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I Wstęp

1.1. Organizacja sądownictwa w Małopolsce

Organizacja sądownictwa w Polsce, a w węższym zakresie w Małopolsce, nie jest 
jednolita. Stanisław Kutrzeba wyznacza dwa charakterystyczne nie tylko dla tego 
aspektu państwowości polskiej okresy: pierwszy od X wieku do roku 1370 (śmierć 
króla Kazimierza Wielkiego), drugi natomiast – od roku 1370 do 15721. Mimo iż 
najstarsze zachowane małopolskie roty sądowe pochodzą z roku 1394, a więc wpi-
sują się w drugi okres rozwoju sądownictwa w Polsce, niemniej jednak nie sposób 
pominąć obrazu organizacji jurysdykcji w czasie bezpośrednio go poprzedzającym, 
zwłaszcza że już wtedy zarysowywały się różnice między dwiema najważniejszymi 
dzielnicami naszego kraju – Małopolską i Wielkopolską. 

W pierwszym z wyznaczonych okresów naczelną władzę sądowniczą sprawo-
wał książę, do którego zadań należało m.in. zatwierdzanie transakcji dotyczących 
nieruchomości, rozstrzyganie sporów co do ich własności, sądzenie zbrodni przeciw 
państwu i osobie księcia, a także skarg przeciw postępowaniu urzędników itd. Czy-
nił to książę na wiecach lub też na dworze w obecności dygnitarzy jako asesorów. 
Formalną stronę procesu prowadził sędzia, wyrok natomiast wydawał sam książę 
albo któryś z wyznaczonych przez niego asesorów. Często ze względu na dużą liczbę 
spraw podlegających książęcemu sądowi książę przekazywał sprawy do rozstrzyg-
nięcia któremuś z dostojników: wojewodzie, sędziemu lub kasztelanowi. 

Władzę sądową nad ludnością niewolną sprawował jej pan, czyli woj w swoich 
dobrach, Kościół lub kasztelanowie w dobrach króla. Kasztelanom również podle-
gała ludność niewolna w dobrach kościelnych i świeckich, potem także cała ludność 
wolna, osiadła na ziemiach królewskich, rycerskich i kościelnych. Potem na pod-
stawie przywilejów immunitetowych władza ta przeszła w ręce Kościoła i wojów. 
Początkowo kasztelanowie rozstrzygali sprawy najważniejsze, które niekiedy pod 
swoją uwagę brał również sam książę, później wszystkie przejęli już Kościół i wojo-
wie. Podobnie rzecz się przedstawiała w kasztelaniach – tam sąd nad ludnością wol-
ną i niewolną sprawował kasztelan, choć znów na początku, zwłaszcza w sprawach 

1 Por. S. Kutrzeba, Historia ustroju Polski. Korona, Poznań 2001, s. 67–70 i 121–125. Rozważania 
na temat organizacji sądownictwa w Polsce, a w szczególności w Małopolsce, prowadzone są również 
na podstawie drugiej książki tego autora, mianowicie Sądy ziemskie i grodzkie w wiekach średnich, 
Kraków 1902, a ponadto Historii państwa i prawa Polski. T. I do połowy XV w., pod red. J. Bardacha, 
Warszawa 1965. 
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karnych – władca. Spod tych sądów świeckich wyłączeni byli duchowni – stan ten 
podlegał sądom kościelnym. 

Od XIV wieku obok sądów króla jurysdykcję wykonywali również starostowie, 
później z ich nadania sędzia i podsędek ze względu na wielką liczbę spraw spornych. 
Załatwiane były one na tzw. rokach ziemskich, czyli zwykłych sądach, w obecności 
asesorów. W każdej dzielnicy kraju był jeden sędzia, jeden podsędek i jeden pisarz. 
Stopniowo wprowadzono podział na powiaty, do których sędzia, podsędek i pisarz 
przyjeżdżali z czasem w wyznaczonych już do tego terminach. 

Nieco inaczej organizacja sądownictwa w tym zakresie rozwijała się właśnie 
w Małopolsce. W XIV wieku sędzia i podsędek, sądzący na rokach ziemskich, uzy-
skali tu samodzielność; tylko ważniejsze sprawy były zastrzeżone dla króla. Od roku 
1362 nawet te rozwiązywały wiece. Małopolska w tym okresie nie znała jeszcze sta-
rostów, a na wiecach zasiadali najważniejsi dostojnicy ziemscy, tj. wojewoda, kaszte-
lanowie itd. – sześciu dostojników jako asesorów, obok sędziego, podsędka i pisarza. 
Cechą typowo małopolską był również fakt, że od razu oznaczono dla wieców stałe 
miejsca zebrań, tj. Kraków, Sandomierz, Wiślica, Radom i Lublin (określono powiaty) 
i stałe dni w roku (trzy). Nie podlegały im tylko sprawy graniczne – zajmowali się 
nimi podkomorzowie poszczególnych dzielnic. Nadal jednak nadrzędny był sąd króla. 

Sprawy sporne rozstrzygano na podstawie prawa zwyczajowego (głównym źród-
łem prawa był król), dopiero od czasów Kazimierza Wielkiego zaczęto ustanawiać 
statuty. Jedne z nich były wydawane dla Małopolski (złożone ze statutu uchwalo-
nego na wiecu w Wiślicy oraz zwodu szeregu ustaw późniejszych, liczyły około 
100 przepisów – Statuty Wiślickie), drugie – dla Wielkopolski (wcześniejszy, wydany 
przy współudziale abpa gnieźnieńskiego, prałatów i szlachty na wiecu, liczył około 
50 przepisów). Ze statutem małopolskim połączono ustawy Kazimierza Wielkiego 
i jego następców wydane w XIV wieku (ekstrawaganty) i prejudykaty – artykuły sfor-
mułowane jako kazusy. Całość tworzyła zwody (redakcje) statutów małopolskiego 
i wielkopolskiego. Tych zwodów z Małopolski i Wielkopolski zachowało się sporo. 

W drugiej wyznaczonej przez S. Kutrzebę epoce polskiego sądownictwa sądy 
miały charakter stanowy, były odrębne dla każdego stanu. 

Sądy szlacheckie zbudowane były na podwalinach systemu jurysdykcji sprzed 
roku 1370. Sądami pierwszej instancji były sądy ziemskie, grodzkie i podkomorskie. 
Sąd ziemski rozstrzygał wszystkie sprawy sporne szlachty (z wyjątkiem tych waż-
niejszych, zastrzeżonych dla wieców i sądów królewskich) w każdym województwie 
lub ziemi. W jego skład wchodzili: sędzia, podsędek, ewentualnie ich zastępcy – 
komornicy, dalej pisarz i asesorowie w liczbie pięciu lub sześciu, wybrani spośród 
szlachty obecnej na rozprawie (jedynie w Wielkopolsce wykształcił się inny skład 
asesorów – starosta – burgrabia, wojewoda, podkomorzy i chorąży). Sąd ziemski ob-
jeżdżał wszystkie podlegające mu powiaty początkowo co 2 tygodnie, od roku 1425 
co cztery, a po 1454 – cztery lub trzy razy w roku. 

Sądy grodzkie (starościńskie) sprawowane były przez starostów. W Małopolsce 
każdy starosta miał jeden sąd (choć tu władza starostów powstała dopiero po śmierci 
Kazimierza Wielkiego), podczas gdy np. w Wielkopolsce kilka w różnych grodach. 
Od końca XIV wieku w imieniu starostów sądzili dwaj wyznaczeni przez nich urzęd-
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nicy: burgrabia lub podstarości i sędzia grodzki, czasem tylko jeden jako sędzia ko-
misarski. Od XVI wieku zaczęto wyróżniać grody jako sądy (iudicium) i grody jako 
urzędy (offi cium). Rozróżnienie to dotyczyło również przypisanych im kompetencji. 
Gród jako sąd rozstrzygał sprawy karne (tzw. cztery artykuły: podpalenie, napad na 
drodze publicznej, najście domu, gwałt) – roki dla tych spraw odbywały się co sześć 
tygodni przy udziale starosty. Szersze kompetencje ze względu na liczbę spraw roz-
strzyganych miał gród jako urząd – zajmował się zwłaszcza sprawami o posiadanie, 
a także egzekucjami. „Urząd grodzki przyjmował (...) wpisy, tj. zeznania stron, (...) 
tzw. inskrypcje wieczyste lub czasowe (...), manifestacje, protestacje itd., jak i zezna-
nia (...) woźnych”2. 

Ostatni z sądów szlacheckich, podkomorski, zajmował się sprawami rozgranicza-
nia dóbr szlacheckich. W jego skład wchodził podkomorzy lub – jako jego zastępca 
– komornik. 

Ponad sądami szlacheckimi stał wiec, zwykle jeden w województwie. W Ma-
łopolsce konieczny stał się w nim udział wojewody i kasztelanów (nie zasiadali tu 
– w przeciwieństwie do Wielkopolski – starostowie), a ponadto sędziego, podsęd-
ka i pisarza tego województwa, którzy zajmowali się formalną stroną prowadzenia 
spraw rozstrzyganych przez wiec. Od wieku XVI w skład wieców wchodzili również 
niżsi urzędnicy. Do kompetencji wieców należały sprawy ważniejsze lub niejasne 
co do przepisów i w związku z tym niewyjaśnione przez sądy niższe, ziemskie czy 
grodzkie. Od XVI wieku wiece były już tylko sądami drugiej instancji i rozpatrywały 
jedynie odwołania od sądów ziemskich i grodzkich.

Najwyższa władza sądownicza w Polsce w tym okresie spoczywała w ręku króla. 
Jego kompetencje obejmowały sprawy rozstrzygane przez wszystkie sądy niższe, 
ale przede wszystkim te, w których sądy ziemskie i grodzkie nie mogły decydować, 
zatem sprawy z prawa publicznego, sprawy karne, tj. występki przeciw państwu, 
takie, w których groziła utrata czci, wolności, majątku lub życia, wreszcie sprawy 
dotyczące osoby samego króla. Od XV wieku również do króla wpływały apelacje 
od wszystkich innych sądów. 

Od XV wieku rozwinęło się w Polsce ustawodawstwo w zakresie prawa sądowe-
go w postaci statutów, również dzielnicowych (np. dla Małopolski statut korczyński 
z roku 1465 czy opatowiecki z 1474). 

1.2. Roty sądowe – treść i znaczenie 

Roty sądowe (rota < *rok-ta ‘to, co powiedziane’), czyli zeznania stron i świadków 
składane pod przysięgą podczas rozpraw sądowych, stanowiły najważniejszy środek 
dowodowy w procesie sądowym. Jego ranga podkreślana była nie tylko samą for-
mułą, o której szerzej niżej, ale i szczególnymi warunkami składania owej przysięgi, 
tj. liczbą osób do niej przystępujących (najczęściej sześć; uzależnione to było od 

2 S. Kutrzeba, Historia ustroju Polski..., s. 122. 
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rangi sprawy), miejscem tegoż, to jest – jak podaje Aleksander Brückner – „na cmen-
tarzu pod osobnym krzyżem świadek powtarzał rotę za woźnym i kładł dwa palce 
u stóp krzyża”3 oraz zamknięciem przysięgi, tj. faktem, że „potem zeznawał woźny 
w sądzie, że świadkowie dobrze pod krzyżem przeszli”4. 

Roty sądowe, notowane po polsku w łacińskich zapiskach sądów grodzkich 
i ziemskich, pochodzą z różnych miejscowości kraju, gdzie odbywały się roki sądo-
we. Zeznania stron i świadków zapisywane były podczas procesów przez miejsco-
wych księży albo świeckich, którzy pełnili funkcję pisarzy sądowych. Ich pocho-
dzenie, stopień wykształcenia, nawet indywidualne maniery grafi czne wpływały na 
jakość prowadzonych przez nich zapisów, stąd podczas analizy rot sądowych pod 
względem fonetycznym tak ważne jest, o ile możliwe, uwzględnienie również – poza 
innymi czynnikami omówionymi w rozdziałach poświęconych grafi i zabytków sta-
ropolskich i metodologii niniejszej pracy – rąk pisarskich. Jak zauważył Władysław 
Kuraszkiewicz, 

„...chociaż formuła przysięgi sądowej była wówczas jednakowa w całym kraju, to jednak różni 
pisarze w różny sposób tę formułę notowali: w całości lub w skrótach, w formie wypowiedzi 
bezpośredniej lub w formie relacji pośredniej, w tradycyjnej szacie językowej lub zgodnie z po-
toczną ówcześnie mową, w pisowni odrębnej, znormalizowanej w tych formułach lub zgodnej 
z manierą pisarza itp.”5.

Pełny zapis roty sądowej składał się z trzech części: formuły przysięgi, treści 
sprawy i stwierdzenia świadków, jak w przykładzie roty z roku 1398, wydanej przez 
Romualda Hubego pod numerem 4: Taco nam bog pomozi iaco praue wemij iszwaczi-
mi esz po podswiganu penandzi wczinil Mathias scodij C. grziwen wrolach w gayoch 
wlacach Iwdzedzine prandocze w Jurzicouicz6; w postaci transkrybowanej: Tako nam 
Bóg pomoży, jako prawie wiemy i świadczymy, eż po podźwiganiu pieniędzy uczynił 
Matias szkody sto grzywien w rolach, w gajoch, w łąkach i w dziedzinie Prandocie 
w Jurzikowicach. Czasem jednak ogólne stwierdzenie świadków (tu: jako prawie 
wiemy i świadczymy) bywało opuszczane albo przesuwane bezpośrednio na początek 
roty, po formule przysięgi (tu: Tako nam Bóg pomoży), czasem również przez pisarzy 
opuszczane albo przesuwane na koniec roty. Rzadko zresztą ta formuła notowana 
była w pełnej postaci – ulegała najczęściej skracaniu w rozmaity sposób bądź prze-
stawiano poszczególne jej człony, o czym szerzej w rozdziale dotyczącym wydań 
małopolskich rot przysiąg sądowych. Tekst roty natomiast był ustalany każdorazowo 
przez sąd w zależności od treści sprawy. 

„Kiedy chodziło o udowodnienie faktu jakowego przez przysięgę czy fakt ten polegał albo na 
tem, że coś się stało lub miało miejsce, albo też że się nie stało lub nie miało miejsca, wtedy 
sąd, po wyłuszczeniu okoliczności sprawy przez strony, układał tak zwaną rotę, czyli formułę 

3 A. Brückner, Dzieje kultury polskiej, t. I, Warszawa 1939, s. 511. 
4 Tamże. 
5 W. Kuraszkiewicz, Formuły przysięgi w rotach sądowych XIV–XVI wieku [w:] tenże, Polski język 

literacki. Studia nad historią i strukturą, Warszawa–Poznań 1986, s. 580. 
6 R. Hube, Roty przysiąg krakowskich z końca wieku XIV, Warszawa 1875, s. 3–4. 



15Wstęp

(arengę), podług której mieli wykonać przysięgę czy to stawieni świadkowie, czy to jedna ze 
stron do sprawy wchodzących”7.

Podstawowa formuła roty jest przekładem formuły łacińskiej, znanej z rot łaciń-
skich. Zdarza się, że w polskich rotach występują całe formuły łacińskie lub wybrany 
ich element w języku łacińskim. Przysięga ponadto była poprzedzona w księgach 
sądowych łacińskim wstępem, w którym umieszczano imiona pozywającego i po-
zwanego, czasem imiona i nazwiska świadków, również krótkie objaśnienie sprawy. 

„W ogóle bowiem z samej roty przysięgi bardzo trudno wywnioskować, co stanowiło przed-
miot wypadku; dopiero komparycja i oznaczenie przedmiotu sprawy zamieszczone nad rotą 
rzucają niekiedy niejakie światło na fakta, które mogły były dać powód do sprawy, a co nie-
zbędnie potrzebne do wyrozumienia znaczenia przysięgi”8. 

Na ich podstawie R. Hube tworzy również obraz ówczesnego społeczeństwa, 
dzieląc go na stany: panowie, szlachta, mieszczanie, kmiecie i słudzy, oraz stosun-
ków prawnych ze szczególnym uwzględnieniem najczęstszych przedmiotów spraw 
przedstawionych w rotach. A należały do nich m.in.: posiadanie i własność, niepraw-
ne zajęcie czyjejś dziedziny i szkody uczynione na danej własności, zobowiązania, 
zastawy i rękojmie, wreszcie różnego typu przestępstwa, a wśród nich zabójstwa, 
zranienia, zakrwawienia, policzkowanie, najechanie domu, porwanie człowieka, ra-
bunek i zabór przedmiotów9. Roty zatem odgrywają dużą rolę w badaniach poświę-
conych organizacji państwa w wielu jego wymiarach w okresie, z którego pochodzą. 
Duże znaczenie mają również – i to istotniejsze z punktu widzenia problematyki ni-
niejszej pracy – w badaniach językoznawczych, co podkreślił m.in. Bogdan Walczak, 
określając roty „bezcennym źródłem do dziejów języka polskiego”10. O szczególnym 
charakterze tego źródła decydują według autora trzy czynniki: ścisłe datowanie i lo-
kalizacja tych dokumentów – co pozwala przecież na ujęcie chronologii pewnych 
zjawisk, np. fonetycznych, rozpatrywanych na ich podstawie, a także na głos w dys-
kusji o regionalnym charakterze średniowiecznej polszczyzny (badania dialektologii 
historycznej) – następnie ich znaczna liczba, zatem bogactwo językowego materiału 
badawczego, wreszcie fakt, że język tych dokumentów jest najbardziej zbliżony do 
ówczesnej polszczyzny mówionej potocznej, żywego języka ludzi tamtych czasów, 
z uwzględnieniem wszystkich aspektów tej mowy: fonetycznych, fl eksyjnych, sło-
wotwórczych, składniowych i wreszcie leksykalnych11. Te wszystkie czynniki powo-
dują, że analiza językowa rot przysiąg sądowych, dokumentów na nowo od niedawna 
odkrywanych, choć do tej pory jeszcze niewłaściwie zbadanych (o czym szerzej po-
niżej), staje się niezwykle cenna z punktu widzenia dyskusji o pochodzeniu polskie-
go języka literackiego, czemu zostanie poświęcony jeden z kolejnych podrozdziałów 
niniejszego wstępu. 

7 Tamże (wstęp), s. 1. 
8 Tamże (podsumowanie), s. 14. 
9 Por. R. Hube, Roty przysiąg krakowskich..., s. 14–28. 

10 B. Walczak, Zarys dziejów języka polskiego, Wrocław 1999, s. 66. 
11 Por. tamże, s. 66–67. 
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1.3.  Stan badań nad rotami, dotychczasowe wydania 
i opracowania – spojrzenie krytyczne

Materiały, jakimi są małopolskie roty sądowe, nie zostały jeszcze dotąd w całości 
wydane i opracowane pod względem fi lologicznym.

Co się tyczy wydania tych dokumentów, Małopolska pozostaje, niestety, w tyle 
za Wielkopolską (roty do tej pory wydane pochodzą z lat 1394–1489 – w sumie 589 
tych dokumentów). Pierwsze jednak wydane roty, jeszcze przed wielkopolskimi, to 
roty sieradzkie w liczbie 62, opublikowane w roku 1839 przez Wacława Aleksandra 
Maciejowskiego w tomie drugim Pamiętników o dziejach, piśmiennictwie i prawo-
dawstwie Słowian12, a następne – również sieradzkie – w tomie szóstym Historii 
prawodawstw słowiańskich13 z 1858 roku. 

Wielkopolskie roty sądowe po raz pierwszy ukazały się drukiem w XIX wieku 
– z roku 1861 z pracy Józefa Przyborowskiego Vetustissimam adiectivorum lingua 
Polonae declinationem, monumentis ineditis illustravit...14 pochodzi najstarszy ich 
wybór – 141 rot. Kolejne edycje to m.in. Władysława Nehringa, Romualda Hubego 
i Franciszka Piekosińskiego15, ocenione jednak przez wielu badaczy historii języka 
polskiego dość krytycznie. Wśród dziewiętnastowiecznych wydań (roty zaczęto wy-
dawać na szerszą skalę w drugiej połowie XIX wieku, a więc w okresie fi lologiczno-
-dokumentacyjnym języka polskiego, jak określa ten czas w dziejach języka pol-
skiego Stanisław Borawski16) wyróżnia się dzieło Józefa Lekszyckiego Die aeltesten 
grosspolnischen Grodbuecher17, zbierające w dwóch tomach roty łacińskie i polskie 
(choć te ostatnie w znacznie mniejszej liczbie) – w sumie 5888 rot. Wreszcie W. Ku-
raszkiewicz i Henryk Kowalewicz w pięciotomowym wydaniu Wielkopolskich rot 
sądowych XIV–XV wieku zamieścili wszystkie wielkopolskie roty sądowe – 635018. 
Ich praca spotkała się z przychylną opinią recenzentów, m.in. Antoniego Gąsiorow-

12 W.A. Maciejowski, Pamiętniki o dziejach, piśmiennictwie i prawodawstwie Słowian, t. II, Peters-
burg 1839, s. 331–349. 

13 W.A. Maciejowski, Historia prawodawstw słowiańskich, t. VI, Warszawa 1858, s. 8–16. 
14 J. Przyborowski, Vetustissimam adiectivorum lingua Polonae declinationem, monumentis ineditis 

illustravit..., Poznań 1861, s. 5–25. 
15 Kolejno: W. Nehring, Altpolnischen (Posener) Eidesformela aus dem XIV. Jahrhundert., „Archiv 

fur slavische Philologie”, t. IV, Berlin 1880; R. Hube, Sądy, ich praktyka I stosunki prawne społeczeństwa 
w Polsce ku schyłkowi 14 wieku, Warszawa 1886 (Dodatki: Roty przysiąg poznańskie); F. Piekosiński, 
Wybór zapisek sądowych grodzkich i ziemskich wielkopolskich z XV wieku, t. I, z. I, Kraków 1902.

16 S. Borawski, Wprowadzenie do historii języka polskiego, Warszawa 2000, s. 46. 
17 J. Lekszycki, Die altesten grosspolnischen Grodbucher, t. I, Poznań 1386–1399, t. II, Pyzdry 

1390–1400, Gniezno 1390–1399, Kościan 1391–1400 [w:] Publicationem aus den k. preussischen Staats-
archiven, t. 31, 1887, t. 38, 1889.

18 W. Kuraszkiewicz, H. Kowalewicz, Wielkopolskie roty sądowe XIV–XV wieku, t. I–V, Poznań 
1959–1981. 
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skiego19. Tym też autorom zresztą zawdzięcza się okazały zbiór Zapisków i rot pol-
skich XV–XVI wieku z ksiąg sądowych ziemi warszawskiej20 – 3100 zapisków. 

Jeśli chodzi o wydanie małopolskich rot sądowych, niestety, nie ukazało się dotąd 
ich zestawienie zbiorcze. Wybrani autorzy, choć – należy podkreślić – często nieję-
zykoznawcy, ogłosili drukiem tylko pewną część tych zabytków językowych. I tak, 
najwcześniejsze ich wydanie pochodzi z roku 1870 i jest dziełem Antoniego Zyg-
munta Helcla, który zamieścił je w tomie drugim Starodawnych prawa polskiego po-
mników – Prawo polskie w praktyce sądowej XIV i XV w. Wyciągi z najdawniejszych 
ksiąg sądowych ziemi krakowskiej21. Wśród jednak wielu zapisów sądowych trudno 
w tym obszernym zestawieniu odnaleźć roty polskie, podobnie zresztą jak i m.in. 
w tomie ósmym tychże Starodawnych prawa polskiego pomników. W roku 1875 na-
kładem redakcji Biblioteki Warszawskiej R. Hube, profesor historii i prawa, wydał 
73 roty z końca XIV wieku, tj. z lat 1397–1399, z ksiąg ziemskich krakowskich 
odpisane – jak podkreślał sam autor – „z największą ścisłością, zachowując w zu-
pełności dawną pisownię”22. Tekst polskich rot wydawca poprzedził komparacjami 
z oznaczeniem niekiedy przedmiotu sprawy, zgodnie zresztą z oryginałem. Uzupełnił 
ponadto to wydanie transkrypcją, w której dodatkowo tłumaczył zwroty łacińskie. 
Sam podkreślał jednak, że nie był „dość biegły w badaniach fi lologicznych”23, dla-
tego na tę transkrypcję należy spojrzeć raczej krytycznym okiem. Cenna dla badań 
historyczno-kulturowych i prawnych jest próba R. Hubego objaśnienia na podstawie 
tekstu rot niektórych stosunków społecznych i prawnych z końca XIV wieku w ziemi 
krakowskiej. Opis tychże umieścił autor po tekstach rot opatrzonych transkrypcją24. 

W roku 1884 Bolesław Ulanowski, historyk prawa, zebrał Roty przysiąg krakow-
skich z lat 1399–141825. Jak stwierdził jednak autor, „księgi krakowskie obfi tujące 
w pojedyncze słowa polskie zawierają stosunkowo niezmiernie mało rot po polsku 
pisanych”26. Uzupełnił pracę swoich poprzedników, podając resztę polskich rot znaj-
dujących się w księgach krakowskich (trzech należących do Archiwum Warszaw-
skiego – l. 350, 351 i 352 i w księgach czchowskich z Archiwum Aktów Grodzkich 
i Ziemskich w Krakowie). 

W roku 1870 Jan Baudouin de Courtenay wypisał z ksiąg sądowych Radomia 
91 polskich rot pochodzących z lat 1410–1432. Wydał je jednak dopiero w roku 1903 
na łamach Materiałów i Prac Komisji Językowej Akademii Umiejętności w Krakowie27. 

19 A. Gąsiorowski, recenzja wydania Wielkopolskich rot..., „Studia Źródłoznawcze” 1969, t. XIV, 
s. 213–215. 

20 W. Kuraszkiewicz, H. Kowalewicz, Zapiski i roty polskie XV–XVI wieku z ksiąg sądowych ziemi 
warszawskiej, „Prace Komisji Językowej”, nr 36, Kraków 1950.

21 A.Z. Helcel, Prawo polskie w praktyce sądowej XIV i XV w. Wyciągi z najdawniejszych ksiąg 
sądowych ziemi krakowskiej [w:] Starodawne prawa polskiego pomniki, t. II, Kraków 1870, s. 37–958. 

22 R. Hube, [wstęp do:] Roty przysiąg krakowskich z końca wieku XIV, Warszawa 1875, s. 2. 
23 Tamże. 
24 Por. R. Hube, dz.cyt., s. 14–28. 
25 B. Ulanowski, Roty przysiąg krakowskich z lat 1399–1418, „Sprawozdania Komisji Językowej 

Akademii Umiejętności”, t. III, Kraków 1884, s. 185–197. 
26 Tamże, wstęp, s. 185. 
27 J. Baudouin de Courtenay, Roty przysiąg z archiwum Radomskiego, „Materiały i prace Komisji 

Językowej Akademii Umiejętności w Krakowie”, t. II, z. 2, Kraków 1903, s. 295–309. 
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To wydanie rot radomskich wzbogacił transkrypcją obok oryginalnego tekstu rot. 
Pod tekstem każdej przysięgi umieścił rok jej złożenia i numer karty w księdze są-
dowej, na której ją zapisano. Należy w tym miejscu podkreślić, że to nie wszystkie 
roty radomskie – poza eksploracją J. Baudouina de Courtenay pozostały w archiwum 
radomskim jeszcze cztery księgi. 

Obok tych rot północnej Małopolski mamy jeszcze zbiór przysiąg z ziemi chę-
cińskiej – Z papierów po A. Pawińskim. II. Roty przysiąg chęcińskie, wydane przez 
Mirosława Zbigniewa Kryńskiego na łamach „Prac Filologicznych” w 1916 roku28 
(zbiór 35 rot z lat 1421–1489, spisanych przez Adolfa Pawińskiego z ksiąg sądowych 
chęcińskich) – i sandomierskiej, a to dzięki Franciszkowi Piekosińskiemu, który 
w roku 1907 wydał Zapiski sądowe województwa sandomierskiego z lat 1396–1444, 
a uczynił to nakładem Akademii Umiejętności na łamach Archiwum Komisji Praw-
niczej w tomie ósmym29. Na przeszło 110 stronach tego wydania F. Piekosiński 
umieścił 110 polskich (sandomierskich) rot sądowych wśród wielu innych zapisów 
sądowych, podzielonych na poszczególne lata. Lektura tego wydania nie jest zatem 
prosta, jak w Starodawnych prawa polskiego pomnikach, polskie słowa i roty jednak-
że zostały wyróżnione wśród tekstu łacińskiego kursywą. Nie jest to jednak wydanie 
wyłącznie rot polskich. 

Obraz krakowskich czy szerzej – środkowomałopolskich rot sądowych dopeł-
niają dwa wydania przygotowane przez Zbigniewa Perzanowskiego i Mieczysława 
Karasia (Nieznane czternastowieczne roty polskie z ksiąg sądowych ziemskich kra-
kowskich30 oraz Roty polskie z ksiąg sądowych ziemskich krakowskich z początku 
XV wieku31). W pierwszym z tych wydań autorzy uwzględnili dwie księgi sądowe 
krakowskie sygn. Terr. Crac. 1c i 2, nieogłoszone dotąd drukiem z tej przyczyny, że 
znajdowały się one w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie i dla krakow-
skich wydawców były po prostu niedostępne. Dopiero przeniesienie tych ksiąg do 
Archiwum Ziemskiego Krakowskiego umożliwiło wykorzystanie ich jako materiału 
wydawniczego. Z tych ksiąg Z. Perzanowski i M. Karaś wydobyli dłuższe teksty 
w języku polskim, wszystkie zaś są rotami przysiąg sądowych, pochodzącymi z koń-
ca XIV wieku. „W połączeniu z wydawnictwami poprzednio ogłoszonymi niniej-
szy zbiorek stanowi komplet rot polskich z wieku XIV z ksiąg sądowych ziemskich 
krakowskich”32. Jeśli chodzi o te wydawnictwa poprzednio ogłoszone, to zawarł je 
w swoim zestawieniu Kazimierz Piekarski – Przegląd wydawnictw średniowiecz-
nych zapisek i rot przysiąg sądowych z ksiąg grodzkich i ziemskich – zestawieniu 

28 Z papierów po A. Pawińskim. II. Roty przysiąg chęcińskie, wyd. M.Z. Kryński, PRF VIII, 1916, 
s. 16–20.

29 F. Piekosiński, Zapiski sądowe województwa sandomierskiego z lat 1396–1444, „Archiwum Ko-
misji Prawniczej”, t. VIII, Kraków 1907, s. 61–175. 

30 Z. Perzanowski, M. Karaś, Nieznane czternastowieczne roty polskie z ksiąg sądowych ziemskich 
krakowskich, Zeszyty Naukowe UJ XVII. Filologia IV. Prace Językoznawcze II, Kraków 1958, s. 237–255.

31 Z. Perzanowski, M. Karaś, Roty polskie z ksiąg sądowych ziemskich krakowskich z początku XV 
wieku, Zeszyty Naukowe UJ XXIV. Filologia VI. Prace Językoznawcze III, Kraków 1960, s. 233–253.

32 Z. Perzanowski, M. Karaś, [wstęp do:] Nieznane czternastowieczne roty..., s. 238. 
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niezwykle cennym, bo ujmującym zapiski sądowe zgodnie z ówczesnym podziałem 
administracyjnym kraju na województwa i powiaty33. 

Jeśli chodzi o wydanie rot polskich przygotowane jako pierwsze przez Z. Pe-
rzanowskiego i M. Karasia, sami autorzy podkreślają, że roty należały we wspo-
mnianych księgach sądowych, spisanych przez kilku pisarzy, do najmniej starannie 
zanotowanych, stąd w wydaniu rot zaznaczone są lekcje niepewne. Wszystkie za-
piski autorzy opatrzyli miejscem i datą ich sporządzenia. Teksty polskie, czyli roty, 
podali w transliteracji kursywą, zrezygnowali natomiast z transkrypcji. Zachowali 
bez zmian wszystkie błędy pisarskie, zaznaczając takie równocześnie w poszcze-
gólnych przypadkach, by ułatwić właściwe odczytanie tych tekstów. Na końcu ar-
tykułu umieścili wykaz nazw miejscowych i osobowych, występujących w rotach 
sądowych. 

Podobnymi zasadami kierowali się autorzy podczas przygotowywania zbioru 
Rot polskich z ksiąg sądowych ziemskich krakowskich z początku XV wieku, a ściślej 
rzecz ujmując – z lat 1401–1405. Łącznie ze zbiorem A. Helcla, zamieszczone tu 
roty polskie „kompletują całość polskiego materiału językowego z ksiąg ziemskich 
krakowskich pierwszej ćwierci XV w.”34. Znów roty w analizowanych księgach są-
dowych ziemskich krakowskich (Terr. Crac. 3, 3A, 3B, 4, 5, 6, 7, 8) zostały zapisane 
w sposób mało staranny i trudny do odczytania. 

Przedstawione powyżej wydawnictwa albo w całości dotyczące rot sądowych, 
albo zawierające roty sądowe wśród innych zapisek sądowych, stanowią do tej pory 
jedyne, ale należy podkreślić, niekompletne wydanie małopolskich rot przysiąg są-
dowych, obejmujące teksty z lat 1394–1489 (w sumie 589 rot). Owszem, wprowa-
dzono w nich wyszczególnienie najważniejszych obszarów Małopolski – środkowe-
go i północnego, nie znalazł się w nich już jednak np. podział rot krakowskich na te 
pochodzące z danych powiatów tego województwa, tj. krakowskiego, proszowskie-
go, ksiąsko-lelowskiego, czchowskiego i bieckiego. Pozostaje to jednak w związ-
ku ze sposobem – obok terytorialnego – prowadzenia ksiąg sądowych, mianowicie 
zgodnie z systemem chronologicznym, co oznacza, że wpisywano sprawy z różnych 
powiatów w tę samą księgę po kolei, chronologicznie, bez wyznaczania powiatów35. 
Choć ten system uległ zmianie pod koniec wieku XIV, kiedy zaczęto prowadzić księ-
gi oddzielnie, wydawcy rot jednak nie uwzględnili tego w swoich zbiorach, co nie 
pozostaje bez związku z metodą opracowywania dostępnego materiału źródłowego.

Takiego całościowego opracowania nie doczekały się również te ważne z punktu 
widzenia badań historycznojęzykowych zabytki naszego języka, opracowania pod 
względem fi lologicznym. Jako pierwszy sięgnął do bogatego materiału rot i zaczął go 
wykorzystywać do badań dialektologii historycznej Eino Nieminen. Jego prace Bei-
traege zur historischen Dialektologie der polnischen Sprache zostały opublikowane 

33 K. Piekarski, Przegląd wydawnictw średniowiecznych zapisek i rot przysiąg sądowych z ksiąg 
grodzkich i ziemskich, „Prace Komisji Językowej Akademii Umiejętności w Krakowie” t. 41, nr 4, Kra-
ków 1919. Zapiski województwa sandomierskiego umieścił wydawca na stronach 73–94. 

34 Z. Perzanowski, M. Karaś, [wstęp do:] Roty polskie z ksiąg sądowych..., s. 233. 
35 Por. S. Kutrzeba, Historia źródeł dawnego prawa polskiego, t. I, Lwów 1925, s. 135. 
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w dwóch częściach w „Ludzie Słowiańskim” w latach 1929 i 193036. Wielkopolskim 
rotom sądowym, a ściślej rzecz ujmując – ich właściwościom fonetycznym, poświę-
ciła swoją pracę doktorską, przygotowaną w Zakładzie Historii Języka Polskiego 
Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Maria Trawińska. Praca ukazała się 
w wydaniu książkowym w roku 2005 jako kolejny tom Prac Slawistycznych (nu-
mer 116)37. Poruszona w niej problematyka – na podstawie materiałów źródłowych 
ze wspomnianego wyżej wydania wielkopolskich rot sądowych W. Kuraszkiewicza 
i W. Kowalewicza – obejmuje zagadnienia z zakresu zarówno wokalizmu, jak i kon-
sonantyzmu. Swoją pracę M. Trawińska zamknęła wykazem leksemów występują-
cych w rotach – ich listą alfabetyczną i frekwencyjną. 

Niestety, małopolskie roty sądowe nie doczekały się takiego zbiorczego opraco-
wania choćby – jak wyżej – tylko zjawisk fonetycznych. Wykorzystywano je jedynie 
podczas mniejszych analiz konkretnych zjawisk językowych. I tak, z ważniejszych 
tego typu opracowań należy wymienić prace W. Kuraszkiewicza, a wśród nich m.in. 
Studia nad polskimi samogłoskami nosowymi38, w których autor poddał analizie iloś-
ciowej i jakościowej, ze wskazaniem konkretnych przykładów, samogłoski nosowe 
w małopolskich – i nie tylko zresztą – rotach sądowych. Zestawienia tabelarycz-
ne podsumowywał wnioskami na temat realizacji samogłosek nosowych w żywej 
mowie mieszkańców Małopolski, uwzględniając – rzecz jasna – sposób ich zapisu. 
Analizę przeprowadził na dość bogatym materiale, obejmującym przedział od XIV 
do XVI wieku. Przedruk tej analizy zamieszczony został w dziele W. Kuraszkiewicza 
Polski język literacki, razem z innym artykułem poświęconym samogłoskom noso-
wym, mianowicie Z historii polskich samogłosek nosowych39. W tym samym tomie 
autor umieścił swoje rozważania na temat Pochodzenia polskiego języka literackiego 
w świetle wyników dialektologii historycznej40. Praca ta ukazała się również w wy-
daniu książkowym we Wrocławiu w 1953 roku41. Biorąc udział w dyskusji na temat 
genezy polskiego języka literackiego, autor rozpatruje poszczególne zagadnienia ję-
zykowe, by na ich podstawie sformułować swoje stanowisko o wielkopolskim rodo-
wodzie polszczyzny literackiej. Do tych zagadnień należą m.in.: rozsunięta wymowa 
nosówek, nosówka przednia, formy zaimkowe mię, cię, się obok mie, cie, sie, zatrata 
nosowości w narzeczu północnomałopolskim, wymowa typu oni idom s tobom, wy-
mowa pańeηka, zbieżność głosek ř i ž, mazurzenie, wymowa typu śrzoda, uźrzeć 
oraz oboczność typu chwała – fała. Do omówienia powyższych zjawisk dialekto-

36 E. Nieminen, Beitraege zur historischen Dialektologie der polnischen Sprache, „Lud Słowiański” 
1929, 1930. 

37 M. Trawińska, Fonetyka wielkopolskich rot sądowych, Warszawa 2005. 
38 W. Kuraszkiewicz, Studia nad polskimi samogłoskami nosowymi. Rezonans nosowy, RWF LXIII, 

nr 3, Kraków 1932.
39 Zob. W. Kuraszkiewicz, Polski język literacki, Warszawa–Poznań 1986; tu: Ze studiów nad polski-

mi samogłoskami nosowymi (Rezonans nosowy), s. 187–193 i Z historii polskich samogłosek nosowych, 
s. 180–186. 

40 Zob. W. Kuraszkiewicz, Pochodzenie polskiego języka literackiego w świetle wyników dialektolo-
gii historycznej [w:] tenże, Polski język literacki, s. 51–128. 

41 Zob. W. Kuraszkiewicz, Pochodzenie polskiego języka literackiego w świetle wyników dialektolo-
gii historycznej, Wrocław 1953. 
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logii staropolskiej autor wykorzystuje również małopolskie roty sądowe obok in-
nych zabytków naszego języka. Na ich podstawie gromadzi pod koniec swojej pracy 
właściwości fonetyczne typowe dla mieszkańców Małopolski. To samo zresztą czyni 
z właściwościami mazowieckimi i wielkopolskimi, by rozstrzygnąć, które z nich we-
szły do polskiego języka literackiego, a więc go ukształtowały. 

Z ważnych prac wykorzystujących małopolskie roty sądowe do analizy konkret-
nych zjawisk fonetycznych wymienić należy m.in. rozprawę Stanisława Rosponda 
pt. Dawność mazurzenia w świetle grafi ki staropolskiej42 oraz rozważania Tadeusza 
Skuliny na temat Rozwoju grup spółgłosek zwarto-szczelinowych w języku polskim43. 
Pierwsza z tych prac podejmuje ważny i z tego względu popularny wśród historyków 
języka temat mazurzenia. Dla zachowania porządku autor dzieli swoje rozważania na 
pięć głównych działów – okres grafi ki niezłożonej (dokumenty z XII i XIII wieku), 
złożonej (zabytki XIV–XV wieku), rękopisy z pierwszej połowy XVI wieku, dzieła 
reformatorów pisowni oraz pierwsze druki polskie. Małopolskim rotom sądowym 
poświęca 12 stron swojej pracy44. Dzieli je na materiały krakowskie, chęcińskie, ra-
domskie i sandomierskie. Przeprowadza ich analizę grafi czną, tzn. sposób oznaczania 
w tych dokumentach głosek s, š, z, ž, by na podstawie częstotliwości występowania 
konkretnych znaków ustalić procent m.in. szadzenia i sokania oraz wskazać w nich 
typ pisowni (opozycyjnej bądź nie). Swoje ustalenia ilościowe popiera przykładami. 
Praca S. Rosponda spotkała się z krytyką badaczy historii języka polskiego, m.in. 
Bogusława Dunaja. Rzecz jednak dotyczyła całości, a nie rozważań nad małopolski-
mi rotami sądowymi.

T. Skulina we wspomnianej powyżej rozprawie zajął się grupami spółgłoskowymi 
złożonymi z dwóch afrykat, wiążącymi się z nimi procesami historycznymi, a także 
wybranymi problemami z zakresu współczesnej fonetyki opisowej. Problematykę hi-
storycznego rozwoju tych grup pokazał autor poprzez opis ich ewolucji w wybranych 
kategoriach gramatyczno-leksykalnych, zwłaszcza w liczebnikach 11–19 i 50, 60, 90. 
Najważniejsze zaś zagadnienia w ich obrębie to redukcja, asymilacja i dysymilacja, 
dyspalatalizacja i antycypacja miękkości. Wszystkie wyzyskane przez siebie zabytki 
T. Skulina usystematyzował pod względem chronologicznym i geografi cznym. Jak 
sam podkreślił, „najpewniejszy materiał stanowią tutaj roty i zapiski sądowe, niestety 
nie dla wszystkich dzielnic obfi te”, i w tym miejscu dodał przypis: „Przede wszyst-
kim brak rot sądowych małopolskich”45. W zgodzie z tym sądem przyjął następujący 
porządek omawiania tekstów staropolskich: „po dokonaniu ogólnego podziału we-
dług wieku, z którego zabytek pochodzi, rozpatruję najpierw roty i zapiski sądowe, 
a następnie wszystkie inne (...)”46. Z owych rot właśnie autor skrupulatnie wylicza 
konkretne przykłady i je podaje, z dokładnym odniesieniem do dokumentu czy wy-
dawnictwa, z którego je zaczerpnął. Na podstawie analizy statystycznej wszystkich 
dokumentów formułuje wnioski dotyczące konkretnego zjawiska historycznojęzy-

42 S. Rospond, Dawność mazurzenia w świetle grafi ki staropolskiej, Wrocław 1957. 
43 T. Skulina, Rozwój grup spółgłosek zwarto-szczelinowych w języku polskim, Poznań 1964. 
44 Zob. S. Rospond, Dawność mazurzenia..., s. 271 – 283. 
45 T. Skulina, dz.cyt., s. 9. 
46 Tamże. 
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kowego z zakresu omawianych przez siebie grup spółgłoskowych. Małopolskie roty 
sądowe zatem stanowią w tej pracy jedynie jeden – choć ważny – z wielu materiałów 
źródłowych. 

Z innych, pomniejszych już prac wyzyskujących ten materiał źródłowy, wymie-
nić można np. artykuł Bronisławy Lindertówny – Końcówka gen.-dat.-loc. sg -e i -ej 
w odmianie zaimkowo-przymiotnikowej rodzaju żeńskiego (cytowana jest tylko część 
materiału, z podziałem jednak na poszczególne obszary Małopolski i z wyróżnieniem 
w tym materiale wymienionych w tytule końcówek i przypadków47) czy znów roz-
ważania W. Kuraszkiewicza na temat Oboczności-‘ew-\\-‘ow w dawnej polszczyźnie 
i w dzisiejszych gwarach (autor wynotowuje przykłady z rot krakowskich, sando-
mierskich i radomskich, podaje zawarty w nich materiał również ilościowo). Ponadto 
wykorzystują go również autorzy rozpraw czy podręczników dotyczących gramatyki 
historycznej, m.in. Jan Łoś i Zdzisław Stieber.

Powyższe zestawienie wyraźnie pokazuje, że jakkolwiek małopolskie roty sądo-
we, czy w ogóle roty z różnych obszarów Polski, są niezwykle cennym materia-
łem dla badaczy historii języka polskiego, nie zostały jednak do tej pory w należyty 
i całościowy sposób opracowane. Cel podjętych w niniejszej pracy badań jest zatem 
z tego punktu widzenia oczywisty i bezsprzeczny, o czym jednak szerzej w rozdziale 
drugim. 

1.4.  Rola badań nad rotami w dyskusji o pochodzeniu 
polskiego języka literackiego

Nie sposób pominąć faktu, że małopolskie roty sądowe odgrywają znaczącą rolę do-
wodową w dyskusji o pochodzeniu polskiego języka literackiego.

Jej początek językoznawcy wyznaczają na koniec wieku XIX. Według Stanisława 
Borawskiego48 inicjatorem rozważań o genezie polszczyzny literackiej był Antoni 
Kalina, który w roku 1883 powiązał początek języka literackiego z zaczątkiem pań-
stwowości polskiej, zatem wysunął tezę o wielkopolskim rodowodzie naszego języ-
ka49. Witold Taszycki przesunął tę datę jeszcze do połowy wieku XIX, twierdząc, że 
analizowany problem został podniesiony już w roku 1857 przez Adama Kryńskiego, 
zdanie którego zatem, iż podstawą polskiego języka literackiego jest narzecze wiel-
kopolskie50, A. Kalina powielił. Zrobił to również Kazimierz Nitsch, twórca polskiej 
dialektologii, według którego wiele cech współczesnej polszczyzny, fonetycznych 
i fl eksyjnych, zgodnych jest ze stanem wielkopolskim, dlatego to właśnie narzecze 
musiało dać początek językowi literackiemu, chociaż 

47 Por. B. Lindertówna, Końcówka gen.-dat.-loc. sg. -e i -ej w odmianie zaimkowo-przymiotnikowej 
rodzaju żeńskiego, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” t. II, Warszawa 1957, s. 139–182.

48 Por. S. Borawski, Wprowadzenie do historii języka polskiego, Warszawa 2000, s. 48–52. 
49 Por. A. Kalina, Historia języka polskiego, Lwów 1883, s. 21. 
50 Por. W. Taszycki, Polski język literacki powstał w Małopolsce [w:] Dialektologia historyczna 

i problem pochodzenia polskiego języka literackiego, Wrocław 1961, s. 316–318. 
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„...nie ulega wątpliwości, że wszystkie (...) prowincje musiały zaznaczyć swój udział w wytwa-
rzaniu tego najbardziej widomego znaku i równocześnie narzędzia jedności narodowej, jakim 
jest język literacki; sporna jest tylko siła i jakość ich udziału”51. 

Według autora, największą siłą i jakością oddziaływania na język ogólny cecho-
wał się dialekt wielkopolski: 

„...w epoce pierwszego rozkwitu piśmiennictwa (...) język jego, rosnący i wzmagający się 
głównie w Krakowie, z natury rzeczy czerpał wprawdzie z zapasów małopolskich, ale właści-
wie umacniał nimi, kształcił i rozwijał podstawę przyniesioną z Wielkopolski”52. 

W ten sposób K. Nitsch podjął polemikę m.in. z A. Brücknerem, bardziej katego-
rycznym w swych osądach, według którego piśmiennictwo polskie w XV i XVI wieku 
rozwijało się w Małopolsce, Kraków zaś od połowy wieku XI był stolicą kraju, zatem 
to dialekt małopolski musiał dać podstawę regułom języka ogólnego, mówionego i pi-
sanego; jak twierdził, „nie ma w języku literackim żadnej wkładki wielkopolskiej”53. 
Zwolennikiem tej tezy był zwłaszcza W. Taszycki, który twierdził, że to Kraków był 
kolebką polszczyzny literackiej54. W pracach W. Kuraszkiewicza dyskusja nad po-
chodzeniem polskiego języka literackiego zmieniła nieco swój tor – autor nie zabrał 
w niej decydującego głosu, jeśli chodzi o kategoryczne wskazanie dialektu będącego 
podstawą języka literackiego, zadał natomiast pytanie, „które właściwości języka lite-
rackiego wywodzą się z Wielkopolski, a które pochodzą z Małopolski”55. Na podsta-
wie stanu badań nad najważniejszymi odrębnościami dialektalnymi dzielnic dawnej 
Polski wysunął tezę, że „język literacki w XV i XVI wieku przejął do swojego sy-
stemu część właściwości wielkopolskich oraz część małopolskich”56. Do analizowa-
nych przez niego owych odrębności dialektalnych należą m.in.: wymowa samogłosek 
nosowych, mazurzenie, wymowa typu śrzoda, wymowa grupy chw-, wymowa -ow- 
po miękkich, czasownikowe formy ściągnięte stać, bać się, końcówka miejscowni-
ka liczby mnogiej -och, sufi ksy toponimiczne itd.57 Rozważania te prowadził m.in. 
w pracach Pochodzenie polskiego języka literackiego w świetle wyników dialektologii 
historycznej58 oraz Tło społeczne rozwoju polskiego języka literackiego59. 

Ta ożywiona dyskusja, trwająca ponad 50 lat (nie miejsce tu jednak na dokładną 
analizę jej przebiegu), doprowadziła do powstania nowej dziedziny badań języko-

51 K. Nitsch, O wzajemnym stosunku gwar ludowych i języka literackiego [w:] tenże, Wybór pism 
polonistycznych, Wrocław 1954, s. 193–218. 

52 Tamże, s. 194. 
53 A. Brückner, Dzieje języka polskiego, Lwów–Warszawa 1906, s. 96. 
54 Por. W. Taszycki, Powstanie i pochodzenie polskiego języka literackiego. Kraków kolebką litera-

ckiej polszczyzny, „Twórczość” 1949, nr 12. 
55 W. Kuraszkiewicz, Pochodzenie polskiego języka literackiego [w:] tenże, Polski język literacki, 

Warszawa–Poznań 1986, s. 44. 
56 Tamże, s. 48. 
57 Por. tamże, s. 45–49. 
58 Zob. W. Kuraszkiewicz, Pochodzenie polskiego języka literackiego w świetle wyników dialektolo-

gii historycznej, Wrocław 1953. 
59 Zob. tenże, Tło społeczne rozwoju polskiego języka literackiego [w:] Z dziejów powstawania języ-

ków narodowych i literackich, pod red. Z. Stiebera, Warszawa 1956. 
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znawczych, mianowicie dialektologii historycznej. W. Taszycki w artykule zatytu-
łowanym Co to jest dialektologia historyczna? zastanawia się nad jej istotą, meto-
dami, którymi się posługuje, oraz znaczeniem dla całości badań językoznawczych60. 
Ta nauka, zajmująca się badaniem polskich dialektów w perspektywie historycznej, 
posługuje się czterema metodami. Dwie z nich – fi lologiczne – mają dla tego typu 
badań znaczenie pierwszorzędne, mianowicie analiza właściwości dialektalnych za-
pisanych w zabytkach naszego języka oraz uwzględnianie wypowiedzi gramatyków 
i słownikarzy o dialektyzmach, dwie kolejne natomiast – lingwistyczne – spełniają 
rolę pomocniczą, a to obserwacje z dziedziny chronologii względnej oraz rozpatry-
wanie danego zjawiska na szerokim tle współczesnych dialektów i ich rozmiesz-
czenia geografi cznego61. Według K. Nitscha, zasadniczą metodą badań historyczno-
-dialektologicznych powinna być analiza porównawcza stanu dawnego z dzisiejszym 
stanem gwarowym, z czym polemizuje W. Taszycki w dalszej części swojego arty-
kułu. 

W tym kontekście po raz drugi bezsprzeczne w swej wartości staje się badanie rot 
przysiąg sądowych, które wpisują się do pierwszej, zaliczanej przez W. Taszyckiego 
do najważniejszej, metody badań dialektologii historycznej. Tę wartość dopełniają 
dwie wspomniane już w niniejszej pracy cechy tych tekstów, mianowicie ich ścisła 
lokalizacja i datowanie, na co zwrócił uwagę, podnosząc rolę rot przysiąg sądowych 
w dyskusji nad pochodzeniem polskiego języka literackiego, E. Nieminen62. Zdanie 
to podzielili Z. Stieber i B. Walczak, podkreślając fakt, iż roty stanowiły dokument 
żywej mowy ludzi obszaru, z którego pochodziły, miały charakter użytkowy i jako 
takie podlegały słabszemu oddziaływaniu normy ogólnej63: 

„...ogólnopolska norma językowa kształtowała się w piśmie, w tekstach o charakterze litera-
ckim adresowanych do ponadregionalnego odbiorcy (a dopiero w miarę, jak się ››wzmacniała‹‹ 
i ustalała, zaczynała przenikać i do tekstów praktyczno-użytkowych, o czym świadczą np. póź-
niejsze chronologicznie roty przysiąg sądowych)”64. 

Ponadto, 

„...im bardziej staranny pod względem językowym, bardziej »literacki« zabytek, tym mniej 
w nim cech dialektalnych – i odwrotnie: im mniej staranny, mniej »literacki«, a bardziej 
praktyczno-użytkowy tekst (a więc taki, którego autor specjalnie »się nie wysilał«, lecz pisał, 
z grubsza biorąc, tak jak mówił), tym więcej w nim cech dialektalnych”65. 

60 Zob. W. Taszycki, Co to jest dialektologia historyczna?, Zeszyty Naukowe UJ. Filologia nr 2. 
Prace Językoznawcze, Kraków 1956, s. 59–71; przedruk [w:] tenże, Rozprawy i studia polonistyczne, 
t. II, Wrocław– Warszawa–Kraków 1958, s. 275–287 (w niniejszej pracy odwołuję się do wydania w Roz-
prawach...). 

61 Por. W. Taszycki, Co to jest dialektologia historyczna?, s. 279. 
62 Zob. E. Nieminen, Polska końcówka -och w loc. pl. rzeczowników [w:] Symbolae grammaticae 

In Honorem Ioannis Rozwadowski, t. II, Kraków 1927, s. 381–382. 
63 Por. Z. Stieber, Głos w dyskusji o pochodzeniu polskiego języka literackiego, „Studia staropol-

skie”, pod red. K. Budzyka, t. III, Wrocław 1956, s. 104–105; B. Walczak, Komu zawdzięczamy polski 
język literacki [w:] Język a chrześcijaństwo, Lublin 1993, s. 23. 

64 B. Walczak, Zarys dziejów..., s. 111. 
65 Tamże, s. 110. 
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Dla poparcia swojej tezy B. Walczak porównuje czternastowieczne roty sądo-
we poznańskie i krakowskie z Psałterzem fl oriańskim i Kazaniami gnieźnieńskimi, 
by podkreślić, iż „polski język ogólny ukształtował się jako język literacki”66. Roty 
zatem stanowią doskonałą ilustrację oddziaływania normy na język mówiony, gdyż 
ujawniają rzeczywistą polszczyznę mówioną Małopolski i Wielkopolski. „Dzięki ro-
tom można obserwować jej (normy67) przejawy w tekstach literackich od końca XIV 
wieku”68. 

Jak widać zatem, badania nad rotami przysiąg sądowych mają złożone uzasadnie-
nie, ich celowość jest – znów podkreślam – bezsporna.

1.5.  Grafi a zabytków językowych ze szczególnym 
uwzględnieniem rot przysiąg sądowych

Podstawowym problemem metodologicznym w badaniach fonetycznych staje się 
ustalenie relacji głoska – litera, stosunku strony grafi cznej tekstu do fonetycznej, 
o czym pisał m.in. B. Dunaj69, zwracając uwagę na podstawowy błąd niektórych 
autorów prac historycznojęzykowych, polegający na zbyt literalnym odczytywaniu 
zapisów zawartych w danych dokumentach, bez uwzględnienia uwarunkowań gra-
fi cznych i np. wpływu pisarzy cudzoziemców. Tymczasem „dokładna analiza fi lo-
logiczna wnikająca w szczegóły systemu pisownianego określonego zabytku może 
prowadzić do wcale pewnych wniosków językowych”70; należy dodać – i czyni to 
sam autor – wnikająca również w szczegóły systemu pisowni zabytku, określonej 
kancelarii czy epoki71. Taka znajomość zwyczajów pisowni jest podstawą precyzyj-
nej analizy fonetycznej. Niestety, dzieje ortografi i polskiej nie budziły dość długo 
zainteresowania historyków języka, długo również nie mogły się doczekać opraco-
wania monografi cznego. Zdawano sobie natomiast sprawę, że znajomość funkcji 
znaków grafi cznych z uwzględnieniem substytucji grafi czno-fonetycznych, m.in. 
niemieckich, jest konieczna do przeprowadzenia analizy językowej danych zabytków 
języka polskiego. Usystematyzowania tej wiedzy podjął się m.in. B. Dunaj w pracy 
Język polski najstarszej doby piśmiennej (XII–XIII w.)72. Przyjął w niej jako główną 
metodę rozpatrywanie stosunku liter do głosek, wychodząc od znaków grafi cznych 
i badając, jakie głoski są przez nie oznaczane. I tak, dla przykładu, ze znaków jedno-
literowych s (wariant grafi czny ∫) mogło oznaczać następujące głoski: s, z, ś, ź, c, ʒ, 
š, ž i č. Ten znak zresztą był jednym z najbardziej obciążonych funkcyjnie, obok z, c 
i ∫. Wobec takiej sytuacji należy niezmiernie ostrożnie odczytywać zapisy chociaż-

66 B. Walczak, Zarys dziejów... . 
67 Dodatek autorki niniejszej pracy. 
68 B. Walczak, Zarys dziejów..., s. 115.
69 B. Dunaj, Język polski najstarszej doby piśmiennej (XII–XIII w.), Kraków 1975, s. 7. 
70 Tamże. 
71 Tamże. 
72 Tamże, s. 13–28. 
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by – jak w przypadku tej pracy – w małopolskich rotach sądowych. Nie da się – dla 
przykładu – podtrzymać hipotezy, że w połączeniu międzywyrazowym przes pole 
zachodzi zjawisko ubezdźwięcznienia wstecznego, gdyż litera s w wygłosie przy-
imka, w sposób literalny odczytana jako głoska bezdźwięczna, mogła również – i to 
wynika z analizy zwyczajów pisowni tamtej epoki – oznaczać głoskę dźwięczną z, 
co znowu wykluczałoby zjawisko asymilacji pod względem dźwięczności. Podob-
ny problem w przypadku znaków właśnie s oraz z, sz dotyczy mazurzenia. Trudno 
czasem jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, czy pisownia typu Sczepan oznacza 
imię Szczepan z głoską dziąsłową š czy w wersji mazurzącej Sczepan z głoską zębo-
wą. Największy problem stanowią natomiast znaki c, ch i cz, co zresztą podkreślają 
już autorzy rozważań historycznojęzykowych, m.in. S. Rospond, twierdząc, że znak 
cz jest neutralny i nie pozwala na wyciągnięcie wniosków odnośnie do cakania73. 

Zbyt literalne odczytywanie pewnych zapisów może prowadzić do rażących na-
wet błędów w ocenie stanu języka w określonym przedziale czasowym i na określo-
nym obszarze. Udowodnił to B. Dunaj w artykule Czy grafi a staropolska rozstrzyga 
problem pierwotnego zasięgu tzw. kaszubienia?74, podając w wątpliwość tezę Ewy 
Ostrowskiej, iż kaszubienie było kiedyś zjawiskiem szerszym, północnopolskim, 
obejmującym Mazowsze i Wielkopolskę. Zdanie to sformułowała autorka, analizując 
dialektyzmy w Rozmowie mistrza Polikarpa ze śmiercią75 i odwołując się do innych 
zabytków mazowieckich i wielkopolskich, w których nie oznaczano miękkości ś, ź, 
ć, ӡ́ lub czyniono to dość rzadko. B. Dunaj, na podstawie analizy sposobu oznaczania 
palatalności wszystkich głosek miękkich i zmiękczonych w zabytkach pochodzących 
z różnych regionów Polski, stwierdza m.in., że problemy z oznaczaniem miękkości 
ś, ź, ć, ӡ́ pojawiały się w zabytkach z wszystkich obszarów Polski, co nie oznacza prze-
cież, że kaszubienie było w ogóle cechą polszczyzny. W świetle takich argumentów 
teza E. Ostrowskiej jest nie do utrzymania. Ta dyskusja jednak pokazuje wyraźnie, 
że zbyt literalne odczytywanie zapisów staropolskich bez uwzględnienia szerszego 
kontekstu grafi cznego – zabytku, obszaru geografi cznego, epoki itd. – może prowa-
dzić do mylnych wniosków historycznojęzykowych. Ten kontekst należy dodatkowo 
poszerzyć o jeszcze inny, istotny element, jak twierdził Stanisław Urbańczyk: 

„...nie można badać polskiej ortografi i w oderwaniu od ortografi i naszych sąsiadów, Czechów 
i Niemców, a nawet ludów romańskich. Gdy zaczynano pisać po polsku, korzystano chętnie 
z cudzych doświadczeń”76. 

Te wszystkie kłopoty dotyczące grafi i zabytków staropolskich wiążą się z fak-
tem, że nie umiano dostosować obcej pisowni (alfabetu łacińskiego) do dwukrotnie 
bogatszego systemu fonologicznego polszczyzny. „Przede wszystkim brakowało li-

73 Por. S. Rospond, Dawność mazurzenia w świetle grafi ki staropolskiej, Wrocław 1957, s. 276. 
74 Zob. B. Dunaj, Czy grafi a staropolska rozstrzyga problem pierwotnego zasięgu tzw. kaszubie-

nia? [w:] J. Migdał, Ad perpetuam rei memoriam. Profesorowi Wojciechowi Ryszardowi Rzepce z okazji 
65. urodzin, Poznań 2005, s. 131–134.

75 Zob. E. Ostrowska, Dialektyzmy w płockiej „Rozmowie mistrza Polikarpa ze śmiercią”, „Sprawo-
zdania z posiedzeń Komisji Naukowej PAN” 1968, XII/1, s. 81. 

76 S. Urbańczyk, Rozwój ortografi i polskiej, „Język Polski” 1955, nr XXXV, s. 81. 
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ter na oznaczenie spółgłosek miękkich, jak p’, b’, v’, m’, ń, ś, ź, ć, ӡ́, na spółgłoski 
szumiące š, ž, č, ǯ, wreszcie na samogłoski nosowe ę, ą”77. Kolejnym problemem 
była, niestety, niekonsekwencja pisarzy konkretnych dokumentów. W małopolskich 
rotach sądowych np., spisywanych dodatkowo wielokrotnie niestarannie – o czym 
już pisałam w rozdziale poświęconym stanowi badań nad tymi dokumentami – pi-
sarz roty oznaczonej numerem 33 w wydaniu Hubego oddał głoskę ӡ́ za pomocą 
liter: d w wyrazie dersza, a dz w wyrazie dzedzina, nie był zatem konsekwentny, 
szukał sposobu oznaczenia spółgłoski palatalnej. Ta sama niekonsekwencja dotyczy 
nawet tego samego wyrazu, jak w rocie 10157 w Stppp8 – zapissz, zapisv czy czsosz, 
czszosz i czsossz w rocie 25 z wydania Perz/KarII78. Uchwycenie różnicy między 
literą a dźwiękiem, czy raczej właściwego stosunku między nimi, wymaga przestrze-
gania zasad, o których pisał S. Rospond: „konieczność oparcia się na oryginałach 
względnie fotokopiach (...)”, uwzględnienie obfi tości materiału, która uwiarygodni 
obliczenia statystyczne, „indywidualizacja badawcza nie tylko czasowa, terytorialna 
czy autorska, ale w miarę możności i potrzeby jeszcze dalej posunięta” (np. wiek 
pisarza, jego rozwój, opozycje wyrazowe i pozycyjne, maniery pisowni, kancelaria, 
skryptorium, pochodzenie wyrazu, kopia – oryginał, gatunek literacki itd.), sięganie 
do nauk pomocniczych historii, jak paleografi a czy kaligrafi a, a także uwzględnienie 
obcych wzorów grafi cznych79. Tylko wtedy z pewnym „stopniem prawdopodobień-
stwa można na podstawie analizy grafi czno-ortografi cznej wnioskować o wymowie 
pisarza”80.

77 Tamże, s. 81. 
78 Objaśnienie tych skrótowców w kolejnym rozdziale. 
79 Cytaty i przykłady z: S. Rospond, Dawność mazurzenia..., s. 21–22. 
80 Tamże, s. 20. 



II Przedmiot i cel badań

Tako nam Bog pomoży, jako prawie wiemy i świadczymy... – pod taką formułą roty 
sądowej mogliby się podpisać ci wszyscy językoznawcy – badacze historii naszego 
języka, którzy za B. Walczakiem zgodnie stwierdzają, że roty są „bezcennym źród-
łem do dziejów języka polskiego”, bezcennym, ale – należy dodać – niewykorzysta-
nym, o czym pisałam już w poprzednich rozdziałach niniejszego wstępu, zwłaszcza 
przedstawiając znaczenie tych dokumentów, ich wydania i stan badań. Świadczyli 
oni o tym wielokrotnie, świadectwo to nie przyniosło jednak oczekiwanych rezulta-
tów w formie monografi cznego opracowania małopolskich rot sądowych, w którym 
powinny się znaleźć informacje o istocie pewnych zjawisk językowych opisanych 
na podstawie rot, ich chronologii, rozważania o regionalnym charakterze średnio-
wiecznej polszczyzny z uwzględnieniem pytania, czy w obrębie jednej dzielnicy nie 
pojawiają się jeszcze bardziej szczegółowe różnice geografi czne i czy nie rzutują 
one na przebieg danego procesu językowego, rozwój naszego języka dialektalnego 
i ogólnego. Tak zarysowany cel badań, podkreślany wielokrotnie w trakcie rozważań 
poprzedzających niniejszy rozdział, prowadzić ma do uzyskania odpowiedzi na py-
tania o złożonym charakterze z zakresu zarówno wokalizmu, jak i konsonantyzmu:
Wokalizm

–  Jak się rozwijały samogłoski nosowe i czy rozwój ten był uzależniony od po-
zycji owych samogłosek;

–  jakie zmiany samogłoskowe zachodziły w pozycjach zależnych;
–  jaki wpływ miały samogłoski półotwarte na poprzedzające je samogłoski no-

sowe.
Dalej:

–  jak realizowano grupy ky, gy;
–  jak realizowano u po spółgłoskach miękkich;
–  czy przegłos zaszedł w języku polskim konsekwentnie, czy jednak pojawiały 

się jakieś wahania w związku z powstałymi alternacjami głosek;
–  czy realizacja samogłosek w pewnych pozycjach morfologicznych napotykała 

jakieś ograniczenia;
–  jakie zmiany w polszczyźnie zaszły w związku z kontrakcją.

Konsonantyzm
–  Jak realizowano spółgłoski dźwięczne i bezdźwięczne w zależności od pozy-

cji, jaką zajmowały;
–  jak realizowano grupę chw;
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–  jaki stan przedstawiają roty w zakresie przejścia t’, d’ w ć, ʒ́, dalej s’, z’ w ś, ź, 
wreszcie r’ w ř;

–  czy Małopolska mazurzyła, jaki typ pisowni reprezentują roty: opozycyjną 
czy nieopozycyjną.

Wreszcie
–  jakie grupy spółgłoskowe znała polszczyzna XIV i XV wieku, jak przebiegała 

ewolucja wybranych z nich.
Zagadnienia szczegółowe z zakresu wokalizmu zatem, poddane analizie w ni-

niejszej pracy, to: rozwój samogłosek nosowych w różnych pozycjach, zmiany sa-
mogłoskowe w pozycjach zależnych, przejście ja- ≥ je-, realizacja tart – tert, zmiana 
‘ew w ‘ow, przejście ra- w re-, zmiany grup ir, yr w er, realizacja i, y przed l, ł ≥ e, 
mieszanie grup iN, yN, eN, realizacja o, u przed N, zmiana grup ky, gy na ki, gi, przej-
ście u w i po spółgłoskach miękkich, wahania ‘o ║ ‘e i ‘a ║‘e przed T, końcówka -ej, 
ograniczenie zasięgu występowania i redukcja fonemów samogłoskowych (usuwanie 
e ruchomego, redukcja e w wygłosie, o w wygłosie, zanik wygłosowego i w formach 
trybu rozkazującego, w bezokolicznikach i w śródgłosie), wreszcie zmiany wywoła-
ne kontrakcją. Zagadnienia konsonantyczne w niniejszej pracy obejmują następujące 
problemy szczegółowe: opozycja: bezdźwięczna – dźwięczna (realizacja D przed T, 
T przed D, asymilacja postępowa pod względem dźwięczności: ř, v, v’ po T, realiza-
cja spółgłosek dźwięcznych przed półotwartymi i D w wygłosie), realizacja grupy 
chw (przejście w f), opozycja: twarda – miękka (przejście t’, d’ w ć, ӡ́, dalej s’, z’ w ś, ź 
i r’ w ř), mazurzenie oraz struktura i ewolucja wybranych grup spółgłoskowych. 

Analiza ta ma wyłonić charakterystyczne cechy polszczyzny mówionej miesz-
kańców Małopolski, dając równocześnie obraz rozwoju żywej mowy ludzi XIV i XV 
wieku. Pytanie to z zakresu dialektologii historycznej poddane zostanie jeszcze jed-
nak uszczegółowieniu – czy obraz mowy Małopolan jest jednolity, czy może w ob-
rębie tej dzielnicy zaznaczają się jeszcze różnice regionalne w zakresie danej cechy 
języka mówionego? Cechy rot przysiąg sądowych, podkreślane wielokrotnie przez 
historyków języka, mianowicie ich ścisłe datowanie, lokalizacja i oddawanie żywej 
mowy ludzi z tego okresu, pozwalają na tak postawione problemy badawcze, które 
mogą być wykorzystane jako źródła do dziejów polszczyzny w ogóle z uwzględnie-
niem problematyki pochodzenia polskiego języka literackiego. 

Tak sprecyzowany zakres analizy fonetycznej oparty został na wszystkich do-
stępnych do dziś wydaniach małopolskich rot przysiąg sądowych, przedstawionych 
w rozdziale poświęconym stanowi badań nad tymi dokumentami z uwagami krytycz-
nymi dotyczącymi tych wydań i w ogóle oryginałów, o ile było to możliwe. Wyko-
rzystano materiał polski, obejmujący również nazwy miejscowe i osobowe, wpisane 
jednak tylko w polski tekst roty. Nie uwzględniono zapisów nazw w tekstach łaciń-
skich, gdyż nazwy te posiadały często zlatynizowaną postać.



III Metodologia badań

Główne zasady metodologii badań historycznojęzykowych sformułowali w swych 
pracach S. Rospond i B. Dunaj81. Pierwszy z nich podkreśla wyraźnie wagę postula-
tu, którym jest odpowiedź na pytanie, „czy, kiedy i z jakim stopniem prawdopodo-
bieństwa można na podstawie analizy grafi czno-ortografi cznej wnioskować o wymo-
wie pisarza”82. Uzyskanie tej odpowiedzi, zatem zastosowanie metody fi lologicznej 
badań, wymaga gruntownych oraz porównawczych studiów nad historią grafi ki i or-
tografi i. Ten klucz dopiero w postaci wiedzy na temat relacji głoska – litera pozwala 
na rekonstrukcję dawnego materiału językowego, tu małopolskich rot przysiąg sądo-
wych, czemu poświęciłam już osobny podrozdział wstępu do niniejszej monografi i, 
wskazując na kryteria, którymi powinien się posługiwać badacz lingwista podczas 
pracy nad odtworzeniem wymowy ludzi danego okresu historycznego na podstawie 
zapisów w zabytkach językowych83. Tymi kryteriami, a wśród nich uwzględnieniem 
całości materiału, indywidualizacją czasową i terytorialną (autorską, ze względu na 
brak możliwości podziału materiału według rąk pisarskich, z konieczności pomi-
nęłam, choć funkcjonowała w momencie, gdy dało się zauważyć pewne maniery 
grafi czne typowe np. dla rot z danego obszaru Małopolski), dalej indywidualizacją 
fonetyczną, zatem uwzględnieniem np. pozycji danej głoski czy zjawiska w wyra-
zie, opozycji wyrazowych, wreszcie szerokim tłem porównawczym i równocześnie 
indywidualnym potraktowaniem zabytku, kierowałam się i ja podczas odczytywania 
tekstów małopolskich rot sądowych. Poprzez zatem analizę fi lologiczną uzyskałam 
materiał mniej lub bardziej wiarygodny, który z kolei poddałam dalszej interpretacji, 
stosując metody pomocnicze, w tym strukturalną i statystyczną. Niestety, nie zawsze 
jednak dysponowałam odpowiednią liczbą przykładów, by tę ostatnią metodę zasto-
sować. Uwzględniać ponadto musiałam kostnienie pewnych form grafi cznych dość 
często używanych w rotach, jak chociażby wyrazów stanowiących samą formułę 
przysięgi. Niezbędna okazała się również znajomość substytucji grafi czno-fonetycz-
nych w zabytkach z tego okresu. 

Metoda fi lologiczna niosła jednak z sobą pewien stopień ryzyka związany z fak-
tem, że nie znamy pisarzy małopolskich rot przysiąg sądowych, nie jesteśmy w sta-
nie podzielić tego materiału według rąk pisarskich, zatem nie możemy uwzględnić 

81 Zob. S. Rospond, Dawność mazurzenia..., s. 20–25; B. Dunaj, Język polski najstarszej doby piś-
miennej..., s. 5–12. 

82 S. Rospond, dz.cyt., s. 20. 
83 Zob. podrozdział: 1.5. Grafi a zabytków językowych ze szczególnym uwzględnieniem rot przysiąg 

sądowych.
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lub przyjąć jedynie jako przypuszczalnego np. wpływu typu wymowy szerzącej się 
w innej dzielnicy kraju w momencie, gdyby pisarz miał takie pochodzenie. Jednak, 
co podkreślił z kolei B. Dunaj, zapiski sądowe przynoszą materiał stosunkowo naj-
pewniejszy84. 

Właściwą ocenę pewnych zjawisk językowych miała zatem ułatwić stosowana 
dość często w niniejszej pracy metoda statystyczna, ograniczona jednak często ze 
względu na fakt znikomości materiału językowego, a to jest wyznacznik prawidło-
wości i celowości jej użycia podczas interpretacji materiału historycznojęzykowego – 
i nie tylko zresztą. Metoda ta przybierała najczęściej formę zestawień liczbowych 
i procentowych występowania przykładów potwierdzających dane zjawisko języko-
we lub mu zaprzeczających, ponadto zestawień tabelarycznych z uwzględnianiem 
pozycji wyrazowych dla danych głosek w razie konieczności. Pomocne okazały się 
i inne metody, m.in. geografi czna, tj. porównywanie zakresu pojawiania się danego 
procesu fonetycznego w przeszłości z przebiegiem współczesnych izoglos (w czym 
pomogły prace z zakresu współczesnej dialektologii, m.in. Karola Dejny i Stanisława 
Urbańczyka85) i metody lingwistyczne, tj. chronologia względna i dane gramatyków 
oraz słownikarzy, wykorzystywane na początku każdego rozdziału poświęconego 
już analizie konkretnego zjawiska językowego, w postaci przedstawienia jego istoty 
z uwzględnieniem stanu badań nad danym procesem fonetycznym. Po takim wpro-
wadzeniu do rozdziału następuje przedstawienie adekwatnego materiału z rot przy-
siąg sądowych (przykłady opatruję skrótowcem przyjętym dla danego wydania rot, 
o czym niżej, oraz numerem roty w tym wydaniu) i jego interpretacja, prowadzona 
zgodnie z zamysłem podanym w całości rozdziałów wstępnych. Należy podkreślić, 
że materiał ten podzielony został na dwie zasadnicze części: roty przysiąg sądowych 
ze środkowej Małopolski i roty północnomałopolskie. Pierwsze z nich reprezentowa-
ne są głównie przez roty obszaru krakowskiego, pochodzące z następujących wydań:

–  Hube R., Roty przysiąg krakowskich z końca wieku XIV, Warszawa 1875 
(73 roty).

–  Perzanowski Z., Karaś M., Nieznane czternastowieczne roty polskie z ksiąg 
sądowych ziemskich krakowskich, Zeszyty Naukowe UJ XVII. Filologia IV. 
Prace Językoznawcze II, Kraków 1958, s. 237–255 (27).

–  Helcel A.Z., Wyimki z najdawniejszych ksiąg sądowych ziemi krakowskiej, 
mianowicie z lat 1388, 1389, 1390, Stppp. VIII, Kraków 1856 (69).

–  Perzanowski Z., Karaś M., Roty polskie z ksiąg sądowych ziemskich krakow-
skich z początku XV wieku, Zeszyty Naukowe UJ XXIV. Filologia VI. Prace 
Językoznawcze III, Kraków 1960, s. 233–253 (28).

–  Ulanowski B., Roty przysiąg krakowskich z lat 1399 – 1418, „Sprawozdania 
Komisji Językowej Akademii Umiejętności”, t. III, Kraków 1884 (96).

84 Por. B. Dunaj, Język polski najstarszej doby piśmiennej..., s. 9. 
85 Zob. K. Dejna, Dialekty polskie, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1973; S. Urbańczyk, Za-

rys dialektologii polskiej, Warszawa 1953. 
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–  Helcel A.Z., Prawo polskie w praktyce sądowej XIV i XV w. Wyciągi z najdaw-
niejszych ksiąg sądowych ziemi krakowskiej [w:] Starodawne prawa polskiego 
pomniki, t. II, Kraków 1870 (60). 

Dla tych rot w niniejszej pracy stosuję następujące oznaczenia, kolejno: Hube, 
Perz/KarI, Stppp8, Perz/KarII, Ulan oraz Stppp2.
Kolejność ta odpowiada chronologii rot, mianowicie:

–  Hube  – roty z lat 1394–1399;
–  Perz/KarI  – 1394–1397;
–  Stppp8  – 1399;
–  Perz/KarII  – 1401–1405;
–  Ulan  – 1399–1418;
–  Stppp2  – 1440–1447. 

Roty z obszaru północnej Małopolski pochodzą z następujących wydań:
–  Piekosiński F., Zapiski sądowe województwa sandomierskiego z lat 1395–

1444, „Archiwum Komisji Prawniczej” VIII/1, 1907 (110 rot).
–  Z papierów po A. Pawińskim. II. Roty przysiąg chęcińskie, wyd. M.Z. Kryński, 

„Prace Filologiczne” VIII, 1916 (35).
–  Baudouin de Courtenay J., Roty przysiąg z archiwum Radomskiego, „Materiały 

i prace Komisji Językowej Akademii Umiejętności w Krakowie”, t. II, z. 2 (91).
Przypisane im skrótowce z ujęciem chronologii to:

–  Sand  – roty z lat 1406–1434;
–  Chęc  – 1421–1489;
–  Rad  – 1410–1432.
Źródła te zawierają w sumie 589 małopolskich rot sądowych (roty Małopolski 

środkowej – 353, roty północnej Małopolski – 236). 
Materiał został podzielony geografi cznie, by uzyskać odpowiedź na pytanie, czy 

język Małopolan wykazywał wówczas jakieś cechy wewnątrzdialektalne, tj. czy ist-
niały różnice językowe między środkową i północną Małopolską. Taką odpowiedź 
umieszczę w rozdziale stanowiącym podsumowanie niniejszej monografi i. 

Nie sposób nie uwzględnić również tego, o czym pisał już m.in. B. Dunaj, tj. wy-
kształcania się ponaddialektalnych norm językowych, „które sprawiały, że pewnych 
dialektyzmów znów w tekstach unikano”86, co z kolei może powodować trudności 
interpretacyjne podczas analizy materiału źródłowego. I choć badacze języka pol-
skiego, a wśród nich wspominani już B. Walczak czy W. Kuraszkiewicz, podkreślają, 
że roty są dokumentem żywej mowy ludzi danego obszaru geografi cznego, są zatem 
również obrazem języka dialektalnego, to jednak najnowsze badania pokazują, że ich 
pisarze wkładali wiele wysiłku w to, by zbliżyć je jak najbardziej do wciąż kształ-
tującego się języka ogólnego87. W takim kontekście uwzględnienie uwagi B. Dunaja 
staje się konieczne.

86 B. Dunaj, Język polski najstarszej doby piśmiennej..., s. 9. 
87 Zob. np. A. Gąsiorowski, recenzja wydania Wielkopolskich rot przysiąg sądowych, „Studia Źród-

łoznawcze” 1969, t. XIV, s. 213–215. 



IV  Charakterystyka fonetyczna małopolskich rot 
sądowych

4.1. System wokaliczny

4.1.1. Rozwój samogłosek nosowych

Wprowadzenie
W języku prasłowiańskim były dwie samogłoski nosowe: ę – przednia, średnia, pła-
ska i ǫ – tylna, średnia, okrągła. Najdawniejsze polskie nosówki spotykamy w doku-
mentach z XII wieku. Procesy ewolucyjne doprowadziły do występowania dwóch sa-
mogłosek nosowych: ä – przednia, ale tak obniżona, że bliższa a niż e, oraz å – tylna, 
ale tak obniżona, że bliższa a niż o. W związku ze zjawiskiem iloczasu polszczyzna 
miała nosówkę długą, kontynuującą prasłowiańską nosówkę długą, oraz krótką, kon-
tynuującą prasłowiańską nosówkę krótką lub prasłowiańską nosówkę długą, która 
już na gruncie polskim uległa skróceniu:

*ę → ǟ / ä̌ 
*ǫ → å̄ / å̌

Polszczyzna notuje jeszcze takie ǫ, które pochodzi ze ściągnięcia grup: -ojǫ-, -ejǫ, 
-ьjǫ lub wynika z przegłosu *ę przed przedniojęzykowymi twardymi: t, d, n, s, z, ł, r.

Oznaczanie nosówek w dokumentach z XIII wieku było niejednakowe: domino-
wał zapis an (dla ę i ą), pojawiało się również a (dla ę i ą). Większość zapisów, które 
mają oznaczoną barwę samogłoski nosowej za pomocą litery a, dowodzi, że w pol-
szczyźnie występowało wówczas ą. W drugiej połowie tego wieku pojawiały się za-
pisy typu e(N) na oznaczenie pierwotnego *ǫ, które dowodzą identyfi kacji ę i ą. Nie-
wielka różnica wymawianiowa starych ä i å zniknęła przez obniżenie się artykulacji 
ku ustnej wartości a, dlatego polszczyzna XIV wieku ma jedną pod względem barwy 
nosówkę ą, tj. a nosowe (długie i krótkie), przy czym długie ą oznaczano niekiedy 
znakiem podwojonym, jak to było przyjęte dla wszystkich samogłosek długich. 

Druga połowa XV wieku przynosi coraz wyraźniejsze zróżnicowanie barwy nosó-
wek (Psałterz puławski np. oznacza je za pomocą symboli ø i ę), wiek XVI natomiast 
wyraźnie już rozróżnia dwie nosówki: ę i ǫ (ą cofało się i zwężało w samogłoskę ǫ). 
Nosówkę przednią wymawiano prawdopodobnie jako przednie, nieco zwężone ae, 
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które z czasem ustaliło się w postaci ę. Nosówka tylna była z początku ą, tj. nosowym 
a, które cofało się następnie ku tyłowi i zwężało w samogłoskę ąo, a w końcu ǫ. 

Te dzieje samogłosek nosowych można przedstawić na prostym schemacie:

ă                           ā

ąe                                              ąo

                                   ę wtórne                                          ǫ

4.1.1.1. Kontynuanty prasłowiańskiego *ę

Analizę tego problemu przeprowadziłam zgodnie ze sposobem oznaczania kontynu-
antów *ę w śródgłosie przed kolejno:

• -p (zwartymi wargowymi): b, b’, p, p’
• -t (przednio- i tylnojęzykowymi oraz zwartoszczelinowymi): d, t, g, k, ӡ, c, ӡ́, 

ć, č
• -s (szczelinowymi): v, f, z, s, ž, š, ź, ś, x
W większości przykładów kontynuant prasłowiańskiej nosówki przedniej jest 

oznaczony za pomocą a, zwykle w połączeniu z N (29 przykładów z a, 214 z a(N)), 
co – w zestawieniu z podobnym sposobem oznaczania kontynuantu dawnej nosówki 
tylnej (o czym szerzej w dalszej części niniejszego rozdziału) – sugeruje identyfi ka-
cję samogłosek nosowych: przedniej i tylnej.

Wszystkie znaki dla kontynuantu prasłowiańskiego *ę z danymi liczebnymi ich 
użycia przedstawia tabela 1.

Jak widać w poniższym zestawieniu, w położeniu przed -t typ AN jest domi-
nujący, a dominacja ta nawet wyraźniej zaznacza się w przypadku zapisów sando-
mierskich i radomskich. W rotach środkowomałopolskich liczba zapisów dawnej 
nosówki przedniej za pomocą dwuznaku an wynosi 73 (70,9%) obok dwóch z en: 
Wenczeczego x 2 Ulan 82 i Perz/KarII 20. Sandomierskie roty sądowe notują ten sam 
dwuznak 61 razy (83,6%), radomskie zaś 40 (75,6%) obok jednorazowego znaku ø 
(1,9%). Co ciekawe, dominacja tego sposobu oznaczania kontynuantu prasłowiań-
skiego *ę nie jest już tak wyraźna w przypadku rot chęcińskich, w których dwuznak 
an w położeniu przed -t pojawił się 4 razy (33,3%) obok jednego przykładu z en 
(8,3%) – Wenczslawowy Chęc 8. W tych samych rotach niemal równie częsty jest typ 
A oznaczania wspomnianej nosówki – przykłady z literą ą stanowią 25% wszystkich 
sposobów oznaczania kontynuantu *ę przed -t (ponadto 1 raz zanotowano przykład 
z a – 8,3%). W pozostałych rotach – środkowomałopolskich, sandomierskich i ra-
domskich – typ A jest zdecydowanie rzadszy niż AN, reprezentowany głównie przez 
literę a (Kraków – 11,7%, Sandomierz – 8,2%, Radom – 5,7%), ponadto sporadycz-
nie przez inne znaki: ø, ǫ, ą (w rotach środkowej Małopolski ten znak pojawił się 12 
razy – 11,7%), ø, wreszcie ã.
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Tabela 1. Sposoby oznaczania kontynuantu prasłowiańskiego *ę

-p -t -s
Małopolska środkowa

Kraków
Brak poświadczeń a – 12 (11,7%)88

ø – 1 (1%)
ǫ – 1 (1%)
ą – 12 (11,7%)

an – 73 (70,9%)
en – 2 (1,9%)

a – 7 (6,8%)
ą – 1 (1%)

an – 31 (30,1%)

Małopolska północna
Sandomierz

Brak poświadczeń a – 6 (8,2%)89

ø – 2 (2,7%)
an – 61 (83,6%) ø – 1 (1,4%)

a – 4 (5,5%)
ą – 3 (4,1%)

an – 2 (2,7%)

Chęciny
Brak poświadczeń a – 1 (8,3%)90

ą – 3 (25%)
an – 4 (33,3%)
en – 1 (8,3%)

a – 2 (16,7%) an – 1 (8,3%)

Radom
Brak poświadczeń a – 3 (5,7%)91

ã – 1 (1,9%)
e – 1 (1,9%) 
– zapis niepewny

an – 40 (75,6%)
ø – 1 (1,9%)

a – 6 (11,3%)
ą – 3 (5,7%)

an – 2 (3,8%)

88899091

W położeniu przed -s natomiast w rotach środkowej Małopolski typ AN zapisu 
kontynuantu dawnej nosówki przedniej *ę jest częstszy niż A (30,1% : 6,8%), zaś 
w rotach północnej Małopolski przeważa typ A w tym położeniu – w poszczegól-
nych zbiorach rot: sandomierskich a 5,5%, an 2,7%, chęcińskich a 16,7%, an 8,3%, 
radomskich a 11,3%, an 3,8%.

4.1.1.2. Kontynuanty prasłowiańskiego *ǫ

W małopolskich rotach sądowych barwę samogłoski nosowej tylnej oznaczano 
w przeważającej mierze za pomocą dwuznaku an (podobnie zresztą jak nosówki 
przedniej, co stanowi dowód na ich identyfi kację). Przed spółgłoskami zwartymi 
wargowymi oznaczano nosówkę zazwyczaj za pomocą dwuznaku am (20 przykła-
dów). Pojawił się tylko jeden przykład z om: odstompyeny (Perz/KarII) obok (w tej 
samej rocie) odstampyla, co mogłoby sugerować nadchodzący proces ponownego 
odróżniania się nosówek, ponadto 3 razy z a: rabiena Rad 9, dzeuoslabem Chęc 26, 

88 Procent obliczany w stosunku do ogólnej liczby przykładów wyrazów z kontynuantami prasło-
wiańskiego ę dla Małopolski środkowej, tj.103.

89 Procent obliczany w stosunku do ogólnej liczby przykładów wyrazów z kontynuantami prasło-
wiańskiego ę dla Sandomierza, tj. 73.

90 Procent obliczany w stosunku do ogólnej liczby przykładów wyrazów z kontynuantami prasło-
wiańskiego ę dla Chęcin, tj. 12.

91 Procent obliczany w stosunku do ogólnej liczby przykładów wyrazów z kontynuantami prasło-
wiańskiego ę dla Radomia, tj. 53.
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rabyszewa Chęc 33, raz z ą: virąbali Stppp2, raz z o: robana Sand 750 i również raz 
z dwuznakiem an: szansthanpal Chęc 14.

Przed zwartymi, przednio- i tylnojęzykowymi pisano an (95 przykładów) obok 
rzadkich zapisów z a (15 przykładów), ǫ (2 przykłady) i znakiem ą (8 przykładów), 
jednokrotnym ã w rocie radomskiej, ponadto om – samosomth Chęc 8, on – othkond 
Chęc 12 i un – lunke Rad 50. 

Zapisy z ą w rotach sandomierskich pojawiają się również przed szczelinowymi: 
mązem, mąs obok mazem, mas czy manza; również a – smazem, mas, ǫ – mǫza x 2, 
choć nadal wyraźnie dominuje an (12 zapisów) – mansz, po manszv, po maszne).

Szczegółowy obraz sposobu oznaczania kontynuantu prasłowiańskiej nosówki 
tylnej w małopolskich rotach sądowych przedstawia tabela 2.

