje w miejscowniku liczby mnogiej rzeczowników 
rodzaju nijakiego, np. s po.. .królestwach BZ 149a; 301b, po suod1 
skach BZ 275b, w pastwiskach Rot. pozn. 1109, 1437 r., 
czstwach Modl. Wacł. 2, na łowiskach Stsł. 81, zaś wśrou i.zeczow- 
ników rodzaju męskiego tego typu przykłady można spotkać tylko w 
zabytkach mazowieckich oraz w Biblii Królowej Zofii, np. : w darach 
BZ 42b, wmorach Rot. warsz. 1716, 1491 Г.,. o służebnikach Stsł. 
30. Obecność form badanego przypadka z -ach w grupie rzeczowni
ków rodzaju męskiego i nijakiego oraz form z końcówką -ech w 
grupie rzeczowników rodzaju żeńskiego świadczy o tym, że w XV w. 
deklinacje.wzajemnie na siebie oddziaływały; przy czym znacznie 
silniejsze było oddziaływanie końcówki -ach, o czym świadczy i- 
lość form z -ach wśród rzeczowników rodzaju męskiego i nijakie
go. Trudno jednak ustalić, czy były pod tym względem różnice te
rytorialne.

cówka -och występująca w tym zabytku jest najprawdopodobniej wyrazem wptywu 
Małopolski.



Odrębną grupę rzeczowników stanowią nazwy miejscowe. W miej
scowniku liczby mnogiej mają one niezależnie od podziału teryto
rialnego prawie wyłącznie końcówkę -ach, np. : w budzeowiczach 
Rot. krak. 88, 1405 r., w Kaliskach Ks. brz.-kuj. 219, 1418 r., 
w Barzicach Rot. rad. 18, 1417 r., na Koczeigach Rot. warsz. 1468, 
1479 r. Formy typu w Czukomloczech Zap. sand. 850, 1420 r., we 
Psaroch Rot. krak. 12, 1400 r. występują w wieku XV niezmiernie 
rzadko.

WIEK XVI

Lata panowania Zygmunta Starego charakteryzują się szybkim 
rozwojem w dziedzinie kultury. Mnogość różnorodnych zagadnień 
nurtujących społeczeństwo w ogromnym stopniu przyczyniła się do 
rozwoju piśmiennictwa w języku polskim, co z kolei nie pozostało 
bez wpływu na sam język. W wieku XVI w porównaniu z wiekami po
przednimi zachodzą istotne zmiany we wzajemnym stosunku końcówek 
miejscownika liczby mnogiej rzeczowników wszystkich deklinacji. 
Nadal w badanym przypadku występują trzy końcówki: -ech, -ach,
-och, ale zakres występowania końcówki -och jest potrójnie ogra
niczony: 1° terytorialnie, 2° do pewnych tylko deklinacji, 3° do 
pewnych tematów w ramach tych deklinacji. X tak spośród wszyst
kich wykorzystanych do pracy źródeł, końcówka ta nie wystąpiła w
materiale pochodaącym z Mazowsza, Kujaw oraz Wielkopolski, poza

13kilkoma wyjątkami z Kazań Paterka , np.: grzechoch Pat. 10v(K),
o mocarzoch, w oććoch Pat. 12v.(K) . Ponadto nie znają jej rzeczowni
ki rodzaju żeńskiego' deklinacji a-, la-, i-teraatowej oraz rze
czowniki rodzaju nijakiego deklinacji o-tematowej, poza wyjąt
kiem z Kodeksu Stradomakiego; w myasteczkoch Strad. 422. W ramach po
zostałych kategorii rzeczowników zakres jej występowania jest tak
że ograniczony. Najczęściej badany przypadek przy użyciu końców
ki -och (podobnie zresztą jak w wieku XV) tworzą rzeczowniki 
rodzaju męskiego deklinacji io-tematowe j , np.: o.. .Kmieczoch Strad. 
363, Dzik. 26, o kroloch Orz. 76 (Ł) , o rodzajoch Blsk. 4v(K),

