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Wyraz miłość, oznaczający ‘pełne poświęcenia i dobro-
ci oddanie się komuś lub czemuś’, ‘namiętne, gorące 
uczucie, przywiązanie do kogoś lub czegoś’, ‘głębokie 
upodobanie w kimś lub czymś’, ma genezę prasłowiań-
ską. Jego początki sięgają więc czasów, gdy nie było jesz-
cze zróżnicowania na poszczególne języki słowiańskie, 
a wszyscy Słowianie posługiwali się jednym – wspólnym 
im wszystkim – językiem, tzw. prasłowiańskim. Istnienie 
względnie trwałej wspólnoty językowej prasłowiańskiej 
datuje się umownie na okres od IV w. p.n.e. do IV w. 
n.e. W ciągu kilku kolejnych stuleci prasłowiańszczyzna 
wskutek migracji Słowian podzieliła się na trzy zespoły: 
południowy, wschodni oraz zachodni, z którego później 

– poprzez przejściowy etap rozwojowy dialektycznej 
grupy lechickiej – rozwinął się język polski.

Prasłowiański wyraz *milostь to rzeczownik utworzony 
na bazie przymiotnika *milь(jь) ‘sprawiający przyjemne 
wrażenie, przyjemny, życzliwy; drogi, kochany; budzący 
współczucie, miłosierdzie’ za pomocą przyrostka *-ostь, 
używanego do tworzenia nazw abstrakcyjnych. Słowo 

*milostь pierwotnie oznaczało zatem ‘serdeczny, życzliwy 
stosunek do kogoś lub czegoś’; z tego podstawowego 
znaczenia rozwinęły się sensy: 1) ‘miłosierdzie, litość’, 
co odpowiadałoby łac. misericordia, 2) ‘łaska, łaska-
wość’, którego ekwiwalentem są łac. gratia, benevolentia, 

i wreszcie 3) ‘gorące upodobanie w kimś lub czymś’, toż-
same z łac. amor.

W języku polskim rzeczownik miłość poświadczony 
jest od XIV wieku. Na jego najdawniejsze użycia natra-
fiamy w odnalezionych w 1890 r. w Petersburgu przez 
Aleksandra Brücknera Kazaniach świętokrzyskich, por. 

„Umarli są, jiż w miłości bożej rozpaczają” czy „Przez ty 
dary miłość syna dziewiczego może otrzymać”. Zacyto-
wane tu zdania potwierdzają wskazane wcześniej pier-
wotne znaczenia słowa miłość, odpowiednio: ‘miłosier-
dzie, współczucie, litość’ oraz ‘łaska, łaskawość’. Echo 
tego pierwszego sensu odnajdujemy w dzisiejszym 
czasowniku zmiłować się ‘zlitować się, okazać miłosier-
dzie’ (por. Zmiłuj się nade mną, Panie), do drugiego zna-
czenia nawiązują natomiast staropolskie tytuły grzecz-
nościowe, używane w odniesieniu do osób wysoko 
postawionych, a mianowicie: Jego Miłość (Pan) i Wasza 
Miłość (Pan). Początkowo przysługiwały one wyłącznie 
królowi; o królu mówiono Jego Miłość, a do króla zwra-
cano się Wasza Miłość (podobnie jak dziś o rektorze ja-
kiejś uczelni mówi się Jego Magnificencja, a do rektora 
zwracamy się Wasza Magnificencjo). Z czasem rozsze-
rzono zakres użycia tych wyrażeń, stosując je również 
w odniesieniu do osób dostojnych czy co bardziej za-
możnej szlachty. W XVI wieku formy te zaczęto stop-
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niowo skracać, por.: Wasza Miłość Û Waszmość Û Wa-
szeć Û Waść Û Aść, Wasza Miłość Pan Û Waszmość Pan 
Û Waćpan || Waspan Û Aspan Û Acan, tak że w okresie 
późniejszym uległy one całkowitej leksykalizacji, tzn. za-
tarła się w pełni ich struktura i funkcjonowały już bez od-
niesienia do słowa miłość. Oba pierwotne znaczenia rze-
czownika miłość, tj. ‘miłosierdzie’ i ‘litość’, zachowały się 
jednak do dziś jako podstawowe w innych językach sło-
wiańskich, np. czeskim (czes. milost ‘łaska, łaskawość’, 
‘litość, miłosierdzie’) czy rosyjskim (ros. ми́лость ‘łaska, 
względy, miłosierdzie, dobroduszność), zaświadcza je 
także staro-cerkiewno-słowiański rzeczownik milostь 
‘litość, łaska’. Dopowiedzmy od razu, że odpowiedni-
kiem znaczeniowym polskiego słowa miłość w języku 
czeskim (a także w słowackim) jest wyraz láska, a w ro-
syjskim – любо́вь.

Przywołane na wstępie współczesne znaczenie wyra-
zu miłość (‘uczucie, amor’) jest wtórne i zaświadczone 
w polszczyźnie od początku XV wieku, m.in. w najdaw-
niejszym (spośród zachowanych do dziś) liście miłosnym, 
pochodzącym z roku 1429, a zapisanym w Retoryce Mar-
cina z Międzyrzecza. Jego nadawcą jest mężczyzna, któ-
ry po nagłym rozstaniu z ukochaną zapewnia ją o swej 
tęsknocie i wierności, prosząc jednocześnie o ich od-
wzajemnienie oraz przekazanie pozdrowień dla matki. 

List ten nosi znamiona autentyczności, a jego oryginał 
– zawarty we wspomnianym dziele Marcina z Między-
rzecza – przechowywany jest w Bibliotece Jagiellońskiej 
w Krakowie (kopia listu znajduje się w Muzeum Ziemi 
Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego w Międzyrzeczu). 
A oto treść tego dokumentu (stosuję pisownię uwspół-
cześnioną):
„Służba ma naprzod ustawiczna, doskonała, przezprze-
sta[n]na, panno ma namilejsza! Gdy chciałem na służbę 
od ciebie jachać precz, przyjąłem do domu twego, cie-
bie żegnając. Dziwne rzeczy, w miłości będąc, poczęły 
się miedzy nama, toć jest, aby mnie nie zapominała, ba-
rzociem twej miłości począł prosić, a twa miłość na mą 
prośbę ślubiła to uczynić; a tako z tobą się ro[z]stając, 
sierce me jęło barzo płakać. A ja takie ślubuję twej mi-
łości nie zapominać, ale wszędzie cześć a lubość czynić. 
Wiedz, moja namilejsza panno, iże aczkoliciem ja od cie-
bie daleko, a wszakoż wżgim nie była ani będzie nad cię 
jina miła, jedno ty sama, panno milejsza ma. Niedawno 
mię rzecz była potkała, abych barzo krasną pannę mi-
łował, ale gdym na cię wspomięnął, tegom uczynić nie 
chciał. A o ty wszyćki rzeczy proszę twej miłości, aby 
były tajemny miedzy mną a miedzy tobą, a proszę twej 
miłości, abyś się mej matuchnie pokłoniła. Dano w Sza-
motulech we jśrodę”.