Tabela 2. Sposoby oznaczania kontynuantu prasłowiańskiej nosówki tylnej

-p -t -s

Małopolska środkowa
Kraków

Brak
poświadczeń

am – 9 (10,1%)
om – 1 (1,2%)

a – 4 (4,5%)
ø – 1 (1,2%)
ą – 4 (4,5%)

an – 58 (65,2%) a – 1 (1,2%) an – 11 (12,4%)

Małopolska północna
Sandomierz

o – 1 (2,1%) am – 8 (17%) a – 4 (8,5%)
ą – 1 (2,1%)
ǫ – 1 (2,1%)

an – 24 (51,1%)
ąn – 1 (2,1%)

ǫ – 2 (4,3%)
a – 2 (4,3%)
ą – 2 (4,3%)

an – 1 (2,1%)

Chęciny
a – 2 (11,1%) am – 3 (16,7%)

an – 1 (5,6%)
a – 1 (5,6%)
ą – 2 (11,1%)

an – 7 (38,9%)
om – 1 (5,6%)
on – 1 (5,6%)

Brak
poświadczeń

Brak
poświadczeń

Radom
a – 1 (5,3%) am – 3 (15,8%) a – 6 (31,6%)

ã – 1 (5,6%)
an – 6 (31,6%)
un – 1 (5,3%)

Brak
poświadczeń

an – 1 (5,3%)

Oznaczanie samogłosek nosowych było zatem uzależnione od następującej spół-
głoski, jej miejsca artykulacji (wargowa, zębowa), a także stopnia rozwarcia (zwarta, 
szczelinowa). Znów przed -s, podobnie jak w przypadku kontynuantów prasłowiań-
skiego *ę, w Sandomierzu dominuje typ A, inaczej niż w Krakowie – AN. 

Jeżeli obliczyć stosunek wymowy typów A do AN w pozycjach -t i -s w przypad-
ku Krakowa, Sandomierza, Radomia i Chęcin, to przedstawia się on następująco:

Kraków: 
-t
A : AN = 9 : 58
-s
A : AN = 1 : 11

Radom:
-t 
A : AN = 7 : 7 = 1
-s 
A : AN = 0 : 1
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Sandomierz:
-t
A : AN = 6 : 25
-s
A : AN = 6 : 1

Chęciny:
-t
A : AN = 3 : 9
-s
A : AN = brak poświadczeń

Na tej podstawie można by stwierdzić, że w Sandomierzu wymowa nosówek 
w pozycjach -t i -s była różna, zaś w Krakowie bardziej zbliżona, może to być jednak 
tylko sprawa grafi i. Dane dla Radomia i Chęcin są zbyt ubogie. Co istotne jednak, 
w rotach Małopolski północnej w położeniu przed -p wystąpił typ zapisu nosówek A, 
zupełnie nieznany w rotach środkowomałopolskich.

Oznaczanie nosówek: przedniej i tylnej w małopolskich rotach sądowych przed-
stawiało się następująco – por. tabela 3 (według schematu zastosowanego przez 
B. Dunaja92):

A – litera samogłoskowa
N – litera m lub n

Tabela 3. Sposoby oznaczania kontynuantów prasłowiańskich nosówek: przedniej i tylnej w śród-
głosie

ŚRÓDGŁOS
-p -t -s

am  – 20
a – 2
o – 1
om – 1
an – 1

Suma: 25

an – 275
a – 58
e – 1
ǫ – 10
en – 3
ąn – 1
ą – 31
un – 1
ã – 2
om – 1
on – 1
Suma: 384

a – 19
an – 49
ǫ – 1
ą – 7

Suma: 76
A AN A AN A AN

3 (12%) 22 (88%) 92 (24%)
ǫ – 10 (2,3%)

282 (73,4%) 26 (34,2%)
ǫ – 1 (1,3%)

49 (64,5%)

Obliczenia te potwierdzają wniosek B. Dunaja, iż „ogółem przed -p i -t panuje 
zdecydowanie typ AN, natomiast przed -s typ A jest niemal równie częsty jak AN”93. 
Co istotne jednak, w dokumentach dwunastowiecznych np. przed -t typ AN wystąpił 
40 razy w postaci an, a 23 w postaci en. Proporcje w wiekach: koniec XIV i XV 
przedstawiają się zupełnie inaczej: przed -t an 275 razy, en – zaledwie 3, co sugeruje 

92 Por. B. Dunaj, Język polski..., s. 60. 
93 Tamże, s. 53. 
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identyfi kację nosówek. Zapisy z ą i ǫ (cofnięcie ą i zwężenie w samogłoskę ǫ), a także 
om i o (obok am) przed -p (odstompyeny) mogłyby świadczyć o rozpoczęciu procesu 
ponownego rozróżniania nosówek pod względem barwy, są jednak zbyt wyjątkowe. 

Autorzy Gramatyki historycznej języka polskiego inaczej interpretują zapisy 
z o i e (chociaż rzadkie)94. Według nich, Małopolska wymawiała ą i ǫ, Wielkopolska 
natomiast w XV i XVI wieku – ę i ǫ. Ta wymowa miała opinię lepszej, więc szybko 
się szerzyła na Małopolskę. Mieszkańcy jednak nie umieli wymawiać ę i poprze-
stawali na wymowie e. Ta beznosówkowa wymowa przeniosła się na samogłoskę 
tylną (np. SAND: robana), później jednak wymowa ta się cofnęła jako gorsza. I tu 
znów nasuwa się pewna hipoteza, niemożliwa jednak do potwierdzenia ze wzglę-
du na skąpą ilość przykładów: te wpływy wielkopolskie zaznaczały się wyraźniej 
w Małopolsce północnej niż środkowej, skoro zapisy tego typu pojawiły się w rotach 
sandomierskich właśnie. Nie pierwszy to zresztą przykład, kiedy w ziemi sandomier-
skiej należy się dopatrywać tego miejsca, od którego zaczynają się pewne zmiany 
fonetyczne i stąd dopiero szerzą się na ziemię krakowską.

B. Dunaj zauważył, że „w dokumentach małopolskich 1 poł. XIII w. uderza częste 
użycie litery u(v) na oznaczenie samogłosek nosowych, a w niektórych dokumentach 
taka pisownia jest wyłączna95. Co ciekawe jednak, w rotach wystąpiła zaledwie raz 
(Rad. lunka). Typ AN zdecydowanie wyparł zapisy z u. 

4.1.1.3. Nosówki w wygłosie i przed sonornymi

Porównanie sposobu oznaczania samogłosek nosowych w wygłosie dla Krakowa, 
Sandomierza, Radomia i Chęcin przynosi ciekawe rezultaty. Przedstawiają je tabele 
4, 5, 6, 7.

Tabela 4. Sposoby oznaczania samogłosek nosowych w wygłosie w krakowskich rotach sądo-
wych

an a ǫ ą Inne
29 (13%) 82 (36,8%) 96 (43%) – e 3 (1,3%)

o 11 (5%)
ǫ 2 (0,9%)

Tabela 5. Sposoby oznaczania samogłosek nosowych w wygłosie w sandomierskich rotach są-
dowych

an a ǫ ą Inne
3 (4,3%) 10 (14,3%) 21 (30%) 34 (48,6%) ę – 1 (1,4%)

ąn 1 (1,4%)

94 Por. Z. Klemensiewicz, T. Lehr-Spławiński, S. Urbańczyk, Gramatyka historyczna języka polskie-
go, Warszawa 1955, s. 102–111. 

95 B. Dunaj, Język polski..., s. 51. 
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Tabela 6. Sposoby oznaczania samogłosek nosowych w wygłosie w radomskich rotach sądowych

an a ǫ ą Inne
2 (3,4%) 19 (32,2%) 11 (18,6%) 17 (28,8%) a z ogonkiem przekreślonym 2 (3,4%)

ąn 1 (1,7%) 
e 2 (3,4%)
o 5 (8,5%)

Tabela 7. Sposoby oznaczania samogłosek nosowych w wygłosie w chęcińskich rotach sądowych

an a ǫ ą Inne
– 7 (27%) 19 (73%) – –

Zdumiewa tak znaczna różnica w zapisie nosówek w wygłosie na tych czterech 
obszarach Małopolski.

Tabela 8. Różnice w zapisie nosówek w wygłosie w rotach z czterech obszarów Małopolski

Sposób oznaczania Kraków Sandomierz Radom Chęciny
an 29% 4,3%  3,4% –
a 82% 14,3% 32,2% 27%
ø 43% 30% 18,6% 73%
e 1,3% –  3,4% –
o 5% –  8,5% –
ą 0 48,6% 28,8% –
ę 0,09% 1,4% – –

Na obszarach krakowskim i radomskim zdecydowanie dominuje litera a dla 
oznaczenia nosówek w wygłosie obok zapisów z an w środkowomałopolskich rotach 
sądowych, które poświadczają jedynie słabą siłę nosowości w wygłosie. W Sando-
mierzu zaś dominuje sposób zapisu z ą (dość częste także w Radomiu) obok rów-
nież popularnego ø, które świadczą o wymowie czysto wokalicznej. Typ zapisu z ǫ 
wyraźnie zaś dominuje w chęcińskich rotach sądowych. Jak pisze W. Kuraszkiewicz 
o stosowaniu znaku ø w Wielkopolsce, 

„...siła nosowości tych samogłosek była tak znaczna, że w poczuciu mówiących przesłaniała 
niejako ich wartość ustną (...) Pisarze, nie odczuwając w wymowie właściwych samogłosek no-
sowych wyraźnego podobieństwa do samogłosek ustnych, wprowadzili wspólny znak ø dla obu 
nosówek (...) znaku tego używali najczęściej tam, gdzie mieli wymowę czysto wokaliczną”96. 

Co ciekawe, na obszarze krakowskim w ogóle nie pojawił się znak ą dla zapisu 
nosówki w wygłosie, podczas gdy w Sandomierzu jest dominujący, a w Radomiu 
częsty. W rotach krakowskich i radomskich ponadto pojawiły się – choć w niewiel-
kiej liczbie – litery o i e.

96 W. Kuraszkiewicz, Z historii polskich samogłosek nosowych [w:] tenże, Polski język literacki, 
s. 184. 
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Tabela 9. Nosówki w pozycji -L

Znaki Kraków Sandomierz Radom Chęciny97

an 14 (31,1%) 2 (11,1%) 7 (30,4%) 1
a 13 (28,9%) 7 (38,9%) 9 (39,1%) 1
o 1 (2,2%) – – –
a przekreślone 1 (2,2%) – – –
anyl (łac.) 1 (2,2%) – – –
ay 1 (2,2%) – – –
ą 9 (20%) 4 (22,2%) 5 (21,7%) 2
ąn – 1 (5,6%) 1 (4,3%) –
ǫ 5 (11,1%) 4 (22,2%) 1 (4,3%) –

97

W. Kuraszkiewicz napisał, że w położeniu -L najczęściej występuje dwuznak an 
dla samogłosek nosowych, prawdopodobnie wskutek znacznego osłabienia rezonan-
su nosowego (tabela 9). Tak jest rzeczywiście w Krakowie (31,1%), obok jednak 
porównywalnej liczby zapisów z a – 28,9%, ponadto często w Radomiu (39,1%). 
W Sandomierzu i Radomiu dominuje znak a (38,9% i 39,1%) obok ą i ø (po 22,2% 
w Sandomierzu, w Radomiu ą 21,7%). Typ an pojawił się w Sandomierzu zaledwie 
dwa razy (11,1%). Ta pisownia może mieć również uzasadnienie w znacznym osła-
bieniu nosowości. Po raz kolejny jednak zaznacza się różnica w sposobach oznacza-
nia nosówek w rotach krakowskich i sandomierskich. 

4.1.1.4.  Formy acc. sg. zaimków mię, cię, się w połączeniu z przyimkiem 
i czasownikiem (tabela 10)

Radom – mała liczba przykładów: z czasownikiem sǫ – 2, są – 1.
W małopolskich rotach sądowych stwierdzono dwojaką postać Biernika zaim-
ków: mię, cię, się obok mie, cie, sie, zatem z nosówką lub z wygłosowym e. W środ-
kowomałopolskich rotach sądowych wystąpił przede wszystkim zaimek w Bierniku 
się//sie, sporadycznie pojawił się zaimek mię//mie, nie zanotowano natomiast cię//cie. 

W środkowomałopolskich rotach sądowych formy zaimka się bez wygłosowej 
nosówki, zatem sie, wystąpiły przede wszystkim wówczas, gdy zaimek stał po cza-
sowniku – 24 przykłady formy sie w tej pozycji, co stanowi 69% wszystkich przykła-
dów. W 31% zatem w tej pozycji pojawił się zaimek z samogłoską nosową w wygło-
sie, a więc się. Formę beznosówkową zanotowano również w dwóch przykładach po 
przyimku obok czterech z wygłosową nosowością, ta liczba przykładów jest jednak 
zbyt mała, by wysnuć pewne wnioski na temat dystrybucji tych form zaimków. 

97 Zbyt mała liczba przykładów z rot chęcińskich wyklucza te dokumenty z powyższej analizy porów-
nawczej, dlatego też nie zamieszczono w tabelach wyników procentowych dla poszczególnych znaków. 
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Tabela 10. Sposoby oznaczania nosówki w formach acc. sg. zaimków mię, cię, się w połączeniu 
z przyimkiem i czasownikiem

Kraków
Z przyimkiem Z czasownikiem

an – 2 (jedno a z przekreśleniem ogonka)
e – 2
a – 1 
ą – 1 

e – 24
a – 5 
ę – 1 
ą – 4 
ø – 1 

Sandomierz
Z przyimkiem Z czasownikiem

a – 1 ø – 3 
e – 5 
ą – 2 

Chęciny
Z przyimkiem Z czasownikiem

a – 1
ø – 1 

ø – 1
a – 1 

W sandomierskich rotach sądowych zaimek sie w tej postaci w pozycji po cza-
sowniku pojawił się 5 razy (50%), tyleż samo z zaznaczoną samogłoską nosową 
w wygłosie, zatem się. Połączenie tego zaimka z przyimkiem natomiast stanowi za-
ledwie jeden przykład z nosówką w wygłosie.

Mała liczba przykładów z rot chęcińskich i radomskich nie pozwala na wyciąga-
nie wniosków co do dystrybucji zaimków sie/się w zależności od sąsiedztwa leksy-
kalnego, niemniej jednak należy zaznaczyć, że w tych nielicznych przykładach wy-
stąpił zaimek tylko w postaci się, zatem z zaznaczoną wymową nosową wygłosowej 
samogłoski.

Można przypuszczać, że w zakresie dystrybucji form acc. sg. zaimków mię, cię, 
się // mie, cie, sie w połączeniu z przyimkami i czasownikami występowały róż-
nice między dwoma głównymi obszarami Małopolski – środkowym i północnym. 
Środkowomałopolskie roty sądowe poświadczają przewagę form z wygłosowym e 
zaimka się (zatem postać sie) w położeniu po czasowniku, mało wyraźną już jednak 
w rotach północnej Małopolski. 

Zjawisko występowania tego typu zależności między użyciem zaimków mie, cie, 
sie obok mię, cię, się a sąsiedztwem leksykalnym czasownika lub przyimka na obsza-
rze Małopolski stwierdził m.in. W. Kuraszkiewicz, tłumacząc równocześnie przyczy-
nę jego trwałości w tym dialekcie: „W Małopolsce trzymało się lepiej może dlatego, 
że zbieżność form z nosówką i bez nosówki była tutaj trudniejsza niż w Wielkopol-
sce. W Małopolsce i na Śląsku wymawiano po przyimkach m’ą., ćą., śą., przy cza-
sownikach zaś m’e, će, śe”98. 

98 W. Kuraszkiewicz, Pochodzenie polskiego języka literackiego w świetle wyników dialektologii 
historycznej [w:] tenże, Polski język literacki. Studia nad historią i strukturą, Warszawa–Poznań 1986, 
s. 80. 
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Podsumowanie:

Tabela 11. Sposoby oznaczania nosówek w poszczególnych pozycjach w małopolskich rotach 
sądowych (Kraków, Sandomierz, Chęciny i Radom – Małopolska środkowa i północna)

Sposób 
ozna-
czenia

-p -t -s -L W wygłosie

Środkowomałopolskie roty sądowe
am – 9 (90%)99 
om – 1 (10%)

a – 16 (9,6%)
an –131 (78,3%)
en – 1 (0,6%)
ø – 2 (1,2%)
ą – 16 (9,6%)
ǫ – 1 (0,6%)

a – 8 (15,7%)
an – 42 (82,4%)
ą – 1 (1,9%)

an – 14 (31,1%)
a – 13 (28,9%)
o – 1 (2,2%)
a przekr. – 1 (2,2%)
anyl (łac.) – 1 (2,2%)
ay – 1 (2,2%)
ą – 9 (20%)
ø – 5 (11,1%)

an – 29 (13%)
a – 82 (36,8%)
ø – 96 (43%)
o – 11 (5%)
ay – 1 
e – 3 (1,3%)
ǫ – 2 (0,9%) 

Północnomałopolskie roty sądowe
sandomierskie roty sądowe

am – 8 (88,9%)
o – 1 (11,1%)

a – 10 (9,7%)
e – 1 (1%)
an – 86 (83,5%)
am – 1 (1%)
ą – 2 (2%)
ąn – 2 (2%)
ǫ – 1 (1%)

a – 6 (35,3%)
an – 4 (23,5%)
ą – 5 (29,4%)
ǫ – 2 (11,8%)

an – 2 (11,1%)
a – 7 (38,9%)
ą – 4 (22,2%)
ąn – 1 (5,6%)
ǫ – 4 (22,2%)

an – 3 (4,3%)
ąn – 1 (1,4%)
a – 10 (14,3%)
ǫ – 21 (30%)
ą – 34 (48,6%)
ę – 1 (1,4%)

chęcińskie roty sądowe
am – 3 (60%)
an – 1 (20%)
a – 1 (20%)

a – 2 (9,5%)
ą – 5 (23,8%)
an – 11 (52,4%)
on – 1 (4,8%)
en – 1 (4,8%)
om – 1 (4,8%)

a – 2100 
an – 1 

an – 1101 
a – 1 
ą – 2 

a – 7 (27%)
ø – 19 (73%)

radomskie roty sądowe
am – 3 (75%)
a – 1 (25%)

ã – 2 (3,2%)
a – 9 (14,5%)
e – 1 (1,6%)
an – 47 (75,8%)
ąn – 1 (1,6%)
ǫ  – 1 (1,6%)
un – 1 (1,6%)

a 6 (50%)
ą – 3 (25%)
an – 3 (25%)

a – 9 (39,1%)
ą – 5 (21,7%)
ąn – 1 (4,3%)
an – 7 (30,4%)
ǫ – 1 (4,3%)

o – 5 (8,5%)
a – 21 (35,6%)
ǫ – 11 (18,6%)
an – 2 (3,4%)
ą – 17 (28,8%)
ąn – 1 (1,7%)
e – 2 (3,4%)

99100101

99 Procent obliczany w stosunku do ogólnej liczby poświadczeń w danej kolumnie. 
100 Zbyt mała liczba przykładów, by podawać dane procentowe. 
101 Jak wyżej.
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A oto inne zestawienie:

Tabela 12 a, b, c, d. Częstotliwość użycia danych znaków dla nosówek w poszczególnych pozy-
cjach fonetycznych 

Tabela 12a. Kraków

Sposób oznaczenia -p -t -s -L W wygłosie
am
an
en
om
a
o
ą
ø
ǫ
a przekreślone

9 (90%)
–
–

1 (10%)
–
–
–
–
–
–

–
131 (78,3%)

1 (0,6%)
–

16 (9,6%)
–

16 (9,6%)
1 (0,6%)
2 (1,2%)

–

–
42 (82,4%)

–
–

8 (15,7%)
–

1 (1,9%)
–
–
–

–
14 (31,1%)

–
–

13 (28,9%)
1 (2,2%)
9 (20%)

–
5 (11,1%)
1 (2,2%)

–
29 (13%)
3 (1, 3%)

–
82 (36,8%)

–
–

2 (0,9%)
96 (43%)

Tabela 12b. Sandomierz

Sposób oznaczenia -p -t -s -L W wygłosie
am
an
en
om
a
o
ą
ę
ø
a przekreślone
ąn
e

8 (88,9%)
–
–
–
–

1 (11,1%)
–
–
–
–
–
–

1 (1%)
86 (83,5%)

–
–

10 (9,7%)
–

2 (2%)
–

1 (1%)
–

2 (2%)
1 (1%)

–
4 (23,5%)

–
–

6 (35,3%)
–

5 (29,4%)
–

2 (11,8%)
–
–
–

–
2 (11,1%)

–
–

7 (38,9%)
–

4 (22,2%)
–

4 (22,2%)
–

1 (5,6%)
–

–
3 (4,3%)

–
–

10 (14,3%)
–

34 (48,6%)
1 (1,4%)

21 (30%)
–

1 (1,4%)
–

Tabela 12c. Chęciny

Sposób oznaczenia -p -t -s -L W wygłosie
am
an
en
om
a
o
ą
ę
ø
a przekreślone
ąn
e

3 (60%)
1 (20%)

–
–

1 (20%)

–
11 (52,4%)
1 (4,8%)
1 (4,8%)
2 (9,5%)

–
5 (23,8%)

–
–
–
–
–

1
–
–
2

1
–
–
2

–
–
–
–

7 (27%)
–
–
–

19 (73%)
–
–
–
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Tabela 12d. Radom

Sposób oznaczenia -p -t -s -L W wygłosie
am
an
en
om
a
o
ą
ę
ø
a przekreślone
ąn
e
un
ã

3 (75%)
–
–
–

1 (25%)
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
47 (75,8%)

–
–

9 (14,5%)
–
–
–

1 (1,6%)
–

1 (1,6%)
1 (1,6%)
1 (1,6%)
2 (3,2%)

–
3 (25%)

–
–

6 (50%)
–

3 (25%)
–
–
–
–
–
–
–

–
7(30,4%)

–
–

9 (39,1%)
–

5 (21,7%)
–

1 (4,3%)
–

1 (4,3%)

–
2 (3,4%)

–
–

21 (35,6%)
5 (8,5%)

17 (28,8%)
–

11 (18,6%)
–

1 (1,7%)
2 (3,4%)

–
–

Jak widać, pisownia am występuje tylko w pozycji -p, wyjątkowo w Sandomie-
rzu tylko raz w pozycji -t. W tym położeniu zarówno w Krakowie i Radomiu, jak 
i w późniejszych już rotach sandomierskich wyraźnie dominuje typ an. Ten sam typ 
zapisu w pozycji -s przeważa na obszarze krakowskim, sandomierskie roty zaś w tym 
położeniu mają najczęściej typ a (35,3%) obok zapisów z ą (29,4%), radomskie rów-
nież typ a (50%). Taka różnica w sposobach oznaczania nosówek w pozycjach -t i -s 
dla Krakowa, Sandomierza i Radomia oraz Krakowa wobec Sandomierza i Radomia, 
dowodzi, iż samogłoski nosowe mogły być wymawiane w tych pozycjach inaczej. 
W pozycji -L na obszarze krakowskim dominował typ an, podczas gdy pisarze rot 
sandomierskich i radomskich stosowali najczęściej a, choć częste były również za-
pisy z ą i ø, w Radomiu również an. Pisarze sandomierscy w wygłosie najczęściej 
zaznaczali ą obok ø, gdy krakowscy i radomscy a, a chęcińscy ø. W Radomiu, co 
ciekawe, tylko w tej pozycji pojawił się znak o. 

Regularne stosowanie przez pisarzy krakowskich dwuznaku an w pozycjach -t, -s 
i -L pozwala wysnuć wniosek, że wymowa w tych pozycjach była taka sama, zatem 
czysto wokaliczna. Jak pisze W. Kuraszkiewicz, pisarz krakowski 

„...przed zwartymi wargowymi wybrał literę spółgłoski wargowej m właśnie wskutek silniej-
szej w tej pozycji labializacji nosówki, w innych zaś pozycjach pisze normalnie an. Zdawał 
sobie jednak sprawę z nieścisłości tej pisowni przede wszystkim w wygłosie, tu więc decyduje 
się wprowadzić nowy specjalny znak ø, ale pisze też często: a, ą, an, nawet am. Można zatem 
sądzić, że pisarz krakowski we wszystkich pozycjach, także i przed spółgłoskami wargowymi, 
wymawiał istotne samogłoski nosowe bez drugorzędnej spółgłoski nosowej”102. 

Jak wynika z powyższych analiz, w rotach przysiąg sądowych dominują zapisy 
z AN dla oznaczania samogłosek nosowych, zarówno przed spółgłoskami szczeli-
nowymi, zwartymi, jak i przed wargowymi (tu najczęstsze zapisy: am). Mieszkańcy 
Małopolski zatem podobnie wymawiali samogłoski nosowe przed spirantami oraz 

102 W. Kuraszkiewicz, dz.cyt. 
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przed zwartymi, wszędzie bowiem pisarze notowali an, co sugeruje również czysto 
wokaliczną nosówkę ą. Jeżeli pojawiają się znaki ø czy ǫ, to w podobnych propor-
cjach we wszystkich pozycjach, co zatem nie zmienia wniosków dotyczących wy-
mowy nosówek. 

Autorzy studiów nad samogłoskami nosowymi zgodnie stwierdzają, że na tery-
torium Małopolski siła nosowości była słaba i „niewiele wpływała na wyrazistość 
postrzegania ustnej wartości samogłosek nosowych, które łatwiej niż w Wielkopol-
sce kojarzono z a, stąd też panująca wymowa AN”103. Jednocześnie jednak rezonans 
nosowy musiał być tak mocny, by przechodzić w drugorzędną spółgłoskę nosową.

Zwraca jednak uwagę wysoka częstotliwość zapisu z A przed szczelinowymi, po-
równywalna do częstotliwości zapisu AN (42% do 53%). Na tej podstawie można 
wnosić, że siła nosowości właśnie w tej pozycji powoli słabła, zdążając do zaniku, 
jak to notuje się dziś w gwarach północnomałopolskich. 

4.1.1.5. Samogłoski nosowe w rotach chęcińskich i krakowskich po roku 1440

Władysław Kuraszkiewicz w Studiach nad polskimi samogłoskami nosowymi na-
pisał, że rok 1440 jest datą graniczną dla oznaczania nosówek w zapiskach mało-
polskich, gdyż „pisownia samogłosek nosowych po tym roku (...) ulega widocznej 
zmianie”104. Analizę rot chęcińskich, pochodzących z lat 1421–1489 (do roku 1440 
jest zaledwie 8 rot), przeprowadzę już bez podziału na kontynuanty odpowiednich 
prasłowiańskich nosówek ze względu na fakt, że materiał jest raczej ubogi (35 rot). 
Z wynikami analizy rot chęcińskich porównam te uzyskane z materiału krakowskie-
go po roku 1440 (tabela 13a, b).

Tabela 13a. Sposoby oznaczania samogłosek nosowych w rotach chęcińskich po roku 1440

-p -t -s -L W wygłosie
am –  5 (100%)105 an – 15 (62,5%)

ø  – 1 (4,2%)
om – 1 (4,2%)
on – 1 (4,2%)
ą – 5 (20,8%)
a – 1 (4,2%)

an – 3 (50%)
a – 2 (33,3%)
ą – 1 (16,7%)

an – 2 (40%)
ą – 2 (40%)
a – 1 (20%)

Przed 1440 r.
ø – 9 (75%)
om – 1 (8,3%)
a – 1 (8,3%)
an – 1 (8,3%)
Po 1440 r. 
a – 11 (50%)
ą – 11 (50%)
ø – 0

105

W tym zestawieniu zwraca głównie uwagę sposób oznaczania nosówek w wy-
głosie – do roku 1440 w znacznej większości przykładów za pomocą znaku ø, po tej 
dacie zaś za pomocą a i ą, znak ø nie pojawił się już w ogóle.

103 W. Kuraszkiewicz, dz.cyt.
104 Tenże, Studia nad polskimi samogłoskami nosowymi, Kraków 1929, s. 41.
105 Procent obliczany w stosunku do ogólnej liczby poświadczeń w danej kolumnie. 
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Tabela 13b. Sposoby oznaczania samogłosek nosowych w rotach krakowskich po roku 1440

-p -t -s -L W wygłosie
am – 3 (75%)
ą – 1 (25%)

an – 16 (41%)
ǫ – 1 (2,6%)
ą – 22 (56,4%)

a – 1 (25%)
ą – 3 (75%)

ą – 8 (80%)
a – 2 (20%)

ǫ – 4 (12,1%)
ą – 29 (87,9%)

Jak wynika z powyższego zestawienia, po roku 1440 dominującym znakiem dla 
oddania samogłosek nosowych staje się ą, zarówno w pozycjach: -t, s, -L i w wy-
głosie, poza położeniem -p, w którym nadal obowiązuje typ pisowni am. Znak ą 
skutecznie wypiera dwuznak an. W wygłosie pojawił się ponadto symbol ǫ, obecny 
również raz w pozycji -t w wyrazie dzeszǫczynǫ. 

4.1.2. Zmiany samogłoskowe w pozycjach zależnych

4.1.2.1. Rozwój ja- > je-

Palatalizacja samogłosek tylnych, bo tak nazwała to zjawisko Halina Koneczna106, 
zatem przesunięcie a do przodu pod wpływem poprzedzającego i̯, czyli przejście
ja- > je-, stała się dla badaczy historii języka polskiego przedmiotem sporu. Rozwa-
żania te rozpoczął W. Taszycki, który w pracy Z dawnych podziałów dialektycznych 
języka polskiego określił geografi ę i historię tego zjawiska. Badacz ten stwierdził, 
że obejmowało ono cały Śląsk południowy, część zachodnią Śląska, Wielkopolskę 
bez południowej części Sieradzkiego, Pomorze, Prusy, Mazowsze, Podlasie i pół-
nocną Małopolskę107, zaszło natomiast jeszcze w dobie przedhistorycznej. Polemikę 
z Taszyckim podjął np. S. Rospond, który nie zgodził się z tym, że palatalizacja 
a objęła Śląsk, zapisy z je w nagłosie według tego autora pojawiały się natomiast pod 
wpływem grafi ki niemieckiej108. Autorzy Gramatyki historycznej języka polskiego 
stwierdzili, że zmiana ta „nie sięgała tak daleko na północ, jak zmiana ra- w re-, 
za to obejmowała Śląsk”109. Zgodził się z nimi Z. Stieber w Historycznej i współ-
czesnej fonologii języka polskiego110. Zenon Klemensiewicz zauważył, że fakt bra-
ku dialektalnego przejścia ja- > je- na obszarze Małopolski wykorzystywany jest 
przez zwolenników tezy o małopolskim początku polskiego języka literackiego, 
i podał argumenty przeciw takiemu twierdzeniu111. Takim zwolennikiem mógłby być 

106 Por. H. Koneczna, Charakterystyka fonetyczna języka polskiego na tle innych języków słowiań-
skich, Warszawa 1965, s. 62. 

107 Por. W. Taszycki, Z dawnych podziałów dialektycznych języka polskiego, cz. II. Przejście ja > je, 
Lwów 1934, przedruk [w:] Rozprawy i studia polonistyczne t. II, Wrocław–Warszawa–Kraków 1961, 
s. 71–148.

108 Por. S. Rospond, Problem genezy polskiego języka literackiego, PPJL, s. 132–135. 
109 Z. Klemensiewicz, T. Lehr-Spławiński, S. Urbańczyk, Gramatyka historyczna języka polskiego, 

s. 94. 
110 Por. Z. Stieber, Historyczna i współczesna fonologia języka polskiego, Warszawa 1966, s. 21. 
111 Por. Z. Klemensiewicz, Historia języka polskiego, Warszawa 1980, s. 54–55. 
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Leszek Moszyński, który dopatruje się w palatalizacji a pod wpływem i̯ archaizmu 
prasłowiańskiego, wcześniej usuniętego z dialektów południowopolskich112. 

Także i Wielkopolska została wyłączona z rejestru obszarów objętych tą palata-
lizacją, a to pod wpływem niezależnych badań B. Dunaja113 i M. Trawińskiej114. Au-
tor Języka polskiego najstarszej doby piśmiennej (XII–XIII w.) dokonał analizy tego 
zjawiska na podstawie materiału z wieku XII i XIII. Analiza ta doprowadziła go do 
następujących wniosków odnośnie do poszczególnych dzielnic kraju:

–  Małopolska – brak tego zjawiska; kilkakrotne zapisy z je- wpływem niemie-
ckiej substytucji;

–  Śląsk – brak; przykłady z je- znów wpływem niemieckiej substytucji;
–  Wielkopolska – formy z je- tylko w dokumentach, w których zaznaczyły się 

wpływy grafi ki niemieckiej, w polskich zaś tylko zapisy z ja-;
–  Kujawy, Sieradzkie i Łęczyckie – sporadycznie formy z je-;
–  Mazowsze – w pierwszej połowie XIII wieku brak przejścia ja- > je-, brak 

wystarczającej ilości materiału dla drugiej połowy XIII wieku;
–  Pomorze – je- w dokumentach spisanych przez Niemców. 
Jak widać zatem, nie ma zgodności między badaczami co do geografi i i historii 

przejścia ja- > je-, a może po prostu – jak twierdzi Z. Stieber – „zmiana ta nigdzie nie 
została konsekwentnie przeprowadzona”115. Wniosek ten każe jednakże spojrzeć na 
to zjawisko ponownie na podstawie materiału małopolskiego, jakim są roty przysiąg 
sądowych. Czy – skoro objęło ono Małopolskę północną (według Taszyckiego) – nie 
przenikało na jej tereny południowe, czy nie pojawiały się – jak na większości obsza-
rów – choćby sporadyczne zapisy z je- w nagłosie, a jeśli tak, to jak je wytłumaczyć? 
Na te pytania odpowiem po przytoczeniu dokumentacji źródłowej. 

Małopolskie roty sądowe podają przede wszystkim przykłady z ja- w nagłosie. 
Dotyczą one kilku leksemów. Najliczniej reprezentowany jest leksem jako z różny-
mi wariantami zapisu i wielokrotnie z końcówkami osobowymi: iaco, jacosm, ja-
kom, jaco, jako, jacosmi, iakyesmy, jakosm, yaco, jacoswa, yako, gako, iakoz, jakos 
– łącznie 398 form wyrazu najczęściej rozpoczynającego relacje świadków. Leksemy 
z ja- dotyczą zarówno wyrazów pospolitych, a wśród nich przede wszystkim: yaz – ku 
yazowy Sand 1017, yablek Rad 49, nazw własnych – miejscowości: Yanouicze Sand 
853, zayablonicze – za Jabłonice Rad 19, ale przede wszystkim nazw osobowych (ich 
form fl eksyjnych) i tworzonych od nich przymiotników. Nazwy osobowe w mało-
polskich rotach sądowych to: Jakusz, Jasiek – Jan, Janowic, Jaszko, Jachna, Jazdek, 
Jagnieszka, tj. Agnieszka, Jakub, Jarosław, Jakuszyc, Jadwiga, Janusz, Jacek, Jachon. 

Należy podkreślić, a to po prezentacji materiału, że nagłosowa grupa ja- występu-
je zarówno w wyrazach rodzimych, jak też zapożyczonych. 

W źródłach tych pojawiają się również leksemy z typowym dla nich je-, obejmują 
znów zarówno wyrazy pospolite, jak i nazwy miejscowości, a także osób (nie należy 

112 Por. L. Moszyński, Kształtowanie się polskiego systemu samogłoskowego, Zeszyty Naukowe 
UMK w Toruniu, Filologia polska VIII, Toruń 1970, s. 76. 

113 Por. B. Dunaj, Język polski najstarszej doby piśmiennej (XII–XIII w.), Kraków 1985, s. 63–67.
114 Por. M. Trawińska, Fonetyka wielkopolskich rot sądowych, Warszawa 2005, s. 27–31. 
115 Z. Stieber, dz.cyt., s. 21. 
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ich jednak łączyć z analizowaną obocznością). Materiał przedstawia się następująco: 
yedno Perz/KarII 3 oraz jego wyrazy pokrewne i formy fl eksyjne (np. yednan Hube 6, 
wyjednali Perz/KarI 18, vyednal Stppp8 9355, vgednali Perz/KarII 19, iednal Ulan 27,
dla yednanya gednanye Stppp2 2972, vgednala Sand 854, yenego Chęc 28, vgedna-
lysmi Rad 86), formy fl eksyjne zaimków osobowych on, ona, ono, one i zaimków 
dzierżawczych, jak np. iego Hube 16 czy jeij Hube 52 (w sumie tych form 153), 
formy czasownika być, jak np. yecz Hube 5, iest Hube 26, 33, 39, 54, yesmi Stppp8 
10647 (w sumie 67), ponadto leksemy: ienze Hube 9, yensze Ulan 22, gense Sand 
889, gensze Chęc 3, ieno Hube 23, yegosz Stppp8 10157, 10326, wiesseni (w jesieni) 
Perz/KarII 26, gescze Sand 859, gedennacze Sand 865, gemoly (jemioły) Chęc 7, 
nazwa miejscowa zelecz – z Jelecz Rad 16, gescze Rad 34, yescze Rad 46. 

W obrębie tych leksemów powinien się znaleźć również czasownik jechać, ale 
nastręcza on badaczom wiele wątpliwości. Próbują oni rozstrzygnąć, która z form: 
jechać czy jachać jest podstawowa, a która drugorzędna. Według Jana Rozwadow-
skiego i H. Konecznej, właściwa forma to jachać, a np. według W. Taszyckiego 
i W. Kuraszkiewicza – jechać116. Słownik etymologiczny języka polskiego A. Brück-
nera pod hasłem jechać podaje: „dawniej jachać, urobione przyrostkiem -ch od pier-
wotnego ja-ć ‘jechać’ (...) Ruś i Czesi mają tylko jechati, cerk., bułg., serb. tylko 
jachati, my obie postaci”117. Według Brücknera zatem, forma podstawowa to jachać. 
Franciszek Sławski zauważa, że zwykle uważano jachać za postać pierwotną, jechać 
za drugorzędną, powstałą poprzez analogię fonetyczną ze zmieszania z kontynuan-
tem dawnego ě. Przywołuje również poglądy W. Taszyckiego, który – nie godząc 
się na to – wychodzi z podstawowej formy jechać (*ěchati), uważając staropolskie 
i dialektalne jachać za północnopolskie formy hiperpoprawne, co jest z kolei we-
dług F. Sławskiego mało prawdopodobne wobec starołużyckiego jachaśi (‘szybko 
jechać’), słowackiego jachat’ i dialektalnego jachati (‘jechać’). Najprawdopodobniej 
zatem dla prapolszczyzny trzeba przyjąć według tego autora dwie podstawowe po-
stacie: *jachati i *ěchati118. Zgadza się z tym również W. Boryś, przywołując staro-
polską formę jachać119. 

A jak podają analizowany leksem małopolskie roty sądowe? Pojawiają się w nich 
wyłącznie zapisy z je-, jak następuje: jechaw Hube 24, yechal Perz/KarI 9, obyechal 
Stppp8 9704, yechaw Stppp8 10340, yechal Stppp8 10376, vyechali Stppp8 10647, 
Ulan – obyechal 9, yechaw 34, yechal 36, vyechali 43, Stppp2 – jechal 2973, przi-
gechaw 3212, jechali 1033, gechaly 1050. Dotyczy to wszystkich analizowanych 
obszarów Małopolski, tj. Krakowa, Sandomierza, Chęcin i Radomia. 
Wobec powyższych rozważań zadziwiać muszą podane zapisy:

116 Por. W. Taszycki, Z dawnych podziałów..., s. 7; J. Rozwadowski, Historyczna fonetyka, czyli gło-
sownia języka polskiego [w:] Encyklopedia polska, t. II, Język polski i jego historia, Kraków 1915, s. 399; 
H. Koneczna, Charakterystyka..., s. 51; W. Kuraszkiewicz, Wstęp [w:] Wielkopolskie roty sądowe XIV–
–XV wieku, t. I, Poznań 1959, s. 9. 

117 A. Brückner, Słownik etymologiczny języka polskiego, Warszawa 1970, s. 203. 
118 Por. F. Sławski, Słownik etymologiczny języka polskiego, t. I, Kraków 1952–1956, s. 542. 
119 Por. W. Boryś, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków 2005, s. 210. 
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pod goden czynsch – pod joden czynsz
czo∫m ge bil winowat – cośm je był winowat Perz/KarI 14
Taco ye bog............., iaco newsz�l... Ulan 96
oraz, i przede wszystkim,
Yeroslaw Stppp2 1941.
W zapisie 3. pojawiła się forma zaimka osobowego ja, na co wskazuje otoczenie 

składniowe. W tym przypadku zatem nie dochodzi do omawianej zmiany ja- > je- 
ze względu na fakt, iż w tym leksemie występowało a długie. W zapisie 2. trudno 
rozstrzygnąć, czy chodzi podobnie o formę tego zaimka, czy formę zaimka liczby 
mnogiej je w znaczeniu te (tekst roty nie podaje bowiem odpowiedniego rzeczownika 
w liczbie mnogiej, można się tego domyślać na podstawie zapisu: czo∫m ge bil wi-
nowat (...), toz∫zm ye zaplaczil. Bardziej prawdopodobna wydaje się hipoteza druga. 
Gdyby jednak przyjąć pierwszą, zapis ten należałoby uznać za błąd odczytu, gdyż 
– jak twierdzili sami wydawcy, Z. Perzanowski i M. Karaś – zamieszczone w dwóch 
wybranych przez nich księgach „teksty z rotami polskimi należą do najniestaranniej 
zapisanych, co w znacznym stopniu utrudnia ich odczytanie”120. Tylko jeden leksem – 
Yeroslaw – z rot spisanych przez Ulanowskiego stanowi przykład przejścia ja- > je-. 

Na podstawie przedstawionego materiału źródłowego pochodzącego z rot 
stwierdzamy oczywisty brak przejścia ja- > je- na terenie Małopolski, co dotyczy 
wszystkich jej analizowanych obszarów: Krakowa, Sandomierza, Chęcin i Radomia. 
Wniosek ten znajduje potwierdzenie we wszystkich prowadzonych na ten temat do-
tychczasowych badaniach, choć K. Dejna zalicza okolice Radomia do obszarów ob-
jętych w przeszłości procesem tej zmiany121. Podobny stan przedstawiają i dzisiejsze 
gwary południowej Małopolski. „Rezultaty tego procesu utrzymują się do dziś w do-
syć szerokim zakresie na północno-wschodnim Mazowszu po Suwałki, Białystok, 
Wysokie, Ostrów, Przasnysz, Nidzicę i Ostródę (...) oraz nieco mniej konsekwentnie 
na Kaszubach i w przyległych gwarach koło Tucholi (...)”122, zatem – jak wynika 
z rozważań K. Dejny – nie przenikają do Małopolski, poza wyrazami jesion i jesień. 

4.1.2.2. Realizacja tart – tert 

Zjawisko przechodzenia ogólnopolskiego połączenia tart w tert, zatem przesuwanie 
a do przodu pod wpływem półotwartego r, miało charakter sporadyczny i obejmo-
wało tereny całej Polski północnej, w tym Wielkopolski. Na południu, zatem również 
i w Małopolsce, nie występowało w ogóle. Zdaniem W. Taszyckiego, zmiana ta doty-
czyła najczęściej form czasownikowych w rodzaju der ‘darł’ – poderła ‘podarła’ czy 
zer ‘żarł’ – zerły ‘żarły’ i rzeczowników pochodzących od tego typu czasowników, 
jak derń ‘darń’ czy tercica ‘tarcica’123. B. Dunaj przytacza dokumentację omawia-

120 Z. Perzanowski, M. Karaś, Nieznane czternastowieczne roty polskie z ksiąg sądowych ziemskich 
krakowskich, Zeszyty Naukowe UJ 17, Filologia 4, Kraków 1958, s. 238. 

121 Por. K. Dejna, Dialekty polskie, s. 161–162. 
122 Tamże. 
123 Por. W. Taszycki, Dwa rozdziały z historycznej dialektologii polskiej: 1. Przejście połączenia 

tart > tert, „Sprawozdania z Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności” 1947, nr XLVIII, s. 311–312.
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nego przejścia z XII i XIII wieku, twierdząc jednak, że Wielkopolska (może poza 
obszarem północno-wschodnim) nie znała tej zmiany; materiał jednak z tego okresu 
jest tak wątły, że nie można wysnuć pewnych wniosków na temat jej funkcjono-
wania i chronologii124. Obaj autorzy przytaczają najwcześniejszy przykład z Bulli 
gnieźnieńskiej, mianowicie nazwę osobową Lederg, następnie formy z innych zabyt-
ków średniowiecznych, północnopolskich. Podany przez nich materiał dowodzi, że 
przejście tart > tert jest zjawiskiem starym, jeszcze z przedpiśmiennej doby języka 
polskiego, mało żywotnym i sporadycznym. „Zebrane przykłady wskazują wyraź-
nie dawny zasięg rozpatrywanego zjawiska. Rozciągało się ono mianowicie na całą 
północną Polskę z Wielkopolską włącznie”125. Jest również zjawiskiem dialektal-
nym, uważanym ponadto przez warstwy wykształcone za niepoprawne, stąd wniosek 
W. Taszyckiego, iż „w wymowie starannej form z -er- unikano. Jeżeli się zaś wyjąt-
kowo przedostały do języka pisanego, to stać się to mogło nieraz po prostu przez nie-
uwagę czy nieporadność językową piszącego”126. Stan ten ukształtował się również 
według tego autora pod wpływem małopolskiego środowiska kulturalnego i języka 
literackiego, który dawniej takich form nie znał. 

Materiał zaczerpnięty z małopolskich rot sądowych w pełni potwierdza wnioski 
B. Dunaja i W. Taszyckiego o braku przejścia tart > tert w Małopolsce. Poświadczają 
to następujące leksemy, zgrupowane w typach zestawień:
1)  Formy typu umarły, zawarł

Stppp2  – zawarl 3077;
Sand  – humarley 859, vmarl 1069;
Rad  – humarlej 341.

2)  Inne formy rodzime
Hube  – Warczislaw 8, parcz 8, carczma 30;
Stppp8  –  w Charstniczi 9489, czwartey 9996, z parcz 10310, w Charwinie 

10326, 10739, karczmarzowy 10529;
Perz/KarII  – w karczme 2, targv 6;
Ulan  –  carczmi 2, w Charstniczi 4, cztwartey 19, z Parcz 32, w Charwinie 

33, karczmarzowy 40, w Charwinie 49, w karczme 57, targv 61;
Sand  –  s Czarnei 675, w Barsicz 781, Smarszow 828, humarley 859, do 

Czarnoczyna 1008, Czarnkowskego, Czarncowu 1033, Czarnoth-
skego 1046, targem 1069;

Chęc  – partowey 18, bartnyk 31, barczach 31;
Rad  –  w Barsicz 19, Barszice 23, targu 48, Warschowi 56, Warsch 56, 

57, garnczow 70, Warsch 86.
3) Obce wyrazy

Hube  –  Margaretha 19, Marcin 12, Barthossz 24, Marciszowa 24, Lenar-
towey 43, Marcuszowo 63;

Stppp8  – Marcusszowo 9042, Margorzanczin 9859;

124 Por. B. Dunaj, Język polski najstarszej doby piśmiennej..., s. 70. 
125 W. Taszycki, Dwa rozdziały z historycznej dialektologii polskiej: 1. Przejście połączenia tart > 

tert, s. 313.
126 Tamże. 
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Ulan  – Margarzancze 30;
Stppp2  – wardunku 3156; Marczina 2970, Marcina (x 2) 3240;
Sand  – Gotard 896, Marcis 1026, Margarzantha 1093;
Chęc  – Marthyn 3;
Rad  – Marcina 54.
Nawet na obszarze Małopolski północnej i północno-wschodniej, sąsiadującej 

z Mazowszem, brak przykładów na przesunięcie artykulacji a do przodu pod wpły-
wem następującego po nim r, chociaż W. Taszycki pisze o wpływach Mazowsza na 
język literacki, zwłaszcza w momencie, gdy nastąpiło przeniesienie ośrodka poli-
tycznego i kulturalnego z Krakowa do Warszawy127. Nie pojawiają się te przykłady 
w żadnej z wydzielonych kategorii – brak ich w formach typu umarły, zawarł, w in-
nych wyrazach rodzimych, a także w wyrazach obcych, choć liczba przykładów dla 
grup pierwszej i trzeciej jest znikoma. 

4.1.2.3. Zmiana ‘ew w ‘ow

Zagadnienie ekspansji przyrostka -ow- po spółgłoskach miękkich w dialektach, za-
tem zmiany ‘ew w ‘ow, opracował najdokładniej W. Kuraszkiewicz, poświęcając mu 
nawet osobną książkę i porównując oboczność ‘ew // ‘ow w dawnej polszczyźnie 
i w dzisiejszych gwarach128. 

Autor ten wyróżnił sześć kategorii morfologicznych, w których ta oboczność wy-
stępowała:

1)  w końcówce Cel. l. poj. -ev’i // -ov’i
2)  w końcówce Mian. l. mn. -ev’e // -ov’e
3)  w końcówce Dop. l. mn. -ev // -ov
4)  w sufi ksach dzierżawczych -ev, -eva, -evo // -ov, -ova, -ovo
5)  w sufi ksach -ev’ic, -ev’ice // -ov’ic, -ov’ice, tworzących rzeczowniki i przy-

miotniki, szczególnie w nazwach miejscowości i w nazwiskach osób
6)  w sufi ksie -ova- czasowników.
Dodał, że proces rozpowszechniania się ‘ov „rozwijał się w różnych kategoriach 

wyrazowych i w różnych dialektach w rozmaitym zakresie, w rozmaitym tempie, 
a nawet wyjątkowo w rozmaitym kierunku”129. Zważywszy na tę uwagę W. Kurasz-
kiewicza, analizę materiału z rot poprowadzę według chronologii ich powstania, 
a następnie według poszczególnych, wskazanych przez autora, kategorii morfolo-
gicznych, by na tej podstawie sformułować odpowiednie wnioski na temat zmiany 
‘ew w ‘ow w małopolskich rotach sądowych.

Zmiana ‘ew w ‘ow polegała na zachwianiu dawnej korelacji samogłosek e // o. Już 
z prasłowiańszczyzny wywodziła się zasada dystrybucyjna: o po spółgłosce twardej, 

127 Por. W. Taszycki, Dwa rozdziały z historycznej dialektologii polskiej: 1. Przejście połączenia tart 
> tert, s. 314.

128 Zob. W. Kuraszkiewicz, Oboczność ‘ev // ‘ov w dawnej polszczyźnie i w dzisiejszych gwarach, 
Wrocław 1951, przedruk [w:] tenże, Polski język literacki. Studia nad historią i strukturą, Warszawa–Po-
znań 1986, s. 242–279. 

129 Tamże, s. 243.
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a e po miękkiej lub j. Zmiana ta zatem zaczęła się pod wpływem wyrównujących 
formacji z -o- , czyli poprzez analogię. Według B. Dunaja, przejście ‘ew w ‘ow spo-
wodowane zostało czynnikami morfologicznymi130. To one doprowadziły do zmiany 
w dystrybucji fonemów samogłoskowych, w tym przypadku zwiększenia zakresu 
występowania fonemu o (także po miękkich). Autor, po penetracji dokumentów naj-
starszej doby piśmiennej, podkreślił, że -‘ow- upowszechniało się najszybciej na Ślą-
sku i proces ten zakończył się w XIII wieku, a najpóźniej na początku wieku XIV. 
W Małopolsce natomiast – według tego autora – proces ekspansji -‘ow- zachodził 
wolniej i pod koniec XIII wieku pojawiają się jeszcze dość często zapisy z -‘ew-. 
Jeśli chodzi o pozostałe tereny Polski, tj. Sieradzkie, Łęczyckie, Wielkopolskę, Ku-
jawy, Mazowsze i Pomorze, to tam w mniejszym lub większym stopniu panowało 
w XIII wieku -‘ew-.

Z. Klemensiewicz, w Śląsku upatrujący pierwszego obszaru zmiany, podkreślił, 
że w Małopolsce „proces przejścia ‘ew w ‘ow tak się rozwijał, że w rotach z wieków 
XIV–XVI ‘ow upowszechniło się w 97% wypadków”131. Przewagę ‘ow, według nie-
go, „wspierał zapewne wzór języka czeskiego, w którym podobnie upowszechniło 
się ‘ow”132. I choć w dialekcie małopolskim zmiana ta zachodziła dość wcześnie, 
nie zgadza się jednak na wykorzystanie tego argumentu w dyskusji o pochodzeniu 
polskiego języka literackiego, bo nie była to cecha aż tak panująca, żeby mogła się 
narzucić jako norma kształtującemu się językowi ogólnemu.

Osobną monografi ę poświęcił temu zagadnieniu Henryk Breit, opublikował jed-
nak tylko krótkie jej streszczenie133. Omawiane przyrostki wystąpiły według niego 
w Celowniku l. poj., Mianowniku, Dopełniaczu i Bierniku l. mn. – jako końcówki 
fl eksyjne oraz jako sufi ksy słowotwórcze w pniach czasownikowych i przymiotni-
kowych, do których zaliczył także, ze względu na pochodzenie, nazwy miejscowe 
i tworzone od nich nazwiska rodowe, kładąc na nie podczas analizy szczególny na-
cisk. Rozszerzył ponadto wachlarz czynników, które doprowadziły do upowszech-
nienia się ‘ow, uwzględniając w nich również rolę zmian ustrojowych, politycznych, 
etnicznych, antropologicznych i dialektycznych. Co istotne, autor odwołał się w swo-
ich rozważaniach także do rot przysiąg sądowych, by na ich podstawie stwierdzić, że 
„Małopolska południowa (Krakowskie i Góry) i wschodnia (Lubelskie) nie posiada 
wcale form z e, a północna ma ich w XV w. tylko 6%, i to jedynie w Celowniku 
l. poj.”134. Stwierdził ponadto, że 

„...obocznik e wyparty został z żywego języka naprzód na Śląsku i w Małopolsce, i to w dobie 
przedpiśmiennej jeszcze, potem kolejno w Sieradzkiem, Łęczyckiem, na Mazowszu bliższem 
i zachodniem, a dopiero w ciągu XVI w. na Kujawach. Oczywiście nie we wszystkich formach 
równocześnie. Najodporniejsze były formy Celownika i przymiotnikowe”135.

130 Por. B. Dunaj, Język polski najstarszej doby piśmiennej..., s. 76–89. 
131 Z. Klemensiewicz, Historia języka polskiego, s. 53.
132 Tamże, s. 54. 
133 Zob. H. Breit, Sufi ksalna oboczność -‘ev- // -‘ov- w języku staropolskim, „Sprawozdania z Posie-

dzeń Polskiej Akademii Umiejętności” 1933, t. 38, nr 2, s. 2–6. 
134 H. Breit, dz.cyt., s. 3. 
135 Tamże, s. 4. 
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Żeby potwierdzić te uwagi H. Breita, należy dokonać analizy materiału z mało-
polskich rot przysiąg sądowych, który – w podziale na kategorie wyróżnione przez 
W. Kuraszkiewicza – przedstawia się następująco:

1. W końcówce Celownika liczby pojedynczej -ev’i // -ov’i
Małopolska środkowa
Hube: Nicolaoui 16, Jacusschowi 12, Micolaijowi 35, Pijotraszowi 64, Micolaijo-
wi 65, kmeczowi 72
Perz/KarI: brak materiału
Stppp8: Pyotrasszowi 9055, Micolayowi 9142, Potraschowi 9659, karczmarzowy 
10529, Pakoschowy 10980, Ondrzeowy 11203
Perz/KarII: proboszczowy 8
Ulan: Potraschowi 8, Andrzeowi 27, karczmarzowy 40, Ondrzeowy 50, Pakoscho-
wy 54, proboschowy 63, Msczigevi 94
Stppp2: wlodarzowy 2927, Nawoyowi 3104, Schaffranczowy 3177, Barznyowy 
3234, Micolaiowi 3267

Małopolska północna
Sand: Mikolayewi 767, Dziuissowi 852, Andrzeoui 867, Micolayowy 1022, Mikola-
yowy 1038, Andrzeowy 1039, Micolayowy 1085, Mikolayowy 1089
Chęc: Andrzeyewy 1, Mikolayowi 9, Andrzegevy 22, zyączewi 26
Rad: Mikolayowi 16, mikolayoni 22, micolayowy 50, warschowi 56, kmeczowy, mi-
colayowy 61, Jacussowi 62, andrzeyoui 65, kmeczowi 77, kmeczowy 81

2. W końcówce Mianownika liczby mnogiej -ev’e // -ov’e
Małopolska środkowa
Hube: brak materiału
Perz/KarI: brak materiału
Stppp8: brak materiału
Perz/KarII: brak materiału
Ulan: Michalczowe 72
Stppp2: brak materiału

Małopolska północna
Sand: brak materiału
Chęc: brak materiału
Rad: brak materiału

3. W końcówce Dopełniacza liczby mnogiej -ev // -ov
Małopolska środkowa
Hube: brak materiału
Perz/KarI: cztirzow 8
Stppp8: brak materiału
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Perz/KarII: brak materiału
Ulan: brak materiału
Stppp2: zlodzeyow 3234, grossow 3247, grossow 3262

Małopolska północna
Sand: grosszow 831, grossow 857, grosszow 885, grossow 899
Chęc: zlodzeyow, palczow 29
Rad: grossow 32, meszanczow 69, garnczow 70

4. W sufi ksach dzierżawczych -ev, -eva, -evo // -ov, -ova, -ovo
Małopolska środkowa
Hube: msczivoyow 2, namarcisszowa (na marciszową) 24, Andrzeowich 26, meczo-
wa 44, Marcuszowo 63, Micolayowa 58, z gruszowa 65, Andrzeowa (Andrzejowa) 66
Perz/KarI: brak materiału
Stppp8: Marcusszowo 9042, po otczowye 9774, Mikolayowa 9982, Mikolayowa 
9982, Mikolayowa (matka M.) 10155, Andrzeowska 10686, sswawrzinczow� 10980
Perz/KarII: brak materiału
Ulan: otczowye 12, mikolayowa 18, mikolayowa 23, Sswawrzinczow� 54
Stppp2: Andrzeyowa 2963, zakmeczowem 3003, Micolayow, Micolaiowa, Mico-
laiow 3215, Ssandzisowa 3236, Micolaiowa 3262

Małopolska północna
Sand: Malczow 668, Smarszow 828, Micolaiowa 852, Noszalowa 865, Micolayowa 
1083, Iacussowa 1106
Chęc: grzegorzowey 33
Rad: demalczow 2, pusczowe 23, w maryssowe 76

5. W sufi ksach -ev’ic, -ev’ice // -ov’ic, ov’ice tworzących rzeczowniki 
i przymiotniki, szczególnie w nazwach miejscowości i w nazwiskach osób

Małopolska środkowa
Hube: brak materiału
Perz/KarI: brak materiału
Stppp8: v Swoschouicz 10244
Perz/KarII: v Parkoschouicz 4, w Budzeowiczach 26
Ulan: v Swoschouicz 26, v Parkoschouicz 59, w budzeowiczach 88
Stppp2: Szgelowicz 2856, Scopczouicze 3247

Małopolska północna
Sand: Sczekarzouicz 782, Czeczkrayouicze 831, Nyeprouicze 874, Nyeprouicz 875, 
Mąnkarzouiczom 1008
Chęc: brak materiału
Rad: brak materiału
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6. W sufi ksie -ova- czasowników
Małopolska środkowa
Brak materiału

Małopolska północna
Brak materiału

Z małopolskich rot sądowych wynotowano 112 przykładów z -‘ov po miękkiej. 
Liczba leksemów z -‘ev po miękkiej ogranicza się do 5, a przykłady te to: Msczigevi 
Ulan 94, Mikolayewi Stppp2 767, Andrzeyewy Chęc 1 (1421 r.), Andrzegevy Chęc 22 
(1446 r.), zyączewi Chęc 26 (1462 r.). Są to zatem wyłącznie końcówki Celownika 
l. poj. i to jeszcze w nich sporadycznie utrzymuje się -‘ev po miękkiej. W pozostałych 
wspominanych powyżej kategoriach morfologicznych ostatecznie zwyciężyło -‘ov po 
miękkiej, co ilustrują tabele dla poszczególnych kategorii (tabele: 14, 15, 16, 17, 18).

Tabela 14. Oboczność -ev’- // -ov’ – w końcówce Celownika liczby pojedynczej

-ev’i -ov’i
Małopolska środkowa 1 (4%) 24 (96%)
Małopolska północna 4 (18,2%) 18 (81,8%)
Ogółem 5 (12%) 42 (88%)

Jak widać zatem, w końcówce Celownika liczby pojedynczej wyraźnie dominuje 
już nowy typ fonologiczny z samogłoską o po spółgłosce miękkiej. Co istotne jed-
nak, jest to jedyna kategoria, w której pojawiają się w małopolskich rotach sądowych 
przykłady z zachowanym e w tej pozycji, choć jest ich zaledwie 5, z czego 4 przy-
padają na roty Małopolski północnej; stąd można wnioskować, że tam nieco później 
został zakończony proces zmiany ‘ew w ‘ow. 

W pozostałych kategoriach bardzo konsekwentnie przeprowadzona została anali-
zowana zmiana, co poświadczają dane zamieszczone w tabelach 15–18.

Tabela 15. Oboczność -ev’- // -ov’ – w końcówce Mianownika liczby mnogiej 

-ev’e -ov’e
Małopolska środkowa – 1
Małopolska północna – –
Ogółem – 1

Zaledwie jeden przykład uniemożliwia sformułowanie wniosków na temat zmia-
ny -ev’e na -ov’e w tej kategorii.
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Tabela 16. Oboczność -ev // -ov w końcówce Dopełniacza liczby mnogiej 

-ev -ov
Małopolska środkowa – 5
Małopolska północna – 9
Ogółem – 14

Tabela 17. Oboczność w sufi ksach dzierżawczych: -ev, -eva, -evo // -ov, -ova, -ovo – najliczniej 
reprezentowana kategoria

-ev, -eva, -evo -ov, -ova, -ovo
Małopolska środkowa – 30
Małopolska północna – 10
Ogółem – 40

Tabela 18. Oboczność w sufi ksach: -ev’ic, -ev’ice // -ov’ic, ov’ice, tworzących rzeczowniki i przy-
miotniki, szczególnie w nazwach miejscowości i w nazwiskach osób

-ev’ic, -ev’ice -ov’ic, ov’ice
Małopolska środkowa – 8
Małopolska północna – 5
Ogółem – 13

W sufi ksie -ova- czasowników – brak materiału

Jak widać zatem, rozwój języka polskiego w Małopolsce dążył do całkowitego 
usunięcia grupy -ev- po miękkiej.

Co warte jeszcze podkreślenia, grupa -ev- po miękkiej wystąpiła przede wszystkim 
w rotach chęcińskich, w których zanotowano formy: Andrzeyewy Chęc 1 (1421 r.), 
Andrzegevy Chęc 22 (1446 r.), zyączewi Chęc 26 (1462 r.). Jak widać, roty, w których 
się pojawiły, datowane są dosyć późno, bo na wiek XV, nawet na drugą jego połowę. 
Należy zatem przypuszczać, że na tym obszarze grupa -ev- po miękkiej utrzymywała 
się dosyć długo, skoro pozostała nawet w wyrazie pospolitym, obok nazw własnych, 
a jak pisał W. Kuraszkiewicz, „...nazwy w zestawieniu z rozwojem mowy potocznej 
zawsze zachowują stan archaiczniejszy, przy czym często w zabytkach powtarzają 
się w raz ustalonej pisowni, nawet wbrew zmianom wymawiania”136. W rotach chę-
cińskich dwukrotnie pojawiła się forma Andrzegevy/Andrzeyewy, zatem tego samego 
leksemu, obok np. Mikolayowi w rocie o numerze 9. 

Tabela 19 wyraźnie obrazuje rozwój grupy -ov-, a cofanie -ev- po miękkiej. Tylko 
na obszarze ziemi chęcińskiej w wieku XIV i XV występowały wahania pomiędzy 
tymi grupami. Jeżeli zachowały się gdzieniegdzie stare formy z -‘ev- po miękkiej, to 
już tylko w Celowniku liczby pojedynczej, w pozostałych kategoriach morfologicz-
nych panowało już -‘ov- po miękkiej. 

136 W. Kuraszkiewicz, Oboczność ‘ev // ‘ov..., s. 251. 
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Tabela 19. Zestawienie liczby wyrazów z grupami -‘ev-// -‘ov- dla poszczególnych obszarów 
Małopolski i wszystkich kategorii

Kraków Sandomierz Chęciny Radom
-‘ov- 68 (98,6%) 22 (95,7%) 4 (57,1%) 16 (100%)
-‘ev- 1 (1,4%) 1 (4,3%) 3 (42,9%) –

W zapisach z -‘ov po szumiących š, ž, č i ǯ, jak: Jacusschowi, namarcisszowa, 
meczowa, nokczowska, Marcuszowo, Pijotraszowi, z gruszowa, karczmarzowy, wlo-
darzowy itd. oraz po syczących c i ʒ, jak: garnczow, mesanczow niektórzy autorzy 
widzą dowód na dokonaną już depalatalizację tych głosek. Problem nie jest jednak 
jednoznaczny.

Poza zanalizowanymi już kategoriami morfologicznymi grupa -‘ev- występuje 
jeszcze w derywatach rzeczownikowych, przymiotnikowych i przysłówkowych, jak 
w przykładzie crolewskego Sand 1035. Utrzymanie w wyrazie król i jego pochodnych 
grupy –‘ev W. Kuraszkiewicz tłumaczy względami ekspresywnymi i nazywa to już 
archaizmem137. M. Kucała twierdzi natomiast, że proces wyrównań analogicznych za-
leży od ich podstawy. Jeżeli podstawa analogii jest szeroka, to zachodzi ona szybciej; 
jeżeli wąska – trwa dłużej138. Dziwi zatem utrzymanie formy crolewski wobec braku 
podstawy tej analogii według materiału z rot, skoro pojawiły się w nim formy, takie 
jak: hijncowske, Barthoschowska (od Bartoszowice) czy Zacrzowsky w Sandomierzu, 
ale Zakrzewsky w Chęcinach. Wsparcie analogiczne zatem w nazwiskach na -‘ewski, 
w przymiotnikach odmiejscowych i w wyrazach pospolitych było nikłe, jak pokazuje 
materiał z rot. Według jednak M. Kucały i za tym autorem M. Trawińskiej139, to tymi 
względami należy tłumaczyć zachowanie grupy -‘ev w wyrazie król i jego pochodnych. 

Brak w materiale małopolskim przykładów na archaizm centralnopolski -ev po 
twardej, zatem nie można się zgodzić ze stwierdzeniem W. Kuraszkiewicza, iż „Ma-
łopolanie przyjmowali mazowieckie -evi jako lepsze zamiast swego -ovi nie tylko po 
spółgłoskach miękkich, lecz także po twardych”140 (dla ścisłości, jest to cecha gwary 
łowickiej – pogranicznej). Roty sądowe przeczą temu twierdzeniu. 

4.1.2.4. Rozwój ra- > re-

Oddziaływanie spółgłoski r na poprzedzające ją lub następujące po niej samogłoski 
zaznaczyło się m.in. w przejściu nagłosowej grupy ra- w re- (podwyższenie a pod 
wpływem poprzedzającego r). B. Dunaj (za W. Taszyckim141) dokładniej określa 

137 Por. tamże, s. 278. 
138 Por. M. Kucała, Jeszcze o formach „królewna”, „królewicz”, „królewski”, „Sprawozdania z Po-

siedzeń Komisji PAN. Oddział w Krakowie”, 1965, s. 33–35. 
139 Por. M. Trawińska, Fonetyka..., s. 37.
140 W. Kuraszkiewicz, Oboczność ‘ev // ‘ov, s. 278. 
141 Por. W. Taszycki, Z dawnych podziałów dialektycznych języka polskiego, cz. I. Przejście ra > re, 

Lwów 1934, przedruk [w:] Rozprawy i studia polonistyczne, t. II, Wrocław–Warszawa–Kraków 1961, 
s. 7–70. 
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miejsce zachodzącej zmiany, twierdząc, że wystąpiła ona na północnym Śląsku, 
w Wielkopolsce, na Pomorzu, w Prusach Królewskich i Książęcych, na Mazowszu, 
Podlasiu i w północnej Małopolsce142. Na podstawie krytycznej analizy materiału 
z XII i XIII wieku B. Dunaj stwierdza, że:

–  dialekt śląski w XIII wieku nie znał tego przejścia, 
–  ogarnęło ono najwcześniej północno-wschodnią Wielkopolskę, choć było 

wówczas jeszcze tendencją słabą, 
–  wystąpiło również wcześnie na Kujawach i Mazowszu,
–  na Pomorzu dokonywało się zaś znacznie później,
–  nie ma pewności natomiast, czy proces ten występował na pograniczu mało-

polsko-mazowieckim143.
S. Rospond twierdzi, że przejście ra- > re- nie występowało na Śląsku i w północnej 
Małopolsce144. 

Z. Stieber określa czas tego zjawiska, przyjmując jako pewne stwierdzenie, że 
„ra- przeszło w re- już po przestawce ort- na rat-, rot- (...), ponieważ zmianie uległo 
zarówno ra- pierwotne, jak i nowe, powstałe na skutek przestawki, oraz po przestaw-
ce tert na tret, bo e w nowej grupie tret regularnie jeszcze miękczyło poprzednie r”145. 

Dziś przejście ra > re obejmuje gwary na północ od Noteci, Mazowsze, spora-
dycznie występuje w Wielkopolsce.

Wszyscy autorzy zgodnie twierdzą, że zmiana ta nie objęła południowej Małopol-
ski. Mniej jasna była sytuacja pogranicza z Mazowszem. Analiza materiału źródło-
wego, jakim są małopolskie roty sądowe, zwłaszcza te z Radomia, zatem pogranicza 
małopolsko-mazowieckiego, może pomóc w ustaleniu odpowiedzi na pytanie o za-
sięg przejścia ra- > re- w Małopolsce.

Materiał przedstawia się następująco: 
Małopolska środkowa

Hube  – rany 7, ranil 24, rani 35, 45, 65, rana 55, rany 69;
Perz/KarII  –  rani 2, ranil 9, rani 19, Raciborowice 8, Raciborsko 18, Radwano-

wicze 17, 19; 
Perz/KarI  –  Raduanouicz 7, 9, Radzananouicz 16 (nazwy miejscowe ze wstę-

pów łacińskich); 
Stppp8  – rana 8758, rany 9643, 10243, ran, rany 11009; 
Ulan  – ran, rany 5, rany 6, 25, 75, rani 57, 81, ranil 66; 
Stppp2  – radǫ 728, rany 2863, 3003, 3003.

Małopolska północna
Sand  – rana 734, 736, rany 1023, 1025, 1104, ran 1038, 1089, 1104; 
Chęc  – Raczybor 27, ranyenye 29, rany 35; 
Rad  –  rana 6, 8, Rafałowy 59, Rafałowa, Rafałowi 60, rany, radø 65, 

Radomirza 71, ranø 72, rabowskem 76, Rafałów 87.

142 B. Dunaj, Język polski najstarszej doby piśmiennej..., s. 67. 
143 B. Dunaj, Język polski najstarszej doby piśmiennej..., s. 69 –70. 
144 S. Rospond, Problemy genezy polskiego języka literackiego, PPJL, s. 132–135.
145 Z. Stieber, Historyczna i współczesna fonologia..., s. 18. 
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Jak widać, w rotach występują wyłącznie zapisy z ra- i dotyczą leksemów: ranić, 
rana, ranienie, rada oraz kilku nazw osobowych i miejscowych: Raciborowice, Ra-
ciborsko, Radwanowice, Radzanów, Racibor, Rafał, Radomir. Formy te występowa-
ły zarówno w rotach krakowskich (południowomałopolskich), jak i sandomierskich, 
chęcińskich i radomskich (północno-wschodni obszar Małopolski). Teza zatem o wy-
stępowaniu na północy Małopolski przejścia ra- > re- w świetle powyższego mate-
riału wydaje się nieprawdziwa. 

K. Dejna przypuszczał, że przejście to mogło być wywołane i podtrzymane na-
stępstwem spółgłoski nosowej146. Wyraz rana i jemu pokrewne wyraźnie jednak 
przeczą temu twierdzeniu. 

Wynotowano natomiast tylko jeden zapis z małopolskich rot sądowych, rozpo-
czynający się na ro-: ronyl Chęc 35, który jednakże należy zinterpretować jako błąd 
pisarski: Jakom ya gwaltem ostra bronya, szabla y syekyerka zyemakowy w gospo-
dzye yego rany krwawey nye zadal w raka prava, anym go ochromyl ynako y ronyl... 
Prawdopodobnie chodzi o leksem ranił, co sugeruje kontekst.

Materiał z rot sądowych pokazuje, że przejście ra- > re- nie zachodziło na terenie 
Małopolski. 

4.1.3. Wpływ samogłosek półotwartych

4.1.3.1. Zmiany grup ir, yr w er

Spółgłoski półotwarte r i ř wpływały na zmiany jakościowe poprzedzających je sa-
mogłosek. Pod ich wpływem samogłoska i wykazywała tendencję do obniżania ar-
tykulacji w kierunku e. Przejście ir > er obejmowało zarówno ir wywodzące się 
z ps. *ir, jak i to pochodzące z r sonantu miękkiego ŕ̥, tj. *tŕ̥t. Czas jednak tych 
zmian był inny. Ir pochodzące z ps. *ir obniżało się do er dopiero od XV wieku, przy 
czym formy z ir, yr jeszcze w XVI wieku nie należały do rzadkości, zaś ir z ps. * tŕ̥t 
(wokalizacja przed spółgłoską różną od t, d, s, z, n, r, ł) już od XII wieku. B. Dunaj 
zaznacza jednak, że zapisy z er < ir nie zawsze są rezultatem obniżenia artykulacji 
przed r, a wynikiem grafi czno-fonetycznych wpływów niemieckich147. Autor ten za-
uważa jednocześnie, że czynnikiem, który decydował również o czasie omawianej 
zmiany, było następstwo fonetyczne dla grup ir, yr. Przed przednio- i średniojęzyko-
wymi, gdzie kontynuacją ŕ̥ była grupa ir, obniżenie i do e następowało szybciej, zaś 
przed wargowymi i tylnojęzykowymi, przed którymi powstała grupa iř – później148. 
Powyższe twierdzenie zgodne jest z wcześniejszymi ustaleniami Z. Stiebera, który 
zauważył, że przejście ir > er następowało najpierw przed spółgłoskami przednio- 
i średniojęzykowymi oraz ť, ď w połączeniach *-tьn-, *-dьn-, *-dьc- (w XII wieku 

146 K. Dejna, Dialekty polskie, s. 163. 
147 Por. B. Dunaj, Język polski najstarszej doby piśmiennej..., s. 72.
148 Tamże, s. 72. 
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w dialektach małopolskim i wielkopolskim). Przed wargowymi zmiana ta dokonała 
się według tego autora w drugiej połowie XV wieku i objęła również Mazowsze149. 

Autorzy Gramatyki historycznej języka polskiego zauważyli jeszcze kolejną zależ-
ność. W „średniowiecznej polszczyźnie możliwe było dwojakie zastępstwo ir: przez 
ér (z é pochylonym) i er (z e jasnym)150. (...) Wyrażono przypuszczenie, że rozmaity 
wynik procesu ir > er // ér zależy od okresu, w jakim się dokonał. W tych formach, 
w których się on dokonał przed zanikiem iloczasu, występuje ir przechodzące w er, 
ponieważ naówczas najbliższą obniżoną samogłoską dla krótkiego i było krótkie 
(później jasne) e. Jeśli zaś proces dokonał się po zaniku iloczasu, to ir przeszło w ér, 
ponieważ najbliższą dla samogłoski i, już czasowo obojętnej, było é ścieśnione”151.

Do dwóch wspomnianych do tej pory czynników warunkujących proces przejścia 
ir > er, zatem pochodzenie -ir- i czas obniżania się średniowiecznego i, y w pozycji 
przed r, ř, Z. Klemensiewicz doliczył jeszcze jeden – obszar dialektyczny152. B. Du-
naj, na podstawie analizy zapisów z XII i XIII wieku, stwierdził, że pierwsze przykła-
dy omawianego przejścia pojawiły się w Małopolsce w ostatniej ćwierci XIII wieku, 
nieco później proces ten ogarnął również Wielkopolskę153. 

W małopolskich rotach sądowych zmianę grup ir, yr w er poświadczają następu-
jące leksemy: dzierżeć (w różnych formach fl eksyjnych 28 x), dzierżenie (w różnych 
formach fl eksyjnych 50 x), Dzierżek (2 x), zadzierżyć (1 x), sandomierski (1 x), Ka-
zimierz (3 x – imię i nazwa miejscowości), Wierzchosław (2 x), Czernochowickie 
(2 x)154, pierwej/pierwszy (12 x), cztery i pochodne od niego czterdzieści, czternaście 
(w różnych formach fl eksyjnych 26 x), śmierć (13 x), pasierb (2 x), pierścień (2 x), 
szeroki (4 x), siekiera (2 x), ser (2 x), wierzba (4 x), Wierzbieński (1 x), Wierzbno 
(1 x) – w sumie 158 form155. 

W związku z twierdzeniami językoznawców dotyczącymi rozwoju grupy ir/yr 
w zależności od pochodzenia, należy przeprowadzić rozróżnienie pomiędzy tymi 
leksemami, w których grupa ir pochodzi z ps. *r sonantu miękkiego ŕ̥, a tymi, w któ-
rych ir/yr pochodzi z ps. *ir, by na tej podstawie wysnuć wnioski dotyczące przejścia 
i/y w e przed r lub ř. Rozróżnienie to powinno uwzględniać również trzy zasadni-
cze pozycje grup ir, yr, mianowicie przed spółgłoską wargową, przed tylnojęzykową 
i zębową, dziąsłową, środkowojęzykową (pozostałe pozycje).

Układ liczbowy dla takiego zestawienia przedstawia tabela 20. 
Obliczenia te stanowią potwierdzenie dla tezy sformułowanej już przez wielu ję-

zykoznawców, iż przejście ir/yr w er dokonywało się wcześniej w przypadku, gdy 
ir pochodziło z ps. *r sonantu miękkiego ŕ̥ (od XII wieku) – w rotach małopolskich

149 Por. Z. Stieber, Rozwój fonologiczny języka polskiego, s. 32–33. 
150 To po zaniku iloczasu – przypis autorki niniejszej pracy. 
151 Z. Klemensiewicz, T. Lehr-Spławiński, S. Urbańczyk, Gramatyka historyczna języka polskiego, 

s. 70. 
152 Por. Z. Klemensiewicz, Historia języka polskiego, s. 293. 
153 Por. B. Dunaj, Język polski najstarszej doby piśmiennej..., s. 73.
154 Por. Czernichów, Czernichówek, woj. krakowskie, Spis miejscowości PRL, red. W. Borodzicz, 

Warszawa 1967, s. 188.
155 Daty rot, w których wystąpiły odpowiednie formy, podaję w zestawieniu tabelarycznym przy 

danym wydaniu. 
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Tabela 20. Kontynuanty ps. *r sonantu miękkiego ŕ̥ oraz ps. *ir

Kontynuanty ps. *r sonantu miękkiego ŕ̥ Kontynuanty ps. *ir
Ogółem form: 124

Form z er/eř: 83 (66,9%)

Form z ir/iř/yr/yř: 41 (33,1%)

Ogółem form: 58

Form z er/eř: 10 (17,2%)

Form z ir/iř/yr/yř: 48 (82,8%)

w 66,9%, później zaś, gdy było kontynuantem ps. *ir – w rotach w zaledwie dopiero 
17,2%. Widać ponadto, że proces tej zmiany nie został zakończony, bo zapisy z ir/iř/
yr/yř zdarzają się jeszcze w co trzecim przykładzie, jeśli chodzi o kontynuanty ps. *r 
sonantu miękkiego. Zmiana ta, co istotne, nie przebiegała w identycznym tempie na 
wszystkich obszarach Małopolski, co ilustruje tabela 21.

Tabela 21. Kontynuanty ps. *r sonantu miękkiego ŕ̥ oraz ps. *ir w rotach z poszczególnych ob-
szarów Małopolski156

Obszar/Księga Kontynuanty ps. *r sonantu miękkiego ŕ̥ Kontynuanty ps. *ir

er/eř ir/iř/yr/yř er/eř ir/iř/yr/yř
Małopolska środkowa

Hube 1394–1399 6156

85,7%
1

14,3% – 4
100%

Perz/KarI 1394–1397 2
100% – – 2

100%
Stppp8 1399–1400 20

80%
5

20% – 7
100%

Perz/KarII 1401–1405 6
60%

4
40% – 1

100%
Ulan 1399–1418 26

76,5%
8

23,5% – 8
100%

Stppp2 1440–1447 2
28,6%

5
71,4%

2
22,2%

7
77,8%

Suma: 62
73%

23
27%

2
6,5%

29
93,5%

Małopolska północna
Sand 1406–1434 17

68%
8

32%
5

50%
5

50%
Rad 1410–1432 4

33,3%
8

66,7% – 13
100%

Chęc 1421–1489 – 2
100%

1
50%

1
50%

Suma: 21
53,8%

18
46,2%

6
24%

19
76%

156 Procent obliczany w stosunku do sumy zaświadczeń np. dla kontynuantów ps. ŕ̥ dla danego ob-
szaru/księgi, np. w tym przypadku do 7 (suma: 6+1).
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Wnioski dla kontynuantów ps. *r sonantu miękkiego ŕ̥ 
Jak widać, obszarem, gdzie w tym przypadku najszybciej i najczęściej dokonywała 
się zmiana ir/yr w er, była Małopolska środkowa – w 73% przypadków. Koniec 
XIV i początek XV wieku to czas nasilenia się tego procesu dla Krakowa (wyso-
kie dane procentowe dla odpowiednich ksiąg). Po roku 1440, jak pokazują Stppp2 
1440–1447, częstotliwość zmiany spadła. Dość szybko również omawiane przejście 
dokonywało się na obszarze ziemi sandomierskiej – w 68% przypadków, zaś roty 
chęcińskie i radomskie – choć już z XV wieku – pokazują, że proces owej zmiany 
na tych obszarach był powolny. Co istotne ponadto, ziemia radomska była tą częś-
cią Małopolski, gdzie zmiana dokonywała się bardzo powoli, zarówno w przypadku 
kontynuantów ps. *r sonantu miękkiego ŕ̥ – w 33,3% przypadków, jak i – a zwłaszcza 
– dla kontynuantów ps. *ir – brak leksemów potwierdzających zmianę wobec 13 za-
chowujących pierwotne ir/iř/yr/yř. 

Ogólnie rzecz ujmując, w zakresie zmiany grup ir, yr w er zaznacza się różnica 
pomiędzy dwoma zasadniczymi obszarami Małopolski – środkowym i północnym. 
W Małopolsce środkowej zdecydowanie większa liczba przykładów potwierdza 
przeprowadzenie analizowanej zmiany dla kontynuantów ps. *r sonantu miękkiego ŕ̥; 
formy z zachowanymi grupami ir/yr stanowią 27% wszystkich leksemów dla tej gru-
py słów. Zupełnie inaczej rzecz się ma z kontynuantami ps. *ir na tym obszarze – aż 
93,5% wszystkich zapisów posiada stare grupy ir, yr; zmianę w er poświadcza 6,5% 
przykładów. 

Większe wahania w zakresie analizowanej zmiany pojawiają się na obszarze Ma-
łopolski północnej. Nie została ona tam konsekwentnie przeprowadzona dla konty-
nuantów ps. *r sonantu miękkiego ŕ̥; niewiele większą częstotliwość pojawiania się 
w rotach mają przykłady z nową grupą er (53,8%) od tych z zachowanymi jeszcze 
ir/iř/yr/yř (46,2%). Wśród kontynuantów ps. *ir dominują z kolei wyrazy z zacho-
wanymi grupami ir/iř/yr/yř (76%), choć i tak w stosunku do Małopolski środkowej 
zmiana na er w tych przykładach dokonywała się częściej (w Małopolsce północnej 
w 36,7% zapisów, w środkowej – zaledwie w 19,4%). 

Wnioski dla kontynuantów ps. *ir
Zestawienie dla kontynuantów ps. *ir przynosi również ciekawe rezultaty (o różni-
cy między obszarami środkowo- i północnomałopolskim fragment powyżej; tutaj 
uściślenie wniosków). W tym przypadku zdecydowanie najszybciej zmiana na er 
dokonywała się na obszarze sandomierskim – w 50% przypadków wobec niskich 
danych dla pozostałych obszarów: Kraków – 6,5%, Chęciny – zbyt mała liczba przy-
kładów dla wysnucia trafnych wniosków, wreszcie wspominany już Radom – brak 
w ogóle zaświadczeń dla tej zmiany. Wiek XV, nawet druga jego połowa, to jeszcze 
nie czas, w którym w Małopolsce dokonywałaby się dość intensywnie zmiana ir/yr 
w er (przy czym ir pochodzi z ps. *ir). 
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Niezbędny przy opisie zmiany grup ir, yr pochodzących z ps. *r sonantu miękkie-
go ŕ̥ w er jest podział na poszczególne pozycje tych grup, tj. położenie przed odpo-
wiednimi klasami spółgłosek, co zostało uwzględnione podczas podziału materiału 
z małopolskich rot przysiąg sądowych, a podsumowane w tabelach: 22 i 23.

Tabela 22. Kontynuanty ps.*r sonantu miękkiego ŕ̥ 

Pozycja grupy
Księga Przed wargową Przed tylnojęzykową Pozostałe pozycje

(przed zębową, dziąsło-
wą, środkowojęzykową)

Realizacja ir/yr/iř/yř er/ eř ir/yr/iř/yř er/eř ir/yr/iř/yř er/ eř
Małopolska środkowa

Hube 1394–1399 1 – – – – 5
Perz/KarI 1394– 1397 – – – – – 2
Stppp8 1399 3 – 1 – 1 18
Perz/KarII 1401–1405 4 – – – – 6
Ulan1399–1418 7 – – – 1 26
Stppp2 1440–1447 1 – 1 – 3 2

Małopolska północna
Sand 1406–1434 3 – – – 5 12
Chęc 1421–1489 1 – – – 1 –
Rad 1410–1432 1 – – – 7 4

Tabela 23. Kontynuanty ps.*r sonantu miękkiego ŕ̥ – podsumowanie 

Obszar Pozycja grupy
Przed wargową Przed tylnojęzykową Pozostałe pozycje

(przed zębową, dziąsłową, 
środkowojęzykową)

ir/yr/iř/yř er/eř ir/yr/iř/yř er/eř ir/yr/iř/yř er/ eř
Małopolska środkowa 15

100%
– 2

100%
– 5

7,8%
59

92,2%
Małopolska północna 5

100%
– –

100%
– 13

44,8%
16

55,2%
Suma: 20

100%
– 2

100%
– 18

19,3%
75

80,7%

Tabele 22 i 23 wyraźnie pokazują, że zmiana grup ir, yr w er była uzależniona 
od sąsiedztwa fonetycznego, zatem od pozycji przed daną klasą spółgłosek. Konse-
kwentnie na obu obszarach Małopolski (środkowym i północnym) zmiana ta nie za-
chodziła w położeniu przed spółgłoskami wargową i tylnojęzykową (zwłaszcza war-
gową, co pozwala stwierdzić liczba przykładów na potwierdzenie tej tezy; przykłady 
grup ir, yr przed tylnojęzykowymi są niewystarczające do wyciągania kategorycz-
nych wniosków – zaledwie dwa). W pozostałych pozycjach raczej konsekwentnie 
została przeprowadzona w Małopolsce środkowej (92,2% przykładów z er wobec 
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7,5% z ir/yr/iř/yř), wolniej i rzadziej natomiast na północnym obszarze tej dzielnicy 
(55,2% przykładów z er wobec 38,2% z ir/yr/iř/yř), co poświadczają zwłaszcza roty 
radomskie, gdzie najdłużej utrzymywały się grupy ir/yr/iř/yř. 

Co do chronologii owego zjawiska, już w najwcześniejszych rotach z wydań 
R. Hubego czy Z. Perzanowskiego i M. Karasia, zatem z końca XIV wieku poświad-
czone są jako niemal jedyne przykłady z er w pozycjach innych niż przed spółgłos-
kami wargowymi i tylnojęzykowymi. Roty północnej Małopolski natomiast, choć 
późniejsze, bo z XV wieku, częściej niż środkowomałopolskie zachowują pierwotne 
grupy ir/yr/iř/yř. 

Tabela 24 pokazuje, że kontynuanty ps. *r sonantu miękkiego ŕ̥ oddawane były 
głównie za pomocą er, i to w następujących leksemach: dzierżeć, dzierżenie, Dzier-
żek, zadzierżyć, wydzierżyć i śmierć, ponadto w słowie pierścień obok eř. Warto za-
znaczyć jednak pewną niekonsekwencję w zapisywaniu leksemu dzierżyć i jego dery-
watów, nawet w tych samych księgach, ale przede wszystkim w tych samych rotach, 
np. w rocie sandomierskiej 1009 – w dzirsenu obok z dzersena. Ta niekonsekwencja 
jest dowodem na fakultatywność realizacji ir/yr jako er, zapisy ponadto w rodzaju 
wirzb obok w dzerszenyv (Perz/KarII 1) czy w dzersenu obok pirwey (Sand 1028) 
potwierdzają, że zmiana ta była również zależna od następstwa głoskowego. Zapisy 
z ir w leksemie dzierżyć i jego derywatach pochodzą jednak przede wszystkim z rot 
radomskich, a tam – jak już zauważyłam wyżej – przejście ir w er dokonywało się 
później i wolniej. Ponadto J. Łoś podkreślił, że niektóre tematy wykazują tendencję 
do jednoznaczności, inne zaś do częstszego różnicowania się, przy czym w różnych 
zabytkach te stosunki układają się inaczej157. 

Kontynuanty ps. *ir/*yr oddawane zaś były głównie za pomocą iř – w 56,4%. 
Dość daleko idącą niekonsekwencję dostrzegamy w zapisach leksemu cztery i jego 
derywatów: ir/yr – 4 x, iř – 16 x, er – 6 x. Poszczególne księgi notują je, jak następuje:

Hube  – cztirzechanaczcze, czthijr
Perz/KarI  – cztirzow, cztir
Perz/KarII  – cztirzi 
Stppp8  – cztirzi
Ulan  – cztirzi (2 x), cztyr
Sand  – czithirzi, czterdzeszczy, czterdzesanth, czterdzesczy (3 x), cthirzysta
Rad  – czithirzi, czthirzech, czthirzi, starzy, stir, cztirzy
Stppp2  – cztirze, cztirzech, cztermanaczczoma, czterdzesczi, ccztirzi
Układ tych ksiąg jest chronologiczny158, pokazuje zatem, że formy z er pojawiły 

się zaraz na początku XV wieku, bo po roku 1406, ponadto – co istotne – zapisy z er 
pochodzą w 71% z ksiąg ziemi sandomierskiej, a tam – jak już zauważyłam powyżej 
– proces przechodzenia grupy ir/yr jako kontynuantów ps. *ir/yr w er dokonywał 
się najwcześniej i najszybciej. Kolejne dwa zapisy z er pochodzą z rot datowanych 
na lata 1444 i 1445. M. Bargieł i H. Koneczna159 podały, że druga połowa XV wieku 

157 Por. J. Łoś, Gramatyka polska, cz. I, Głosownia historyczna, Lwów 1922, s. 64. 
158 Por. Wstęp do niniejszej pracy. 
159 Por. M. Bargieł, Cechy dialektyczne polskich zabytków rękopiśmiennych pierwszej połowy XVI 

wieku, Wrocław 1969, s. 45 oraz H. Koneczna, Charakterystyka..., s. 75. 