Kazania Jana z Szamotuł powstały w Krakowie, gdzie autor przez pewien 
czas przebywał i występująca w nich końcówka -och jest najprawdopodobniej 
wyrazem wpływu Małopolski,



pałacach RAp. 17(»v(Sz). Tego typu formy są częste również w gru
pie rzeczowników rodzaju męskiego deklinacji o-tematowej, ale 
tutaj końcówka -och (inacznie wyraźniej niż w wieku XV) ograni
czyła swój zakres * do tematów zakończonych na spółgłoskę tylnoję
zykową, np. s o szwyadkoch Strad. 450, o postępkoch Orz. 144(Ł),. 
w dialogoch Orz.- 168, 172(Ł). Należy jednak podkreślić, że końców
ka -och nie występuje u wszystkich pisarzy z danej dzielnicy, w 
której' jest znana. Na przykład w źródłach z Małopolski często 
występuje u St. Orzechowskiego, M. Reja, zaś brak jej u J. Ko
chanowskiego, A. Trzecieskiego, A. Zbylitowskiego. Podobny stan 
występuje w Sieradzkiem, gdzie formy z -och są częste u M. Biel
skiego, natomiast w ogóle nie występują u M. Kwiatkowskiego.

W wieku XVI bardzo wyraźnie . zaznacza się ekspansja końcówki 
-ach, która bezwyjątkowo panuje w grupie rzeczowników rodzaju żeń
skiego deklinacji a-tematowej, np.: w stronach Strad. 338, u dą
browach Strad. 367, na rączkach Pat. 213; ia-tematowe j, np. : v... 
zyemyach Dzik. 63; 163, w.. .nyedzyelach Dzik. 9, 10, w jaskiniach 
ZDr. 46; i-tematowej, np.: w kiściach KI. 130, w odległościach Akt 
25, 1575 r., w ciemościach Grab. 33. W grupie rzeczowników rodza
ju nijakiego deklinacji > io- tematowej końcówka -ach prawie cał
kowicie wyparła występujące tam dawniej końcówki• -ech i -och, np: 
sercach Pat. 199, w polach KI. 9, 64; AKoch. 78; 195(Br), w pod
wórzach Ryb. 34,. 15. Końcówka -ech występuje w tej kategorii 
rzeczowników sporadycznie i najczęściej posiada ją rzeczownik 
koń.

Biorąc pod uwagę wszystkie deklinacje należy stwierdzić, że 
formy miejscownika 1. mn. z końcówką -ach częściej występują w 
dzielnicach, które nie znają końcówki -och, a więc na Mazowszu, 
Kujawach i w Wielkopolsce. W źródłach z tych terenów końcówkę 
-ach spotykamy przede wszystkim w rzeczownikach, które w pozo
stałych dzielnicach w badanym przypadku posiadają wyłącznie lub 
prawie wyłącznie końcówkę -och. Należą tutaj rzeczowniki rodzaju 
męskiego deklinacji io-tematowej, np. : na palcach KI. 47, w ga
jach Ryb. 56, 21, w krajach Gr. 5, 26 oraz rzeczowniki rodzaju 
męskiego deklinacji o-tematowej, których temat zakończony jest 
na spółgłoskę tylnojęzykową, np.: budynkach KsB 105 (Kow.), w krza

kach Gr. 65, po zamkach Gr. 91, w bogach Kucz. 97.
Na tym tle końcówka -ech występuje przede wszystkim w miej



scowniku liczby mnogiej rzeczowników rodzaju męskiego deklinacji 
o-tematowej. Zaś rzeczowniki pozostałych kategorii (deklinacji 
u-tematowej, spółgłoskowej, rzeczowniki rodzaju męskiego dekli
nacji i-tematowej oraz rzeczowniki rodzaju nijakiego deklinacji 
о-tematowej) przedstawiają stan najbardziej zróżnicowany pod 
względem częstotliwości występowania wszystkich trzech końcówek. 
Najrzadziej w tej grupie występuje końcówka -och, natcmiast we 
wzajemnym stosunku -ech i -ach zaznacza się przewaga form z 
-ach. Należy jednak podkreślić, że spośród rzeczowników rodzaju 
nijakiego deklinacji о-tematowej i spółgłoskowej wyłania się, 
liczniejsza niż w wieku XV, grupa wyrazów, które badany przypa
dek tworzą prawie wyłącznie przy pomocy końcówki -ech. Należą 
tutaj rzeczowniki: prawo, lato, miasto, słowo, niebo.

