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Modne w ostatnim czasie, przede wszystkim w wypo-
wiedziach osób młodych, słowo masakra pojawiło się 
w polszczyźnie stosunkowo późno, bo dopiero w XX 
wieku. Jest ono zapożyczeniem z języka francuskiego – 
pochodzi od fr. rzeczownika massacre, który współcze-
śnie oznacza ‘rzeź’, a przenośnie również ‘całkowite 
zniszczenie, destrukcję’ oraz ‘uszkodzenie, wypacze-
nie’. Co ciekawe, przy przejmowaniu wyrazu massacre 
do polszczyzny doszło do zmiany rodzaju gramatycz-
nego, wszak francuskie massacre to rzeczownik rodzaju 
męskiego, a słowo masakra ma rodzaj żeński. Do takiej 
transformacji rodzajowej dochodzi wówczas, gdy przej-
mowane do polszczyzny francuskie rzeczowniki męskie 
zakończone są na tzw. e nieme, czyli niewymawiane, 
albo na é; tego typu słowa włączane są do polskiego sys-
temu odmiany poprzez dodanie żeńskiej końcówki -a, 
por. też fr. canapé (r.m.) ≥ pol. kanapa (r.ż.).

W takiej właśnie zasymilowanej morfologicznie (a tak-
że ortograficznie) postaci wyraz masakra po raz pierw-
szy zarejestrowano w Podręcznym słowniku języka pol-
skiego z 1957 roku, opracowanym przez Zofię de Bon-
dy-Łempicką przy współudziale Stanisława Arcta, i zde-

finiowano tak: ‘wycięcie w pień, zniszczenie’. Z kolei 
w Słowniku języka polskiego PAN – bez wątpienia najważ-
niejszym dziele leksykograficznym XX wieku – wydanym 
pod naczelną redakcją Witolda Doroszewskiego hasło 
masakra objaśniono następująco: ‘zabijanie, mordowa-
nie, zwłaszcza masowe, połączone z okrucieństwem 
i znęcaniem się, krwawa rzeź’. Współcześnie jednak – 
w języku młodzieży – znaczenie to zaczęło ewoluować 
i jakby stopniowo łagodnieć. Początkowo słowo masa-
kra służyło do określenia kłopotliwych i trudnych sytu-
acji, w których się ktoś znalazł, spraw, rzeczy dla kogoś 
nieprzyjemnych, później zaczęto go używać także dla 
wyrażenia stanu „totalnego” zmęczenia psychicznego 
i fizycznego, a ostatnio również dla wyrażenia podziwu, 
zachwytu, zasygnalizowania, że coś jest dla kogoś nie-
zwykle atrakcyjne, że się niezmiernie podoba.

Warto nadmienić, że czasownik masakrować, czy-
li ‘urządzać masakrę’, wywodzący się od francuskiego 
massacrer, pojawił się w języku polskim nieco wcześniej; 
odnotowano go już w wydanym w 1902 roku II tomie 
Słownika warszawskiego (w leksykonie tym nie ma nato-
miast rzeczownika masakra).
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