67Charakterystyka fonetyczna małopolskich rot sądowych

to czas, w którym zaczęły się pojawiać formy z er powstałe z *ir. Małopolskie roty 
sądowe pokazują natomiast, że proces ten zaczął się już na początku XV wieku. 

Tabela 24. Kontynuanty ps. *r sonantu miękkiego ŕ̥ oraz ps. *ir – zestawienie dla poszczególnych 
leksemów

Leksemy Kontynuanty ps. *r sonantu miękkiego ŕ̥ 

ir/yr iř er eř
dzierżeć 8 1 19 –
dzierżenie 7 – 41 2
Dzierżek – – 2 –
zadzierżyć
wydzierżyć

–
–

–
–

1
2

–
–

Wierzchosław – 2 – –
Czernochowickie 2 – – –
pierwej/pierwszy 5 7 – –
śmierć – – 13 –
pasierb 2 – – –
pierścień – – 1 1
wierzba – 3 – –
Wierzbieński – 1 – –
Wierzbno – 1 – –
Suma: 24 (19,8%) 15 (12,4%) 79 (65,3%) 3 (2,5%)

Kontynuanty ps. *ir/*yr
ir iř er eř

Miroslaw 3 – – –
Sandomierski – 1 – –
Kazimierz – 3 – –
Radomir – 1 – –
Spycimir 1 – – –
mir – 9 (w mirze) – –
cztery i pochodne 4 16 6 –
szeroki 4 – – –
siekiera 1 1 1 –
ser 2 – – –
Węszyrowo/Węszyrów 2 – – –
Suma: 17 (30,9%) 31 (56,4%)

bez formy w mirze – 22
7 (12,7%) –

Podobnej analizie można poddać leksem dzierżeć, jego formy fl eksyjne i derywa-
ty. Poszczególne księgi notują je, jak następuje:

Hube  – dzerszi, dzerszi, dersza, dzerszenija, wdzerzniju, w dzerzneniuju 
Perz/KarI  – w dzerzenu
Perz/KarII  – w dzerszenijv, w dzerszenyv, dzerszal, dzerszy, dzerszenye 



68 Właściwości fonetyczne małopolskich rot sądowych

Stppp8  –  dzerszal, z dzerszenya, szersza, w dzerszenyv, z dzerszenya, Dzer-
szek, dzerszenye, w dzerszenyv, w dzerszenyv, z dzerszenya, dzer-
szenyv, w dzerszenyv, dzerszenye, dzerszenya, dzerszeli, wdzer-
szenyv, dzerszi 

Ulan  –  w dzerszenu, wdzerzenu, dzerszal, z dzerszenya, dzersza, w dzer-
szenyv, z dzerszenya, dzerszek, dzerszenye, w dzerszenyv, w dzer-
szenyv, z dzerszenya, dzerszenyv, w dzerszenyv, dzerszenye, dzer-
szenya, w dzerszenyv, dzerszi, w dzerszenyu, w dzerszenyu, 
dzerszal, dzerszy 

Sand  –  w dzersenu, w dzerszenu, dzirzal, dzyrsal, wydzersal, dzersenu, 
dzersala, w dzerszenu, w dzirsenu, z dzersena, w dzerszenu, dzir-
szala, dzirszal, w dzersenu, wydzersal, dzerszy, w dzerszenu, dzersi 

Chęc  – dzirszy
Rad  –  wdzersen, dzyrsal, dzirsal, wdzirzszenyv, dzirsene, dzirszal, dzersl, 

nedzirzala, dzirszenu 
Stppp2  – wdzirszenyu, dzerszene, nyesadziersal, wdirszenyu, dirszenye 

Jak widać, formy z ir/iř pojawiły się w rotach sandomierskich 5 x – 27,8%, er 
zaś w 72,2%, oraz w rotach radomskich 7 x – 77,8%. Jak zauważyłam już dwukrot-
nie, ziemia sandomierska była tym obszarem, na którym najszybciej dokonywało 
się przejście ir/iř w er, gdy ir/iř było kontynuantem ps. *ir. Jeśli chodzi zaś o kon-
tynuanty ps. *r sonantu miękkiego ŕ̥, proces ten nie przebiega już tam tak szybko. 
Przeważające zapisy z ir/iř w rotach radomskich nie zdumiewają wobec wniosku 
sformułowanego już powyżej o powolnej zmianie ir/yr w er na tym obszarze. Za-
skakują natomiast zapisy z ir pochodzące ze Stppp2 – w 60%, zatem datowane po 
roku 1440, a konkretnie: wdzirszenyu – 1441 rok, wdirszenyu – 1445 oraz dirszenye 
– 1445. Księgi krakowskie z końca XIV i początku XV wieku mają już konsekwen-
tnie er w tych leksemach, zatem ir po roku 1440 wskazuje na wstrzymanie procesu 
zmiany grup ir, yr w er. 

O zależności rozwoju grup ir, yr w er od następstwa fonetycznego pisałam już 
wyżej, należy zatem przejść do analizy rozwoju poszczególnych leksemów zawiera-
jących pierwotny ps. *r sonant miękki ŕ̥.

Wyniki zamieszczone w tabeli 25 wyraźnie pokazują przewagę form z er przed 
spółgłoskami przednio- i środkowojęzykowymi, choć jeszcze w sumie w 23,1% po-
jawiały się formy z ir/yr oraz iř. Odstępstwo to dotyczyło leksemu dzierżeć i jego 
derywatów – co zostało już wytłumaczone powyżej w związku z rozwojem grupy 
ir/yr na poszczególnych obszarach Małopolski – oraz wyrazu Czernochowickie. 
Przed spółgłoskami wargowymi i tylnojęzykowymi pojawiły się wyłącznie zapisy 
z ir/yr oraz iř, nie odnotowano zaś poświadczeń dla er. Wyniki te wyraźnie pokazują, 
że przed przednio- i średniojęzykowymi, gdzie kontynuacją ŕ̥ była grupa ir, obniżenie 
i do e następowało szybciej, zaś przed wargowymi i tylnojęzykowymi, przed którymi 
powstała grupa iř – później.

Przed t’ i d’ małopolskie roty sądowe notują konsekwentnie er w wyrazach: 
czterdzeszczy Sand 849, czterdzesanth Sand 877, czterdzesczy (3 x) Sand 1066, 1067, 
1084, gdzie – jak zauważyłam już wcześniej – zmiana ir/yr pochodzących z ps. *ir/yr 
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dokonywała się najszybciej. Ponadto – zgodnie ze stwierdzeniem Z. Stiebera160 – 
w przypadkach przed t’ i d’, podobnie jak przed przednio- i średniojęzykowymi, 
gdzie kontynuacją ŕ̥ była grupa ir, obniżenie i do e następowało szybciej.

Tabela 25. Leksemy zawierające pierwotny ps. *r sonant miękki ŕ̥ – sąsiedztwo fonetyczne 

Leksemy Kontynuanty ps. *r sonantu miękkiego ŕ̥ 

przed przednią i środkową ir/yr iř er eř
dzierżeć 8 1 19 –
dzierżenie 7 – 41 2
Dzierżek – – 2 –
zadzierżyć – – 1 –
wydzierżyć – – 2 –

Czernochowickie 2 – – –
Suma: 17 (20%) 1 (1,3%) 65 (76,5%) 2 (2,4%)
przed wargową ir/yr iř er eř
pierwej/pierwszy 5 7 – –
pasierb 2 – – –
wierzba – 3 – –
Wierzbieński – 1 – –
Wierzbno – 1 – –
Suma: 7 (36,8%) 12 (63,2%) – –
przed tylnojęzykową ir/yr iř er eř
Wierzchosław – 2 – –
Suma: – 2 (100%) – –

W rozważaniach o zmianie grup ir, yr w er powinna pojawić się jeszcze uwaga od-
nośnie do leksemu mir (oznaczanie: iř 9 x) i jego pochodnych, jak w wyrazach: San-
domierski (oznaczanie: iř 1 x), Mirosław (oznaczanie: ir 3 x), Kazimierz (oznaczanie: 
iř 3 x), Radomir (oznaczanie: iř 1 x) i Szpiczimirowy (oznaczanie: ir 1 x). Derywaty 
te – razem ze słowem mir – konsekwentnie zachowują grupę ir/iř. Autorzy Gramatyki 
historycznej języka polskiego twierdzą, że wyrazy mir, a obok niego wir, są rodzime-
go pochodzenia archaizmami używanymi w języku literackim, a przez to wyjątkami, 
w których nie uogólnia się er161. Jeśli chodzi zaś o wyraz Kazimierz, to nie ma zgod-
ności między badaczami co do jej pochodzenia. „Według Rosponda w zapisach tych 
nazw mamy do czynienia z pierwotnym -měrь, natomiast M. Malcówna widzi w nich 
niemiecką substytucję pierwotnego -mir”162. B. Dunaj, po przebadaniu zapisów po-
chodzących z najstarszej doby piśmiennej, przychyla się do drugiego twierdzenia163. 
W małopolskich rotach sądowych wyraz ten jest oddany za pomocą grupy iř.

160 Por. Z. Stieber, Rozwój fonologiczny języka polskiego, s. 32–33.
161 Z. Klemensiewicz, T. Lehr-Spławiński, S. Urbańczyk, Gramatyka historyczna języka polskiego, 

s. 70.
162 B. Dunaj, Język polski najstarszej doby piśmiennej..., s. 71. 
163 Tamże. 
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4.1.3.2. Rozwój i, y przed l, ł w e

Na samogłoski i oraz y wpływały również obniżająco półotwarte l i ł w przypadku, 
gdy występowały po wymienionych samogłoskach oraz gdy pochodziły z prasło-
wiańskich *il, *yl. Zmiana ta zatem nie objęła il < ĺ̥:

   *il   il   el
     ił   eł
     yl

Zapisy z el, eł pochodzącymi z il, ił oraz yl pojawiły się pod koniec XIV wieku, 
choć według niektórych badaczy odnotowują je już teksty z wieku XIII164, nasilenie 
tego procesu nastąpiło natomiast około połowy XVI wieku. B. Dunaj podkreślał jed-
nak, że najstarsze przykłady zawierające el, eł przytacza się z końca XIV wieku165. 
Zjawisko to nie zostało do tej pory dokładnie opracowane. Z. Klemensiewicz stwier-
dził, że ta tendencja rozwojowa ówczesnej polszczyzny miała charakter raczej spora-
dyczny. „Od początku poczytywano ją za naruszenie normy języka ogólnego, o czym 
świadczą druki M. Bielskiego z takimi przykładami korektorskiej hiperpoprawności, 
jak szaleli zamiast szalili (‘oszukiwali’), Była zamiast Bela (węgierskie imię)”166. 
Z. Stieber zaś uważa to przejście za zjawisko powszechne w XVI i XVII wieku, 
przytaczając przykład rymów Piotra Kochanowskiego: beło – stanęło167. 

„To e (...) zlało się potem w wymowie warstw wykształconych z fonemem i; przywróciło to 
wymowę miły, był, utwierdzoną ostatecznie przez pisownię. Do wyparcia typu m’eły z języka 
warstw kulturalnych mogła się przyczynić wymowa Polaków »kresowych«, bo leżąca u jej 
podłoża wymowa ukraińska i białoruska zmiany i > e przed płynnymi nie znała”168. 

W małopolskich rotach sądowych zmianę grup il, ił, yl w el, eł poświadczają na-
stępujące leksemy: bel Perz/KarI 20 i beyl Chęc 11 – w sumie zaledwie 2 formy w ro-
tach pochodzących z lat 1394–1397 oraz 1437 roku. Przykład ostatni z 1437 roku po-
twierdza ustalenia naukowców co do czasu nasilania się tego procesu – od XV wieku 
począwszy liczba przykładów potwierdzających tę zmianę się zwiększa. Jeśli chodzi 
np. o słowo być i jego formy fl eksyjne dla czasu przeszłego, liczba zapisów z e to 
niewielki procent w porównaniu z zapisami z i/y – 2 : 101, co daje zaledwie 2%. Po-
twierdzeniem omawianej zmiany – według niektórych badaczy (a tu w małopolskich 
rotach sądowych) – jest również słowo tyle, zanotowane w nich 6 razy, i to wyłącznie 
przez e, brak natomiast zapisów z y. Maria Bargieł uważa, że występowanie el w tym 
leksemie jest najczęściej wynikiem wyrównania analogicznego w obrębie jednostki 
syntaktycznej, zaimek ten bowiem najczęściej występuje w połączeniach: tele – kie-
le, tele – jele169. Słownik etymologiczny języka polskiego Wiesława Borysia podaje: 

164 Por. M. Trawińska, dz.cyt., s. 38. 
165 Por. B. Dunaj, Język polski najstarszej doby piśmiennej..., s. 73. 
166 Z. Klemensiewicz, Historia języka polskiego, s. 293. 
167 Por. Z. Stieber, Historyczna i współczesna fonologia języka polskiego, Warszawa 1966, s. 35–36. 
168 Tamże, s. 45. 
169 Por. M. Bargieł, Cechy dialektyczne..., s. 109. 
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tyle – stpol. tyle/tele, psł. toli, przekształcone pod wpływem bliskiego ile, stp. jele, 
stąd końcowe e oraz (przez analogię do początkowego je- rdzenne -e- i -y- (zamiast 
ogsł. -o-)170. A. Brückner podaje również: „tele, telko, teli (wedle jele, jelko)”171.

W rotach pojawiają się wyłącznie zapisy z samodzielnym użyciem tyle, jak poka-
zuje poniższy materiał:
Hube 31:  Jacosmi przitem bijli, gdze Crzistek macierzi grzywna cinszu tela lata 

zawyano placzijll.
Stppp2:
2963:  Jze Vichna (...) ne wisla samotrzecza spomoczniky sdomu sgego, jnyess-

gla gumna Maczkoui Sczodrcowsky, jako sto grzywyen i o tele skodi
3053:  jze Maczek Sithska ma skody tele nacz smye przisancz
3104:  jze Swantochna nyesesgla sesczi brogow zita Nawoyowi iako sesdzesanth 

grziwen i o tele scodi
3114:  Jze Swantek ne wsąl sindow alias reczi jako sesczgrziwen j tele scodi (...)
3276:  jze Stanislaw Schyku rosbyl mlin pana Prandoczin jwszalmu gwaltem 

dwa wyeprza jako ccztirzi grziwni jotele scodi
Wobec powyższych danych należy stwierdzić, że zjawisko obniżającego wpływu 

l na poprzedzające je i/y było rzadkie i ograniczało się wówczas do zaledwie kilku 
leksemów, nie można więc stwierdzić, że było cechą wymowy Małopolan w wiekach 
XIV i XV. 

4.1.3.3.  Mieszanie grup iN, yN, eN 
[Zmiana -im (-ym) w -em, -imy w -emy; Zmiana -em w im (-ym)]

Omawiana w niniejszym rozdziale zmiana dotyczy mieszania kilku końcówek fl ek-
syjnych, co spowodowane jest jednak fonetyczną tendencją do obniżenia artykulacji 
samogłosek wysokich przed spółgłoskami nosowymi. Kategorie morfologiczne, któ-
re obejmuje, to172:

1.  Narzędnik liczby mnogiej wszystkich rodzajów odmiany zaimków i przymiot-
ników – występowanie końcówki -emi, -émi za starszą -imi; zjawisko rozpo-
czynające się w XIV wieku, nasilające zaś – w XVII i XVIII. Według autorów 
Gramatyki historycznej języka polskiego, „proces ten miał korzystniejsze wa-
runki rozwoju w zgłosce akcentowanej”173.

 Główny czynnik: fonetyczny – obniżenie artykulacji samogłosek wysokich 
przed spółgłoskami nosowymi.

2.  1 osoba liczby mnogiej czasu teraźniejszego koniugacji -ę, -isz – występowanie 
 końcówki -emi, -émi w miejsce -imi, jak np. w wyrazach myślemy, mówiemy 

itd.; zjawisko rzadkie jeszcze w XV wieku. 

170 Por. W. Boryś, Słownik etymologiczny języka polskiego, s. 658. 
171 A. Brückner, Słownik etymologiczny języka polskiego, s. 589. 
172 Wyróżnienie owych kategorii za: Z. Klemensiewicz, T. Lehr-Spławiński, S. Urbańczyk, Grama-

tyka historyczna..., s. 71.
173 Tamże.
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 Czynniki: fonetyczny – jak wyżej,
 zgłoska akcentowana,
 morfologiczno-analogiczny – wyrównanie końcówki -imy do -emy w koniuga-

cji -ę, -esz. 
3.  Narzędnik liczby pojedynczej rodzaju męskiego i nijakiego odmiany zaim-

ków i przymiotników – występowanie końcówki -em w miejsce -im; zjawisko 
rzadkie w XV wieku, częstsze w wieku XVI. Końcówka -im utrzymała się jed-
nak ostatecznie w Narzędniku, ponadto wyparła w XV wieku z Miejscownika 
właściwą mu końcówkę -em. 

4.  Narzędnik liczby pojedynczej rodzaju nijakiego rzeczowników typu pisanie, 
zboże. 

B. Dunaj zwrócił uwagę na zagadnienie zmian -im (-ym) w -em oraz -imy w -emy 
w artykule Kształtowanie się odmiany przymiotnikowo-zaimkowej w języku polskim 
przy okazji rozważań nad integracją fl eksyjną przymiotników i zaimków rodzajo-
wych174. Na podstawie rozważań badacza można stwierdzić, że zmiany te spowodo-
wane były czynnikami o złożonym charakterze, tj. fonetycznymi i morfologicznymi. 
Okazuje się bowiem, że wyrównania analogiczne dokonywały się łatwiej wtedy, gdy 
fonemy różniły się wysokością, trudniej zaś, gdy między nimi była opozycja przed-
nia – tylna175. Jeśli spojrzeć na zestaw końcówek w deklinacjach przymiotnikowej 
i zaimkowej przed zanikiem iloczasu, można zauważyć, że w np. w Narzędniku licz-
by pojedynczej rodzaju męskiego i nijakiego występowały końcówki -im, -ym, zaś 
w Miejscowniku -ėm. Opozycja zatem dotyczy tu wysokości fonemów i(y) : ė, dzięki 
czemu mogła zostać łatwo usunięta w wyniku również wyrównań analogicznych.

Genezie końcówki -em w Narzędniku liczby pojedynczej rodzaju nijakiego rze-
czowników typu pisanie, zboże poświęcił natomiast B. Dunaj osobny artykuł176. Te 
miękkotematowe rzeczowniki derywowane za pomocą przyrostka *-ьje miały pier-
wotnie w Narzędniku liczby pojedynczej końcówkę -im, powstałą w wyniku kontrak-
cji *-ьjem. Autor przytacza zdanie wielu badaczy rozwoju języka polskiego, m.in. 
Z. Klemensiewicza czy Henriego Grappina, iż nowa w tym przypadku końcówka -em 
upowszechniła się pod wpływem innych rzeczowników miękkotematowych rodzaju 
nijakiego, które miały właśnie tę końcówkę. Inni zaś historycy języka, wśród nich 
choćby Maria Karpluk czy Alina Kowalska, łączą zanik starej końcówki -im z pro-
cesem fonetycznym, mianowicie obniżeniem artykulacji i, y przed spółgłoskami no-
sowymi. B. Dunaj natomiast szuka innych jeszcze czynników doprowadzających do 
zmiany -im (-ym) w -em w tej kategorii rzeczowników. Bada mianowicie, czy „koń-
cówka -em w formach typu pisaniem, zbożem jest rzeczywiście identyczna z pier-
wotną końcówką -em rzeczowników typu morze, serce, słońce”177, biorąc pod uwagę 
„odpowiednie formy z tych tekstów drukowanych, które zaznaczają różnicę między 

174 Por. B. Dunaj, Kształtowanie się odmiany przymiotnikowo-zaimkowej w języku polskim, „Zeszyty 
Naukowe UJ. Prace Językoznawcze” 1974, z. 41, s. 17–66. 

175 Por. tamże, s. 62. 
176 Por. B. Dunaj, Geneza końcówki -em w narzędniku liczby pojedynczej rzeczowników rodzaju ni-

jakiego typu „pisanie”, „zboże”, „Zeszyty Naukowe UJ. Prace Językoznawcze” 1971, z. 35, s. 116–123.
177 Tamże, s. 116. 



73Charakterystyka fonetyczna małopolskich rot sądowych

e jasnym i pochylonym”178. Na tej podstawie odrzuca hipotezę o wyparciu końcówki 
-im (ym) przez -em poprzez analogię morfologiczną ze względu na fakt, iż rzeczow-
niki na *-ьje miały zazwyczaj w Narzędniku liczby pojedynczej końcówkę -ém z é 
pochylonym, zatem inną niż pozostałe rzeczowniki miękkotematowe rodzaju nijakie-
go (końcówka z e jasnym). Idąc dalej tym tropem, B. Dunaj poszukuje odpowiedzi na 
pytanie, „czy w innych kategoriach morfologicznych, w których występuje é przed 
spółgłoskami nosowymi, nie zachodzą w tej pozycji jakieś wahania”179. Na podsta-
wie materiału z druków, w których notowano obok narzędnikowej końcówki -ém 
formy z -em, potwierdza siłę tendencji do obniżania artykulacji é pochylonego do e,
zatem wahania końcówek -ém // -ym były wynikiem procesów fonetycznych, morfo-
logicznie zaś miały jedynie charakter dodatkowy, wzmacniający. „Zasygnalizowany 
tu proces obniżenia artykulacji é przed N (...) prowadził do neutralizacji opozycji 
fonologicznej e jasnego i pochylonego w pozycji przed spółgłoskami nosowymi”180. 
W ten sposób B. Dunaj udowadnia tezę, iż końcówka -ém w rzeczownikach typu 
pisanie, zboże powstała w wyniku obniżenia artykulacji i, y do e przed nosówką 
w końcówce -im(-ym), wspierały ją natomiast i jedynie czynniki morfologiczne (wy-
równania analogiczne). 

Zaimki i przymiotniki – Narzędnik liczby pojedynczej
Analizując odmianę zaimków rodzajowych, S. Rospond pisze, że do XV wieku roz-
różnienie końcówek -im/-ym oraz -em zależne było od przypadka, a nie od rodzaju. 
Narzędnik liczby pojedynczej (męski i nijaki) miał końcówkę -im/-ym, jak moim, 
naszym, twym, swoim, tym, Miejscownik zaś (męski i nijaki) -em, jak mojem, naszem, 
twem, swojem. W Narzędniku l. mn. występowała końcówka -imi/-ymi. Od wieku 
XV natomiast – pod wpływem wymowy i, y + m jak e + m, zatem pod wpływem 
czynnika fonetycznego – obniżającego wpływu m na poprzedzające i/y – oraz morfo-
logicznego, tj. końcówki -em w Miejscowniku l.poj. zaczęły się mieszać formy tym 
tem, tzn. tem synem – przy tym synie, podobnie w liczbie mnogiej, choć tu już tylko 
pod wpływem czynnika fonetycznego, tymi lub temi181. Te wahania starano się usy-
stematyzować – jak pisze Rospond – wbrew żywej mowie182. Podobnie rzecz się mia-
ła w przypadku przymiotników. Pierwotna końcówka Narzędnika liczby pojedynczej 
-ym < *y + imь zaczęła się mieszać z końcówką Miejscownika -em < *ě + jemь. 
Rezultaty tego były wielokierunkowe, np. Msc. -ym (o tym w następnym rozdziale), 
zaś N -em, czyli odwrotnie niż w staropolszczyźnie. 

Wspomniani już wyżej autorzy Gramatyki historycznej języka polskiego prze-
suwają czas owej zmiany w przypadku Narzędnika liczby mnogiej na wiek XIV, 
podkreślając działanie podwójnego czynnika fonetycznego: obniżenia artykulacji 
pod wpływem spółgłosek nosowych i zgłoski akcentowanej. Zmiany w Narzędniku 
liczby pojedynczej zdarzają się sporadycznie w wieku XV. Ostatecznie zwycięży-

178 Tamże, s. 117.
179 B. Dunaj, Geneza końcówki -em..., s. 120. 
180 B. Dunaj, Geneza końcówki -em..., s. 120.
181 Por. S. Rospond, Gramatyka historyczna języka polskiego, Warszawa 1971, s. 279–280. 
182 Tamże, s. 286. 
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ła w tym przypadku końcówka -im/-ym, w Miejscowniku zaś wprowadzona została 
jako niewłaściwa końcówka -im/-ym. 

Z. Stieber zaznacza, że „działać tu mogły wyrównania analogiczne, sprzyjała im 
jednak rozpowszechniona do dziś w znacznej części gwar różnych stron Polski tenden-
cja do zmiany e, ė przed N na i(y) lub też do zmiany w tej pozycji głoski i na ė lub e”183. 
Irena Bajerowa upatruje przyczynę owej zmiany nie w następstwie spółgłoski no-
sowej, ale w sąsiedztwie spółgłoski poprzedzającej końcówkę -im/-ym. Według tej 
autorki -e rzadziej pojawiało się po spółgłoskach twardych184. Również Witold Mań-
czak nie widzi w tej zmianie wpływu następującej spółgłoski m, ale wynik różnego 
rodzaju wyrównań analogicznych, tj. wpływu Miejscownika na Narzędnik i odwrot-
nie185. Jego argumentem jest ograniczenie zmian samogłosek i, y przed m do końcó-
wek, a tylko ich wyjątkowość w niektórych tematach.

Opierając się na wykazie form ze Słownika staropolskiego pod red. S. Urbańczy-
ka, M. Kucała również analizuje problem „pomieszania końcówek narzędnika i miej-
scownika liczby pojedynczej rodzaju męskiego i nijakiego zaimków i przymiotni-
ków”, biorąc pod uwagę „genezę i początkową fazę mieszania się tych końcówek”186. 
Zarzuca wspomnianym wyżej opracowaniom brak obszerniejszej podstawy materia-
łowej. Przychyla się natomiast do stanowiska W. Mańczaka, dodając, że „te zmiany 
ograniczone są do takich końcówek, przy których jest możliwy wpływ analogiczny, 
nie występują natomiast tam, gdzie analogie nie są widoczne, więc przede wszystkim 
w narzędniku l. poj. rzeczowników rodzaju męskiego i nijakiego, np. ojcem, bratem, 
oknem”187. Z tym stanowiskiem można, oczywiście, dyskutować. Obniżający wpływ 
m na poprzedzającą samogłoskę nie obejmuje tej kategorii, gdyż mamy już w niej 
rozwojowe -e, gdy w Narzędniku liczby pojedynczej i mnogiej zaimków oraz przy-
miotników mamy rozwojowe i/y, które mogą ulec obniżeniu, przy czym możliwość 
wyrównania analogicznego jest bezdyskusyjna. I tych analogii M. Kucała wskazuje 
kilka, m.in. wpływ rzeczownikowej końcówki Narzędnika -em na przymiotnikową 
-ym, np. z tym światem – z tem światem. W przypadku rot sądowych analogia ta ma 
uzasadnienie tylko w przypadku przymiotników, np. nocznem czazem Perz/KarI 19 
czy za kmeczowem początkiem Stppp2 3003, nie ma zaś dla zaimków: sstim gistim 
swim Janem bratem H 71 czy sse wszim prawem Stppp8 10 688. Dlaczego zatem 
wyrównanie to miałoby objąć tylko przymiotniki, zaimków zaś nie? 

Analizując materiał ze Słownika staropolskiego i wybranych zabytków języka 
polskiego, M. Kucała dochodzi do wniosku, że „mieszanie końcówek w omawianych 
przypadkach zaczęło się od miejscownika, a nie od narzędnika”188. Wymienia kilka 
przyczyn tej zależności:

183 Por. Z. Stieber, Historyczna i współczesna fonologia..., s. 35.
184 Por. I. Bajerowa, Polski język ogólny XIX wieku. Stan i ewolucja, t. 1, Ortografi a, fonologia z fo-

netyką, morfonologia, Katowice 1986, s. 178–182. 
185 Por. W. Mańczak, Polska fonetyka i morfologia historyczna, Warszawa 1975, s. 87, 89, 95. 
186 M. Kucała, Geneza mieszania się końcówek -ym i -em w narzędniku i miejscowniku liczby poje-

dynczej zaimków i przymiotników [w:] tenże, Polszczyzna dawna i współczesna. Studia i szkice, Kraków 
2000, s. 66. 

187 M. Kucała, Geneza mieszania się końcówek -ym i -em..., s. 67.
188 Tamże, s. 69. 
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–  Końcówka -em Miejscownika była wyraźnie słabsza niż w staropolszczyźnie 
i zbliżyła się w wymowie do narzędnikowej -ym, w końcu zresztą wyparta 
przez nią. Czas zmiany – XV wiek w parze z przekształcaniem różnic ilocza-
sowych w różnice barwy. 

–  Utratę długości u samogłosek poprzedza zmiana ich barwy, tj. podwyższenie 
artykulacji – długie e w miejscownikowym -em podwyższyło więc artykulację 
ku y, stąd szerzenie się końcówki -im/-ym w Miejscowniku. Długie y (i) nato-
miast w narzędnikowej końcówce -ym/-im nie mogło już podwyższyć swojej 
artykulacji, stąd jej zmiana na -em, a właściwie tylko mieszanie się tych koń-
cówek nie okazało się trwałe. W końcówce Narzędnika więc zachodziła tylko 
zmiana iloczasu, Miejscownika zaś – iloczasu i barwy. Fonetyczna bliskość 
tych końcówek jest główną przyczyną ich mieszania się, wsparta wpływem – 
choć według M. Kucały mało istotnym– następującej spółgłoski nosowej m189. 
Mieszanie się końcówek w liczbie pojedynczej było powodem tego samego 
procesu w liczbie mnogiej. 

Odpowiedni materiał z małopolskich rot sądowych dla przymiotników i zaimków 
liczby pojedynczej przedstawia tabela 26.

Tabela 26. Formy Narzędnika liczby pojedynczej zaimków i przymiotników

Zaimki Narz. l. poj. Przymiotniki Narz. l. poj. 
Małopolska środkowa

Hube
29 stijm, 56 swim, 71 sstim, gistim swim

Perz/KarI
19 nocznem

Stppp8
8794 swim, 9486 swim
10261 ysstym, 10688 sse wszim
10722 ysstim

Perz/KarII
8 sswim 3 Jaschcowim

Ulan
28 ysstym, 46 sze wszim, 48 ysstim
63 sswim

58 Jaschcowim

Stppp2 
3003 kmeczowem

Małopolska północna
Sandomierz

851 swim, 1006 z onem
1011 swim, 1046 kthim, 1070 thym

855 lystim, lystem dzedzinnym
1013 prawym

Chęciny
3 s nim

Radom
63 swym 31 rodzonem, 20 zakupnem

28 negodnim, 1013 s pirwym
15 za genim, 822 gednim

189 Por. M. Kucała, Geneza mieszania się końcówek -ym i -em..., s. 71. 
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A oto odpowiedni obraz liczbowy:

Zaimki:
Narzędnik liczby pojedynczej

-im/ym 21 x – 95,5%
-em 1 x – 4,5% (przykład z rot Małopolski północnej)

Dla poszczególnych obszarów:

Małopolska środkowa
-im/ym 15 x – 100%
-em 0 x

Małopolska północna
-im/ym 6 x – 85,7%
-em 1 x – 14,3% 

Przymiotniki:
Narzędnik liczby pojedynczej

-im/ym 8 x – 66,7%
-em 4 x – 33,3% 

Dla poszczególnych obszarów:

Małopolska środkowa
-im/ym 2 x – 50%
-em 2 x – 50%

Małopolska północna
-im/ym 6 x – 75%
-em 2 x – 25% 

Jak wynika z powyższych danych, końcówka -em dla zaimków pojawiła się za-
ledwie raz. Co ciekawe, nowa końcówka -em zaistniała w starszym leksemie onem 
(Sand 1006 z roku 1423), w młodszym natomiast nim pozostała stara końcówka -im. 

Zmiana końcówek w Narzędniku liczby pojedynczej i mnogiej zachodziła nieco 
częściej w przypadku przymiotników. Na 12 przykładów przymiotników w Narzęd-
niku liczby pojedynczej, 4 mają nową końcówkę -em. Leksemy z nową końcówką 
dla tego przypadka -em to: nocznem, kmeczowem, rodzonem i zakupnem. Ciekawe 
zestawienie przynosi rota sandomierska: 855 lystim lystem dzedzinnym. Marian Ku-
cała pisał o wyrównaniu analogicznym, ale odwrotnym, tzn. końcówka przymiotnika 
w Narzędniku -im zmieniała się na -em pod wpływem końcówki rzeczownika w tym 
przypadku, również -em. W rocie sandomierskiej obserwujemy proces odwrotny: jej 
pisarz użył dwukrotnie rzeczownika list w Narzędniku, raz z właściwą mu końcówką 
-em, raz zaś z końcówką przymiotnikową -im, zapisując ponadto obok przymiotnik 
dzedzinnym z właściwą mu końcówką. Przykład taki pojawił się jednak zaledwie raz, 
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nie ma więc podstaw, by mówić o takim kierunku wyrównań analogicznych. Sprawę 
zaś oddziaływania końcówki rzeczownikowej na przymiotnikową i zaimkową poru-
szyłam już powyżej. 

M. Kucała kwestionuje wartość dowodową zapisów nocznem i kmeczowem dla 
rozważań o mieszaniu się końcówek -im/-ym i -em. I tak, według niego, „kmieciowem 
to przymiotnik dzierżawczy i końcówka -em może tu być starą końcówką odmiany 
rzeczownikowej”190. S. Rospond pisze, że formy odmiany rzeczownikowej w staro-
polszczyźnie są rzadkie, jednak najżywotniejsze są te z przyrostkiem dzierżawczym 
-ow, -owa, -owo; -in, -ina, -ino191. Zatem odmiana rzeczownikowa w tym przypadku 
była jeszcze żywotna. Dlaczego więc przymiotnik dzierżawczy Jaschcowim (dwu-
krotny) ma końcówkę odmiany zaimkowej -im? Czy relikty odmiany rzeczowniko-
wej pozostały w wybranych tylko leksemach?

Nocznem czazem – przykład jeszcze czternastowieczny – uznany został przez 
M. Kucałę za mało czytelny, gdyż poprzedni wydawca rot, Jan Łoś, odczytał go jako 
nocną rzeczą – nocznan rzeczam, zatem przymiotnik nocnem nie wykazuje wartości 
dowodowej dla procesu mieszania się końcówek -im/-ym z -em. 

Należy zatem stwierdzić, że proces zastępowania właściwej Narzędnikowi liczby 
pojedynczej końcówki -im/-ym przez -em zaczął się wcześniej w przypadku przy-
miotników, później zaś – zaimków. 

Odnosząc się do wniosku I. Bajerowej, dotyczącego dystrybucji końcówek -em,
-emi, tzn. częściej po miękkich, trzeba zauważyć, że w rotach sytuacja przedstawia 
się odmiennie, tzn. w większości przypadków -em, -emi pojawiają się po twardych 
(onem, nocznem, kmeczowem, rodzonem i zakupnem), tylko raz po š, tzn. podleysche-
mi. Mała liczba przykładów jednak nie pozwala na podważenie wniosku tej autorki. 

Autorzy Gramatyki historycznej języka polskiego zauważyli, że zmianie końców-
ki Narzędnika liczby mnogiej -imi/-ymi sprzyjał akcent. Roty jednak nie dokumen-
tują tego zjawiska ze względu na małą liczbę przykładów, choć w zanotowanym 
z Krakowa podleyschemi akcent pada wyraźnie na sylabę z końcówką. 

W grupie przymiotników, w których doszło do obniżenia samogłoski pod wpły-
wem następującej samogłoski nosowej, umieściłam ponadto leksem domijenicow-
skie (2 x). Stanowi on dowód na omawianą zmianę w wygłosie (podaje go wśród 
przykładów m.in. Z. Stieber, odnajdując w Kodeksie Świętosława i Kodeksie Stra-
domskiego192, oraz Z. Klemensiewicz, notując również z Kodeksu Świętosława193).

Przejście -em w -im (-ym) – Miejscownik liczby pojedynczej 
O przejściu -em w -im (-ym) w Miejscowniku liczby pojedynczej wspominałam już 
w poprzednim podrozdziale poświęconym Narzędnikowi liczby pojedynczej zaim-
ków i przymiotników. Zauważyłam, że pierwotna końcówka Narzędnika liczby poje-
dynczej -ym < *y + imь (zmieniona pod wpływem kilku czynników na -em) zaczęła się 

190 M. Kucała, dz.cyt., s. 68. 
191 Por. S. Rospond, dz.cyt., s. 285. 
192 Por. Z. Stieber, Historyczna i współczesna fonologia..., s. 34
193 Por. Z. Klemensiewicz, Historia języka polskiego, s. 103. 
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mieszać z końcówką Miejscownika -em < *ě + jemь pod wpływem wymowy i, y + 
m jak e + m Rezultaty tego były wielokierunkowe, np. Msc. -ym, zaś N -em, czyli 
odwrotnie niż w staropolszczyźnie. Mieszanie końcówek -im/-ym i -em nie utrzy-
mało się jednak w Narzędniku, gdzie ostatecznie zwyciężyła końcówka -im/-ym, 
w Miejscowniku zaś wprowadziło jako niewłaściwą dla tego przypadka końcówkę 
-im/-ym. M. Kucała rozpatruje jeszcze w tym przypadku wyrównanie analogiczne, 
które mogło się dokonać przez oddziaływanie y z Miejscownika liczby mnogiej na e 
w Miejscowniku liczby pojedynczej, np. o tych dobrych – o tem dobrem: o tych do-
brych – o tym dobrym194. Dodaje ponadto, na podstawie badań źródłowych (o czym 
w poprzednich podrozdziałach), że w pierwszej połowie XV wieku zaobserwować 
można „dużą przewagę końcówki -ym (-im) w Miejscowniku l. poj. na -em w Na-
rzędniku l. poj.”195. Według tego autora, „pierwszy i najważniejszy stopień (rozwoju 
końcówek -ym (-im) i -em196) to była ekspansja narzędnikowej końcówki -ym (-im) na 
miejscownik l. poj. Końcówka Miejscownika -em była wyraźnie słabsza i zaczęła się 
cofać. Działo się to w pierwszej połowie i na początku drugiej połowy XV wieku”197. 
Końcówka ta – co powtarzam z podrozdziału o formach Narzędnika liczby pojedyn-
czej i mnogiej zaimków i przymiotników – była wyraźnie słabsza niż w staropol-
szczyźnie i zbliżyła się w wymowie do narzędnikowej -ym, w końcu zresztą wyparta 
przez nią. Zmiana ta szła w parze z przekształcaniem różnic iloczasowych w róż-
nice barwy. Utratę długości u samogłosek poprzedzała bowiem zmiana ich barwy, 
tj. podwyższenie artykulacji – długie e w miejscownikowym -em podwyższyło więc 
artykulację ku y, stąd szerzenie się końcówki -im/-ym w Miejscowniku. W końcówce 
Narzędnika zachodziła tylko zmiana iloczasu, Miejscownika zaś – iloczasu i bar-
wy. Fonetyczna bliskość tych końcówek była główną przyczyną ich mieszania się, 
wsparta wpływem – choć według M. Kucały mało istotnym – następującej spółgłoski 
nosowej m. Według H. Konecznej zaś powodem, dla którego połączenie -em mogło 
przechodzić w -im (-ym), było zwężenie kanału głosowego przy wymowie e + N198. 

W małopolskich rotach sądowych nowa dla Miejscownika liczby pojedynczej 
końcówka -im pojawiła się zaledwie trzy razy w leksemie swój w następujących for-
mach: w swym Chęc 27, w domu swogym Chęc 29, na swym Chęc 29, w rotach pół-
nocnej Małopolski z roku 1462, pochodzących zatem z drugiej połowy XV wieku. 
Roty nie potwierdzają więc zdania M. Kucały, iż w pierwszej połowie XV wieku 
zaobserwować można w Miejscowniku l. poj. przewagę końcówki -im (-ym) nad 
-em199. Co istotne ponadto, pisarz roty Chęc 29 notuje również formę Miejscownika 
z właściwą mu -em: o tem. Warto ponadto zaznaczyć fakt, że to właśnie na tym ob-
szarze Małopolski zmiana -em na -im (-ym) pojawiła się najwcześniej. 

194 Por. M. Kucała, dz.cyt., s. 68. 
195 Tamże, s. 68. 
196 Dodatek autorki niniejszej pracy.
197 M. Kucała, dz.cyt., s. 70. 
198 Por. H. Koneczna, Charakterystyka fonetyczna języka polskiego na tle innych języków słowiań-

skich, Warszawa 1965, s. 71. 
199 Por. M. Kucała, dz.cyt., s. 68. 
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Stan, jaki reprezentują małopolskie roty sądowe dla Miejscownika liczby poje-
dynczej, przedstawia tabela 27.

Tabela 27. Końcówki w Miejscowniku liczby pojedynczej zaimków i przymiotników

Zaimki Przymiotniki
-em : 52 (89,7%)
-im (-ym) : 3 (10,3%)

-em : 5 (100%)
-im (-ym) : 0
-om : 1 (zapewne błąd w zapisie)

Zaimki i przymiotniki – Narzędnik liczby mnogiej
Zaimki:

Narzędnik liczby mnogiej

-imi/ymi 15 x – 100%
-emi 0

Dla poszczególnych obszarów:

Małopolska środkowa
-imi/ymi 10 x – 100%
-emi 0 x

Małopolska północna
-imi/ymi 5 x – 100%
-emi 0 x

Przymiotniki:
Narzędnik liczby mnogiej

-imi/ymi 6 x – 66,7%
-emi 3 x – 33,3% 
-omi 1 x (prawdopodobnie błąd w zapisie)

Dla poszczególnych obszarów:

Małopolska środkowa
-imi/ymi 5 x – 83,3%
-emi 1 x – 16,7%
-omi 1 (prawdopodobnie błąd w zapisie)

Małopolska północna
-imi/ymi dla liczebników 1 x – 25%
-emi 3 x dla liczebników – 75% 

W Narzędniku liczby mnogiej zaimków końcówka -emi nie została w ogóle odno-
towana, zarówno w rotach Małopolski środkowej, jak i północnej. 

W Narzędniku liczby mnogiej przymiotników końcówka -emi pojawiła się zale-
dwie raz w leksemie podleyschemi obok jednego przykładu z końcówką -omi, tzn. 
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dobromi w tej samej rocie (u Ulanowskiego, choć w innej rocie, dobrymy), stanowią-
cego najprawdopodobniej błąd w zapisie. Ponadto zanotowana została ta końcówka 
3 razy w formach liczebnikowych trzeymi Rad 3082, trzemi Rad 22 i strzemi Rad 791. 

Należy zatem przypuszczać (mała liczba przykładów pozwala jedynie na przy-
puszczenia), że proces zastępowania właściwej Narzędnikowi liczby mnogiej koń-
cówki -imi/-ymi przez -emi zaczął się wcześniej w przypadku przymiotników, póź-
niej zaś – zaimków. 

Czasowniki koniugacji -ę, -isz/-ysz – 1 osoba liczby mnogiej
Wahania między i, y a e przed spółgłoskami nosowymi notujemy również w wymo-
wie form czasownikowych 1 os. l. mn. czasu teraźniejszego koniugacji -ę, -isz/-ysz. 
Działały tu według wielu autorów aż trzy czynniki – dwa z nich natury fonetycznej: 
obniżający wpływ spółgłoski nosowej m na poprzedzające -i/-y, akcent padający na 
sylabę z końcówką -imy/-ymy oraz czynnik morfologiczno-analogiczny – wyrówna-
nie końcówki -imy do -emy w koniugacji -ę, -esz. J. Łoś twierdzi, że „formy z e uwa-
żają się za wulgarne, mimo to nie wychodzą z użycia w żywej mowie, a z dawniej-
szych czasów zachowały się też w piśmie, przy czym nie tylko w końcówkach -emy, 
ale także i -em”200, np. prosiemy i musiem. Potwierdza ponadto, że wymiana i > e 
zachodzi pod akcentem, nie ma jej natomiast w zgłosce poakcentowej. Zmiana ta 
trafi ała się sporadycznie w XV wieku, częściej zaś w średniopolszczyźnie. Według 
autorów Gramatyki historycznej języka polskiego, jest to fakt powszechny w gwarach 
ludowych201. S. Rospond niewiele miejsca poświęca wpływowi spółgłosek półotwar-
tych na poprzedzające samogłoski, zaznaczając – co oczywiste – pod ich wpływem 
poszerzenie artykulacji wąskich i, y w kierunku e ze współdziałaniem czynnika mor-
fologiczno-analogicznego202. Z. Stieber wspomina jedynie o mieszaniu się końcówek 
–imy/-ymy z -em, zaznacza jednak również proces odwrotny, jak w formach chcymy 
czy szlymy203. I. Bajerowa, podobnie jak przy rozważaniu zmiany y, i na e w przypad-
ku końcówek Narzędnika liczby pojedynczej i mnogiej, podniosła rolę jeszcze jedne-
go czynnika współdziałającego, mianowicie wygłosową spółgłoskę tematu: miękką, 
zmiękczoną i twardą, twierdząc, że -em/-emi/-emy upowszechniało się po spółgłos-
kach miękkich204. Autorka wyróżnia zresztą trzy przyczyny powstawania form na 
-emy: analogię do typu niesiemy, wpływ 1 os. l. poj. oraz tendencję fonetyczną właś-
nie iN > eN. Najważniejsze są dla niej warunki fonetyczne – następstwo nosówki, 
sylaba otwarta, ponadto zależność występowania -i- // -e- od wygłosowej spółgłoski 
tematu czasu teraźniejszego, która może być miękka (czyniemy, prosiemy), zmięk-
czona (ozdobiemy, mowiemy) lub twarda (obaczemy, należemy). „Przejście i(y) w e 
zachodziło najczęściej w typie -ymy, rzadziej w -imy po miękkiej, najrzadziej w -imy 
po zmiękczonej”205. I. Bajerowa tłumaczy tę zależność w następujący sposób: 

200 J. Łoś, Gramatyka polska, Część I, Głosownia historyczna, Lwów 1922, s. 19. 
201 Z. Klemensiewicz, T. Lehr-Spławiński, S. Urbańczyk, Gramatyka historyczna..., s. 71.
202 Por. S. Rospond, dz.cyt., s. 91. 
203 Por. Z. Stieber, Historyczna i współczesna fonologia..., s. 35. 
204 I. Bajerowa, dz.cyt., s. 168. 
205 I. Bajerowa, Kształtowanie się systemu polskiego języka literackiego w XVIII w., Wrocław–War-

szawa–Kraków 1964, s. 176. 
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„Jeżeli spółgłoska jest zmiękczona, dysymilacja mniej jest potrzebna niż po miękkiej, gdyż 
te zmiękczone mają podstawową artykulację wargową, a więc bardziej niż średniojęzykowe 
różnią się miejscem powstania od wygłosowego -y w końcówce -imy. I ten charakter dysymila-
cyjny wiąże proces przejścia imy(ymy) w emy ze zmianą typu siła > sieła, a także z przejściem 
-imi (-ymi) w -emi, gdzie również można wykazać pewną zależność od charakteru spółgłoski 
poprzedzającej końcówkę”206. 

W książce poświęconej polskiemu językowi literackiemu w XVIII wieku odnajdu-
jemy również odpowiedź na pytanie o przyczynę powstrzymania ekspansji -emy, zwią-
zaną z tendencją do utrzymania porządku systemu morfologicznego, gdyż ta końcówka 

„wyłamywała się z porządku własnego paradygmatu odznaczającego się obecnością -i- w koń-
cówkach wszystkich osób czasu teraźniejszego; w wielu czasownikach to -i- jest również w te-
macie czasu przeszłego (...). Na tym tle formy typu nosiemy były morfologiczną anomalią”207. 

W małopolskich rotach sądowych pojawiły się zaledwie dwa leksemy reprezen-
tujące koniugację -ę, -isz/-ysz: dzierżeć i świadczyć, przy czym w formie 1 osoby 
liczby mnogiej czasu teraźniejszego pojawił się tylko czasownik świadczyć 130 razy, 
wyłącznie ze starą końcówką -imi/-ymy. Roty zatem nie poświadczają jeszcze przej-
ścia końcówki -imi/-ymi w -emi. Fakt ten mógł być spowodowany schematycznością 
formuły przysięgi sądowej: ...jako wiemy i świadczymy, która – przez częste powta-
rzanie – utrwaliła w tym czasowniku właściwą mu końcówkę. Roty nie są ponadto 
odpowiednim materiałem dla rozważania omawianego przejścia ze względu na fakt, 
ze stanowią relacje świadków ze zdarzeń, które rozgrywały się w przeszłości, zatem 
mała liczba czasowników w czasie teraźniejszym jest zrozumiała. 

Rzeczowniki rodzaju nijakiego na *-ьje – Narzędnik liczby pojedynczej
Rzeczowniki rodzaju nijakiego na *-ьje miały w Narzędniku liczby pojedynczej 

końcówkę -ьjemь, co w wyniku ściągnięcia dało końcówkę -im. Była ona powszech-
na do XV wieku. Według S. Rosponda, w XVI wieku pojawiła się oboczność -im : 
-em, jak np. wyobrażenim : wyobrażeniem, pod koniec XVI wieku końcówka -im 
uchodziła już za archaizm, zdarzała się natomiast jeszcze w dialektach208. Czynniki, 
które wywołały ową zmianę, były zarówno natury fonetycznej, jak i morfologicznej. 
Obniżenie artykulacji i pod wpływem spółgłoski nosowej m uznane zostało przez 
B. Dunaja za główny czynnik wywołujący ową zmianę, przy – należy dodać za au-
torem – „dodatkowym wsparciu czynnika morfologicznego”209. J. Łoś i Z. Klemen-
siewicz przyjęli morfologiczną interpretację zmiany, tj. wyrównanie do Narzędnika 
pozostałych rzeczowników deklinacji męskiej i nijakiej. A. Kowalska w artykule 
poświęconym dziejom końcówki -im przytacza głosy różnych autorów odnośnie 
do pochodzenia owej końcówki210. A. Kryński tłumaczył jej genezę upodobnieniem 

206 I. Bajerowa, Kształtowanie się systemu polskiego języka literackiego w XVIII w., s. 177. 
207 Tamże. 
208 Por. Z. Rospond, dz.cyt., s. 254. 
209 Por. B. Dunaj, Geneza końcówki -em..., dz.cyt., s. 17–55. 
210 Por. A. Kowalska, Dzieje końcówki -im w narzędniku liczby pojedynczej rzeczowników rodzaju 

nijakiego w języku polskim, „Prace Naukowe UŚ. Prace Językoznawcze” I, 1969, s. 39–55. 
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fl eksyjnym do form przymiotnikowych211, A. Kalina asymilacją właściwego ije w ii, 
tj. iji, z czego jeszcze przed kontrakcją powstało i212. Miron Łukowicz, do poglądu 
Kryńskiego, dodaje uwagę, że „pochylone -e końcowe rzeczowników na ije, które 
się w I-ym przyp. l. poj. jak -i wymawiało, na zakończenie przypadka VI l. poj. 
wpłynęło”213. A. Kowalska sama przychyla się do głosu S. Rosponda, podobnie jak 
H. Grappin214 czy autorzy Gramatyki historycznej języka polskiego, argumentując 
swoje stanowisko faktem, że w najstarszych zabytkach języka polskiego pojawia się 
wyłącznie końcówka -im, „trudna do wyjaśnienia w wypadku przyjęcia wpływu od-
miany przymiotnikowej, wiadomo bowiem, że każda zmiana analogiczna pociąga 
za sobą współistnienie przez pewien okres dwu form, starej i nowej”215. Czas pano-
wania końcówki -im wspomniani autorzy określają do końca XV wieku, ostatecznie 
wycofała się z użycia pod koniec XVI bądź w wieku XVII. Autorka przechodzi na-
stępnie do prezentacji materiału źródłowego, stanowiącego podstawę jej refl eksji, nie 
uwzględnia w nim jednak małopolskich rot sądowych. Stwierdza, że w XIV wieku 
panującą końcówką była -im, a czyni to na podstawie wielkopolskich rot sądowych, 
Kazań gnieźnieńskich i zabytków małopolskich: Kazań świętokrzyskich oraz Psałte-
rza fl oriańskiego. Stan taki, według niej, utrzymuje się również przez cały wiek XV, 
choć już sporadycznie pojawiała się końcówka -em, okresem przełomowym zaś dla 
dziejów końcówki Narzędnika liczby pojedynczej rzeczowników nijakich był wiek 
XVI – czas zanikania -im pod wpływem szerzącej się -em, w różnorakim tempie 
jednak w różnych dialektach. „Już w I połowie XVI wieku zarysowuje się wyraźnie 
podział polskiego obszaru językowego na regiony zachowujące konsekwentnie stan 
dotychczasowy i regiony upowszechniające końcówkę -em”216. Co ciekawe, wartości 
procentowe upowszechniania końcówki -em w zabytkach małopolskich kształtują się 
od 15% do 77% ogółu form Narzędnika liczby pojedynczej rzeczowników nijakich 
w zależności od zabytku, niemniej Małopolska w tempie określanym przez A. Ko-
walską jako pośrednie przyjmuje nową końcówkę -em. Faktem jest również to, że 
rękopisy małopolskie wskazują na niejednolite tempo rozwoju końcówki -em w po-
szczególnych częściach tej dzielnicy: najszybciej na obszarze krakowskim, wolniej 
na Podgórzu, brak nowych form w części zachodniomałopolskiej217. W języku lite-
rackim końcówka -em zwycięża w Małopolsce pod koniec XVI wieku. „Najwięcej 
przykładów z końcówką -em występuje (...) w tych zabytkach, w których iN, yN > 
eN we wszystkich możliwych kategoriach morfologicznych (...)”218. Zbieżność taka 
zachodzi w północnej Małopolsce, w środkowej zaś przeważa -im, bo tam przejście 

211 Wydanie dzieł Jana Kochanowskiego pt. Dzieła wszystkie z 1884 r.
212 Por. A. Kalina, Formy gramatyczne języka polskiego do końca XVIII wieku, Lwów 1883, s. 126, 

za: A. Kowalska, Dzieje końcówki -im..., s. 39. 
213 M. Łukowicz, Deklinacja i koniugacja w dziele M. Reja: Apocalypsis, „Sprawozdania Komisji 

Językowej Akademii Umiejętności” 1894, nr V, s. 13. 
214 Por. H. Grappin, Histoire de la fl exion du nom en polonaise, Wrocław 1956, s. 174, za: A. Kowal-

ska, Dzieje końcówki –im..., s. 40. 
215 A. Kowalska, Dzieje końcówki -im..., s. 40. 
216 Tamże, s. 44. 
217 Por. tamże, s. 48–49. 
218 Tamże, s. 51. 
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iN, yN > eN należy według autorki do rzadkości. A. Kowalska kończy swoje rozwa-
żania znamiennym dla niniejszej pracy wnioskiem: 

„Maria Zembatówna uważa przejście iN, yN > eN za cechę niemałopolską, Stanisław Ro-
spond określa wymowę eN jako północno-wschodnio-małopolsko-mazowiecką. Z moich 
fragmentarycznych badań zdaje się wynikać, że w XVI wieku był to dialektyzm mazowiecki 
i północnomałopolski”219. 

A jaki stan reprezentują małopolskie roty sądowe? Rzeczowniki rodzaju nijakie-
go na *-ьje, które wystąpiły w rotach w Narzędniku liczby pojedynczej, to: przedanie 
Hube 1, niechcenie (2 x) Perz/KarII 3, Ulan 58, kazanie Stppp2 2946, odjechanie 
Stppp2 3153, wniesienie Chęc 11, wiedzenie (2 x) Rad 59, 65. Wszystkie wystąpiły 
z pierwotną końcówką -im (por. tabela 28).

Tabela 28. Rzeczowniki rodzaju nijakiego na *-ьje w Narzędniku liczby pojedynczej

Rzeczowniki na *-ьje
Małopolska środkowa

Hube
1 przedanym 1397 r.

Perz/KarII
3 ss nechczenym 1401 r.

Ulan
58 ss nechczenym 1401 r.

Stppp2 
2946 kazanim 1441 r. 
3153 odgechanim 1443 r.

Małopolska północna220

Chęciny
11 fneszenym 1437 r.

Radom
59 vedzenim 1426 r.
65 vedzenym 1427 r.

liczba poj.
-im/ym 8 – 100%

-em 0
220

W małopolskich rotach sądowych zatem niepodzielnie panuje końcówka -im, 
również w tych, które pochodzą już z XV wieku. Nawet na obszarze krakowskim, 
który uznany został przez A. Kowalską za ten teren Małopolski, na którym najszyb-
ciej dochodziło do omawianej zmiany końcówek, pojawia się wyłącznie końcówka 
-im. Jak wynika z tego materiału źródłowego, przejście końcówki -im w -em nie 
występowało jeszcze w Małopolsce w XV wieku.

219 Tamże, s. 53. 
220 Brak danych z Sandomierza.
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4.1.3.4. Realizacja o, u przed N

O zmianie barwy samogłosek ustnych pod wpływem następujących po nich spół-
głosek nosowych pisałam już w rozdziale poświęconym mieszaniu grup iN, yN i eN. 
Według Z. Stiebera wiek XV to czas zmiany oN na uN lub zjawiska odwrotnego – 
rozszerzania u na o przed N221, choć według autorów Gramatyki historycznej języka 
polskiego przejście u > o w tym położeniu jest przygodne222. Tendencja do mieszania 
owych grup objęła według Stiebera prawie wszystkie polskie gwary. N powodowało 
zwężenie o w pozycji przed nosówką, stąd wymowa kȯń lub węższa – kuń. Zmiana 
ta dotyczyła tylko wymowy prowincjonalnej lub gwarowej, jak podkreślił J. Łoś223, 
w języku literackim zaś zachodziła rzadko.

Według B. Dunaja już w XIII wieku występują nazwy wykazujące wahania 
o i u przed N, z którymi wiąże się usunięcie oboczności u : o przed N (typ dóm : domu) 
również w języku literackim. Jednak przykłady, które przytacza ten autor, nie udo-
wadniają, czy zjawisko to miało charakter rodzimy, czy może wiązało się z wpływem 
grafi ki niemieckiej224. H. Koneczna tłumaczy je natomiast faktem, że spółgłoska n 
jako półotwarta zawiera w sobie zarówno moment otwarcia, jak i zwarcia, dzięki cze-
mu może sobie podporządkować sąsiednie samogłoski225. Charakter przejścia o > u 
przed N jest zatem według autorki czysto fonetyczny. 

W małopolskich rotach sądowych omawiane przejście poświadczają zaledwie 
trzy leksemy:

kuny Stppp2 3069  – rota z 1442 roku
Climuntowa Stppp2 3125  – z 1443 roku
Symunouicz Sand 1085  – z 1427 roku

i dotyczą tylko zwężenia o przed spółgłoską nosową. Brak natomiast poświadczeń 
dla zjawiska odwrotnego – rozszerzenia u przed N. 

Leksem koń pojawił się w rotach 15 razy, z czego zaledwie raz ze zwężonym o, 
czyli u, co stanowi zaledwie 6,7% użycia tego leksemu. Forma Climuntowa stanowi 
również niewielki procent ogółu derywatów tego leksemu, tj. 11,1% (1 : 9), wo-
bec następujących: Climontow H42, Climonth H44, z Klimon Stppp8 9863, Climont 
Stppp8 11127, za Klimontha Perz/KarII 22, Climont Ulan 39, Klimontha Ulan 84, za 
Climonta Sand 867 (pierwszy zapis z u pochodzi – jak podaje Słownik staropolskich 
nazw osobowych – z roku 1391 z Ksiąg radzieckich kazimierskich, wydanych przez 
Adama Chmiela w Krakowie w 1932226). Nazwa Szymunowice ma w rotach zaledwie 
jeden wyraz pokrewny: Sijmon H47. 

221 Por. Z. Stieber, Historyczna i współczesna fonologia..., s. 34. 
222 Por. Z. Klemensiewicz, T. Lehr-Spławiński, S. Urbańczyk, Gramatyka historyczna..., s. 102. 
223 Por. J. Łoś, Gramatyka polska, cz. I, Głosownia historyczna, s. 9. 
224 Por. B. Dunaj, Język polski najstarszej doby piśmiennej (XII–XIII w.), s. 74. 
225 Por. H. Koneczna, Charakterystyka fonetyczna..., s. 67. 
226 Por. Słownik staropolskich nazw osobowych pod red. W. Taszyckiego, Wrocław–Warszawa– Kra-

ków–Gdańsk 1971, s. 13. 
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Wobec tak nielicznych przykładów należy stwierdzić, że przejście o > u było 
w XV wieku w Małopolsce zjawiskiem sporadycznym, co zresztą potwierdza tylko 
spostrzeżenia badaczy rozwoju języka polskiego, m.in. Z. Klemensiewicza, według 
którego zjawiska te nie były jeszcze rozpowszechnione w okresie staropolskim227. 

4.1.4. Zmiana grup ky, gy na ki, gi

Początek zmiany grup ky, gy na ki, gi przypada według Z. Klemensiewicza na 
okres staropolski, koniec jej zaś sięga pierwszych dziesięcioleci XVI wieku228. Za 
najdawniejsze historyczne świadectwo owej zmiany autor uznaje Psałterz puławski, 
który odróżnia – przynajmniej w pewnym stopniu – i od y. 

„Ponieważ po k, g nigdy nie występuje tam litera y, jest prawdopodobne, że grupy ky, gy tego 
zabytku wymawiały się jak ki, gi. Także badania T. Brajerskiego (...) prowadzą do wniosku, że 
zmiękczona wymowa ki, gi, k’e, g’e znana już była w XV wieku”229. 

J. Łoś tłumaczy przyczynę zjawiska przejścia grup ky, gy w ki, gi faktem, że 
prasłowiańskie y na gruncie polskim w pozycji po k, g ulegało takiemu zwężeniu, że 
miękczyło poprzedzające głoski tylnojęzykowe k, g i w następstwie brzmiało jak i, 
stąd wymowa: prasł. nogy na gruncie polskim nogi czy prasł. kypěti pol. kipieć230. 
Także S. Rospond uznaje przesunięcie artykulacji ps. y do przodu oraz podatność 
spółgłosek tylnojęzykowych na zmiękczanie za główne czynniki zmiany wymowy 
prasłowiańskich grup ky, gy231. 

Zbliżone właściwości artykulacyjne samogłosek i oraz y stały się przyczyną kilku 
rozwojowych procesów fonetycznych w polszczyźnie historycznej, wśród których 
– obok analizowanego przejścia – jest również choćby przejście i w y po dyspalata-
lizacji č, ʒ, c, ǯ, ř, š, ž. Przyczyną tych zjawisk jest właśnie fakt, że y ze względu na 
swą artykulację pionową jest samogłoską wysoką, podobnie jak i, choć nieco niższą 
od tej samogłoski, ze względu zaś na artykulację poziomą znajduje się na pograniczu 
środkowych i przednich; i – jak wiemy – przednie. To, że k, g w położeniu przed e 
(pochodzącym z jeru tylnego mocnego lub ze ściągnięcia samogłosek rozdzielonych 
przez j typu aje, oje) oraz y uległy zmiękczeniu (tzw. czwarta polska palatalizacja tyl-
nojęzykowych k, g dokonana w XV w.), spowodowało podwyższenie y i wysunięcie 
go do przodu, a zatem w praktyce zrównanie z samogłoską i. 

Obrazem omawianych zmian są m.in. małopolskie roty sądowe. Materiał języko-
wy z nich zaczerpnięty przedstawia się następująco:

227 Por. Z. Klemensiewicz, T. Lehr-Spławiński, S. Urbańczyk, Gramatyka historyczna..., s. 96. 
228 Por. Z. Klemensiewicz, Historia języka polskiego, s. 103. 
229 Tamże, s. 103. 
230 Por. J. Łoś, dz.cyt., s. 9. 
231 Por. S. Rospond, dz.cyt., s. 91. 
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Grafi a ki, gi

Małopolska środkowa
sginanl Hube 11, trawniki Hube 22, spomoczniki Hube 35, policzki Hube 43, ijco-
nuenczskich Hube 54, zidow∫ki Perz/KarI 14, conuenczskich Stppp8 8756, posspol-
ki Stppp8 9947, Strzeleczski Stppp8 10818, sszyrokich Stppp8 11127, Langanowski 
Perz/KarII 1, posspolki Ulan 17, Krczanczski Ulan 46, Strzeleczski Ulan 51, Langa-
nowski Ulan 56, Kilianem Ulan 68, besliczski Stppp2 3085, sirokich Stppp2 3262.

Małopolska północna
Trzaski Chęc 29, drugich Chęc 29, legi Rad 42.

Grafi a ky, gy

Małopolska środkowa
ranky Hube 27, pansky Hube 61, welgych Stppp8 9735, poky Ulan 43, wsytky Ulan 
68, brzegy Ulan 91, Wirzbensky Stppp2 2850, Przibislawsky Stppp2 2863, Pyaskow-
sky Stppp2 2944, Suchorabsky Stppp2 2957, Suchorabsky Stppp2 2957, spomoczniky 
Stppp2 2963, Sczodrcowsky Stppp2 2963, podwodniky Stppp2 2973, lapky Stppp2 
3077, Skorgy Stppp2 3080, Busscowsky Stppp2 3082, pomoczniky Stppp2 3082, san-
ky Stppp2 3082, Russotsky Stppp2 3085, Grabowsky Stppp2 3125, Wraczsky Stppp2 
3156, Vgesdsky Stppp2 3179, pomoczniky Stppp2 3210, Mocrsky Stppp2 3212, po-
moczniky Stppp2 3212, Byelaczowsky Stppp2 3234, Russotsky Stppp2 3236. 

Małopolska północna
Grzimalsky Sand 406, swadky Sand 736, prasskych Sand 831, Bernawsky Sand 868, 
Byechowsky Sand 901, lanky Sand 904, wssystkych Sand 1013, pansky Sand 1017, 
Dalowathky Sand 1028, Dolowathky Sand 1028, Zacrzowsky Sand 1037, thinecz-
sky Sand 1047, Chomanthowskych Sand 1050, Rogynsky Sand 1053, Rogynsky Sand 
1053, Rogynicze Sand 1053, Sborowsky Sand 1060, Gyzyna Sand 1060, Morzancz-
skych Sand 1083, Sborowsky Sand 1089, Mlodzowsky Sand 1091, tkanky Chęc 18, 
nastawnyky Chęc 20, szyekyrą Chęc 23, Zakrzewsky Chęc 29, ranky Chęc 29, swadky 
Rad 8, wychotsky Rad 57, zekyrze Rad 70, rzeky Rad 71, yass...wsky Rad 91.

Grafi a kÿ, gÿ
Małopolska środkowa
srankÿ Hube 30, lankÿ Stppp8 9143, pokÿ Stppp8 10647, lankÿ Ulan 3, welgÿch Ulan 
10, pokÿ Ulan 44, swytkÿ Ulan 75, semskÿ Stppp2 2957.

Małopolska północna
slodzeÿskÿ Rad 44, sÿczinskÿ Rad 55, deskÿ Rad 59, zaÿøczkowskÿ Rad 64, kubkÿ 
Rad 89.
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Na 93 zapisy ogółem:
–  21 zawiera oznaczenie ki, gi (22,6%),
–  59 – ky, gy (63,4%),
–  13 zaś – kÿ, gÿ (14%).

Znaczna przewaga zapisów z ky, gy mogłaby stanowić świadectwo braku procesu 
przejścia ky, gy w ki, gi lub też dopiero jego rozpoczynania się (o tym mogłyby 
stanowić zapisy z ki, gi w 22,6%). Sprawa nie jest jednak jednoznaczna wobec zwy-
czajów grafi cznych tamtych czasów, kiedy to i mogło oznaczać zarówno i, jak i y, 
oraz odwrotnie – y: y bądź i. Wobec powyższego należy zbadać częstotliwość za-
pisów z i oraz y dla odpowiednich samogłosek: i oraz y. Dla jaśniejszego obrazu 
częstotliwość tę podam oddzielnie dla każdej księgi, zwracając jednocześnie uwagę 
na sposób zapisu w tych księgach połączeń ke, ge bądź k’e, g’e. Ze względu znów na 
niejednoznaczność zapisów pomijam przykłady z i bądź y po š, ř, ž. č, ǯ, c, ʒ. Obraz 
ten przedstawia tabela 29.

Tabela 29. Częstotliwość zapisów z i oraz y dla odpowiednich samogłosek: i oraz y.

ky, gy > k’i, g’i i jako i i jako y y jako y y jako i
Hube ki, gi 5

ky, gy 1
kÿ, gÿ 2

279 142 21 49

Perz/KarI ki 1 63 46 y 1
ÿ 12

Y 3
Ÿ 4

Stppp8 ki, gi 4
ky, gy 1
kÿ, gÿ 2

159 113 y 12
ÿ 22

y: 70 dla oznaczenia miękkości, 41 dla i.
ÿ: 73 dla oznaczenia miękkości, 78 dla i.

Perz/KarII ki, gi 1
ky, gy 0
kÿ, gÿ 0

87 28 y 7
ÿ 4

y: 21 dla oznaczenia miękkości, 14 dla i.
ÿ: 27 dla oznaczenia miękkości, 29 dla i.

Ulan ki, gi 5
ky, gy 3
kÿ, gÿ 4

258 159 y 27
ÿ 35

y: 100 dla oznaczenia miękkości, 77 dla i.
ÿ: 82 dla oznaczenia miękkości, 97 dla i.

Stppp2 ki, gi 2
ky, gy 22
kÿ, gÿ 1

187 63 y 35 y: 93 dla oznaczenia miękkości, 74 dla i.

Sand ki, gi 0
ky, gy 21
kÿ, gÿ 0

209 78 y 84 y: 71 dla oznaczenia miękkości, 230 dla i.

Chęc ki, gi 2
ky, gy 5
kÿ, gÿ 0

47 12 y 33 y: 75 dla oznaczenia miękkości, 80 dla i.

Rad ki, gi 1
ky, gy 5
kÿ, gÿ 5

143 56 y 35
ÿ 25

y: 28 dla oznaczenia miękkości, 118 dla i.
ÿ: 14 dla oznaczenia miękkości, 58 dla i.

Suma ki, gi 21
ky, gy 59
kÿ, gÿ 13

1432 697 y 255
ÿ 98

y: 458 dla oznaczenia miękkości, 606 dla i.
ÿ: 196 dla oznaczenia miękkości, 266 dla i.
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Dane w tabeli 29 wyraźnie pokazują, że litera i w małopolskich rotach sądowych 
w 1432 przypadkach oznaczała głoskę i, co stanowi 67,3%, zaś w 697 przypadkach 
głoskę y – 32,7%:

 i  =  i 67,3%
 i  =  y 32,7%

W małopolskich rotach sądowych zapisy z ki, gi zanotowane 21 razy stanowią 
najprawdopodobniej potwierdzenie procesu przejścia grup ky, gy w ki, gi. Pierw-
szy taki zapis pochodzi z roku 1398, proces ten mógł zatem rozpocząć się już pod 
koniec XIV wieku. W krakowskich rotach sądowych wydanych przez Hubego (bo 
to z jego wydania pochodzi wspomniana rota z 1398 roku) w większości pojawiają 
się zapisy z ki, gi. O ich wiarygodności świadczy fakt, że w rocie o numerze 69 
z roku 1399 pojawił się zapis ss Woÿtkyem, będący dowodem na zachodzącą już 
palatalizację spółgłosek tylnojęzykowych k, g. Wobec powyższego podwyższenie 
y i przesunięcie go do przodu, zatem analizowana zmiana ky, gy na ki, gi jest w tym 
okresie możliwa. Dla ścisłości, w 66,3% zapisy z i u Hubego oznaczają rzeczywi-
ście i, co stanowi kolejne potwierdzenie omawianego przejścia. Co zaś dotyczy 
zapisów z literą y u tego wydawcy, w 70% oznacza ona i, raz zanotowany więc 
przykład ky, gy może oznaczać podobnie już podwyższone i przesunięte do przodu 
y, zatem w praktyce i. 

W rotach wydanych przez Perzanowskiego i Karasia oraz w tych wydobytych 
ze Starodawnych prawa polskiego pomników z tomu 8. również dominują zapisy 
z i i znów, jak u Hubego, litera i oznacza w większości głoskę i. Znów w tych zbio-
rach pojawiły się zapisy świadczące o dokonującej się palatalizacji spółgłosek tyl-
nojęzykowych: Woÿtkyem Stppp8 9355 i Thsczeneczskyego Perz/KarII 1. Takie same 
przykłady pojawiają się u Ulanowskiego: kalawskÿe Ulan 9, Thsczeneczskyego Ulan 
59, który w 5 przypadkach zanotował ki, gi, w 3 – ky, gy, a w 5 – kÿ, gÿ. 

Wobec powyższych ustaleń zagadkowe stają się roty zebrane w Starodawnych 
prawa polskiego pomnikach w tomie 2., pochodzące już z późniejszego okresu niż 
poprzednie, bowiem z lat 1440–1447. W tych rotach w 88% pojawiły się zapisy z ky, 
gy, rzadkie w księgach poprzednich. Materiał zebrany w tym zbiorze pokazuje, iż 
litera y w tych rotach pojawiła się 202 razy, z czego w 17,3% dla oznaczenia głoski y, 
w 36,6%, zatem ponad dwukrotnie częściej, dla oznaczenia głoski i, zaś w 46% 
dla oznaczenia miękkości spółgłosek. To pozwala domyślać się w zapisach z ky, gy 
– przynajmniej w ich części – oznaczenia wymowy spalatalizowanych tylnojęzy-
kowych k, g oraz odpowiednio do nich podwyższonego i przesuniętego ku przo-
dowi jamy ustnej y, czyli i. Za tą interpretacją przemawiałby fakt, że pisarze tych 
rot zaznaczali palatalność tylnojęzykowych przed e, jak w przykładach: Wilkouicz-
skiey Stppp2 2946, takye Stppp2 2972, takye, iakyesmy Stppp2 2973, Komorowskye 
Stppp2 3153, Cracowskyey Stppp2 3210. Istotny jest tutaj również fakt, że zapisy 
z ky, gy w przeważającej części wystąpiły w nazwiskach: Wirzbensky Stppp2 2850, 
Przibislawsky Stppp2 2863, Pyaskowsky Stppp2 2944, Suchorabsky Stppp2 2957, 
Suchorabsky Stppp2 2957, Sczodrcowsky Stppp2 2963, podwodniky Stppp2 2973, 
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Skorgy Stppp2 3080, Busscowsky Stppp2 3082, Russotsky Stppp2 3085, Grabowsky 
Stppp2 3125, Wraczsky Stppp2 3156, Vgesdsky Stppp2 3179, Mocrsky Stppp2 3212, 
3212, Byelaczowsky Stppp2 3234, Russotsky Stppp2 3236, a nazwy własne – jak 
wiadomo – najczęściej zachowują stary sposób zapisu przez tradycję jego użycia. 
Budzi znów jednak wątpliwość kolejna kwestia dotycząca tych rot: na 250 zapisów 
z literą i aż 187 oznacza głoskę i, co stanowi blisko 75% tychże. Dlaczego zatem – 
jeśliby przyjąć, że ky, gy mogą oznaczać nową już wymowę ki, gi – pisarze tych rot 
nie zapisali jednak ki, gi, skoro dla i najczęściej używali litery i? Sposób zapisu nazw 
własnych stanowi – oczywiście – jedną z odpowiedzi na to pytanie. Nie można zatem 
z całą pewnością stwierdzić, że w połowie XV wieku proces przechodzenia grup 
ky, gy w ki, gi był bardzo żywotny, choć zapisy ze spalatalizowanymi spółgłoskami 
tylnojęzykowymi oraz ustalenia badaczy, iż zmiana ta zakończyła się na początku 
wieku XVI, mogłyby to potwierdzać. 

Powyższe wnioski dotyczyły rot z obszaru krakowskiego, a jak analizowana 
zmiana wygląda na innych obszarach Małopolski?

W sandomierskich rotach sądowych pojawiły się wyłącznie zapisy z ky, gy, znów 
niejednoznaczne w interpretacji. Mogłoby to stanowić dowód na brak przejścia ky, 
gy w ki, gi na tym obszarze w XV wieku, a przynajmniej w pierwszej jego połowie. 
Kontrargumentem znów będą zapisy potwierdzające dokonującą się palatalizację 
spółgłosek tylnojęzykowych: takye Sand 847 czy Mlodzowskyego Sand 885, a tak-
że fakt, że litera y w tych rotach tylko w 26,8% oznacza tożsamą głoskę y, a zatem 
w 73,2% głoskę i. Dlaczego więc – jeśli omawiana zmiana była żywotna – pisarze 
tych rot nie zapisali – zgodnie z ich tradycją grafi czną – ki, gi? Bardzo podobna sytu-
acja zarysowuje się w rotach pochodzących z Chęcin i Radomia: 

Chęciny:  ki, gi – 2, ky, gy – 5 
 palatalizacja tylnojęzykowych: syekyerka Chęc 35
 grafi a: 29,2% y = y, 70,8% y = i 
Radom:  ki, gi – 1, ky, gy – 5, kÿ, gÿ – 5 
 palatalizacja tylnojęzykowych: kÿegdi Rad 26, takÿe Rad 30, szem-

skyego Rad 54, zemskyego Rad 76, zemskyego Rad 79
 grafi a: 22,9% y = y, 77,1% y = i 
W przypadku Radomia bardzo istotne są jeszcze pewne uwagi: przykładów na pa-

latalizację tylnojęzykowych jest więcej niż w rotach chęcińskich, pojawiły się w nich 
również zapisy: kÿ, gÿ. Istotny dla tych zapisów jest fakt, że w radomskich rotach są-
dowych znak ÿ oznaczał najczęściej i – bądź jako samogłoska, bądź jako oznaczenie 
miękkości odpowiedniej spółgłoski. Zapisy z kÿ, gÿ mogą być zatem dowodem na 
dokonujące się przejście ky, gy w ki, gi. Podobnie rzecz się ma u Ulanowskiego: kÿ, 
gÿ – 5 razy, a ÿ = y tylko w 15,4%, zaś w 84,6% = i (z czego 54,2% dla oznaczenia 
samogłoski i, 45,8% – dla oznaczenia miękkości odpowiedniej spółgłoski), Perza-
nowskiego i Karasia: kÿ, gÿ – 1 raz, a ÿ = y tylko w jednym przypadku wobec 56, 
w których ÿ = i czy w rotach ze Starodawnych prawa polskiego pomników z tomu 8.: 
kÿ, gÿ – 3 razy, ÿ = y tylko w 22 przykładach, ÿ = i zaś w 151 (istotny jest fakt, że 
w zbiorach tych wyraźnie dominowały zapisy z ki, gi, co w połączeniu z powyższymi 
wnioskami potwierdza żywotność przejścia ky, gy w ki, gi). 
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Z powyższych analiz wypływa jeszcze jeden wniosek: dominacja zapisów z ki, gi 
na ziemi krakowskiej wobec zapisów z pozostałych obszarów Małopolski, tj. San-
domierza, Chęcin i Radomia, pozwala stwierdzić, że to właśnie na tym obszarze 
najwcześniej dokonywała się zmiana grup ky, gy w ki, gi. 

Dla pełnego obrazu jednak powyższej analizy warto spojrzeć na końcowe wyniki 
dla całego obszaru Małopolski:

ki, gi 21
ky, gy 59
kÿ, gÿ 17

Dominują zatem na nim zapisy z ky, gy. Ustaliliśmy, że prawdopodobnie zapisy 
z kÿ, gÿ stanowią dowód dokonującej się zmiany, zatem można podsumować, iż 

ki, gi/ kÿ, gÿ 38 – 39,2%
ky, gy 59 – 60,8%,

a w rotach: 
y = y – 29,6%
y = i – 70,4%

Małopolskie roty sądowe pokazują, że proces podwyższenia y i wysuwania go do 
przodu jamy ustnej, a zatem w praktyce zrównywania z samogłoską i, mógł się roz-
począć już pod koniec wieku XIV (na obszarze krakowskim) i w XV był bardzo 
żywotny. 

4.1.5. Rozwój u w i po spółgłoskach miękkich

Przejście u w i po spółgłoskach miękkich w języku polskim – w przeciwieństwie np. 
do języka czeskiego – było tendencją dość słabą, choć zaznaczało się już w polszczyź-
nie trzynastowiecznej. Przykłady tej zmiany podaje B. Dunaj, analizując język pol-
ski najstarszej doby piśmiennej: Lubotyń – Lỳbotin, Lubotin; Lubusz – Lybucen(sis), 
lubu∫; Inowłodz/Inowłódź – Inoulodz, pierwotnie *juno-232. Powyższe przykłady po-
świadczają analizowaną zmianę u w i po spółgłoskach l oraz j. 

Sporo uwagi temu zagadnieniu poświęciła Maria Gruszczyńska w artykule Obocz-
ność ‘u//i w języku polskim. Odniosła się w nim m.in. do wcześniejszych badań do-
tyczących analizowanego przejścia, podjętych przez takich autorów, jak J. Baudouin 
de Courtenay, A. Brückner, J. Łoś czy J. Rozwadowski233. Badacze ci stawiali dwie 
hipotezy dotyczące przyczyn zmiany u w i po spółgłoskach miękkich – dopatrywali 
się w niej wpływu czeskiego albo uznawali, że jest ona rezultatem rodzimego rozwo-
ju fonetycznego. J. Rozwadowski poszerzył nawet nieco zakres czynników doprowa-
dzających do tego przejścia m.in. o etymologię ludową i kontaminację234. Niestety, 
wspomniani badacze dysponowali zbyt szczupłym materiałem, by można uznać ich 

232 Por. B. Dunaj, Język polski najstarszej doby piśmiennej..., s. 74–75. 
233 Por. kolejno: J. Baudouin de Courtenay, Szkice Językoznawcze, t. I, Warszawa 1904, s. 261; 

A. Brückner, Dzieje języka polskiego, Wrocław–Kraków 1960, s. 105; J. Łoś, Gramatyka polska..., s. 9; 
J. Rozwadowski, Historyczna fonetyka czyli głosownia, Kraków 1923, s. 172–173. 

234 Por. M. Gruszczyńska, Oboczność ‘u//i w języku polskim, „Zeszyty Naukowe UJ. Prace Języko-
znawcze”, Kraków 1968, z. 21, nr 169, s. 121. 
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wnioski za w zupełności uzasadnione, dlatego M. Gruszczyńska oparła swoje analizy 
na szerokim materiale badawczym, włączając do niego zarówno teksty staropolskie, 
jak i współczesne gwarowe (dzieląc go równocześnie na trzy grupy: przejście ‘u w i, 
formy hiperpoprawne i formy wątpliwe, w których nie można ustalić, czy pierwotne 
było u, czy i), by na tej podstawie udzielić odpowiedzi na pytania o chronologię, 
zasięg i żywotność tego procesu. Już na samym początku jednak autorka postawiła 
tezę, że przejście u w i po spółgłoskach miękkich nie jest i nie było zjawiskiem dia-
lektalnym (choć największa liczba przykładów pochodzi z Małopolski), ale właści-
wym językowi ogólnemu235. 

M. Gruszczyńska rozpoczęła analizę zebranego przez siebie materiału badawcze-
go od ustalenia chronologii omawianego przejścia. Według autorki było to zjawisko 
wczesne, bo najdawniejsze, choć rzadkie przykłady pochodzą z wieku XIII. W XIV 
wieku materiał jest nadal szczupły, natomiast największą żywotnością charaktery-
zował się ów proces w XV wieku. Począwszy od XVI wieku liczba przykładów go 
poświadczających systematycznie malała236, co wiązać należy według autorki ze 
stwardnieniem głosek š, ž, č, ǯ, c, ʒ i l, tych zatem, po których u występowało naj-
częściej (autorka wymienia także odpowiednie dla niego rdzenie: czuch-, jun-, lub-, 
lut-, plu-, szczu-, szur-237; „(...) pod koniec XVI wieku możliwość występowania u po 
miękkiej spółgłosce rdzennej jest bardzo ograniczona, sprowadza się do połączeń 
z poprzedzającymi j, ś, ź, ć, ʒ́”238) oraz z procesem kształtowania się polskiego języka 
literackiego. Wyrazy współczesne, które przeszły do języka literackiego z wtórną 
samogłoską i, świadczą o tym, że w XVI wieku dokonał się proces leksykalizacji 
omawianego przejścia. Wyrazy te to m.in. inochoda, ino chodnik, litość, litościwy, 
litować się; z nazw miejscowych chociażby Inowrocław, Inowłodz, Libiąż itd239. 
W tym samym czasie zresztą pojawiały się również formy hiperpoprawne (np. bie-
luzna < bielizna), świadczące o wypieraniu tego zjawiska z systemu naszego języka. 
Wsparciem tej tendencji był prawdopodobnie również fakt, że choć można wskazać 
rdzenie, w których ono występowało, to jednak nie objęło wszystkich wyrazów po-
chodzących od danego rdzenia.

M. Gruszczyńska przechodzi następnie do określenia przyczyn przejścia u w i po 
spółgłoskach miękkich. Ta „słaba tendencja fonetyczna”240, jak nazwała ją autorka, 
miała charakter rodzimy i była „wynikiem fonetycznego upodobnienia artykulacyj-
nego samogłoski tylnej u do poprzedzającej miękkiej spółgłoski”241, wspartego jesz-
cze wpływem języka czeskiego, co potwierdzają współczesne gwary, w których za-
chowane są pierwotne formy lutość, lutościwy. Język czeski przeprowadził bowiem 
tę zmianę bardzo konsekwentnie i szybko (do roku 1375242), objęła ona wszystkie 

235 Por. tamże, s. 122. 
236 Por. M. Gruszczyńska, dz.cyt., s. 129–130. 
237 Por. tamże, s. 131. 
238 Tamże, s. 131. 
239 Por. tamże, s. 131–132. 
240 Tamże, s. 130. 
241 Tamże. 
242 Tamże, s. 133. 
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dialekty Czech właściwych i Morawy bez terenów wschodnich. Stwierdza to rów-
nież, chociaż dość ogólnikowo, Z. Stieber, dodając jednocześnie, że zmiana ta doty-
czyła każdego u, zarówno długiego, jak i krótkiego243. 

Według autorów Gramatyki historycznej języka polskiego przyczyny przejścia 
u w i po spółgłoskach miękkich nie zostały jednak wyjaśnione w wystarczającym 
stopniu.

Pewien obraz daje stosunek fi zjologiczno-artykulacyjny i akustyczny samogłosek 
i, u244: kiedy wytwarzana jest pozycja dla i w przedniej części jamy ustnej, równo-
cześnie w tylnej powstaje pozycja dla u. Artykulacja spółgłosek miękkich wymaga 
ruchu artykulacyjnego grzbietu i przodu języka w przedniej części jamy ustnej, co 
jest również niezbędne podczas artykulacji i. Jeżeli zatem przed i pojawią się spół-
głoski miękkie, a więc ich artykulacja spotka się z podobną w pewnej części artyku-
lacją i, to pochłoną one tę część wspólną artykulacji z i. Ruch artykulacyjny grzbietu 
i przodu języka w przedniej części jamy ustnej dla i ulega w ten sposób znacznemu 
osłabieniu, przez co realizuje się zamiast niego pierwotnie uboczny ruch tyłu języka 
ku podniebieniu miękkiemu. W ten sposób samogłoska u przechodzi w i po spółgłos-
kach miękkich.

Według H. Konecznej niewiele można przytoczyć przykładów na przejście u w i245 
w staropolszczyźnie, wśród nich jednakże litość, litościwy, Zbylitów i derywaty, Ino-
worocław – dawniej Junowłodzisław. Są to jednak, według autorki, fakty sporadycz-
ne, a w przypadku słowa litość i jego pochodnych mają uzasadnienie we wpływie 
języka czeskiego. „Na ogół należy stwierdzić, że palatalizacja samogłosek tylnych 
jest o wiele bardziej charakterystyczna dla języka czeskiego niż dla polskiego, nieco 
większą rolę odegrała w dialektach północnej Polski”246. 

Małopolskie roty sądowe dają następujący obraz tego zjawiska:
U po l:
ludze Hube 52, w Lubochowye Stppp8 10261, liyvdze Stppp8 10739, w Lubochowÿe 
Ulan 28, Klichna (zapis niepewny) Ulan 37, liyvdze Ulan 49, Slucanowicze (zapis 
niepewny) Stppp2 3069, ludzey Stppp2 3080, besliczski (besluzkj)247 Stppp2 3085, 
ludzmi Sand 668, luczmi Sand 828, Lubczą Sand 899, Lunak Sand 1007, do Lubanyey 
Sand 1066, Luba Chęc 19, lvczewneÿ (ludewneÿ)248 Rad 46, Luthek Rad 47, ludze Rad 
60, ludzy Rad 86. 
U po innych spółgłoskach miękkich: 
w Jurzicouicz Hube 4, szupi (zapis niepewny) Stppp8 9996, schibenicze Perz/KarII 
12, schurzi (zapis niepewny) Ulan 25, szurza (zapis niepewny) Stppp2 3215, Gorzu-
yow Sand 900, Dchurza (zapis niepewny) Sand 1060.

243 Por. Z. Stieber, Zarys gramatyki porównawczej języków słowiańskich, Warszawa 1979, s. 60.
244 Por. Z. Klemensiewicz, T. Lehr-Spławiński, S. Urbańczyk, Gramatyka historyczna języka pol-

skiego, s. 101–102. 
245 Por. H. Koneczna, dz.cyt., s. 64. 
246 Tamże, s. 65. 
247 Taki podwójny, a więc niepewny zapis pojawił się w podanym obok leksemu zbiorze, stąd przy-

toczenie dwóch form.
248 Jak wyżej. 
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Dominujące w tym zestawieniu formy Miejscownika rzeczowników na *-ьje po-
kazują, że omawiane przejście u w i po spółgłoskach miękkich nie objęło samogłoski u 
w końcówce tego przypadka, choć warunki fonetyczne temu sprzyjały. Budzi wąt-
pliwość tylko jeden zapis, mianowicie kusgedznj Rad 40, który mógłby sugerować i 
w końcówce tego wyrazu zamiast pierwotnego u, a zatem być poświadczeniem ana-
lizowanej zmiany. Podobnie rzecz się ma w przypadku leksemu besliczski (besluzkj) 
Stppp2 3085, zapisanego podwójnie przez wydawcę, być może również przez pisa-
rza wskazanej roty. Sugerować to może fakt, że wydawca zapisujący dane zeznanie 
miał świadomość zmiany u w i po l, skoro zapisał -li- obok -lu-. To zatem może 
wskazywać na fakt zachodzenia analizowanej zmiany w wybranych leksemach, na-
wet jeśli takie w rotach się nie pojawiają lub dotyczą tylko dwóch wymienionych wy-
żej form, wobec jednak pozostałych przykładów (pomijając już formy Miejscownika 
rzeczowników na *-ьje i zapisy niepewne wskazane w nawiasach przy odpowiednich 
leksemach): w Jurzicouicz H4, ludze H52, Lubochowÿe Ulan 28, liyvdze Ulan 49, 
ludzey Stppp7 3080, ludzmi Sand 668, luczmi Sand 828, Lubczą Sand 899, Gorzu-
yow Sand 900, Lunak Sand 1007, do Lubanyey Sand 1066, Luba Chęc 19, lvczewneÿ 
(ludewneÿ)249 Rad 46, Luthek Rad 47, ludze Rad 60, ludzy Rad 86 należy potwierdzić 
wniosek B. Dunaja, iż przejście u w i po spółgłoskach miękkich w języku polskim 
miało charakter marginalny.