W grupie rzeczowników będących nazwami miejscowymi występują 
w-wieku XVI dwie końcówki -ech i -ach. Końcówka -ach zdecydo
wanie panuje w miejscowniku liczby mnogiej nazw miejscowości ma
jących mniejsze znaczenie, np. na odolanach Rot. warsz. 2112, 
1573 r., w babie zach Rot. warsz. 2207, 1518 r., w Iwanowicach Akt. 
4, 1572. Natomiast nazwy krajów, zwłaszcza te, które są utworzo
ne od nazw mieszkańców, posiadają w danym przypadku prawie wyłą
cznie końcówkę -ech, np.: w Niemcech Orż. 201 (Ł) , we Włoszech Orz. 
78(Ł), w Prusiech Ryb. 555, w Turcech Akt. 1231, 1593 r.

RÇZWÔJ KOŃCÓWEK MIEJSCOWNIKA LICZBY MNOGIEJ 
PO XVI WIEKU

Silna ekspansja końcówki -ach spowodowała zmniejszenie zróż
nicowania form miejscownika liczby mnogiej rzeczowników posz
czególnych deklinacji, a w kilku przypadkach, wypierając końców
ki -ech i -och całkowicie je zniosła. W wieku XVII zróżnicowa
nie końcówek badanego przypadka dotyczy prawie wyłącznie rze
czowników rodzaju męskiego i nijakiego głównie deklinacji o-te- 
matowej. W tej kategorii ^rzeczowników spotyka się formy oboczne, 
np.: w dymiech Akt. 379, 1607 r.//dymach Akt. 213, 1606 r., na u- 
myślech PI 201// na umysłach PI 198 (3x) ? częściej jednak występują 
formy z końcówką -ach.

Miejscownik liczby mnogiej z końcówką -och na pocjsątku XVII 
w. występuje już tylko sporadycznie. Ostatecznie końcówka -och



wychodzi całkowicie z użycia w X połowie XVII w., ograniczając 
przedtem zakres występowania wyłącznie do rzeczowników rodzaju 
męskiego.

W literackiej polszczyźnie wieków późniejszych obserwujemy 
już tylko nieliczne ślady pierwotnego stanu. Najprawdopodobniej 
nie wszystkie szczątkowe formy, jakie spotykamy w literaturze 
XVIII i XIX wieku występowały również w języku potocznym. Wiele 
z nich, o czym się łatwo przekonać czytając utwór, służyło pisa
rzom wyłącznie do stylizacji, zaś użycie innych było wywołane 
potrzebami rytmicznymi lub rymowymi. W całej tej grupie archaiz
mów są też takie, które występują w tekstach wyjątkowo często u 
różnych pisarzy, przy czym użycie ich w wielu wypadkach nie mo
gło być podyktowane żadną z wyżej wymienionych potrzeb. To poz
wala przypuszczać, że formy te występowały także w języku żywym. 
Ze zbadanych źródeł wynika, że miejscownik liczby mnogiej z ar
chaiczną już w tym okresie końcówką -ech najczęściej posiadają 
następujące rzeczowniki: usta, lato, słowo, czas. Najprawdopodob
niej końcówka -ech zachowała się w tych wyrazach dlatego, że wy
stępują one najczęściej w skostniałych zwrotach.

Odrębną grupę rzeczowników z końcówką -ech stanowią nazwy 
krajów: Prusy, Węgry, Włochy, Niemcy, które nie posiadają obocz
nych form z końcówką -ach i są obecnie (z wyjątkiem nazwy Prusy) 
jedynymi formami w języku literackim, które częściowo potwier
dzają dawne zróżnicowanie końcówek w badanym przypadku.

