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I tutaj kończy się legenda –
Był sobie chłopak i dziewczyna,
i tu od imion zakochanych
historia miasta się zaczyna.
Nad brzegiem Wisły zamieszkali,
dom zbudowali Wars i Sawa.
I z dwojga imion się zrodziło
najmilsze z wszystkich miast – Warszawa.

wanda Chotomska, Legenda o Warsie i Sawie

Nazwa stolicy Polski nie wywodzi się bynajmniej, jak gło-
si popularna legenda, od imion dzielnego rybaka Warsa 
i przemienionej w syrenę dziewczyny Sawy, którzy po 
zwycięstwie nad złym czarodziejem, zakochawszy się 
w sobie, zamieszkali nad brzegiem Wisły.

W istocie – w świetle badań językoznawczych – War-
szawa, wcześniej Warszewa, jest tzw. nazwą dzierżawczą, 
utworzoną z dwu elementów: podstawy Warsz, będącej 
prawdopodobnie skróconą (zdrobniałą) formą staropol-
skiego imienia Warcisław (występującego dawniej także 
w postaci Wrocisław; od tej wersji imienia pochodzi na-
zwa stolicy Dolnego Śląska – Wrocław), oraz przyrostka 

-ewa, który dodany do nazwy osobowej wskazywał na 
przynależność czegoś, np. osady lub wsi, do człowieka 
noszącego dane imię. Tak więc – z etymologicznego 
punktu widzenia – Warszewa (a późniejsza Warszawa) 

to ‘osada należąca do Warsza’. Warto dodać, że odpo-
wiednikiem północnopolskiego sufiksu -ewa (dla rodzaju 
męskiego i nijakiego: -ew, -ewo) na południu Polski jest 
przyrostek -owa (dla rodzaju męskiego i nijakiego: -ów, 

-owa), który odnajdujemy choćby w nazwie miasta Czę-
stochowa ‘osada Czestocha (później wskutek wtórnej na-
zalizacji: Częstocha)’.

Pierwsze poświadczenia nazwy stolicy naszego kraju, 
potwierdzające jej dawne brzmienie Warszewa, pocho-
dzą z XIII wieku. Najstarszy z odnalezionych zapisów 
znajduje się w dokumencie z 1241 roku „actum et da-
tum Varschevie” (sporządzonym i danym w Warszawie) 
w kancelarii księcia Konrada I Mazowieckiego (tego sa-
mego, który w 1226 roku sprowadził Krzyżaków do Pol-
ski). W piśmie tym zaświadcza się, że ów książę, chcąc 
wynagrodzić rycerza imieniem Gotard za jego odwagę 
w walkach z Jaćwingami (Jadźwingami) (plemieniem bał-
tyckim zamieszkującym dawne ziemie prusko-litewskie), 
podarował mu wieś Służewo „koło Warszewy”. W tej po-
staci, tj. z samogłoską e, przetrwała omawiana nazwa aż 
do wieku XVI. Odnajdujemy ją jeszcze m.in. w poemacie 
Flis, to jest spuszczanie statków Wisłą i inszymi rzekami do 
niej przypadającymi Sebastiana Fabiana Klonowica (wyda-
nym w 1595 r.): „A takich brzegów nawięcej na lewej 
stronie, do Gdańska płynąc od Warszewy”. Dość przy-
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toczyć tu również tytuł znanej fraszki Jana Kochanow-
skiego: Na most warszewski. Jednakże już w wieku XV po-
jawia się postać Warszawa – z samogłoską a w miejscu 
dawnego e – która ostatecznie zwycięża w XVIII stuleciu.

Jak to się stało, że dawną nazwę Warszewa przekształ-
cono w Warszawę, tłumaczy nam zjawisko przesadnej 
poprawności językowej, czyli tzw. hiperpoprawności. 
Otóż dawniej północnopolską cechą wymawianiową, 
charakterystyczną właśnie dla osób mieszkających na 
Mazowszu, ale też w Wielkopolsce, było zastępowanie 
głoski a przez e. Zamiast więc mówić jabłko, raczek, wia-
dro, Mazowszanie (dawniej nazywani Mazurami) i Wiel-
kopolanie używali form jebłko, reczek, wiedro – była to 
tendencja bardzo dla nich typowa, toteż z łatwością 
można było rozpoznać osoby pochodzące z tych regio-
nów. Co więcej, gwara Mazurów była ostro wyszydzana 

przez mieszkańców innych rejonów Polski. W związku 
z tym jej użytkownicy, zdając sobie sprawę z tej właśnie 
regionalnej właściwości swojego języka, w obawie przed 
ośmieszeniem zamieniali e w a; poprawiali się więc Ma-
zurzy na jabłko, raczek, wiadro. Z lęku przed każdym e – 
i z pewnej nadgorliwości – zrozumieli swoją Warszewę 
jako formę dialektyczną i też ją „poprawili” – na wszelki 
wypadek – zmieniając na Warszawę, która z czasem (od 
XVIII w.) stała się jedyną obowiązującą postacią nazew-
niczą (jej pierwsze poświadczenie odnajdujemy w 1431 
roku).

Kończąc, przypomnijmy jeszcze, że Warszawa jest sto-
licą Polski od roku 1596. Usytuował ją tu król Zygmunt 
III Waza. Wcześniej stolicą naszego kraju był Kraków, 
który – podobnie jak Warszawa – jest nazwą dzierżaw-
czą, oznacza bowiem ‘gród należący do Kraka’.