4.1.6. Wahania ‘o ║‘e i ‘a ║ ‘e przed T

Problem przegłosu doczekał się już dogłębnej analizy językoznawczej. W wielu pra-
cach poświęconych temu zagadnieniu poruszano kilka jego aspektów: chronologii, 
pozycji, w której dochodziło do przegłosu, wreszcie form nieprzegłoszonych w sta-
ropolszczyźnie, w języku literackim i gwarach. Nie precyzowano natomiast – i to 
podkreślała Halina Kotulska-Skulimowska250 – jego geografi i, więc jej właśnie po-
święciła znaczną część swoich rozważań.

Co do chronologii przegłosu badacze są raczej zgodni – twierdzą, że przegłos ě 
musiał się zacząć przed wiekiem X, według A. Brücknera nawet między VIII a IX, 
zaś dyspalatalizacja e nieco później, bo między wiekiem XI a XII. Podstawą do ta-
kich wniosków stała się geografi a, tzn. fakt, że przegłos ě objął też język połabski, 
zatem musiał nastąpić w dobie wspólnoty Słowian bałtyckich. Świadectwem tego 
tzw. przegłosu lechickiego są ponadto wyrazy typu ofi era/ofi ara, czyli zapożyczenia 
z języka czeskiego. Dyspalatalizacja ta musiała zatem działać jeszcze po przyjęciu 
chrześcijaństwa, co dotyczy również zmiany e w o po dokonaniu się przestawki tert 
> tret. Tylko Henryk Ułaszyn twierdził, że oba przegłosy działały jednocześnie251, co 
zresztą zostało – jak już zaznaczyłam powyżej – odrzucone przez językoznawców. 

249 Taki podwójny, a więc niepewny zapis pojawił się w podanym obok leksemu zbiorze, stąd przy-
toczenie dwóch form.

250 Por. H. Kotulska–Skulimowska, Brak przegłosu *e w wyrazach typu wiesło, mietła..., „Język 
Polski” 1957, t. 37, z. 5, s. 322. 

251 Por. H. Ułaszyn, Über die Entpalatalisierung der urslav. e-Laute im Polnischen, Leipzig 1905, 
s. 92 [za:] H. Kotulska–Skulimowska, dz.cyt., s. 323. 
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J. Łoś np. przytaczał kontrargument w postaci częstotliwości wyrównań w zakresie 
ě/‘a i e/‘o, wyższej w przypadku przegłosu polskiego. Jednocześnie jednak B. Dunaj 
podkreślał, że „nie ma wystarczających dowodów dla na ogół przyjętej tezy, że zja-
wisko to miało miejsce przed wiekiem X”252. 

Warunki, w jakich dochodziło do przegłosu, są natomiast określone dość jed-
noznacznie – przed spółgłoskami przedniojęzykowymi twardymi: t, d, s, z, n, ł, r. 
„Przed wszelkimi innymi spółgłoskami, jak również w wygłosie, pozostaje e, więc 
(...) przed spółgłoskami przedniojęzykowymi miękkimi lub stwardniałymi, a także 
przed wargowymi i tylnojęzykowymi”253. J. Łoś określa również warunki, w których 
nie dochodziło do omawianej zmiany. Są to m.in. przykłady, w których, owszem, 
występuje spółgłoska przedniojęzykowozębowa twarda, ale spółgłoska ta stwardnia-
ła po zniknięciu ь przed następującą przedniojęzykową, jak np. w wyrazach pletnia 
*(plětьnja), biedny (*bědьn-) czy bierny (*berьn-). „Normalnie też nie zachodziła 
wymiana samogłoski e, gdy następowała po niej spółgłoska, oddzielona przez inną 
spółgłoskę od następującej potem samogłoski miękkiej, np. siedlisko”254. J. Łoś pod-
kreśla, i to istotne z punktu widzenia problematyki niniejszego rozdziału, że nie mógł 
się w języku długo utrzymać stan, który ściśle odpowiadał zasadzie przegłosu, gdyż 
w języku wciąż dokonywały się różnorodne nowe procesy, które ów stan zmodyfi ko-
wały. Tym procesem jest m.in. wyrównanie brzmieniowe e pochodzącego z dawnego 
ě i e – z pierwotnego e. Skoro natomiast początkowo tylko e z dawnego ě alternowało 
z ‘a, e z pierwotnego e z ‘o, zaś e z ь lub z i przed r nie podlegało alternacji, a doszło 
do wyrównań brzmieniowych w tym zakresie, w takim razie mogło dochodzić rów-
nież do alternacji fałszywych, niedyktowanych przez stan dawniejszy lub nie docho-
dzić do wymiany tam, gdzie dyktowały ją warunki fonetyczne255. Do tego typu zmian 
dołączają kolejne czynniki, m.in. fakt, że wiele dawnych spółgłosek miękkich uległo 
stwardnieniu, powstały zatem warunki do przeprowadzenia przegłosu, ale wówczas 
już proces ten stracił swoją żywotność, ponadto zjawisko wyrównań analogicznych, 
jak w przykładzie żenie : żonie, częstsze nawet w gwarach niż w języku literackim. 
J. Łoś odwołuje się również do tłumaczeń Friedricha Lorentza w sprawie braku 
przegłosu w wyrazach typu kobieta, w którym e ścieśnione wskazuje na pierwotną 
długość samogłoski e w sylabie otwartej. Według Lorentza bowiem *ě alternowało 
z -‘a tylko wówczas, jeżeli pochodziło z prae. ē, jeżeli natomiast z dwugłoski oj 
lub aj, wówczas do alternacji z -‘a dochodziło tylko w zgłosce długiej zamkniętej 
i krótkiej otwartej; w zgłosce długiej otwartej natomiast pozostawało e256. Brandt 
natomiast uogólnia jeszcze te wnioski, twierdząc, że tylko e krótkie z dawnego *ě 
alternowało z -‘a257.

252 B. Dunaj, Język polski najstarszej doby piśmiennej..., s. 75. 
253 J. Łoś, dz.cyt. s. 33. 
254 J. Łoś, dz.cyt., s. 34. 
255 Por. tamże, s. 36. 
256 Por. F. Lorentz, Das gegenseitige Verhältnis der sogenannten Lechischen Sprachen [za:] J. Łoś, 

dz.cyt., s. 37. 
257 Por. Brandt, Sbornik statiej dla Fortunatowa [za:] J. Łoś, dz.cyt., s. 37.
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J. Łoś podaje dość szczegółowo przypadki nieprawidłowej wokalizacji ‘o:
a)  ‘o przed spółgłoską przedniojęzykową miękką lub stwardniałą, np. alżbiocin, 

przypowieszczonie itd. (tu wyrównania form w siole, na siodle, w miodzie, 
żonie, o wiośle, o wiośnie itd.);

b)  ‘o przed spółgłoską nieprzedniojęzykową, np. macocha, świokra itd., zwłasz-
cza przed wargową, np. poziom, poziomki itd.;

c)  ‘ o z ‘e na miejscu prasł. ь, np. dzionek (tu analogia: nieś//niosę a wieś//wioska);
d)  ‘o zamiast ‘a jako wynik zrównania prasł. ě i e, np. obiotowali, sionka itd.; 

czasem odwrotnie ‘a zamiast ‘o lub e, np. śmiatanka;
e)  wyrównanie końcówek deklinacyjnych Celownika l. mn. -om zamiast -em 

w deklinacjach z miękkimi tematami, np. ludziom, końcom itd.;
f)  w pierwszej części wyrazów złożonych, np. Wyszogród, kościotrup itd. pod 

wpływem analogii do Starogród, Wielopole itd.;
g)  w przyrostku ow zamiast ew (o tym w osobnym rozdziale niniejszej pracy)258;
h)  wahania ponadto w zapożyczeniach.
S. Rospond uznaje wyrównania analogiczne za główny czynnik doprowadzający 

do odstępstw od przegłosu. Tłumaczy ponadto brak przegłosu w przyimkach typu 
przed, przez, bez faktem, iż są to proklityki i jako takie opierają się o następny wyraz, 
który mógł się przecież zaczynać od spółgłoski miękkiej. W takiej pozycji nie do-
chodziło zatem do przegłosu i te formy nieprzegłoszone doprowadziły do wyrównań 
w obrębie tego typu przyimków259. 

B. Dunaj twierdzi, że w zabytkach z XII i XIII wieku dyspalatalizacja e i ě jest 
przeprowadzona konsekwentnie, choć trafi ają się formy z e zamiast spodziewanego 
o lub a, jednak tylko sporadycznie. E pojawia się jedynie często w derywatach imienia 
Piotr, a to pod wpływem postaci łacińskiej Petrus. Jeszcze rzadsze są przykłady dla 
o w miejsce e (B. Dunaj odnajduje jedynie zapis co∫tolez = Kościelec) czy e w miej-
sce a, tylko po l. Źródeł owych nieprawidłowości autor dopatruje się we wpływach 
niemieckich i czeskich, a także w rodzimych wyrównaniach analogicznych w obrębie 
tematu260. J. Rozwadowski poszerza nieco zakres owych czynników, wskazując rów-
nież m.in. na uzależnienia akcentowe, na pozycję po labialnych i na poprzedzające e 
spółgłoski wargowe, nie wykluczając zresztą wyrównań analogicznych261. 

Nieprzegłoszonym *e i *ě swoje artykuły poświęcili również wspomniana już 
H. Kotulska-Skulimowska oraz K. Dejna i Zofi a Klimajówna. Pierwsza autorka 
odwołuje się do współczesnego materiału gwarowego i szczegółowo rozważa brak 
przegłosu w wyrazach: wiesna, wiesło, biedro i mietła, czyli tych, w których e pocho-
dzi z ps. *e. Częstotliwość jednak tych słów nie jest jednakowa. Najczęściej w ana-
lizowanym przez autorkę materiale pojawiała się forma mietła jako – należy podkre-
ślić – wyłączna, bez obocznej postaci miotła. Przyczyną takiego stanu są zapewne 
wyrównania do form czasownikowych: mieciesz, miecie itd. Drugim co do liczebno-

258 Por. J. Łoś, dz.cyt., s. 45–48. 
259 Por. S. Rospond, Gramatyka historyczna..., dz.cyt., s. 79–80. 
260 Por. B. Dunaj, Język polski najstarszej doby piśmiennej..., dz.cyt., s. 75. 
261 Por. J. Rozwadowski, Historyczna fonetyka, czyli głosownia języka polskiego [w:] Wybór pism,  

Warszawa 1959, t. 1, s. 372–374. 
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ści wyrazem spośród podanych powyżej jest biedro, które pojawia się już obocznie 
biedro/biodro, a to pod wpływem częstej w Miejscowniku formy w biedrze. Najrzad-
sze zaś wyrazy to wiesna i wiesło, dla których już nie sposób znaleźć analogii, a to 
ze względu na fakt, że formy lokatywne wieśle i wieśnie są bardzo rzadkie. Autorka 
wspomina również przy okazji o innym wyrazie, również w postaciach obocznych, 
wietek//wiotek, czyli księżyc w pełni. „Za obszar, gdzie przegłos nie został w ogóle 
przeprowadzony, uznać trzeba teren objęty zasięgiem wyrazów wiesna i wiesło (wie-
tek), zaś rozszerzenie zasięgu mietły i biedra zawdzięcza swe powstanie działaniu 
analogii”262. Brak przegłosu *e notuje się w Małopolsce, zaś przegłos *ě nie dokonał 
się na obszarze Mazowsza, Warmii i Mazur (wietrak, zamietać, opowiedać). 

H. Kotulska-Skulimowska zestawia materiał historyczny z dzisiejszą geografi ą 
gwarową. Co zaskakujące, stwierdza rozbieżność między nimi, polegającą na tym, że 
w materiale z XIV–XVI wieku przeważają formy przegłoszone, brak przegłosu noto-
wany jest tylko sporadycznie, podczas gdy dziś formy z brakiem przegłosu występują 
dość jednolicie w Małopolsce i na terenach przyległych: Śląsku, ziemi wieluńskiej, 
w Sieradzkiem, Łęczyckiem, południowo-wschodnich obszarach Wielkopolski, czę-
ści Kujaw i lewobrzeżnym Mazowszu263. Tłumaczy ten stan faktem, że brak przegłosu 
był pierwotną cechą Małopolski (poza tym obszarem wpływ analogii), fakt natomiast, 
że źródła go nie notują, uznaje za wynik działania pewnej normy językowej w sta-
ropolszczyźnie, polegającej na tym, że na wzór Wielkopolski formy z przegłosem 
uznawano za lepsze. „Z Wielkopolski się wywodzący sposób wyrażania uchodził 
w Małopolsce wtedy za lepszy i godny naśladowania, a więc (...) miał przewagę w ży-
wym narzeczu kulturalnym”264. Dodatkowym uzasadnieniem tego stanu jest fakt, że 
współcześnie brak przegłosu utrzymał się w niewielu wyrazach, zawsze po wargowej, 
co przemawia za starością form: piełun, wiesna, wiesło, mietła i biedro. 

Głos w dyskusji o wahaniach oboczności będących wynikiem przegłosu zabrał 
również K. Dejna w artykule zatytułowanym Wyrównania oboczności ‘o : ‘e oraz 
‘a : ‘e w gwarach polskich265. Autor ten odniósł się do wniosków H. Kotulskiej-
-Skulimowskiej, jego wątpliwości jednak budziły teza, iż przegłos nie zachodził po 
wargowych (skoro nie zachodził również w wyrazach dzieło, lezę, podnieta), a także 
przeniesienie dzisiejszego stanu gwarowego do wieków wcześniejszych. Odrzuca 
również hipotezę J. Rozwadowskiego o braku przegłosu, uważa natomiast za słuszny 
i dający się uzasadnić wniosek tego autora o cofnięciu się dyspalatalizacji. Nurtuje 
także K. Dejnę pytanie, które postawiła H. Kotulska-Skulimowska na końcu swojego 
artykułu: dlaczego w Małopolsce opór przegłosowi stawiało *e, zaś na Mazowszu *ě, 
„z tym że zagadnienie to określa jako brak przegłoszonych kontynuantów psł. *e i *ě, 
a nie jako brak przegłosu”266. Tłumaczy ów fakt dialektycznymi różnicami w zakre-

262 H. Kotulska-Skulimowska, Brak przegłosu *e w wyrazach typu wiesło, mietła..., „Język Polski” 
1957, t. XXXVII, z. 5, s. 325. 

263 Por. tamże, s. 325. 
264 Tamże, s. 329. 
265 Zob. K. Dejna, Wyrównania oboczności ‘o : ‘e oraz ‘a : ‘e w gwarach polskich, „Język Polski” 

1962, t. XLII, z. 3, s. 188–191. 
266 Tamże, s. 189. 
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sie systemu wokalicznego, odrębnością pod tym względem dialektu mazowieckie-
go, a jeszcze ściślej rzecz ujmując – przesunięciem artykulacji o ku e na obszarze 
pozamazowieckim (w celu zapobieżenia zrównaniu o z ö; o realizowane przez oe, 
stąd brak oboczności mietła//mietle), a zbliżenie a ku e na Mazowszu i w gwarach 
pozostających pod jego wpływem (cechą fonologiczną a na Mazowszu było przed-
nie położenie warg podczas artykulacji, zatem realizacja ae; dodatkowe przesunięcie 
ku przodowi dla utrzymania różnicy między kontynuantami stpol. ă i ā; formy typu 
zamietać). Wyrównanie tych oboczności było ponadto spowodowane faktem, że nie 
spełniały one funkcji znaczeniotwórczej, a „im mniejsze stawało się zróżnicowanie 
artykulacyjne alternujących głosek”267, tym tendencja do niwelacji oboczności była 
wyraźniejsza. 

W Jeszcze w sprawie tzw. nieprzegłoszonego *e, *ě w wyrazach gwarowych zabie-
ra głos Z. Klimajówna268. Odnosi się szczególnie do uwagi H. Kotulskiej-Skulimow-
skiej, iż przegłos nie dokonał się po spółgłoskach wargowych. Zaprzeczeniem tej 
tezy mają być następujące wyrazy: wielokrotnie przez autorkę wynotowana siestra 
z e nieprzegłoszonym nie po wargowej, ponadto podobnie: siedło (siodło) i derywaty, 
ciesać (ciosać) i derywaty. Wyrazy z nieprzegłoszonym e nie po wargowej są równie 
częste jak te po wargowej (dodatkowo obszar ich występowania się pokrywa), a te 
ostatnie, wśród nich m.in. biedro, mietła, piełon, pieron, wiesło, wiesna, wietek, au-
torka tłumaczy analogią, wbrew np. wnioskom H. Kotulskiej-Skulimowskiej co do 
wyrazów wiesło i wiesna. Odnosi się ponadto do przykładów z nieprzegłoszonym *ě, 
które uważano za typowo mazowieckie. Na podstawie jednak map Małego atlasu 
gwar polskich Z. Klimajówna stwierdza ich występowanie również na południu Pol-
ski, w tym także w Małopolsce. Co więcej, dodaje, że skoro taki jest stan współczes-
ny, to dawniej rozkład form z nieprzegłoszonym *ě musiał być większy. Wszystkie te 
spostrzeżenia i analizy prowadzą autorkę do następujących wniosków: 

1)  Brak przegłosu nie ogranicza się tylko do pozycji po spółgłoskach wargowych.
2)  Brak przegłosu we współczesnych wyrazach gwarowych, zwłaszcza po war-

gowych, nie może być reliktem przeszłości.
3)  Obecność form nieprzegłoszonych tłumaczyć należy wyrównaniami analo-

gicznymi, przeprowadzanymi niegdyś na znacznym obszarze Polski, później 
niwelowanymi.

4)  Skutki analogii są dziś widoczne zwłaszcza na Mazowszu (ogólna dążność 
w tej gwarze do zastępowania ‘a przez ‘e); w gwarach południowopolskich 
zaś artykulacja o zbliżona do e, co wzmacnia proces zastępowania ‘o przez ‘e 
spowodowany analogią (powtórzenie opinii K. Dejny)269. 

W małopolskich rotach sądowych dyspalatalizacja e i ě jest przeprowadzona kon-
sekwentnie, o czym przekonują wybrane formy: przinosla Hube 29, wyano 31, wi-
jezon 52, wijozl 56, wdzal Perz/KarI 26, dzalo Stppp8 8758, wodl 9486, zastawyona 
9739, szonø 10157, potymyasti 10685, czothcze Ulan 21, pyothr 51, sostry Stppp 

267 Tamże, s. 191. 
268 Zob. Z. Klimajówna, Jeszcze w sprawie tzw. nieprzegłoszonego *e, *ě w wyrazach gwarowych, 

„Język Polski” 1964, t. XLIV, z. 4, s. 243–248. 
269 Por. Z. Klimajówna, dz.cyt., s. 248. 
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2944, sostri 2944, zona 2963, zoni 3114, zoną Sand 1026, gemoly Chęc 8 itd. Waha-
nia w zakresie alternacji ‘o ║ ‘e i ‘a ║ ‘e trafi ają się sporadycznie. Hube notuje formę 
Miejscownika nazwy miejscowej Jedlcza w postaci wiedlczy. W tym przypadku brak 
wymiany e tłumaczy się faktem, że po spółgłosce przedniojęzykowozębowej twardej d 
występuje zbitka z miękkością spółgłosek i samogłoski, co pozostaje w zgodzie 
z rozważaniami J. Łosia, iż „nie zachodziła wymiana samogłoski e, gdy następo-
wała po niej spółgłoska, oddzielona przez inną spółgłoskę od następującej potem 
samogłoski miękkiej”270. Powyższy przykład zatem nie jest odchyleniem od normy 
przegłosowej, warunki fonetyczne bowiem nie pozwalały na przeprowadzenie depa-
latalizacji e. Podobnie rzecz interpretować można w przypadku zapisów derywatów 
słowa siostra, mianowicie sestrenicza Stppp2 2944, sestrenecz 2944. Ponadto w ro-
tach sandomierskich raz wystąpiła forma ewidentnie nieprzegłoszona: szesstrą Sand 
876. Według Z. Klimajówny wyrazy te są dowodem na działanie analogii, wyrów-
nywanie form. Na wyraz siestra według tej autorki mogły oddziaływać Celownik 
i Miejscownik (choć według H. Kotulskiej-Skulimowskiej z kolei rzadkość używa-
nia tych form wyklucza analogię271), wzmacniane dodatkowo przez derywaty właśnie 
sietrzenica i siestrzeniec272. 

Wahania w formach Alszbetha Sand 854, Elzbyetha Sand 1011, Elsbyeta Stppp2 
2972 i alżbiocin/ walżboczinu Perz/KarII 28 są rezultatem adaptacji formy zapoży-
czonej w języku polskim. Forma alżbiocin sugeruje, że imię Elżbieta mogło pojawić 
się też w postaci Alżbiota, czyli z przeprowadzonym przegłosem. Forma alżbiocin 
jest wynikiem analogii do Alżbiota. 

Leksem kmoth Stppp8 10688 jest przykładem poświadczającym przegłos po spół-
głosce wargowej, choć H. Koneczna pisała, iż w większości wyrazów bez przegło-
su „poprzedzająca spółgłoska jest wargowa, a jej palatalność wyraża się przez ruch 
środka języka ku praepalatum, taki właśnie, jaki wykonujemy przy wymawianiu j. 
Możliwe więc, że opóźniająca się w wymowie wargowej spółgłoski jota wpływa-
ła wtórnie na uprzednienie samogłoski”273. Wprawdzie etymologia słowa kmieć < 
*kъmetь wskazuje na to, że nie było w tej formie warunków do przeprowadzenia 
przegłosu, jednakże według A. Brücknera, który notuje obok formy kmieć inne: 
kmiotek, kmiotówna, kmiotowic, słowo to zaczerpnięte zostało z łaciny: comites (co-
mes), coměte(m)274. Według zaś A. Bańkowskiego do rodzimej formy *kъmetь doda-
no łacińską końcówkę -o, -onis275. Taka etymologia zatem może tłumaczyć pojawie-
nie się formy przegłoszonej kmoth. Można ją również interpretować jako derywat 
słowa kmiotek. Poza nią jednak małopolskie roty sądowe konsekwentnie notują po-
staci kmieć, kmiecie, kmiecia, kmieciowi itd. W rotach radomskich i sandomierskich 
jednak pojawiła się jeszcze forma kmethom – Rad 9, Sand 750. Taka postać grafi czna 

270 J. Łoś, dz.cyt., s. 34. 
271 Por. H. Kotulska-Skulimowska, dz.cyt., s. 325. 
272 Por. Z. Klimajówna, dz.cyt., s. 245. 
273 H. Koneczna, dz.cyt., s. 53. 
274 Por. A. Brückner, Słownik etymologiczny języka polskiego, Warszawa 1970, s. 239. 
275 A. Bańkowski, Etymologiczny słownik języka polskiego, t. 1–2, Warszawa 2000. 



99Charakterystyka fonetyczna małopolskich rot sądowych

wskazuje na warunki do przeprowadzenia przegłosu, do którego jednak nie doszło 
być może pod wpływem analogii do częstszej formy kmieć : kmethom. 

Analogii jednak opierał się w małopolskich rotach sądowych wyraz chyba naj-
częściej podawany przez historyków języka jako jej przykład, mianowicie leksem 
żona w Celowniku i Miejscowniku – w rotach formy: szenye Stppp8 9859, po szenye 
Sand 1434 obok form z przegłosem, które miały oddziaływać na poprzednie: szonø 
Stppp8 10157, zona Stppp2 2963, zoni 3114, zoni Sand 865, zoną 1026, zony Rad 59. 

Odstępstwem od przegłosu w rocie wydanej przez Hubego pod numerem 71 jest 
forma wedl (wiódł). Ona z kolei stanowi dowód na działanie wyrównywania analo-
gicznego do innych form osobowych typu wiedzie, wiedli i podstawowej formy bez-
okolicznika wieść. H. Koneczna jednak uznaje tego typu przykłady za prawidłowe, 
a to ze względu na fakt, że duża palatalność spółgłoski półotwartej wpływa na po-
przedzającą przedniojęzykową, powodując również pewien stopień jej palatalności 
i niwelując warunki do przeprowadzenia przegłosu276. 

4.1.7. Końcówka -ej

S. Rospond w Gramatyce historycznej języka polskiego pisze o występowaniu koń-
cówki -ej w przypadkach Dopełniacza, Celownika i Miejscownika liczby pojedynczej 
rzeczowników żeńskich oraz Dopełniacza deklinacji zaimków i przymiotników277. 

Pierwotną końcówką w Dopełniaczu l. poj. deklinacji zaimkowo-przymiotniko-
wej było é powstałe w wyniku kontrakcji. Według S. Rosponda to wyrównanie ana-
logiczne spowodowało zapanowanie w tym przypadku ostatecznie od XVI wieku 
końcówki -ej, było to jednak wyrównanie w obrębie jednej deklinacji, mianowicie 
do Celownika i Miejscownika liczby pojedynczej, w których było normalne -ej < 
-eji. Dochodziło również według tego autora do wyrównania odwrotnego, pod wpły-
wem bowiem Dopełniacza końcówka -e pojawiała się w Celowniku i Miejscowni-
ku. „Używane były zatem obie formy: -e//-ej. Zwyciężyła ostatecznie wyrazistsza 
końcówka -ej, tym bardziej że ē (długie) zbliżało się w wymowie do -ej (w gwarach 
południowego Śląska i południowej Małopolski: Dopełniacz – s te drugie strony; Ce-
lownik, Miejscownik – ty drugi babie)278. Działał tu zatem jako dodatkowy czynnik 
fonetyczny, skoro mowa o zbliżeniu w wymowie.

Końcówka -ej – w deklinacji rzeczownikowej – miała według S. Rosponda cha-
rakter sporadyczny i pojawiała się przelotnie w zabytkach z XIV–XV wieku oraz 
u niektórych pisarzy z XVI i XVII wieku, jak np. wolej, duszej, strożej. Jej pojawie-
nie się we wspomnianych przypadkach deklinacji rzeczowników Rospond tłumaczy 
wyrównaniem analogicznym do deklinacji przymiotnika:

D.  l. poj. dobrej ziemi > dobrej ziemiej
C.  l. poj. dobrej ziemi > dobrej ziemiej
Msc.  l. poj. dobrej ziemi > dobrej ziemiej

276 Por. H. Koneczna, dz.cyt., s. 57. 
277 Por. S. Rospond, Gramatyka historyczna..., dz.cyt., s. 288.
278 Tamże, s. 261–262.
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Decydującą rolę czynnika fl eksyjnego w upowszechnianiu się końcówki -ej we 
wspomnianych przypadkach potwierdzili również J. Łoś, J. Baudouin de Courtenay, 
H. Gaertner, M. Łukowicz i Z. Klemensiewicz279, nie zgadzali się z nią natomiast 
– a przynajmniej odbierali jej kluczowe znaczenie – J. Rozwadowski i W. Kurasz-
kiewicz. Pierwszy z wymienionych badaczy twierdził, że é było realizowane jako 
dyftong ze zwężeniem w końcowej fazie artykulacji280, co wykazała również I. Baje-
rowa281, W. Kuraszkiewicz zaś pisał, że „dyftong rozwinięty z e długiego był podob-
ny w swej jakości do dyftongu rozwiniętego z o długiego, tj. był opadającym i̯ė282, 
podkreślił jednakże, iż „ściślejsze określenie jakości tego staropolskiego dyftongu 
chyba zawsze pozostanie w sferze hipotez”283. 

A. Kowalska, przeanalizowawszy wpierw dzieje rzeczownikowej końcówki -ej, 
potwierdziła również tezę o jej fonetycznym pochodzeniu. Czynnikiem wprowadza-
jącym końcówkę -ej we wspomnianych kategoriach morfologicznych była – według 
tej autorki – dwufazowa lekko dyftongiczna wymowa -ē (jak -ei̯). „Fonetyczne po-
dobieństwo tej końcówki do przymiotnikowej końcówki Cel. i Msc. -ej oraz brak 
w Dop. l. poj. odmiany przymiotnikowej końcówki konkurencyjnej sprawiły, że roz-
wój nowej końcówki był w przymiotnikach szybszy i bardziej konsekwentny niż 
w rzeczownikach”284. Odmianą zaimkowo-przymiotnikową zaś zajęła się szczegóło-
wo B. Lindertówna, określając występowanie końcówki -e i -ej na poszczególnych 
obszarach Polski285, i to jej badania staną się dla mnie podstawą rozważań porów-
nawczych.

Materiał z rot przedstawia się następująco (według kolejnych kategorii morfolo-
gicznych):

1. Dopełniacz:
a) Przymiotniki:
conuentskey Stppp2 2874, rodzoney Stppp2 2944, slubney Stppp2 2944, rodzoni 
Stppp2 2944, rodzonej Stppp2 2944, Wilkouiczskiej Stppp2 2946, Cracowskey 
Stppp2 3210, Zclwowey Stppp2 3234, byskupey Sand 1006, wywedzoney Sand 
1006, Dambiezey Sand 1039, Gawrzialowey Sand 1039, Mlodzowsky Sand 1091, 

279 Por. kolejno: J. Łoś, Gramatyka..., cz. III, s. 104; J. Baudouin de Courtenay, Kilka wypadków dzia-
łania analogii w deklinacji polskiej [w:] Szkice językoznawcze, Warszawa 1904, s. 192–198; H. Gaert-
ner, Deklinacja rzeczowników na -a, -ja, -i w języku polskim do końca XVI wieku, „Sprawozdania z Czyn-
ności i Posiedzeń PAU”, t. XXXI, 1926, s. 8–15; M. Łukowicz, Deklinacja i koniugacja w dziele M. Reja 
„Apocalypsis”, „Sprawozdania Komisji Językowej Akademii Umiejętności” 1894, t. V, s. 7; Z. Klemen-
siewicz, Gramatyka historyczna..., s. 288. 

280 Por. J. Rozwadowski, Gramatyka..., s. 149. 
281 Por. I. Bajerowa, Polski język ogólny XIX wieku..., t. I, s. 186. 
282 W. Kuraszkiewicz, O wymowie polskiego e długiego w XIV–XV wieku [w:] tenże, Polski język 

literacki, s. 425. 
283 Tamże. 
284 A. Kowalska, Końcówka -ej w odmianie rzeczowników rodzaju żeńskiego w języku polskim, „Pra-

ce Naukowe UŚ. Prace Językoznawcze” 1973, t. 35, s. 74. 
285 Por. B. Lindertówna, Końcówka gen.-dat.-loc. sg. -e i -ej w odmianie zaimkowo-przymiotnikowej 

rodzaju żeńskiego, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” Warszawa 1957, t. II, s. 139–182. 
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Mycolayowy Sand 1085, pawlowey Chęc 14, partowey Chęc 18, grzegorzowey 
Chęc 33, krwawey Chęc 35.

b) Zaimki:
geij Hube 1, gey Hube 1, teij Hube 8, snyey Hube 36, jeij Hube 44, jeij Hube 46, 
jeij Hube 52, jeij Hube 52, swe Perz/KarI 12, gey Perz/KarI 13, ge Perz/KarI 14, 
ye Perz/KarI 14, sswey Stppp8 9735, yey Perz/KarII 5, sswey Ulan 10, yey Ulan 
60, yey Ulan 76, tey Stppp2 3239, tey Stppp2 3240, gey Sand 855, tey Sand 875, 
they Sand 1006, they Sand 1006, gey Sand 1013, czyegyey Sand 1022, they Sand 
1028, they Sand 1065, yey Sand 1084, they Sand 1092, gey Chęc 5, tey Chęc 25, 
tey Chęc 30, gey Chęc 33, mey Chęc 21, yey Rad 12, they Rad 46, gey Rad 47, yey 
Rad 69, ye Rad 69, ye Rad 96, gey Rad 82.

Dane liczbowe dotyczące użycia odpowiednich końcówek w Dopełniaczu liczby 
pojedynczej przymiotników i zaimków przedstawia tabela 30a.

Tabela 30a. Końcówki przymiotników i zaimków w Dopełniaczu liczby pojedynczej 

-e -ej inne
Przymiotniki – 15

88,2%
-i/-y 2
11,8%

Zaimki 5
12,2%

36
87,8%

–

Warto zestawić te dane z obliczeniami dla rzeczowników (tabela 30b).

Tabela 30b. Końcówki rzeczowników w Dopełniaczu liczby pojedynczej

-e -ej inne
Przymiotniki – 15

88,2%
-i/-y 2
11,8%

Zaimki 5
12,2%

36
87,8%

–

Rzeczowniki 12
29,3%

14
34,2%

-i
15

36,6%

Dane w tabelach 30a i 30b potwierdzają wniosek A. Kowalskiej, iż „roz-
wój nowej końcówki był w przymiotnikach szybszy i bardziej konsekwentny niż 
w rzeczownikach”286. Można uzupełnić to stwierdzenie wnioskiem kolejnym, iż 
równie szybko rozwój ten postępował w zaimkach, a poświadczają to formy lekse-
mów: ona, ta, czyja, swa, ma. 

286 A. Kowalska, dz.cyt., s. 74. 
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Warto zwrócić uwagę na formy kilku przymiotników: rodzoni Stppp2 2944, Mlo-
dzowsky Sand 1091 i zestawić je z odpowiadającymi im rzeczownikami z właściwych 
rot: sostri rodzoni Stppp2 2944, Mlodzowsky Sand 1091. Końcówka -i w Dopełnia-
czu liczby pojedynczej przymiotników jest wynikiem wyrównania analogicznego do 
formy rzeczownika tego przypadka, wyrównania – można powiedzieć – odwrotnego 
w stosunku do zauważanego przez badaczy, m.in. S. Rosponda, wyrównania deklina-
cji rzeczownikowej do przymiotnikowej:

Dopełniacz liczby pojedynczej dobrej ziemi > dobrej ziemiej287 (błędna forma po-
dana przez S. Rosponda: dobrej ziemi zamiast dobrej ziemie), a przykład z rot: sostri 
rodzoni, zatem wyrównanie deklinacji przymiotnikowej do rzeczownikowej.

Podział zaimków i przymiotników w Dopełniaczu zgodnie z kierunkiem rozwa-
żań przyjętym przez B. Lindertównę we wspominanym już artykule Końcówka 
gen.-dat.-loc. sg. -e i -ej w odmianie zaimkowo-przymiotnikowej rodzaju żeńskiego.

1.  Prasłowiańskie końcówki Dopełniacza l. poj. *-ějě // *-yjě
A.  Formy nieściągnięte
 1 przykład: czyegyey Sand 1022.
B.  Formy z tematami miękkimi przed końcówką -ej
 conuentskey Stppp2 2874, Wilkouiczskiej Stppp2 2946, Cracowskey 

Stppp2 3210, byskupey Sand 1006, Dambiezey Sand 1039, snyey Hube 36, 
czyegyey Sand 1022.

Jak napisała B. Lindertówna, „odziedziczone z języka prasłowiańskiego formy 
gen. sg. odmiany złożonej przymiotników rodzaju żeńskiego (...) powinny mieć w ję-
zyku polskim tematy twarde, natomiast formy dat.-loc. sg. (...) tematy miękkie”288. 
W związku z podanymi powyżej przykładami należy stwierdzić, że miękkość tematu 
z Celownika i Miejscownika przeniesiono drogą analogii na Dopełniacz.

C.  Dopełniacz l. poj. z końcówką -ej: conuentskey Stppp2 2874, rodzoney 
Stppp2 2944, slubney Stppp2 2944, rodzonej Stppp2 2944, Wilkouiczskiej 
Stppp2 2946, Cracowskey Stppp2 3210, Zclwowey Stppp2 3234, byskupey 
Sand 1006, wywedzoney Sand 1006, Dambiezey Sand 1039, Gawrzialowey 
Sand 1039, pawlowey Chęc 14, partowey Chęc 18, grzegorzowey Chęc 33, 
krwawey Chęc 35

geij Hube 1, gey Hube 1, teij Hube 8, snyey Hube 36, jeij Hube 44, jeij Hube 46, 
jeij Hube 52, jeij Hube 52, gey Perz/KarI 13, sswey Stppp8 9735, yey Perz/KarII 5, 
sswey Ulan 10, yey Ulan 60, yey Ulan 76, tey Stppp2 3239, tey Stppp2 3240, gey Sand 
855, tey Sand 875, they Sand 1006, they Sand 1006, gey Sand 1013, czyegyey Sand 
1022, they Sand 1028, they Sand 1065, yey Sand 1084, they Sand 1092, gey Chęc 5, 
tey Chęc 25, tey Chęc 30, gey Chęc 33, mey Chęc 21, yey Rad 12, they Rad 46, gey 
Rad 47, yey Rad 69, gey Rad 82.

287 Por. strona 1. niniejszego rozdziału. 
288 B. Lindertówna, dz.cyt., s. 147. 
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Przytoczone przykłady potwierdzają wniosek B. Lindertówny, iż „na terenie zie-
mi krakowskiej nastąpiło (...) ujednolicenie końcówek gen. – dat. – loc. sg. Końców-
ka gen. sg. -e zastąpiona została końcówką dat. – loc. sg. -ej”289. 

A jak rzecz się przedstawia w końcówkach wspominanych już wielokrotnie Ce-
lownika i Miejscownika deklinacji zaimkowo-przymiotnikowej? Materiał z rot po-
kazuje następujący stan:

2. Celownik: 
a) Przymiotniki:
Bogufalow∫ke Perz/KarI 6, Luczcow∫ke Perz/KarI 6, poszpolitey Ulan 43, Wilko-
uiczskiej Stppp2 2946, Dambiezey Sand 1039, Gawrzialowey Sand 1039, mar-
twey Chęc 32.
b) Zaimki:
teij Hube 8, neij Hube 47, tey Perz/KarI 23, yey Perz/KarI 27, swey (2 x) Stppp8 
9859, tey Perz/KarII 25, swey Ulan 15, ney Ulan 18, tey (3 x) Ulan 87, gey Stppp2 
2946, 3212, ney Sand 898, yey Sand 1011, gey Chęc 5, mey Chęc 21, jej Rad 82.
W Celowniku liczby pojedynczej przymiotników rodzaju żeńskiego przeważa 

właściwa temu przypadkowi końcówka -ej, choć w dwóch przykładach stwierdzo-
no pojawienie się końcówki -e – w przymiotnikach dzierżawczych: Bogufalow∫ke 
Perz/KarI 6, Luczcow∫ke Perz/KarI 6. Można jednak przypuszczać, że wymienione 
przymiotniki wystąpiły jednak w Miejscowniku, czego nie da się rozstrzygnąć jed-
noznacznie na podstawie roty: (...) e∫z ne orali nicz∫z dzedzine Bogufalows∫ke ale 
Luczcows∫ke. Być może opuszczony został przyimek na, który jednoznacznie wska-
zywałby na Miejscownik. Niemniej jednak, niezależnie od przypadka – Celownika 
i Miejscownika, i tak należy stwierdzić pojawienie się w tych przykładach nowej 
końcówki -e zamiast właściwej -ej. Nie stwierdzono jej natomiast w Celowniku licz-
by pojedynczej rodzaju żeńskiego zaimków. 

3. Miejscownik:
a) Przymiotniki:
dobrowolneij Hube 35, popowskey Stppp8 10685, popowskey Ulan 44, Pasch-
cowe Ulan 66, dobrowolney Sand 822, rodzoney Sand 844, humarley Sand 859, 
Byelskey Sand 900, Pyotrowe Sand 1054, rosuthey Sand 1062, kszazey Chęc 24, 
dobrowolney Rad 28.

b) Zaimki:
geij, gey Hube 1, jeij Hube 46, swoy Stppp8 9859, temey Perz/KarII 16, swoy 
Ulan 15, temey Ulan 78, tey Stppp2 3018, nyey Sand 904, gey Sand 1013, swyeg 
Sand 1434.

289 B. Lindertówna, dz.cyt., s. 149. 
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Podobnie rzecz się przedstawia w przypadku form Miejscownika – w trzech przy-
kładach zanotowano końcówkę -e: Paschcowe Ulan 66, Pyotrowe Sand 1054, a przy-
kłady te to wyłącznie przymiotniki. W żadnej z form Miejscownika liczby pojedyn-
czej rodzaju żeńskiego zaimków nie pojawiła się końcówka -e. 

Swoje rozważania kończy B. Lindertówna wnioskiem istotnym dla rozważań nad 
dystrybucją końcówki -ej w rozdziale poświęconym wokalizmowi na podstawie ma-
łopolskich rot sądowych: 

„Okolicznością sprzyjającą dwukierunkowym wyrównaniom końcówek gen. – dat. – loc. sg. 
mogła być dyftongiczna wymowa -ē zbliżająca się do -ēi̯. Prawdopodobnie na skutek dyfton-
gicznej wymowy końcówki gen. sg. -ē i ścieśnienia artykulacji przed j w języku potocznym, 
pojawiły się (...) formy gen. sg.: thy, mily, formy coraz częstsze tak w gen., jak i w dat. – loc. sg. 
w wieku XV i XVI”. 

Potwierdzeniem tych słów autorki są również przykłady z małopolskich rot sądo-
wych: rodzoni Stppp2 2944, Mlodzowsky Sand 1091, Mycolayowy Sand 1085. 

Przeanalizowawszy występowanie końcówki -ej w Dopełniaczu, Celowniku 
i Miejscowniku liczby pojedynczej deklinacji zaimkowo-przymiotnikowej, przejdę 
kolejno do rozważań nad końcówką -ej w odmianie rzeczowników rodzaju żeńskie-
go, w Dopełniaczu, Celowniku i Miejscowniku. Przedstawię najpierw rozważania na 
ten temat, opierając się na metodzie wspominanej już w niniejszym rozdziale A. Ko-
walskiej, następnie podzielę materiał ze względu na pierwotne deklinacje.

Rzeczowniki żeńskie 
a) Dopełniacz:
Andree Hube 2, racoijmeij Hube 16, paneij Hube 40, paneij Hube 45, Nedomineij 
Hube 52, ∫zmerczi Perz/KarI 12, dzelnicze Stppp8 9659, ssmerczi Stppp8 9735, ss-
merczi Stppp8 9774, czansczi Stppp8 9996, maczerze Stppp8 10155, woli Stppp8 
10280, schinenicze Perz/KarII 12, czansczi Ulan 2, dzelnicze Ulan 8, ssmerczi 
Ulan 10, czansczi Ulan 19, maczerze Ulan 23, woli Ulan 29, maczerze Stppp2 2944, 
suknyey Stppp2 3077, panyey Stppp2 3210, roley Stppp2 3239, scrinye Stppp2 
3240, scrzinye Stppp2 3240, Sstradomey Stppp2 3247, voly Sand 406, Wiszni Sand 
865, roley Sand 1009, swoley Sand 1015, sczyegyey Sand 1022, Szwonniczy Sand 
1047, woley Sand 1048, woley Sand 1048, wsy Sand 1065, Lubanyey Sand 1066, 
szeme Chęc 5, czanladzy Chęc 14, cząsczy Chęc 25, krwe Chęc 30, panye Rad 24.

Układ końcówek dla tej kategorii rzeczowników miękkotematowych przedstawia 
tabela 31.

Tabela 31. Układ końcówek w Dopełniaczu liczby pojedynczej rzeczowników żeńskich miękko-
tematowych

-e -ej -i
12

29,3%
14

34,2%
15

36,6%
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Jak pokazuje tabela 31, w małopolskich rotach sądowych dominuje końcówka -i 
w Dopełniaczu liczby pojedynczej rzeczowników miękkotematowych, nie jest to jed-
nak dominacja wyraźna. Prawie równie często pojawiają się końcówki -ej i -e. Inte-
resująca nas końcówka -ej pojawiła się po raz pierwszy w rocie zapisanej pod datą 
1398. Objęła ponadto następujące rzeczowniki: racoijmeij Hube 16, paneij Hube 40, 
paneij Hube 45, Nedomineij Hube 52, suknyey Stppp2 3077, panyey Stppp2 3210, 
roley Stppp2 3239, Sstradomey Stppp2 3247, roley Sand 1009, swoley Sand 1015, 
sczyegyey Sand 1022, woley Sand 1048, woley Sand 1048, Lubanyey Sand 1066. 

A. Kowalska wydzieliła jeszcze wśród rzeczowników kategorie, w których po-
jawiała się końcówka -ej, choć nie była końcówką jedyną. Obok niej występowała 
ponadto stara końcówka -e oraz „bardzo rzadka jeszcze w XV wieku w miękkotema-
towych rzeczownikach żeńskich samogłoskowych końcówka -i”290. Małopolskie roty 
sądowe pokazują, że końcówka -i wcale nie należała już do rzadkości. Wspomniane 
jednak wcześniej kategorie rzeczowników to:

–  rzeczowniki na -ija, -yja,
–  rzeczowniki na -‘a,
–  rzeczowniki rodzime na -i. 

Podział leksemów z małopolskich rot sądowych według tych kategorii:
–  rzeczowniki na -ija, -yja, 
–  rzeczowniki na -‘a: Andree Hube 2, racoijmeij Hube 16, Nedomineij Hube 52, 

dzelnicze Stppp8 9659, woli Stppp8 10280, schinenicze Perz/KarII 12, dzel-
nicze Ulan 8, woli Ulan 29, suknyey Stppp2 3077, roley Stppp2 3239, scrinye 
Stppp2 3240, scrzinye Stppp2 3240, Sstradomey Stppp2 3247, voly Sand 406, 
Wiszni Sand 865, roley Sand 1009, swoley Sand 1015, sczyegyey Sand 1022, 
Szwonniczy Sand 1047, woley Sand 1048, woley Sand 1048, Lubanyey Sand 
1066, szeme Chęc 5, 

–  rzeczowniki rodzime na -i: paneij Hube 40, paneij Hube 45, panyey Stppp2 
3210, panye Rad 24,

–  ponadto rzeczowniki spółgłoskowe: ∫zmerczi Perz/KarI 12, maczerze Stppp8 
10155, ssmerczi Stppp8 9735, ssmerczi Stppp8 9774, czansczi Stppp8 9996, 
czansczi Ulan 2, ssmerczi Ulan 10, czansczi Ulan 19, maczerze Ulan 23, wsy 
Sand 1065, czanladzy Chęc 14, cząsczy Chęc 25, krwe Chęc 30, maczerze 
Stppp2 2944.

Brak danych dla rzeczowników na -ija, -yja nie pozwala odpowiedzieć na pytanie, 
jaka końcówka panowała w tej kategorii rzeczowników. Dla pozostałych wymienio-
nych natomiast użycie końcówek przedstawia tabela 32.

W Dopełniaczu rzeczowników na -‘a dominuje końcówka -ej (54,2%) obok dość 
częstej jeszcze starej końcówki -e (25%) i wprowadzanej również do tej katego-
rii, tj. Dopełniacza miękkotematowych rzeczowników żeńskich samogłoskowych, 
-i (20,8%). A. Kowalska ustaliła, że w tej grupie rzeczowników końcówka -ej stano-
wi aż 85%, dawna końcówka -e zaś występuje w XV wieku rzadko, przykłady z -i na-

290 A. Kowalska, Końcówka -ej w odmianie rzeczowników rodzaju żeńskiego..., s. 59. 
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tomiast są wyjątkowe291. Małopolskie roty sądowe nie potwierdzają w zupełności 
tego stanu – dominacja -ej nie jest bowiem wcale tak wyraźna.

Tabela 32. Układ końcówek w Dopełniaczu liczby pojedynczej rzeczowników miękkotemato-
wych poszczególnych kategorii 

na -ija, -yja na -‘a na -i rzeczowniki
spółgłoskowe

-ej brak danych 13
54,2%

3
75%

–

-e brak danych 6
25%

1
25%

4
28,6%

-i brak danych 5
20,8%

– 10
71,4%

Liczba przykładów dla Dopełniacza rzeczowników na -i nie jest tak duża, by 
wysnuć wiarygodne wnioski, niemniej jednak można stwierdzić, że końcówka -ej 
pojawia się w nich najczęściej, ma więc charakter ekspansywny.

Podział materiału na dawne deklinacje:
1.  -a // -ja
 paneij Hube 40, paneij Hube 45, panyey Stppp2 3210, panye Rad 24
a)  Z końcówką -ă, następnie jasne:

np. dzelnicze Stppp8 9659, schinenicze Perz/KarII 12, dzelnicze Ulan 8, 
Szwonniczy Sand 1047, szeme Chęc 5.

b)  Z końcówką -ā, następnie pochylone:
np. woli Stppp8 10280, woli Ulan 29, roley Stppp2 3239, voly Sand 406, roley 
Sand 1009, swoley Sand 1015, woley Sand 1048, woley Sand 1048.

2.  -i 
∫zmerczi Perz/KarI 12, ssmerczi Stppp8 9735, ssmerczi Stppp8 9774, czansczi 
Stppp8 9996, czansczi Ulan 2, ssmerczi Ulan 10, czansczi Ulan 19, wsy Sand 
1065, czanladzy Chęc 14, cząsczy Chęc 25.

3.  -ū- (-y)
krwe Chęc 30.

4.  -r- 
 maczerze Stppp8 10155, maczerze Stppp2 2944, maczerze Ulan 23.

Użycie końcówek w Dopełniaczu – zgodnie z przyjętym tutaj rozróżnieniem – 
przedstawia tabela 33. 

291 A. Kowalska, dz.cyt., s. 60. 
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Tabela 33. Użycie końcówek w Dopełniaczu liczby pojedynczej rzeczowników żeńskich pierwot-
nych deklinacji 

 Deklinacja

Końcówka

-a // -ja
-i -ū- (-y) -r-

-ă, nast. jasne -ā, nast. 
pochylone

-i /-y 1 3 10 – –
-e 4 – – 1 3
-ej – 5 – – –

Wśród form Dopełniacza liczby pojedynczej rzeczowników z pierwotnym tema-
tem na -a // -ja z dawną końcówką -ă krótkie, następnie jasne, nie pojawiła się ani 
raz końcówka -ej z deklinacji przymiotników, w przeciwieństwie do rzeczowników 
z końcówką -ā długie, następnie pochylone, w których nową końcówkę -ej zanoto-
wano 5 razy wobec 8 wszystkich przykładów tej formy rzeczowników. Nie pojawiła 
się natomiast w ogóle w tej formie fl eksyjnej rzeczowników pierwotnych deklinacji 
-i, -ū- (-y) oraz -r-. Można zatem wysnuć wniosek, że końcówka -ej w Dopełniaczu 
liczby pojedynczej rzeczowników żeńskich obejmowała rzeczowniki dawnej dekli-
nacji -a // -ja, te, które w Mianowniku miały końcówkę -ā długie, następnie pochy-
lone. Na 4 ponadto formy Dopełniacza liczby pojedynczej pani wynotowane z mało-
polskich rot przysiąg sądowych, 3 przybrały końcówkę -ej. 

b) Celownik:
W XV wieku analizowana końcówka -ej opanowała również Celownik rzeczowni-
ków miękkotematowych, choć w mniejszym stopniu, co pokazuje materiał z rot:

1. Interpretacja zgodna z założeniami A. Kowalskiej:

Rzeczowniki miękkotematowe żeńskie w Celowniku:
macierzi Hube 31, dzedzinije Hube 37, dzedzinije Hube 47, Margarzancze Stppp8 
10303, panyey Stppp8 10340, dzelniczi Perz/KarII 25, dzelniczi Perz/KarII 25, Mar-
garzancze Ulan 30, dzelnicze Ulan 87, dzelnicza Ulan 87, dzelniczy Ulan 87, paney 
Sand 754, maczerze Sand 831, dawnosczy Sand 841, grobly Sand 1017, dawnosczy 
Sand 1054, paney Rad 14, dawnosczy Rad 29.

Układ końcówek dla tej kategorii rzeczowników miękkotematowych przedstawia 
tabela 34.

Tabela 34. Układ końcówek w Celowniku liczby pojedynczej rzeczowników żeńskich miękko-
tematowych

-e -ej -i -a
2

(14,3%)
3

(21,4%)
8

(57,1%)
1

(7,1%)
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Jak pokazuje tabela 34, w małopolskich rotach sądowych dominuje odziedziczo-
na końcówka -i w Celowniku liczby pojedynczej rzeczowników miękkotematowych, 
podobnie zresztą jak w Dopełniaczu tychże rzeczowników, obok dość częstej koń-
cówki -e. Analizowana końcówka -ej pojawiła się 3 razy i dotyczyła jednego tylko 
rzeczownika pani. Wyjątkowo również raz pojawiła się końcówka -a w rocie zapisa-
nej przez Ulanowskiego pod numerem 87. Ta rota wyraźnie pokazuje wahania w uży-
ciu końcówek w Celowniku liczby pojedynczej, dla jednego bowiem rzeczownika 
dzielnica pojawiły się tam aż trzy różne końcówki Celownika: dzelnicze. Repartycja 
końcówek Celownika liczby pojedynczej przedstawia się w badanych kategoriach 
rzeczowników następująco:

–  rzeczowniki na -ija, -yja-,
–  rzeczowniki na -‘a: dzelniczi Perz/KarII 25, dzelniczi Perz/KarII 25, dzelnicze 

Ulan 87, dzelnicza Ulan 87, dzelniczy Ulan 87, grobly Sand 1017,
–  rzeczowniki rodzime na -i: panyey Stppp8 10340, paney Sand 754, paney 

Rad 14,
–  ponadto rzeczowniki spółgłoskowe: macierzi Hube 31, maczerze Sand 831, 

dawnosczy Sand 841, dawnosczy Sand 1054, dawnosczy Rad 29.
Obraz ilościowy tego stanu, bez obliczeń procentowych z uwagi na małą liczbę przy-
kładów, przedstawia tabela 35. 

Tabela 35. Repartycja końcówek Celownika liczby pojedynczej rzeczowników żeńskich miękko-
tematowych

na -ija, -yja na -‘a na -i rzeczowniki
spółgłoskowe

-ej – – 3 –
-e 2 1

-a 1
– 1

-i – 4 – 4

Końcówka -ej pojawiła się – jak już zaznaczyłam powyżej – wyłącznie w ka-
tegorii rzeczowników na -i, nie wystąpiła w ogóle w pozostałych przedstawionych 
wyżej kategoriach. Również w Dopełniaczu rzeczowników miękkotematowych na 
-i końcówka -ej pojawiała się najczęściej.

2. Podział na pierwotne deklinacje:
a. -a // -ja
panyey Stppp8 10340, paney Sand 754, paney Rad 14.
a)  Z końcówką -ă, następnie jasne:
 dzedzinije Hube 37, dzedzinije Hube 47, Margarzancze Stppp8 10303, Mar-

garzancze Ulan 30, dzelniczi Perz/KarII 25, dzelniczi Perz/KarII 25, dzelnicze 
Ulan 87, dzelnicza Ulan 87, dzelniczy Ulan 87, grobly Sand 1017.

b)  Z końcówką -ā, następnie pochylone:
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 brak przykładów
 b. -i 
 dawnosczy Sand 841, dawnosczy Sand 1054, dawnosczy Rad 29,
 c. -ū- (-y)
 brak przykładów,
 d. -r-
 macierzi Hube 31, maczerze Sand 831.

Użycie końcówek w Celowniku – zgodnie z przyjętym tutaj rozróżnieniem –
przedstawia tabela 36. 

Tabela 36. Użycie końcówek w Celowniku liczby pojedynczej dla pierwotnych deklinacji

Deklinacja

Końcówka

-a // -ja 
-i -ū- (-y) -r--ă, nast.

 jasne
-ā, nast. 

pochylone
-i / -y 4 – 3 – 1

-e 6, 1 a – – – 1
-ej – – – – –

Jak widać zatem, w Celowniku liczby pojedynczej rzeczowników żeńskich wy-
stępowały wahania co do użycia końcówek równoległych, nawet w obrębie jedne-
go wyrazu, jak w przykładzie mać, użytym raz z końcówką -i / -y (macierzi Hube 
31), a raz -e (maczerze Sand 831). Końcówka deklinacji złożonej przymiotników 
pojawiła się zaledwie 3 razy, i to tylko w rzeczowniku pani (panyey Stppp8 10340, 
paney Sand 754, paney Rad 14). Nie zanotowano jej natomiast w żadnych innych 
rzeczownikach, nie da się zatem wyznaczyć korelacji między użyciem tej końcówki 
a pierwotnym tematem rzeczowników żeńskich.

c) Miejscownik:
Jeszcze rzadziej pojawia się końcówka -ej w Miejscowniku liczby pojedynczej:

Metoda A. Kowalskiej 

Rzeczowniki miękkotematowe żeńskie w Miejscowniku:
wiedlczi Hube 11, macerzy Hube 46, wnoczi Hube 56, wnoczi Stppp8 8794, w Charst-
niczi Stppp8 9489, possmerczi Stppp8 9735, ssmerczy Perz/KarII 5, wiesseni Perz/
KarII 26, ssmerczi Ulan 10, ssmerczi Ulan 12, dzelniczi Ulan 15, Modlniczi Ulan 55, 
smerczy Ulan 60, iesseni Ulan 88, w Ledniczy Stppp2 842, Woly Stppp2 2972, cząsczi 
Stppp2 3018, panyey Byelskey Sand 900, graniczy Sand 1062, smerczy Sand 1067, 
smerczy Sand 1084, zyemi Chęc 24, dzcy Rad 2. 

W omawianej kategorii rzeczowników końcówka -ej pojawiła się zaledwie raz, 
ponownie w rzeczowniku pani, obok 22 przykładów z wyraźnie dominującą koń-
cówką -i, co stanowi 95,7%; końcówka -ej zaś zaledwie 4,3%. 
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Podział zatem na pierwotne deklinacje jest już tylko formalnością:
1. -a // -ja 
panyey Byelskey Sand 900.
a)  Z końcówką -ă, następnie jasne: 
 wiedlczi Hube 11, w Charstniczi Stppp8 9489, dzelniczi Ulan 15, Modlniczi 

Ulan 55, w Ledniczy Stppp2 842, graniczy Sand 1062, zyemi Chęc 24,
b)  Z końcówką -ā, następnie pochylone:
 Woly Stppp2 2972. 
 2. -i 
 wnoczi Hube 56, wnoczi Stppp8 8794, possmerczi Stppp8 9735, ssmerczy Perz/

KarII 5, wiesseni Perz/KarII 26, ssmerczi Ulan 10, ssmerczi Ulan 12, smerczy 
Ulan 60, iesseni Ulan 88, cząsczi Stppp2 3018, smerczy Sand 1067, smerczy 
Sand 1084.

 3. -ū- (-y)
 4. -r- 
 macerzy Hube 46.

4.1.8.  Ograniczenie zasięgu występowania i redukcja fonemów 
samogłoskowych

4.1.8.1. Usuwanie e ruchomego

Zanik i wokalizacja jerów w języku polskim doprowadziły do powstania w nim al-
ternacji e : ø, która objęła zarówno rdzenie, jak i sufi ksy. W ten sposób pojawiło się 
w polszczyźnie tzw. e ruchome, a także e ruchome analogiczne, tzn. pojawiające 
się tam, gdzie nie było pierwotnie jeru. Dość szybko jednak w polszczyźnie zaczęła 
się zaznaczać tendencja do usuwania e ruchomego, zatem występowania oboczności 
e : ø, do ujednolicania dwu różnych tematów. Tendencja ta szła w dwóch kierunkach: 
pierwszy z nich wprowadzał e w całym paradygmacie (przenosił je do tematu Mia-
nownika z przypadków zależnych) i dotyczył głównie rdzeni, drugi zaś – charaktery-
styczny dla sufi ksów – upowszechniał w odmianie zero. 

Tendencja do uogólniania zera w paradygmacie była – według B. Dunaja – uwa-
runkowana morfologicznie i geografi cznie292. Autorzy Gramatyki historycznej języka 
polskiego twierdzą, że 

„...na północy od Krajny po Suwalskie spotykamy ślady pospolitego dawniej braku e w for-
mach M. l. p. rzeczowników męskich i D. l. mn. rzeczowników żeńskich i nijakich (...). W do-
bie staropolskiej było to zapewne regularne zjawisko na całym Mazowszu, Pomorzu, nawet 
w północno-wschodniej Wielkopolsce”293. 

292 Por. B. Dunaj, Język polski najstarszej doby piśmiennej..., s. 92. 
293 Z. Klemensiewicz, T. Lehr-Spławiński, S. Urbańczyk, Gramatyka historyczna języka polskiego, 

s. 117. 
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Tendencja ta objęła jeszcze przed XIV wiekiem formacje z przyrostkami -(e)sk, 
-ek, -ec oraz nazwy zakończone na -ecz294. Konsekwencją tego było ograniczenie 
zasięgu występowania fonemu e oraz zwiększenie liczby grup spółgłoskowych wy-
stępujących w wygłosie. Przyczyny niejednakowego nasilenia tego zjawiska – obok 
wspomnianego już czynnika morfologicznego, a więc ujednolicania tematu fl eksyj-
nego w odmianie – wyjaśnia znów B. Dunaj, twierdząc, że 

„...uzależnione było ono od struktury powstających grup spółgłoskowych. Mianowicie system 
przyjmował łatwiej grupy bardziej rozbudowane, ale ze środkowym elementem S (szczelino-
wą) niż połączenia z Z (zwartą) w wygłosie. Później obserwuje się w polszczyźnie również 
przekształcenie przyrostków -(ø)b-, -(ø)d- w -b-, -d. Łączyły się one najczęściej z tematami 
zakończonymi na szczelinową, toteż po usunięciu e powstawały grupy o pospolitej strukturze 
S + Z”295. 

Zanikowi e ruchomego w przyrostkach -k , -c i w formach podobnych poświęcił 
sporo uwagi W. Taszycki296, twierdząc, że jest to zjawisko charakterystyczne dla gwar 
północnopolskich, ale i tam występujące sporadycznie. Pierwsze jego przykłady od-
nalazł już w Bulli gnieźnieńskiej z roku 1136, następne w źródłach wielkopolskich, 
kujawskich i mazowieckich. Zanik e nie objął jednak – według tego autora – całe-
go terytorium wymienionych dzielnic, ale w przypadku Wielkopolski jej północno-
-wschodnią część, Mazowsze zaś po prawym brzegu Wisły, lewobrzeżne sporadycz-
nie. Od XVI wieku granica zmiany zaczęła się cofać ku północy, dziś już obejmu-
je tylko wąski pas polskiego terytorium językowego od Krajny po Suwalszczyznę. 
Niewiele uwagi poświęca W. Taszycki czynnikom doprowadzającym do zaniku e we 
wspomnianych formantach, pisząc zaledwie, że „istotę zjawiska objaśniono trafnie 
jako wynik wyrównania do przypadków, w których nigdy e ruchomego nie było”297. 

K. Dejna uważa, że wyrównanie to było rezultatem dążenia do uproszczenia 
skomplikowanej budowy tematu rzeczowników z przyrostkami -ъk-, -ьk -ьc-, -ьs-, 
-ъt-, powstałych w wyniku zaniku jerów słabych w sylabach końcowych i związa-
nego z tym „zwokalizowania jerów mocnych w zgłoskach je poprzedzających”298. 
Rezultaty tego procesu utrzymują się według autora w pasie gwar północnych, tj. na 
Krajnie, w Chełmińskiem i na Mazurach, choć w przeszłości – jeszcze w XVI wie-
ku – sięgały dalej na południe, obejmując m.in. Kujawy, prawobrzeżne Mazowsze 
i północną Wielkopolskę299. „Pod wpływem dialektów, którym obca była ta cecha, 
i języka ogólnopolskiego innowacja ta została w ciągu ostatnich trzech wieków usu-
nięta ze znacznych obszarów gwarowych”300. 

294 Por. B. Dunaj, Język polski najstarszej doby piśmiennej..., s. 92.
295 Tamże, s. 96. 
296 Por. Taszycki W., Dwa rozdziały z historycznej dialektologii polskiej... 2. Przyrostki -k, -c i formy 

podobne, Sprawozdania z Posiedzeń Poskiej Akademii Umiejętności 1947, t. XLVIII, s. 314–316.
297 Tamże, s. 315. 
298 K. Dejna, dz.cyt., s. 205. 
299 Por. tamże, s. 205–206; ponadto mapa 47c usuwania ruchomego e z bezkońcówkowych form 

rzeczowników kończących się na -ek, -ec, -es, -et...
300 Tamże, s. 206. 
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Proces usuwania e ruchomego z przyrostków nie objął Małopolski. Wyjątek sta-
nowią przykłady chęcińskie: Phalk 14 i Kelcz 15. Sporadyczne zapisy z rot chęciń-
skich tłumaczyć należy sąsiedztwem terytorialnym z Mazowszem, gdzie zachodziło 
analizowane zjawisko. 

Małopolskie roty sądowe pozwalają na wysnucie wniosków dotyczących tylko 
przyrostków -(e)k, -(e)c, -(e)t i -(e)cz (nazwy), nie dostarczają natomiast materiału 
dla sufi ksów -(e)sk i -(e)s. Skoro jednak w poprzednich nie usuwano e ruchomego, 
należy sądzić, że nie likwidowano go również w -(e)sk i -(e)s. 

4.1.8.2. Redukcja e w wygłosie

Zagadnienie redukcji e w wygłosie wiąże się ściśle z problematyką rozwoju akcentu 
w języku polskim, który w polszczyźnie najdawniejszej był ruchomy, ale już około 
połowy XIV wieku ustabilizował się na pierwszej sylabie, stając się w ten sposób 
inicjalnym. Zanik e następował najczęściej wówczas, gdy wyraz zakończony na sa-
mogłoskę e łączył się w całość akcentową z enklityką, na którą padał w takim ze-
stawieniu akcent końcowy, sylaba zatem z e miała małą wyrazistość ze względu na 
brak akcentu, zaś przy pierwszym wyrazie dwusylabowym dodatkowo ze względu 
na położenie po zgłosce akcentowanej. Tak było zwłaszcza w przypadku spójników 
iże, eże, aże. Wyjaśnia to m.in. Z. Stieber, analizując fonologię historyczną języka 
polskiego: 

„... spójnik iże, eże tracił w wieku XIV i XV swoje końcowe e w połączeniu z enklityczną formą 
zaimka: eże mu > eż mu, eże go > eż go. Trzeba więc przyjąć, że np. kompleks eże mu stanowił 
jedną całość akcentową, w której akcent główny padał na zgłoskę początkową, poboczny na 
końcową (...), zupełnie zaś bezakcentowa była samogłoska środkowa”301. 

Samogłoską tą było e, a skoro osłabione, łatwo mogło ulec zanikowi. Ponadto 
pozycja wygłosowa zawsze powoduje osłabienie znajdującej się tam samogłoski, 
o czym piszę w rozdziałach poświęconych zanikowi wygłosowego i w formach trybu 
rozkazującego oraz w bezokolicznikach. 

Również S. Rospond wykorzystuje fakt zaniku wygłosowego e w zestrojach 
akcentowych jako dowód na piętnastowieczny akcent inicjalny w polszczyźnie302. 
J. Rozwadowski wśród czynników powodujących ów zanik wymienia słabszy przy-
cisk, mniejszą ważność i pozycję wygłosową303, Z. Klemensiewicz dodaje aseman-
tyczność takiego e304. W. Kuraszkiewicz badał oboczności akcentowe wspomnianego 
typu aże – aż w Rozmyślaniach dominikańskich. Według tego autora „skrócenie iże-
mu na iż-mu zachodziło (...) w sylabie poakcentowej niekońcowej” 305.

301 Z. Stieber, Historyczna i współczesna fonologia..., s. 45. 
302 Por. S. Rospond, Gramatyka historyczna..., s. 89. 
303 Por. J. Rozwadowski, Gramatyka..., s. 195.
304 Por. Z. Klemensiewicz, S. Urbańczyk, T. Lehr-Spławiński, Gramatyka historyczna..., s. 73.
305 W. Kuraszkiewicz, Oboczności akcentowe typu „wieliki – wielki, aże – aż, iże – iż” w „Rozmyśla-

niach dominikańskich” [w:] tenże, Polski język literacki, s. 419. 
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W małopolskich rotach sądowych dominują spójniki zachowujące e w wygłosie 
typu iże /aże /eże (245 przykładów) nad formami ze zredukowanym e (157 przykła-
dów). Ta dominacja zaznacza się jednak dopiero po roku 1400, a dokładniej po 1406, 
bo z tego roku pochodzą najwcześniejsze sandomierskie roty sądowe zachowujące 
e w wygłosie. Należy dodać ponadto, że zmiana z dominacji form typu iż /aż /eż na 
dominację iże /aże /eże ma na obszarze samej Małopolski charakter regionalny, co 
ilustruje tabela 37.

Tabela 37. Dystrybucja spójników iże /aże /eże

Liczba form e zredukowane e zachowane
Małopolska środkowa

do początku XV w. 47
82,5%306

10
17,5%

Kraków od 1400–1418 r. 105
78,4%

29
21,6%

Kraków po 1440 r. 3
5,9%

48
94,1%

Małopolska północna
Sandomierz 1406–1434 r. 2

2,3%
85

97,7%
Chęciny 1421–1489 r. 0 14

100%
Radom 1410–1432 r. 0 58

100%
306

Jak wynika z tabeli 37, do początku XV wieku na obszarze Małopolski, a ściślej 
ziemi krakowskiej, dominowały formy ze zredukowanym e w wygłosie i dominacja 
ta zaznaczała się dość wyraźnie, jeśli porównać dane procentowe: 82,5% do 17,5%, 
pomimo że od roku 1400 traciła na wyrazistości: 78,4% do 21,6%. Dość szybko 
tendencja do usuwania e z wygłosu straciła na sile, po roku 1440 notuje się ją zale-
dwie w 5,9%. Po tej dacie widoczna jest także inna zmiana, mianowicie dominacja 
leksemu iże (forma wielkopolska) nad eże. Zauważył to już Z. Klemensiewicz, choć 
stwierdził, że „z dwu używanych w tej funkcji syntaktycznej spójników najstarszej 
polszczyzny: eż(e) // iż(e) pierwszy występuje w zabytkach pochodzenia małopolskie-
go i mazowieckiego, drugi panuje prawie wyłącznie w dialekcie wielkopolskim”307. 

Autor ten odwołuje się jednak również do badań E. Nieminena, który wykazał, że 
„...w rotach krakowskich z lat 1396–1400 stosunek eż(e) do iż(e) przedstawia się jak 85 : 5. 
Po roku 1400 zmienia się on na 23 eż(e) : 67 iż(e). (...) Na tej podstawie wolno wnosić, że od 
początku XV wieku eż(e) cofa się przed iż(e), a dzieje się to pod wpływem kształtującej się na 
podłożu wielkopolskim normy”308. 

306 Procent obliczany w stosunku do ogólnej liczby form z zachowanym bądź zredukowanym e dla 
danego okresu lub obszaru, w tym przypadku 57.

307 Z. Klemensiewicz, Historia języka polskiego, s. 62. 
308 Z. Klemensiewicz, dz.cyt., s. 62. 
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Obliczenia przeprowadzone przeze mnie na materiale krakowskich rot sądowych 
potwierdzają wniosek o dominacji eż(e) nad iż(e) przed rokiem 1400. Po tym roku 
jednak E. Nieminen wykazał przewagę iż(e) nad eż(e) w liczbach 67 : 23, moje ba-
dania zaś przeczą temu twierdzeniu. Po roku 1400 w krakowskich rotach sądowych 
spójnik eż(e) notuje znaczącą przewagę nad iż(e), co pokazują liczby 120 : 14. Prze-
waga ta po wspomnianej dacie jest jeszcze bardziej wyraźna. Zmianę przynosi do-
piero rok 1440. W krakowskich rotach sądowych spójnik iż(e) pojawił się 48 razy, 
eż(e) zaś zaledwie 3. 

Nieco inaczej przedstawia się dystrybucja analizowanych spójników w rotach 
północnej Małopolski: sandomierskich, chęcińskich i radomskich. W Sandomierzu 
i Radomiu iż(e) wyraźnie dominuje nad eż(e), co obrazują liczby: dla Sandomierza 
80 : 7, dla Radomia 51 : 1. Warto dodać, że roty te pochodzą z początku XV wieku, 
jeszcze sprzed roku 1440, zatem ten fakt leksykalny wykazuje charakter regional-
ny nawet na samym obszarze Małopolski. Roty chęcińskie natomiast odwracają ten 
obraz, pisarze ich bowiem zanotowali eż(e) 13 razy, iż(e) zaś zaledwie raz. 

Powróćmy jednak do procesu usuwania e z wygłosu. Inny obraz omawiane zjawi-
sko przybierało na obszarach Małopolski północnej, jak wynika z tabeli 37. Początek 
XV wieku, kiedy na ziemi krakowskiej usuwano e z wygłosu, to czas konsekwen-
tnego zachowywania e w tej pozycji w Radomiu, Chęcinach, z rzadkimi wyjątkami 
również w Sandomierzu. 

Odnosząc się do wniosków badaczy historii języka polskiego co do zaniku wy-
głosowego e w zależności od następstwa leksykalnego, a co za tym idzie – fonetycz-
nego, a w szczególności sąsiedztwa enklitycznych form zaimków, należy zbadać, jak 
w tym kontekście wygląda proces usuwania e w wygłosie. Podstawą wniosków staje 
się tabela 38.

Jak wynika z tabeli 38, w zakresie dystrybucji eże // eż przewagę ma forma ze zre-
dukowanym e w wygłosie i dominuje prawie we wszystkich ujętych w zestawieniu 
kategoriach, tj. w połączeniu z enklitykami, wyrazami samodzielnie akcentowanymi 
jednosylabowymi, z partykułą nie (choć w tym przypadku dominacja jest mało wy-
raźna), z przyimkami i wreszcie spójnikami, choć te ze względu na znikomość przy-
kładów nie stanowią wartości dowodowej. Jedynie w połączeniu z wyrazami samo-
dzielnie akcentowanymi wielosylabowymi dominację zyskuje forma z zachowanym e 
w wygłosie przewagą 68 : 57. Warto zauważyć raz jeszcze, że częstotliwość wystę-
powania leksemu eż(e) jest wysoka jedynie do roku 1440 i na obszarze chęcińskim. 
Największe wahania w użyciu skróconej bądź nie formy spójnika eż(e) występowa-
ły wówczas, gdy spójnik ten łączył się z wyrazami samodzielnie akcentowanymi, 
zwłaszcza wielosylabowymi, w przypadku jednosylabowych wahania te nie są już 
tak duże (eże 11: eż 26). Należy ponadto zaznaczyć, że dotyczyły one zapisów po-
chodzących z początku XV wieku, a ściślej rzecz ujmując – z lat 1400–1418. Pierw-
sza połowa XV wieku to czas ścierania się dwóch postaci tego spójnika – do 1400 
roku przewaga formy skróconej nad tą z zachowanym e w wygłosie wynosiła 26 : 6 
(w przypadku wyrazów wielosylabowych), by po roku 1400 stracić tę przewagę na 
rzecz formy dłuższej – eże 48 : eż 31. Przeobrażenia w tym zakresie zachodziły za-
tem dość szybko, jeśli się weźmie pod uwagę fakt, że z kolei po roku 1440 leksem 
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ten praktycznie wyszedł z użycia na ziemi krakowskiej, a w Sandomierzu i Radomiu 
występował bardzo rzadko.

Tabela 38. Zanik wygłosowego e w spójniku eże // eż w zależności od następstwa leksykalnego

Roty Enklityki Samodzielnie
akcentowane

Partykuła 
nie Przyimek Spójnik Razem

jedno- wielosy-
labowe

eże // eż eże // eż eże // eż eże // eż eże // eż eże // eż eże // eż
Małopolska środkowa

do początku
XV w. 

eże – 0
eż – 2

eże – 1
eż – 4

eże – 6
eż – 26

eże – 0
eż – 3

eże – 0
eż – 4

eże – 0
eż – 1

eże – 7
eż – 40 
+ 4 bez sąsiedztwa

Kraków 
1400– 1418 r.

eże – 2
eż – 2

eże – 4
eż – 22

eże – 48
eż – 31

eże – 2
eż – 1

eże – 0
eż – 4

eże – 0
eż – 0

eże – 56
eż – 60
+ 1 bez sąsiedztwa

Kraków 
po 1440 r.

eże – 0
eż – 2

eże – 0
eż – 0

eże – 0
eż – 0

eże – 1
eż – 0

eże – 0
eż – 0

eże – 0
eż – 0

eże – 1
eż – 2

Małopolska północna
Sandomierz
1406–1434 r.

eże – 0
eż – 0

eże – 1
eż – 0

eże – 5
eż – 0

eże – 0
eż – 0

eże – 0
eż – 0

eże – 0
eż – 0

eże – 6
eż – 0

Chęciny
1421–1489 r.

eże – 0
eż – 0

eże – 5
eż – 0

eże – 8
eż – 0

eże – 0
eż – 0

eże – 0
eż – 0

eże – 0
eż – 0

eże – 13
eż – 0

Radom 
1410–1432 r. 

eże – 0
eż – 0

eże – 0
eż – 0

eże – 1
eż – 0

eże – 0
eż – 0

eże – 0
eż – 0

eże – 0
eż – 0

eże – 1
eż – 0

Razem eże – 2
eż – 6

eże – 11
eż – 26

eże – 68
eż – 57

eże – 3
eż – 4

eże – 0
eż – 8

eże – 0
eż – 1

eże – 78
eż – 107

Kolejnym spójnikiem poświadczającym zanik e w wygłosie jest leksem iż(e), 
a jego dystrybucję przedstawia tabela 39.

W przypadku spójnika iż(e) wyraźnie dominuje forma z zachowanym e w wygło-
sie. Sporadyczne zapisy ze zredukowanym e występują w połączeniach z wyrazami 
samodzielnie akcentowanymi, jednosylabowymi i wielosylabowymi oraz z przyim-
kami. Jedynie na początku XV wieku na obszarze Małopolski środkowej występo-
wały wahania form z zachowanym bądź zredukowanym e w wygłosie. Wahania te 
zostały jednak dość szybko zniwelowane, gdyż już po roku 1440 dominacja formy 
iże jest bardzo wyraźna – 46 przykładów z e wobec tylko jednego ze zredukowaną 
samogłoską wygłosową. 

Tabela 40 ukazuje zestawienie dystrybucji spójników eż(e), iż(e) z uwzględnie-
niem form z zachowanym bądź zredukowanym e wygłosowym i sąsiedztwa leksy-
kalnego, zgodnie z przyjętą wcześniej metodą analizy.
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Tabela 39. Zanik wygłosowego e w spójniku iż(e) w zależności od następstwa leksykalnego 

Roty Enklityki

Samodzielnie
akcentowane Partykuła 

nie Przyimek Spójnik Razem
jedno- wielosy-

labowe
iże // iż iże // iż iże // iż iże // iż iże // iż iże // iż iże // iż

Małopolska środkowa
do początku
XV w. 

iże – 0
iż – 0

iże – 0
iż – 0

iże – 0
iż – 3

iże – 0
iż – 0

iże – 1
iż – 0

iże – 0
iż – 0

iże – 1
iż – 3

Kraków
1400–1418 r.

iże – 4
iż – 0

iże – 1
iż – 1

iże – 0
iż – 6

iże – 0
iż – 0

iże – 1
iż – 1

iże – 0
iż – 0

iże – 6
iż – 8

Kraków
po 1440 r.

iże – 7
iż – 0

iże – 6
iż – 1

iże – 32
iż – 0

iże – 0
iż – 0

iże – 1
iż – 0

iże – 0
iż – 0

iże – 46
iż – 1

Małopolska północna
Sandomierz
1406–1434 r.

iże – 2
iż – 0

iże – 25
iż – 1

iże – 43
iż – 0

iże – 1
iż – 0

iże – 5
iż – 0

iże – 1
iż – 0

iże – 77 
+ 1 bez kontekstu
iż – 1

Chęciny
1421–1489 r.

iże – 1
iż – 0

iże – 1
iż – 0

iże – 1
iż – 0

iże – 1
iż – 0

iże – 1
iż – 0

iże – 1
iż – 0

iże – 1
iż – 0

Radom
1410–1432 r. 

iże – 2
iż – 0

iże – 10
iż – 0

iże – 34
iż – 0

iże – 0
iż – 0

iże – 3
iż – 0

iże – 0
iż – 0

iże – 46
iż – 0

Razem iże – 16
iż – 0

iże – 43
iż – 3

iże – 110
iż – 9

iże – 2
iż – 0

iże – 12
iż – 1

iże – 2
iż – 0

iże – 185
iż – 13

Tabela 40. Zestawienie dystrybucji spójników eż(e), iż(e) z uwzględnieniem form z zachowanym 
bądź zredukowanym e wygłosowym i sąsiedztwa leksykalnego

Roty Enklityki

Samodzielnie
akcentowane Partykuła

nie Przyimek Spójnik Razem
jedno- wielosyla-

bowe
Razem eże – 2

eż – 6
eże – 11
eż – 26

eże – 68
eż – 57

eże – 3
eż – 4

eże – 0
eż – 8

eże – 0
eż – 1

eże – 78
eż – 107

Razem iże – 16
iż – 0

iże – 43
iż – 3

iże – 110
iż – 9

iże – 2
iż – 0

iże – 12
iż – 1

iże – 2
iż – 0

iże – 185
iż – 13

Z tabeli 40 wynika, że częstotliwość stosowania analizowanych spójników eż(e) 
i iż(e) zależna jest od sąsiedztwa leksykalnego, a co za tym idzie – i fonetycznego. 
W położeniu przed enklitykami częściej stosowany jest spójnik iż(e) w jego niezre-
dukowanej postaci iże. Co ciekawe, jeżeli w tej samej pozycji w rotach pojawia się 
spójnik eż(e), to częściej ze zredukowanym e w wygłosie. Taka sama sytuacja doty-
czy połączeń tych spójników z wyrazami samodzielnie akcentowanymi jednosylabo-
wymi – częściej iż(e) zachowujące e w wygłosie, jeżeli zaś eż(e) – raczej w postaci 
zredukowanej oraz z przyimkami – iże 12 razy, eż 8. Jeżeli po tych spójnikach wy-
stępuje wyraz samodzielnie akcentowany wielosylabowy, wówczas użycie spójnika 
iż(e) dominuje nad eż(e), oba jednak z zachowanym e w wygłosie. Połączenia iż(e), 
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eż(e) z partykułą nie oraz z innymi spójnikami wystąpiły w małopolskich rotach są-
dowych tak rzadko, że nie sposób formułować pewnych wniosków dotyczących ich 
dystrybucji. Zaznaczyć można jedynie, że w tych pozycjach pojawiały się raczej for-
my spójników z zachowanym e. 

Usuwanie bądź zachowywanie e w pozycji wygłosowej koreluje zatem z wyborem 
leksykalnym. Spójnik eż(e) pojawia się częściej w postaci zredukowanej (107 form 
wobec 78 zachowujących e) w przeciwieństwie do iż(e), które wyraźnie – utrzymując 
e w wygłosie – przeważa nad postacią zredukowaną (185 : 13). 

Małopolskie roty sądowe poświadczają proces redukcji e w pozycji wygłosowej. 
Adekwatne przykłady są jednak ponad dwukrotnie rzadsze niż te, które zachowują 
takie e. Na 383 spójniki iż(e), eż(e), 263 zachowuje e w wygłosie, a 120 je redukuje. 

4.1.8.3. Redukcja o w wygłosie

O redukcji samogłosek w wygłosie pisał m.in. B. Dunaj, twierdząc, że zakres tego 
zjawiska jest z całą pewnością większy niż zakres zaniku tychże samogłosek w śród-
głosie. Źródła sprzed XIV wieku nie stanowią jednak odpowiedniej dokumentacji 
dla tego procesu309. Autorzy Gramatyki historycznej języka polskiego notują zanik 
wygłosowego -o „w kilku zaimkach przysłówkowych, które są z pochodzenia bier-
nikami l. poj. r. nijakiego, np. tako, jako, tamo, owako, inako, jednako”310, stąd póź-
niejsze formy tak, jak, tam, owak, inak, jednak. Zanik ten nastąpił według nich już 
w staropolszczyźnie, stare zaś formy jako – tako pozostały jedynie w tym wyrażeniu, 
jako wówczas, gdy pełni funkcję syntaktyczną – wprowadzającą porównanie, ele-
ment porównawczy, a tamo jedynie w gwarach. 

Materiał z rot obrazujący omawiane zjawisko przedstawia się następująco:
Hube  –  jako 69 razy, w tym zaledwie 5 x w wyrażeniu tako – jako; ponad-

to 9 x z końcówkami osobowymi -sm, -m, -smi, -swa, tako – 7 x,  
w tym 5 w wyrażeniu tako – jako.

Perz/KarI  –  jako 25 x, w tym 24 x w pełnym wyrażeniu tako – jako; tako – 
25 x, w tym 23 x w pełnym wyrażeniu tako – jako; ponadto jako 
2 x z końcówkami osobowymi -swa, -smi. 

Stppp8  –  jako 54 x, w tym 6 x w pełnym wyrażeniu tako – jako; tako – 
10 x, w tym 7 x w pełnym wyrażeniu tako – jako.

Perz/KarII  –  jako 29 x, w tym 12 x w pełnym wyrażeniu tako – jako; tako – 
14 x, w tym 13 x w pełnym wyrażeniu tako – jako; ponadto jako 
1 x z końcówką osobową  -sm.

Ulan  –  jako 90 x, w tym 22 x w pełnym wyrażeniu tako – jako; tako 
– 35 x, w tym 23 x w pełnym wyrażeniu tako – jako; ponadto 
jako 4 x z końcówkami osobowymi -sm, -smi lub z partykułą 
wzmacniającą -s. 

309 Por. B. Dunaj, dz.cyt., s. 92.
310 Z. Klemensiewicz, T. Lehr-Spławiński, S. Urbańczyk, Gramatyka historyczna..., s. 95.
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Stppp2  –  jako 19 x, w tym 7 x w pełnym wyrażeniu tako – jako; tako – 7 x, 
wyłącznie w pełnym wyrażeniu tako – jako; ponadto jako 3 x 
z końcówką osobową -m lub z partykułą wzmacniającą -s. 

Sand  –  jako 31 x, w tym 3 x w pełnym wyrażeniu tako – jako; tako – 11 x, 
3 x w pełnym wyrażeniu tako – jako; ponadto jako 2 x z końców-
ką osobową -m.

Chęc  –  jako 30 x, w tym 1 x w pełnym wyrażeniu tako – jako; tako – 1 x, 
wyłącznie w pełnym wyrażeniu tako – jako; ponadto jako 8 x 
z końcówką osobową -m.

Rad  –  jako 40 x, w tym 1 x w pełnym wyrażeniu tako – jako; tako – 7 x, 
1 x w pełnym wyrażeniu tako – jako; ponadto jako 4 x z końców-
ką osobową -m lub z partykułą wzmacniającą -s.

Jak wynika z powyższego zestawienia, w małopolskich rotach sądowych wystę-
pują wyłącznie formy zaimków jako, tako z zachowanym -o w wygłosie (w sumie: 
jako – 387 x – bez przykładów z końcówkami osobowymi bądź partykułą, które 
wzmacniają dodatkowo pozycję wygłosowego -o, a ono tylko wówczas, gdy pozo-
staje w wygłosie, dopuszcza do siebie owe końcówki i partykułę; tako – 117 x). Pod-
kreślić należy, że wśród 387 form zaimka jako – 81 razy pojawił się on w pełnej for-
mule przysięgi sądowej wraz z wprowadzeniem stwierdzenia świadków: Tako nam 
Bog pomoży i święty krzyż, jako prawie wiemy i świadczymy, eż(e)... lub – zgodnie 
z sugestią autorów Gramatyki historycznej języka polskiego – jako element wprowa-
dzający porównanie. Co do zapisu roty, zaznaczyć znów trzeba, że to pisarze często 
opuszczali odpowiednie, powtarzające się jej części, choć w trakcie rozprawy w wy-
powiedzi świadka musiały wystąpić. Owa schematyczność roty z wyrażeniem tako... 
– jako... jest czynnikiem zachowawczym w stosunku do wygłosowego -o. 

Z powyższymi ustaleniami pozostają zgodne wnioski W. Kuraszkiewicza, który 
w analizie formuł przysięgi w rotach sądowych zaznaczył, że „początkowy wyraz 
formuły Tako prawie zawsze zachowuje końcowe -o, tylko u niektórych pisarzy war-
szawskich po 1509 roku występuje krótkie tak (...) Poza formułą przysięgi krótkie 
tak pojawia się dużo wcześniej”311. Małopolskie roty sądowe nie notują jednak zasto-
sowania tego zaimka poza formułą. Inaczej rzecz się ma w przypadku zaimka jako, 
który nawet poza formułą zachowuje wygłosowe -o. 

W małopolskich rotach sądowych sporadycznie pojawiły się inne zaimki wspo-
mniane we wstępie do niniejszego rozdziału, mianowicie tamo 3 x – Perz/KarII 11, 
Ulan 4, 67 oraz ynako 1 x – Chęc 35. Poświadczają one jednakże nadal zachowanie 
wygłosowego -o. 

4.1.8.4. Zanik wygłosowego i w formach trybu rozkazującego

Usuwanie fonemów samogłoskowych w polszczyźnie historycznej, w tym najczęś-
ciej fonemów wysokich, a zatem i oraz y, miało swoje źródło w fonetyce i morfologii. 