ZAKOŃCZENIE

Podsumowując wnioski wynikające z analizy zebranego materia
łu należy stwierdzić, że w dobie staropolskiej rzeczowniki wszy
stkich rodzajów posiadały w miejscowniku liczby mnogiej trzy 
końcówki; -ech, -ach, -och. Żywotność każdej z nich była uzależ
niona przede wszystkim od rodzaju i deklinacji. Na tym tle nie
co inną pozycję zajmowała końcówka -och, którą w literaturze sta
ropolskiej spotykamy bardzo często, ale już najstarsze zabytki 
języka polskiego wskazują na terytorialne ograniczenie zakresu 
jej występowania - była ona ściśle związana z Polską południową. 
W związku z tym można ją traktować jako południowopolską cechę 
dialektyczną. Poza tym końcówka -och od najdawniejszych czasów wy



kazywała tendencje do zaniku ograniczając przedtem zakres wystę
powania do rzeczowników rodzaju męskiego deklinacji io- oraz o- 
-tematowej, przy czym w tych ostatnich występowała prawie wyłą
cznie po tematach zakończonych na spółgłoskę tylnojęzykową, co 
było niewątpliwie podyktowane obroną przed palatalizacją. Całko
wicie wyszła z użycia w I połowie XVII w. Końcówka -ech także 
wykazywała tendencje do zaniku, ale jeszcze w wieku XVI była na 
tyle żywotna, że oddziaływała na rzeczowniki* rodzaju żeńskiego, 
co jest wyrazem nasilającego się w tym czasie procesu mieszania 
końcówek. Najdłużej, bo aż do wieku XIX końcówkę -ech w miej
scowniku liczby mnogiej posiadały rzeczowniki: lato, miasto, nie

bo, słowo, usta, pomijając nazwy krajów: Niemcy, Węgry, Wiochy, któ
re końcówkę -ech posiadają do dziś.

W odróżnieniu od dwu poprzednich końcówek, zupełnie inny był 
rozwój pierwotnie żeńskiej końcówki -ach. Od wieku XV stopniowo 
zaczęła ona rozszerzać zakres występowania a od wieku XIX można 
już mówić o całkowitym jej panowaniu. Siła końcówki -ach polegała 
być może na tym, że opanowała ona wszystkie rzeczowniki rodzaju 
żeńskiego, gdy tymczasem w rzeczownikach rodzaju męskiego i nija
kiego występujące tam końcówki -ech i -och osłabiały się wzaje
mnie współzawodnictwem14. Zdaniem Z. Kempfa15 o jej zwycięstwie 
zadecydowała pełnia głosowa, czyli donośność, a zatem i słyszal
ność wymawianej głoski, która uzależniona jest przede wszystkim 
od czasu trwania wymowy danej głoski oraz siły jej brzmienia. Być 
może końcówka -ach zwyciężyła głównie dlatego, ze w odróżnieniu 
od końcówki -ech nie palatalizowała tematów zakończonych na
spółgłoski tylnojęzykowe, co stanowiło dodatkową trudność dla mó
wiących, a w odróżnieniu od końcówki -och miała zasięg ogólno
polski.

Wiek XVI stanowi przełom w rozwoju polskiego systemu deklina- 
cyjnego. Zmiany, które w tym systemie zachodziły, wykazywały w 
większości tendencje do zmniejszania liczby odziedziczonych ty—

Taką hipotezę wysunął "to. in. Z. Klemensiewicz; por. Z. К 1 .e— 
m e n s i e w i c z ,  T. L e h  r-S p ł a w i ń s k i ,  S, U r b a  ń-
c z у k. Gramatyka historyczna języka polskiego, Warszawa 1965, s. 286.

15 Por. Z. К e m p £, Kola pełni głosowej w rozwoju polskiej deklinacji 
rzeczownikowej, WrocJtaw 1957, s. 169.



pćw odmiany i do jej uproszczenia. Tendencje te potwierdza tak
że rozwój końcówek miejscownika liczby mnogiej.

WYKAZ WAŻNIEJSZYCH CYTOWANYCH ŹRÓDEŁ
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Elżbieta Orłowska

LOCATIVE ENDING OF NOUNS IN THE PLURAL 
IN POLISH LANGUAGE HISTORY

Nouns of all declensions (Plural No.) In contemporary Polish have all 
the ending -ach. However, the names of the following countriest Węgry (Hun
gary), Niemcy (Germany), Włochy (Italy) take the locative ending -ech.

The present work attempts to present the historical development of loca
tive endings of nouns in the plural form from the earliest written record In 
Polish up to the first half of the 19th century where the ending -ach is 
prevailing.

The material analysed in the study shows that the 16th c. was the turn
ing point in the development of Polish declension system. The trend of the 
changes at that time was to simplify the declensions and to decrease the 
number of declension types. These tendencies are confirmed by the developm
ent of locative endings of nouns in the plural.