311 W. Kuraszkiewicz, Formuły przysięgi w rotach sądowych XIV–XVI wieku [w:] tenże, Polski język 
literacki, s. 585.
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Zanik wygłosowego i w formach trybu rozkazującego tłumaczy się m.in. faktem, że 
pozycja wygłosowa sprzyja osłabieniu artykulacyjnemu, zwłaszcza przy nieakcento-
wanej samogłosce312. J. Łoś w następujący sposób interpretuje warunki wpływające 
na zanik wygłosowego i w formach trybu rozkazującego. „Końcowe i (...) znika tam, 
gdzie nie ma poparcia w formach etymologicznie pokrewnych lub gdzie zniknięcie 
tej samogłoski nie wywoływało trudności w rozróżnianiu form gramatycznych”313. 
Przypuszcza tutaj zatem działanie dwóch czynników: morfologicznego i fonetycz-
nego (redukcja i nieakcentowanego), zauważając równocześnie, że zanik wygłoso-
wego i nastąpił także w tych czasownikach, w których akcent padał właśnie na owo 
końcowe i. Również tu zadziałał więc czynnik morfologiczny, a ściślej – analogia 
do imperatywów z końcowym i nieakcentowanym, w których i zanikało szybciej 
oraz łatwiej „i stąd przede wszystkim takie nowotwory, jak: bądź, siądź, baw, słysz, 
staw, swarz, widź itd., za którymi poszły potem wszystkie inne, przy czym początko-
wo nie brano pod uwagę tworzących się na końcu grup spółgłoskowych; stąd takie 
formy, jak targń, padń”314. Nie można się jednak zgodzić ze stwierdzeniem J. Łosia, 
iż wygłosowe i mogło zaniknąć również wtedy, gdy padał na nie akcent – w istocie 
samogłoska akcentowana nigdy i nigdzie nie może zaniknąć. Zmiana typu pojdzi//
pojdź dokonała się dopiero po przesunięciu akcentu z końcówki na temat.

S. Rospond podkreśla podobnie rolę czynników fonetyczno-morfologicznych 
oraz semantycznych dla procesu redukcji i w analizowanej pozycji. Końcówkę roz-
kaźnika -i cechuje bowiem mała wyrazistość ze względu na jej pozycję i znacze-
nie, co oznacza, że nawet bez niej funkcja komunikatywna rozkaźnika byłaby nadal 
wyraźna315. Zmiana zatem zobrazowana przykładami: pojdzi//pojdź czy idzi//idź nie 
wpływała na jakość porozumienia między nadawcą a odbiorcą, co spowodowało, że 
od XIV wieku stopniowo opanowywała tę kategorię morfologiczną czasowników, 
jaką jest tryb rozkazujący. B. Dunaj potwierdził czas owej zmiany, skoro w źródłach 
sprzed wieku XIV nie znalazł odpowiedniej dokumentacji na jej potwierdzenie316. 

Z. Klemensiewicz zwrócił uwagę na pozycję semantyczną końcówki trybu roz-
kazującego -i, zrobił to jednak, zwracając uwagę na inny jej aspekt semantyczny, 
a właściwie jego brak, gdyż uznał tę samogłoskę za asemantyczną, tzn. obojętną 
znaczeniowo, a takie elementy języka cechowała tendencja zanikowa317. Wspierał tę 
tendencję czynnik akcentowy, o którym wspominali już wymienieni wyżej autorzy, 
tj. brak akcentu na danej zgłosce. Czasowniki, w których akcent padał na tę końców-
kę, zachowują ją na ogół jeszcze w XIV wieku. Wracając jednak do czynnika se-
mantycznego omawianej zmiany – polegał on na dwuznaczności formy typu chwali, 
która brzmiała identycznie w 2. os. l. poj. trybu rozkazującego i w 3. os. l. poj. czasu 

312 Por. S. Rospond, Gramatyka historyczna..., s. 92. 
313 J. Łoś, Gramatyka..., s. 12. 
314 Tamże, s. 15–16. 
315 Por. jak wyżej. 
316 Por. B. Dunaj, Język polski najstarszej doby piśmiennej..., s. 92. 
317 Por. Z. Klemensiewicz, T. Lehr-Spławiński, S. Urbańczyk, Gramatyka historyczna języka pol-

skiego, s. 72–73. 
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teraźniejszego. Dwuznaczność ta zatem wspierała wymieniane już powyżej czynniki 
zaniku wygłosowego i w formach trybu rozkazującego. 

W splocie czynników prowadzących do usunięcia fonemu i z tej kategorii mor-
fologicznej H. Koneczna zauważyła również własność artykulacyjną samogłoski i, 
która wymaga dużego nakładu energii, sama zatem ma krótki czas trwania, ponieważ 
iloczas właściwy głoski jest zawsze odwrotną proporcjonalnością wysiłku włożone-
go w jej artykulację. I zatem ze względu na swój krótki iloczas wykazuje tendencję 
do zaniku, nawet bez wsparcia fonetyczno-morfologicznego318. 

Wspomniani wyżej badacze języka polskiego poszukiwali przyczyn zaniku wy-
głosowego -i w formach trybu rozkazującego. B. Dunaj natomiast podaje czynnik, 
dla którego to wygłosowe -i było jednak w pewnych czasownikach zachowywane. 
Ta końcówka imperativu utrzymywała się dłużej w czasownikach akcentowanych 
na sufi ksie319. Autor ten wiąże proces zaniku -i w rozkaźniku z pojawieniem się po-
chylenia w imperativach. Według niego po zaniku -i nastąpiło tzw. wtórne wzdłu-
żenie zastępcze, zanik ten zatem wpływał na iloczas rozkaźnika przez pojawienie 
się samogłoski długiej, gdy w wygłosie była spółgłoska dźwięczna. „Gdy zanikło 
-i w imperativie, powstały nowe formacje zakończone na spółgłoski. Musiały one 
dostosować się do struktury polszczyzny ówczesnej doby. (...) Wprowadzenie dłu-
gości do imperativów było dostosowywaniem się do struktury języka, a nie samo-
dzielnym procesem fonetycznym”320. Na tej podstawie B. Dunaj stwierdza również, 
że końcówka -i w grupie -ji zanikła wcześnie, a to ze względu na fakt, że czasowniki 
tego typu wprowadziły długość do imperativu bez względu na miejsce akcentu321. 

Powyższe uwagi pokazują dość złożone przyczyny zjawiska zaniku wygłosowe-
go i w formach trybu rozkazującego. Czas owej zmiany i tempo zachodzenia pokaże 
materiał zaczerpnięty z małopolskich rot sądowych. 

Materiał ten jednak ogranicza się do jednego tak naprawdę przykładu: form trybu 
rozkazującego czasowników pomóc/pomagać, występujących w formułach przysiąg. 
Liczba tych form nie pokrywa się jednak z właściwą liczbą rot ze względu na fakt, że 
rzadko formuła ta występuje w pełnym brzmieniu, a więc: Tako mi (nam, jemu, jej, 
jim) Bog pomoży i święty krzyż (święci). Pisarze najczęściej pomijali jakiś jej frag-
ment lub nawet opuszczali w całości. Formy trybu rozkazującego od czasowników 
pomóc/pomagać wystąpiły w rotach 105 razy, w tym:

– formy z zachowanym jeszcze i w wygłosie 83 razy (z różnymi wariantami zapi-
su: pomozi, pomoszi, pomossÿ, pomossy, pomosi, pomosÿ, pomagÿ, pomagi, pomozÿ, 
pomozy, pomosy, pomoszy, pomossi, pomoszij) – Hube 4, 5, 7, 8, Perz/KarI 1, 3–26, 
Stppp8 10554, Perz/KarII 16–20, 22, 24–28, Ulan 42, 68, 71, 76, 78–82, 84, 86–96, 
Stppp2 465, 728, 842, 1941, 3298, Sand 668, 672, 675, 735, 736, 817, 867, 868, 
1026, Chęc 30, Rad 1–4, 7–8. 

318 Por. G. Koneczna, Charakterystyka..., s. 93. 
319 Por. B. Dunaj, Z problematyki fonetycznej rozkaźnika, „Językoznawca” 1964, nr 11–12, s. 14–15. 
320 Tamże, s. 14. 
321 Por. tamże, s. 16. 
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– forma pomagaj (z wariantami zapisu: pomagaÿ, pomagay, pomagai) 22 razy 
– Hube 67, 71, Stppp8 9315, 9486, 9643, 9644, 9704, 9947, 10157, 10326, 10376, 
Perz/KarII 21, 23, Ulan 6–8, 17, 24, 33, 36, 83, 85. 

Rozkład tych danych dla poszczególnych ksiąg przedstawia tabela 41.

Tabela 41. Formy trybu rozkazującego czasowników pomóc/pomagać

Pomoży Pomagaj
Małopolska środkowa

Hube 4 2
Perz/KarI 25 0
Stppp8 1 9
Perz/KarII 11 2
Ulan 21 9
Stppp2 5 0

Małopolska północna
Sand 9 0
Chęc 1 0
Rad 6 0

Jeśli chodzi zatem o formy trybu rozkazującego czasownika pomóc, pojawiły się 
one wyłącznie z wygłosowym i, nie poświadczają zatem analizowanego zaniku wy-
głosowego i w rozkaźnikach. Pomoży miało akcent na końcówce, dlatego ta forma 
utrzymywała się długo, o czym pisał B. Dunaj w artykule omawianym we wstępie do 
niniejszego rozdziału.

Tryb rozkazujący czasownika pomagać poświadczony został 22 razy. Czasowniki 
o takim rozkaźniku pierwotnie również przybierały końcówkę -i, tj. -ji, która została 
jednak dość wcześnie zredukowana. Małopolskie roty sądowe zawierają wyłącznie 
formy z i już zredukowanym. 

W. Kuraszkiewicz zauważył, że stare pomoży utrzymywało się długo tylko w for-
mule przysięgi322, co tłumaczyć należy zapewne częstotliwością, a zatem tradycją 
jego użycia i zapisu. Różnego typu formuły powtarzane są zwykle w takiej formie, 
w jakiej zostały przyjęte, utrwalone – przez ich mechaniczne często powtarzanie – 
z różnego typu, nierzadko starymi, formami językowymi. W związku z powyższym 
przykłady rozkaźników występujące w rotach, a pochodzące od czasownika pomóc, 
nie stanowią odpowiedniej wartości dowodowej na proces zaniku wygłosowego i 
w formach trybu rozkazującego. 

W. Kuraszkiewicz zauważył ponadto, że „wahania w użyciu form pomoży – po-
moż mogły być (...) uzależnione od szyku wyrażenia: pomoży Bog – Bog pomoż 
i związaną z szykiem zmianą rytmiki sylabicznej”323, niemniej jednak w małopol-

322 Por. W. Kuraszkiewicz, Formuły przysięgi w rotach sądowych XIV–XVI wieku [w:] tenże, Polski 
język literacki, s. 585. 

323 Tamże, s. 586. 
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skich rotach sądowych pojawił się prawie wyłącznie szyk drugi (rzeczownik Bog 
przed czasownikiem; poza czterema przykładami z rzeczownikiem Bog po czasow-
niku), a i tak z zachowanym pierwotnym i w rozkaźniku. 

W zbiorze Starodawne prawa polskiego pomniki w tomie 8. pojawiła się forma 
nÿesskazny (10425), trudna do rozszyfrowania ze względu na fakt, że rota, z której 
pochodzi, nie została zachowana w całości (nÿesskazny thÿ nÿechacz szkazujø lep-
schi). Jeżeliby jednak przyjąć, że jest to forma trybu rozkazującego, to mogłaby sta-
nowić poświadczenie zachowywania jeszcze na obszarze Małopolski wygłosowego i 
w rozkaźnikach. Nie można jej jednak przypisać wartości dowodu w analizie zaniku i 
w omawianej pozycji. 

Rozważania nad procesem zaniku wygłosowego i w formach trybu rozkazującego 
na podstawie małopolskich rot sądowych należy zakończyć powtórnym stwierdze-
niem, iż przykłady rozkaźników występujące w rotach, a pochodzące od czasownika 
pomóc, nie stanowią odpowiedniej wartości dowodowej na jego przebieg ze wzglę-
du na schematyczność formuły przysięgi. Potwierdza to W. Kuraszkiewicz, badacz 
formuł przysięgi w rotach sądowych XIV–XVI wieku: „Analiza językowa formuły 
przysięgi wykazała konserwatywny charakter zarówno poszczególnych wyrazów, 
jak i całej konstrukcji w stosunku do żywej ówczesnej mowy”324. 

4.1.8.5. Zanik wygłosowego i w bezokolicznikach

O usuwaniu fonemów samogłoskowych w polszczyźnie historycznej, w tym najczęś-
ciej fonemów wysokich, a zatem i oraz y, pisałam już w poprzednim rozdziale po-
święconym zanikowi wygłosowego i w formach trybu rozkazującego. Część uwag 
tam zamieszczonych, a więc fakt, iż pozycja wygłosowa sprzyja osłabieniu artykula-
cyjnemu, mała wyrazistość wygłosowego i ze względu na jego pozycję i znaczenie, 
jego asemantyczność, również własność artykulacyjna samogłoski i, sprzyjająca jej 
zanikowi, znajduje zastosowanie także w przypadku form bezokolicznika. 

J. Łoś uznał, że bezokoliczniki na -i ukazują się w polszczyźnie historycznej rzad-
ko i już tylko w zabytkach; „niektórzy nawet twierdzą, że formy na -i, trafi ające się 
w prozie wieku XV, mają to -i (...) końcowe tylko w znaczeniu znaku miękczącego 
poprzednią spółgłoskę i że to -i już wtedy się nie wymawiało”325.

S. Rospond przyjmuje zatem wiek XIV jako wyjściową datę dla zaniku wy-
głosowego i w bezokolicznikach, podobnie zresztą jak dla trybu rozkazującego326. 
Z. Klemensiewicz twierdzi, że cząstka -ci, będąca kontynuantem prasłowiańskiej -ti, 
„już w najstarszych zabytkach występuje (...) tak rzadko, że trzeba ją poczytywać 
za wymierający archaizm, wyzyskiwany zwłaszcza w utworach wierszowanych ze 
względu na potrzeby rytmu i rymu”327. Ponadto w niektórych wypadkach nie jest 

324 Tamże, s. 587. 
325 J. Łoś, Gramatyka..., s. 12.
326 Por. S. Rospond, Gramatyka historyczna..., s. 92.
327 Z. Klemensiewicz, T. Lehr-Spławiński, S. Urbańczyk, Gramatyka historyczna języka polskiego, 

s. 72.
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pewne, czy znak i oznacza rzeczywiście wygłosowe i, czy też miękkość poprzedza-
jącej spółgłoski. 

B. Dunaj potwierdził czas owej zmiany, jaki przyjął S. Rospond, skoro znów 
– podobnie jak w przypadku form 2. os. imperatywu – w źródłach sprzed XIV wieku 
nie znalazł odpowiedniej dokumentacji na jej potwierdzenie, przytoczył jednak jeden 
przykład z roku 1298, już bez końcowego i, mianowicie piczouacz328. 

Małopolskie roty sądowe w pełni potwierdzają wnioski wspomnianych powyżej 
językoznawców. Wartość dowodową stanowią następujące przykłady:

Małopolska środkowa
Hube  –  ranczicz 5, gabacz 16, wraczacz 39, ranczicz 42, pusczicz 42, 

wzancz 48, stranczacz 48, ranczicz 50, wiprawicz 57, ranczicz 64. 
Perz/KarI  –  dacz 1, 8, oprauicz 16, priyacz 16.
Stppp8  –  gabacz 10353, dacz 10717, szedz (?) 10717, porambicz 11245.
Perz/KarII  –  dodzelicz 3, dacz 6, placzicz 8, dacz 26. 
Ulan  –  gabacz 35, dacz 47, porambicz 53, dodzelicz 58, nywecz (?) 60, 

dacz 61, placzicz 63, prziÿancz 64, dacz 77, 88, zagyn�cz 91, za-
pissacz 91, postauicz 94, zaplaczÿcz 95. 

Stppp2  –  wsącz 2957, virambicz 2969, poszecz 2970, louicz 2972, prze-
pusczacz 2972, przecopacz 2972, przedawacz 2972, wsącz 2973, 
przewescz 2978, przisancz 3053, vinidz 3195, rączicz 3298.

Małopolska północna
Sand  –  czinicz 668, zaplaczicz 746, chodzicz 750, wroczicz 791, robycz 

901, rączicz 1026, odbywacz 1039, rambicz 1047, vrambicz 1048, 
bycz (x 2) 1050, wynidz 1054, placicz 1070, wynidz 1105. 

Chęc  –  ∫schascz 4, chowacz 18.
Rad  –  czinicz 2, chodicz 9, wroczicz 29, zahoracz 27, zakopacz 27, vÿnidz 

29, vÿnidz 31, gicz 40, dacz 43, wzancz 52, wszancz 56, dacz 61.
Jak wynika z powyższego zestawienia, już pod koniec wieku XIV na obszarze 

Małopolski nie występowały formy bezokoliczników z wygłosowym -i. Proces za-
niku tego -i musiał więc nastąpić bardzo szybko, skoro językoznawcy przyjęli wiek 
XIV za jego początek, a pod koniec XIV wieku stare formy nie wystąpiły już w ogóle 
i nie było wahań w języku pomiędzy formami z wygłosowym -i a bez niego. 

4.1.8.6. Zanik i w śródgłosie

Redukcja i następowała również w śródgłosie. Poświadczają to zjawisko zwłaszcza 
imiona o drugim członie -sław, co zauważył B. Dunaj, analizując język najstarszej 
doby piśmiennej329. Do nich należą chociażby Cies(z)sław (<Cieszysław), Dzirsław 
(<Dzirżysław) czy Krzes(s)ław (<Krzesisław). Spotyka się również w tekstach trzy-

328 Por. B. Dunaj, Język polski najstarszej doby piśmiennej..., s. 92. 
329 Por. B. Dunaj, Język polski najstarszej doby piśmiennej..., s. 89–92. 
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nastowiecznych zapisy imienia Kazimierz ze zredukowanym i: Kaźmir (<Kazimir), 
rzadsze jednak od zapisów z zachowanym i w śródgłosie. Redukcję i w tych imio-
nach – obok innych czynników fonetycznych wymienionych w dwóch poprzednich 
rozdziałach – wspierał dodatkowo fakt, że i było samogłoską nieakcentowaną; bu-
dowa grup spółgłoskowych po zaniku jerów umożliwiała także zachodzenie tego 
zjawiska, gdyż właśnie zanik jerów w sufi ksach -sk-, -stv- umożliwił połączenie s 
z rozmaitymi poprzedzającymi spółgłoskami. Oprócz imion B. Dunaj wymienia jesz-
cze przymiotnik wielki, występujący również z pierwotnym i: wieliki. 

Małopolskie roty sądowe pokazują, że nie tylko nieakcentowane i ulegało re-
dukcji, ale także y, e oraz u. Wiele spośród zapisów poświadczających to zjawisko 
należy jednak uznać za błędy pisarskie, niemniej Małopolska znała zjawisko zaniku 
w śródgłosie samogłosek nieakcentowanych. 

Materiał dowodowy przedstawia się następująco: 
Zanik i, y:  Crzesslaw Stppp8 8870, welgÿch Ulan 10, Przeszslawowa Ulan 31, 

Szwączslawicz Stppp2 3298, Przeczslaw Sand 893, panczdzeszad 
(Biernik) Sand 1048, podleysch(s) Sand 1089, przesczslaw Rad 37, 
oszmscoth (Biernik) Rad 68, 2 x 69,

Zanik e:  Wanczslawa Hube 32, Wanczslaw Ulan 28, nyesposdzgla Stppp2 
2963, jnyessgla Stppp2 2963, Wanczslawa Chęc 6, Wenczslawowy 
Chęc 8,

Zanik o:  sedwma Perz/KarII 18.

Zapisy najprawdopodobniej błędne, zatem niebrane pod uwagę podczas 
interpretacji materiału: wdzerzniju Hube 53, Widzdzinv Stppp8 10529, widzdzinv 
Ulan 40, wschtczi Ulan 94, scrsz(s) Sand 736, cztrdzesczoch Sand 866.

Zanik poszczególnych samogłosek ilustruje tabela 42. 

Tabela 42. Zanik samogłosek w śródgłosie

i, y e o
Crzesslaw
Welgÿch
Przeszslawowa
Szwączslawicz
Przeczslaw
panczdzeszad (Biernik)
podleysch(s)
czthirzi
przesczslaw
oszmscoth (Biernik)

nyesposdzgla
jnyessgla
Wanczslawa
Wanczslaw
Wanczslawa
Wenczslawowy

sedwma

Dane zawarte w tabeli 42 potwierdzają wnioski językoznawców, m.in. B. Duna-
ja330, iż najszybciej ulegają redukcji samogłoski wysokie. Zanik i zanotowano w for-

330 Por. B. Dunaj, dz.cyt., s. 89. 
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mach imion na -slaw oraz w tworzonych od nich nazwach miejscowych: Crzesslaw, 
Przeszslawowa, Szwączslawicz, Przeczslaw, przesczslaw. 

Zapisy typu wschtczi, scrsz(s), podleysch(s), ne zakracz(s) należy uznać za – naj-
prawdopodobniej – błędy pisarskie z uwagi na fakt, że powstające w wyniku redukcji 
samogłoski grupy spółgłoskowe są nieakceptowane w języku polskim, tworzą zbitki 
zbyt trudne do wymówienia, również w przypadku braku samogłoski w wyrazie, 
a zatem ośrodka sylabotwórczego, bez którego wyraz istnieć nie może (scrsz(s)). 

Ciekawa rzecz zachodzi przy odmianie liczebników. Jak wiemy, w liczebnikach 
od 11 do 19 oraz 500–900 do XVI wieku odmieniał się człon pierwszy, powstawały 
zatem wyrazy: M pięćnaćcie, D pięcinaćcie itd. Małopolskie roty sądowe pokazują 
próby dokonywania wyrównań analogicznych przypadków zależnych do Mianow-
nika i odwrotnie – Mianownika do przypadków zależnych (działanie zatem czyn-
nika morfologicznego). Notujemy więc przykłady z Biernika: panczdzeszad oraz 
oszmscoth ze zredukowanym -i- obok tych w Mianowniku: sesczinascze Rad 62 
i oszmÿnathcze Rad 90 z niewłaściwymi dla nich formami pierwszych członów, tym 
razem z niewłaściwym dla nich -i-. Proces ten poświadczają jedynie przytoczone 
w tym materiale przykłady, trudno zatem na ich podstawie wnioskować o zachodzą-
cym zaniku wyrównań analogicznych w obrębie odmiany liczebników. 

Zanik pozostałych samogłosek e i o dotyczy znów w głównej mierze liczebników, 
są to jednak rzadkie przypadki i znów nie mogą się stać podstawą do formułowania 
wniosków na temat redukcji tych samogłosek. Pewny jest natomiast zanik e w imie-
niu Więc(s)ław i w pochodzącej od jego zdrobnienia (Więcek) nazwie miejscowej 
Więckowice. Co istotne w przypadku imienia Wanczslaw i nazwy Wanczkowicze, 
w rocie Ulan 45 pojawiła się jeszcze forma przymiotnika odrzeczownikowego z za-
chowanym -i: Wanczikowska. Jest to jednak być może jedynie przypadek grafi czny. 

Warto również dodać, że w małopolskich rotach sądowych występują już wyłącz-
nie skrócone formy liczebników typu pancznacze (<dziesięcie). Przymiotnik wielki 
pojawił się tu zaledwie raz, ale w postaci już zredukowanej Welgÿch. Co zaś dotyczy 
imienia Kazimierz, podawanego często w źródłach jako przykład ze zredukowanym i, 
w rotach pojawiło się dwukrotnie z zachowaną jednak samogłoską w śródgłosie: 
Kazimirza Stppp8 10154 oraz Kazimirza Ulan 22 (oraz nazwa miejscowa w Dop. 
Skazimirza Stppp7 3114). 

Zanikające samogłoski – to należy podkreślić – musiały być nieakcentowane, 
z czego wynika, że ówczesny akcent musiał się różnić od dzisiejszego. Być może 
– jak sugeruje to W. Kuraszkiewicz, a powtarza za nim B. Dunaj – był to akcent 
inicjalny331. 

331 Por. W. Kuraszkiewicz, Ślady akcentu inicjalnego w polszczyźnie [w:] Studia linguistica in hono-
rem Thaddaei Lehr-Spławiński, 1963, s. 368–371. Za: B. Dunaj, dz.cyt., s. 92. 
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4.1.9. Zmiany wywołane kontrakcją

Dwie samogłoski przedzielone półsamogłoską  i̯ ulegały zwykle ściągnięciu (kontrak-
cji), w wyniku którego powstawały w polszczyźnie samogłoski długie. Należy za-
znaczyć jednak, że język znał dwa typy owych ściągnięć – ściągnięcia starsze z doby 
jeszcze przedhistorycznej, które nie pozostawiły już śladu w zabytkach piśmiennych 
ani w gwarach w postaci obocznych form samogłosek nieściągniętych, i ściągnięcia 
nowsze, przeprowadzone w czasach historycznych, których śladem są jeszcze formy 
z samogłoskami nieściągniętymi. Formy te notuje się w gwarach i zabytkach piś-
miennych.

Formacje objęte pierwszym typem ściągnięć to m.in.332:
–  rzeczowniki z prasłowiańskim przyrostkiem *ьje,
–  rzeczowniki z prasłowiańskim przyrostkiem *ьja,
–  formy narzędnika l. poj. rzeczowników na -a,
–  formy narzędnika l. poj. rzeczowników żeńskich na -ь,
–  formy dopełniacza l. mn. rzeczowników na -ь,
–  formy deklinacji złożonej przymiotników.
Ściągnięcia nowsze zaś dotyczyły:
–  form zaimków dzierżawczych mój, twój, swój – D. mego, twego, swego z mo-

jego, twojego, swojego czy dla rodzaju żeńskiego D. mej z mojej itd.,
–  form 2. i 3. os. l. poj., 1. i 2. os. l. mn. cz. ter. czasowników z dawnym tematem 

na -aje-, -eje-, np. działasz, działa, działamy, działacie, ale działają,
–  bezokoliczników i form czasu przeszłego czasowników chwiać, śmiać się, 

stać, bać się.
Zgodnie w powyższym rozróżnieniem w niniejszym rozdziale przeprowadzę 

analizę tych form, które ulegały bądź nie kontrakcji nowszej, by odpowiedzieć na 
pytanie, jaki stan języka w zakresie występowania w nim form ściągniętych i nie-
ściągniętych reprezentują małopolskie roty sądowe.

Formy zaimków dzierżawczych
Oboczności w zaimkach mojego – mego, twojego – twego, swojego – swego itd. przez 
długi czas tłumaczono wpływem języka czeskiego. Tak czynili m.in. A. Brückner333 
czy K. Nitsch, który w artykule Przyczynki do charakterystyki polskich czechizmów 
stwierdził, że konsekwentną kontrakcję przeprowadziły dwa ośrodki: Czechy, które 
– jako silny ośrodek kulturalny – oddziaływały na język polski, i zachodnie Pomo-
rze z rozszerzeniem zjawiska na Kaszuby i inne dialekty pomorskie aż po północną 
Wielkopolskę334. Siła ośrodka czeskiego nie była jednak tak wybitna, choć znacząca, 
skoro – zdaniem H. Konecznej – „w każdym większym zabytku spotykamy pew-

332 Za: Z. Klemensiewicz, T. Lehr-Spławiński, S. Urbańczyk, Gramatyka historyczna języka pol-
skiego, s. 55.

333 Por. A. Brückner, Encylopedia Polska: Język polski i jego historia, Wrocław 1915, t. I, s. 119–
–125, 134–141. 

334 Por. K. Nitsch, Przyczynki do charakterystyki polskich czechizmów [w:] Wybór pism polonistycz-
nych, Wrocław 1954, t. I, s. 219–225. 
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ną, choćby niewielką, liczbę form pełnych”335. Czynnikiem doprowadzającym do 
kontrakcji według tej autorki był fakt, że w Dopełniaczu i Celowniku l. poj. r. m. i n. 
akcent nie padał na połączenie -oi̯e -, więc słabsza artykulacja i̯ dopuszczała kontrak-
cję, tj. obniżanie się tej głoski do poziomu niższych od niej sąsiednich samogłosek, 
wreszcie jej zanik i ściągnięcie sąsiednich samogłosek. W innych formach dokład-
niejsza artykulacja i̯ spowodowana akcentem padającym na samogłoskę stojącą po 
niej nie dopuszczała do kontrakcji. Według T. Brajerskiego „długie formy nie znikły 
z języka potocznego i większości gwar, bo podtrzymywane były przez nie ulegające 
nigdy kontrakcji formy mianownika l. poj. r. męskiego mój, twój, swój i mianow-
nika l. mn. moi, twoi, swoi”336. Ponadto „akcent zdaniowy nie wpływał na formy 
zaimków dzierżawczych (por. daj mi to, daj mu to, obok daj to mnie, nie jemu, gdzie 
krótkie mi, mu są nieakcentowane, długie mnie, jemu akcentowane”337. Autor ten na 
początku swojego artykułu postawił ponadto tezę, że „oboczności typu mojej//mej są 
obocznościami dialektycznymi”338. Żeby tego dowieść, przeanalizował zabytki ściśle 
zlokalizowane sprzed roku 1450, a następnie z drugiej połowy XV i początku XVI 
wieku. Analiza ta doprowadziła go do cennych wniosków i przypuszczeń dotyczą-
cych kontrakcji zaimków dzierżawczych, wniosków, do których powrócę po analizie 
materiału z małopolskich rot sądowych. A materiał ten przedstawia tabela 43. 

Tabela 43. Kontrakcja zaimków dzierżawczych

Ściąg-
nięte

mego, 
twego, 
swego

memu
...

mymi
(memi) mych mym mem mej

me mą mą ma me

Dane 
liczbowe 

i pro-
centowe

17
100%

6
100%

15
100%

3
100%

11
91,7%

4
57%

13
100%

5
83%

3
60%

1
100%

11
78,6%

0 0 0 0 1
8,3%

3
43%

0 1
17%

2
40%

0 3
21,4%

Nie-
ściąg-
nięte

mojego, 
two-
jego, 

swojego

moje-
mu moimi moich moim mojem mojej moję moją moja moje

Stosunek ogólnej liczby form ściągniętych do nieściągniętych: 89 : 10 = 90%

Jak wynika z tabeli 43, w małopolskich rotach sądowych dominują ściągnięte 
formy zaimków dzierżawczych (90% ogólnej liczby tych zaimków). Kontrakcja za-
imków dzierżawczych objęła w zupełności następujące ich kategorie: Dopełniacz 

335 H. Koneczna, Formy zaimków dzierżawczych w języku staropolskim, „Sprawozdania z Posiedzeń 
Komisji Językowej Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Wydział I Językoznawstwa i Historii Li-
teratury”, Warszawa 1952, t. IV, s. 93–104. 

336 T. Brajerski, Ściągnięte i nieściągnięte formy zaimków dzierżawczych w języku staropolskim, 
„Prace Filologiczne” 1964, nr 18, s. 6. 

337 Tamże.
338 Tamże.
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l. poj. r. m. i n., Celownik l. poj. r. m. i n., Narzędnik l. mn., Dopełniacz l. mn. (usta-
lenia te zgadzają się z wnioskami T. Brajerskiego339), ponadto Dopełniacz / Celownik 
/ Miejscownik l. poj. r. ż. oraz Mianownik / Wołacz l. poj. r. ż. i Mianownik / Bier-
nik l. mn. r. nmos. (podobnie u Brajerskiego, choć nie notuje on żadnego przykładu 
w ostatniej kategorii340). Kategorie zaś, w których – obok jednak dominujących form 
ściągniętych – pojawiają się formy nieobjęte jeszcze kontrakcją, to:

–  formy mym / twym / swym obok moim / twoim / swoim (Narzędnik l. poj. r. m. 
i n.) – zaledwie jeden przykład formy długiej zaczerpnięty z roty chęcińskiej 
(Chęc 29), w której zresztą pojawia się również forma ściągnięta swym. Udział 
procentowy formy niekontrahowanej – 8,3%;

–  formy mem / twem / swem obok mojem / twojem / swojem (Miejscownik 
l. poj. r. m. i n.). T. Brajerski podaje, że w Małopolsce w tej kategorii pojawiły 
się wyłącznie formy ściągnięte341. Zbadanie małopolskich rot sądowych jed-
nak udowodniło, że właśnie ta kategoria zaimków dzierżawczych wykazuje 
największe wahania co do liczby form kontrahowanych i niekontrahowanych: 
43% form nie uległo jeszcze ściągnięciu obok 57% już po kontrakcji. Licz-
ba przykładów nie jest tak duża, by móc na ich podstawie wysnuwać pewne 
wnioski, niemniej jednak pozwala spojrzeć na tę kategorię jako na najdłu-
żej zachowującą pierwotny stan sprzed kontrakcji. Warto jeszcze zaznaczyć, 
że wszystkie nieściągnięte formy w tej kategorii pochodzą z rot chęcińskich 
(Chęc 31, 34 x 2), podobnie zresztą jak forma z powyższej kategorii, co daje 
podstawy do wysnucia wniosku o ziemi chęcińskiej jako tym obszarze Ma-
łopolski, na którym najdłużej utrzymywały się nieściągnięte formy zaimków 
dzierżawczych;

–  formy mą / twą / swą obok moję / twoję / swoję (Biernik l. poj. r. ż.) oraz mą 
/ twą / swą obok moją / twoją / swoją (Narzędnik l. poj. r. ż.) – odpowiednio 
w pierwszej kategorii formy długie stanowią 17% (Rad 7) wobec 83% krót-
kich, w drugiej zaś długie – 40% (Stppp8 9644, Ulan 7) wobec 60% krótkich. 
Ta kategoria zatem jest drugą po Miejscowniku l. poj. r. m. i n., w której proces 
kontrakcji się nie zakończył; 

–  wreszcie formy me / twe / swe obok moje / twoje / swoje w Mianowniku i Bier-
niku l. poj. r. n. oraz w Mianowniku i Bierniku l. mn. wszystkich rodzajów – 
formy nieściągnięte 21,4% (Chęc 21, Rad). 

Analiza chronologiczna form niekontrahowanych daje następujące wyniki: 
Chęc 29  – 1462 rok
Chęc 31, 34 x 2  – 1466, 1467 rok 
Rad 7  – 1416 rok 
Stppp8 9644  – 1400 rok 
Ulan 7  – 1400 rok
Chęc 21  – 1446 rok 

339 Por. T. Brajerski, Ściągnięte i nieściągnięte formy zaimków dzierżawczych..., s. 7–11. 
340 Por. tamże, s. 17. 
341 Por. tamże, s. 13. 
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Wyniki te są zaskakujące, gdyż formy nieskontrahowane pojawiły się dość późno, 
nawet po połowie XV wieku. Analizę tę warto jednak powiązać z obszarami, na któ-
rych formy nieściągnięte pojawiały się najczęściej, mianowicie z Chęcinami i Rado-
miem, co wskazywałoby na północną Małopolskę jako na ten obszar, który najdłużej 
utrzymywał stan pierwotny w zakresie kontrakcji zaimków dzierżawczych. Co cie-
kawe jednak, w sandomierskich rotach sądowych pojawiły się wyłącznie ściągnięte 
formy tych zaimków.

Roty chęcińskie zawierają odpowiednio: 10 form ściągniętych (66,7%) i 5 nie-
ściągniętych (33,3%), roty radomskie zaś: 4 formy ściągnięte (80%) i 1 nieściągniętą 
(20%).

Wyniki te każą spojrzeć na północną Małopolskę jako ten obszar, który prze-
prowadził kontrakcję, ale na pewno później niż południowa Małopolska – ziemia 
krakowska. Warto zaznaczyć, że na obszarze sąsiadującym z północną Małopolską 
(z Chęcinami i Radomiem), tzn. na Mazowszu, kontrakcja zachodziła najpóźniej, co 
wynika z badań przeprowadzonych przez Tadeusza Brajerskiego. W każdej z oma-
wianych kategorii zaimków dzierżawczych na Mazowszu pojawiały się formy nie-
ściągnięte w różnych ilościach, czasem nawet przekraczających formy ściągnięte. To 
pozwala wyznaczyć obszar Polski najdłużej utrzymujący pierwotne formy zaimków 
dzierżawczych.

T. Brajerski we wspomnianych już badaniach zanalizował również zależność 
między formami zaimków dzierżawczych a akcentem zdaniowym, odwołując się do 
zdania H. Konecznej, która potwierdziła wpływ akcentu na wybór między krótkimi 
a długimi formami zaimków dzierżawczych342. Według tej autorki akcent padający na 
ostatnią sylabę w formach typu mojego spowodował obniżenie artykulacji i̯, a w kon-
sekwencji jej elipsę i ściągnięcie rozdzielanych przez nią samogłosek343. T. Brajerski 
odrzucił tę tezę, twierdząc, że „akcent zdaniowy (...) nie warunkował długich form 
zaimków dzierżawczych”344. H. Koneczna natomiast udowodniła, że i̯ w bezpośred-
nim sąsiedztwie głoski akcentowanej było zachowywane345. 

Autorzy ci podkreślali rolę wyrównań analogicznych w dystrybucji odpowied-
nich form zaimków dzierżawczych, gdyż formy mego, twego wywierały wpływ na 
inne przypadki, zaś mój, twój, swój, w których nie dochodziło do kontrakcji, podtrzy-
mywały z kolei formy pełne. 

Istotny wniosek T. Brajerskiego dotyczył drugiej połowy XV i pierwszej połowy 
XVI wieku, kiedy to liczba form długich nieco wzrastała, zwłaszcza w zabytkach 
mazowieckich, na innych obszarach nieco słabiej, choć również. 

„Tłumaczyć to chyba trzeba wpływem nigdy nie kontrahowanych form moi, twoi, swoi, bro-
niących się przed kontrakcją form moję, moją, moje i moja oraz moju, a także form nom. sg. m. 
mój, twój, swój. Można też przypuszczać, że wzrastanie liczby form długich było po części 
wynikiem kontaktów z litewską Białorusią za panowania Jagiellonów (...). Możliwy jest do 

342 Por. T. Brajerski, Ściągnięte i nieściągnięte formy zaimków dzierżawczych..., s. 23.
343 Por. H. Koneczna, Formy zaimków dzierżawczych w języku staropolskim, „Sprawozdania Komisji 

Językowej Towarzystwa Naukowego Warszawskiego” 1954, nr 4, s. 93–104. 
344 T. Brajerski, dz.cyt., s. 24. 
345 Por. H. Koneczna, dz.cyt.



130 Właściwości fonetyczne małopolskich rot sądowych

przyjęcia jeszcze jeden czynnik: wpływ 2-sylabowych form łacińskich zaimków meus, tuus, 
suus (mei, meo, mea, meum, meis itd.) na zaimki polskie. Przemawia za tym fakt występowania 
w niektórych zabytkach (...) 2-sylabowych nieściągniętych form moim, mojem, mojej i innych 
obok 2-sylabowych ściągniętych form mego, memu i mymi”346. 

Wnioski te pokrywają się z wynikami analizy małopolskich rot sądowych, zarów-
no analizy geografi cznej (najbardziej znaczącej), chronologicznej (druga połowa XV 
wieku – wzrost liczby form niekontrahowanych), jak i składniowej (w tej samej rocie 
formy ściągnięte obok nieściągniętych, jak wspominałam już wyżej). 

Formy 2. i 3. os. l. poj., 1. i 2. os. l. mn. cz. ter. czasowników z dawnym tematem 
na -aje, -eje-
Kontrakcja nowsza objęła również kategorie czasowników, jakimi są 2. i 3. os. l. poj., 
1. i 2. os. l. mn. cz. ter. czasowników z dawnym tematem na -aje-, -eje-. J. Łoś tłuma-
czy fakt zachowywania jednak postaci niekontrahowanej wpływem samogłoski no-
sowej w 1. osobie l. poj347. Autorzy Gramatyki historycznej języka polskiego zazna-
czają, że jeszcze w XV wieku pojawiały się długie formy tych czasowników, takie 
jak okopaje, przywitaje, zwłaszcza po przedrostkach, jak w przykładach poznajesz, 
wyznajemy, doznajecie348. S. Rospond uznaje tę kontrakcję za dialektalną cechę pol-
szczyzny, „zresztą w niektórych gwarach oraz w zabytkach staropolskich zachowały 
się pierwotne nieściągnięte formy: znajesz, działaje”349. Z. Stieber natomiast uznaje 
ją za ogólnopolską, ponadto raczej późną, skoro „w zabytkach mamy jeszcze formy 
nieściągnięte”350, a forma przyjaje utrzymuje się jeszcze w XVII wieku. „Zanik jej 
nastąpił już na pewno nie na skutek ściągnięcia fonetycznego, ale w wyniku wyrów-
nania analogicznego do form wcześniej ściągniętych”351. 

Obecność form w 2. i 3. os. l. poj. oraz 1. i 2. os. l. mn. cz. ter. czasowników 
z dawnym tematem na -aje-, -eje- należy w małopolskich rotach sądowych do rzad-
kości ze względu na specyfi kę tych dokumentów. Zeznania świadków były bowiem 
najczęściej relacjami z wydarzeń, które zaistniały w przeszłości, zatem czasowniki 
w naturalny niejako sposób przybierały formy właśnie czasu przeszłego. Nieliczne 
zapisy w czasie teraźniejszym czasowników z dawnym tematem na -aje-, -eje- dają 
dość konsekwentnie obraz przeprowadzonej już w Małopolsce kontrakcji w tych ka-
tegoriach. Wyjątek stanowią dwa zaledwie zapisy znagemi (Perz/KarII 24 i Ulan 86) 
z 1405 roku. 

Co ciekawe jednak, małopolskie roty sądowe notują również następujące przy-
kłady:

nijedaijal Hube 23
mijala Hube 29

346 T. Brajerski, dz.cyt., s. 24–25. 
347 Por. J. Łoś, Gramatyka..., cz. I, s. 7. 
348 Por. Z. Klemensiewicz, T. Lehr-Spławiński, S. Urbańczyk, Gramatyka historyczna języka pol-

skiego, s. 90. 
349 S. Rospond, Gramatyka historyczna..., s. 94. 
350 Z. Stieber, Historyczna i współczesna fonologia..., s. 24. 
351 Tamże. 
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mijala Hube 39
mijal Hube 42

(obok 18 form z tej samej księgi po kontrakcji).
Są to formy 3 os. l. poj. czasowników z dawnym tematem na -aje-, -eje-, z tym 
jednak, że w czasie przeszłym. Zapisy te pochodzą kolejno z lat: dwa z 1398, dwa 
z 1399 roku. 

Bezokoliczniki i formy czasu przeszłego czasowników chwiać, śmiać się, stać, 
bać się
Z. Stieber dokonuje podziału tej grupy słów, która ulegała kontrakcji, na dwie jeszcze 
podgrupy, mianowicie:

1.  „W dawnych formach *xvějati, *grějati, *sějati, *vějati etc. Ściągnięcie to 
było przeprowadzone już w wieku XV (...).

2.  W formach *bojati sę, *stojati, *bojalъ sę, *stojalъ. Ściągnięcie objęło połu-
dniową Polskę, natomiast na północy (Mazowsze, Kujawy, Łęczyckie, Wiel-
kopolska z wyjątkiem południa etc.) wraz z Kaszubszczyzną do dziś się trzy-
mają formy nieściągnięte bojał się itp. Podobny stan widzimy w zabytkach, 
i to już w wieku XIV”352. 

Autorzy Gramatyki historycznej języka polskiego zgadzają się z tym rozróżnieniem 
ze względu na prasłowiańskie tematy tych czasowników:

1.  ā < *oja w temacie bezokolicznika czasowników stoję, boję się
2.  ā < *eja w temacie bezokolicznika czasowników typu wieję, wiać, grzeję, 

grzać itd353. 
Małopolskie roty sądowe poświadczają zaledwie jeden przykład formy niekon-

trahowanej, mianowicie ssijal (siał) u Hubego w rocie 25. z 1398 roku, poza tym 
czasowniki tego typu pojawiły się w nich 14 razy w formach już po ściągnięciu. 

Wnioski Ireny Winklerówny pokrywają się z uwagami Z. Stiebera, iż zjawisko 
kontrakcji w tego typu czasownikach objęło Polskę południową, co udowodniła po-
nadto analiza zapisów w małopolskich rotach sądowych354. Należy również przyjąć 
za Z. Stieberem, iż w XIV wieku musiała już zajść omawiana zmiana, skoro roty 
z końca tego wieku prezentują stan po kontrakcji tych czasowników.

Autorka artykułu Ściągnięte i nieściągnięte formy słów „stać” i „bać się” podaje 
również czas owej zmiany (jeszcze w dobie przedpiśmiennej w przypadku Mało-
polski355) oraz granicę dzielącą obszary objęte i nieobjęte kontrakcją w tej kategorii 
czasowników. Przebiega ona, jak notuje I. Winklerówna, 

„...od Leszna na północ mniej więcej w kierunku Kościanu, po czym znów na południe do 
Gostynia, skąd dalej poprzez Nowe Miasto w kierunku Turka, nie dochodząc doń, a następnie 

352 Z. Stieber, Historyczna i współczesna fonologia..., s. 24. 
353 Por. Z. Klemensiewicz, T. Lehr-Spławiński, S. Urbańczyk, Gramatyka historyczna języka pol-

skiego, s. 91. 
354 Por. I. Winklerówna, Ściągnięte i nieściągnięte formy słów „stać” i „bać się”, „Język Polski” 

XXXI, 1951, s. 29–32. 
355 I. Winklerówna, dz.cyt., s. 32. 
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na południe od Łodzi przez Inowłódz gdzieś do Puław, wykazując na ogół tendencję do cofania 
się na północ”356.

Dość istotny zdaje się również fakt rozdzielenia czasowników stać i bać się, 
jeśli chodzi o zakres występowania ich form ściągniętych i nieściągniętych w sta-
ropolszczyźnie, choć w języku współczesnym zakres ten się pokrywa. Okazuje się 
bowiem, że w zabytkach odnajdujemy już tylko formy ściągnięte czasownika *sto-
jati, podczas gdy *bojati sę występuje w obu postaciach: ściągniętej i nieściągnię-
tej357. Czynnikiem warunkującym jednak ten stan było pochodzenie pisarza danego 
zabytku, w przypadku form nieściągniętych pochodzenie północnopolskie. Stać już 
tylko po kontrakcji jest wynikiem znacznie większej częstotliwości użycia niż cza-
sownika bać się, a przez to utrwalenia formy uznanej za literacką, ponadto znów 
wynikiem pochodzenia pisarza danego dokumentu, tym razem pochodzenia połu-
dniowopolskiego, i oparcia w kontynuantach *stati358. „A więc polski język literacki 
opiera się pod tym względem na dialekcie małopolskim. Zwyciężyła tu cecha zgodna 
z czeszczyzną”359.

4.2. System konsonantyczny

4.2.1. Opozycja: bezdźwięczna – dźwięczna

4.2.1.1. Realizacja D przed T (upodobnienie wsteczne)

Tematem niniejszego rozdziału jest analiza jednego z trzech typów asymilacji fo-
netycznych, jakie wyróżnia m.in. S. Rospond360, mianowicie upodobnienia śródgło-
sowego pod względem dźwięczności, a dokładniej ubezdźwięcznienia wstecznego.

Zasadniczym kierunkiem asymilacji pod względem dźwięczności w języku pol-
skim jest przystosowanie w grupie spółgłoskowej słabszego poprzednika do moc-
niejszego następnika. Należy tu wspomnieć o dwóch najważniejszych czynnikach 
doprowadzających do tego typu oddziaływań fonetycznych. Jednym z nich jest zasa-
da oszczędzania energii artykulacyjnej, właściwa nie tylko asymilacji pod względem 
dźwięczności. W myśl tej reguły jeżeli dwie sąsiadujące z sobą głoski różnią się od 
siebie w nieznaczny sposób, to należy tę różnicę zniwelować, aby utrzymać narzą-
dy mowy możliwie jak najdłużej w jednolitym stanie (o czym mówi zresztą prawo 
Wintelera, dotyczące wszystkich w zasadzie języków361), a tym samym zmniejszyć 
ilość energii zużytej podczas artykulacji. Drugi czynnik motywujący upodobnienia 

356 Tamże, s. 30. 
357 Por. tamże, s. 30. 
358 Por. tamże, s. 31–32. 
359 Tamże, s. 32.
360 Por. S. Rospond, Gramatyka historyczna..., s. 119. 
361 Por. J. Winteler, Die Kerenzer Mundart des Kantons Glarus in ihren Grundzügen dargestellt, 

Heidelberg 1876.
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głosek pod względem dźwięczności w polszczyźnie łączy się z poprzednim w ści-
sły sposób, o czym pisała, odwołując się do doświadczeń fonetyki artykulacyjnej, 
H. Koneczna, odnajdując zarazem w ten sposób odpowiedź na pytanie o chronolo-
gię procesów upodobnień pod względem dźwięczności w języku polskim. Według 
tej autorki pierwszym ich etapem jest zmiana siły artykulacyjnej głoski znajdującej 
się w bezpośrednim sąsiedztwie drugiej głoski różniącej się od niej pod względem 
dźwięczności. 

„Pierwotnie bezdźwięczna (a więc silnie artykułowana) w pozycji przed dźwięczną (czyli sła-
bą) najpierw traci na dokładności pracy narządów mownych w jamie ustnej, a dopiero znacz-
nie później uzyskuje dźwięczność; podobnie też spółgłoska etymologicznie dźwięczna (słaba) 
przed następną bezdźwięczną (mocną) początkowo przystosowuje swą siłę artykulacyjną do 
następnej bezdźwięcznej, a później dopiero zatraca dźwięczność”362. 

Ta pierwsza faza wyrównań artykulacyjnych zaszła według autorki już w X–XI 
wieku, pełne zaś udźwięcznienia lub ubezdźwięcznienia w wieku XIV. Odnośnie do 
uwag H. Konecznej może zrodzić się jednak kolejne pytanie, domagające się ścisłości 
podczas uwzględniania siły artykulacyjnej danych głosek. Skoro bowiem spółgłoski 
bezdźwięczne charakteryzują się większą mocą artykulacyjną od dźwięcznych, dla-
czego w pozycji przed słabszą dźwięczną zyskują pod jej wpływem ową dźwięcz-
ność, a nie powodują jej utraty przez tę głoskę? Odpowiedź daje sama autorka, kiedy 
tłumaczy inne zachowanie się głosek v’ i ř w zbitkach spółgłoskowych. Spółgłoski 
właściwe, w przeciwieństwie zresztą do półotwartych, nie są samodzielnymi czło-
nami sylaby i dostosowują się zwykle do najsilniejszej głoski w sylabie, a więc tej 
znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie samogłoski, bezpośrednio ją poprzedza-
jącej363. W wyrazie zatem takže słabsza artykulacyjnie dźwięczna ž zyskuje tę siłę 
dzięki samogłosce e i wpływa na udźwięcznienie poprzedzającej głoski k, wyma-
wianej w związku z tym jako g. Sytuacja się upraszcza w momencie, gdy głoską od-
działującą na poprzedzający ją dźwięk jest spółgłoska bezdźwięczna, w swej naturze 
już silna artykulacyjnie, znajdująca się jeszcze ponadto w bezpośrednim sąsiedztwie 
następującej po niej samogłoski, jak np. w wyrazie budka, wymawianym jako butka. 

Grunt pod tego typu zmiany w polszczyźnie przyniósł zanik jerów słabych, w wy-
niku którego powstały nowe, liczne i różnorodne grupy spółgłoskowe. Te nowe zbit-
ki przez jakiś czas pozostawały niezmienione, szybko jednak zaczęło znów dzia-
łać prawo do wyrównywania siły artykulacyjnej, a w jego wyniku przybrały na sile 
procesy asymilacyjne obu kierunków – ubezdźwięcznienia i udźwięcznienia. Wielu 
autorów, a wśród nich choćby S. Rospond364 czy Z. Stieber365, podkreśla, że tego typu 
zjawiska zachodziły już w epoce przedpiśmiennej, czego dowodem jest np. analiza 
formy ps. *mog-tь < pie. *mogtis : *mog-, tj. *mok-tь > pol. moc, ale też m.in. pol-
skich wyrazów pszczoła, ceber, gdy, paznokcie, swadźba, krtań, ciżba, izba, grzbiet, 
źdźbło, pchła, tchu/dech, zgrzyt, tchnąć, cna, zygzak, pszczoła < *bъčela, dzber < 

362 H. Koneczna, dz.cyt., s. 169. 
363 Por. tamże, s. 168. 
364 Por. S. Rospond, Gramatyka historyczna..., s. 121. 
365 Por. Z. Stieber, Rozwój fonologiczny..., s. 76. 
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cber (por. ceber), gdy < *kъdy, paznokcie < paznokieć, swadźba < *svatьba, krtań 
< grtań, ciżba < ciszczba, izba < izdba < istba, grzbiet < chrzbiet, źdźbło < śćbło, 
pchła < *blъxa, tchu – por. dech, zgrzyt < *skrьžьtъ i innych366. 

J. Łoś podkreśla, że tego typu upodobnienia nie zachodziły przed półotwartymi 
i przed v, ř oraz niezgłoskotwórczym i. To one się upodabniały do spółgłosek po-
przedzających je lub po nich następujących367. Tłumaczyć ów fakt należy odmien-
ną historią tych głosek, a dokładniej ich artykulacją samogłoskową lub półotwartą, 
o czym jednak szerzej w następnym rozdziale poświęconym asymilacji postępowej 
pod względem dźwięczności: ř, v, v’ po T. 

S. Rospond odnosi zjawisko asymilacji do XIII wieku, a czyni to na podstawie 
rozwoju grupy xv- i innych połączeń z v i v’368. Inne jest stanowisko Z. Stiebera, 
który stwierdza brak dowodów na to, że wraz ze zmianą xv, xv’ na xf i xf’ zaszło 
ubezdźwięcznienie v i v’ po innych spółgłoskach bezdźwięcznych. Na podstawie da-
nych zaczerpniętych z konkretnych zabytków naszego języka z XIV wieku sugeruje, 
iż proces asymilacji pod względem dźwięczności rozpoczął się najpóźniej w XIV, 
zakończył się zaś w wieku XV369. 

B. Dunaj już w materiale dwunastowiecznym odnajduje przykłady na ubez-
dźwięcznienie d, pozostałe jednak głoski dźwięczne albo tę dźwięczność konse-
kwentnie zachowały, jak v lub b (choć dla tej głoski jeden przykład), albo grafi a 
uniemożliwia sformułowanie pewnych wniosków, jak w przypadku głosek z, ź, ž i ʒ. 
XIII wiek, zwłaszcza druga jego połowa, przyniósł wzrost przykładów z ubez-
dźwięcznieniem d przed spółgłoską bezdźwięczną (nazwy osobowe i miejscowe 
również – autor poddaje je wnikliwej analizie). Dla pozostałych głosek znaleziono 
rzadkie ślady ubezdźwięcznienia – dla v tendencja ta nasiliła się pod koniec XIII 
wieku. Innego typu śladem rozpoczęcia procesu asymilacji wstecznej pod względem 
dźwięczności były – według autora – zapisy hiperpoprawne (choć sporadyczne) ze 
spółgłoskami dźwięcznymi w miejscu bezdźwięcznych, które jednakże poświadcza-
ły proces ubezdźwięcznienia370. Zaznaczenia wymaga jeszcze fakt, że w tym czasie, 
tj. w XII i XIII wieku spółgłoski dźwięczne oddzielone od bezdźwięcznych półot-
wartymi nie ulegały asymilacji. Zjawisko to objęło również i te grupy spółgłoskowe, 
ale np. Z. Stieber pierwsze przykłady odnalazł w XV wieku371. 

Materiał z małopolskich rot przysiąg sądowych, będący obrazem asymilacji 
wstecznej pod względem dźwięczności, pogrupowano według typów połączeń spół-
głoskowych: zwarta + zwarto-szczelinowa, zwarta + szczelinowa, zwarta + zwarta, 
szczelinowa + szczelinowa, szczelinowa + zwarto-szczelinowa, zwarto-szczelinowa 
+ zwarta, szczelinowa + zwarta. 

W małopolskich rotach sądowych typ zwarta + zwarto-szczelinowa reprezento-
wany jest przez następujące leksemy: świadczyć (157 x, w tym 145 w rotach środko-

366 Por. S. Łoś, Gramatyka polska..., s. 165–166. 
367 Por. tamże, s. 166. 
368 Por. S. Rospond, Gramatyka historyczna..., s. 121. 
369 Por. Z. Stieber, Rozwój fonologiczny..., s. 76.
370 Por. B. Dunaj, Język polski najstarszej doby piśmiennej..., s. 103–104. 
371 Por. Z. Stieber, Rozwój fonologiczny..., s. 77. 
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wej Małopolski i 12 w rotach północnej Małopolski) oraz rządca 2 x (Stppp2 3069, 
Sand 767). 

Czasownik świadczyć jako stała część zeznania świadków charakteryzuje się naj-
większą frekwencją, niejednolitą jednak pod względem zapisu procesu ubezdźwięcz-
nienia wstecznego. Grupa spółgłoskowa: zwarta d w tym leksemie + zwarto-wybu-
chowa č została zapisana w postaci prezentowanej w tabeli 44.

Tabela 44. Sposób zapisu grupy spółgłoskowej: zwarta d w tym leksemie + zwarto-wybuchowa č

Znaki cz ncz tcz thcz dcz czcz ndcz czsz ntcz ch
Małopolska 
środkowa

17 3 12 20 77 3 1 1 – –

Małopolska 
północna

– – 3 4 1 – – – 2 2

Suma: 17 3 15 24 78 3 1 1 2 2

Spośród podanych znaków -dcz- i -ndcz- wskazują na zachowanie dźwięczności 
w danej grupie, pozostałe zaś na ubezdźwięcznienie d pod wpływem zwarto-wybu-
chowej č, w przypadkach zaś: cz, ncz, i ch – także uproszczenie grupy dč poprzez za-
nik ubezdźwięcznionego d, czyli t. W takiej opozycji liczba zapisów z zachowaniem 
dźwięczności d wynosi w rotach Małopolski środkowej 79 wobec 56 świadczących 
o zaniku dźwięczności d, co stanowi 58,5% zapisów z dźwięcznym d wobec 41,5% 
poświadczających proces ubezdźwięcznienia wstecznego. W rotach północnej Mało-
polski te dane kształtują się inaczej, choć liczba przykładów jest zbyt mała, by wy-
snuć pewne wnioski – tylko jeden zapis świadczy o zachowaniu dźwięczności w tej 
grupie (8,3%) wobec 11 stanowiących dowód na asymilację wsteczną pod względem 
dźwięczności (91,7%). 

Dane te w ogólności – dla całej Małopolski kształtują się następująco: 
– 80 przykładów z zachowaniem dźwięczności d – 54,4%
– 67 z ubezdźwięcznieniem – 45,6%. 
Proces asymilacji wstecznej pod względem dźwięczności (ubezdźwięcznienia 

wstecznego) był zatem dość żywotny, choć – można zaryzykować stwierdzenie – 
częstszy na obszarze Małopolski północnej, gdzie pojawiły się zapisy: swantczi Sand 
668, swatczimi 675, swachimi 716, swathczimi 767, swatczimi 868, sswadczimi 882, 
swantczi Rad 2, swatczimi 4, swachimi 5, swathczymy 63, 64, swathczymi 65. 

Wydawca wielkopolskich rot sądowych uznał zapisy typu -cz-, -ncz-, -czcz-, 
-czsz-, -ntcz- i -ch- za błędy pisarskie372. M. Trawińska, autorka pracy poświęconej 
fonetyce wielkopolskich rot sądowych, próbowała zinterpretować tego typu zapisy, 
biorąc pod uwagę ręce pisarskie, według których został podzielony jej materiał ba-
dawczy. Niestety, w przypadku małopolskich rot przysiąg sądowych tego uczynić się 
nie da. Formy z -cz- bowiem mogą poświadczać zarówno redukcję grupy -dč-, jak 
i sposób oznaczania zbitki spółgłoskowej, choć – jak podkreślali J. Łoś czy H. Ko-

372 Por. M. Trawińska, Fonetyka wielkopolskich rot sądowych, s. 154. 
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neczna – tendencja do uproszczeń spółgłosek w grupach była w staropolszczyźnie 
dość żywa373, zatem pierwszy sposób interpretacji wydaje się zasadny. H. Koneczna 
ponadto wyraźnie odnosi się do połączeń zwarta + zwarto-szczelinowa, uznając tego 
typu uproszczenie do zwarto-szczelinowej („tj. redukcja dwu zwarć w jedno”374) za 
popularne i dawne, „skoro wcześniejsze *dcora > *tcora uprościło się w języku pol-
skim w córa, córka, a serdce (śirdc’e, śerdc’e) po ubezdźwięcznieniu d w t przeszło 
w dzis. serce”375. Argumentów potwierdzających słuszność powyższych przypusz-
czeń dostarcza nam ponadto język współczesny, chociażby na Podhalu mówi się dziś 
stale mace < matce, macyn < matczyn itd376. 

Łatwiejsze w analizie są natomiast dwu- lub wieloznaki, np. -czcz- czy -czsz-, 
ponieważ pierwszy w tych oznaczeniach dwuznak -cz- wskazuje wyraźnie na ubez-
dźwięcznienie etymologicznej dźwięcznej -d-, drugi natomiast jest znakiem dla 
właściwej w tym wyrazie głoski č. Są to wyraźnie przejawy nieuproszczenia grupy 
-dč-. Według S. Rosponda ten sposób zapisu jest ponadto wynikiem wzorowania się 
na grafi ce niemieckiej377. 

Małopolskie roty sądowe dają niewiele przykładów dla połączenia zwarta + 
szczelinowa. Są to następujące zapisy: wyschedwschy x 2 Perz/KarII 4, Ulan 59, 
Suchorabsky x 2 Stppp2 2957, Sdobsicz (dziś: Dobczyce) Stppp2 3018, Dobsiczkemu 
Stppp2 3085, Vgesdsky 3179 i zapisy niepewne: Wraczsky 3156, Russotsky 3085, 
3236. W tych przykładach (oprócz podkreślonych jako niepewne) zwraca uwagę za-
chowanie dźwięczności głosek, nawet w zbitkach trójgłoskowych, jak w przykładzie 
wyschedwschy. 

Typ zwarta + zwarta wystąpił w następujących leksemach: dobco Hube 3, Przib-
cowa 17, parobku 55, Przibco Stppp2 2863, podsandkowi Sand 406, swadky 736, 
dobkowa 768, polurzebka 781, Dobka 791, Dobka 906, Dobkowi 1023, Dobkowa 
1038, paropka 1037, zapis niepewny: Dalowathky x 2 1028, othkond Chęc 12, swad-
ky Rad 8, dobkowa 17, Dobka 22, parobka 48, kubky 89. Tylko jeden zapis: paropka 
Sand 1037 wskazuje na proces ubezdźwięcznienia wstecznego w tym typie połą-
czeń spółgłoskowych. W pozostałych zachowana została dźwięczność b i d, zarów-
no w formach mianownikowych, jak i w przypadkach zależnych, ponadto w wyra-
zie podsandkowi Sand, który jest pochodną wyrażenia przyimkowego i w którym 
– wbrew wnioskowi J. Łosia, iż „w połączeniach międzyczłonowych wyrazu zło-
żonego odbywało się przystosowywanie spółgłosek na tych samych zasadach, co 
i w granicach wyrazu prostego, tj. zachodziło przystosowanie głoski poprzedniej 
do następnej”378 – zachowana została dźwięczność d, choć następująca po niej głos-
ka s była bezdźwięczna. Można zatem przypuszczać, że proces ubezdźwięcznienia 
wstecznego nie był jeszcze tak zaawansowany, by objął również wyrazy wtórne, czy-
li pochodne. Z fonetyką zatem mogło w tym przypadku korelować słowotwórstwo. 

373 Por. J. Łoś, dz.cyt., s. 180–192; H. Koneczna, dz.cyt., s. 178. 
374 H. Koneczna, dz.cyt., s. 181. 
375 Tamże.
376 Por. tamże.
377 Por. S. Rospond, Dawność mazurzenia..., s. 256. 
378 J. Łoś, dz.cyt., s. 168. 
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W tej grupie leksemów zawierających połączenie głosek zwarta + zwarta pojawiła 
się również forma hiperpoprawna poszydku (pożytku) Rad 74. Zapisy hiperpoprawne 
są według B. Dunaja „świadectwem dokonującego się procesu ubezdźwięcznienia 
przed spółgłoskami bezdźwięcznymi”379. 

Połączenie szczelinowa + szczelinowa w małopolskich rotach sądowych doty-
czy w przeważającej części form przymiotnikowych i zbitek trójgłoskowych -wski 
(+ formy przypadków zależnych), w których głoska v zawsze zachowuje dźwięcz-
ność: geboltowskemu Hube 12, zidowskego 19, hijncowske 22, nokczowska 57, do-
mijenicowske 63, Bogufalow∫ke Perz/KarI 6, Luczcow∫ke 6, Slupow∫kemu 8, zidow∫ki 
14, Domyenicowske Stppp8 9042, kalawskego 9704, kalawskye 9704, mislowske-
mu 10081, Kokotowske 10647, popowskey 10685, popowske 10685, Wanczikowska 
10686, Andrzeowska 10686, Barthoschowska 10722, Langanowski Perz/KarII 1, ka-
lawskyego Ulan 9, kalawskye 9, mislowskemu 20, Czirnochouiczske 43, kokotowske 
43, Popowskey 44, popowske 44, Wanczikowska 45, Andrzeowska 45, Barthoschow-
ska 48, Langanowski 56, Dulowsky 64, Vanczskowskemu 94, Przibislawsky Stppp2 
2863, Zayączkowskego 2944 x 2, Golenowska 2944, Pyaskowsky 2944, Sczodrcow-
sky 2963, Stradowskemu 2969, proschowską 2978, Busscowsky 3082, Grabowsky 
3125, Komorowskye 3153, Cracowskyey 3210, Byelaczowsky 3234, Velglowskego 
3262, Bernawsky Sand 868, Chroberzskego x 2 874, Mlodzowskyego 885, Byechow-
sky 901, Coslowskemu 1023, Czarnkowskego 1033, crolewskego 1035, Zacrzowsky 
1037, Chomanthowskych 1050, Sborowsky 1060, 1089, Mlodzowsky 1091, Zakrzew-
sky Chęc 29, szkarzischowskego Rad 57, zayøczkowsky 64, Clonowskego 65, rabow-
skim 76, yass...wsky 91 (zapis niepełny); ponadto form imiesłowowych, również 
z zachowaną dźwięcznością v – wyschedwschy Perz/KarII 4, wyschedwschy Ulan 59, 
wibiwschy Ulan 68, wijawszy Stppp2 728, wzanwsszi Hube 29, Wądolowscz Chęc 
27, wyiąwssy Rad 43, vikupywszy 63 oraz form stopnia wyższego przymiotników – 
blisza Sand 817, blysszy Rad 34. W tych ostatnich leksemach trudno mówić o ubez-
dźwięcznieniu głoski ž, mając na względzie uwagi o sposobie zapisu szeregów s – š 
i z – ž z rozdziału poświęconego mazurzeniu, niewątpliwie natomiast w pierwszym 
z nich doszło do uproszczenia grupy spółgłoskowej žš. 

Pozostałe typy połączeń spółgłoskowych, mianowicie szczelinowa + zwarto- 
-szczelinowa, zwarto-szczelinowa + zwarta, szczelinowa + zwarta, reprezentowane 
są już tylko przez nieliczne leksemy: powcupenu Hube 8 (wyraz złożony380), Perz/
KarII 45, Lubczą Sand 899, pyerzczena 896, chlebogeczczø (chlebojedzcą) Rad 65, 
wychotsky (Wychodzki) 57, samowtor Chęc 10 i lekcja niepewna: strzedzcouicze 
(Strzedzkowice/Strzeszkowice) Rad 47. Ubezdźwięcznienie wsteczne poświadczają 
zaś chlebogeczczø (chlebojedzcą) Rad 65 i wychotsky (Wychodzki) 57. 

379 B. Dunaj, Język polski najstarszej doby piśmiennej..., s. 102. 
380 Por. fragment opatrzony przypisem 378.
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4.2.1.2. Realizacja T przed D (udźwięcznienie wsteczne)

Ten typ asymilacji należał do rzadszych i późniejszych zjawisk fonetycznych w pol-
szczyźnie. Jak zauważa B. Dunaj, przed wiekiem XIV mamy w naszym języku nie-
liczne przykłady dla połączeń śródgłosowych T + D, czyli bezdźwięczna + dźwięcz-
na, zatem wyrazy, w których mogło dojść do zjawiska udźwięcznienia wstecznego. 
Autor przytacza m.in. następujące zapisy: nazwy miejscowe – Cbanowo (dziś Dzba-
nów), Stbikowo (dziś Żbików), Śćblądz (dziś Zbląg); nazwy osobowe – Czber, Stbik; 
apelatiwa – istbica381. We wszystkich cytowanych przykładach bezdźwięczność spół-
głosek w pozycji przed dźwięcznymi została zachowana. I w tym przypadku należy 
się odwołać jeszcze do epoki przedpiśmiennej, gdzie po zaniku jerów słabych powsta-
ły grupy spółgłoskowe niejednolite pod względem dźwięczności, o czym pisałam już 
w rozdziale poświęconym realizacji spółgłosek dźwięcznych przed bezdźwięcznymi. 
Zgodnie z najczęstszym w polszczyźnie wstecznym kierunkiem upodobnień połą-
czenia bezdźwięczna + dźwięczna ulegały ujednoliceniu przez upodobnienie bez-
dźwięcznych poprzedników do dźwięcznych następników, jak w przykładach:

scs. stьblo, kъdy, ps. *tiskьba, *svatьba, 
które w polszczyźnie przyjęły się już w postaci udźwięcznionej:

źdźbło, gdy, ciżba, swadźba.
Małopolskie roty sądowe dają dość ubogi materiał będący obrazem tej zmiany 

fonetycznej:
Widzga – odczytane przez R. Hubego jako Wyżga (Hube 5), a Taszyckiego – Wy-

dżga. Etymologia tego imienia – jak podają W. Taszycki i B. Dunaj382 – jest niejasna, 
nie wiadomo zatem, czy należy umieszczać je w materiale dla realizacji połączeń 
T + D. Nie jest rzeczą jasną, czy ǯ było tu pierwotne, zaledwie bowiem dwa przykłady 
z dokumentów mazowieckich poświadczają spółgłoskę dźwięczną (Widgo i Vidgone), 
inne zaś, dość liczne – bezdźwięczną383. W przypadku etymologicznej bezdźwięcznej 
przykład ten stanowiłby poświadczenie procesu udźwięcznienia wstecznego. Jego 
mała jednak żywotność w tym okresie może jedynie stanowić potwierdzenie etymo-
logicznej dźwięcznej w tym imieniu. szesczdzessant Hube 57, otpandzidze∫and Perz/
KarI 11, Jasdek Perz/KarII 1, polazbil 13, kdiz 16, sesczdesanth Stppp2 3104, sescz-
dzesanth 3210, esby 3236, rosbyl 3276, poswal Sand 850, Alszbetha 854, gesdzil 861, 
poswala 886, Mosgawa 886, poswal 893, seczdzesanth 899, poswu 902, poswala 
906, swagą 907, poswal 1007, aczby 1023, besdzeskemu 1047, panczdzeszad 1048, 
Sborowsky 1060, poswu 1060, 1083, Sborowsky 1089, rosdzely 3, poswal 31, gesdzil 
35, poswal 37, srzebe 52, roszboynø 64. 

Powyższe przykłady, pominąwszy te z oznaczeniem s zamiast z ze względu na 
niekonsekwencję użycia odpowiednich znaków dla głosek szczelinowych, o czym 
szerzej w rozdziale poświęconym mazurzeniu, stanowią dowód na to, że proces 
udźwięcznienia głosek bezdźwięcznych w położeniu przed dźwięcznymi nie był 

381 Por. B. Dunaj, Język polski najstarszej doby piśmiennej..., s. 103. 
382 Por. tamże, s. 103; W. Taszycki, Najdawniejsze polskie imiona osobowe [w:] Rozprawy i studia 

polonistyczne, Wrocław–Kraków 1958, t. I, s. 133. 
383 Por. B. Dunaj, Język polski najstarszej doby piśmiennej..., s. 103.
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w tym okresie jeszcze żywotny, a przykłady na połączenie T + D są ponadto nielicz-
ne. Te jednak, które wynotowano, zachowują bezdźwięczność głosek etymologicz-
nych. Istotny jest ponadto fakt, że mimo iż udźwięcznienie k w wyrazie kъdy zaszło 
w polszczyźnie jeszcze w epoce przedpiśmiennej, małopolskie roty sądowe notują 
warianty grafi czne tego słowa z literą k, zatem poświadczają bezdźwięczność głoski k 
w położeniu przed dźwięcznym d: kdiz 16, kdiz Ulan 78, nikdi Stppp2 3018, kdim 
Stppp2 3179, kekdy Chęc 2, nikdy Sand 882, ponadto kdze Stppp2 3212. Liczba form 
z literą k w wyrazie gdy i jego pokrewnych wynosi zatem 6 wobec 15 ze znakiem g. 
Materiał dotyczący realizacji zaimków gdy, gdzie i ich pokrewnych przedstawia się 
następująco:

Hube  –  gdze 12, 31, 35, 43, 50, 56, 57; gdi 12, 16, 59, tedi 60;
Perz/KarI  –  nigdi 20, kegdi 22;
Stppp8  –  gdze 8794, kedi 10157, nygdi 10310, gdze 10818;
Ulan  –  kedi 24, gdzie 51, kdiz 78;
Stppp2  –  nikdi 3018, tedi 3179, kdim 3179, kdze 3212;
Chęc  –  kekdy 2, kedi 17, gdy 3, 35;
Sand  –  nigdi 753, gdybi 791, tegdy 791, gdze 861, 882, nydi 874, nikdy 

882, nigdi 901, 1009, gdze 1017, kedy 1025;
Rad  –  tegdy 22, kyegdi 26, kedi 43, tedi 43. 
Na podstawie analizy zapisów wyrazów z grupami spółgłoskowymi D + T 

i T + D B. Dunaj kreśli ich linię rozwojową384. Asymilacja głosek pod względem 
dźwięczności zaszła wcześniej w połączeniach D + T niż T + D (zatem ubezdźwięcz-
nienie wyprzedziło proces udźwięcznienia) ze względu na fakt, że spółgłoski bez-
dźwięczne jako mocne były bardziej odporne na oddziaływanie następujących po 
nich głosek dźwięcznych. Istotnym czynnikiem w przypadku ubezdźwięcznienia był 
rodzaj głoski ulegającej asymilacji, przy czym głoska v najdłużej utrzymywała swoją 
dźwięczność (o czym szerzej w poprzednim rozdziale). Zjawisko ubezdźwięcznienia 
głosek z wyjątkiem v zakończone zostało najpóźniej w XIV wieku, udźwięcznienie 
natomiast później, bo poświadczenia pojawiały się dopiero w XIII wieku, i to raczej 
w drugiej jego połowie. „W każdym razie w strukturze połączeń spółgłosek dźwięcz-
nych i bezdźwięcznych wytworzył się (...) przejściowo system: TT (< DT), ale vT, 
obok tego zaś TD, jednak po wieku XIII dalsza ewolucja doprowadziła do stanu 
dzisiejszego, tzn. TT i DD”385.

4.2.1.3. Asymilacja postępowa pod względem dźwięczności: ř, v, v’ po T

Dla języka polskiego charakterystyczne jest upodobnienie wsteczne pod względem 
dźwięczności. Jednak w pewnych warunkach fonetycznych upodobnienie to miało 
charakter postępowy, a dotyczyło głosek ř, v, v’ w pozycji po niektórych spółgłoskach 
przednio- i tylnojęzykowych, szczelinowych oraz zwartoszczelinowych bezdźwięcz-
nych, oznaczanych w niniejszym rozdziale symbolem T, mianowicie głównie po t, 

384 Por. B. Dunaj, Język polski najstarszej doby piśmiennej..., s. 103.
385 Por. B. Dunaj, Język polski najstarszej doby piśmiennej..., s. 104.
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p, k, x, s, š, ś, c, ć i č, w połączeniach typu twój, kwiat, chwila, trzeba. Połączenia Tv 
i Tv’ nie mają jednorodnej realizacji we współczesnej polszczyźnie, przybiera ona 
zatem charakter regionalny. Większość Polaków wprawdzie ubezdźwięcznia spół-
głoski v i v’ po T, mieszkańcy jednak Wielkopolski, Kujaw i Pomorza oraz kresowia-
nie utrzymują w tej pozycji dźwięczność v i v’ i wymawiają tvoja, kv’at, svój, xvała 
w odróżnieniu od wymowy krakowsko-warszawskiej, jak przyjęło się ją opisywać 
w podręcznikach dialektologii, tfoja, kf’at, sfój, xfała. Zaznaczyć natomiast należy, 
że ř po T na terenie całej Polski realizowane jest w sposób bezdźwięczny, gdzienie-
gdzie tylko z ř frykatywnym, ale już bezdźwięcznym (typu křak). Jak przedstawia się 
natomiast historyczny obraz tego zjawiska?

J. Łoś przyjmuje ogólną zasadę, „że poprzedzająca spółgłoska stosuje się do 
następnej”386, tzn. asymilacja spółgłosek pod względem dźwięczności ma charak-
ter wsteczny, co dotyczy zarówno ubezdźwięcznień (np. brzytki), jak i udźwięcz-
nień popartych przez niego przykładami: gdy < prasł. *kъdy, stp. swadźba < prasł. 
*swatьba itd. Upodobnieniom spółgłosek v i ř (ř w odróżnieniu od ž, które „zawsze 
asymiluje poprzedzającą spółgłoskę”387) poświęca autor niewiele uwagi, twierdząc, 
że „upodabniają się do poprzedzającej lub następującej bezdźwięcznej bez względu 
na to, czy jest ona zwarta, zwartoszczelinowa czy też szczelinowa”388, pod warun-
kiem jednak, że obie spółgłoski należą do jednego wyrazu. I tak powstaje wymowa: 
škomo, kšywy, tšmiel, tfór, fšystek itd. Jak widać zatem, nie uwzględnia ów autor 
specyfi ki dialektalnej połączeń Tv i Tv’.

Specyfi ce tej natomiast przyjrzał się dokładniej Z. Stieber, który zastanawiał się, 
Dlaczego mówimy „tszy kszywe kszaki”, a nie „dży gżywe gżaki” i Skąd się wzięła 
wymowa „tfoja śfi eca”389. Rezultat zbiegu spółgłosek bezdźwięcznych p, t, k itd. 
z następującymi po nich ř, v, v’ był według niego odwrotny niż w przypadku są-
siedztwa innych spółgłosek właściwych, z których jedna była bezdźwięczna, a druga 
dźwięczna. Dla wyjaśnienia tego zjawiska przyjmuje metodę językoznawstwa struk-
turalnego, tzn. bada „funkcję omawianych dźwięków w dzisiejszej i dawnej budowie 
języka polskiego”390. Ta metoda wydaje mu się jedynym odpowiednim sposobem 
analizy tego zjawiska, podejmowanej jednakże już wcześniej przez językoznawców, 
jak chociażby przez Tytusa Benniego czy Mikołaja Rudnickiego. Osobną uwagę na-
leży poświęcić połączeniom xv i xv’, następnie v i v’ z innymi spółgłoskami bez-
dźwięcznymi, wreszcie grupom spółgłosek bezdźwięcznych z r ﬞ.

a) Połączenia xv i xv’ – zmiana xv > xf i xv’ > xf’
O tych grupach spółgłoskowych i realizacji dźwięczności głosek wchodzących w ich 
skład pisano często w związku z powstaniem fonemu f. Takie f i f’ pojawiało się na 

386 J. Łoś, dz.cyt., s. 165. 
387 Tamże, s. 166.
388 Tamże.
389 Por. Z. Stieber, Dlaczego mówimy „tszy kszywe kszaki”, a nie „dży gżywe gżaki”, „Język Pol-

ski” 1946, nr 26, s. 76–78; tenże, Skąd się wzięła wymowa „tfoja śfi eca”, „Język Polski” 1946, nr 26, 
s. 107–109.

390 Z. Stieber, Dlaczego mówimy „tszy kszywe kszaki”, a nie „dży gżywe gżaki”, s. 77.



141Charakterystyka fonetyczna małopolskich rot sądowych

obszarze Małopolski, Mazowsza, Polski centralnej i częściowo Śląska już w XIII 
wieku, czego dowodem są również uproszczenia xf > f, np. Fał391. Z czasem wpraw-
dzie usunięta została ta realizacja z języka literackiego, niemniej w tych pozycjach 
w wymowie większości Polaków pozostały głoski f i f’. Skoro zmiana xv > xf > f 
dokonywała się już w XIII wieku, zatem ubezdźwięcznienie v i v’ po T musiało zajść 
już w XII wieku. Zachowanie natomiast na wymienionych już wcześniej obszarach 
dźwięczności v i v’ w tych pozycjach tłumaczyć można faktem, iż tam dłużej niż na 
innych terenach utrzymywała się dwuwargowa wymowa v odziedziczona z czasów 
prasłowiańskich, czego dowodem jest również ukazujące się w tych pozycjach u nie-
zgłoskotwórcze, jak w przykładach kuaśny, śuat. 

J. Petr podaje wcześniejszy niż Stieber dowód uproszczenia xf > f, i to z doku-
mentu wielkopolskiego z roku 1206, mianowicie zmartwyfstal392. Wyraz ten musiał 
zostać jednak uproszczony na terenie Małopolski po wcześniejszej zatracie słabych 
jerów (*zъ martwychъ wъzstalъ) i dopiero później przeniesiony na teren Wielkopol-
ski. Skoro zaś zapis ten pochodzi z roku 1206, zatem uproszczenie xf > f musiało się 
dokonać wcześniej, ubezdźwięcznienie jeszcze dalej, może nawet w XI wieku. 

b) V i v’ z innymi spółgłoskami bezdźwięcznymi (v i v’ po T)
Z. Stieber zaznacza, że nie ma dowodu na to, by równocześnie z ubezdźwięcznie-
niem v i v’ po x następowała utrata dźwięczności tych głosek po innych spółgłoskach 
bezdźwięcznych. Na podstawie analizy takich dokumentów, jak Kazania świętokrzy-
skie czy Kazanie na Wszech Świętych z połowy XV wieku, w których w pozycjach 
prawidłowego xv zapisane jest f, po innych spółgłoskach bezdźwięcznych natomiast 
dość regularnie występuje v (oznaczane literami u, v, w), stwierdza, że ubezdźwięcz-
nienie v następowało najpierw po x, następnie po p, dopiero później po pozostałych 
bezdźwięcznych393. 

c) Połączenie nagłosowych bezdźwięcznych z ř
Z. Stieber w artykule Dlaczego mówimy „tszy kszywe kszaki”, a nie „dży gżywe gża-
ki” odwołuje się do dwóch wariantów fonemu ř: dźwięcznego ř i bezdźwięcznego ŗ̌. 
Ustala następnie ich stosunek, najpierw fonetyczny, analogiczny do opozycji np. 
p i b, a następnie fonologiczny (strukturalny), odmienny tym razem od „znaczenio-
twórczej” różnicy p i b (której dowodem jest np. para wyrazów pal : bal). Stosunek 
fonologiczny dźwięcznego ř i bezdźwięcznego ŗ̌ nie ma charakteru „znaczeniotwór-
czego”, bo opozycja dźwięczność – bezdźwięczność nie jest nośnikiem znaczenia 
w momencie, gdy np. ř zastąpimy jego bezdźwięcznym odpowiednikiem ŗ̌ (por. 
křak’i a kŗ̌ak’i); dźwięczność ř nie jest zatem jego cechą dystynktywną. Połączenia 
kř, př i tř miały – jak każde połączenie D + B – tendencję do ujednolicenia się pod 
względem dźwięczności. Kierunek tego ujednolicenia mógł być podwójny:

391 Por. Z. Stieber, Rozwój fonologiczny języka polskiego, s. 63. 
392 Por. J. Petr, Ślady dawnego przejścia chw > f w polskiej terminologii chrześcijańskiej, „Prace 

Filologiczne” 1964, t. XVIII, cz. 3. 
393 Por. Z. Stieber, Rozwój fonologiczny języka polskiego, s. 76. 
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     1.   2.
 BD  křak’i   BD  křak’i

 BB  kŗ̌ak’i  DD  gřak’i

         
a po zrównaniu ř i ž

  kšak’i  gžak’i

Gdyby zachodził drugi kierunek upodobnień, obejmowałby również głoski p, t 
itd., zmieniając je na b, d itd., co doprowadziłoby do kłopotliwych zmian struktural-
nych i semantycznych w niektórych wyrazach, jeśli uwzględnić wspomnianą wyżej 
różnicę znaczeniową między p i b, t i d, k i g itd., a ściślej do zatarcia różnic między 
słowami, jak w przykładach:

krzywa  – grzywa
krze (Cel. kra)  – grze (Cel. gra)
trze  – drze (3 os. trzeć, drzeć)

Pierwszy kierunek upodobnień natomiast nie wprowadzał tego typu kłopotliwych 
przesunięć semantycznych, w związku z czym przyjęty został przez mówiących394. 

W ten sam sposób zresztą tłumaczyć należy ubezdźwięcznienia v i v’ po spółgłos-
kach bezdźwięcznych, co zrobił już zresztą sam Z. Stieber, zaznaczając, że stosunek 
np. t i d, k i g itd. ma charakter znaczeniotwórczy, dźwięczność lub bezdźwięczność 
tych spółgłosek jest ich cechą dystynktywną; por. twoje – dwoje, kra – gra itd. Analo-
gicznie zatem upodobnienie w tych grupach musiało mieć kierunek postępowy (por. 
opozycje: tfoje – dvoje lub możliwą, ale niedopuszczalną w języku ze względu na jej 
charakter semantyczny dvoje (< tvoje – udźwięcznienie) – dvoje (liczebnik zbiorowy). 

Upodobnieniami ř, v, v’ zajęła się H. Koneczna, tłumacząc m.in. fakt innego kie-
runku upodobnień głosek ř, v i v’ niż pozostałych spółgłosek właściwych. Spółgłoski 
właściwe, chociaż wymawiane z większym nakładem energii artykulacyjnej niż np. 
samogłoski i spółgłoski sonorne, tracą swą samodzielność w sylabach i „w zbitce 
dostosowują się zwykle do tej spółgłoski, która ma najsilniejszą pozycję w zgło-
sce, tj. do ostatniej przed samogłoską”395. W początkowych fazach upodobnień 
w języku polskim r’ było jeszcze głoską półotwartą, zatem w zbitce spółgłoskowej 
zachowywało znaczną samodzielność pod względem dźwięczności. Dopiero w mo-
mencie przekształcenia r’ w ř, kiedy głoska ta stawała się właściwą, musiała ulec 
upodobnieniu. Podobna uwaga dotyczy zresztą v dwuwargowego o samogłoskowym 
typie artykulacji, zatem znów samodzielnego pod względem dźwięczności. Głos-
ka ta dopiero wówczas, gdy w sąsiedztwie spółgłoski bezdźwięcznej przekształciła 
się w spółgłoskę właściwą, szczelinową, wargowo-zębową, mogła ulegać w takiej 
pozycji ubezdźwięcznieniu. „Dlatego to wielkopolskim xwała, xw’ila (...) itd. od-

394 Podstawa powyższych rozważań: Z. Stieber, Dlaczego mówimy „tszy kszywe kszaki”, a nie „dży 
żywe gżaki”, s. 76–78.

395 H. Koneczna, Charakterystyka fonetyczna języka polskiego, s. 168. 
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powiadają w większości dialektów rdzennie polskich postaci xfała, xf’ila”396. Na-
leży zatem przypomnieć o dwuwargowym, samogłoskowym typie artykulacji v na 
obszarze Wielkopolski. Autorka odwołuje się również do uwag Z. Stiebera, który 
datuje upodobnienia na czas od XIV do XV wieku. Na podstawie wyników fonetyki 
eksperymentalnej uznaje jednak, że upodobnienia pod względem dźwięczności są 
w pierwszej kolejności zmianami siły artykulacyjnej głosek ulegających tym upo-
dobnieniom: spółgłoski bezdźwięczne (mocne) w pozycji przed dźwięcznymi (sła-
bymi) najpierw tracą swą siłę, a dopiero później uzyskują dźwięczność. Podobnie 
w sytuacjach odwrotnych, kiedy dźwięczne (słabe) przed bezdźwięcznymi (mocny-
mi) dostosowują do nich swą siłę artykulacyjną, a dopiero później tracą dźwięczność. 
Te fazy zmian dotyczących siły artykulacyjnej musiały według Konecznej wystąpić 
już nawet w X–XI wieku397. 

W związku z tym należy zaznaczyć z kolei nieprecyzyjność sformułowania 
S. Rosponda: „Zasadniczym kierunkiem asymilacji (...) było i jest przystosowanie 
atakowanego słabszego poprzednika do atakującego silniejszego następnika: prośba 
> proźba, babka > bapka”398. Ten wniosek odnosi się do drugiego z podanych przez 
autora przykładów. W wyrazie prośba natomiast atakowany jest bezdźwięczny, za-
tem mocniejszy poprzednik przez dźwięczny – słabszy następnik, ale to ten słabszy 
właśnie element narzuca swoją cechę mocniejszemu. W takim zaś kontekście zu-
pełnie jasne jest upodobnienie postępowe pod względem dźwięczności w grupach 
z następnikiem ř, v lub v’, kiedy to mocniejszy, bo bezdźwięczny poprzednik atakuje 
słabszy – dźwięczny następnik, doprowadzając do jego ubezdźwięcznienia. 

B. Dunaj w analizie języka najstarszej doby piśmiennej pod kątem asymilacji 
postępowej w grupach Tv, Tv’ i Tř rezygnuje z dociekań nad przyczynowością prze-
biegu takiego procesu, skoro wystarczająco wyjaśnił ją według tego autora Z. Stie-
ber399 (uwzględnia jednak pod koniec swoich rozważań dystrybucję jako czynnik 
warunkujący kierunek tej zmiany, istnienie w polszczyźnie grup typu Tv/Dv, brak 
natomiast połączeń Tf, zatem po zajściu upodobnienia postępowego brak zaburzeń 
w postaci homonimii wyrazów400), dąży natomiast do możliwie najbardziej precyzyj-
nego określenia jego chronologii. Stwierdza zatem, że oddźwięcznienie ř nastąpiło 
po zmianie ŕ w ř, w XIII wieku dokonane już było ubezdźwięcznienie v po x, czego 
dowodem jest uproszczenie xf > f, inne zaś połączenia typu Tv i Tv’ były w języku 
dość trwałe, bo w dokumentach dwunasto- i trzynastowiecznych jeszcze konsekwen-
tnie panuje pisownia Tv (z wariantami grafi cznymi Tv, Tw, Tu), z wyjątkiem nazwy 
kujawskiej Kruszwica – crufujcie(nsis) – zapis z roku 1212, która może wskazywać 
na Kujawy jako ten obszar, od którego rozpoczęła się asymilacja postępowa pod 
względem dźwięczności. Poza tym zapisy wyłącznie z v pojawiały się w materiałach 
wielkopolskich, pomorskich (na co zresztą wskazuje przecież stan dzisiejszy), ślą-
skich i małopolskich. Na podstawie tych danych B. Dunaj zaznacza, że w XIV wieku 

396 Tamże.
397 H. Koneczna, Charakterystyka fonetyczna języka polskiego, s. 169. 
398 S. Rospond, Gramatyka historyczna języka polskiego, s. 119. 
399 Por. B. Dunaj, Język polski najstarszej doby piśmiennej..., s. 105. 
400 Tamże, s. 106.
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w polszczyźnie nie zachodziło jeszcze przejście Tv na Tf z wyjątkiem grupy xv. Stan 
taki utrzymywał się do wieku XV. Autor polemizuje w ten sposób z autorami, którzy 
przyjęli wcześniejszą chronologię dla tego zjawiska, m.in. z H. Koneczną czy wska-
zanym nawet w tekście T. Lehrem-Spławińskim401.

Materiał z małopolskich rot sądowych będący obrazem zjawiska asymilacji po-
stępowej pod względem dźwięczności przedstawia tabela 45a i b. Należy zaznaczyć 
jednak już na wstępie prezentacji owego materiału, że konsekwentny zapis rz po T 
nie mówi nic o wymowie – może oddawać zarówno dźwięczne ř, jak i bezdźwięcz-
ne ŗ̌. Konsekwentny opis za autorami powyższych opracowań wymaga jednak pre-
zentacji także tych przykładów, mimo iż nie mogą być one dowodem na zachowanie 
dźwięczności ř po T. 

Tabela 45a. Asymilacja postępowa pod względem dźwięczności – roty Małopolski środkowej

Dokumenty Połączenia chw, chw’ Połączenia Tv, Tv’ Połączenie Tř
Hube 
1394–1399

1
Forma zasymilowana 

i uproszczona

30
Wyłącznie formy

z dźwięcznymi v i v’
 – brak asymilacji

36
Wyłącznie formy 
z dźwięcznym ř 

– brak asymilacji
Perz/KarI 
1394–1397 

1
Forma zasymilowana

i uproszczona

18
Wyłącznie formy 

z dźwięcznymi v i v’
– brak asymilacji

10
Wyłącznie formy 
z dźwięcznym ř 

– brak asymilacji
Stppp8 
1399–1400 
(Helcel)

Brak poświadczeń 62
Wyłącznie formy 

z dźwięcznymi v i v’
– brak asymilacji

24
Wyłącznie formy 
z dźwięcznym ř

 – brak asymilacji
Perz/KarII 
1401–1405

1
Forma zasymilowana

i uproszczona

13
Wyłącznie formy 

z dźwięcznymi v i v’ 
– brak asymilacji

13
Wyłącznie formy
z dźwięcznym ř 

– brak asymilacji
Ulan 
1399–1418 

2
Formy zasymilowane

i uproszczone

77
Wyłącznie formy 

z dźwięcznymi v i v’
– brak asymilacji

40
Wyłącznie formy 
z dźwięcznym ř 

– brak asymilacji
Stppp2 
1440–1447

Brak poświadczeń 12
Wyłącznie formy 

z dźwięcznymi v i v’
– brak asymilacji

25
Wyłącznie formy 
z dźwięcznym ř 

– brak asymilacji
Suma wszystkich 
leksemów:

5
Formy zasymilowane

 i uproszczone

212
Wyłącznie formy 

z dźwięcznymi v i v’ 
– brak asymilacji

148
Wyłącznie formy 
z dźwięcznym ř 

– brak asymilacji

Jak wynika z tabeli 45a, na obszarze Małopolski środkowej asymilacja postępo-
wa pod względem dźwięczności dotyczyła jedynie połączeń xv (chw) i xv’ (chw’). 

401 Por. B. Dunaj, Język polski najstarszej doby piśmiennej..., s. 106. 
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Świadczy o tym fakt występowania uproszczeń w tych grupach: chw > chf > f w for-
mach: Phalibogovø, Ffalislauy, Ffalislauÿ, Bogufalow∫ke i Bogufal nawet w naj-
wcześniejszych rotach z tego obszaru, mianowicie z lat 1394–1399. To potwierdza 
wniosek, że sama asymilacja musiała się już dokonywać w XIII wieku, by w takim 
stopniu utrwalona nowa głoska w polszczyźnie f mogła funkcjonować bez czynnika 
jej pojawienia się, mianowicie bez bezdźwięcznego ch. 

Podobny stan reprezentują roty północnej Małopolski, co ilustruje tabela 45b.

Tabela 45b. Asymilacja postępowa pod względem dźwięczności – roty Małopolski północnej

Dokumenty Połączenia chw, chw’ Połączenia Tv, Tv’ Połączenie Tř
Sand 1406–1434 2

Formy zasymilowane 
i uproszczone

44
Wyłącznie formy

z dźwięcznymi v i v’ 
– brak asymilacji

41
Wyłącznie formy
z dźwięcznym ř 

– brak asymilacji
Chęc 1421–1489 1

Forma zasymilowana 
i uproszczona

14
Wyłącznie formy 

z dźwięcznymi v i v’
– brak asymilacji

14
Wyłącznie formy 
z dźwięcznym ř 

– brak asymilacji
Rad 1410–1432 6

Formy zasymilowane 
i uproszczone

19
Wyłącznie formy 

z dźwięcznymi v i v’
– brak asymilacji

30
Wyłącznie formy 
z dźwięcznym ř 

– brak asymilacji
Suma wszyst-
kich leksemów:

9
Formy zasymilowane 

i uproszczone

77
Wyłącznie formy 

z dźwięcznymi v i v’
– brak asymilacji

85
Wyłącznie formy 
z dźwięcznym ř 

– brak asymilacji

Małopolska zatem przedstawia w XIV i XV wieku bardzo konsekwentny obraz 
zjawiska asymilacji postępowej pod względem dźwięczności, które zachodziło wów-
czas tylko i wyłącznie w grupach xv i xv’, w pozostałych zaś połączeniach Tv i Tv’ 
odpowiednio głoski v, v’ pozostawały dźwięczne. Inaczej rzecz się ma w przypadku 
połączeń Tř. Konsekwentny zapis rz po T nie mówi nic o wymowie – może odda-
wać zarówno dźwięczne ř, jak i bezdźwięczne ŗ̌. Zgodnie jednak z zasadą przyjętą 
we wszystkich opracowaniach tego typu asymilacji zamieszczam w tabeli również 
te przykłady. Niepokój budzą zaledwie dwa leksemy: drzecza z rot radomskich, 
w znaczeniu trzecia, i trzwi – drzwi w rocie krakowskiej. Obie formy mogą być 
przykładami hiperpoprawnej wymowy zbitek spółgłoskowych, z procesami odwrot-
nymi: w pierwszym przypadku z udźwięcznieniem wstecznym, a więc typowym dla 
polszczyzny kierunkiem upodobnień, nietypowym jednak dla połączeń Tv, Tv’ i Tř, 
w drugim zaś przypadku z ubezdźwięcznieniem, które jednak należy wykluczyć ze 
względu na fakt, że możliwe byłoby jedynie wówczas, gdyby doszło już do zrówna-
nia głosek ř oraz ž i w ten sposób najpierw do ubezdźwięcznienia ř do š, a następnie 
pod jego wpływem do ubezdźwięcznienia d do t. Jak wykazałam jednak w jednym 
z rozdziałów niniejszej pracy (2.3.3. Przejście r’ w ř), wymowa zbieżna ř i ž nie była 
jeszcze w XIV i XV wieku faktem na większości obszarów Polski, w związku z czym 
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hipotezę o ubezdźwięcznieniu najpierw ř do š, a w ślad za nim d do t, należy obalić, 
a zapis trzwi uznać za błąd pisarski. 

Pozostaje jednak jeszcze jedna interpretacja. Na niektórych obszarach Polski 
– o czym dokładniej w rozdziale 4.2.1.4. Realizacja spółgłosek dźwięcznych przed 
półotwartymi – dochodziło do ubezdźwięcznienia spółgłosek dźwięcznych przed 
półotwartymi lub udźwięcznienia bezdźwięcznych w tych pozycjach i przykłady po-
wyższe mogłyby te zjawiska potwierdzać. Zajmę się jednak nimi we wspomnianym 
rozdziale.

4.2.1.4. Realizacja spółgłosek dźwięcznych przed półotwartymi

Niniejszy rozdział poświęcę realizacji spółgłosek dźwięcznych przed półotwarty-
mi w pozycji śródgłosowej, natomiast analizę połączeń międzywyrazowych typu: 
spółgłoska dźwięczna w wygłosie wyrazu poprzedzającego + półotwarta w nagłosie 
następującego przeprowadzę w rozdziale Realizacja spółgłosek dźwięcznych w wy-
głosie. 

Realizacja spółgłosek dźwięcznych przed półotwartymi w pozycji śródgłosowej
Na problem realizacji spółgłosek dźwięcznych przed półotwartymi w pozycji śród-
głosowej zwrócił już uwagę J. Łoś, odnosząc się w ogóle do ubezdźwięcznień lub 
udźwięcznień wstecznych i upraszczając jednocześnie wnioski dotyczące realizacji 
głosek w tych pozycjach. Zaznaczył zaledwie bowiem, że te upodobnienia nie zacho-
dzą przed spółgłoskami półotwartymi i przed v i ř, bo w tych pozycjach mogą być 
wymawiane spółgłoski dźwięczne lub bezdźwięczne, jak w przykładach tnę, dno, 
ćma, wiedźma itd402. Autor ten jest jednym z nielicznych, którzy poruszali w cało-
ści tę problematykę, dlatego też E. Ostrowska zaliczyła ją do „nieznanych faktów 
dialektycznych w polszczyźnie średniowiecznej”403 i zaznaczyła, że „nie można się 
powołać na jakieś opracowanie historyczne danego zagadnienia”404. Wielu badaczy 
historii języka polskiego pisało wprawdzie o realizacji spółgłosek przed półotwartą 
w wygłosie, pomijało jednak np. przykłady typu bythla = bydła. Dlatego też warto 
dokładniej prześledzić rozważania E. Ostrowskiej. 

Autorka ta zajmuje się w swoim artykule następującymi połączeniami:
S (spółgłoska) + n
S + m
S + l, ł
S + r, rz
S + w dwuwargowe, 

pierwotnie u niezgłoskotwórcze, „niesłusznie odnoszone w średnio-
wieczu tylko do Wielkopolski”405.

402 Por. J. Łoś, dz.cyt., s. 166. 
403 Por. E. Ostrowska, Nieznane fakty dialektyczne w polszczyźnie średniowiecznej 1. Fonetyka śród-

wyrazowa przed spółgłoskami półotwartymi, „Język Polski” 1968, nr 48, s. 334–347. 
404 Tamże, s. 334. 
405 Tamże, s. 337.
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Wynotowuje przykłady realizacji tych grup z rozmaitych zabytków języka polskie-
go, zaczynając od tekstów mazowieckich, gdyż dla tego obszaru charakterystyczne 
jest ubezdźwięcznienie lub utrzymanie bezdźwięczności wygłosu poprzedzającego 
wyrazu przed spółgłoską półotwartą i samogłoską w nagłosie wyrazu następującego, 
jak w przykładach maš nosa czy ruk alei (róg alei). Na podstawie właśnie przykła-
dów mazowieckich i tworzonych na ich marginesie uwag, a wśród nich m.in.:

–  częste ubezdźwięcznienie d i g w połączeniach dł, gł, np. pathl (w tym przy-
padku dochodzi jednak do ubezdźwięcznienia w wygłosie, charakterystycz-
nego przecież nie tylko dla półotwartych, o czym z kolei szerzej w rozdziale 
4.2.1.5. Realizacja D w wygłosie406),

–  rzadsza zmiana spółgłoski tylnojęzykowej,
–  działanie innych czynników, jak np. wpływ przyimków nad, pod mających t 

pod wpływem przyimka ot, stąd formy podla, podług // potla, potług,
–  ubezdźwięcznienie S + w najczęściej dla przedniojęzykowych itd.

formułuje E. Ostrowska następującą zasadę dotyczącą omawianego procesu: „Spół-
głoski półotwarte nie zapobiegały ubezdźwięcznieniu zwartowybuchowej, zwar-
toszczelinowej i szczelinowej. W najbliższym sąsiedztwie półotwartych dokonuje się 
dane ubezdźwięcznienie. Istota rzeczy polega na zatracie dźwięczności warunkowa-
nej stosunkami wewnątrzwyrazowymi”407, co zachodzi na granicy morfemu. Dokład-
na analiza jednak przykładów z ubezdźwięcznieniem spółgłosek przed półotwartymi 
doprowadziła do przekonania, że tylko pierwotnie wymowa ta ograniczała się do sto-
sunków międzymorfemowych, czego dowodem są dla autorki przykłady form twa = 
dwa (utrata spójności grup po zaniku jerów *dъva; podobnie w metatezie *tort i lek-
semach gdy < kъdy, dbać < tъbati itd.), rzeczowniki tworzone przyrostkiem *-dlo 
(np. bydło > bytlo), wreszcie formy tworzone na zasadzie analogii ubezdźwięcznie-
nia każdej spółgłoski przed półotwartą. Wymowa ubezdźwięczniająca przed spół-
głoskami półotwartymi dotyczyła zatem nie tylko granicy między morfemami. 

Kolejne uściślenie odnosi się do obszarów, na których zachodziło omawiane zja-
wisko. Objęło ono bowiem również tereny dzisiejszych gwar, które w połączeniach 
dźwięcznego wygłosu poprzedzającego wyrazu z nagłosem następującego w formie 
spółgłoski sonornej lub samogłoski utrzymują wspomnianą dźwięczność wygłosu 
(fonetyka międzywyrazowa udźwięczniająca), czego dowodem są przykłady z teks-
tów wielkopolskich, śląskich i – co istotne dla niniejszej monografi i – małopolskich. 
Z małopolskich dokumentów wynotowuje autorka następujące przykłady:

–  Psałterz fl oriański: skrzytać + proces odwrotny (dźwięczna w miejsce bez-
dźwięcznej) podzwirdzi, dobrotliwe,

–  Żywot świętego Błażeja: dźwierdzić, dotgnyenya,
–  wreszcie dane z małopolskich rot przysiąg sądowych: pyednadzescza, gryffen 

(grzywien), globug, globuczek (klobuk), sagladem (zakładem), sproja (zbroja).
Podkreśla jednak rzadkość tego typu połączeń w tym rejonie i dlatego również 

w Małopolsce upatruje źródło norm w polskim języku literackim. 

406 Przypis autorki niniejszej pracy. 
407 E. Ostrowska, dz.cyt., s. 338. 
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Zaznaczyć należy jednak, że w polszczyźnie zachodziło także zjawisko odwrot-
ne – etymologiczna bezdźwięczna była czasem przekazywana jako dźwięczna, jak 
w przykładzie s podrzebamy = z potrzebami. 

B. Dunaj, odnosząc się do uwag E. Ostrowskiej, stawia pytanie, czy formy z ubez-
dźwięcznieniem spółgłosek dźwięcznych przed półotwartymi w pozycji śródgłoso-
wej pojawiały się przed wiekiem XIV, a jeżeli tak, to jaka była ich geneza. Pierwsze 
przykłady odnajduje już w XII wieku w Bulli gnieźnieńskiej: Crambosz, tj. Grębosz, 
i w dokumencie z roku 1177: knizen – Gniezno, odbiera im jednak wartość źródłową 
ze względu na fakt, iż w Bulli gnieźnieńskiej obserwuje się wahania dźwięczna : 
bezdźwięczna, natomiast w drugim dokumencie widoczne są silne wpływy niemie-
ckie. Przykłady trzynastowieczne są również sporadyczne, ale dotyczą zazwyczaj 
połączeń S + n ń i t + v. Spotyka się także przykłady z wtórną spółgłoską dźwięczną 
przed półotwartymi lub nawet bezdźwięczną zamiast dźwięcznej przed właściwymi. 
Interpretacja ich jednak wymaga uwzględnienia zwyczajów grafi czno-fonetycznych 
danego dokumentu, w większości jednak zachodzi tam, gdzie występowały wahania 
dźwięcznych i bezdźwięcznych lub zaznaczał się wyraźny wpływ niemiecki408.

Materiał zaczerpnięty z małopolskich rot sądowych pogrupowano według nastę-
pujących kryteriów:

1.  S (spółgłoska) + n
2.  S + m
3.  S + l, ł
4.  S + r, rz
5.  S + w dwuwargowe
6.  Dźwięczna w miejsce etymologicznej bezdźwięcznej przed półotwartą. 

Tabela 46a. Realizacja spółgłosek dźwięcznych przed półotwartymi w pozycji śródgłosowej – 
Małopolska środkowa

Dokument S + n S + m S + l, ł S + r, rz S + w 
dwuwargowe

B > D przed 
półotwartą

Suma: 47 6 36 ze spółgł. D
1 z B

156 ze spółgł. D
1 z B

50 ze spółgł. D
1 z B

1

Tabela 46b. Realizacja spółgłosek dźwięcznych przed półotwartymi w pozycji śródgłosowej – 
Małopolska północna

Dokument S + n S + m S + l, ł S + r, rz S + w 
dwuwar-

gowe

B > D przed 
półotwartą

Suma: 20 ze spółgł. D
1 z B

3 ze spółgł. D
1 z B

31 ze spółgł. D
1 z B

140 ze spółgł. D
1 z B

56 2

408 Por. B. Dunaj, Język polski najstarszej doby piśmiennej..., s. 106–107. 
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Z tabeli 46a, b jasno wynika, że zjawisko ubezdźwięcznienia spółgłosek przed 
półotwartymi było na obszarze całej Małopolski niezwykle rzadkie. W całym mate-
riale źródłowym, jakim są małopolskie roty przysiąg sądowych, odnaleziono zale-
dwie 7 przykładów potwierdzających analizowaną zmianę i 2 wskazujące na proces 
niejako odwrotny, tzn. realizację spółgłosek dźwięcznych przed półotwartymi za-
miast etymologicznych bezdźwięcznych. Przykłady bezdźwięcznej realizacji spół-
głosek etymologicznych przed sonornymi są następujące: przyschetw Ulan 76 z roku 
1405, nepokratl Stppp 2 2849 z 1440, trzwi Stppp2 3082 z 1441, nostrz Sand 739 
z 1416, fneszenym Chęc 11 z 1437, wcralth Chęc 7 z 1423, luczmi Sand 828 z 1419. 
Wszystkie zatem przykłady pochodzą z pierwszej połowy XV wieku. Cztery z nich, 
mianowicie przyschetw, nepokratl, nostrz i wcralth, nie są jednoznaczne w interpre-
tacji ze względu na główny czynnik doprowadzający do ubezdźwięcznienia, formy 
te bowiem stanowią równocześnie przykład utraty dźwięczności spółgłosek w wy-
głosie i ta pozycja właśnie jest najważniejszą przyczyną zjawiska zmiany spółgłoski 
dźwięcznej na bezdźwięczną. 

Najliczniej reprezentowane w małopolskich rotach sądowych (ze względu na 
analizowany temat) są połączenia spółgłosek z półotwartymi r i ř, zatem S + r, ř. Na 
296 wyrazów zawierających tego typu grupy spółgłoskowe zaledwie dwa stanowią 
przykład ubezdźwięczniającego wpływu spółgłosek półotwartych na spółgłoski je 
poprzedzające, mianowicie nostrz (czynnik główny – ubezdźwięcznienie w wygło-
sie) i trzwi. W obrębie 68 przykładów na połączenie S + n tylko w jednym przypadku 
zachodzi omawiana zmiana – fneszenym z roty chęcińskiej, w której zresztą pojawia 
się wyraz utworzony za pomocą tego samego rdzenia, a zachowujący dźwięczność 
głoski wymawianej przed półotwartą: wnosl. Typ S + m znajduje odbicie w 9 przy-
kładach z małopolskich rot przysiąg sądowych, znów tylko jedna forma jest wyni-
kiem oddziaływania spółgłoski półotwartej, mianowicie luczmi. Jak widać zatem, już 
tylko te kilka przykładów potwierdza wniosek E. Ostrowskiej, że wpływ spółgłosek 
półotwartych dotyczy nie tylko granicy morfemów. 

Również przykłady z wtórną spółgłoską dźwięczną przed półotwartymi są w ma-
łopolskich rotach sądowych nieliczne: nyeposegl (nie posiekł) Stppp2 2946 z roku 
1441 (ta forma może być przykładem udźwięcznienia w fonetyce międzywyrazowej 
pod wpływem samogłoski w nagłosie wyrazu następującego; w tej rocie: nyeposegl 
Anni), brawe (prawie) Sand 1037 z roku 1425 (przykład istotny ze względu na fakt, 
że zmiana ta zaszła w wyrazie często powtarzanym, bo stanowiącym część samej 
formuły przysięgi), wreszcie drzecia (trzecia) Rad 89 z 1432 roku. 

Nie odnaleziono natomiast w małopolskich rotach sądowych przykładów na spół-
głoski bezdźwięczne zamiast dźwięcznych w pozycji przed dźwięcznymi właściwy-
mi, o których przy okazji rozważań o realizacji spółgłosek przed półotwartymi pisał 
B. Dunaj409. 

409 Por. B. Dunaj, Język polski.., s. 107. 
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4.2.1.5. Realizacja spółgłosek w wygłosie

Przedmiotem części pierwszej niniejszego rozdziału jest realizacja spółgłosek dźwięcz-
nych w wygłosie absolutnym, czyli – jak podkreślił Z. Stieber – w pozycji względ-
nie niezależnej410, zatem „oddźwięcznienie spółgłosek fonologicznie dźwięcznych 
(a więc dźwięcznych fonemów zwartych, szczelinowych i zwartoszczelinowych)”411. 
Fonetyka śródwyrazowa natomiast (tj. sytuacja, kiedy wygłos wyrazu poprzedzają-
cego stanowi spółgłoska dźwięczna / bezdźwięczna, zaś nagłos następującego po nim 
bezdźwięczna / dźwięczna, półotwarta lub samogłoska) stanowi partię problemową 
części drugiej.

4.2.1.5.1. Realizacja spółgłosek dźwięcznych w wygłosie absolutnym

Wspominany już Z. Stieber pierwsze przykłady tego procesu odnajduje w Kazaniach 
gnieźnieńskich, w których pojawiły się – wśród jednak większości przykładów z za-
znaczoną dźwięcznością spółgłoski wygłosowej – zapisy typu wedluk, podluk, bok 
‘Bóg’, nok ‘nóg’ okrøk. Psałterz fl oriański wyjątkowo tylko daje przykłady ubez-
dźwięcznienia spółgłoski wygłosowej: sksøk sziwich ‘z ksiąg żywych’ i podluk pekla. 
Warto zaznaczyć jednak, że w przykładzie pierwszym doszło do procesu niejako 
odwrotnego w stosunku do żywotnego później w języku polskim stanu bardziej niż 
procesu, mianowicie zachowania dźwięczności spółgłoski wygłosowej w momencie, 
gdy nagłos wyrazu następującego jest również dźwięczny. W przykładach z Psałterza 
fl oriańskiego doszło bowiem do ubezdźwięcznienia spółgłoski wygłosowej (należy 
zaznaczyć – nie w wygłosie absolutnym, ale w fonetyce śródwyrazowej) i miało ono 
tak silny charakter, że spowodowało ubezdźwięcznienie spółgłoski nagłosowej wy-
razu następującego, zatem rzadszy w polszczyźnie (zwłaszcza między dwoma wy-
razami) proces asymilacji postępowej pod względem dźwięczności. Ważne jednak, 
że – jak się ogólnie przyjmuje w językoznawstwie – ubezdźwięcznienie spółgłosek 
wygłosowych wyprzedziło odpowiednie zjawiska fonetyki międzywyrazowej.

Z. Stieber – na podstawie danych zaczerpniętych z Mamotrektów i innych pięt-
nastowiecznych zabytków – stwierdza, że proces oddźwięczniania spółgłosek wy-
głosowych był już w tym wieku dość zaawansowany, rzadszy jednak w wymowie 
ludzi wykształconych, którzy dłużej zachowywali dawną wymowę ze względu na 
paralelność odpowiednich dźwięcznych z formami pokrewnymi (voz bo voza)412. 
Jego początku należy zatem upatrywać przed XV wiekiem, mając dodatkowo na 
uwadze wspomniany wyżej fakt, że fonetyka międzywyrazowa to zjawisko później-
sze w polszczyźnie niż ubezdźwięcznienie spółgłosek właściwych w wygłosie. Au-
tor odwołuje się do zapisków sądowych poznańskich już z końca XIV wieku, które 
dają świadectwo udźwięczniania spółgłosek przed otwartą lub półotwartą w nagłosie 
wyrazu następującego413. Skoro zatem fonetyka międzywyrazowa pojawiła się już 
w XIV wieku, a w XV była żywa, czego przykładów dostarczają dokumenty zarówno 

410 Por. Z. Stieber, Rozwój fonologiczny..., s. 72. 
411 Tamże.
412 Por. Z. Stieber, Rozwój fonologiczny..., s. 72. 
413 Por. tamże, s. 73. 
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wielkopolskie, jak i małopolskie, proces ubezdźwięcznienia spółgłosek dźwięcznych 
w wygłosie absolutnym musiał zachodzić przed wiekiem XV.

H. Koneczna potwierdza ów wniosek. Według niej analizowany proces miał cha-
rakter wielowiekowy i w XV wieku już się ustabilizował414. Łącząc te dwa stwier-
dzenia autorki, należy przypuszczać, że proces ubezdźwięczniania etymologicznie 
dźwięcznych spółgłosek wygłosowych b, d, g, v, z, ź, ž, ʒ́ i ʒ rozpoczął się już w wie-
ku XII, o czym zresztą świadczą przykłady – choć nieliczne – z Bulli gnieźnieńskiej. 
Autorka zgadza się również z uwagą Z. Stiebera, iż wymowy tej wystrzegali się 
ludzie wykształceni, czego znów dowodzi fakt, że np. „w traktacie Parkosza nie znaj-
dujemy ani jednego wypadku sfonetyzowanej postaci wyrazu”415. 

S. Rospond, pisząc o oddźwięcznieniu spółgłosek dźwięcznych w tej pozycji, 
nawiązuje do uwag Z. Stiebera o czynniku, który powodował unikanie tego typu wy-
mowy w języku warstw wykształconych, mianowicie o poczuciu wspólnoty rodziny 
etymologicznej wyrazu, która powodowała, zwłaszcza w XVI wieku, stabilizację 
ortografi czną postaci wyrazów z wygłosową spółgłoską dźwięczną, zatem pisownię 
etymologiczną, nie fonetyczną. Badacz dodaje poza tym, że ów zanik dźwięczności 
w wygłosie absolutnym dotyczył również grup: bezdźwięczna + półotwarta l, ł, m, 
n, ń, r, czego dowodem są znów zapisy z Kazań gnieźnieńskich: przysetl ‘przyszedł’, 
posetl ‘poszedł’, spal ‘spadł’416 czy rot poznańskich z lat 1386–1399, ponadto póź-
niejszych już zabytków języka polskiego. 

B. Dunaj przytacza dwa przykłady z Bulli gnieźnieńskiej na bezdźwięczną realiza-
cję głosek etymologicznie dźwięcznych w wygłosie: Milodat i V∫∫ebant, tj. Miłodziad 
i Wszebąd417. Realizacja ta dotyczy jednak tylko spółgłoski d. Dla b, g i v nie znajduje 
w wygłosie odpowiedników bezdźwięcznych. Dwunastowieczne przykłady jednak 
są zaledwie sporadyczne. Dźwięczność spółgłosek wygłosowych jest również w zna-
komitej części przykładów zachowana i w XIII wieku. T zamiast etymologicznego 
d pojawia się zazwyczaj w dokumentach, w których nazwy są zniemczone, jak np. 
Cicerat ‘Ciecierad’418. Co ciekawe, autor nie odnajduje przykładów na ubezdźwięcz-
nienie wygłosowego b. Trafi ają się natomiast zapisy z k = c, ch (etymologiczne g) i cz 
(etymologiczne ʒ – te nieco częściej), np. Semidroch ‘Siemigród’ i Grudencz ‘Gru-
dziądz’419 i bardzo sporadycznie f (etymologiczne v): zochazof ‘Sochaczew’ (choć 
z kolei częste u pisarzy rot wielkopolskich). B. Dunaj, po rejestracji przykładów 
potwierdzających zjawisko ubezdźwięcznienia spółgłosek etymologicznie dźwięcz-
nych w wygłosie, przechodzi do ustalenia chronologii tego procesu, mając na uwadze 
dwa istotne spostrzeżenia: w materiale z XII i XIII wieku zdecydowanie przeważa 
jednak pisownia etymologiczna, a więc z zachowaną dźwięcznością spółgłosek wy-
głosowych, przykłady na ich ubezdźwięcznienie natomiast zawarte są w dokumen-
tach, w których zaznaczają się wyraźnie wpływy niemieckie. Początek tego procesu 

414 Por. H. Koneczna, dz.cyt., s. 170. 
415 Tamże. 
416 Por. S. Rospond, dz.cyt., s. 121. 
417 Por. B. Dunaj, Język polski najstarszej doby piśmiennej..., s. 107. 
418 Por. tamże, s. 108.
419 Por. tamże. 
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fonetycznego autor wyznacza na koniec XIII wieku ze względu na zwiększenie czę-
stotliwości pojawiania się przykładów go potwierdzających w tym okresie, koniec 
natomiast – przypuszczalnie – na wiek XIV. Utrudnieniem staje się tu wspominana 
już przez S. Rosponda i Z. Stiebera świadomość obecności spółgłosek dźwięcznych 
w formach pokrewnych, zatem alternacja tematyczna. 

Małopolskie roty sądowe dają następujący obraz zjawiska zaniku dźwięczności 
spółgłosek w wygłosie absolutnym:

Roty środkowej Małopolski 
Hube  –  msczivoyow 2, ogrod 2, wprzechod 6, naprzod 7, mansz 29;
Perz/KarI  –  dlug 14;
Stppp8  –  wÿozl 8794, vischedl 10157, krzisz 10326, praw 10342, szedz 

10717;
Perz/KarII  –  wirzb 1 x 2;
Ulan  –  wysszedl 1, vischedl 24, krzisz 33, szedz 47, wirzb x 2 56, crzysz 76;
Stppp2  –  praw 647, crzisz 728, 842, nyepokratl 2849, gyąd 2870, praw 3069, 

ostrok 3077, polgrosskow 3156, pancerz 3156, stawow 3240, gros-
sow 3247, crisz 3298.

Roty północnej Małopolski
Sand  –  krzisz 647, krzis 675, scirch(s) 734, scirsz(s) 736, crisz 817, Smar-

szow 828, vynidz 841, wynidz 844, wysszedl 859, crzisz 867, 868, 
grosszow 885, Grzegorz 893, Gotard 896, grossow 899, ossadl 
903, zachod 906, czeladz 907, krzis 1026, szastaw 1046, Iacub 
1054, wynidz 1054, wynidz 1105;

Chęc  –  zamkow 25, Stanislaw 27, zlodzeyow 29, zboydz 29, czlonkow 29;
Rad  –  krzis 3, 4, scriz 6, scrsz 8, vynidz 29, wynidz 31, wysszedl 34, Go-

tard 39, Stanislaow 41, zakoraczanow 56, woszl 64, zyrow 70, ia-
cub 81, raphalow 87, zasszedl 87, kosz (kóz) 90.

W rotach środkowej Małopolski występują na ogół zapisy oznaczające dźwięcz-
ność w wygłosie. Na 32 przykłady zapisów ze spółgłoską etymologicznie dźwięcz-
ną w tej pozycji, 9 stanowiło przykład utraty dźwięczności głoski w wygłosie ab-
solutnym, co stanowi 28% wszystkich form wyrazów z etymologicznie dźwięczną 
spółgłoską w wygłosie. Podobnie przedstawia się sytuacja w rotach Małopolski 
północnej – na 38 przykładów, 13 poświadcza proces oddźwięcznienia spółgłosek 
fonologicznie dźwięcznych, co stanowi 34,2%, nieco częstszy niż w środkowej czę-
ści tego obszaru geografi cznego i historycznego. Istotne jednak jest również to, że 
w Małopolsce środkowej pojawiły się przykłady odwrotne, tzn. udźwięcznienia gło-
sek fonologicznie bezdźwięcznych w wygłosie absolutnym, mianowicie wynidz (wy-
nić) Sand 841, 844, 1054, Rad 29, 31 oraz zboydz (zbójc) Chęc 29. 

Tabela 47 ukazuje częstotliwość pojawiania się danych głosek dźwięcznych 
w wygłosie absolutnym z uwzględnieniem liczby poświadczeń dla zachowanej 
dźwięczności i dla jej utraty w wygłosie.
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Tabela 47. Częstotliwość pojawiania się danych głosek dźwięcznych w wygłosie absolutnym

Głoska Liczba poświadczeń w rotach
(pozycja w wygłosie)

Liczba przykładów 
z zachowaną dźwięcznością

Liczba przykładów 
z ubezdźwięcznieniem

w 19 19 –
d 14 13 1
b 6 6 –
z 3 1 2
dz 2 2 –
g 2 1 1
dź 1 1 –

Najczęściej poświadczone głoski dźwięczne w wygłosie to w i ž, z tym że głoska w 
regularnie zachowuje dźwięczność w wygłosie, jak w przykładach msczivoyow, praw, 
polgrosskowe, stawow, grossow i inne, natomiast ž nie jest jednoznaczne w ocenie 
dźwięczności ze względu na grafi ę – w większości przykładów chodzi o leksem 
krzyż, raz tylko zapisany w postaci scriz, w pozostałych zaś 17 przypadkach za po-
mocą znaków sz lub s (ponadto 1 raz w wyrazie mansz), które mogłyby wskazywać 
na utratę dźwięczności, jednak spostrzeżenia płynące z analizy grafi i zabytków języ-
ka polskiego dotyczące niekonsekwentnego stosowania znaków dla głosek s, z, š i ž 
(o czym szerzej w rozdziale poświęconym mazurzeniu) uniemożliwiają wysunięcie 
takiego wniosku. Podobnie w następujących przykładach: z – poświadczone 3 razy, 
z czego dwie formy z sz: kosz (kóz) i woszl (wiózł); rz – 3 razy, wyłącznie dwuznak rz 
niejednoznaczny w interpretacji: pancerz, Grzegorz 2 razy. Zamiast dźwięcznego d, 
poświadczonego w rotach 14 razy, raz tylko pojawiło się t, mianowicie w wyrazie ny-
epokratl. Inne przykłady mają wyłącznie d, np. ogrod, wprzechod, naprzod, vischedl, 
gyąd, Gotard, ossadl, zachod, zasszedl. Wśród zapisów z wygłosowym b pojawiają 
się tylko formy z zachowaną dźwięcznością tej głoski: wirzb (4 x) i Iacub (2 x). Roty 
poświadczają również 2 razy g w wygłosie – raz z zachowaną dźwięcznością: dlug, 
drugi zaś z utratą dźwięczności w tej pozycji fonetycznej: nyepokratl. Ten ostatni 
przykład pokazuje ponadto, że zanik dźwięczności w pozycji wygłosowej następo-
wał także w grupach dźwięczna + półotwarta, był jednak jeszcze nowy, więc nie 
doprowadził do zaniku -ł. 

Zaledwie 2 razy poświadczona jest w rotach głoska ʒ w pozycji wygłosowej, za 
pomocą znaku dz wskazującego na zachowanie dźwięczności. Raz zanotowano głos-
kę ʒ́, wyłącznie w postaci dźwięcznej.

Z analizy powyższego materiału wynika również, że najwięcej przykładów 
z ubezdźwięcznieniem wygłosowej głoski pochodzi z rot sandomierskich. Jeśli cho-
dzi o roty środkowej Małopolski, liczba przykładów poświadczających to zjawisko 
wzrasta w miarę upływu czasu – najwięcej pochodzi z okresu po roku 1440. 
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4.2.1.5.2.  Fonetyka międzywyrazowa. Realizacja DT i TD – spółgłosek w wygłosie 
zależnym

Tematem tej części rozdziału poświęconego realizacji spółgłosek w wygłosie jest fo-
netyka międzywyrazowa, zatem zachowanie się wygłosowych spółgłosek dźwięcz-
nych przed bezdźwięcznymi w nagłosie wyrazu następującego i w sytuacji od-
wrotnej, kiedy wygłos wyrazu poprzedzającego stanowi spółgłoska bezdźwięczna, 
a nagłos następującego – dźwięczna, ponadto realizacja wygłosowych dźwięcznych 
lub bezdźwięcznych przed półotwartymi i przed samogłoskami. 

Połączenia: dźwięczna w wygłosie wyrazu poprzedzającego + bezdźwięczna w na-
głosie następującego
W pozycji międzywyrazowej panowała ta sama zasada co do kierunku zmiany, jaka 
objęła śródgłos, mianowicie asymilacja wsteczna. Na karb pomyłki drukarskiej należy 
zatem zrzucić zapis w Gramatyce polskiej J. Łosia: „Gdy wymawiamy dwa wyrazy 
jeden po drugim, przystosowanie wygłosu wyrazu jednego i nagłosu następnego może 
być tylko postępowe”420, zwłaszcza że autor tłumaczy dalej: „(...) tj. tylko wygłos wy-
razu pierwszego może się zmieniać pod względem dźwięczności stosownie do natury 
nagłosu wyrazu następnego”421. Zjawisko to nie ma charakteru dialektalnego: „Na ca-
łym obszarze języka polskiego wygłosowa zwarta, zwarto-szczelinowa lub szczelino-
wa spółgłoska przystosowuje się pod względem dźwięczności lub bezdźwięczności 
do takiejże nagłosowej spółgłoski następnego wyrazu”422. W analizowanym połącze-
niu zatem powinno następować zjawisko ubezdźwięcznienia wstecznego. 

Jaki obraz tego zjawiska co do jego częstotliwości dają małopolskie roty sądowe? 
Odpowiedź na to pytanie nasuwają poniższe dane – najpierw z obszaru Małopolski 
środkowej, a następnie północnej423 (tabela 48a, b).

Tabela 48a. Realizacja DT – spółgłosek w wygłosie zależnym – Małopolska środkowa 

Dokument Ubezdźwięcznienie wygłosu Zachowanie dźwięczności
Hube – 25 (100%)
Perz/KarI – 30 (100%)
Stppp8 – 37 (100%)
Perz/KarII – 22 (100%)
Ulan 9 (12,3%) 64 (87,7%)
Stppp2 2 (7,4%) 25 (92,6%)
Suma: 11 (5,1%) 203 (94,9%)

420 J. Łoś, dz.cyt., s. 167. 
421 Tamże. 
422 Tamże. 
423 W zestawieniu tym nie uwzględniono spółgłosek szczelinowych z i ž w wygłosie ze względu na 

niejednoznaczność grafi i, o czym już wspominałam w poprzedniej części niniejszego rozdziału. 
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Tabela 48b. Realizacja DT – spółgłosek w wygłosie zależnym – Małopolska północna 

Dokument Ubezdźwięcznienie wygłosu Zachowanie dźwięczności
Sand 2 (4,5%) 42 (95,5%)
Chęc 1 (12,5%) 7 (87,5%)
Rad 1 (3,2%) 30 (96,8%)
Suma: 4 (4,8%) 79 (95,2%)

Zjawisko ubezdźwięcznienia wstecznego w połączeniach międzywyrazowych 
nie należało zatem do zjawisk powszechnych na obszarze Małopolski w okresie od 
końca XIV do połowy XV wieku. W rotach Małopolski środkowej liczba połączeń 
ubezdźwięczniających stanowi 5,1% wszystkich, natomiast w rotach północnoma-
łopolskich 4,8%. Proces ten zatem był nieco częstszy na obszarze Małopolski środ-
kowej niż północnej. Zwraca również uwagę jego najwyższa częstotliwość w rotach 
chęcińskich. W Małopolsce środkowej nasilenie tego zjawiska nastąpiło na początku 
XV wieku, o czym świadczą roty w wydaniu B. Ulanowskiego. Ogółem w połącze-
niach wyrazów (w sumie 295 połączeń) w małopolskich rotach sądowych z ubez-
dźwięcznieniem wstecznym wystąpiło 15 (5,1%), a z zachowaną dźwięcznością 
w tej pozycji 282 (94,9%)

Charakter i kierunek tego upodobnienia przeanalizuję dokładniej na przykładzie 
takich połączeń, jak w przypadku asymilacji śródgłosowej, zatem: zwarta + zwarto-
-szczelinowa, zwarta + szczelinowa, zwarta + zwarta, szczelinowa + szczelinowa, 
szczelinowa + zwarto-szczelinowa, zwarto-szczelinowa + zwarta, szczelinowa + 
zwarta, biorąc pod uwagę te połączenia, w których doszło do ubezdźwięcznienia 
wstecznego. 

Nie można wysunąć pewnych wniosków dotyczących ubezdźwięcznienia wstecz-
nego w fonetyce międzywyrazowej w przypadku połączenia szczelinowa + zwarta, 
jak chociażby w następujących wybranych przykładach: Hube – esz pan 69; Stppp8 
– yansz Klichna 10818, esz pani 10981; Perz/KarII – czsossz przisluchalo 25; Ulan 
– nisz pani 83, czossz przisluszalo 87; Stppp2 – isz ta 842; Sand – ysz ta 817, yasz 
poswal 893, thegosch polouicz� 1015, tylesch podleysch(s) 1089, Chęc – czosz ti 2, 
tegosz ty 2, Rad – yasz poswal 37, przes pole 57, yacoss tho 91. 

Drugie pod względem częstotliwości występowania w małopolskich rotach są-
dowych jest zestawienie szczelinowa + szczelinowa, poświadczone przez 30 przy-
kładów (20,7%), wśród których należy wynotować: Hube – Bogusz s pomocniki 35; 
Perz/KarI – isz scazano 21, Stppp8 – alysz sye 10459, esz Sczeczina 10722; Perz/
KarII – yesz sye 1, esz s... 3, is siedlisko 18; Ulan – alysz sye 37, esz Sczeczina 48, yesz 
sye 56, esz ss 58, is sedlisko 80, isz franko 92, ysz svaczszimy 93; Stppp2 – przewescz 
forą 2978; podluk swego 3239, Sstradomey 3247; Sand – wiwoszl szesczori 675, 
gesz s ... 1013, gesz są 1025; Rad – wiwoszl szesvon 4, mansz Szmichnin 74. W tych 
dwóch zestawieniach jedynie połączenie podluk swego stanowi dowód na zjawisko 
ubezdźwięcznienia wstecznego w fonetyce międzywyrazowej. Pozostałe ze względu 
na niekonsekwencję grafi i dotyczącą oznaczania głosek s, z, š i ž nie mają wartości 
dowodowej. 



156 Właściwości fonetyczne małopolskich rot sądowych

Podobnie zresztą w przypadku połączenia szczelinowa + zwarto-szczelinowa, któ-
re poświadczone jest w małopolskich rotach sądowych przez 11 przykładów: Stppp8 
– przes czasv 9644, esz czso 10081; Perz/KarII – esz czso 7; Ulan – przes czassu 7, 
yansz czso (2 x) 19, 20, yansz dzedzino 55, esz czso 62; Rad – yąss dzirsal 43. 

Pozostałe typy połączeń w małopolskich rotach sądowych to:
zwarta + szczelinowa (1 przykład): samosomth szylø Chęc 8. 
W przykładach: ot swego Hube 2, oth szesczinaczcze Hube 60, Sand 886, oth 

szeczy Sand 1039, oth suchego Chęc 57 poświadczona jest pierwotna postać przyim-
ka od z etymologiczną bezdźwięczną t.

zwarta + zwarta (2 przykłady): przethtimi Perz/KarI 78, wcralth pol Chęc 7.
W przykładach: oth XV Hube 53, oth pandzidze∫and Perz/KarI 11, ot tich Perz/

KarI 21, ot Clementa Stppp2 3114 znów przyimek od w postaci pierwotnej. 
i pojedyncze zaledwie poświadczenie – zwarto-szczelinowa + zwarta
ksancz Crczan Stppp2 3236. 

Połączenia: bezdźwięczna w wygłosie wyrazu poprzedzającego + dźwięczna w na-
głosie następującego
Zgodnie z przytoczonymi w poprzedniej części niniejszego rozdziału uwagami 
J. Łosia i zdaniem większości badaczy języka polskiego – czy to współczesnego, 
czy w jego rozwoju historycznym – w tej pozycji powinno dochodzić do zjawiska 
udźwięcznienia wstecznego. Małopolskie roty sądowe dają następujący liczbowy 
obraz tego procesu (tabela 49a, b).

Tabela 49a. Realizacja TD – spółgłosek w wygłosie zależnym – Małopolska środkowa

Dokument Udźwięcznienie wygłosu Zachowanie
 bezdźwięczności Inne

Hube 1 12 9
Perz/KarI 1 3 –
Stppp8 – 11 10
Perz/KarII – 8 5
Ulan – 18 13
Stppp2 – 16 6
Suma: 2 (1,8%) 68 (60,2%) 43 (38%)

Tabela 49b. Realizacja TD – spółgłosek w wygłosie zależnym – Małopolska północna

Dokument Udźwięcznienie wygłosu Zachowanie 
bezdźwięczności Inne

Sand – 33 5
Chęc – 8 4
Rad – 28 7
Suma: – 69 (81,2%) 16 (18,8%)
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Dane zawarte w tabeli 49a, b wyraźnie wskazują, że na całym obszarze Małopol-
ski w tym okresie zjawisko udźwięcznienia głoski w wygłosie wyrazu poprzedzają-
cego i upodobnienie jej w ten sposób do głoski w nagłosie następnika było prawie 
w ogóle nieznane, nie licząc sporadycznych dwóch poświadczeń z terenu środkowej 
Małopolski, mianowicie czinz gabacz Hube 16 i nicz∫z dzedzine Perz/KarI 6, wątpli-
wych zresztą ze względu na grafi ę, tj. sposób oznaczania głosek š i s, o czym pisałam 
już wielokrotnie. Ten ostatni przykład jest również wątpliwy ze względu na fakt, że 
nie wiadomo, czy litera z obok ∫ jest w tym przypadku znakiem udźwięcznienia, czy 
szadzenia jako ∫z, czyli sz. 

Zapisy zgromadzone w kolumnie „Inne” są dwuznaczne ze względu na grafi ę 
(chodzi znów o głoski s, z, š i ž), mianowicie: 
Hube – przesz winy 6, esz bilem, esz wlodek 7, asz do tich 8, esz dobco 3, esz Widzga 
5, yansz bylo 58; Stppp8 – yesz widzene 9802, nysz wischla 9863, esz Dzerszek 9947, 
esz dzedzina 9982, yegosz zapisv 10157, esz Wanczslaw 10261, esz dwe 10686, yansz 
dedzino 10981; Perz/KarII – mansz dzerszal 5, tyss byl 12, esz Zauischa 13, is za 24, 
w szicze 26; Ulan – asz do 10, yesz widzene 14, nysz wischla 16, esz dzerszek 17, esz 
dzedzina 18, yegosz dlugu 22, ss szonø 24, yegosz zapisu 24, esz Wanczslaw 27, esz 
dwe 45, mansz dzerszal 60, is za 86, ysz vemy 93; Stppp2 – Yeroslaw szvloczil 1941, 
octorzes bil 2870, iakos byla 2963, sdomu 2963, Sdobsicz 3018; Sand – s Bogussem 
851, s Wiszni 865, yąssz byl 1007, yąsz bilo 1009, s dzeslauicz 1022; Chęc – s woysla-
wowiczem 2, przesz graniczą 27, szapowecz gwaltem 31; Rad – woszl do 4, tesz za 31, 
gemusth daley 41, sdzada 41, negest slodzegem 44, ktorasz droga 57, czsoss wzøl 81.

Trzeba zwrócić uwagę na fakt, że litera s i dwuznak sz należały do najbardziej 
produktywnych znaków dla oddania dźwięków s, š, z, ž. Zapisy powyższe w związku 
z tym mogą stanowić zwykły typ połączeń dźwięczna + dźwięczna, w którym nie do-
chodziło, rzecz jasna, do żadnego typu asymilacji. K. Dejna pisze wprawdzie o pew-
nym typie zróżnicowania gwarowego w zakresie dźwięczności, mianowicie o fakcie 
„uzasadnionych strukturalnie, ale niezgodnych z etymologią wyrównań, powodują-
cych zastąpienie bezdźwięcznej dźwięczną lub odwrotnie”424. Tym uzasadnieniem 
strukturalnym są alternacje spółgłosek dźwięcznych i bezdźwięcznych w obrębie da-
nego morfemu. Powyższe przykłady jednak w znacznej mierze dotyczą przyimków 
i spójników, zatem nie dochodzi w nich raczej do żadnego typu alternacji, bo przecież 
asz – aże mogłoby jedynie doprowadzić do zastąpienia ż przez sz, a więc asze. 

Analiza tych grup wyrazów potwierdziła wniosek sformułowany już w poprzed-
nich rozdziałach, dotyczący realizacji dźwięcznych przed bezdźwięcznymi i odwrot-
nie. Spółgłoski bezdźwięczne jako mocne były odporne na asymilację, dlatego w po-
łączeniach typu bezdźwięczna + dźwięczna i dźwięczna + bezdźwięczna częściej 
dochodziło do ubezdźwięcznień międzywyrazowych niż udźwięcznień. Te ostatnie 
nawet są jeszcze raczej obce małopolskim rotom sądowym, choć – jak twierdziła 
H. Koneczna – „już w XIV wieku spotykamy przykłady tzw. udźwięczniającej fo-

424 K. Dejna, dz.cyt., s. 97. 
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netyki międzywyrazowej, właściwej dzisiejszym południowo-zachodnim dialektom 
polskim”425, czy K. Dejna, który XIV wiek uznał za koniec owego procesu: 

„Usuwalność opozycji dźwięczności / bezdźwięczności spółgłosek zwartych (= zwartowybu-
chowych i zwartoszczelinowych) i szczelinowych, to znaczy ubezdźwięcznienie ich przed bez-
dźwięcznymi i w wygłosie absolutnym, udźwięcznienie zaś przed dźwięczną zwartą lub szcze-
linową z wyjątkiem v i ř, dokonało się i upowszechniło w jakiś czas po zaniku jerów słabych, 
więc po wieku XI, a przed końcem XIV”426.

4.2.1.5.3.  Fonetyka międzywyrazowa. Realizacja spółgłosek właściwych przed 
półotwartymi i samogłoskami 

Problem realizacji spółgłosek właściwych przed półotwartymi poruszony już został 
w poprzednim rozdziale, rzecz jednak dotyczyła śródgłosu. Tematem tej części pracy 
jest realizacja tychże spółgłosek w analogicznej pozycji przed półotwartymi i samo-
głoskami, niemniej jednak chodzi o typ połączeń międzywyrazowych, w których 
wygłos wyrazu poprzedzającego stanowi spółgłoska właściwa, nagłos zaś następują-
cego – spółgłoska półotwarta (sonorna) lub samogłoska. 

Analizę problemu rozpocznijmy od uwag K. Dejny. Według tego autora w tym 
samym czasie co asymilacje śródgłosowe pod względem dźwięczności, zatem po 
zaniku jerów słabych, dokonywało się udźwięcznienie/ubezdźwięcznienie kończącej 
wyraz spółgłoski zwartej lub szczelinowej przez rozpoczynającą następny sonorną 
i samogłoskę. Udźwięcznienie tego typu zaistniało na obszarze dialektu wielko-
polskiego, małopolskiego, śląskiego, kaszubskiego po okolice Grudziądza, Nowe-
go Miasta Lubawskiego, Brodnicy, Sierpca, Płocka, Skierniewic, Radomia, Lipska 
i Krasnegostawu i dotyczyło również ruchomych końcówek osobowych: 1. i 2. sg. 
prast. -em, -eś, 1. pl. praet. -śmy oraz 1. pl. rozkaźnika -my (-ma)427. Od Mazowsza 
jednak szerzył się typ ubezdźwięczniający (poza ruchomymi końcówkami osobo-
wymi) i objął m.in. interesujące nas w przypadku rot północnej Małopolski tereny 
południowej części Lubelszczyzny i obszar kielecko-rzeszowski po okolice Rado-
mia, Iłży, Opatowa, Tarnobrzegu i Leżajska, wyjąwszy wyrażenia przyimkowe, które 
podlegają normom fonetyki śródwyrazowej, zatem półotwarta lub samogłoska nie 
zmienia ich dźwięczności. 

Dla przejrzystości obrazu analizie poddane zostaną najpierw połączenia spółgłos-
ka właściwa w wygłosie poprzednika + półotwarta w nagłosie następnika, potem 
spółgłoska właściwa w wygłosie + samogłoska w nagłosie. 

1. Połączenia spółgłoska właściwa w wygłosie poprzednika + półotwarta w na-
głosie następnika (i niezgłoskotwórcze j)
Materiał zebrany z małopolskich rot sądowych dla tego typu połączeń podzielony 
został na trzy grupy: wygłosowa bezdźwięczna + półotwarta, wygłosowa dźwięczna 

425 H. Koneczna, dz.cyt., s. 170. 
426 K. Dejna, dz.cyt., s. 95. 
427 Por. tamże, s. 96. 
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+ półotwarta, przyimek + rzeczownik (wyrażenie przyimkowe) lub inny wyraz, od-
powiednio najpierw dla środkowej, później północnej Małopolski.

Środkowa Małopolska
a) wygłosowa bezdźwięczna + półotwarta
Hube  –  yecz newiprawil 5, sluzebnik niwa 8, iest nass 13, Crzistek 

macierzi 31, Passek neprzedal, szescidzessanth lat 37, Ma-
czek nedal 41, nicz nijemaya 47, brat nije 53, jest mijedzi 
54, Passzek Maczcoui 58, nikt gich 62, przydancz na 65, 
brath Janow 71, nicz nedala (x 2) 8;

Perz/KarI  –  nicz ne 13, winowat nad 13, li∫t Jasconis 16, lat ranczil 21;
Stppp8  –  yest mijedzi 8756, pyancz gy 8834, yest gi 9704, Jaschek 

Nakanda 9735, yest Micolayowa, niczs nyeyma 9982, Ja-
schek Mleczko 10081, samotrzecz na 10340, est Maczek 
10342, Jassek lowczi 10353, gabacz yego 10353, yest me 
10376, brath yego 10545, panricz ran 11009;

Perz/KarII  –  Jasdek Langanowski 1, Climanth Lanø 2, koszmicz yedno 3, 
yest Jan 7, lyath yako 20, Wilczek ranczil 22;

Ulan  –  panicz ran 5, lath nygdi 12, lath ne 13, niczs nyeyma 18, 
Jaschek mleczko 20, Jaszek lowczi 35, Marek nyemyal 35, 
gabacz yego 35, yest me 36, yest na 44, marzecz nyewzyal 
50, Jasdek Langanowski 56, yest Jan 62, prziyancz rakoy-
mye 64, Stachnyk røczyl 77, Wilczek ranczil 84;

Stppp2  –  est Maczek 647, vsitek myal 2849, gest Janowa 2856, Mi-
czek newinosl 2870, kmecz nyesprawyedliwye 2927, gest 
rodzoney 2944, gest gego (x 2) 294, sestrenecz rodzoni 
2944, Jurek newsąl 2950, louicz ribi 2972, gest jechal 2972, 
swantek ne 3114, nyewinowath nits 3156, grozancz yeszdzili 
3215, vzitek ma 3236, gest nyewinen 3247;

Zapisy dwuznaczne  –  Jacuss ranczijl Hube 12, Barthossz ijechaw Hube 24, toz∫zm 
ye Perz/KarI 14, Ulan: Jacuss ranczil 27, Andreas nye 30, 
scotos Margorzancze 30, Potrasch na 65. 

Na 80 przykładów połączeń typu wygłosowa bezdźwięczna + nagłosowa pół-
otwarta tylko jeden przykład mógłby wskazywać na udźwięcznienie wygłosu, mia-
nowicie toz∫zm ye, nie jest jednak jednoznaczny w ocenie ze względu na grafi ę głosek 
s, š, z, ž. 100% zapisów zatem świadczy o tym, że analizowane zjawisko udźwięcz-
nienia spółgłosek właściwych w tej pozycji na terenie Małopolski się nie rozpoczęło. 
Wniosek ów jednak nie może mieć charakteru kategorycznego ze względu na fakt, iż 
zapis nie pozwala jednoznacznie rozstrzygnąć, czy zestawienie dwóch wyrazów było 
oddane w wymowie jako ich połączenie, czy też po pierwszym wyrazie następowała 
pauza. 

Materiał zebrany w kolejnej grupie pozwoli odpowiedzieć na pytanie, jak w takiej 
pozycji zachowywały się spółgłoski dźwięczne, czy – jak należy przypuszczać – za-
chowały swą dźwięczność. 
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b) wygłosowa dźwięczna + półotwarta
Hube  –  przibijezaw na 55, naprzod rani 65; 
Perz/KarI  –  cztirzow leczech 8;
Stppp8  –  przibyezaw na 8758, wiwabiw gy 9643, xandz nemerza 

9704, Miroslaw nye 10123, przibyesszaw na 10243;
Perz/KarII  –  gotow Jaszek 6, Potrow na 10;
Ulan  –  Oland iest 1, xandz Nemerza 9, przibyeszaw na 25, gotow 

Jaszek 61, Potrow na 66, przyschetw moczø 76;
Stppp2  –  syrow nyepokratl 2849, Stanislaw gest 2944, przigechaw na 

3212, wyodl gy 3112;
Zapisy dwuznaczne  –  Hube – thys na 12, ez nemala 16, ijasz ma 25, ez matha 38, 

ez Maczek, niz iaco 41, ezh mijal 46, ez Nastka 64, ez ijanl 
66, ez N. newzal 49, ez Miroslaw 51; Perz/KarI – e∫z ne 6, 
e∫z Mathia 11; Stppp8 – esz Jaschek 9735, esz Jan 9859, 
mansz Margarzanczin 9859, esz matka 10155, esz Miko-
lay 10243, esz Miczek 10306, esz mego 10326, esz Jaschek 
10463, esz Mikosch 10545, esz nye 10080, izh Marzec 
11203; Perz/KarII – esz Miczko 3, czsosz gey (x 2) 25; Ulan 
– esz Jaschek 10, esz Jan, mansz Margorzanczin 15, esz 
Maczka 23, esz Mikolay 25, esz Miczek 31, esz mego 33, esz 
Jaschek 38, esz mikosch 41, esz nye 54, esz Miczko 58, esz 
Nicolay 64, ez yemu 71, ez Marczysz 76, czossz gey (x 2) 87, 
yakos ne 94; Stppp2 – tesz yeszdzili 3215, tsos mu 3247.

Na 64 przykłady połączeń typu wygłosowa dźwięczna + nagłosowa półotwarta aż 
46 jest dwuznacznych znów ze względu na sposób oznaczania głosek s, š, z, ž. Tylko 
jeden zapis (na 16 pewnych, co stanowi 5,9%) ma w miejscu spółgłoski wygłoso-
wej dźwięcznej znak wskazujący na ubezdźwięcznienie w tej pozycji. Rzecz dotyczy 
zwartej d w przykładzie przyschetw moczø. 
c) przyimek + rzeczownik (wyrażenie przyimkowe) lub inny wyraz
Hube  –  wiedlczi 11, w Jurzicouicz 4, kniej 47, wnoczi 56;
Perz/KarI  –  wro∫scopaniw 11;
Stppp8  –  wnoczi 8794, w mlin 9494, w Lubochowye 10261; 
Perz/KarII  –  od Jaschka 14, knym 15, wiesseni 26;
Ulan  –  kney 18, z yegosz 24, w Lubochowye 28, wmem 34, w mirze 

45, w Modlniczi 55, w yego 72, knym 73, od Jaschka 74, od 
yego 96, w iesseni 88;

Stppp2  –  w Ledniczy 842, od rodzoney 2944;
Zapisy dwuznaczne  –  Hube – smicolaijem 9, smazem 19, sijaschowa 27, sran-

kij 30, snyey 36; Stppp8 – z yego 9735, z Mislouicz 9772, 
ss yego 9486, ssmoy� 9643, sslank 9947, z yegosz 10157, 
z gych 10685, syego 10980, syego 11127; Perz/KarII – 
s nechczenym 3, z Naszchowicz 22; Ulan – ss moyø 7, z yego 
10, z mislouicz 13, sslank 17, z yego 39, z gych 44, ssyego 
54, ss nyechczenym 58, zyey (x 2) 76, znaszachowicz 84; 
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Stppp2 – smego 728, z Lipnicza 2946, z Micolayem 3215, 
Smichalowa 3208.

Zgodnie ze wspominanymi już ustaleniami K. Dejny, wyrażenia przyimkowe 
podlegają normom fonetyki śródwyrazowej, dlatego wygłosowe bezdźwięczne przy-
imków nie zmieniają tej cechy pod wpływem półotwartej, co zresztą w zupełności 
potwierdzają roty przysiąg sądowych. 

Małopolska północna
Sand  –  sled Mikolay 716, v nostrz 739, sysedl rock 746, rock nysly 

746, lat nigdi 753, Pawsecz ranczil 791, ziszkaw nigednim 
822, kmecz mu 822, grosszow maczerzistich 831, rok ne 859, 
nikt ge 861, czterdzesanth lath 877, w mirze 900, sszedw na 
907, ksandz Nemerza 1015, wyzsedl na 1025, odbywacz na 
1039, w lesze 1047, w lesze 1048, Helwig ne 1048, w lewo 
1050, w Rogynicze 1053, w mirze 1060, dlugow møza 1067, 
strigek gego 1069, w ribythwy 1070, placzicz Rybythwy 
1070, Symunouicz ne 1085, czeladz ne 1106; Chęc – Port ne 
7, sz yego 7, Jakwb ne 8, Phalk nye 14, w gego 14, w lisczie 
30, w gymyenyu 34 (x 2), w raka 35;

Rad  –  sld Mikolay 5, wisledl ne 13, wysledl rock 18, pawsocz ran-
czil 22, w negodnim 28, kmecz mu 28, wgego 33, rok ne 34, 
poczanthek na 42, w radomu 48, kmecz rok 54, w yego 59, 
zwoyslawicz ne 61, dacz na 61, wmirze 63, wminkowe 66, 
wrocze 69, meszanczow yey 69, garnczow masla 70, w mirze 
71, nicth ne 71, kmecz maczey 76, w maryssowe 76, kmecz 
raphalow 87;

Zapisy dwuznaczne  –  Sand – yest mi 817, wsczasz ne 841, przes geu 855, weku-
gistoscz ne 855, s Noszalowa 865, yest Nawosz 866, yasz 
Nicolay 898, Marcis ne 1026, ssesch nedzel 1035, besz yego 
1048, besz yego 1048, mas moy 1110; Chęc – szescz lath 2, 
snim 3, gest gemu 25, bes lyczby 25, z gego 29, z rabyszewa 
33, z nyewyastha 34; Rad – szraku 13, sgego 49, yas mu 51, 
warsch Jana 57, sgego 65, lasz rok 71, Bogusth maczkowi 
77, dossycz mu 81, z gimena 82.

Analiza powyższego materiału, już nawet bez podziału na trzy przyjęte wcześniej 
grupy, każe stwierdzić, że spółgłoski półotwarte na obszarze Małopolski północnej nie 
wpływały na udźwięcznienie wygłosowych bezdźwięcznych poprzednika, jak dyktują 
ustalenia dialektologiczne, nie przyjął się tu również mazowiecki typ ubezdźwięcznia-
jący wygłosowe spółgłoski dźwięczne przed półotwartymi (zachowanie się szczelino-
wych jak w przykładach dla Małopolski środkowej, nawet nieco rzadziej, co pozwala 
na przypuszczenia, iż fakt pojawiania się znaków dla wygłosowych bezdźwięcznych 
w miejsce dźwięcznych nie ma charakteru fonetycznego, a grafi czny). 
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2. Spółgłoska właściwa w wygłosie poprzednika + samogłoska w nagłosie na-
stępnika
Małopolska środkowa
Materiał: 
Hube  –  gabacz ani 16, lat ani 37, wzancz ani 47, Miczek uyednal 69; 
Stppp8  –  ysszec osymnyaczcze 9055, Strzelecz asz 9735, otecz vszi-

wali 10326, pogrodzecz vsziwaly; 
Perz/KarII  –  oczecz ode 1, podlug vmowy 6, posag u 11, walzboczinu 28; 
Ulan  –  yest o 16, Wanczslaw yma 28, otecz usziwali 33, pogrodzecz 

vsziwaly 49, oczecz od 56, podlug vmowy 61, posag y 67, 
Bog i 80, walzboczinu 90, zagynøcz y 91, bog et 94; 

Stppp2  –  bog y 1941, gest od 2944, nyeposegl Anni 2946, kmecz ora-
ny 3003, dossicz uczinily 32, 67, bog y 3298;

Zapisy dwuznaczne  –  Hube – ez oth 37, ez oczecz 46, ez oth 62; Perz/KarI – e∫z ot 
11; Stppp8 – esz od 9772, yest o 9863, dziss vsziwa 10739, 
z othcza 10981; Perz/KarII – esz Andreas, z opyekanya 4, 
czosz u 17; Ulan – esz od 13, esz Andreas 30, dzisz vsziwa 
49, z othcza 55, esz Andreas, Andreas y 56, z opyekanya 59, 
ez vyednaly 75, czosz u 79, isz esme 92, yakos ne 94; Stppp2 
– Sopatowcza 2973.

Małopolska północna
Materiał: 
Sand  –  Malczow obøzal 668, doszycz vczinil 82, pancz a 859, 

Yaroslaw any 875, Przeczslaw od 893, Gorzuyow y 900, 
dawnoscz o 902, w osminacze 904, Bog y 1026, Wyszik osz-
my 1038, ksancz oppath 1047, Ianow oczecz 1055, oczecz 
Maorzanczskych 1083, lath y 1083; 

Chęc  –  dossicz wczinila 5, lotrow y 29, zlodzeyow y 29, palczow 
i 29, bog y 30; 

Rad  –  doszycz vczinil 28, pancz a 34, kop y 36, przeczslaw od 37, 
sbrossek ymal 43, wodwoczskv 43, poszithek yma 59, cop 
owsza 66, rok y 71, podlug vrzandu 76; 

Zapisy dwuznaczne  –  Sand – z oczsyszny 876, s zoczcza 1009, z Unichowa 1013, 
Iasusch oth 1039; Rad – Jakosz oslal 11, socza 41.

Obraz wpływu samogłosek na poprzedzające je spółgłoski właściwe w fonetyce 
międzywyrazowej jest w praktyce taki sam, jak obraz wpływu spółgłosek półotwar-
tych w tej pozycji. Jeden tylko przykład stanowi dowód na proces ubezdźwięcznienia 
wygłosowej spółgłoski poprzednika, mianowicie ksancz oppath – zapis z rot sando-
mierskich, który należy zinterpretować jako wpływ mazowieckiego typu wymowy 
ubezdźwięczniającej wygłos poprzednika przed półotwartą lub samogłoską następ-
nika. Pojawiały się ponadto po raz kolejny przykłady zapisu dźwięcznych szczelino-
wych ž i z w postaci wskazującej na wymowę bezdźwięczną, jednak nie można tych 
zapisów interpretować w sposób jednoznaczny.
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4.2.2. Opozycja: twarda – miękka 

4.2.2.1. Rozwój t’, d’ w ć, ʒ́ (afrykatyzacja)

J. Łoś, rozpoczynając rozważania o powstaniu ć, ʒ́ zamiast dawniejszych t’, d’, od-
wołuje się do ustaleń B. de Courtenay, który w książce O driewnie polskom jazykie 
wykazał, iż do początków XIII wieku dzisiejsze polskie miękkie ć, ʒ́ oznaczano bez 
wyjątków za pomocą t, d, a dopiero od roku 1218 pojawiały się litery c, ch czy z, 
jak w przykładach: Woicech, Racibor czy Buziuog. Sposób pisania jednak przez t i d 
przetrwał do końca XIV wieku, a nawet trafi ał się jeszcze na początku wieku XV428. 
Według tego autora proces przejścia t’, d’ w ć, ʒ́ rozpoczął się pod koniec XII i na po-
czątku XIII wieku. Wniosek ten potwierdzają m.in. autorzy Gramatyki historycznej 
języka polskiego. Według nich „nowe polskie fonemy ć, dź powstawały w ciągu XII 
wieku, a w XIII niewątpliwie już istniały”429. 

Czas pojawienia się fonemów ć, ʒ́ w polszczyźnie był jednak kwestią sporną 
wśród badaczy języka polskiego, a dotyczył zwłaszcza zapisów z Bulli gnieźnieńskiej. 
A. Brückner nie przypisuje znaczącej roli zapisom z t i d w tym dokumencie, skoro 
obok nich pojawia się również np. litera c, a ponadto jeszcze nawet w XIV wieku, 
kiedy wymowa ć, ʒ́ jest faktem, pojawiają się nadal zapisy z t i d430. Polemikę z tym 
autorem podjął J. Rozwadowski, wydawca Bulli, który nie zgodził się ze sposobem 
odczytania zapisów Cecer i Ciz – jak zaproponował A. Brückner – jako Ciecierz i Cis, 
ale – zgodnie ze wszystkimi innymi przykładami z Bulli – jako Czeczerz i Czyż. Autor 
ten zamieszcza również uwagę – podobnie jak B. Dunaj – że pierwsze zapisy ć, dź 
pojawiły się w roku 1153 i na tej podstawie stwierdza, że kontynuacje polskich t’, d’ 
jeszcze nie brzmiały jako ć, ʒ́, ale miały już brzmienie przejściowe: tś i dź431. 

H. Koneczna uważa, że w XII wieku występowały jeszcze głoski t’ i d’, gdyż 
w Bulli gnieźnieńskiej spotykamy jedynie zapisy typu Spitimir, Godes, Vrotis, wyjąt-
kowo tylko Cecer. Przywilej trzebnicki zaś z roku 1204 ma już np. pisownię przez c. 
W wieku XIII zwiększa się liczba przykładów z pisownią c, z i dz, chociaż pierwszy 
ciągły zabytek polski, jakim są Kazania świętokrzyskie, ma obok tych znaków jesz-
cze pierwotne t i d. Autorka ta jednak, na podstawie m.in. Psałterza fl oriańskiego 
i Kazań gnieźnieńskich, które wprowadziły do swojej pisowni dwuznak dz, przy-
puszcza, że „w XIII wieku już się ustabilizowała wymowa ć, ʒ́, ś, ź, a przez cały wiek 
XII musiały występować obok siebie zamiennie silnie spalatalizowane zwarte t’, d’ 
i afrykaty ć, ʒ́”432. 

Wnioski H. Konecznej pokrywają się w zasadzie z uwagami Z. Stiebera, który 
dodaje tylko, że w piśmie wcześniej zaczęto oznaczać dawny fonem t’ przez np. c 

428 B. de Courtenay, O driewnie polskom jazykie [za:] J. Łoś, Gramatyka polska. Cz. I. Głosownia 
historyczna, s. 157.

429 Z. Klemensiewicz, T. Lehr-Spławiński, S. Urbańczyk, Gramatyka historyczna..., s. 132. 
430 Por. A. Brückner, Dzieje języka polskiego, Wrocław–Kraków 1960, s. 72–73.
431 Por. J. Rozwadowski, Bulla z roku 1136 jako najstarszy zabytek języka polskiego, MPKL IV, 

1909, s. 432–482; J. Rozwadowski, Historyczna fonetyka, czyli głosownia języka polskiego [w:] tenże, 
Wybór pism, Warszawa 1959, t. I, s. 73–224. 

432 H. Koneczna, Charakterystyka fonetyczna języka polskiego, s. 145. 
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i ch, jak w Kazaniach świętokrzyskich, z tego jednak względu, iż „alfabet łaciński nie 
dostarczał znaku na afrykatę dźwięczną, trzeba więc było zostać przy tradycyjnej już 
literze d, póki się nie przyjął kombinowany znak dz”433. Ponadto 

„...zmiana t’, d’ na ć, ʒ́ na pewno nie odbyła się momentalnie. Może przez cały wiek albo i dłu-
żej trwały obok siebie głoski t’ i ć jako warianty fakultatywne jednego fonemu t’ oraz głoski 
d’ i ʒ́ jako warianty fakultatywne fonemu d’. Taki stan możemy dziś zaobserwować w wielu 
gwarach słowackich”434.

B. Dunaj podaje pierwszy przykład afrykaty ʒ́, mianowicie Bartozege = Barto-
dzieje w zapisie wielkopolskim z roku 1153. Analizuje pod tym kątem m.in. doku-
menty małopolskie, by również na podstawie danych ortografi cznych ustalić chro-
nologię przejścia t’, d’ w ć, ʒ́. Sprzeciwia się głosom chociażby takich badaczy, jak 
A. Brückner czy S. Słoński435, jakoby omawiane afrykaty istniały już w języku pol-
skim przed połową XII wieku, skoro wszystkie dokumenty z pierwszej połowy XII 
wieku konsekwentnie notują t i d, i formułuje tezę, iż proces zmiany t’, d’ w ć, ʒ́ 
dokonał się między rokiem 1150 a 1250. Miał ponadto – co istotne dla niniejszych 
rozważań – charakter dialektalny: został zakończony najszybciej na terenie Wielko-
polski i Kujaw, nieco wolniej zaś przebiegał na Mazowszu i w Małopolsce, najsłabiej 
zaś na Śląsku436.

A jaki obraz omawianego zjawiska przedstawiają małopolskie roty sądowe, obraz 
w dużej mierze wyłącznie grafi czny? 

W krakowskich (środkowomałopolskich) rotach sądowych afrykaty ć, ʒ́ oznacza-
no w sposób przedstawiony w tabeli 50.

Tabela 50. Oznaczanie afrykat w środkowomałopolskich rotach sądowych

ć ʒ́ 

th dz t c ch z cz dz d z ds
Hube – 1 – 5 – – 60 72 1 – 1
Perz/KarI – 2 – – 1 – 17 25 – – –
Stppp8 – – 1 – – – 36 71 2 – –
Perz/KarII – 1 – – – – 24 35 – – –
Ulan – – 6 + 1ss – – – 71 110 – – –
Stppp2 – – 1 6 – – 65 34 1 – –
Suma: –

0%
4

1,3%
8 +1ss
2,7%

+ 0,3%

11
3,7%

1
0,3%

–
0%

273
91,6%

347
98,6%

4
1,1%

–
0%

1
0,3%

W rotach środkowomałopolskich wystąpiły zapisy wskazujące jednoznacznie na 
dokonane przejście t’, d’ w ć, ʒ́. Głoska ć w zdecydowanej większości została odda-

433 Z. Stieber, Historyczna i współczesna fonologia..., s. 63. 
434 Tamże. 
435 Por. kolejno: A. Brückner, dz.cyt.; S. Słoński, Historia języka polskiego, Warszawa 1953, s. 58. 
436 Por. B. Dunaj, dz.cyt., s. 117–118. 
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na za pomocą dwuznaku cz (91,6%). Oprócz niego wystąpiły sporadycznie formy 
z dz (1,3%), c (4,7%) i ch (0,3%). Tylko 2,7% wszystkich zapisów wskazuje na stan 
pierwotny – głoska ć została oznaczona za pomocą litery t. Kontynuant pierwotnego 
d’ jest oznaczany niemal konsekwentnie dwuznakiem dz – aż w 98,6% wszystkich 
zapisów. Tylko w czterech wyrazach zapisano literę d, co stanowi zaledwie 1,1% 
wszystkich oznaczeń ʒ́, i raz dwuznak ds (0,3%). Z większą zatem konsekwencją 
oddawano w piśmie nową głoskę ʒ́ niż ć. Co istotne, w kilku przypadkach pisarze 
rot środkowomałopolskich próbowali również oznaczyć miękkość nowych głosek 
ć i ʒ́ za pomocą dodatkowej litery y (i) – tak jest w wyrazach: wedwudzyestu Hube 
24, poltrzeczyey Stppp8 9494, dzyedzina Stppp8 10545, dwvnaczczye Perz/KarI 1, 
dzyedzini Perz/KarI 7, nyesadziersal Stppp2 3177. 

Stan zapisu ć, ʒ́ w rotach północnopolskich (sandomierskich, chęcińskich i ra-
domskich) przedstawia tabela 51.

Tabela 51. Oznaczanie afrykat w północnomałopolskich rotach sądowych

ć ʒ́ 

th dz t c ch z cz dz cz d z ds
Sand 3 + 1ss – – 3 2 – 117 124 1 – – –
Chęc – – – 2 – – 25 13 1 – – –
Rad – – – 6 3 – 99 62 – 3 – –
Suma: 3 

(1,4%) 
+ 1ss 

(o,4%)

–
0%

–
0%

11
4,2%

5
1,9%

–
0%

241
92,3%

199
97,5%

2
1%

3
1,5%

–
0%

–
0%

Północnomałopolskie roty sądowe jeszcze konsekwentniej oznaczają nową głos-
kę ć, oddaną w 92,3% za pomocą dwuznaku cz, w 4,2% – litery c, a w 1,9% – ch. 
Tylko 3 zapisy (1,4%) wskazują na pierwotną głoskę d’ (dwuznak th). Głoska ʒ́ zaś 
zapisana została w 97,5% za pomocą dwuznaku dz, dwukrotnie – cz (1%), a tylko 
3 razy oznaczona literą d, co stanowi 1,5% wszystkich zapisów. 

Dla przejrzystości obrazu dane dla głosek ć i ʒ́ dla obu głównych obszarów Ma-
łopolski ujęto w tabeli 52.

Tabela 52. Oznaczanie afrykat w małopolskich rotach sądowych – zestawienie zbiorcze

ć ʒ́ 
th dz t c ch z cz dz cz d z ds

Małopolska 
północna

3 
(1,4%) 
+ 1ss 

(0,4%)

–
0%

–
0%

11
4,2%

5
1,9%

–
0%

241
92,3%

199
97,5%

2
1%

3
1,5%

–
0%

–
0%

Małopolska 
środkowa

–
0%

4
1,3%

8 + 1ss
2,7%

+ 0,3%

11
3,7%

1
0,3%

–
0%

273
91,6%

347
98,6% – 

1,1 
1,1%

–
0%

1
0,3%



166 Właściwości fonetyczne małopolskich rot sądowych

Z tabeli 52 wynika, że afrykatyzacja t’ i d’ była już na obszarze całej Małopol-
ski w XIV wieku zakończona. Potwierdza to niemal konsekwentna pisownia cz, dz 
w małopolskich rotach sądowych. 

4.2.2.2. Rozwój s’, z’ w ś, ź

Rozważania dotyczące przejścia s’, z’ w ś, ź można rozpocząć od pracy J. Łosia, 
który stwierdził, że dziąsłowo-średniopodniebienne ś, ź (podobnie jak ć, ʒ́) powstały 
zamiast prasł. s’, z’ (t’, d’) przed samogłoską lub spółgłoską nieprzedniojęzykową 
i tylko wyjątkowo przed spółgłoską przedniojęzykową. „Z rozpatrywanych tu spół-
głosek miękkich tylko ć, ʒ́ różnią się znacznie od prasł. głosek t’, d’, natomiast inne 
spółgłoski, jeśli zmieniły swój charakter, to w mniej znacznym stopniu: prasł. s’, z’ 
brzmiały nie jak polskie ś, ź, ale jak rosyjskie s’, z’ zmiękczone”437. Autor ten nie 
zajmuje się jednak chronologią omawianego przejścia, być może dlatego, że – jak 
stwierdził z kolei Z. Stieber – „nie wiemy i oczywiście nigdy się nie dowiemy, kiedy 
pierwotne półmiękkie s’, z’, równe dzisiejszym rosyjskim s’, z’, zmieniły się w dzi-
siejsze, typowo polskie, całkiem palatalne ś, ź”438. Z. Stieber polemizuje ponadto z hi-
potezą, jakoby owa zmiana zaszła w tym samym czasie co afrykatyzacja, twierdząc, 
że przypuszczenie takie nie ma żadnych podstaw. Do rezygnacji z określenia chro-
nologii przejścia s’, z’ w ś, ź zmusza tego autora grafi a zabytków staropolskich, która 
nie pozwala jednoznacznie rozstrzygnąć, czy staropolskie znaki s, z, ∫, ∫∫, czasem c 
czy dwuznaki sz, sc, zz (sporadycznie z∫ czy w tz) oznaczają półmiękkie s’, z’ czy cał-
kiem palatalne ś, ź. H. Koneczna zgadza się z tą tezą, że „różnic w stopniu palatalno-
ści s, z dawne zabytki nie uwzględniają”439. Autorka ta sięga w swoich rozważaniach 
jeszcze do epoki prasłowiańskiej, tłumacząc, iż spółgłoski t, d, s, z palatalizowały 
się wówczas w stopniu lekkim przed samogłoskami szeregu przedniego. W epoce 
pralechickiej na skutek wzrastającej dyftongizacji tych samogłosek coraz wyraźniej 
przejmowały od nich artykulację prepalatalną, by już na obszarze języka polskiego 
zyskać silną artykulację środkową przez podniesienie środkowych partii języka ku 
praepalatum440. Dzieje tych spółgłosek właśnie na obszarze polskim nastręczają już 
jednak sporo trudności. W XII wieku, jak twierdzi H. Koneczna na podstawie zapi-
sów z Bulli gnieźnieńskiej, występowały jeszcze głoski bliższe s’, z’, choć już w tym 
okresie musiały występować silnie spalatalizowane ś, ź obok półmiękkich s’, z’. 

„Chociaż dla spółgłosek ś, ź nie mamy żadnych wskazówek w pisowni staropolskiej co do cza-
su pojawienia się ich w dzisiejszej postaci fonetycznej, musiała się ich palatalizacja rozwijać 
równolegle z palatalizacją t’, d’, a kto wie, czy jako spółgłoski szczelinowe nie uległy one nieco 
wcześniej ostatecznej stabilizacji artykulacyjnej niż bardziej oporne, bo zwarte, a potem zwar-
toszczelinowe ć, ʒ́. Dane z fonetyki ogólnej taką właśnie hipotezę całkowicie potwierdzają”441. 

437 J. Łoś, dz.cyt., s. 156–157.
438 Z. Stieber, Rozwój fonologiczny języka polskiego, s. 66. 
439 H. Koneczna, dz.cyt., s. 144.
440 Por. tamże, s. 144. 
441 H. Koneczna, dz.cyt., s. 145. 
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W związku z powyższym stwierdzeniem H. Konecznej należałoby zatem uznać 
wiek XII za czas pojawienia się nowych, silnie palatalnych spółgłosek ś i ź. S. Ro-
spond przesuwa ten czas na wiek XIII, przedstawiając omawiane przejście na uprosz-
czonym schemacie442:

Okres przedpiśmienny Wiek XII Wiek XIII
t’, d’, s’, z’ tś, dź, s’, z’ ć, ʒ́ , ś, ź

Z tego schematu wynika, iż afrykatyzacja rozpoczęła się jednak wcześniej niż 
palatalizacja s’, z’, a nie – jak przypuszczała H. Koneczna – odwrotnie. Z. Klemen-
siewicz również notuje jeszcze w połowie XII wieku półpalatalne s’, z’, przejściu 
jednak zmiękczonych przedniojęzykowych zębowych s’, z’ w miękkie średniojęzy-
kowe ś, ź poświęca niewiele uwagi443.

B. Dunaj zgadza się z wymienionymi badaczami rozwoju języka polskiego, że 
ustalenie chronologii tego zjawiska nastręcza wiele trudności. Na podstawie jednak 
danych grafi cznych – sposobu oznaczania głosek s’, z’ (później ś, ź) za pomocą zna-
ków: z, ∫, ∫∫, później dwuznaków sz, sc itp. – formułuje hipotezę (podkreślając jed-
nak wyraźnie jej zaledwie przypuszczalny charakter – „można by przypuścić”444), 
iż „użycie litery ∫ (lub ∫∫) spowodowane było zmianą artykulacji zębowej s’, z’ na 
średniojęzykową ś, ź”445, zwłaszcza że w źródłach trzynastowiecznych oznaczanie 
ś za pomocą ∫ lub ∫∫ przeważa zdecydowanie nad zapisami, w których ś oddano naj-
częstszą do tej pory literą z. Ta litera natomiast dominuje dla przykładów z ź. 

„Z pisowni tej, zwłaszcza z oznaczania bezdźwięcznego spirantu, można by wysnuć wniosek, 
że przejście s’, z’ > ś, ź dokonało się mniej więcej w tym samym czasie, co i afrykatyzacja t’, d’. 
Jest to prawdopodobne. Niemniej dane ortografi i nie są na tyle pewne, by uznać to za fakt 
bezspornie udowodniony”446. 

Poniższe zestawienie materiału z małopolskich rot sądowych pozwoli spojrzeć 
przynajmniej na grafi ę tych zabytków językowych. Sposób oznaczania palatalnych 
bądź jeszcze półpalatalnych spółgłosek może rzucić pewne światło na ustalenie chro-
nologii zjawiska przejścia s’, z’ > ś, ź.

Tabele 53 i 54 ukazują sposób oznaczania głosek ś, ź w poszczególnych doku-
mentach dla danych obszarów Małopolski.

W małopolskich rotach sądowych głoskę ś oznaczano zasadniczo za pomocą li-
tery s, zarówno w Małopolsce środkowej, jak i północnej. Co ciekawe, B. Dunaj 
w ogóle nie wymienia tego znaku w swoich dociekaniach nad językiem najstarszej 
doby piśmiennej. Tymczasem właśnie s obok podwojonego znaku ss pojawia się jako 

442 S. Rospond, dz.cyt., s. 110. 
443 Por. Z. Klemensiewicz, Historia języka polskiego, s. 103–104. 
444 B. Dunaj, Język polski najstarszej doby piśmiennej..., s. 118. 
445 Tamże, s. 118. 
446 Tamże, s. 119. 
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najczęstsze dla ś: w rotach środkowej Małopolski w 43% obok ss – 34,3%, północnej 
zaś 69% obok sz – 21%. 

Tabela 53. Sposób oznaczania głosek ś, ź w rotach z Małopolski środkowej – krakowskich 

Dokumenty Sposób oznaczania ś Sposób oznaczania ź

ssz s z sz ∫ ss sch s z sz
Hube 1

1,3%
42

56%
1

1,3%
15

20%
0

0%
14

18,7%
2

2,7%
1

7%
12

86%
1

7%
Perz/KarI 0

0%
1

2,9%
4

11,8%
0

0%
∫ 11

32,4%
∫z 16

47,1%
∫zs 1
2,9%
z∫z 1
2,9%

0
0%

0
0%

0
0%

0
0%
∫ 1

0
0%

Stppp8 1
1,2%

26
32,1%

0
0%

0
0%

0
0%

43
53,1%

11
13,6%

5
41,7%

7
58,3%

0
0%

Perz/
KarII

0
0%

13
40,6%

0
0%

1
3,1%

0
0%

15
46,9%

3
9,4%

0
0%

1
50%

1
50%

Ulan 2
1,6%

47
38,2%

0
0%

6
4,9%

0
0%

60
48,8%

8
6,5%

4
33,3%

6
50%

2
16,7%

Stppp2 0
0%

45
75%

0
0%

8
13,3%

0
0%

7
11,7%

0
0%

16
72,7%

3
13,6%

3
13,6%

Suma: 4
1%

174
43%

5
1,2%

30
7,4%

29
7,2%

139
34,3%

24
6%

26
41,3%

29
46%
∫ 1

1,6%

7
11,1%

Tabela 54. Sposób oznaczania głosek ś, ź w rotach z Małopolski północnej – sandomierskich, 
chęcińskich i radomskich

Dokumenty Sposób oznaczania ś Sposób oznaczania ź
ssz s z sz ∫ ss sch s z sz

Sand 2
1,9%

75
71,4%

1
1%

17
16,2%

0
0%

10
9,5%

0
0%

4
23,5%

8
47,1%

5
29,4%

Chęc 1
4%

14
56%

0
0%

8
32%

0
0%

2
8%

0
0%

sch 1
16,7%

3
50%

2
33,3%

Rad 0
0%

56
70%

1
1,3%

19
23,8%

0
0%

4
5%

0
0%

5
16,7%

ss 1
3,3%

11
36,7%

13
43,3%

Suma: 3
1,4%

145
69%

2
1%

44
21%

0
0%

16
7,6%

0
0%

9
17%
sch 1
1,9%
ss 1

1,9%

22
41,5%

20
37,7%
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Zaznaczyć jednak należy, że sposób zapisu bezdźwięcznego spirantu zależy w du-
żej mierze od dokumentu, z jakiego dane zapisy pochodzą, zwłaszcza w Małopolsce 
środkowej. W rotach najwcześniejszych z lat 1394–1399 w wydaniu Hubego domi-
nującym znakiem dla ś jest s w 56% i ze znaczną przewagą nad kolejnymi znakami, 
m.in. sz w 20% i ss w 18,7%. W najwcześniejszych rotach również, tym razem po-
chodzących z wydania Perzanowskiego i Karasia (roty z lat 1394–1397), pojawia się 
znak ∫ niemal jako wyłączny dla oznaczania zarówno ś, jak i – choć w nielicznych 
przykładach – ź. Aż w 47,1% głoska ś oznaczana jest w tych dokumentach za pomo-
cą dwuznaku ∫z obok innych układów właśnie ze znakiem ∫, mianowicie ∫ – 32,4%, 
∫zs – 2,9% i z∫z – 2,9%; w sumie znak ∫ pojawia się w 86,3% obok zaledwie 11,8% 
dla znaku z i 2,9% dla dominującej w rotach Hubego litery s (być może Hube od-
dał znak ∫ przez s). W pozostałych rotach małopolskich znak ten nie pojawił się już 
w ogóle. B. Dunaj wysunął przypuszczenie, że „użycie litery ∫ (lub ∫∫) spowodowane 
było zmianą artykulacji zębowej s’, z’ na średniojęzykową ś, ź”447. W tym przypadku 
jednak musi się pojawić pytanie, dlaczego jeden wydawca rot pochodzących z lat 
1394–1399 nie zapisał ani raz tej litery, podczas gdy drugi, wydając roty z lat 1394–
1397, podał ją prawie jako wyłączną dla oznaczania ś, ponadto w rotach kolejnych, 
tj. z roku 1399 i po 1440, nie pojawia się ten znak już w ogóle, nawet sporadycznie? 
Zmiana językowa to przecież proces, nie jednorazowy fakt. R. Hube we wstępie do 
swojego wydania rot wyjaśnia, że odpisał je z największą ścisłością, zachowując 
w zupełności dawną pisownię448, co każe wyeliminować przypuszczenie o błędach 
wydawniczych. Z. Perzanowski i M. Karaś zaś podkreślają, że „teksty z rotami pol-
skimi należą do najniestaranniej zapisanych [w księgach ziemskich krakowskich – 
przypis autora], co w znacznym stopniu utrudnia ich odczytanie”449, niemniej jednak 
zaznaczają w swoim wydaniu lekcje niepewne. W związku z powyższym można by 
stwierdzić, że roty te zapisane zostały przez różnych pisarzy, a jeden z nich – którego 
roty zostały wydane przez Perzanowskiego i Karasia – chciał odróżnić palatalność ś, 
stosując dla tej głoski odpowiedni znak ∫. Należy zaznaczyć jednak, że znak ten poja-
wia się również u tego wydawcy dla oznaczenia głoski zębowej s, i to w przeważają-
cej liczbie 51,7% obok dwu- lub nawet trójznaków z ∫, mianowicie ∫z, ∫s i ∫z∫ w sumie 
w 10,2% i innych liter: s w 27,6% i z w 10,3%. Znak zatem ∫ nie może być dowodem 
na palatalność ś, choć – jak wynika z dotychczasowych badań historyków języka – 
zmiana s’ na ś została już zakończona.

W krakowskich rotach sądowych, już późniejszych, bo pochodzących z samego 
końca wieku XIV i początku XV, dominuje dwuznak ss dla oznaczenia palatalności ś. 
Pisarze tych rot szukali zatem innego oznaczenia palatalnej ś niż zębowej s. Warto do-
dać, że dwuznak ss pojawił się również np. w wydaniu Z. Perzanowskiego i M. Kara-
sia dla oznaczenia dźwięcznych z (dwukrotnie) i ž (trzykrotnie), zatem sporadycznie, 
co potwierdzałoby wniosek o podwojonej literze ss dla palatalnej ś. W pozostałych 
wydaniach rot z początku XV wieku, w których dominuje ten typ zapisu, ss pojawił się

447 B. Dunaj, Język polski najstarszej doby piśmiennej..., s. 118. 
448 R. Hube, dz.cyt., s. 2. 
449 Z. Perzanowski, M. Karaś, Nieznane czternastowieczne roty polskie, s. 238. 
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kolejno – Stppp8: s – 6 x, z – 9 x i Ulan: s – 11 x, z – 11 x i ż – 1 x. Palatalność s 
oddawana była również przez pisarzy rot z tego okresu za pomocą -y(i)- oraz -ij- i ta 
pisownia upowszechnia się w rotach właśnie z końca wieku XIV i z początku XV. 
Do roku 1399 przykłady z -y(i)- oraz -ij- w rotach środkowomałopolskich pojawiły 
się 32 x (wśród nich m.in. leksemy sije, sya, swijathczimi, dzessÿancz, się, lessije, 
wsÿami, wzÿal, pasierbem itd.) na 222 z ś i ź, co stanowi 14% tych zapisów, po roku 
1440, zaś 21 x na 248, co stanowi 8,5%. Jak widać zatem, częstotliwość tego sposobu 
oznaczania palatalności ś i ź maleje wraz z upływem czasu. 

Po roku 1440 w rotach środkowej Małopolski już jako dominująca pojawia się lite-
ra s dla oznaczenia palatalnej ś – w 75% obok sz w 13,3% i ss w 11,7%. Podobny stan 
reprezentują roty północnej Małopolski, zarówno z obszarów Chęcin i Sandomierza, 
jak i najdalej wysuniętego na północ terenu – Radomia. Tutejsi pisarze dość konse-
kwentnie oddają ś za pomocą litery s – w Sandomierzu w 71,4%, w Chęcinach w 56% 
i w Radomiu w 70%. Dość częstym znakiem w tych rotach jest również sz, rzadkie 
z kolei w rotach środkowomałopolskich. Nie pojawia się natomiast w ogóle znak ∫ 
(istnieje jednak przypuszczenie, że wydawcy tych rot znak ∫ oddali za pomocą s). 
Połączenie zaś sch w rotach małopolskich występuje – poza jednym wyjątkiem fs-
chascz (wziąć) – wyłącznie w nazwach osobowych. 

W rotach północnej Małopolski przykłady z -y(i)- oraz -ij- dla ś i ź to zaledwie 
1,5% (4 na 262), i to wyłącznie w rotach chęcińskich – w sandomierskich i radom-
skich nie pojawiły się w ogóle. 

Sposób oznaczania dźwięcznego ź w rotach krakowskich jest konsekwentny do 
połowy XV wieku. Dominującym wówczas znakiem dla tej głoski jest z. Po roku 
1440 natomiast wyraźnie przeważa litera s, ta sama zresztą również dla dźwięku ś. 
W rotach północnej Małopolski zaznacza się różnica między poszczególnymi jej ob-
szarami: w Sandomierzu i w Chęcinach z, w Radomiu natomiast sz. 

4.1.2.4. Rozwój r’ w ř

Etapy procesu zmiany r’  w ř można zilustrować za pomocą następującego wykresu:

  r’   > rž’  > rž > rž > ž

W XII wieku w polszczyźnie istnieje głoska r’ , powstała w wyniku zmiękcze-
nia r przez samogłoskę przednią, sonant lub j. Bez względu jednak na to, co powo-
dowało palatalizację, głoska ta rozwijała się jednakowo. W wygłosie oraz w śród-
głosie przed samogłoską lub spółgłoską inną niż ł, l, s, c, n, ń miękkość głoski r’   
wyodrębniła się w postaci spółgłoskowego elementu szczelinowego zredukowane-
go – rž’. Proces ten nastąpił w XIII wieku i w ślad za nim podążyli pisarze ówczes-
nych dokumentów, tworząc zapisy typu rzeka, trseba (w wymowie rž’eka, trž’eba). 
Taka wymowa funkcjonowała do XVII wieku, kiedy to element szczelinowy ž’ 
zaczął uzyskiwać przewagę nad elementem drżącym r, co doprowadziło w XVIII 
wieku do zrównania dawnego r’  z pierwotnym ž pochodzącym z palatalizacji g lub 
z grupy zj. 
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Brzmienie dawnej spółgłoski ř ustalić można dzięki gwarom, które ją zachowa-
ły, tzn. gwary morawskiego pogranicza Śląska (wpływ czeszczyzny), niewielkich 
obszarów Wielkopolski, Kociewia, Malborskiego, Lubawskiego, Warmii, Kurpiów 
i Kaszubów.

B. de Courtenay w Mazowszu upatruje ten obszar, od którego rozpoczęła się 
zmiana r’  w ř, ze względu na fakt, że to właśnie w dokumencie mazowieckim z roku 
1231 po raz pierwszy zanotowano nazwę narzaz450 (wniosek błędny według B. Du-
naja, o czym szerzej w dalszej części niniejszego rozdziału), kolejno zaś w 1237 
Wochrz znów w dokumencie mazowieckim. Od tej pory zaczęły się upowszechniać 
znaki świadczące o dokonującym się procesie zmiany artykulacji r’ , mianowicie rz, rs 
i rsz. A. Brückner i J. Rozwadowski modyfi kują nieco twierdzenie B. de Courtenay 
i uznają – błędnie – Bullę gnieźnieńską za dokument, który świadczy już o wymo-
wie rz, uważają oni bowiem zmiany t’, d’, r’  na ć, ʒ́, rz za jednoczesne451. 

J. Łoś podkreśla, że nie można udzielić ścisłej odpowiedzi na pytanie, kiedy 
„dźwięk oznaczany przez rz utożsamił się z ž” ze względu na niedokładność orto-
grafi i polskiej452. Zwraca jednak uwagę na fakt, że jeszcze w XVII wieku niektórzy 
pisarze skrupulatnie odróżniali rz, ż, a nawet jeszcze rż, pisząc np. – jak W. Potocki – 
drżżeć, drzewa. Koniec wieku XVII zatem to jeszcze czas rozróżniania tych głosek. 
Tymczasem jednak w niektórych zabytkach już w XV wieku dość konsekwentnie 
pisano rz zamiast ż, m.in. w Biblii Królowej Zofi i i w Mamotreptach. J. Łoś odwołuje 
się również do pracy Z. Nitscha, dotyczącej historii polskich rymów, i stwierdza, że 
w staropolszczyźnie rzadkie są jeszcze rymy ż : rz, wyjątkowo tylko u Kochanow-
skiego może : morze czy u Szymonowica ważyć : sparzyć. Już jednak w XVII wieku 
Drużbacka rymuje mierzy : bieży453. J. Łoś jednak kończy te rozważania wnioskiem, 
że pisownia staropolska rzadko wskazuje, iż rz brzmiało jak ż. 

Z. Stieber z początku niewiele uwagi poświęca analizowanej w niniejszym roz-
dziale zmianie, opisując rozwój polskiego systemu konsonantycznego do XVI wie-
ku. Stwierdza zaledwie, że dokonała się ona w wieku XIII, bo wtedy właśnie po-
jawiła się pisownia typu Przetpelkone, Zacrsevo, prsevod, Modrze, a za najstarszy 
zapis tego procesu uznaje niesłusznie wspominany już leksem narzaz z dokumentu 
mazowieckiego z roku 1231. „Jednak jeszcze KŚw piszą stale ř literą r”454. „Dopiero 
w XVIII wieku możemy stwierdzić zanik fonemu ř na korzyść fonemów ž i š”455. 
Pisownia według tego autora nie jest wystarczającym źródłem dla dokładnego usta-
lenia chronologii tego zjawiska, odwołuje się on zatem do twórczości literackiej 
tego okresu, twierdząc, że poeci wieku XVI i XVII nie mają jeszcze rymów rz : ż, 
gdy tymczasem w XVIII wieku poeci rdzennej Polski rymują może : zorze, kresowi 
zaś nie czynią tego jeszcze nawet na początku XIX wieku. Z. Stieber odwołuje się 

450 Por. B. de Courtenay, dz.cyt., s. 44–53. 
451 Por. A. Brückner, Dzieje języka polskiego, Lwów 1906, s. 57; J. Rozwadowski, Bulla z roku 1136 

jako najstarszy zabytek języka polskiego, „Materiały i Prace Komisji Językowej AU” 1904, nr 4, s. 478. 
452 J. Łoś, dz.cyt., s. 150 (sposób zapisu głosek za autorem). 
453 Por. tamże, s. 150–151. 
454 Z. Stieber, Rozwój fonologiczny języka polskiego, s. 64. 
455 Tamże, s. 69. 
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w swych rozważaniach również do ustaleń W. Kuraszkiewicza, który „znalazł szereg 
przykładów mieszania znaków ž i ř już w rotach wielkopolskich z XVI wieku (...). 
Już wtedy więc zaczynał się w lokalnych ośrodkach proces identyfi kacji fonemów 
ž i ř, względnie š”456. 

H. Koneczna wyjaśnia specyfi kę zmiany r’  w ř, używając typowo polskiej termi-
nologii: 

„Prasłowiańskie r’  na skutek wzmagania się elementu palatalnego, polegającego na znacznym 
podnoszeniu się środkowych części języka ku praepalatum, przekształciło się z drżąco- pół-
otwartej spółgłoski w drżąco-trącą, czyli połączyło charakter głoski półotwartej z artykulacją 
szczelinową”457. 

Początek tego procesu ustala autorka na wiek XIII, dopuszczając jednakże nie-
co wcześniejszy jego charakter. Taka artykulacja utrzymuje się według niej jeszcze 
w ciągu XIV i przez pierwszą połowę XV wieku. Od połowy wieku XVI ř’ zatraca 
swoją miękkość, a artykulacja drżąco-trąca zostaje uproszczona przez zatracenie wi-
bracji języka, stąd ř przekształca się w ž lub š. H. Koneczna odwołuje się jednak znów 
do ustaleń W. Kuraszkiewicza, który przesuwa początek tego procesu na wiek XV.

Autor rozważań nad pochodzeniem polskiego języka literackiego podejmuje dys-
kusję z dotychczasowymi ustaleniami dotyczącymi zrównania głosek ž i ř, odwołuje 
się bowiem do rot pyzdrskich z dwu kolejnych ksiąg ziemskich: nr 2 z lat 1410–1413 
i nr 3 z lat 1414–1418, zatem – należy to wyraźnie podkreślić – z samego początku 
XV wieku. Wynotowane z nich przez W. Kuraszkiewicza przykłady, czyli pisownia 
z i sz zamiast rz czy częściej odwrotna rz w miejsce spodziewanego ž, tj. z lub ∫z (już 
nawet z 1406 wrztka zamiast użytka458), pozwalają temu autorowi przypuszczać, 
że „zbieżność wymowy ř i ž najpierw powstawała w Wielkopolsce już w początku 
XV wieku i stąd powoli szerzyła się na Małopolskę i Mazowsze”459. W. Kuraszkie-
wicz znajduje również wytłumaczenie dla dialektycznego przebiegu tego procesu: 

„Zbieżność wymowy głosek ř i ž powstawać mogła najpierw w Wielkopolsce dlatego, że tam 
nigdy nie mazurzono, natomiast w Małopolsce i na Mazowszu zbieżność taka mogła się rozwi-
jać dopiero u ludzi, którzy zdołali pozbyć się rodzimego mazurzenia, tj. na nowo rozgraniczyć 
ž i z etymologiczne”460. 

Zupełnie innego przesunięcia chronologicznych granic procesu zmiany r’  w ř do-
konuje Z. Klemensiewicz, który uważa – odwołując się do Kazań świętokrzyskich – 
że być może jeszcze w XIV wieku istniała wymowa r’  461. Ta jednak hipoteza wydaje 
się mało prawdopodobna. 

456 Tamże, s. 70. 
457 H. Koneczna, dz.cyt., s. 141. 
458 Por. W. Kuraszkiewicz, Pochodzenie polskiego języka literackiego w świetle dialektologii [w:] 

tenże, Polski język literacki, s. 90. 
459 Tamże. 
460 Tamże. Por. także: W. Kuraszkiewicz, Najdawniejszy przejaw zbieżności głosek „rz” i „ż” u pi-

sarza pyzdrskiego z lat 1410–1418, „Język Polski” 1955, nr 33, z. 5, s. 381–387. 
461 Por. Z. Klemensiewicz, Historia języka polskiego, s. 106. 



173Charakterystyka fonetyczna małopolskich rot sądowych

B. Dunaj modyfi kuje ustalenia innych badaczy rozwoju języka polskiego. Oka-
zuje się bowiem, że dokument z 1231 roku, w którym rzekomo zanotowano nazwę 
narzaz, jest w rzeczywistości falsyfi katem z 1279, a w oryginale występuje zapis 
naraz. Ponadto nazwa Vochrz została błędnie odczytana – poprawny zapis vochiz462. 
Pierwsze rzeczywiste przykłady tego procesu pochodzą natomiast z bulli wrocław-
skiej z 1245 roku: San∫rebrza = Sąsrebrza i Pr∫eza = Przecza. Od drugiej połowy 
XIII wieku przykładów tego typu pojawia się znacznie więcej, zwłaszcza w źródłach 
wielkopolskich. B. Dunaj sięga do jeszcze innego dowodu na potwierdzenie tezy, iż 
ř istniało już w XIII wieku, mianowicie do procesów fonetycznych w obrębie grup 
spółgłoskowych, a konkretnie do przejścia čř w tř. „Spółgłoskę t uważa się za rezultat 
dysymilacji grupy čř (...), zatem zapisy typu Tremesno świadczyłyby o dokonanym 
przejściu r’  > ř”463. Autor ten, mając na uwadze niespójność dotychczasowych usta-
leń dotyczących chronologii omawianego zjawiska, jednoznacznie wypowiada się na 
jej temat, twierdząc, że w XIII wieku omawiane przejście było faktem dokonanym, 
ustalenie zaś, czy ř należało do zasobu fonetycznego polszczyzny dwunastowiecz-
nej, nie jest możliwe. Polemizuje ponadto z B. de Courtenay, jakoby Mazowsze było 
pierwotnym obszarem dla nowego fonemu, opierając się na materiale zaczerpnię-
tym z oryginalnych dokumentów. Odżegnuje się od tego, by ustalać zróżnicowanie 
dialektyczne omawianego procesu, skoro zapisy z rz i r∫ pojawiają się w źródłach 
śląskich, wielkopolskich, kujawskich, mazowieckich i pomorskich, w małopolskich 
natomiast – raczej przez przypadek – nie występują464. 

Jaki stan natomiast przedstawiają nieco późniejsze dokumenty małopolskie, jaki-
mi są roty przysiąg sądowych? 

Małopolskie roty sądowe przedstawiają obraz dość konsekwentnego zapisu pier-
wotnej głoski r’  zarówno na obszarze Małopolski środkowej, jak i północnej. Z nie-
licznymi wyjątkami brzmienie tego dźwięku oddaje dwuznak rz, jak pokazują tabele 
55 i 56.

Z tabel 55 i 56 jasno wynika, że zarówno na obszarze Małopolski środkowej, 
jak i północnej panuje wymowa opisana przez językoznawców jako drżąco-trąca. 
Nie ma podstaw ku temu, by sądzić, że właśnie wieki XIV i XV są na tych terenach 
czasem wyrównywania się wymowy ř i ž, jak to wykazał na materiale wielkopolskim 
W. Kuraszkiewicz, czyniąc dowodem swojej tezy mieszanie zapisów np. z i sz za-
miast rz. W małopolskich rotach sądowych pojawiły się zaledwie dwa przykłady tego 
typu, mianowicie othzymal i Borzim (Bożym). Istotny może być natomiast fakt, że 
przykłady te wynotowane zostały z dwóch rot chęcińskich pochodzących z lat 1421 
i 1462, zatem z pierwszej i drugiej połowy XV wieku. Wobec 56 leksemów wypisa-
nych z tych rot przykłady te stanowią niewielki procent tych zapisów, bo zaledwie 
3,6%. Dane te, zbyt małe, by mogły stać się podstawą nawet hipotez dotyczących 
rozwoju pierwotnego r’ , mogą jedynie zwrócić uwagę na potrzebę badań prowadzo-
nych w tym zakresie na materiale Małopolski północnej. Czyż bowiem mogło być 

462 Por. B. Dunaj, Język polski najstarszej doby piśmiennej..., s. 119. 
463 Tamże, s. 120. 
464 Por. tamże, s. 121. 



174 Właściwości fonetyczne małopolskich rot sądowych

tak, by wyrównywanie się wymowy ř i ž na terenie Małopolski zaczęło się od jej 
obszarów północnych? Takie przypuszczenie szłoby w parze z dotychczasowymi 
ustaleniami badaczy, jakoby proces ten zaczął się w Wielkopolsce lub na Mazowszu 
i dopiero stamtąd oddziaływał na Małopolskę, tzn. zgodnie z kierunkiem geografi cz-
nym z północy na południe. 

Tabela 55. Znaki dla pierwotnej głoski r’ w rotach Małopolski środkowej

Dokument – czas powstania rot Znak „rz” dla 
pierwotnego „r’ ” Inne oznaczenia pierwotnego „r’ ”

Hube 1394–1399 74 zr – 1 x (gzriwen)
Perz/KarI 1394–1397 9 r – 2 x (pri tem)
Stppp8 (Helcel) 1399 r. 61 rzs – 3 x (trzsi, trzsy x 2)

r – 3 x (Andriczka x 2, drew)
Perz/KarII 1401–1405 26 r – 1 x (Krczon)

rs – 1 x (trsi)
Ulan 1399–1418 96 r – 5 x (Andriczka x 2, pritem, drew, krczon)

rzs – 3 x (trzsi x 2, trzsy)
rs – 1 x (trsi)

Stppp2 (Helcel) 1440–1447 85 r – 7 x (Crczonye, drwy, reczi, crczan, krczon, 
sstralkouicz, crisz)

Suma: 351
92,9%

27 (7,1%), w tym:
r – 18 x (4,8%)
zr – 1 x (0,3%)
rzs – 6 x (1,6%)
rs – 2 x (0,5%)

Tabela 56. Znaki dla pierwotnej głoski r’  w rotach Małopolski północnej

Dokument – czas powstania rot Znak „rz” dla 
pierwotnego „r’ ” Inne oznaczenia pierwotnego „r’ ”

Sand 1406–1434 119 r – 3 x (czri, okrisil, crisz)
Zapisy najprawdopodobniej błędne, raczej zaliczone 
do r – 2x: 
scirch(s) – krzyż
scrsz(s) – krzyż 

Chęc 1421–1489 26 hz lub najprawdopodobniej z – 1 x (othzymal)

Rad 1410–1432 98 r – 4 x (scriz, scrsz, tri, griwne)
rs – 1 x (wbarsicz – lekcja niepewna: w Barzicach 
lub w Bardzicach)
rsz – 1 x (Barsz – Barzice)
zr – 1 x (gzriwni)

Suma: 243
95,3%

12 (4,7%)
r – 9 x (3,5%)
hz lub najprawdopodobniej z – 1x (0,4%)
rs – 1 x (0,4%)
rsz – 1 x (0,4%)
zr – 1 x (0,4%)
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Pisarze rot małopolskich w ogólności jednak bardzo konsekwentnie odróżniają 
ř i ž. Warto zatem dla ścisłości, obok zapisów dla ř, podać znaki dla ž (tabela 57). 

Tabela 57. Znaki dla ž w małopolskich rotach sądowych

Dokumenty z s sz ssz ∫z ss inne
Hube 31 1 17 1 0 0 dz 1, zh 4
Perz/KarI 31 0 1 0 15 0 0
Stppp8 (Helcel) 12 0 60 2 0 0 zh 2
Perz/KarII 5 7 22 1 0 5 0
Ulan 15 8 80 1 0 4 zh 1, zz 1
Stppp2 (Helcel) 52 4 17 0 0 1 0
Sand 90 21 44 2 0 0 sch 2
Chęc 14 0 11 5 0 0 0
Rad 36 15 36 2 0 2 sch 3, sth 1
Suma: 286 56 288 14 15 12 15

Podane wyżej we wszystkich tabelach dane ilościowe sposobu zapisywania 
w małopolskich rotach sądowych ř i ž wskazują na wymowę r z elementem wibra-
cyjnym. Tę dokładność zapisu potwierdzają również przykłady połączeń głoski r z ž, 
jak w wyrazie dzierżeć i jego pokrewnych, konsekwentnie zawierające obok r – ž 
w postaci s, sz lub z. Oczywiście, najtrudniejsze do interpretacji są przykłady z r + z, 
nie wiadomo bowiem, czy oznaczają rz czy rž. Odpowiedź na to pytanie może dać 
jednak porównanie sposobu oznaczania ž w innych przykładach w danym dokumen-
cie. Najczęściej z dla oznaczenia ž pojawiało się w rotach sandomierskich, jednak ich 
pisarze w połączeniach r – ž dla jasności notowali s lub sz, raz tylko z. Z tego wynika 
zatem, że na tym obszarze konsekwentnie rozróżniano ř i ž. Wniosek na tej podstawie 
dotyczy wszystkich obszarów Małopolski, rzadko bowiem pisarze w takim połącze-
niu używali z, zaledwie w 5 przypadkach wobec 73 z sz lub s, co stanowi 6,8%. 

W wieku XIV i XV na terenie Małopolski utrzymuje się zatem drżąca wymowa 
pierwotnej r’ , taka, jaka zachowała się do dziś w niektórych gwarach, mianowicie 
na Spiszu, Orawie, gdzieniegdzie na Podhalu, na Śląsku morawskim, na zachodzie 
Wielkopolski, na północnym Kociewiu, w Malborskiem, w Lubawskiem, na Mazu-
rach i Warmii. Warto zaznaczyć również, że np. w Suwalskiem i na Podlasiu zdarzają 
się gwary ze zwykłym r zamiast rz465, zaś w rotach małopolskich zdarzały się zapisy 
z rz zamiast r, jak np. przauie(s) ‘prawie’, wrzocil ‘wrócił’, przoszen(s) ‘proszony’ 
Sand 791, strzya ‘stryja’ Chęc 25, przauie ‘prawie’, przoszom ‘proszony’ Rad 22. 
Zapisy te – warto podkreślić – pochodzą wyłącznie z rot Małopolski północnej. 

465 Por. W. Kuraszkiewicz, Pochodzenie polskiego języka literackiego w świetle dialektologii [w:] 
tenże, Polski język literacki, s. 89. 
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4.2.3. Mazurzenie

Zjawisko mazurzenia doczekało się wielu już opracowań. Badano m.in. jego genezę, 
próbując rozstrzygnąć kwestię sporną – rodzimego charakteru mazurzenia czy jego 
źródeł zewnętrznych, chronologię z uwzględnieniem chronologii względnej, wresz-
cie geografi ę, czyli zasięg terytorialny zjawiska, łączący się ściśle z jego chronologią, 
bowiem – jak pisał W. Taszycki w odniesieniu np. do Małopolski i Mazowsza – „ma-
zurzenie nie od razu całe Mazowsze i Małopolskę ogarnęło”466. Stosowano różnego 
typu metody podczas analizy tego zjawiska – lingwistyczne, poparte chronologią 
względną, dokumentarne, wreszcie fi lologiczne. Nie miejsce tu jednak na prezenta-
cję stanu badań nad zjawiskiem mazurzenia ze względu na ogrom materiału, który 
należałoby uwzględnić. Wybrane i omawiane w niniejszym opracowaniu publikacje 
umieszczono w spisie bibliografi cznym.

W. Taszycki w artykule Z historii mazurzenia w języku polskim odniósł się do 
uwag wielu badaczy historii języka polskiego, którzy podkreślali, że zabytki języ-
ka polskiego nie pozwalają udzielić odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące 
mazurzenia ze względu na niedokładność i niekonsekwencję ich grafi ki. Według au-
tora natomiast „pomimo całej chaotyczności grafi ki da się wyciągnąć z pomników 
dawnej mowy polskiej pewne pouczenia o poruszanym tu zagadnieniu”467. Autor 
podejmuje zresztą próbę zbadania pod tym kątem grafi ki przede wszystkim dwóch 
ksiąg zakroczymskich i księgi ziemskiej płońskiej468. W pracy poświęconej dawności 
mazurzenia w języku polskim pisze: „Należy (...), o ile to tylko możliwe, przebadać 
sposoby oznaczania spółgłosek s, z, c, ʒ – š, ž, č, ǯ – ś, ź, ć, ʒ́ w zabytkach zwłaszcza 
małopolskich i mazowieckich. Że badania tego rodzaju dać mogą ważne dla całości 
zagadnienia rezultaty, dowodzi przeprowadzona przeze mnie tytułem próby analiza 
pod tym względem pewnej liczby zapisek sądowych mazowieckich i małopolskich 
z pierwszej połowy XV wieku”469. Idąc śladem metody stosowanej przez tego autora, 
przebadano w niniejszej pracy pod tym kątem grafi kę małopolskich rot sądowych. 

Grafi kę różnego typu zabytków staropolskich przebadał również w swojej ob-
szernej pracy Dawność mazurzenia w świetle grafi ki staropolskiej S. Rospond. Wy-
różnił w niej cztery główne typy pisowni mazurzącej:

1)  zdecydowanie fonetyczna, mazurząca (całkowicie i częściowo);
2)  zdecydowanie niemazurząca, opozycyjna;
3)  mieszająca S : Š, nieopozycyjna (w jej obrębie szadząca i szadząco-mazurząca);
4)  wreszcie kryptomazurząca470.
Jego badania spotkały się jednak z krytyką, m.in. B. Dunaja, który uznał, że 

„autor pracy, usiłując za wszelką cenę udowodnić dawność mazurzenia, doszedł do 

466 W. Taszycki, Dawność tzw. mazurzenia w języku polskim [w:] tenże, Rozprawy i studia poloni-
styczne, Wrocław 1961, t. II, s. 177. 

467 W. Taszycki, Z historii mazurzenia w języku polskim [w:] tenże, Rozprawy i studia polonistyczne,  
t.II, s. 149. 

468 Por. tamże, s. 149–165. 
469 W. Taszycki, Dawność tzw. mazurzenia..., s. 170–171. 
470 Por. S. Rospond, Dawność mazurzenia w świetle grafi ki staropolskiej, s. 23–24. 
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stwierdzeń mogących wywołać poważne wątpliwości”471, które podzielał również 
Z. Klemensiewicz, pisząc choćby, że „czasem wysnuwa autor wniosek ostateczny nie 
całkiem podparty szczegółowymi wynikami cząstkowymi”472. Nie odmawia jednak 
pracy S. Rosponda znaczenia: 

„Dzieło Rosponda stanowi bez wątpienia ogromny wysiłek badawczy i przynosi wartościowe 
wyniki dla historii polskiej grafi ki i ortografi i, a w szczególności tak z nią powiązanego zagad-
nienia wieku mazurzenia”473. 

Mając na uwadze ogromne znaczenie prac obu autorów – W. Taszyckiego i S. Ro-
sponda – dla rozważań o zjawisku mazurzenia w języku polskim, postanowiłam 
przebadać pod tym kątem małopolskie roty sądowe, stosując metody obu badaczy. 
W związku z tym w części pierwszej niniejszego rozdziału przeprowadzam analizę 
tych dokumentów według koncepcji W. Taszyckiego, w drugiej zaś – zgodnie z me-
todą S. Rosponda. 

Część 1. Mazurzenie według koncepcji W. Taszyckiego

Małopolska środkowa 
Hube

Głoska s
Sposoby zapisu474:

s – 74, ss – 3, sz – 1, ssz – 1, sch – 0, z – 6, zh – 0

Głoska š
s – 2, ss – 7, sz – 15, ssz – 7, sch – 3, z – 1, zh – 0

Głoska ś
s – 42, ss – 14, sz – 15, ssz – 1, sch – 2, z – 1, zh – 0

W powyższym zestawieniu sposobów oznaczania spółgłosek s, š i ś w rotach 
pochodzących z wydania R. Hubego (z lat 1397–1399) widać, że pisarz bądź pisarze 
tych dokumentów dość dobrze odróżniał/odróżniali s od š. W oznaczaniu spółgłoski 
zębowej wyraźnie dominuje litera s, użyta 74 razy, co stanowi 87,1% wszystkich 
znaków, obok litery z – 6 razy (7,1%), podwojonego s – 3 razy (3,5%) i pojedyn-
czych zapisów sz i ssz (po 1,2%), które mogłyby wskazywać na mieszanie szeregów 
S : Š. Taka konsekwencja dotyczy również sposobów oddawania w piśmie głoski š: 
wyraźna dominacja zapisów sz, ss, ssz i sch – łącznie 33 razy (91,7%) obok zaledwie 
3 zapisów mogących sugerować wprowadzanie szeregu zębowego – s użyte 2 razy 
(5,6%) i z – 1 raz (2,8%). Trzeciego członu trójki s, š i ś roty te jednak już nie odróż-
niają należycie. Dla dźwięku ś użyto głównie litery s – 42 razy (56%) obok z – 1 raz 

471 B. Dunaj, Język polski..., s. 122. 
472 Z. Klemensiewicz, Historia języka polskiego, Warszawa 1980, s. 178–179, przypis 81. 
473 Tamże.
474 Odpowiednie przykłady w części dotyczącej mazurzenia według koncepcji S. Rosponda. 
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(1,3%), trafi ają się jednak dość często te same znaki co dla š, mianowicie ss, sz, ssz, 
sch – łącznie 32 zapisy (42,7%). 

Głoska z
s – 10, ss – 4, sz – 4, ssz – 0, sch – 0, z – 26, zh – 0

Głoska ž
s – 1, ss – 0, sz – 20, ssz – 2, sch – 0, z – 35, zh – 5

Głoska ź
s – 1, ss – 0, sz – 1, ssz – 0, sch – 0, z – 12, zh – 0

Nie tak jasno jednak przedstawia się rzecz w obrębie trójki z, ž i ź. O ile głoska 
zębowa oddana została w tych rotach dość konsekwentnie (dominujące znaki: z – 
26 razy, 59,1%, s – 10 razy, 22,7%, obok tych wskazujących na mieszanie szeregu 
zębowa – dziąsłowa, jednak nielicznych, tzn. ss i sz – 8 razy, 18,2%), o tyle sposób 
zapisu dziąsłowej ž sugeruje wprowadzanie szeregu zębowego (dominujący znak z – 
35 razy, 55,6% obok tych charakterystycznych dla głosek dziąsłowych – sz, ssz i zh, 
łącznie 27 razy, 42,9%). Dla dźwięku ź natomiast użyto głównie litery z – 12 razy, 
85,7% obok zaledwie dwóch zapisów z s i sz – 14,3%. 

Tym tropem idąc, należy przeanalizować sposób zapisu głosek s, š, ś, z, ž, ź w po-
zostałych zbiorach rot środkowomałopolskich i zestawić wyniki tej analizy z odnoś-
nymi danymi z rot Małopolski północnej. 

Perz/KarI (1394–1397)

Tabela 58. Sposób oznaczania głosek s, š, ś, z, ž, ź w rotach z wydania Perz/KarI (1394–1397)475

Głoski
Litery s š ś z ž ź

s – 7 – 1 3 – –
ss – – – – – –
sz – – – – – –
ssz – – – – – –
sch – – – – – –
z 2 – 4 7 31 –
zh – – – – – –
∫ ∫19

∫z 2
∫s 2
z∫ 1

∫ 1
∫z 1

∫ 11
∫z 16
∫zs 1
z∫z 1

– ∫z 16 ∫ 1

475 Dla jaśniejszego obrazu poszczególne dane umieszczam od tego miejsca w tabelach. 
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W rotach pochodzących z wydania Perz/KarI (1394–1397) nadal konsekwentnie 
oddawane są głoski zębowe s i z. W przypadku głoski s tylko 5 zapisów wobec 28 
pozostałych może wskazywać na wprowadzanie szeregu dziąsłowego, co stanowi 
niewielki procent – 15,2. Podobnie rzecz się przedstawia ze sposobem oznaczania 
głoski z – w rotach tych pojawiły się tylko zapisy mogące sugerować jej właściwą ar-
tykulację, zatem zębową – 10 przykładów. Nie można wysnuwać żadnych wniosków 
dotyczących realizacji spółgłosek š i ź ze względu na zbyt małą liczbę przykładów. 
Głoska ś została oddana 16 razy w postaci znaków s, z i ∫ (47,1%), 18 zaś jako ∫z, ∫zs 
oraz z∫z (52,9%). Należy natomiast zwrócić szczególną uwagę na oznaczenie głoski ž 
w rotach z wydania Perz/KarI – 31 przykładów z literą z wobec 16 z ∫z, co stanowi 
odpowiedni stosunek procentowy – 66% : 34%.

Stpp8 (rok 1399)

Tabela 59. Sposób oznaczania głosek s, š, ś, z, ž, ź w rotach z wydania Stppp8 (1399)

Głoski
Litery s š ś z ž ź

s 114 2 26 9 – 5

ss 12 2 43 9 – –
sz 3 10 – – 74 –
ssz 1 6  1 – 2 –
sch – 26 11 – – –
z 1 – – 24 15 7
zh – – – – 2 –

Roty z tego tomu Starodawnych prawa polskiego pomników powtarzają konse-
kwencję stosowania litery s dla oznaczenia głoski zębowej s – aż 114 przykładów 
stanowi tego dowód (87%) obok 12 przykładów z podwojonym ss (9,2%), 3 z sz 
(2,3%) oraz po jednym przykładzie dla ssz i z (0,8%). Nie wystąpiły zatem w szeregu 
zębowym wtręty w postaci zapisów wskazujących na mieszanie szeregów S i Š. Ten 
wniosek dotyczy również dźwięcznej zębowej z – nie wynotowano z rot ze Stppp8 
przykładów jednoznacznie wskazujących na szereg dziąsłowy (jedynie podwojony 
znak ss, stosowany również zresztą dla zębowych). 

Taka sama konsekwencja dotyczy sposobów oddania w piśmie głoski š – zdecy-
dowana większość zapisów pozwala przypuszczać, że pisarz tych rot nie mazurzył 
w zakresie s i š, skoro potrafi ł oddać różnicę między tymi głoskami w postaci odpo-
wiednich znaków – dla š 44 zapisy ss, sz, ssz, sch, tylko 2 w postaci s. 76 przykładów, 
zatem również znacząca liczba, pozwala w formach ze znakami sz i ssz domyślać 
się realizacji właściwej dla ž, a więc dziąsłowej (81,7%), 17 zaś pozwala snuć przy-
puszczenia o artykulacji wskazującej na mazurzenie (18,3%). Największe wahania 
znów dotyczą zapisu głosek zmiękczonych bądź miękkich476, choć nie są one jeszcze 

476 O niejednoznaczności w tym zakresie w rozdziale Przejście s’, z’ w ś, ź. 
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tak znaczące: ś = w piśmie s, ss (69 razy, 85,2%) + ssz, sch (12 razy, 14,8%); ź = s, z 
(12 razy, 100%). 

Pisownię zatem rot z wydania Stppp8 należy uznać za opozycyjną. 
Podobnie można zinterpretować roty pochodzące z początku XV wieku, a wyda-

ne przez Z. Perzanowskiego i M. Karasia. Zdecydowanie największa konsekwencja 
dotyczy zapisów głosek s, ś, z i ź; największe wahania zaś dotyczą sposobów zapisu 
głosek dziąsłowych š i ž ze wskazaniem na drugą z nich, co ilustruje tabela 60.

Perz/KarII (1401–1405)

Tabela 60. Sposób oznaczania głosek s, š, ś, z, ž, ź w rotach z wydania Perz/KarII (1401–1405)

Głoski
Litery s š ś z ž ź

s 31  4 13 4 9 5
ss – – 15 2 5 –
sz  1 2 1 – 26 –
ssz – – – – 2 –
sch – 16 3 – – –
z 1 1 – 14 4 7
zh – – – – – –

Głoska š oddana została właściwie głównie w postaci sch, zatem wskazującej na 
wymowę dziąsłową, a więc unikającą mazurzenia, którą jedynie mogłyby sugerować 
zapisy s i z, stanowiące jednak niewysoki procent wszystkich postaci grafi cznych 
tej głoski, mianowicie 21,7%. Nieco większe wahania dotyczą znów głoski dziąsło-
wej dźwięcznej ž – mazurzenia można się domyślać na podstawie 28,3%, lub 39,1% 
z uwzględnieniem dwuliterówki ss. 

Tabela 61. Sposób oznaczania głosek s, š, ś, z, ž, ź w rotach z wydania Ulan (1399–1418)

Głoski
Litery s š ś z ž ź

s 132 10 47 14 10 4
ss  19  1 60 13  5 –
sz  4 19  6  3 98 2
ssz  1  5  2 –  3 –
sch  2 45  8 – – –
z  1  1 – 27 29 6
zh – – – – 2 

rz 1
zz 1

–
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W tabeli 61 widać raczej nieznaczne wahania w sposobach oddania w piśmie gło-
sek s i z, nieco większe, choć nadal nie tak wyraźne dla š i ź, największe natomiast dla 
ś i ž. Dane liczbowe, po zsumowaniu odpowiednich, tzn. tych wskazujących na opo-
zycyjność zapisów lub ilustrujących problemy z rozróżnianiem szeregów S – Š – Ś 
przedstawiają się następująco:

–  dla głoski s: 132 s + 1 z + 19 ss477 wobec 7 sz + ssz + sch (95,6% wobec 4,4%);
–  dla głoski š: 19 sz + 5 ssz + 45 sch wobec 12 s + ss + z (85,2% wobec 14,8%);
–  dla głoski ś: 107 s + ss wobec 16 ssz + sz + sch (87% wobec 13%).

Ulan (1399–1418)

W zakresie zatem szeregu S – Š – Ś pisownia tych rot jest raczej konsekwentna, 
zatem opozycyjna, wahania są nieznaczne. Dla szeregu Z – Ž – Ź wyłania się z tych 
rot następujący obraz:

–  dla głoski z: 14 s + 13 ss + 27 z wobec 3 sz (94,7% wobec 5,3%);
–  dla głoski ž: 98 sz + 3 ssz + 3 zh i rz wobec 10 s + 5 ss + 29 z + 1 zz (70% 

wobec 30%);
–  dla głoski ź: 10 s + z wobec 2 sz (83,3% wobec 16,4%).
Największe wahania zatem dotyczą wyraźnie głoski ž. Charakterystyczne dla 

tych rot jest również to, że w nich po raz pierwszy pojawił się znak charakterystycz-
ny raczej dla zapisu głosek dziąsłowych, mianowicie sz, chociaż tylko w 2 wyrazach. 

I wreszcie ostatnie wydanie rot środkowej Małopolski (tabela 62). 

Stppp2 (po roku 1440)

Tabela 62. Sposób oznaczania głosek s, š, ś, z, ž, ź w rotach z wydania Stppp2 (po 1440)

Głoski
Litery s š ś z ž ź

s 150 31 45 37  9 16
ss  7  7  7  1 – –
sz –  9  8  5 18  3
ssz – – – – – –
sch  1  7 – – – –
z – – – 53 56  3
zh – – – – – –

Grafi a tych rot jest uderzająca ze względu na sposób zapisu głosek š i ž , a także 
wobec dotychczasowych analiz poszczególnych wydań małopolskich rot przysiąg 
sądowych w zakresie mazurzenia. O ile rygorystycznie oddano w nich głoski zębowe 
s i z, ponadto w miarę konsekwentnie ś i ź, o tyle znaczne wahania na niekorzyść 

477 Zgodnie z hipotezą W. Taszyckiego, że dwuznak ss jest charakterystyczny dla głoski zębowej. 
Por. W. Taszycki, Z historii mazurzenia..., s. 150. 
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wymowy ogólnej zaznaczają się w przypadku sposobu zapisu w tych rotach głosek 
dziąsłowych š i ž. Pierwsza z nich oddana została 38 razy (70,4%) w postaci znaków 
s i ss, stosowanych w poprzednich zbiorach rot raczej dla oddania głosek zębowych, 
wobec 16 znaków charakterystycznych dla szeregu dziąsłowego sz i sch (29,6%). 
Głoska ž zapisana została 65 razy w postaci liter s i z (78,3%), zaś 18 razy w postaci sz 
(21,7%). 

Charakterystyczne zatem dla środkowomałopolskich rot przysiąg sądowych jest 
to, że największe wahania w zakresie oznaczania szeregów S – Š – Ś oraz Z – Ž – Ź 
dotyczą rot wydanych po roku 1440. Można by zatem przypuszczać, że właśnie 
wówczas nasilało się w wymowie mieszkańców Małopolski środkowej zjawisko ma-
zurzenia. Należy się jednak liczyć z pewnym przynajmniej stopniem błędu w tego 
typu wnioskach ze względu na fakt, że pisownia małopolskich rot przysiąg sądowych 
nie jest w ogólności i w tym zakresie konsekwentna. 

Małopolska północna
Sand (1406–1434)

Tabela 63. Sposób oznaczania głosek s, š, ś, z, ž, ź w rotach z wydania Sand (1406–1434)

Głoski
Litery s š ś z ž ź

s 183 26 75 43 27 4
ss 12 + 1 sss 9 10 1 – –
sz 10 18 + 1 zs 17 17 48 5
ssz 1 5 2 – 2 –
sch – 6 – – 3 –
z – –  1 39 95 8
zh – – – – – –

Z zawartego w tabeli 63 zestawienia znaków głosek s, š, ś, z, ž, ź dla sandomier-
skich rot przysiąg sądowych wynika, że opozycja głosek zębowych i dziąsłowych 
jest w nich mocno zachwiana. O ile głoska s oddana została jeszcze w większo-
ści przypadków za pomocą litery s (183 razy, 88,4%), również podwojonej czy 
w jednym przykładzie potrojonej (w sumie 13 razy, 6,3%), 11 razy zaś za pomocą 
dwuznaku sz i trójznaku ssz (5,3%), o tyle w przypadku głoski š pisarz miał trud-
ności z jej oznaczeniem i zastosował aż 26 razy znak s charakterystyczny raczej dla 
głoski zębowej (40%) obok drugiego przypisanego jej zwykle ss (9 razy, 13,8%). 
Charakter dziąsłowy tej głoski sugerują natomiast zapisy z sz, zs, ssz i sch – w su-
mie 30 przykładów (46,2%). Pisownia zatem s – š w sandomierskich rotach sądo-
wych jest nieopozycyjna, mieszająca. Ten sam wniosek zresztą dotyczy szeregu 
z – ž: i znów – o ile w przypadku głoski zębowej dość konsekwentnie pisarz oddał 
ją za pomocą znaków s, z i ss (w sumie 83 razy, 83%), dla zapisów z sz pozosta-
wiając niewielki procent (17%), o tyle głoskę dziąsłową oddał w 122 przypadkach 
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za pomocą znaków s i z, sugerujących mazurzenie (70%) obok 53 przykładów 
z sz, ssz i sch (30%). W przypadku głosek ś i ź daje się zaobserwować częstsze niż 
w środkowomałopolskich rotach sądowych stosowanie dwuznaku sz dla ich od-
dania (odpowiednio 17% i 29,4%), w rotach z Małopolski środkowej praktycznie 
nieużywanego dla tych głosek poza dwoma przypadkami z rot już późniejszych, bo 
z okresu po roku 1440. 

Nie sposób nie zauważyć już w tym miejscu różnicy w sposobach oddawania 
szeregów S – Š – Ś i Z – Ž – Ź między dwoma głównymi obszarami Małopolski – 
mianowicie środkowym i północnym ze wskazaniem na pierwszy z nich jako ten, 
w którego rotach zdecydowanie konsekwentniej pisarze oddają szeregi zębowy – 
dziąsłowy – palatalny. Także roty północnej Małopolski, pochodzące z ziem chę-
cińskiej i radomskiej, pokazują z kolei niekonsekwencję w tym zakresie (tabela 64).

Chęc (1421–1489)

Tabela 64. Sposób oznaczania głosek s, š, ś, z, ž, ź w rotach z wydania Chęc (1421–1489)

Głoski
Litery s š ś z ž ź

s 51  2 14 12 – –
ss 3  1  2 – – –
sz 4 14  8  5 13 2
ssz 1  1  1 –  5 –
sch 1  5 – – – 1
z – – – 21 14 3
zh – – – – – –

Wydaje się jednak, że roty z ziemi chęcińskiej, choć również nieopozycyjne, to 
jednak w większym zakresie zachowują konsekwencję w sposobach oznaczania ana-
lizowanych głosek niż sandomierskie roty sądowe. Głoskę s np. w zdecydowanej 
większości zapisano w postaci litery s (51 razy, 88,3%) i dwuznaku ss (3 razy, 5%), 
w 6 przypadkach zaś zaledwie zastosowano dla niej znaki sz, ssz i sch (10%). Taka 
sama sytuacja dotyczy głoski zębowej dźwięcznej z, zapisanej 32 razy w postaci 
s i z (86,5%), a tylko 5 za pomocą dwuznaku sz (13,5%). Większe problemy – co 
istotne – miał pisarz tych rot z oddaniem głosek ś i ź, w przypadku pierwszej bo-
wiem aż w 9 przypadkach wprowadził wieloznaki sz i ssz, co wobec 25 wszystkich 
wyrazów zawierających tę głoskę stanowi dość wysoki procent – a mianowicie 36%. 
Choć w chęcińskich rotach sądowych mamy małą liczbę leksemów z głoską ź, to 
i tak daje się zauważyć pewna niekonsekwencja z jej oddawaniem – połowa zapisów 
przez z, połowa również przez sz i sch. Jeśli zaś chodzi o szereg dziąsłowy, dość 
konsekwentnie oddano w tych rotach dźwięk š (20 razy w postaci sz, ssz i sch – 87%, 
3 razy jako s i ss – 13%). Większe wahania dotyczą dziąsłowej dźwięcznej ž, zapisa-
nej 18 razy przez sz i ssz (56,3%), dość często również, bo 14 razy – przez z (43,7%). 
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Uzupełnieniem obrazu sposobów zapisywania analizowanych głosek w mało-
polskich rotach sądowych będzie przedstawienie stanu z dokumentów radomskich 
(tabela 65).

Rad (1410–1432)

Tabela 65. Sposób oznaczania głosek s, š, ś, z, ž, ź w rotach z wydania Rad (1410–1432)

Głoski
Litery s š ś z ž ź

s 112 27 56 20 19 5
ss 5 7 4 – 5 1
sz 11 7 19 13 39 13
ssz 2 1 – – 2 –
sch – 7 – – 4 –
z  2 – 1 41 36 11
zh – – – – – –

W radomskich rotach sądowych głoska s oddana została dość konsekwentnie, bo 
119 razy (90,1%) przez znaki s, ss i z, charakterystyczne – według W. Taszyckiego478 
– właśnie zwłaszcza dla głosek zębowych s i z, a tylko 13 razy przez sz i ssz (9,9%). 
Również głównie za pomocą litery s i jej podwojenia została zapisana głoska dziąsło-
wa š (34 razy, 69,4%) wobec 15 zapisów przez sz, ssz i sch dla niej charakterystycz-
nych (30,6%). Taka sama dominacja znaków s i ss (także z) zaznacza się w sposobie 
oddania głoski ś i wynosi 61 (76%) wobec 19 zapisów w postaci sz (24%). Pisarz rot 
radomskich mieszał zatem szeregi S – Š – Ś, a więc – jak można przypuszczać na tej 
podstawie – mazurzył. 

Takie same wahania zresztą miał również w oddawaniu w piśmie głosek z – ž – ź. 
Pierwsza z nich, zębowa, znów najbardziej konsekwentnie zapisana została w postaci 
s i z 61 razy (82,4%) wobec 13 zapisów z dwuznakiem sz (17,6%). Największe trud-
ności miał jednak pisarz tych rot z oddaniem głoski dziąsłowej dźwięcznej ž, bo za-
pisał ją 60 razy w postaci s, z i ss (57,1%), a 45 razy za pomocą znaków sugerujących 
właściwy jej charakter artykulacyjny, tzn. sz, ssz i sch (42,9%). Jeśli chodzi o ostatni 
element szeregu Z – Ž – Ź, to również i w tym przypadku pisownia jest zdecydowanie 
mieszająca, zatem nieopozycyjna – 17 razy głoskę tę zapisano jako s, ss i z (56,7%), 
13 razy natomiast oddano ją dwuznakiem sz (43,3%).

Z powyższej analizy wynika, że nie można zjawiska mazurzenia przypisywać – 
jak do tej pory czyniono w wielu opracowaniach dziejów języka polskiego – całej 
Małopolsce, nie da się tego przynajmniej zrobić na podstawie materiału z małopol-
skich rot przysiąg sądowych z końca XIV i z XV wieku, zwłaszcza z pierwszej jego 
połowy. Obraz ten należy podzielić przede wszystkim na dwa zasadnicze obszary tej 

478 Por. W. Taszycki, Z historii mazurzenia..., s. 150. 
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dzielnicy, mianowicie środkowy i północny, by już stwierdzić, że w rotach środko-
wej Małopolski zdecydowanie bardziej konsekwentnie oddawano szeregi S – Š – Ś 
i Z – Ž – Ź niż w dokumentach z Małopolski północnej. Nie da się ponadto w sposób 
jednolity traktować ksiąg z obszaru samej środkowej Małopolski, bo tu z kolei zazna-
cza się różnica chronologiczna, tzn. w rotach pochodzących z okresu po roku 1440 
widać mniejszą konsekwencję w zapisie analizowanych szeregów niż w rotach ów 
okres poprzedzających. 

Zestawienia zbiorcze sposobu oznaczania szeregów S – Š – Ś i Z – Ž – Ź dla Mało-
polski środkowej i północnej umieściłam w zakończeniu całości rozdziału poświęcone-
go mazurzeniu, w podsumowaniu do części analitycznej prowadzonej zgodnie z kon-
cepcją S. Rosponda, dlatego rezygnuję w tym miejscu z powtarzania tych wyników. 

Należy jednak jeszcze wspomnieć o trzecim szeregu, nieuwzględnionym dotąd 
w niniejszych zestawieniach, mianowicie szeregu C – Č – Ć. Nie poddawałam go 
analizie ze względu na uwagi znanych badaczy historii języka polskiego, m.in. wspo-
minanego już w niniejszym rozdziale S. Rosponda, który pisał, że dwuznak cz miał 
charakter neutralny, oddawał bowiem zarówno głoskę č, jak i dwa pozostałe dźwięki 
tego szeregu – c i ć479. Niemniej jednak postanowiłam przyjrzeć się sposobom odda-
wania tych dźwięków w piśmie w dwóch wybranych zbiorach małopolskich rot są-
dowych, mianowicie w rotach z wydania Stppp2 z Małopolski środkowej i w rotach 
chęcińskich z Małopolski północnej, wybranych również ze względu na zbliżenie 
chronologiczne. Wyniki tej obserwacji podaję w tabelach 66 i 67.

Stppp2

Tabela 66. Sposób oznaczania głosek c, č, ć w rotach z wydania Stppp 2 (po roku 1440)

Głoski
Znaki c č ć

cz 26 43 74
c 2 – 4

ccz – – 1

Dane z tabeli 66 potwierdzają wniosek S. Rosponda o neutralnym charakterze 
dwuznaku cz. W środkowomałopolskich rotach sądowych stosowano go dla wszyst-
kich głosek szeregu C – Č – Ć, w związku z tym nie można na tej podstawie wysnuć 
żadnych wniosków dotyczących realizacji tych głosek w żywej mowie.

Taki stan zapisu potwierdzają również roty Małopolski północnej (tabela 67).

479 Por. S. Rospond, Dawność mazurzenia..., s. 276. 
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Chęc

Tabela 67. Sposób oznaczania głosek c, č, ć w rotach z wydania Chęc (1421–1489)

Głoski
Znaki

c č ć

cz 11 21 29
c – – 1

ccz – –
th 1

–

Po analizie grafi ki małopolskich rot sądowych pod kątem realizacji szeregów
S – Š – Ś i Z – Ž – Ź, prowadzonej zgodnie z metodą zaproponowaną i realizowaną przez 
W. Taszyckiego przejdę do tych samych rozważań, tym razem w ujęciu S. Rosponda.

Część 2. Mazurzenie według koncepcji S. Rosponda

Małopolska środkowa

Hube (1397–1399)

Tabela 68. Sposób oznaczania głosek s, š, ś, z, ž, ź w rotach z wydania Hubego – koncepcja 
S. Rosponda 

Znaki s ss sz ssz sch z zh
Dźwięki

s 74 3  1 1 –  6 –
š  2 7 15 7 3  1 –
z 10 4  4 – – 26 –
ž  1 – 20 2 – 35 5

W rotach pochodzących z wydania Hubego utrzymana jest dość rygorystycznie 
opozycja s – š, gdyż w zaledwie trzech przykładach zapisano s i z dla oznaczenia 
głoski š (Wiscowij 5, Symon 47, czinz 16), nie licząc wyrazu szkoda zapisanego np. 
jako scodi 5 ze względu na fakt jego zapożyczenia, choć pojawiał się również w ro-
tach w postaci szkodi 9, szcodi 20. W 33 przykładach głoskę tę zapisano w postaci 
dwu- lub trójznaków ss, sz, ssz, sch, jak w wyrazach: Stassek 13, szescoro 10, Jacuss 
12, zastasschca 12, Jacuss, sstasschek, Jacusschowi 12 (tu warto podkreślić zna-
ki kombinowane ssch), nass 13, wyssla 14, kupotruszczine 15, wssesczi, grossij 17, 
Barthossz, namarcisszowa, panosza 24, Kathussza, wznawsszi, szla 29 itd. Sokanie 
stanowi zaledwie 8,6% zapisów głoski š. Wobec tego jednak zwraca uwagę wysoki 
procent zetacyzmu – 62,1%: pomozi 7, 8, sluzebnik 8, ienze 9, thys 12, iz 13, niz 14, 
ez, zazona 16, zidowskego, smazem 19 itd. wobec zapisów typu ezh 28, 29 (który 
eliminuje wnioski o rutynowej pisowni spójników ez, eze, ize w powtarzającej się 
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formule roty), ponadto esz 2, esze 1, dzerszi 2, esz 3 (zatem w najwcześniejszych 
rotach głoskę ž oznaczano z właściwą jej artykulacją szumiącą), esz 4 (a w tej samej 
rocie pomozi, choć też w formule przysięgi), esz 5, Widzga 5 (Wyżga – nowy znak dla 
ž jako znak unikania mazurzenia) wijsszeij 41, dzerszenija 37 itd. Głoskę ž 20 razy 
oznaczono za pomocą znaków świadczących o braku mazurzenia (sz i ssz), ale 35 
razy w postaci z i raz – s. 

W rotach pochodzących z tego wydania wyjątkowo jedynie pojawiają się zapisy 
świadczące o szadzeniu (5,9%): szutan 1, ssta 70, dwo ssto 70, częściej natomiast o że-
tacyzmie (18,2% – według nazewnictwa S. Rosponda szadzenia w zakresie z = sz480): 
ss kmyeczem, ss Woytkem 69, ss tim, ssyego 71, poszwu 34, przesz 6 itd., który objął 
przede wszystkim wygłos przyimków. Warto zaznaczyć, że pisownia tego typu stoso-
wana była również w odniesieniu do głosek ś i ź, jak w przykładach: dzessyancz 59, 
ssijal 25, ssanth 37, sya 50, lessije 66, szwanczimi 8, zatrzidzeszci 10, nasszwanti 12 
itd., a nawet c – np. nemeczske 11. 

S. Rospond wyraźnie podkreśla, że roty krakowskie (dokładniej pochodzące 
z wydania Hubego) należą do niemazurzących, „a więc utrzymana jest rygorystycz-
nie opozycja s : š”481 i do tego wniosku należy się przychylić. Niemniej jednak opo-
zycja z : ž nie daje już takiej jasności, choć – jak uważa S. Rospond – „procent sz = ž 
(opozycja do z) jest niemały (około 44% sz, ssz, ss, zh = ž)”482. Ponad 60% jednak to 
z +s = ž. 

Perz/KarI (1394–1397)

Tabela 69. Sposób oznaczania głosek s, š, ś, z, ž, ź w rotach z wydania Perz/KarI – koncepcja 
S. Rosponda 

Znaki s ss sz ssz sch z zh Inne
Dźwięki

s 7 – – – – 2 – ∫ 19
∫z 2
∫s 2
z∫ 1

š – – – – – – – ∫ 1
∫z 1

z 3 – – – – 7 – –
ž – – – – – 31 – ∫z 16

Roty pochodzące z lat 1394–1397 z wydania Z. Perzanowskiego i M. Karasia 
przedstawiają paralelny obraz w zakresie zetacyzmu – aż 66% zapisów ž w postaci 
litery z. Nie można natomiast wysunąć żadnych pewnych wniosków dotyczących 
sokania ze względu na fakt, że zaledwie 2 razy w tych rotach pojawiło się oznaczenie 

480 Por. S. Rospond, Dawność mazurzenia..., s. 276. 
481 Por. tamże, s. 276.
482 Tamże. 
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dla głoski š – 1 raz w postaci ∫ i 1 raz – ∫z: Pa∫covi 8 i wy∫zla 13. Nie zanotowano 
żadnego przykładu dla żetacyzmu, wzrósł natomiast stopień szadzenia (16%) jako 
być może przejaw tendencji do wymowy hiperpoprawnej, unikającej mazurzenia: 
nicz∫z 6, nic∫z 23, ∫zmerczi 12, ∫z∫we 15 itd.

Stppp8 (rok 1399)

Tabela 70. Sposób oznaczania głosek s, š, ś, z, ž, ź w rotach z wydania Stppp8 – koncepcja 
S. Rosponda 

Znaki s ss sz ssz sch z zh
Dźwięki

s 114 12  3 1 –  1 –
š  2  2 10 6 26 – –
z  9  9 – – – 24 –
ž – – 74 2 – 15 2

W rotach z roku 1399 zamieszczonych w Staropolskich prawa polskiego po-
mnikach chyba w najmniejszym stopniu ze wszystkich wydań rot krakowskich czy 
– ogólnie – Małopolski środkowej obserwujemy wspomniane zjawiska: sokania 
zaledwie w 4% (jedynie dwa przykłady: Sczepan (x 2) 9982 – można je jednak pod-
ważyć ze względu na fakt, że litery scz często oznaczały grupę szcz; zwyczaj gra-
fi czny), zetacyzmu 16% (narozna 8756, przibyezaw 8758, proznya 8834, ez 9143, 
eze 9489, eze 9643, 9644, 9659, 9704, ez 9704, sluzebnikem 9704, Zegota 9735, 
ez 11127, 11245), szadzenia w 12% (Crzesslaw 8870, sswey 9735, trzechdzesstow 
9739, szta x grziwen 9859, niczss 10123, zapissz 10157 itd.) i żetacyzmu w 21% 
(np. ss yego 9486, ss swego 9489, sslank, ss swimi 9947, ss szon� 10157, sse wszim 
10688), który objął jedynie przyimki. Niezwykle częste w tych rotach natomiast 
jest notowanie dwuznaku cz w miejscu głoski c czy ć, jak w następujących przy-
kładach: granicza, conuenczskich 8756, czo 8758, wnoczi 8794, pyancz 8834, 
przydancz 9142, nocza 10459, krogulecz 9315, poltrzeczyey 9494, dzelnicze 9659, 
polouicza 9704, Strzelecz 9735, placzono 9772, lyscze 10463, obroczil 10818, Mis-
louicz 9772, otcza, otczowye 9774, smerczi 9774, dzelniczi 9859, dzelnicze 9947, 
czansczi 9996, chczal, czothcze 10123, zaplaczila 10154, dobicza 10280, pospoli-
cze 10326, Maczca, Maczek 10342. 

Roty pochodzące z tego wydania zatem są zdecydowanie opozycyjne w za-
kresie s – š i w znacznym stopniu opozycyjne w zakresie z – ž. Ta opozycyjność 
ulega zachwianiu wraz z upływem czasu – im późniejsze roty, tym większy procent 
zwłaszcza sokania i zetacyzmu. I tak w kolejnych wydaniach rot (zob. tabele: 71, 
72, 73).
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Perz/KarII (1401–1405)

Tabela 71. Sposób oznaczania głosek s, š, ś, z, ž, ź w rotach z wydania Perz/KarII – koncepcja
S. Rosponda 

Znaki s ss sz ssz sch z zh
Dźwięki

s 31 –  1 – –  1 –
š  4 –  2 – 16  1 –
z  4 2 – – – 14 –
ž  9 5 26 2 –  4 –

sokanie – 21,7%, zetacyzm – 28,3%, szadzenie – 3% i żetacyzm – 1%. 

Ulan (1399–1418)

Tabela 72. Sposób oznaczania głosek s, š, ś, z, ž, ź w rotach z wydania Ulan – koncepcja 
S. Rosponda 

Znaki s ss sz ssz sch z zh
Dźwięki

s 132 19  4 1  2  1 –
š 10  1 19 5 45  1 –
z 14 13  3 – – 27 –
ž 10  5 98 3 – 29 zh 2

rz 1
zz 1

sokanie – 13,4%, zetacyzm – 26,5%, szadzenie – 16,4% i żetacyzm – 28,1%.

Stppp2 (1440–1447)

Tabela 73. Sposób oznaczania głosek s, š, ś, z, ž, ź w rotach z wydania Stppp2 – koncepcja
S. Rosponda 

Znaki s ss sz ssz sch z zh
Dźwięki

s 150 7 – – 1 – –
š  31 7  9 – 7 – –
z  37 1  5 – – 53 –
ž  9 – 18 – – 56 –

Z tabeli 73 wynika, że najbardziej produktywny dla rot wydanych po 1440 roku 
jest znak s, wielofunkcyjny, ale – co istotne dla niniejszych rozważań – częsty w przy-
padku oznaczania głoski š. Sokanie pojawia się tu w ponad połowie przykładów wy-
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razów ze wspomnianą głoską, bo w 57,4%. Dowodem na to są następujące zapisy: 
Sczepana 2856, sescz 2856, przisedl 2863, nyeposegl, skody 2946, wisla 2963, prze-
pusczacz 2972, uskodzil 2978, skody 3053, scodi 3082, sesczi 3104, sesczgrziwen 
3114, poslusny 3240, Simek 3247, sirokich 3263 itd. W 9 przykładach s służy do 
oznaczenia głoski ž: iakos 2963, Elsbyetą 2972, ktorząs 3018, nyesadzersal 3177, 
esby 3234, esby 3236, slusebnik 3239, tsos 3247 wobec 18, w których ž oddane jest 
za pomocą dwuznaku sz (np. pomoszy 465, ysze 647, pomoszy, crzisz 728, pomoszy, 
crzisz, isz 842, pomoszy, Krzszy 1941, wdzirszenyu 3018, dzerszene 3125, tesz 3215 
itd.), co w połączeniu z 56 przypadkami, kiedy ž oddano za pomocą litery z, daje aż 
78,3% zetacyzmu, jak w następujących wyrazach: jze x 2 2849, jze, ziwą 2850, ize, 
sluzebnikem 2856, ize 2870, jze 2874, 2927, 2944, 2946, 2950, 2963, 2969, 2970 
i n., zalowal 3003, zita 3104, zoni 3114, poziczonego 3156, sluzebnika 3215 itd. Sza-
dzenie i żetacyzm w tych rotach są sporadyczne: nasotissa 3003, Russotsky 3082, 
wczasch 2957, szvloczil 1941, szina 2856, szgelowicz 2856, zakaszal 3240, nyekaszal 
3298. Pojawia się natomiast zwyczaj oznaczania ś, ź za pomocą sz czy ss, jak w za-
pisach: yeszdzili 3215, szą 3239, wszal 3276, szwanty 842, dzeszςczynς 1941, szina 
2856, siostry 2944, przepuszcil 2978, szą 3003, zadwadzeszcza 3069, wsząl 3082, szą 
3125, dwadzesscza 3177, vipuszczil 3179. 

Roty środkowej Małopolski (krakowskie) – zestawienie zbiorcze

Tabela 74. Mazurzenie w rotach Małopolski środkowej – zestawienie zbiorcze

Zjawisko
Dokument sokanie szadzenie zetacyzm żetacyzm

Hube 1397–1399 8,6% 5,9% 62,1% 18,2%
Perz/KarI 1394–1397 zaledwie 2 zapisy š = 1x ∫ i 1x ∫z 16% 66% 0%
Stppp8 1399 4% 12% 16% 21%
Perz/KarII 1401–1405 21,7% 3% 28,3% 1%
Ulan 1399–1418 13,4% 16,4% 26,5% 28,1%
Stppp2 Helcel 1440–1447 57,4% 5,1% 78,3% 6,3%

W podsumowaniu rozważań dotyczących występowania zjawiska mazurzenia 
w rotach sądowych pochodzących z obszarów Małopolski środkowej (tabela 74), 
warto odnieść się do uwag na temat tychże zamieszczonych przez S. Rosponda 
w jego książce Dawność mazurzenia w świetle grafi ki staropolskiej483. Autor ten naj-
pierw bardzo krytycznie odnosi się do wydawnictw rot małopolskich, przytaczając 
kilka przykładów błędnej interpretacji pewnych zapisów, niemniej jednak podkreśla, 
że z konieczności musiał się na nich oprzeć. Zresztą niestaranność grafi czna tych 
przedruków nie odnosi się akurat do rot przysiąg sądowych, które w ogólności przed-
stawiają dość wierny obraz oryginalny. Co do samego zjawiska mazurzenia, autor ten 
– za W. Węglarzem zresztą – przeprowadził paralelę między rotami wielkopolskimi 

483 Por. S. Rospond, dz.cyt., s. 271–276. 
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i małopolskimi, dotyczącą ponadto również np. sufi ksu -sko żywotnego w nazwach 
miejscowych czy spójnika iże, zyskującego popularność na ziemiach krakowskich po 
roku 1400 pod wpływem spójnika wielkopolskiego iże. Co do samego mazurzenia 
jednak, w rotach przysiąg sądowych z terenu Małopolski i Wielkopolski występuje 
– według tego autora – identyczny niski procent szadzenia grafi cznego i sokania, 
zatem zaznaczanie zdecydowanej opozycji s – š. W krakowskich rotach sądowych 
jeszcze wyraźniej niż w wielkopolskich wyróżniano s od š za pomocą sz czy rów-
nież produktywnego na tym obszarze sch. „To widoczny wpływ miejskiej kancelarii 
Krakowa”484. W odróżnieniu natomiast od rot wielkopolskich znikomy jest procent 
szadzenia w zakresie ss, sz = z i to potwierdzają prowadzone przeze mnie badania 
tychże tekstów. S. Rospond jednakże zwrócił uwagę na produktywność użycia sz dla 
oznaczenia ž, tymczasem znaczną produktywnością w tym zakresie cechuje się rów-
nież znak z użyty w krakowskich rotach sądowych dla oznaczenia tego dźwięku 170 
razy obok s – 29, ss – 10, sz – 236, ssz – 9. Charakterystyczne, ale sporadyczne jed-
nak są oznaczenia ž za pomocą zz i zh: ezh Hube 24, 28, 29, 42, dzerzhenÿu 62, ezh 
Stppp8 11009, izh Stppp8 11203, ezh Ulan 5, izh Ulan 50, yzzem Ulan 95. 

S. Rospond zauważa – i to znów potwierdza wnikliwa penetracja tego materiału 
– że w pewnym momencie następuje zepsucie opozycji s – š, dodajmy zwłaszcza 
w rotach po roku 1440, kiedy to procent sokania wyraźnie wzrasta do 57,4% z 8,6% 
w rotach najwcześniejszych. I tak, dla š ogółem w rotach krakowskich s – 49 razy, 
ss – 17, sz – 55, ssz – 18, sch – 97 i z – 3. Najbardziej produktywny zatem w tym 
względzie znak to sch. W rotach po roku 1440 natomiast następuje zdecydowane 
odwrócenie tej sytuacji grafi cznej: s – 31 razy, ss – 7, sz – 9 i sch – zaledwie 7. Taka 
sama obserwacja dotyczy sposobu oznaczania głoski ž, choć – według wspominane-
go wyżej autora – „słabsze było uczulenie w tych rotach na punkcie zopozycjono-
wania z – ž i dlatego nie raziła staroświecka pisownia ise, pomosi // sa = za!”485. Tę 
tezę potwierdzają uzyskane przeze mnie wyniki – zetacyzm już w najstarszych rotach 
osiągał wysoki procent, bo aż 62,1% u Hubego i 66% w rotach z wydania M. Karasia 
i Z. Perzanowskiego. Po roku 1440 osiągnął jeszcze wyższy stopień 78,3%. 

O produktywności poszczególnych znaków w rotach środkowej Małopolski niech 
świadczy zestawienie zawarte w tabeli 75. 

Tabela 75. Produktywność poszczególnych znaków dla głosek s, š, ś, z, ž, ź w rotach Małopolski 
środkowej 

Znaki s ss sz ssz sch z zh
Suma 663 126 312 30 100 335 9

Najbardziej produktywny znak zatem to s, po nim sz i z. Znak s w 7,4% posłużył 
dla oznaczenia głoski š, a w 4,3% dla ž. Dość mocno utrzymane jest również ss na 

484 Tamże, s. 273. 
485 S. Rospond, dz.cyt., s. 275. 
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wzór praktyki kancelaryjno-dyplomowej i sch – ksiąg miejskich Krakowa z XIV 
wieku. 

Roty Małopolski północnej

Roty sandomierskie (1406–1434)

Tabela 76. Sposób oznaczania głosek s, š, ś, z, ž, ź w rotach z wydania Sand – koncepcja 
S. Rosponda 

Znaki s ss sz ssz sch z Inne
Dźwięki

s 183 12 10 1 – –  sss 1
š  26  9 18 5 6 – zs 1
z  43  1 17 – – 39 –
ž  27 – 48 2 3 95 –

Jak wynika z tabeli 76, na obszarze sandomierskim panowała pisownia miesza-
jąca s i š, zatem nieopozycyjna, o czym świadczą chociażby następujące przykłady: 
sz = z w wyrazach np. wiwoszl 675, szadal 734, sz raku 753, szlodzeyssztwem 776 itd. 
(17 x) obok sz = ž w leksemach pomoszi 668, 672, 675, 735, krzisz 672, gysze 675, 
734 i inne (48 x). Szadzenie w tych rotach w stosunku do rot środkowej Małopolski 
jest dość częste: ziszkaw 822, doszycz 822, wsczasz 841, poszagu 1039, szymy, szyny 
1046 i inne, niemniej jednak większą specyfi kę w tych dokumentach ma sokanie – 
26 razy w stosunku do 38, kiedy głoska š oddana jest za pomocą znaków ss, sz, ssz, 
sch, co stanowi 41%. Roty sandomierskie dostarczają następujących przykładów na 
sokanie: sled (szedł) 716, scodo (szkoda, choć to wyraz zapożyczony) dwukrotnie 
716 i 754, vysledl(s) 746, plascz 791 (x 2), secznacze 857, gescze 859, sesczinaczcze 
886, Brzesczany 895 i kolejne. Dane z tych dokumentów każą też zwrócić uwagę na 
żetacyzm (paralelnie do szadzenia) i zetacyzm (równolegle z sokaniem). Żetacyzm 
stanowi 18% zapisów (dźwięk z oddany za pomocą dwuznaków ss i sz – 18 x wobec 
znaków z i s – 82 x), widoczny w przykładach oczissną 1056, wiwoszl 675, szadal 
734, sz raku 753, szlodzeyssztwem 776, szaranczil 867, oczsyszny 876, kaszal 1048 
itp. Zetacyzm zaś to aż 69,7% przykładów: głoska ž oddana została 53 razy za pomo-
cą dwu- i trójznaków sz, ssz i sch, a aż 122 razy za pomocą liter z i s, jak chociażby 
w przykładach ize 406, eze 668, 672, 675, pozitka 750, polozil 782, yze 841, 844 itd. 

Tego typu mieszająca, nieopozycyjna wymowa objęła również głoski ś, ź oraz ca-
kanie i czadzenie, choć neutralność dwuznaku cz dla głosek č, ć i c każe dość ostroż-
nie podchodzić do przykładów tego typu. Warto jednak choćby przytoczyć nastę-
pujące przykłady wymowy nieopozycyjnej o dość szerokim zakresie: prossyl 1055, 
wneszono 1085, vcinu 716, szø 776, wszal 822, wnessono 831, dweszcze 831, lyszy 
844, wsząc 847, dzeszanczora 847, czterdzeszczy 849, Bogussem 851, dzelnicze 852, 
Doroczyny, szeshnacze 854, Wiszni 865, wsząl 865, lesze 1041, czassz 1054, ziwocze 
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866, wesz 866, szesstrą 876, liscze 885, ossadl 903, straczyla 906, ssze 907, sse, laszu 
1048, oczczu 1014, podleszną 1014, szą 1023, kandiszmi 1033, ssesch (sześć) 1035, 
wszans (wziąć) 1037, oszmy 1038. 

Należy i tutaj podkreślić wielofunkcyjność poszczególnych znaków, np. znak s 
= dźwięki s, z 226 x obok s = š, ž 53 x czy sz = s, z 27 x obok sz = š, ž 66 x itd. 

Roty chęcińskie (1421–1489)

Tabela 77. Sposób oznaczania głosek s, š, ś, z, ž, ź w rotach z wydania Chęc – koncepcja 
S. Rosponda 

Znaki s ss sz ssz sch z zh
Dźwięki

s 51 3  4 1 1 – –
š  2 1 14 1 5 – –
z 12 –  5 – – 21 –
ž – – 13 5 – 14 –

W rotach chęcińskich (por. tabela 77) pojawia się pisownia nieopozycyjna. Naj-
większy procent stanowi zetacyzm, bo aż 43,8% zapisów głoski ž za pomocą liter s + z 
(14 x) wobec 18 znaków sz + ssz + sch. Dość intensywne w tych dokumentach jest 
również szadzenie – 15% (s = sz + ss + sch + ssz 9 x; s = s 51), natomiast stosunkowo 
rzadko pojawia się sokanie – 8,7%, zatem pisarze starali się dość skrupulatnie wyróż-
niać głoskę š za pomocą znaków ss + sz + ssz + sch = w sumie 21 x wobec zaledwie 
dwóch przykładów sokających: plascza 26, staskem 2. Paralelnie do szadzenia w tych 
rotach pojawia się żetacyzm, a stanowi 13,2% zapisów dla dźwięku z za pomocą sz + ss 
(5 x) wobec 33 znaków z + s dla tej głoski. Odpowiednie przykłady:
zetacyzm  –  zalowal 2, eze 11, 29, 30, zalowal 12, 16, 17, 27, zywe 24, vzytku 25, 

loza 30, pomozy 30, zony 33;
żetacyzm  –  sze 2, przesz 27, szapowecz 31;
szadzenie  –  sstassek 2, sswe 2, dosszicz 5, szwe 6, sz 7, szamopant 9, lyasz 21.

Roty radomskie (1410–1432)

Tabela 78. Sposób oznaczania głosek s, š, ś, z, ž, ź w rotach z wydania Rad – koncepcja 
S. Rosponda 

Znaki s ss sz ssz sch z zh
Dźwięki

s 112 5 11 2 –  2 –
š  27 7  7 1 7 – –
z  20 – 13 – – 41 –
ž  19 5 39 2 4 36 –
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W tych dokumentach (por. tabela 78) szczególną uwagę zwracają sokanie jako 
bardzo intensywne, produktywne grafi cznie, bo obejmujące 55% zapisów dla głoski 
š (š = s + z 27 x wobec š = ss + sz + ssz + sch 22 x) i zetacyzm – 52,4% (ž = s + z
55 x wobec ž = ss + sz + ssz + sch 50 x). Dowodem na to są następujące przykłady: 
pomosi, krzis 3, krzis 4, scriz 6, pozitko 9, wisledl 11, wysledl 18, polosil 20, plascz 
22, visedl 24, yze 29, kosuch 31, yze 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 
47–53, blysszy 34, gense 36, eze 43, wdzersen 41, dzyrsal 43, dzirsal 43, yescze 46, 
gescz 47, dzirsene 50, sczepanowa 53 itd. Pisarze okręgu radomskiego zatem mieli 
trudności z szeregiem Š – Ž. Szadzenie pojawiło się w 13,8%, zaś żetacyzm 17,6% 
– wiwoszl, woszl 4, posswe 9, szraku 13, czasz 26, doszycz 28, zapyssu 52 itd. Na-
leży dodać, że ten typ nieopozycyjnej pisowni objął również inne głoski, jak c, ć, č 
(cakanie) i ś, czego dowodem są następujące zapisy: casw 11, wszal 28, czso 30, 
sse 44, possal 50, Szvinanywa 54, szemskyego 54, wszanl 68, oszm 68, dzeszand 70, 
Szmichna 74, ssmerczy 82, tysacz 88, zaplaczene 51, trzeczy 52 itd. Trzeba zatem ten 
typ pisowni w rotach radomskich uznać za wyraźny przejaw mazurzenia. Istotny jest 
również fakt użycia nowych, kombinowanych znaków ssz czy sch dla oznaczenia 
głosek s i ž, do tej pory zaś zarezerwowanych wyraźnie w języku polskim, czeskim 
czy niemieckim dla š. Roty radomskie notują natomiast przykłady: lasszu 60, thsszo 
72, Jssze 77, ysche 88, 90, besszy 57. 

Obraz porównawczy dla poszczególnych obszarów Małopolski północnej przed-
stawia tabela 79.

Tabela 79. Mazurzenie w rotach Małopolski północnej – zestawienie zbiorcze

Małopolska północna
Zjawisko

Obszar sokanie szadzenie zetacyzm żetacyzm

sandomierski 41% 15,3% 69,7%  18%
chęciński  8,7%  15% 43,8% 13,2%
radomski 55% 13,8% 52,4% 17,6%

Jak widać, bardzo silny jest na tych obszarach zetacyzm obok równie intensyw-
nego na obszarze sandomierskim i radomskim sokania. Największe wahania szeregu 
Š – Ž pojawiły się właśnie w rotach sandomierskich i radomskich obok nieco rzad-
szych w rotach chęcińskich. Dość jasny obraz zjawiska mazurzenia na obszarze całej 
Małopolski daje porównanie tych danych z wynikami dla Małopolski środkowej, 
czyli w przeważającej części okręgu krakowskiego. 
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Roty Małopolski środkowej (krakowskie) – zestawienie zbiorcze

Tabela 80. Produktywność poszczególnych znaków dla głosek s, š, ś, z, ž, ź w rotach Małopolski 
środkowej 

Znaki s ss sz ssz sch z zh Inne
Dźwięki

s 508 70 9 3 3  11 – ∫ 19
∫z 2
∫s 2
z∫ 1

š 49 17  55 18 97  3 – ∫ 1
∫z 1

z 77 29 12 – – 151 – –
ž 29 10 236  9 – 170 9 ∫z 16

rz 1
zz 1

Roty Małopolski północnej – zestawienie zbiorcze

Tabela 81. Produktywność poszczególnych znaków dla głosek s, š, ś, z, ž, ź w rotach Małopolski 
północnej

Znaki s ss sz ssz sch z Inne
Dźwięki

s 346 20  25 4  1  2 sss 1
š  55 17  39 7 18 – zs 1
z  75  1  35 – – 101
ž  46  5 100 9  7 145

I bardziej czytelny obraz (tabela 82). 

Tabela 82. Mazurzenie w małopolskich rotach sądowych – zestawienie zbiorcze

Zjawisko
Obszar sokanie szadzenie zetacyzm żetacyzm

Małopolska środkowa 22% 14,1% 43% 15,2%
Małopolska północna 40,1% 13,2% 61,2% 17%

Dane zawarte w tabelach 80, 81, 82 potwierdzają wnioski W. Węglarza, który 
twierdził, że w piśmienniczym ośrodku krakowskim unikano mazurzenia, gdyż opo-
zycja s – š w tych dokumentach przedstawia się procentowo podobnie, jak w wielko-
polskich rotach sądowych. Pisarze natomiast rot peryferyjnych, tj. sandomierskich, 
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radomskich i chęcińskich mieszali szeregi S – Š – Ś486. O ile szadzenie i zetacyzm 
to zjawiska paralelne w rotach Małopolski środkowej i północnej, o tyle sokanie 
i zetacyzm cechują się znacznie większym zintensyfi kowaniem w rotach – w ujęciu 
W. Węglarza – peryferyjnych. 

Wnioski z analizy małopolskich rot sądowych, prowadzonej dwiema drogami 
– metodą wyznaczoną przez W. Taszyckiego i zgodnie z koncepcją S. Rosponda – 
przynoszą porównywalne wnioski, których – w związku z powyższym – w tym miej-
scu już nie powtarzam. 

4.2.4. Struktura i ewolucja wybranych grup spółgłoskowych

Pierwsza część niniejszego rozdziału poświęcona zostanie strukturze grup spółgłos-
kowych, ewolucją wybranych natomiast zajmę się w drugiej części rozważań. 

4.2.4.1. Struktura grup spółgłoskowych

W języku prasłowiańskim było stosunkowo niewiele grup spółgłoskowych, notowa-
nych w nagłosie i śródgłosie wyrazów. W wygłosie nie pojawiały się natomiast grupy 
spółgłoskowe zgodnie z zasadą otwartości sylab, co z kolei zapewniały jery. Obli-
czono, iż w języku staro-cerkiewno-słowiańskim występowały w nagłosie 52 grupy 
spółgłoskowe, w śródgłosie ich liczba była zbliżona, bo około 50. Były to połączenia 
dwu- i trójspółgłoskowe, grupy czterospółgłoskowe natomiast mogły występować 
jedynie w śródgłosie na pograniczu przedrostków, np. ot-, raz-, iz-, były to jednak za-
tem grupy wtórne. Zmiany ilościowe i jakościowe grup spółgłoskowych (a więc do-
tyczące ich struktury, typów połączeń ze względu na rodzaj łączących się spółgłosek 
oraz ich liczbę) spowodowane zostały kilkoma czynnikami. Za najważniejszy należy 
uznać zanik jerów słabych, w wyniku którego powstały nowe, rozbudowane nieraz 
grupy spółgłoskowe oraz sylaby zamknięte. Jeżeli te pojawiały się w śródgłosie i wy-
głosie wyrazów, także – choć rzadziej – w nagłosie, często dochodziło do uproszczeń 
grup spółgłoskowych. Innymi czynnikami motywującymi powstanie nowych grup 
spółgłoskowych były metateza głosek płynnych, rozwój sonantów w połączenia sa-
mogłoska + spółgłoska lub odwrotnie oraz redukcja nieakcentowanych samogłosek 
i wtórne wyrównania analogiczne. Pamiętać również należy o tym, że zasób samych 
fonemów spółgłoskowych w polszczyźnie się zwiększył, co musiało mieć również 
wpływ na strukturę grup spółgłoskowych. 

Te wszystkie czynniki spowodowały, że zasób grup spółgłoskowych w polszczyź-
nie znacznie się zwiększył. B. Dunaj, który stworzył inwentarz grup spółgłoskowych 
dla polszczyzny XII i XIII wieku, obliczył, iż:

–  liczba połączeń nagłosowych dwuspółgłoskowych wzrosła dwukrotnie w sto-
sunku do stanu znanego z scs (w scs 44 grupy, w polszczyźnie XII i XIII wieku 
dwukrotnie więcej);

486 Por. W. Węglarz, Przyczynek do historii mazurzenia w języku polskim, „Sprawozdania z Posie-
dzeń PAU”, 1933, t. XXXVIII, nr 5, s. 19–21. 
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–  liczba połączeń dwuspółgłoskowych śródgłosowych zwiększyła się z 40 w ję-
zyku scs do 160 (czterokrotny wzrost);

–  pojawiły się nowe, choć rzadsze, grupy wygłosowe, a ich zasób wykazuje 
wyraźne zróżnicowanie dialektyczne;

–  liczba połączeń nagłosowych trójspółgłoskowych wzrosła z 6 w języku scs do 
23 w polszczyźnie;

–  połączenia śródgłosowe trójspółgłoskowe reprezentowały 17 typów realizo-
wanych w przeszło 80 grupach;

–  wygłosowe grupy trójspółgłoskowe były nieliczne;
–  pojawiły się nowe, choć jeszcze nieliczne grupy cztero- (i więcej) spółgłosko-

we: w nagłosie 7, śródgłosie 9 oraz w wygłosie 3487. 

Zadaniem tej części rozdziału poświęconego grupom spółgłoskowym jest przed-
stawienie inwentarza grup spółgłoskowych występujących w małopolskich rotach 
sądowych, na podstawie ustalonego przez Z. Stiebera systemu spółgłoskowego, 
trwającego od XIII do XVI wieku488, a składającego się z 33 fonemów: p, p’, b, b’, t, 
d, k, g, c, ʒ, č, ǯ, ć, ʒ́, f, f ’, v, v’, s, ś, z, ź, š, ž, ř, x, m, m’, n, ń, r, l, l’, j.
Spółgłoski te podzielono na trzy podstawowe klasy:
Z – zwarte
S – szczelinowe 
P – półotwarte + ř, v, v’,
z tych zaś wyróżniono następujące połączenia, najpierw dla grup dwugłoskowych:

1.  Nagłos
a)  zwarta  +  półotwarta  Z + P
b)  półotwarta   +  zwarta   P + Z
c)  szczelinowa  +  półotwarta  S + P
d)  półotwarta  +  szczelinowa  P + S
e)  szczelinowa  +  zwarta  S + Z
f)  zwarta  +  szczelinowa  Z + S
g)  półotwarta  +  półotwarta  P + P 
h)  zwarta  +  zwarta  Z + Z
i)  szczelinowa  +  szczelinowa  S + S

2.  Śródgłos
 Jak wyżej.
3.  Wygłos
 Jak wyżej. 
Granicę morfemu – zgodnie ze sposobem oznaczania przyjętym przez B. Dunaja 

– zasygnalizowano znakiem /, ujętym w nawias wówczas, gdy grupy się powtarzały 
i nie przebiegała przez nie granica morfologiczna. 

487 Por. B. Dunaj, Język polski najstarszej doby piśmiennej..., s. 128–132. 
488 Por. Z. Stieber, Rozwój fonologiczny..., s. 64. 



198 Właściwości fonetyczne małopolskich rot sądowych

Grupy dwuspółgłoskowe w nagłosie
Wśród grup dwuspółgłoskowych w nagłosie w małopolskich rotach sądowych wy-
raźnie dominuje typ 1. zgodnie z przyjętym powyżej schematem, zatem połączenia 
zwarta + półotwarta Z + P. Typ ten obejmuje największą liczbę grup, które podaję 
zgodnie z częstotliwością występowania w rotach, tj. od grup najczęstszych do naj-
rzadszych (w nawiasie podaję liczbę poświadczeń w rotach). 

Połączenie Z + P w nagłosie dotyczy następujących grup dwuspółgłoskowych: 
pr (194), gř (139), př (116), tř (82), dv (57), gr (40), km’ (35), gv (28), br (24), kr 
(23), kř (23), dr (21), kl (17), dv’ (17), čł (16), pł (15), dł (9), dř (8), gł (6), pl (6), bř 
(5), bl (4), kł (4), tv (3), dń (2), ćv (2), tr (1), kt (1), dl (1), čr (1), čv (1), ćv’ (1) – łącz-
nie 32 grupy. B. Dunaj podaje ich 37. W małopolskich rotach sądowych nie pojawiły 
się więc: bł, gl, čř, bń, pń, gń, kń, ćm’, ʒ́v’, kv, kv’ (s/j – zaliczono do szczelinowych 
w połączeniu z półotwartą), co wynika z odmienności materiału. Małopolskie roty 
sądowe wykazały natomiast występowanie następujących grup, nierejestrowanych 
w źródłach wcześniejszych przez B. Dunaja: čr, ćv, čv oraz ćv’. Dla przejrzystości 
obrazu dane dla Małopolski środkowej i północnej podaję w tabeli 83.

Zdecydowanie najczęściej w małopolskich rotach sądowych wystąpiła grupa pr. 
Istotny w przypadku tej grupy jest fakt, że powtórzyła się wiele razy w wyrazie pra-
wie, a ten przecież stanowił stały człon przysięgi: Jako prawie wiemy i świadczymy. 
Dużą częstotliwością charakteryzują się ponadto zbitki gř i př. Podkreślić jednocześ-
nie należy, że 6 grup spółgłoskowych ma poświadczenia jednostkowe, a wśród nich 
tr, kt, dl, čr, čv, ćv’, dla 16 natomiast w sumie liczba poświadczeń jest niższa niż 10 
– oprócz wymienionych jednostkowych dł (9), dř (8), gł (6), pl (6), bř (5), bl (4), kł 
(4), tv (3), dń (2), ćv (2). 

Połączenie szczelinowa + półotwarta S + P obejmuje następujące grupy głosek: 
sł (21), śm’ (13), vr (12), zł (12), vł (9), vń (6), xr (4), śm (4), vl (3), zn (3), śř (3), fr 
(3), vř (2), śl (2), xl (2), sm (2), zj (2), šr (2), vń (2), sř (2), zř (1), sj (1), xř (1), šł (1) 
– łącznie 24 grupy. 

Połączenie półotwarta + szczelinowa P + S to zaledwie jeden przykład dla grupy 
rv z roty radomskiej (nr 49), mianowicie rwaly. 

Typ połączeń spółgłoskowych szczelinowa + zwarta S + Z dotyczy następujących 
grup: st (78), šk (27), sk (20), šč (18), xć (9), sp (9), zb (6), sč (3), sʒ́ (2), śt (2), vk (2), 
tk (1), vt (1), śp’ (1), sp’ (1) – łącznie 16 grup. 

Grupy spółgłoskowe, z których pierwsza jest spółgłoską zwartą, druga – szcze-
linową (typ Z + S), pojawiają się w rotach w następujących zestawieniach: čs (33), 
kś (18), ts (3), cs (2), ps (2), pš (1) – łącznie 6 grup. Tu jednak należy zaznaczyć, 
że – za B. Dunajem489 – grupy spółgłosek zwartych w połączeniu ze szczelinową 
v i v’ umieszczono w pierwszym typie połączeń spółgłoskowych, mianowicie Z + P. 
Jeżeliby jednak grupy te umieścić w typie Z + S, liczba tych połączeń wzrasta z 6 do 
13 – dv (57), gv (28), dv’ (17), tv (3), ćv (2), čv (1), ćv’ (1). 

Połączenie półotwarta + półotwarta P + P obejmuje następujące grupy głosek: mł 
(8), mr (3), ml (2), mń (1) – łącznie 4 grupy. 

489 Por. B. Dunaj, Język polski najstarszej doby piśmiennej..., s. 129. 
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Tabela 83. Grupy spółgłoskowe w nagłosie w rotach Małopolski środkowej i północnej

Grupa Liczba poświadczeń w rotach 
Małopolski środkowej

Liczba poświadczeń w rotach 
Małopolski północnej

Łączna liczba poświadczeń 
w rotach

pr 152 42 194
gř  68 71 139
př  87 29 116
tř  41 41  82
dv  21 36  57
gr  17 23  40
km’  20 15  35
gv  19  9  28
br  11 13  24
kr  14  9  23
kř  16  7  23
dr  12  9  21
kl  15  2  17
dv’  6 11  17
čł  7  9  16
pł  2 13  15
dł  7  2  9
dř  4  4  8
gł  4  2  6
pl  4  2  6
bř  2  3  5
bl  1  4  5
kł  3  1  4
tv  0  3  3
tr  1  0  1
dń  1  1  2
ćv  2  0  2
kt  1  0  1
dl  1  0  1
čr  0  1  1
čv  1  0  1
ćv’  0  1  1

Typ połączeń spółgłoskowych zwarta + zwarta Z + Z dotyczy następujących 
grup: gʒ́ (15), gd (5), čt (18), kt (15), ćt (4), pč (4), kd (3), tč (2), čt’ (1), kʒ́ (1), čć 
(1) – łącznie 11 grup. 

Zestawienie głosek szczelinowych – typ S + S – wyróżniono w małopolskich 
rotach sądowych na podstawie takich grup spółgłoskowych, jak śv’ (198), sv (99), 
vź (78), vš (10), ww’ (13), vś (3), zv (1), šv (1) – łącznie 8 grup. Popularność i pro-
duktywność grupy śv’ tłumaczy się – podobnie jak pr – wyrazem świadczyć w jego 
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różnych formach fl eksyjnych, stanowiącym obowiązkowy element formuły przysię-
gi sądowej. 

Małopolskie roty sądowe nie dostarczają natomiast żadnego przykładu dla połą-
czenia półotwarta + zwarta (typ P + Z). 

Łączna liczba nagłosowych grup dwuspółgłoskowych w małopolskich rotach są-
dowych wynosi 102, co oznacza znaczny ich wzrost nie tylko w stosunku do języ-
ka scs (44 grupy), lecz także najwcześniejszej doby piśmiennej polszczyzny, tj. XII 
i XIII wieku (około dwukrotnie więcej od scs). Reprezentację liczebną dla poszcze-
gólnych typów połączeń przedstawia tabela 84.

Tabela 84. Liczba grup spółgłoskowych danego typu w nagłosie wyrazów w rotach Małopolski 
środkowej

Typ połączenia Liczba grup
Z + P 32
S + P 24
S + Z 16
Z + Z 11
S + S  8
Z + S  6
P + P  4
P + S  1
P + Z  0
Suma: 102 grupy

Najliczniej reprezentowane są te grupy, które występowały już w języku scs, za-
tem typy Z + P i S + P, najrzadziej natomiast wystąpił typ P + S (zaledwie jedna 
grupa i jeden przykład), a P + Z nie pojawił się w ogóle. Zaznaczyć również należy, 
że w stosunku do języka scs i polszczyzny przedpiśmiennej nastąpił wzrost typów 
połączeń spółgłoskowych w nagłosie. Scs znał grupy: Z + P, S + P, S + Z oraz P + P, 
małopolskie roty sądowe natomiast poświadczają ponadto Z + Z, S + S, Z + S, P + S 
i P + Z. Najczęstsze grupy to: śv’ – 198 poświadczeń, pr – 194, gř – 139, př 116, sv 
– 99, tř – 82, st – 78 i vź – 78. 

Grupy dwuspółgłoskowe w śródgłosie
– Typ Z + P490: dł (44), br (37), dn (36), pł (19), tr (19), dl (14), bń (12), kł (11), 

pr (9), cń (7), pn (7), gr (6), tř (6), ʒm’ (5), ćm’ (4), př (4), dń (4), ćn (4), ʒ́m’ 
(3), čn (3), kr (3), bl (3), dr (2), cł (2), gń (2), bn (2), pń (2), bł (2), kř (2), ćń 
(1), gn (1), bj (1), pl (1), kń (1), d/j (1), čl (1), cm’ (1), kn (1), tl (1), tn (1), dř 
(1), tń (1), gł (1), bř (1) – łącznie 44 grupy. 

– Typ P + Z: nc (28), łt (27), rć (22), rk (14), rg (12), rt (10), rʒ́ (8), nk (8), nd 
(8), nt (7), jt (5), lc (4), lč (4), mk (4), łk (3), lk (3), lb (3), łć (3), nk’ (2), lb (1), 

490 Kolejność według częstotliwości pojawiania się w rotach.
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nʒ (2), lg’ (2), nć (2), ng (2), rb (2), jč (2), rč (2), łk’ (1), řk (1), řb’ (1), rd (1), 
rg’ (1), mʒ́ (1), jć (1), rt’ (1), mb (1), mć (1), lt (1), rc (1) – łącznie 39 grup.

– Typ S + P: sł (62), vn (39), xn (27), vř (24), vń (16), źń (13), śm (11), xń (11), 
šł (9), žn (7), źl (7), śm’ (7), zn (6), sn (4), žń (4), vł (3), šl (2), śl (2), xm’ (2), 
źm’ (2), vl (1), fr (1), šm (1), śń (1), xr (1) – łącznie 25 grup.

– Typ P + S: rž (77), rv (7), řv (7), n/ž (5), nv (3), rv’ (3), nš (2), m/ž (2), łž (2), 
řx (2), rš (2), lv (1), lv’ (1) – łącznie 13 grup.

– Typ S + Z: st (98), ść (82), šk (34), sp (22), sk (22), šč (21), śk (15), źʒ́ (5), šk’ (4), 
sk’ (3), zʒ́ (3), zb’ (3), ž/t (3), xc (2), vč (2), sd/zd (1), xć (1), xt (1), žg (1), vt (1), 
śl (1), žb (1), zb (1), zd (1), sb (1), xʒ́ (1), vc (1), sg (1), vk (1) – łącznie 29 grup.

– Typ Z + S: bv’ (4), dv (3), bx (2), ʒ́v’ (1), čs (1), pś (1), cs (1), bš (1), ds (1), dv’ 
(1), tv (1), ks (1), cv’ (1) – łącznie 13 grup.

– Typ P + P: lń (18), łń (12), jm’ (7), rn (6), nn (6), ln (5), mn (3), jn (2), nń (2), rł 
(2), jm (2), mr (2), łn (2), rń (2), řm’ (1), rm (1), řń (1), ml (1), mń (1) – łącznie 
19 grup.

– Typ Z + Z: dč, tč491, tk (30), gd (25), ćć (20), tk’ (17), čk (14), ćc (11), bk (10), 
ćk (8), dk (7), bk (5), ćč (5), pt (4), kd (3), dc (3), dd (3), bč (2), ck (2), d/b (2), 
pk (2), dk’ (2), ćʒ́ (2), č/b (2), kč (1), ʒk’ (1), čk’ (1), tc (1), ck’ (1), gd’ (1), ʒk 
(1), bk’ (1), ʒc (1) – łącznie 33 grupy.

– Typ S + S: zv (29), vš (6), vs (4), śv (3), žš (3), xv (3), šš (2), sv (2), x/ž (2), vz 
(1) – łącznie 10 grup. 

Łączna liczba grup dwuspółgłoskowych w śródgłosie w małopolskich rotach 
sądowych wyniosła 225, nastąpił zatem ich znaczny wzrost w stosunku do języka 
scs (około 40 grup) i wzrost ten jest zdecydowanie wyraźniejszy niż w nagłosie. 
W śródgłosie ponadto pojawiły się wszystkie typy połączeń nagłosowych, a dodatko-
wo jeszcze typ P + Z, i to w dużej reprezentacji 39 grup. Reprezentację liczebną dla 
poszczególnych typów połączeń przedstawia tabela 85. 

Tabela 85. Liczba grup spółgłoskowych danego typu w śródgłosie wyrazów w rotach Małopolski 
środkowej

Typ połączenia Liczba grup
Z + P 44
P + Z 39
Z + Z 33
S + Z 29
S + P 25
P + P 19
P + S 13
Z + S 13
S + S 10

Suma: 225 grup

491 Dane liczbowe dla tych grup w rozdziale poświęconym realizacji dźwięcznych przed bez-
dźwięcznymi.
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Najliczniej reprezentowane są typy Z + P i P + Z, najrzadziej natomiast wystąpił 
typ S + S. Najbardziej produktywne grupy natomiast to: dč, st – 98 poświadczeń, 
ść – 82, rž – 77, sł 62, dł – 44, br – 37, dn – 36 i šk – 34, tk – 30. Zaznaczyć należy, 
że w przypadku grup dč i rž rzecz dotyczy w zasadzie dwóch leksemów: świadczyć 
i dzierżyć. 

Wśród 225 połączeń aż 73 jest poświadczonych jednostkowymi zapisami, 101 ma 
od 2 do 10 wystąpień, powyżej 10 natomiast przykładów wynotowano dla 51 grup 
spółgłoskowych i są to: dł, br, dn, pł, tr, dl, bń, kł, nc, łt, rć, rk, rg, sł, vn, xn, vř, vń, 
źń, śm, xń, rž, st, ść, šk, sp, sk, šč, śk, lń, łń, dč, tč, tk, gd, ćć, tk’, čk, ćc, zv. 

Na podstawie małopolskich rot sądowych można także wskazać grupy, które po-
jawiły się w rotach po roku 1440. Są to: 

Typ Z + P: dń, kr, bn, pń, cń, pl, kń, čn, d/j, čl, cm’
Typ P + Z: rč, rʒ́, nc, řb’, lk, nk’, rd
Typ S + P: zn, vl, xm’, śm’, fr, šm
Typ P + S: řx, lv
Typ S + Z: xt, zb’, źʒ́
Typ Z + S: bš
Typ P + P: nn, mn, rm, řń. 

Grupy dwuspółgłoskowe w wygłosie
Reprezentacja grup spółgłoskowych w wygłosie jest znacznie mniej liczna niż w śród-
głosie. Ponadto, o ile zasadniczo każda grupa wygłosowa mogła się pojawić w śródgło-
sie, o tyle nie każda śródgłosowa mogła się znaleźć w pozycji wygłosowej, co wynika 
również ze specyfi ki materiału, jakim są roty przysiąg sądowych. 

W wygłosie pojawiły się niemal wszystkie typy połączeń spółgłoskowych. Nie 
wynotowano jedynie w wygłosie grupy S + S, zatem realizacji dwóch spółgłosek 
szczelinowych w bezpośrednim sąsiedztwie. Pozostałe zaś przedstawiają się nastę-
pująco:

Typ Z + P
Ten typ połączeń wygłosowych reprezentowany jest głównie przez grupę dł (30 x), 
oddaną trzykrotnie w postaci bezdźwięcznej tł (3 x), zatem po zajściu procesu utraty 
dźwięczności w wygłosie absolutnym w formach czasu przeszłego wcralth Chęc 7 
(ukradł z błędem grafi cznym – przestawieniem liter), przyschetw Ulan 76 (przyszedł) 
i nyepokratl Stppp2 2849 (nie pokradł). Grupa dł dotyczy właśnie wyłącznie form 
3. os. l. poj. r. męskiego cz. przeszłego czasowników, a wśród nich m.in. lekse-
mów: przyszedł Hube 71, Ulan 76, Stppp2 2863, ukradł Perz/KarI 19, wiódł Stppp8 
9486, Stppp2 3212, wyszedł Stppp8 9644, 10157, Ulan 1, 7, 24, Sand 746, Sand 859, 
Sand 1025, Rad 11, 18, 24, 47, 67, kradł Sand 776, ukradł Sand 851, Chęc 7, osiadł 
Sand 903, szedł Sand 907, zaszedł Rad 87, poszedł Rad 79. 
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Połączenie Z + P realizowane jest również przez inne, choć już rzadsze grupy:
tr  w nazwie własnej Piotr (12 x),
dm  w liczebniku sedm (1 x),
kł  w formach czasu przeszłego wlókł (1 x), rzekł (1 x), 
gł  w przykładzie nyeposegł (1 x),
pl  w formie Dopełniacza nazwy miejscowej z Czapl (5 x). 
Liczba grup zatem w typie połączeń spółgłoskowych Z + P wynosi 7, jeśli grupę 

tł potraktować oddzielnie, poświadczona ogółem przez 51 przykładów. 

Typ P + Z
Ten typ obejmuje następujące grupy spółgłosek w wygłosie:

rd  w nazwie osobowej Gotard (2 x),
rć  w wyrazie śmierć (1 x),
lk  w nazwie Falk (1 x),
lc  w formie Dopełniacza nazwy miejscowej Kielc (1 x),
jc  w formie Dopełniacza l. mnogiej rzeczownika zbójce – zbójc (1 x),
rk  w nazwie Hanzelbork (1 x),
rč  w formie parcz (3 x),
řb  w w formie Dopełniacza l. mnogiej rzeczownika wierzby – wirzb (4 x),
nd  w nazwie osobowej Oland (3 x),
łt  w wyrazie pospolitym gwałt (1 x),
jt  w wyrazie pospolitym wójt (1 x).
Liczba grup wynosi łącznie 11, choć reprezentacja ilościowa przykładów jest 

mniej obfi ta niż połączenia Z + P i ma 19 poświadczeń dla grup spółgłoskowych P + Z 
w wygłosie.

Typ S + P
Ten typ połączeń wygłosowych reprezentowany jest głównie przez grupę śm (18 x), 
zatem ruchomą końcówkę osobową czasowników w przykładach, jak następuje: bi-
lesm Hube 7, 12, jakosm Hube 35, Ulan 63, co∫zm Perz/KarI 1, 14, toz∫zm 14, bilism 
22, bil gesm Stppp8 10280, kandism 10376, Ulan 36, yesm 10717, Perz/KarII 10, 
Ulan 47, jakosm Perz/KarII 8, Ulan 27, gesm 29, izesm Stppp2 2969. Grupa śm, 
choć już nie w charakterze końcówki czasowników, pojawia się w formie liczebnika 
ośm (8 x). Połączenie Z + P realizowane jest również przez grupy zł i sł w formach 
3. os. l. poj. r. męskiego cz. przeszłego czasowników wiózł (4 x), wywiózł (2 x), 
niósł (1 x), wniósł (1 x) i znalazł (2 x). Liczba wygłosowych grup spółgłoskowych, 
w których spółgłoska szczelinowa łączy się z półotwartą, wynosi zatem 3; grupy te 
natomiast pojawiły się w 41 przykładach.

Typ P + S
Połączenie P + S ogranicza się również do 3 grup: nš w wyrazie czynsz (3 x), nx 
w przykładzie Wanch (1 x) oraz rš w nazwie Warsz (3 x). Łączna liczba przykładów 
wynosi 7. 
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Typ S + Z
Ten typ połączeń wygłosowych reprezentowany jest dość licznie przez następujące 
grupy:

st  w wyrazach i formach fl eksyjnych wyrazów: czasownik jest (48 x), rzeczow-
nik w Dopełniaczu l. mn. miast (4 x), rzeczownik w Mianowniku list (1 x), 
wlost (2 x), chrust (1 x), nazwa osobowa Bogusth (1 x), 

ść  część (8 x), liczebnik sześć (9 x), wiekuistość (1 x), dawność (2 x) i dość (1 x),
zd  w Dopełniaczu l. mn. bruzd (1 x),
źć  w bezokoliczniku przewieźć (1 x),
šč  w rzeczowniku płaszcz (2 x),
sk  w Dopełniaczu l. mn. desk (1 x).
6 grup zatem reprezentowanych jest przez 81 przykładów. 

Typ Z + S
Małopolskie roty sądowe dają zaledwie jedną grupę spółgłoskową, w której zwarta 
(w tym przypadku c) łączy się ze szczelinową (tu: s) – cs. Rzecz dotyczy ponadto 
jednego tylko leksemu nics (jeszcze przed uproszczeniem grupy 6 przykładów, choć 
forma bez wygłosowego s już się szerzyła). 

Typ P + P
Podobnie zaledwie jedna grupa pojawia się w typie wygłosowych połączeń spółgłos-
kowych P + P, mianowicie rł w formie czasu przeszłego zawarł (1 x). 

Typ Z + Z
Typ ten obejmuje dwie wygłosowe grupy spółgłoskowe:

kt  w wyrazie nikt (4 x)
i
pk  w formie fl eksyjnej z konopk (1 x). 

Typ S + S
Brak poświadczeń w małopolskich rotach sądowych. 

W obrębie wymienionych typów połączeń wygłosowych wynotowano 34 grupy: 
dł, tł, tr, dm, kł, gł, pl, rd, rć, lk, lc, jc, rk, rč, řb, nd, łt, jt, śm, zł, sł, nš, nx, st, ść, 
zd, źć, šč, sk, cs, rł, kt i pk. Wiele z nich jednak potwierdzonych jest jednostkowymi 
zaledwie zapisami – 15 takich połączeń, zatem blisko połowa. Najliczniej natomiast 
reprezentowane są grupy st (57 x), dł (27 x), śm (26 x) i ść (20 x). 

Dla jaśniejszego obrazu dane tego typu umieszczono w tabeli 86.
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Tabela 86. Grupy dwuspółgłoskowe w wygłosie

Grupa Liczba poświadczeń
dł 27
tł  3
tr 12

dm  1
kł  2
gł  1
pl  5
rd  2
rć  1
lk  1
lc  1
jc  1
rk  1
rč  3
řb  4
nd  3
łt  1
jt  1

śm 26
zł  8
sł  2
nš  3
nx  1
st 57
ść 20
sk  1
cs  6
rł  1
kt  4
pk  1
źć  1
šč  2
sk  1

Tylko jedna grupa jeszcze, mianowicie tr, poza wspomnianymi powyżej najlicz-
niejszymi, ma reprezentację poświadczeń powyżej 10. 

Tabela 87 pomoże wskazać częstotliwość występowania różnych typów połączeń 
spółgłosek w wygłosie.
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Tabela 87. Częstotliwość występowania różnych typów połączeń spółgłosek w wygłosie

Typ połączenia Liczba grup
P + Z 11
Z + P  7
S + Z  6
S + P  3
P + S  3
Z + Z  2
P + P  1
Z + S  1
S + S –

Suma: 34 grupy

Najliczniej reprezentowane są typy P + Z i Z + P, nie wystąpił w ogóle natomiast 
typ S + S.

Grupy trójspółgłoskowe w nagłosie
W małopolskich rotach sądowych występuje 12 typów połączeń trójspółgłoskowych 
w nagłosie. Podany poniżej układ uwzględnia liczbę grup w obrębie danego połą-
czenia:

S + Z + P (6 grup)
Z + P + S (4 grupy)
S + S + Z (2 grupy)
P + S + Z (2 grupy)
Z + S + Z (1 grupa)
Z + P + Z (1 grupa)
Z + Z + S (1 grupa)
S + S + P (1 grupa).
Najliczniejszy typ połączenia nagłosowego dla grup składających się z trzech gło-

sek to S + Z + P. W jego obrębie wynotowano 6 grup, a wśród nich: str (13 poświad-
czeń, m.in. strącać, Stradomski, stryjek), stř (9 poświadczeń: Strzelce, Strzelecki, 
Strzeszkowice), skř (1 poświadczenie skrzynia), zdr (1 poświadczenie zdradził), spr 
(5 poświadczeń sprawnie), wreszcie zbr (2 razy nazwa osobowa Zbrożek). W obrębie 
połączenia Z + P + S wystąpiły 4 grupy: krv (5 przykładów dla pochodnych od rze-
czownika krew, np. krwawił, krwawe), krv’ (2 poświadczenia dla form fl eksyjnych 
tego samego rzeczownika: krwią, krwie), drv’ (1 przykład drwy) i z ubezdźwięcznie-
niem d – třv’ (trzwi). Dwie grupy pojawiły się w połączeniu P + S + Z -mść (Mściwój 
x 2) i mšč (Mszczyna). W obrębie pozostałych połączeń wystąpiły pojedyncze już 
tylko grupy trzech głosek: 

Z + S + Z  –  tsč (zgodnie z zapisem w rotach Thsczeneskyego x 2),
Z + P + Z  –  krč (dość częsta grupa w wyrazach pokrewnych np. Krczonów, 

Krczański, Krczon – 7 poświadczeń),
Z + Z + S  –  čtv (cztwartey), 
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S + S + Z  –  vst (wstał),
S + S + P  –  zvł (zgodnie z zapisem w rocie szvlocił).
W języku scs wyróżniono, jak podaje B. Dunaj za Z. Stieberem492, 2 typy połą-

czeń nagłosowych dla grup trójspółgłoskowych, mianowicie S + Z + P i S + P + P. 
Pierwszy typ wystąpił w małopolskich rotach sądowych, i to w najliczniejszej re-
prezentacji, typ drugi natomiast się nie pojawił. Pozostałe zatem połączenia: Z + P 
+ S, Z + S + Z, S + S + Z, P + S + Z, Z + P + Z, P + P + P, Z + Z + S, S + S + P oraz 
Z + Z + P są w polszczyźnie nowe.

Łącznie w obrębie wszystkich połączeń wystąpiło w małopolskich rotach sądo-
wych 19 zbitek trójspółgłoskowych. 

Grupy trójspółgłoskowe w śródgłosie
W małopolskich rotach sądowych wystąpiło 71 śródgłosowych grup trójspółgłosko-
wych. Zdecydowanie najwięcej, bo 36 grup, ma na pierwszym miejscu zbitki spół-
głoskę półotwartą, 20 – zwartą, a 14 – szczelinową. Grupy te reprezentują 18 typów 
połączeń i są to: Z + P + Z (w obrębie tego typu 4 grupy), Z + S + P (4 grupy), Z + S + Z 
(8 grup), Z + S + S (1 grupa), Z + P + P (2 grupy), Z + Z + P (1 grupa), S + S + Z 
(3 grupy), S + Z + P (6 grup), S + Z + Z (3 grupy), S + Z + S (1 grupa), S + P + S 
(1 grupa), P + Z + P (11 grup), P + Z + Z (3 grupy), P + S + P (3 grupy), P + S + Z 
(17 grup), P + P + Z (1 grupa), P + P + P (1 grupa), P + Z + S (1 grupa). Układ poda-
nych połączeń według liczebności grup je reprezentujących przedstawia tabela 88.

W obrębie poszczególnych typów połączeń pojawiają się następujące grupy spół-
głosek: 

Z + P + Z:  dlč (1)493, drk (2), brč (1), krč (1);
Z + S + P:  csł (10), čsł (2), dvm (1), bsł (1);
Z + S + Z:  csk (5), csk’ (9), dst (3), bsk’ (2), tsk (1), tsk’ (1), dsk’ (1), čsk’ (3);
Z + S + S: dvš (2); 
Z + P + P:  dlń (1), brn (1);
Z + Z + P:  čkr (11);
S + S + Z:  vsk (12), vsk’ (46);
S + Z + P: stř (5), stn (8), spr (3), str (8), šgł (1), śćn (2); 
S + Z + Z:  śćʒ́ (3), stk (11), stk’ (1); 
S + Z + S:  stv (2); 
S + P + S:  złž (2);
P + Z + P:  łtř (1), řbn (1), ndř (17), rčm (4), ndr’ (3), rčm’ (2), ndr (2), rtń (2), 

ncl (1), łgl (1);
P + Z + Z:  nck’ (2), jtk (3), jtk’ (1); 
P + Z + S:  rtv (1);
P + S + P:  jsł (3), ršm (2); 
P + S + Z:  jsk’ (1), rść (1), rsk’ (2), ńsk’ (8), lsk (1), nsk (1), nsk’ (3), lžb’ (5), 

msk (1), msk’ (6), lsk (1), msc (1), lsk’ (2), řsk’ (2), mšč (1), rxk (1);

492 Por. B. Dunaj, Język polski najstarszej doby piśmiennej..., s. 131. 
493 W nawiasie podaję liczbę poświadczeń dla danej grupy. 
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P + P + Z:  rnc (1), rnk (2); 
P + P + P:  rmń (1). 

Tabela 88. Grupy trójspółgłoskowe w śródgłosie

Typ połączenia Liczba grup Liczba poświadczeń
dla wszystkich grup

P + S + Z  17 37
P + Z + P  11 34
Z + S + Z 8 25
S + Z + P 6 27
Z + P + Z 4  5
Z + S + P 4 14
S + S + Z 3 58
S + Z + Z 3 15
P + Z + Z 3  6
P + S + P 2  5
Z + P + P 2  2
Z + S + S 1  2
Z + Z + P 1 11
S + Z + S 1  2
S + P + S 1  2
P + P + Z 1  3
P + P + P 1  1
P + Z + S 1  1
Suma: 18 typów połączeń 71 251

Najliczniej reprezentowany w małopolskich rotach sądowych jest typ P + S + Z, 
obejmujący 17 grup trójspółgłoskowych obok P + Z + P liczącego 11 grup. Naj-
częściej natomiast pod względem liczby poświadczeń pojawia się typ S + S + Z, 
zawierający 2 grupy: vsk (12) i vsk’ (46), popularne, zwłaszcza vsk’ w formach de-
klinacyjnych przymiotników zakończonych na -vsk’i, typu Bernawsky Sand 868, 
Mlodzowskyego Sand 885, Byechowsky Sand 901, Przibislawsky Stppp2 2863, Za-
yączkowskego Stppp2 2944 i inne. Żadne z tych połączeń nie wystąpiło w języku 
scs, w którym grupy trójspółgłoskowe w śródgłosie reprezentowały typy S + Z + P 
oraz S + P + P. W polszczyźnie zatem czternasto- i piętnastowiecznej pojawiło się 
16 nowych typów połączeń trzech spółgłosek w śródgłosie. Co ciekawe jednak, o ile 
typ S + Z + P jest dość częsty w małopolskich rotach sądowych, o tyle S + P + P nie 
pojawił się w ogóle. 

Wśród grup z pierwszą i najczęstszą w tej pozycji spółgłoską półotwartą pojawiły 
się następujące typy połączeń: łtř (1), řbn (1), ndř (17), rčm (4), ndr’ (3), rčm’ (2), 
ndr (2), rtń (2), ncl (1), łgl (1), nck’ (2), jtk (3), jtk’ (1), rtv (1), jsł (3), ršm (2), jsk’ 
(1), rść (1), rsk’ (2), ńsk’ (8), lsk (1), nsk (1), nsk’ (3), lžb’ (5), msk (1), msk’ (6), lsk 
(1), msc (1), lsk’ (2), řsk’ (2), mšč (1), rxk (1), rnc (1), rnk (2), rmń (1). Wśród nich 
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najczęściej wystąpiły grupy ndř, ńsk’ i msk’ , jak w przykładach: Andrzeowich Hube 
26, pansky Hube 61, Beganski Stppp8 10157, Bochenske Ulan 22, Beganski Ulan 
24, Ondrzeowy Ulan 50, semskego, semsky Stppp2 2957, szemskyego Rad 54 i inne. 
Pozostałe grupy natomiast mają raczej jednostkowe poświadczenia bądź ich liczba 
nie przekracza 5. Dla przykładu: rčm – carczmi Hube 30, nck’ – sconvenczkego Hube 
37, jtk – Woytkowa Hube 56, rsk’ – Sandomirzki Hube 60, lsk’ – Hal∫ka Perz/KarI 
23, RM – Herszmaszcowi Stppp8 9143, rčm – karczmarzoowy Stppp8 10529, rčm’ – 
karczme Perz/KarII 2, lžb’ – walzboczinu Perz/KarII 28, rtń – quartnicow Ulan 96, 
lsk’ – Grzimalsky Sand 406, łgl – Velglowskego Stppp2 3262 itd. 

Najczęstszymi grupami z pierwszym elementem Z są čkr, csł i csk’, pozostałe 
grupy natomiast dlč (1), drk (2), brč (1), krč (1), čsł (2), dvm (1), bsł (1), csk (5), 
dst (3), bsk’ (2), tsk (1), tsk’ (1), dsk’ (1), čsk’ (3), dvš (2), dlń (1), brn (1) mają 
poświadczenia nieprzekraczające 5 (np. wiedlczi Hube 11, Soleczska Stppp8 9996, 
Wanczskaw Stppp8 10261, Strzeleczski Stppp8 10818, odstompyenyu Perz/KarII 14, 
Modlniczi Ulan 55, wyschedwschy Ulan 59, Czeczkrayouicze Sand 831, Zambrcza 
Sand 1028 i inne). 

Najwięcej grup z liczbą poświadczeń powyżej 5 pojawia się w połączeniach 
z pierwszą spółgłoską szczelinową w zbitce. Te najpopularniejsze grupy to vsk’ i vsk, 
także stn, str i stk. Co ciekawe, grup ze spółgłoską szczelinową jako pierwszą jest 
najmniej, ale to one jednak są najpopularniejsze. 

Grupy trójspółgłoskowe w wygłosie
Grupy trójspółgłoskowe w wygłosie poświadczone są zaledwie kilkoma przykładami 
z rot północnomałopolskich: nostrz Sand 739, Wądolowscz Chęc 27 i zapis niepewny 
okriscl Rad 14, zatem zdř, všč i grupa niepewna skł (?). 

Grupy czterospółgłoskowe
Grupy czterospółgłoskowe poświadczone są w małopolskich rotach sądowych nie-
licznymi przykładami, i to tylko w śródgłosie:
rancogemstwa Hube 12, conuenczskich Stppp8 8756, w Charstniczi Stppp8 9489, 
lleczenstwo Stppp8 9735, rakoyemstwo Stppp8 10081, w Charstniczi Ulan 4, lleczen-
stwo Ulan 10, rakoyemstwo Ulan 20, Krczanczski Ulan 46, conuentskey Stppp2 2874, 
rąkogemstwu Stppp2 3267, grupa mstv w tym samym leksemie x 5: Sand 841, 906, 
Rad 22, 29, 61. Wyróżniono zatem następujące grupy czterospółgłoskowe w śród-
głosie:

mstv (9 x)  – P + S + Z + S
ncsk’/ ntsk’ (2 x)  – P + Z + S + Z
rstń (2 x)  – P + S + Z + P
ństv (2 x)  – P + S + Z + S
ńcsk’ (1 x)  – P + Z + S + Z
Istotne jest to, że w każdym przykładzie na pierwszym miejscu w zbitce stoi 

spółgłoska półotwarta, po której następują najczęściej naprzemiennie szczelinowe 
i zwarte lub w kolejności odwrotnej – zwarte i szczelinowe.

W małopolskich rotach sądowych nie wystąpiły grupy pięciospółgłoskowe. 
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4.2.4.2. Ewolucja wybranych grup spółgłoskowych

W poprzedniej części niniejszego rozdziału przedstawiłam strukturę grup spółgłos-
kowych na materiale małopolskich rot sądowych. Zestawiałam m.in. liczebność tych 
grup w stosunku do języka scs, zaznaczając zmiany, jakie dokonały się w ich zasobie 
już w polszczyźnie. Zmiany te dotyczyły jednak nie tylko struktury tychże grup spół-
głoskowych, lecz także ich jakości, a spowodowane były w głównej mierze tenden-
cją do oszczędzania wysiłku artykulacyjnego. Część tych przekształceń przedstawio-
na została już w poprzednich rozdziałach niniejszej pracy, dotyczących asymilacji 
pod względem dźwięczności i miękkości, a także ubezdźwięcznienia i uproszczenia 
w grupie xv. Analizie innych procesów, które zachodziły w obrębie wybranych grup 
spółgłoskowych, poświęcona została niniejsza część pracy. 

Rozwój spółgłosek zwarto-szczelinowych – rzeczowniki typu ociec, zdradźca
Przedmiotem tego podrozdziału jest rozwój grup spółgłosek zwarto-szczelinowych 
w rzeczownikach zawierających prasłowiańskie grupy *-(s)tьc i *-(z)dьc. W mało-
polskich rotach sądowych reprezentują je następujące leksemy:

Hube  – oczczisna 40;
Perz/KarI  – oczczi∫te 2;
Stppp8  – otcza 9774, otczowye 9774, otcza 10310, z othcza 10981;
Perz/KarII  – brak poświadczeń;
Ulan  – otcza 12, otczowye 12, otcza 32, z othcza 55, oczczyszny 76;
Stppp2 – oczczisni 3018;
Sand  –  rzadczi 767, oczczu 855, oczsyszny 876, occzysni 898, z oczcza 

1009, masth 1009, oczczu 1014, oczissną 1056, othczyszną 1085;
Chęc  – oczczystego 32, oczcza 32;
Rad  –  socza 41, chlebogeczczø 65, oczcza 69, oczczu 69, oczcza 82, 

jancza 86.
Za T. Skuliną dane dotyczące rzeczownika ociec, a raczej jego derywatów i form 

w przypadkach zależnych, można ująć w tabeli494 (należy dodać, że symbol -tcz- 
oznacza także -thcz-, zaś -czcz- również -ccz-). Por. tabela 89.

Tabela 89. Formy rzeczownika ociec

Formy nieuproszczone Uproszczone Inne
-tcz- -czcz- -cz-

9
+ 2x forma M. l. poj. otecz

13
+ 10 M. l. poj. oczecz

2 1 x -czs- 

Jak widać zatem, małopolskie roty sądowe mają przewagę form palatalnych, choć 
przewaga ta nie jest bardzo wyraźna. 

494 Por. T. Skulina, Rozwój grup spółgłosek zwarto-szczelinowych w języku polskim, Poznań 1964, 
s. 23. 
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W rotach środkowej Małopolski pojawia się ponadto forma Mianownika licz-
by pojedynczej pogrodzecz z zaznaczeniem palatalności. W rotach z tego obszaru 
pojawia się ogółem 19 form rzeczowników zawierających prasłowiańskie grupy
*-(s)tьc i *-(z)dьc. 7 występuje w postaci Mianownika liczby pojedynczej, z czego 
2 w postaci niepalatalnej, zaś 5 – palatalnej. Przypadki zależne i derywaty stanowią 
12 przykładów, z czego zapis 8 wskazuje na brak palatalności, 4 zaś na palatalność.

W rotach Małopolski północnej, obok derywatów i form fl eksyjnych rzeczownika 
ociec, pojawiły się również leksemy rzadczi i chlebogeczczø. W rotach z tego obsza-
ru pojawia się ogółem 21 form rzeczowników zawierających prasłowiańskie grupy 
*-(s)tьc i *-(z)dьc. 6 występuje w postaci Mianownika liczby pojedynczej, wszystkie 
jako palatalne. Przypadki zależne i derywaty stanowią 15 przykładów, z czego zapis 
2 zaledwie wskazuje na brak palatalności, 11 zaś na palatalność, 2 formy ponadto 
wystąpiły w postaci uproszczonej.

Jak widać zatem, w tym zakresie zachodzi różnica między obszarami Małopolski 
(por. tabela 90). 

Tabela 90. Formy rzeczownika ociec w rotach Małopolski środkowej i północnej

Obszar Formy niepalatalne Formy palatalne Formy uproszczone
Małopolska środkowa 2 M. l. poj. 

8 
52,6%

5 M. l. poj. 
4

47,7%

–

Małopolska północna
2

(9,5%)

6 M. l. poj. 
11

(81%)
2

(9,5%)
Suma: 12 26 2

Na obszarze Małopolski środkowej przewaga form niepalatalnych jest niewiel-
ka, bo wynosi zaledwie 4,9%. Tymczasem roty północnomałopolskie mają zdecy-
dowanie więcej form palatalnych – 81% niż niepalatalnych – 9,5%, ponadto poja-
wiły się w nich formy uproszczone. Dane te potwierdzają wniosek T. Skuliny, który 
w artykule Staropolska oboczność mieśćce // wiestce udowadniał, że nie było okresu 
powszechnej dyspalatalizacji kontynuantów ps. *-(s)tьc i *-(z)dьc. Średniowieczne 
formy oćca, jęćca powstały wtórnie z otca, jętca na skutek analogii do form ociec, 
jęciec itp. Palatalność była konsekwentnie utrzymywana od zaniku jerów, ale zapisy 
wskazujące na dyspalatalność stanowiły przejaw rozwoju gwarowego albo były ma-
nierą grafi czną495. Autor zaznacza, co jest istotne ze względu na badany w niniejszej 
pracy obszar, iż „prawdopodobnie tendencja dyspalatalizacyjna objęła Małopolskę 
i północno-wschodnią część Wielkopolski”496. Wniosek ten należy uściślić na pod-
stawie powyższych obliczeń, że tendencja ta objęła raczej Małopolskę środkową, 
a w północnej zaznaczała się w niewielkim stopniu. Dotyczyła ponadto w przeważa-

495 Por. T. Skulina, Rozwój grup spółgłosek zwarto-szczelinowych w języku polskim, s. 86. 
496 Tamże, s. 87. 
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jącej części rzeczownika ociec, a jak znów podkreślił T. Skulina, dla tego rzeczow-
nika sporadyczne są przykłady na dyspalatalizację, i to w zabytkach wielkopolskich 
w wyniku dążenia do asymilacji głoski ć do następującego, dyspalatalizującego się 
w tym okresie c497. 

J. Łoś analogią również tłumaczy pojawienie się – jak sam nazywa tego typu 
formy – nowotworów językowych typu oćca, niemniej jest to jednak według niego 
analogia do form ze spółgłoskami miękkimi, typu słońce, kolce itd. „Kiedy sufi ks 
*-ьcь łączył się z tematem na -t albo -d, spółgłoska ta po zniknięciu jeru musiała 
stwardnieć przed przedniojęzykowym c”498. 

W małopolskich rotach sądowych ponadto brak przykładów na antycypację mięk-
kości w postaci j, brak zatem formy ojca. Według J. Łosia forma ociec długo się 
utrzymywała ze względu na fakt dużej częstotliwości jej użycia w życiu rodzinnym, 
która nie pozwalała na dalsze przekształcenia. Dlatego też forma ta występuje i dziś 
w języku gwarowym, a w literackim pojawiała się nawet do XVII wieku499. 

Rozwój spółgłosek zwarto-szczelinowych – liczebniki od 11 do 19
Dzisiejsza postać liczebników od 11 do 19 ustala się w wieku XV i na początku XVI. 
W XIV i XV wieku współistniały jeszcze formy jedenaście i jedenaćcie. 

Podczas badania grup spółgłoskowych w tych liczebnikach należy wziąć pod 
uwagę następujące kwestie: językową geografi ę form obocznych typu jedenaście i je-
denaćcie, chronologizację i charakter procesów zmian w obrębie tych form, wreszcie 
genezę form typu jedenaście.

Ten ostatni problem nie został do końca rozstrzygnięty. J. Łoś np. uważa, że poja-
wienie się w tych liczebnikach jednorodnej grupy spółgłoskowej -ćć- jest rezultatem 
procesu fonetycznego, który polega na tym, że jeżeli grupa ść następuje po spółgłosce 
przedniojęzykowej, to zlewa się z nią w jeden dźwięk złożony: dvanatśće > dvanaćće, 
przedniojęzykowa t, pierwsze ć powstało z tś. Formy liczebnikowe na -ćće zostały jed-
nak zastąpione przez formy na -śće, ale one „stanowią fonetyczną kontynuację tamtych 
i nie powstały bezpośrednio z form na -tśće”500. Z. Klemensiewicz najpóźniejszą postać 
liczebników -naśće uznaje za wynik upodobnienia, albo raczej rozpodobnienia. Zjawi-
sko zmiany ćće > śće miało jednak według niego charakter izolowany, bo grupa ćć na 
ogół się utrzymuje, jak np. w formach rozkaźnika chodźcie, idźcie itp. O utrzymaniu 
się tej grupy decyduje morfologiczna lub semantyczna wyrazistość form, w której się 
pojawiała. Brak tej wyrazistości w liczebnikach ułatwiał zmianę fonetyczną, jednak 
przykłady rozpodobnień są znane, np. kto > xto // fto. Z. Klemensiewicz znajduje po-
nadto dodatkowe uzasadnienie zmiany fonetycznej ćće > śće, którym jest znacznie 
większa łatwość wymawianiowa grupy ść niż ćć, poza tym wpływ archaicznej postaci 
nadzieście, wypierającej fonetycznie uzasadnioną formę naćće501. 

497 Tamże. 
498 J. Łoś, dz.cyt., s. 173. 
499 Por. tamże, s. 174. 
500 J. Łoś, dz.cyt., s. 191–192. 
501 Por. Z. Klemensiewicz, Liczebnik główny w polszczyźnie literackiej. Historia formy i składni, 

Warszawa 1930, s. 40 i n. 
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T. Skulina przyjmuje za najbardziej prawdopodobne twierdzenie o dysymilacji jako 
czynniku doprowadzającym do powstania form typu jedenaście. Swoje rozważania 
rozpoczyna jednak od budowy historycznej omawianych form liczebników. Liczeb-
niki od 11 do 19 stanowią bowiem zestawienie liczebników od 1 do 9 z wyrażeniem 
przyimkowym *na desęte, np. *dъva na desęte. Tendencja do redukcji i przekształ-
ceń drugiego członu, charakterystyczna zresztą dla wszystkich języków słowiańskich, 
doprowadziła do pojawienia się form opozycyjnych: pięćnadzieście// pięćnadzieś-
cia. Formy z wygłosowym -a powstały poprzez analogię do liczebnika dwadzieścia. 
W XIV wieku pojawiły się zapisy typu pięćnaćcie, pięćnacie i pięćnaście. Forma 
pięćnaćcie powstała z uproszczenia dawnego pięćnadzieście przez stadium pięćnadź-
ście (w połączeniach afrykata + szczelinowa dochodziło często do uproszczeń, tj. utra-
ty spółgłoski szczelinowej, jak w innych przykładach čso > co), czemu towarzyszyło 
ubezdźwięcznienie dź do ć. Charakter tych zmian oddaje schemat:

pięćnadzieście > pięćnadźście > pięćnaćcie > 
ewentualnie w wyniku dalszego uproszczenia pięćnacie

Dzisiejsze formy typu jedenaście (-naście) są według T. Skuliny najprawdopo-
dobniej wynikiem dysymilacji i ją należy uznać za główny czynnik zmiany ćć > ść 
(a nie kontynuację dawnych jedennadzieście), któremu jednak towarzyszyły czyn-
niki poboczne. Za słusznością tej tezy ma przemawiać przede wszystkim argument 
oparty na chronologii pojawiania się form jedenaście i jedenaćcie. Forma jedenaście 
jest późniejsza niż jedenaćcie, zatem nie może kontynuować formy jedennadzieście. 
Ponadto na obszarze Małopolski i Mazowsza zmiana -naćcie (-nacie) > -naście to 
proces trwający pół wieku, w czasie którego wyszły już zupełnie z użycia formy 
-naćcie. Gdyby formy -naście przejęte zostały z Wielkopolski, jak również przypusz-
czano, wówczas musiałyby zostać w języku jakieś przykłady z grupą -ćć-, tych zaś 
po zakończeniu przejścia ćć > ść w ogóle nie ma, nawet w mniej starannych od kra-
kowskich rotach sandomierskich i radomskich. Ponadto tendencja do przeprowadza-
nia zmian w jednorodnych grupach spółgłoskowych była w polszczyźnie żywa i mia-
ły one charakter asymilatywny (uproszczeń) lub dysymilatywny właśnie. Zmiana
ćć > ść udowodniona została ponadto w innych leksemach, nie tylko w liczebnikach, 
pojawia się również dzisiaj w niektórych gwarach. Te wszystkie argumenty przema-
wiają za słusznością tezy o dysymilacji jako głównym czynniku powstania współ-
czesnych form liczebników -naście. Czynnikowi temu towarzyszyły również, jak już 
wspomniałam, czynniki poboczne, drugorzędne, do których należy zaliczyć m.in. 
wpływ archaicznej postaci -nadzieście, bardziej podobnej do -naście niż -naćcie, po-
nadto wpływ wzoru wielkopolskiego i analogię do liczebników typu dwadzieścia502. 

W rotach pojawiły się następujące formy omawianych liczebników:

502 Por. T. Skulina, Rozwój grup spółgłosek..., s. 93–109. 
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Roty środkowej Małopolski
Hube  –  panczinaczcze 27, polijedneijnaczcze 38, cztirzechnaczcze 57, szes-

czinaczcze 60, osymnijaczcze 64;
Stppp8  – osymnyaczcze 9055, od schesczinacza 9772;
Perz/KarII  – ode dvunaczczye 1;
Ulan  – schesczinaczcze 13, od dwunaczczye 56, sszesnaczsse 95;
Stppp2  –  odwaneczcze, odgednaczcze 3069, zapyącznatcze 3085, cztermanacz-

czoma 3212, ossescznaccze 3247.

Roty północnej Małopolski
Sand  –  pancznache 753, pancznacze 853, dwanacze 854, szeshnacze 854, 

secznacze 857, panczynacze 857, gedennacze 865, panczynaczcze 
878, sesczinaczcze 886, panthynacze 889, panczynacze 893, osmina-
cze 904, dwanaczcze 1069, pøthnacze 1083;

Chęc  – szescznaczcze 18;
Rad  –  pancznache 13, secznacze, panczynacze 32, panczynacze 36, 37, od-

pyanczynacz 41, odpyanczynacze 45, odpanczinaczcze 58, sesczinas-
cze 62, dwanaczcze 64, 66, 89, oszmynathcze 90.

W małopolskich rotach sądowych nie pojawiły się wszystkie interesujące nas li-
czebniki złożone, nie wystąpiły mianowicie trzynaście, siedemnaście i dziewiętna-
ście. Frekwencja pozostałych przedstawia się następująco: jedenaście (3), dwanaście 
(8), czternaście (2), piętnaście (15), szesnaście (11), osiemnaście (4) – w sumie 43 
zapisy. 

Omawiana grupa spółgłoskowa ma 8 postaci grafi cznych: czcz, ccz, cz, czss, tcz, 
ch, scz, thcz. Najczęstsze są zapisy z cz (18 x) i czcz (21 x), choć już w grafi ce 
pojawiają się różnice geografi czne. W rotach pochodzących z obszaru Małopolski 
środkowej dominuje dwuznak czcz (13 x), zaś w rotach północnej Małopolski – cz 
(17 x), wskazujące na uproszczenie omawianej grupy spółgłoskowej. O różnicach 
geografi cznych na obszarze samej Małopolski, a dotyczących liczebników 11–19, 
pisał już T. Skulina, który twierdził, że na obszarze Małopolski środkowej dominuje 
grupa niezredukowana ćć, zaś w rotach północnych zaznacza się wyraźnie przewaga 
form z uproszczeniem ćć do ć503. Wniosek ten potwierdza przeprowadzona analiza 
rot sądowych. Tabela 91 przedstawia sposób oznaczania omawianej grupy spółgłos-
kowej w rotach Małopolski, z dwóch jej obszarów.

W rotach środkowej Małopolski w liczebnikach od 11 do 19 przeważa grupa -ćć-, 
o czym świadczą wszystkie zapisy z czcz, ccz i tcz. Uproszczenie do -c- zanotowano 
zaledwie w jednym przykładzie za pomocą cz, o pojawieniu się zaś grupy -ść- wsku-
tek najprawdopodobniej dysymilacji – zapis czss, zanotowany jednak zaledwie raz, 
podobnie zresztą jak uproszczenie. W rotach Małopolski północnej wyraźnie prze-
waża typ wymowy upraszczającej -ćć- do -ć-, o czym świadczą zapisy cz i ch; grupa 
-ćć- została zachowana w 9 przykładach z czcz i thcz, dysymilacyjna zaś grupa -ść- 

503 Por. T. Skulina, dz.cyt. s. 99. 
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pojawiła się – podobnie jak w środkowym obszarze Małopolski – zaledwie raz. Nale-
ży jednak zwrócić uwagę na wspomniane powyżej uproszczenie grupy -ćć-. Według 
H. Konecznej uproszczenie geminaty, np. -ćć-, nie jest możliwe ze względu na fakt, 
że następuje dwukrotna realizacja spółgłoski zwarto-szczelinowej, przeciwdziałająca 
uproszczeniu. Tezę tę zdaje się potwierdzać fakt, że gdyby doszło do uproszczenia 
grupy -ćć-, nie byłoby wówczas warunków do przeprowadzenia dysymilacji, zatem 
nie powstałaby grupa -ść-, występująca jednak przecież we współczesnej polszczyź-
nie, a pojawiająca się już w mowie ludzi z XV wieku. Należy w związku z powyż-
szym zgodzić się z wątpliwościami badaczy, którzy twierdzą, że zapis -cz- może 
oznaczać grupę -ćć- bądź -ść-, co wykluczałoby z kolei – zgodnie z opinią H. Ko-
necznej – uproszczenie geminaty -ćć-. Jednak w związku z tym rodzi się pytanie – 
dlaczego w stosowaniu zapisów -czcz- lub -cz- zaznacza się wyraźnie różnica geogra-
fi czna i czy w ten sposób nie wskazuje ona na różnicę wymawianiową? Czy wniosek 
o mniejszej staranności rot północnej Małopolski należy uznać za wystarczający, by 
odrzucić tezę o różnicach geografi cznych w realizacji grupy spółgłoskowej w liczeb-
nikach od 11 do 19? A może należy uwzględnić obce wpływy w zapisach tej grupy, 
skoro wskazują na nie oscylacje samogłosek typu dvunaczczye i dvanaczcze? Ponad-
to potwierdza je redukcja wygłosowej samogłoski, jak w przykładzie odpyanczynacz, 
zjawisko substytucyjne, i użycie g w funkcji j, jak w zapisie gedennacze. 

Tabela 91. Oznaczanie grupy spółgłosek zwarto-szczelinowych w liczebnikach od 11 do 19 

Roty środkowej Małopolski Roty północnej Małopolski
czcz – 12
ccz –   1
cz –   1
tcz –   1
czss –   1
ch –
scz –
thcz –

czcz –   8
ccz –
cz – 17
tcz –
czss –
ch –   1
scz –   1
thcz –   1

M. Trawińska, analizując materiał wielkopolskich rot sądowych, uznała, że for-
my typu -naćće i -naće odzwierciedlają raczej skonwencjonalizowaną pisownię niż 
faktyczną wymowę, a drugi typ zapisu jest jedynie wariantem grafi cznym formy 
-naćće, a nie przejawem uproszczenia grupy spółgłoskowej. Jak już zaznaczyłam, 
trudno przyjąć tę teorię w odniesieniu do małopolskich rot sądowych, biorąc pod 
uwagę różnice w tym zakresie między rotami środkowej i północnej Małopolski, 
zatem nieupraszczanie i upraszczanie grupy -ćć, w rotach zapisane bardzo konse-
kwentnie. T. Skulina przyjął zaś teorię o dysymilacji -ćć, z czym znów polemizuje 
M. Trawińska, twierdząc, że odpodobnienie polega na zwiększeniu różnicy między 
sąsiadującymi głoskami, co ma zapobiec zbytniemu uproszczeniu grupy, a w rezulta-
cie jej asemantyczności, w przypadku zaś grupy -ćć- nie ma takiego niebezpieczeń-
stwa. Ponadto na podłożu zredukowanej grupy nie może się dokonać dysymilacja. 
Autorka przychyla się do twierdzenia J. Łosia, iż postać -naśće powstała ze star-
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szej formy -natśće z pominięciem stadium -naćće504. W przypadku małopolskich rot 
sądowych jednak nie można pominąć owego stadium, uwzględniając uproszczenie 
tej grupy, skoro na północnym obszarze Małopolski dominuje zapis wskazujący na 
owo uproszczenie. Jeśli wziąć pod uwagę tezę o niemożliwości wystąpienia procesu 
dysymilacji po uproszczeniu analizowanej grupy, to czy nie można interpretować 
faktu pojawienia się jednak grupy -naśće zamiast uproszczonej -naće na obszarze 
Małopolski północnej wpływem wymowy środkowomałopolskiej, gdzie mogła zajść 
dysymilacja, gdyż tam nie doszło do uproszczenia grupy -naćće? Małopolskie roty 
sądowe dają potwierdzenie wniosków o rozwoju spółgłosek zwarto-szczelinowych 
w liczebnikach od 11 do 19, wysnutych przez T. Skulinę, zatem przyjmujących tezę 
o dysymilacji jako głównym czynniku zmiany. 

Rozwój spółgłosek zwarto-szczelinowych – liczebniki 50, 60, 90
Materiał, na którego podstawie można by omówić rozwój grup spółgłosek zwarto-
-szczelinowych w liczebnikach 50, 60 i 90 jest, niestety, dość ubogi i nie obejmuje 
liczebnika dziewięćdziesiąt (pierwotne zestawienie: devętь na desętь). Pięć razy wy-
stąpił liczebnik sześćdziesiąt (šestь na desętь) i 4 razy – pięćdziesiąt (pętь na desętь): 

Hube  – oth szescidzessanth 37, pyandzessanth 52, szesczdzessant 57;
Perz/KarI  – otpandzidze∫and 11;
Stppp2  – sesczdesanth 3104, sesczdzesanth 3210;
Sand  – seczdzesanth 899, panczdzeszad 1048, pyandzessanth 1090.
Omawiane liczebniki zawierają grupę spółgłoskową -ʒ́ʒ́-, powstałą w wyniku 

udźwięcznienia wstecznego -ćʒ́-, a pierwotnie po zaniku jerów w formach N oraz A.
Powstanie tej grupy spółgłoskowej nie było możliwe w innych przypadkach ze wzglę-
du na fakt, że liczebniki te były traktowane jak zestawienia, których pierwszy człon 
posiadał końcówki fl eksyjne, które rozbijały grupę spółgłoskową, jak w przykładach 
oth szescidzessanth oraz otpandzidze∫and. Ta właśnie fakultatywność grupy, mająca 
podstawę w typie fl eksyjnym, wpłynęła na jej rozwój, tzn. na fakt dość rzadkiego 
przeprowadzania uproszczenia, choć warunki fonetyczne sprzyjały redukcji, tzn. 
trójspółgłoskowa grupa -śćʒ́- w liczebniku sześćdziesiąt i dwuspółgłoskowa -ćʒ́- po 
spółgłosce nosowej w liczebnikach pięćdziesiąt i dziewięćdziesiąt. T. Skulina zauwa-
żył nawet, że liczba uproszczeń spada wraz z upływem czasu, tzn. znacznie zmniejsza 
się w wieku XV w stosunku do XIV, co jest rezultatem – obok wspomnianej fakul-
tatywności grupy (użytkownicy języka mieli świadomość odrębności obu członów 
zestawienia) – również wzrostu umiejętności pisarskiej i świadomego stosowania 
pisowni etymologicznej, zatem wyrazistości etymologii tychże liczebników. W ubo-
gim materiale z małopolskich rot sądowych wystąpiło zaledwie 7 odpowiednich 
form analizowanych liczebników. Formy z uproszczeniem grupy spółgłoskowej to: 
pyandzessanth, pyandzessanth i seczdzesanth, formy zaś zachowujące etymologicz-
ną grupę spółgłoskową: szesczdzessant, sesczdesanth, sesczdzesanth, panczdzeszad, 
zatem uproszczenie grupy spółgłoskowej wystąpiło w trzech przykładach (43%), 
natomiast formy zachowujące grupę w czterech (57%). Zarówno uproszczenie, 

504 Por. M. Trawińska, dz.cyt. s. 134. 
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jak i brak redukcji dotyczą obu grup spółgłoskowych: -śćʒ́- (ewentualna redukcja ś
w wyrazie seczdzesanth) i -ćʒ́- (ewentualna redukcja ć). Utrzymanie grupy jest wy-
nikiem również, obok wyżej wspomnianych czynników, faktu, iż „różnica między 
postacią etymologiczną (·ʒ́ – uwzględniając powszechne prawa fonetyczne polszczy-
zny) a postacią obiegową (ʒ́) jest pod względem akustycznym niewielka”505. 

Rozwój grupy čs – upodobnienie pod względem miejsca artykulacji i uproszczenie 
O asymilacji spółgłosek pod względem miejsca artykulacji pisał już J. Łoś, twierdząc, 
że tego typu zmiana w polszczyźnie miała zawsze charakter postępowy, tj. spółgłos-
ka poprzedzająca upodabniała się do następnej. Najczęstszym zaś przykładem tego 
typu upodobnienia jest asymilacja spółgłosek przedniojęzykowo-zębowych do dzią-
słowych lub odwrotnie, jak zatem w przykładzie zmiany będącej tematem niniejsze-
go podrozdziału: 

čs > cs > i jeszcze w następstwie uproszczenie do c.

Niestety, i to podkreśla autor, na podstawie zabytków staropolskich nie da się jed-
noznacznie odpowiedzieć na pytanie, jak odczytywać zapisy typu: czs czy cs. Pew-
nych danych może jednak dostarczyć chronologia, pewne jest bowiem, że już w wie-
ku XV grupa cs upraszczała się do c poprzez redukcję spółgłoski szczelinowej506. 

O tym samym zjawisku – upodobnieniu dziąsłowych do następujących po nich zę-
bowych – pisał również Z. Stieber, zgadzając się z J. Łosiem co do chronologii owej 
zmiany, która zaszła w ciągu wieku XV, nosiła zatem znamiona procesu, przebiegała 
ewolucyjnie, co każe się domyślać współwystępowania form przed i po upodobnie-
niu oraz form zachowujących spółgłoskę s i już uproszczonych. „Stadium pośred-
nim musiały tu być formy cso, nics”507. Uwagi powyższe potwierdza H. Konecz-
na, dodając, że upodobnienie to objęło wszystkie pozycje w języku staropolskim508. 
S. Rospond przesuwa nieco wstecz chronologię zjawiska asymilacji pod względem 
miejsca artykulacji, twierdząc, że już dla XIV wieku należy przyjąć formy čso albo 
cso, a dla XV już dzisiejsze co509. 

Grupa spółgłoskowa čs pojawia się w małopolskich rotach sądowych w następu-
jących leksemach: co (+ forma z końcówkami czasownikowymi: 55 x), cóż (9 x), nie-
mieckie (1 x), nic (12 x), cokoli (1 x), Sołecka (2 x), Tyniecki (1 x), Czernichowickie 
(2 x), Strzelecki (2 x), Tczeniecki (2 x), Krczański (1 x), Wilkowicka (1 x), bezlicki 
(1 x), Wracki (1 x), Lipnicki (1x) – w sumie 107 zapisów. Reprezentowana jest przez 
13 postaci grafi cznych: cz (25 x), czs (51 x), cs (1 x), c (1 x), cz∫z (1 x), c∫z (1 x), czss 
(3 x), czsz (2 x), ts (3 x), scz (2 x), czsss (1 x), thcz (1 x), thssz (1 x). Postaci te, jak 
widać, charakteryzują się różną frekwencją. Najliczniej reprezentowana jest postać 
czs – 51 razy, co stanowi 55,4% wszystkich zapisów, ponadto cz – 25 razy – 27,2%, 

505 T. Skulina, dz.cyt., s. 121. 
506 J. Łoś, dz.cyt., s. 179–180. 
507 Z. Stieber, Rozwój fonologiczny..., s. 78. 
508 Por. H. Koneczna, dz.cyt., s. 174. 
509 Por. S. Rospond, Gramatyka historyczna..., s. 122. 
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pozostałe zaś warianty grafi czne poświadczone są w co najwyżej trzech zapisach. 
Na zachowanie zębowej s, zatem stan przed uproszczeniem grupy spółgłoskowej, 
wskazuje 66 zapisów (te zawierają litery s – czasem zwielokrotnione, sz, ∫z, ssz) 
– 71,7%, 26 przykładów zaś stanowi podstawę do snucia przypuszczeń na temat 
procesu uproszczania grupy spółgłoskowej – 28,3%. Zapisy te jednakże nie są jedno-
znaczne w interpretacji, tym bardziej że w rotach, w których wydaniu zamieszczono 
transkrypcję, wydawca np. odczytywał zapis czs jako cs (Rad 37 i 81), wskazywał za-
tem na stan po upodobnieniu pod względem miejsca artykulacji. Należy więc zadać 
pytanie, jak w wymienionych leksemach oddawana jest afrykata č i jak zapisywana 
jest ogólnie w rotach. 

Afrykata č oddana została za pomocą następujących znaków: cz (81 x), c (3 x), 
t (1 x), thcz (1 x) i th (1 x). Dwuznak cz według B. Dunaja był trójfunkcyjny, służył 
do oznaczania afrykat c, č i ć510, nie można zatem jednoznacznie stwierdzić, czy 
pisarze małopolskich rot sądowych oznaczyli za pomocą cz afrykatę dziąsłową czy 
zębową. Potwierdzają to zapisy typu czo, nicz, czom itd., które wskazują na zjawisko 
uproszczenia grupy spółgłoskowej čs. Skoro zatem doszło już do uproszczenia gru-
py, musiało wcześniej dojść do asymilacji pod względem miejsca artykulacji, a temu 
przeczy sposób zapisu afrykaty wskazujący na jej dziąsłowość. Zachowany tu został 
zatem konwencjonalny sposób jej oznaczenia. Jak jednak zaznaczyłam już powyżej, 
przykłady bez szczelinowej s to 28,3% wszystkich zapisów grupy čs i mogą one sta-
nowić wartość dowodową, poświadczającą już przebieg procesu upodobnienia pod 
względem miejsca artykulacji. 71,7% leksemów zachowuje jednak spółgłoskę szcze-
linową, zatem proces upraszczania tej grupy mógł się zaledwie rozpocząć. Czy więc 
na podstawie grafi i rot możemy rozróżnić, który zapis oznacza afrykatę dziąsłową, 
a który zębową, gdy np. S. Rospond nazywał dwuznak cz neutralnym i stwierdził, że 
„z takiej jego wielofunkcyjności nic nie można wnioskować”511? Ponadto zdziwienie 
musi również budzić fakt, że np. u Hubego w pierwszych rotach z roku 1394 poja-
wia się kilkakrotnie zapis czo, który mógłby wskazywać na uproszczenie omawianej 
grupy spółgłoskowej, a zatem i na asymilację, a w o kilka lat późniejszych zaś forma 
czso, która z kolei wyklucza w poprzednim przykładzie wymienione zjawiska. Dla-
czego? Zgodnie z opisywaną już w niniejszej pracy zasadą Wintelera – oszczędzania 
energii artykulacyjnej, wyrażającą się w znoszeniu nawet niewielkich różnic między 
sąsiadującymi głoskami – redukcję głoski szczelinowej w grupie čs można by uznać 
za fakt, jeśliby później nie pojawiały się zapisy poświadczające znów występowanie 
w tej grupie głoski s. Wbrew zasadzie Wintelera bowiem postępowałby proces roz-
woju grup spółgłoskowych od ich redukcji do rozbudowy, a nawet w najpóźniejszych 
rotach sądowych pojawiają się zapisy wskazujące na zachowanie jeszcze spółgłoski 
szczelinowej. 

510 Por. B. Dunaj, Język polski najstarszej doby piśmiennej..., s. 24. 
511 S. Rospond, Dawność mazurzenia..., s. 256; por. też s.276. 



V Podsumowanie rozważań 

Celem niniejszej pracy była analiza właściwości fonetycznych małopolskich rot przy-
siąg sądowych, która miała udzielić odpowiedzi na wiele pytań dotyczących konkret-
nych zjawisk fonetycznych z zakresu wokalizmu i konsonantyzmu z wyróżnieniem 
tych charakterystycznych dla Małopolski; oprócz tego miała pomóc w rozstrzygnię-
ciu kwestii dialektalnego podziału samej Małopolski na dwa jej zasadnicze obsza-
ry – środkowy (w głównej mierze krakowski) i północny (sandomierski, chęciński 
i radomski). W tym celu dokonano podziału małopolskich rot przysiąg sądowych na 
dwie grupy: roty środkowomałopolskie i północnomałopolskie. W obrębie rot środ-
kowomałopolskich wprowadzono rozróżnienie chronologiczne, które miało pomóc 
w ustaleniu czasu wystąpienia lub zaniku danego zjawiska fonetycznego, albo też 
jego braku (podziału tego dokonano według dostępnych wydań rot, zatem kolejno: 
Hube 1394–1399, Perz/KarI 1394–1397, Stppp8 1399, Perz/KarII 1401–1405, Ulan 
1399–1418, Stppp2 po roku 1440), w obrębie zaś rot północnomałopolskich – poza 
danymi chronologicznymi – wprowadzono granice geografi czne, dzieląc ten obszar 
na trzy tereny: sandomierski, chęciński i radomski, co miało pomóc w uściśleniu 
ram geografi cznych ewentualnych zmian językowych zachodzących w Małopolsce 
północnej. 

Tak przygotowany – po ówczesnej transliteracji i transkrypcji – materiał badaw-
czy pozwolił uzyskać następujące informacje:

a)  z zakresu wokalizmu
–  Oznaczanie kontynuantów prasłowiańskiej nosówki *ę zależne jest od na-

stępstwa fonetycznego, tj. położenia przed -t i -s, chociaż już tu zaznacza 
się różnica między rotami środkowomałopolskimi i północnomałopolski-
mi. W położeniu przed -t wyraźnie dominuje typ AN na terenie całej Mało-
polski; w położeniu natomiast przed -s na obszarze Małopolski środkowej 
dominuje typ zapisu AN, w Małopolsce północnej zaś – typ A. 

–  Kontynuanty prasłowiańskiej nosówki *ǫ w przeważającej mierze ozna-
czane były w małopolskich rotach sądowych za pomocą dwuznaku an. 
Przed spółgłoskami zwartymi wargowymi oznaczano nosówkę zazwyczaj 
za pomocą dwuznaku am (pojawił się tylko jeden przykład z om: odstom-
pyeny obok 3 z a – rabiena, dzeuoslabem, rabyszewa, 1 z o – robana, 
1 z ą – vi rąbali i wreszcie 1 z an – szansthanpal. Przed zwartymi, przed-
nio- i tylnojęzykowymi pisano an obok rzadkich zapisów z a, ø i znakiem 
ą, ã i om. Zapisy z ą pojawiały się w rotach sandomierskich również przed 
szczelinowymi, chociaż nadal dominował tam dwuznak an. 
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–  Dwuznak en, charakterystyczny jeszcze dla samogłosek nosowych 
w XII wieku, został użyty w małopolskich rotach sądowych zaledwie 
3 razy. Zapisy natomiast z ą i ǫ (cofnięcie ą i zwężenie w samogłoskę ǫ), 
a także om i o (obok am) przed -p mogłyby świadczyć o rozpoczęciu pro-
cesu ponownego rozróżniania nosówek pod względem barwy, są one jed-
nak zbyt wyjątkowe, by na ich podstawie można było formułować pewne 
wnioski.

–  Znak u dla samogłoski nosowej pojawił się w rotach zaledwie raz w wy-
razie lunka, choć w XII i XIII wieku należał do częstych w dokumentach 
małopolskich, o czym pisał m.in. B. Dunaj. Typ AN zdecydowanie wyparł 
zapisy z u.

–  Oznaczanie nosówek w wygłosie przybiera w małopolskich rotach sądo-
wych charakter regionalny. Na obszarach krakowskim i radomskim zde-
cydowanie dominuje litera a obok zapisów z an w środkowomałopolskich 
rotach sądowych, które poświadczają jedynie słabą siłę nosowości w wy-
głosie. W Sandomierzu zaś dominuje sposób zapisu z ą (dość częste tak-
że w Radomiu) obok również popularnego ø, który świadczy o wymowie 
czysto wokalicznej. Typ zapisu z ø wyraźnie zaś dominuje w chęcińskich 
rotach sądowych. Na obszarze krakowskim w ogóle nie pojawił się znak 
ą dla zapisu nosówki w wygłosie, podczas gdy w Sandomierzu jest domi-
nujący, a w Radomiu częsty. W rotach krakowskich i radomskich ponadto 
pojawiły się – choć w niewielkiej liczbie – litery o i e. 

–  Kolejna różnica między obszarami krakowskim, sandomierskim i radom-
skim dotyczy sposobów oznaczania nosówek w położeniu przed spółgłos-
kami półotwartymi. W rotach krakowskich w tym położeniu wyraźnie 
dominuje dwuznak an (obok częstych również przykładów z a). W Sando-
mierzu i Radomiu przeważa natomiast znak a.

–  W małopolskich rotach sądowych stwierdzono dwojaką postać Biernika 
zaimków: mię, cię, się obok mie, cie, sie, zatem z nosówką lub z wygło-
sowym e. Formy zaimka się bez wygłosowej nosówki, zatem sie, wystą-
piły przede wszystkim wówczas, gdy zaimek stał po czasowniku (w 69% 
przykładów); w tej samej pozycji w 31% wyrazów zapisano wyraźnie no-
sówkę. Formę beznosówkową zanotowano również w dwóch przykładach 
po przyimku obok czterech z wygłosową nosowością. W sandomierskich 
rotach sądowych zaimek sie w tej postaci w pozycji po czasowniku pojawił 
się 5 razy (50%), tyleż samo z zaznaczoną samogłoską nosową w wygło-
sie, zatem się. Połączenie tego zaimka z przyimkiem natomiast stanowi 
zaledwie jeden przykład z nosówką w wygłosie. Mała liczba przykładów 
z rot chęcińskich i radomskich nie pozwala na wyciąganie wniosków co 
do dystrybucji zaimków sie/się w zależności od sąsiedztwa leksykalnego, 
niemniej jednak należy zaznaczyć, że w tych nielicznych przykładach wy-
stąpił zaimek tylko w postaci się, zatem z zaznaczoną wymową nosową 
wygłosowej samogłoski. Można przypuszczać, że w zakresie dystrybucji 
form Biernika liczby pojedynczej zaimków mię, cię, się // mie, cie, sie 
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w połączeniu z przyimkami i czasownikami występowały różnice mię-
dzy dwoma głównymi obszarami Małopolski – środkowym i północnym. 
Środkowomałopolskie roty sądowe poświadczają przewagę form z wygło-
sowym e zaimka się (zatem postać sie) w położeniu po czasowniku, mało 
wyraźną już jednak w rotach północnej Małopolski. 

–  Zmiana w sposobach oznaczania samogłosek nosowych w małopolskich 
rotach sądowych zaznacza się w okresie po roku 1440, kiedy dominującym 
znakiem dla nich staje się ą, zarówno w pozycjach: -t, -s, -L i w wygłosie, 
poza położeniem -p, w którym nadal obowiązuje typ pisowni am. Znak ą 
skutecznie wypiera dwuznak an. W wygłosie pojawił się ponadto symbol ǫ, 
obecny również raz w pozycji -t.

–  Małopolski nie dotyczyło przejście ja- > je-, co odnosi się zarówno do 
form rodzimych, jak i obcych (jedyny zapis je poświadczający to Yero-
slaw).

–  Brak również w rotach sądowych z tego obszaru przykładów na przesunię-
cie artykulacji a do przodu pod wpływem następującego po nim r, zatem 
przejścia tart > tert; podobnie zresztą rzecz się ma w przypadku przejścia 
ra- > re- – nie odnotowano żadnych wyrazów je poświadczających.

–  Zmiana ‘ew w ‘ow przeprowadzona została na terenie Małopolski dość 
konsekwentnie. Nieliczne przykłady z ‘ew pozostały już tylko w jednej ka-
tegorii, mianowicie w końcówce Celownika liczby pojedynczej -‘ev’i obok 
-‘ov’i. Zmiana ta została przeprowadzona na terenie Małopolski północnej 
nieco później, o czym świadczą częstsze (choć ogółem nieliczne) przykła-
dy z ‘ew w rotach pochodzących z tego terenu. Wahania ‘ew // ‘ow poja-
wiały się najczęściej w rotach chęcińskich.

–  Przejście i, y przed l, ł w e poświadczone zostało zaledwie w dwóch przy-
kładach, w formach czasu przeszłego czasownika być (bel, beyl), co stano-
wi 2% wszystkich przykładów z i, y przed l, ł.

–  Zmiana grup ir, yr w er miała na terenie samej Małopolski charakter we-
wnątrzregionalny i zachodziła częściej oraz szybciej na jej środkowym 
obszarze, ponadto na ziemi sandomierskiej. W Chęcinach i Radomiu na-
tomiast proces ten był bardzo powolny, zwłaszcza na ziemi radomskiej 
zarówno dla kontynuantów ps. *r sonantu miękkiego ŕ̥, jak i – a zwłaszcza 
– dla kontynuantów ps. *ir – nie zanotowano w tych rotach żadnych przy-
kładów potwierdzających tę zmianę wobec 13 zachowujących pierwotne 
ir/i/yr/yř. W przypadku kontynuantów ps. *ir zmiana na er dokonywała się 
zdecydowanie najszybciej na obszarze Sandomierszczyzny, co jest ważne 
wobec rzadkich przykładów na pozostałych terenach Małopolski. Zmiana 
grup ir, yr w er była uzależniona od sąsiedztwa fonetycznego, zatem od 
pozycji przed daną klasą spółgłosek. Konsekwentnie na obu obszarach Ma-
łopolski (środkowym i północnym) zmiana ta nie zachodziła w położeniu 
przed spółgłoskami wargową i tylnojęzykową. W pozostałych pozycjach 
raczej konsekwentnie została przeprowadzona w Małopolsce środkowej, 
wolniej i rzadziej natomiast na północnym obszarze tej dzielnicy. 
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–  Przejście o > u przed N było w Małopolsce zjawiskiem sporadycznym, 
poświadczają je zaledwie trzy leksemy: kuny Stppp2 3069, Climuntowa 
Stppp2 i Symunouicz Sand 1085. Brak natomiast poświadczeń dla zjawiska 
odwrotnego – rozszerzenia u przed N. 

–  W zakresie dystrybucji grup iN, yN, eN należy stwierdzić dominację form 
z -i-/-y- w małopolskich rotach sądowych. Zmiana -im (-ym) w -em oraz 
-imy w -emy w Narzędniku liczby pojedynczej i mnogiej zachodziła szyb-
ciej w przymiotnikach niż w zaimkach. Nowa końcówka -im w Miejscow-
niku liczby pojedynczej pojawiła się trzykrotnie w przykładach z drugiej 
połowy XV wieku w rotach Małopolski północnej. Roty nie poświadczają 
jeszcze przejścia końcówki -imi/-ymi w -emi w 1. osobie liczby mnogiej 
czasowników koniugacji -ę, -isz/-ysz. Również w Narzędniku liczby po-
jedynczej rzeczowników rodzaju nijakiego na *-ьje niepodzielnie panuje 
końcówka -im. 

–  Zmiana grup ky, gy na ki, gi, zatem podwyższenie y i wysunięcie go do 
przodu jamy ustnej, rozpoczęła się pod koniec XIV wieku na obszarze Ma-
łopolski środkowej i w XV wieku była procesem bardzo żywotnym.

–  Brak w małopolskich rotach sądowych poświadczeń dla przejścia u > i po 
spółgłoskach miękkich.

–  Proces usuwania e ruchomego z przyrostków -(e)k, -(e)c, -(e)t i -(e)cz nie 
objął Małopolski [brak poświadczeń dla sufi ksów -(e)sk i -(e)s]. Wyjątek 
stanowią dwa przykłady z rot chęcińskich: Phalk i Kelcz. 

–  W małopolskich rotach sądowych dominują spójniki zachowujące e w wy-
głosie typu iże /aże /eże nad formami ze zredukowanym e. Ta dominacja 
zaznacza się jednak wyraźnie dopiero po roku 1400. Zmiana z przewagi 
form typu iż /aż /eż na przewagę iże /aże /eże ma na obszarze samej Mało-
polski charakter regionalny. Początek XV wieku, kiedy na ziemi krakow-
skiej usuwano e z wygłosu, to czas konsekwentnego zachowywania e w tej 
pozycji w Radomiu, Chęcinach, z rzadkimi wyjątkami również w Sando-
mierzu. Dość szybko tendencja do usuwania e z wygłosu straciła w Mało-
polsce środkowej na sile, po roku 1440 notuje się ją zaledwie w 5,9%. Po 
tej dacie widoczna jest także inna zmiana, mianowicie dominacja lekse-
mu iże (forma wielkopolska) nad eże. Nieco inaczej przedstawia się dys-
trybucja analizowanych spójników w rotach północnej Małopolski: san-
domierskich, chęcińskich i radomskich. W Sandomierzu i Radomiu iż(e) 
wyraźnie dominuje nad eż(e). Roty chęcińskie natomiast odwracają ten 
obraz, pisarze ich bowiem zanotowali eż(e) 13 razy, iż(e) zaś zaledwie raz. 
Częstotliwość stosowania analizowanych spójników eż(e) i iż(e) zależna 
jest od sąsiedztwa leksykalnego, a co za tym idzie – i fonetycznego. Co 
do spójnika eże//eż, we wszystkich analizowanych kategoriach natomiast 
(tzn. w połączeniu z enklitykami, wyrazami samodzielnie akcentowanymi 
jednosylabowymi, z partykułą nie, z przyimkami i spójnikami) przeważają 
formy ze zredukowanym e w wygłosie. W połączeniach zaś z wyrazami sa-
modzielnie akcentowanymi wielosylabowymi częściej pojawiają się formy 
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z zachowanym e wygłosowym. W przypadku spójnika iże//iż we wszyst-
kich typach połączeń dominują również formy z zachowanym e w wygło-
sie.

–  Proces usuwania o z wygłosu nie objął Małopolski.
–  Zachowanie wygłosowego i w formach trybu rozkazującego poświadcza 

tylko forma pomoży, będąca stałym elementem formuły przysięgi w rotach 
sądowych i niestanowiąca w związku ze schematycznością tej formuły 
wartości dowodowej. Czynnikiem utrzymującym i w wygłosie był rów-
nież akcent padający właśnie na sufi ks w tej formie. W dokumentach tych 
pojawiła się także forma pomagaj wyłącznie w tej postaci. 

–  Zanik wygłosowego i w bezokolicznikach został przeprowadzony konse-
kwentnie na całym obszarze Małopolski.

–  W rotach sądowych z tego obszaru odnajdujemy również przykłady na za-
nik i w śródgłosie.

–  W małopolskich rotach sądowych dominują ściągnięte formy zaimków 
dzierżawczych. Kontrakcja ta objęła niemal w całości Narzędnik liczby 
pojedynczej rodzaju męskiego i nijakiego (tylko jeden przykład formy 
długiej). W Miejscowniku liczby pojedynczej rodzaju męskiego i nijakie-
go występowały największe wahania w zakresie form ściągniętych i nie 
(43% form nie uległo jeszcze ściągnięciu obok 57% już po kontrakcji). 
W Bierniku liczby pojedynczej rodzaju żeńskiego formy długie stanowią 
17% (obszar radomski) wobec 83% krótkich, w Narzędniku liczby poje-
dynczej rodzaju żeńskiego długie – 40% (obszar krakowski) wobec 60% 
krótkich. W Mianowniku i Bierniku liczby pojedynczej rodzaju nijakiego 
oraz w Mianowniku i Bierniku liczby mnogiej wszystkich rodzajów formy 
nieściągnięte stanowiły 21,4% wszystkich i pojawiły się w rotach północ-
nej Małopolski. Formy nieściągnięte zanotowano najczęściej w Chęcinach 
i Radomiu, co wskazywałoby na północną Małopolskę jako na ten obszar, 
który dłużej utrzymywał stan pierwotny w zakresie kontrakcji zaimków 
dzierżawczych niż Małopolska środkowa. W sandomierskich rotach sądo-
wych jednak pojawiły się wyłącznie ściągnięte formy tych zaimków. 

–  Jeśli chodzi o kontrakcję form 2. i 3. osoby liczby pojedynczej, 1. i 2. 
osoby liczby mnogiej czasu teraźniejszego czasowników z dawnym tema-
tem na -aje-, -eje-, nie można wysunąć żadnych wniosków na jej temat, ze 
względu na specyfi kę rot sądowych, w których świadkowie relacjonowa-
li zdarzenia z przeszłości i takiej w związku z tym formy fl eksyjnej cza-
sowników używali. Nieliczne zapisy w czasie teraźniejszym czasowników 
z dawnym tematem na -aje-, -eje- dają dość konsekwentnie obraz przepro-
wadzonej już w Małopolsce kontrakcji w tych kategoriach. Wyjątek stano-
wią dwa zaledwie zapisy znagemi.

–  Bezokoliczniki i formy czasu przeszłego czasowników chwiać, śmiać się, 
stać, bać się poświadczone są w rotach sądowych 14 razy, w tym 14 w po-
staci po kontrakcji. 
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b)  z zakresu konsonantyzmu
–  Proces asymilacji wstecznej pod względem dźwięczności (ubezdźwięcz-

nienia wstecznego) w śródgłosie był dość żywotny na terenie Małopolski, 
zwłaszcza na jej obszarze północnym, w połączeniach spółgłosek zwarta 
+ zwarto-szczelinowa. W nielicznych przykładach grup spółgłoskowych 
zwarta + szczelinowa dźwięczność dźwięku poprzedzającego została za-
chowana, to samo zresztą dotyczy połączeń zwarta + zwarta (tylko dwa 
przykłady z rot sandomierskich i chęcińskich poświadczają ubezdźwięcz-
nienie wsteczne w śródgłosie wyrazów) i szczelinowa + szczelinowa. 
Pozostałe typy połączeń spółgłosek reprezentowane są przez nieliczne 
leksemy, na podstawie których w związku z tym nie da się sformułować 
pewnych wniosków. 

–  Zjawisko udźwięcznienia wstecznego w grupach spółgłoskowych wystę-
pujących w śródgłosie zostało poświadczone w rotach przez nieliczne wy-
razy, częściej jednak zachowujące bezdźwięczność głoski, zatem realiza-
cję T przed D. 

–  Asymilacja pod względem dźwięczności zaszła wcześniej w połączeniach 
D + T niż T + D, częstszy zatem był proces ubezdźwięcznienia wstecznego. 

–  W zakresie asymilacji postępowej pod względem dźwięczności: ř, v, v’ 
po T roty przedstawiają stan bardzo konsekwentny. Proces ten dotyczył 
– zarówno na obszarze Małopolski środkowej, jak i północnej – połączeń 
xv i xv’ w formach typu Phalibogovø, Ffalislauy, Bogufal.

–  W małopolskich rotach sądowych zanotowano nieliczne przykłady ubez-
dźwięczniającego wpływu spółgłosek półotwartych na głoski je poprze-
dzające (w śródgłosie wyrazów). Przykłady te to m.in.: trzwi Stppp2 3082, 
nostrz Sand 739, fneszenym Chęc i luczmi Sand 828 z 1419 roku.

–  W wygłosie absolutnym zachowywana była raczej w tych dokumentach 
dźwięczność spółgłosek. Utrata dźwięczności w tej pozycji została po-
świadczona w 28% przypadków w rotach środkowej Małopolski, a w pół-
nocnomałopolskich w 34,2%. Najwięcej przykładów z utratą dźwięczności 
wygłosowej spółgłoski pochodzi z rot sandomierskich. Nasilenie tego pro-
cesu nastąpiło zaś na terenie środkowej Małopolski po roku 1440. 

–  Realizację głosek w fonetyce międzywyrazowej należy interpretować 
w zależności od typów połączeń:
•  D w wygłosie wyrazu poprzedzającego + B w nagłosie następującego – 

rzadko zachodziło w takich przypadkach ubezdźwięcznienie wsteczne 
(tylko w 5,1% przykładów), największą zaś częstotliwość zanotowano 
w rotach chęcińskich.

•  B w wygłosie + D w nagłosie – zjawisko udźwięcznienia w tej pozycji 
nie było jeszcze znane, poświadczone jedynie w sporadycznych przy-
padkach.

•  B w wygłosie + półotwarta w nagłosie – brak udźwięcznienia.
•  D w wygłosie + półotwarta w nagłosie – wynotowano tylko jeden przy-

kład fonetyki ubezdźwięczniającej.
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•  Połączenia przyimek + rzeczownik (także inna część mowy) – przyim-
ki zachowywały bezdźwięczność wygłosowych dźwięków, nie zmie-
niały tej cechy pod wpływem półotwartych.

•  Samogłoski wyrazów następujących nie wpływały na wygłosowe 
dźwięki poprzedników w postaci ich udźwięcznienia. 

–  Małopolskie roty sądowe cechuje bezwyjątkowość zapisów z f zamiast 
pierwotnej grupy xv (zarówno w nagłosie wyrazów, jak i w śródgłosie), 
pochodzącego z ubezdźwięcznienia i uproszczenia tej grupy. 

–  Co do przejścia s’, z’ w ś, ź, nie można wysnuć żadnych pewnych wnio-
sków dotyczących tej zmiany, a jedynie rozpatrzyć pod tym kątem grafi ę 
zabytków języka polskiego, w tym rot przysiąg sądowych. W rotach środ-
kowomałopolskich z końca XIV wieku dominuje litera s dla oznaczenia 
głoski ś, z dla ź, a w pierwszej połowie XV wieku dwuznak ss dla ś, także s 
w połączeniach z y (i) oraz -ij-, które sugerują miękkość dźwięków ś i ź, dla 
ź natomiast litera s. W Małopolsce północnej głównym znakiem dla głoski ś 
jest litera s, dla ź zaś – z, co dotyczy rot sandomierskich i chęcińskich, 
w radomskich bowiem dominuje dwuznak sz dla głoski ź. 

–  Jeśli zaś chodzi o afrykatyzację, w małopolskich rotach sądowych wystą-
piły zapisy wskazujące jednoznacznie na dokonane przejście t’, d’ w ć, ʒ́ 
(Głoska ć w zdecydowanej większości przykładów w rotach ze środkowe-
go obszaru tej dzielnicy została oddana za pomocą dwuznaku cz (91,6%). 
Oprócz niego wystąpiły sporadycznie formy z dz (1,3%), c (4,7%) i ch 
(0,3%). Tylko 2,7% wszystkich zapisów wskazuje na stan pierwotny – 
głoska ć została oznaczona za pomocą litery t. Kontynuant pierwotnego d’ 
jest oznaczany niemal konsekwentnie dwuznakiem dz – aż 98,6% wszyst-
kich zapisów. Tylko w czterech wyrazach zapisano literę d. Północnoma-
łopolskie roty sądowe jeszcze konsekwentniej oznaczają nową głoskę ć, 
w 92,3% zapisaną za pomocą dwuznaku cz. Tylko 3 zapisy z dwuznakiem 
th zaś wskazują na pierwotną głoskę d’.

–  Dość konsekwentny zapis r’ przez rz w małopolskich rotach sądowych 
świadczy o wymowie drżąco-trącej jako panującej w okresie objętym 
przez analizowane roty sądowe. Nie ma w tym materiale żadnych dowo-
dów na to, by można mówić o mieszaniu się wymowy ř i ž. Mieszkańcy 
całego obszaru Małopolski konsekwentnie odróżniali te głoski. 

–  Jeśli chodzi o grupy spółgłoskowe w polszczyźnie końca XIV i pierw-
szej połowy XV wieku, należy zaznaczyć, że nastąpił ich znaczny wzrost 
w stosunku do języka scs i języka polskiego z wieku XII i XIII. Wyróż-
niono łącznie 102 grupy dwuspółgłoskowe w nagłosie (dominacja połą-
czeń typu zwarta + półotwarta), w śródgłosie 225 (przewaga tego samego 
typu), w wygłosie 34 (dominacja połączenia półotwarta + zwarta, szcze-
gólnie grupy dł); w obrębie grup trójspółgłoskowych – 19 grup w nagłosie 
(najczęstszy typ szczelinowa + zwarta + półotwarta), 70 w śródgłosie (ze 
wskazaniem na typ półotwarta + zwarta + półotwarta), 3 w wygłosie. Gru-
py czterospółgłoskowe poświadczone są w małopolskich rotach sądowych 
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nielicznymi przykładami, i to tylko w śródgłosie – 5 grup. W małopolskich 
rotach sądowych nie wystąpiły natomiast grupy pięciospółgłoskowe. 

–  Jeśli chodzi o rozwój spółgłosek zwarto-szczelinowych w rzeczownikach 
typu ociec, zdradźca, małopolskie roty sądowe mają przewagę form pala-
talnych, choć przewaga ta nie jest wyraźna (4,9%), tymczasem roty pół-
nocnomałopolskie – zdecydowanie więcej form palatalnych (81% ) niż 
niepalatalnych. 

–  Co do rozwoju tych samych grup spółgłoskowych w liczebnikach od 11 do 
19, w rotach pochodzących z obszaru Małopolski środkowej dominuje 
dwuznak czcz dla oznaczenia grupy ćć, zaś w rotach północnej Małopolski 
– cz, wskazujący na uproszczenie tej grupy spółgłoskowej. Zbyt ubogi ma-
teriał natomiast dla grup spółgłosek zwarto-szczelinowych w liczebnikach 
50, 60, 90 nie pozwolił uzyskać pewnych informacji na temat rozwoju tych 
grup.

–  Na podstawie małopolskich rot przysiąg sądowych przeanalizowano rów-
nież rozwój grupy čs. Przykłady bez szczelinowej s to 28,3% wszystkich 
zapisów grupy čs i mogą one stanowić wartość dowodową, poświadczają-
cą już przebieg procesu upodobnienia pod względem miejsca artykulacji. 
71,7% leksemów zachowuje jednak spółgłoskę szczelinową, zatem proces 
upraszczania tej grupy mógł się zaledwie rozpocząć.

–  Nie sposób w podsumowaniu ująć trafnie wniosków dotyczących zjawiska 
mazurzenia, a sformułowanych na podstawie małopolskich rot przysiąg są-
dowych. Zaznaczyć należy jedynie, że w tym zakresie zaznaczała się istot-
na różnica między dwiema zasadniczymi częściami Małopolski – środko-
wą (można uogólnić – próbującą unikać mieszania szeregów S – Š – Ś 
i Z – Ž – Ź) i północną (w której dokumentach stwierdzono pisownię mie-
szającą). 

Przeprowadzona w niniejszej pracy analiza małopolskich rot przysiąg sądowych, 
nieuwzględnionych dotąd w całości w badaniach nad rozwojem polszczyzny, po-
kazała nie tylko bogactwo tego dokumentu jako źródła do badań dziejów naszego 
języka, ale również – i taka jest nadzieja jej autorki – wskazała jeden z zasadniczych 
kierunków tego typu rozważań, należy dodać – rozważań z kręgu dialektologii histo-
rycznej. Już bowiem na podstawie analizy wybranych zagadnień fonetycznych dało 
się zauważyć nie tylko specyfi kę wymowy mieszkańców Małopolski w obrębie pew-
nych zjawisk fonetycznych, lecz także różnice zachodzące w tym zakresie między 
dwoma zasadniczymi obszarami tej dzielnicy – środkowym i północnym, co podkre-
ślano zwłaszcza na poszczególnych etapach formułowania wniosków w niniejszym 
podsumowaniu. I to jest właśnie być może nowy kierunek badań historyczno-dialek-
tologicznych: analiza małopolskich zabytków językowych pod kątem zróżnicowania 
dialektalnego tej dzielnicy. Praca niniejsza pozwoliła ten kierunek wskazać – i to był 
jeden z jej zasadniczych celów. 
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