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FETNIAK  EFEMERYDA LEKSYKALNA O NIEZNANEJ 

ETYMOLOGII

Artur CZESAK 

Streszczenie 

Ekspresywny rzeczownik fetniak

swoje 

fet-n-

ak-. Sam przymiotnik prawdopodobnie pochodzi od rdzenia fet-

niemieckie fett

fetniak

1

fetniak

pod red. Witolda Doroszewskiego (SJPD): 

fetniak m III, lm M. -i wiech.

zawadzisz. . <?> 

Zastosowany kwalifikator wiech. (wyraz wiechowy) to lansowana przez W. Doroszewskiego 

polska nazwa miejskiego, warszawskiego argot, utworzona od nazwiska Stefana 

Wiecheckiego (pseudonim literacki Wiech, 1896

 lumpenproletariatu. Znak zapytania 

fetniak nie jest 

f

polszczyzny f e por. znane przy

barwa,  (Klemensiewicz, Lehr-

fetniaka
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stosunkowo rzadkiego, zwykle nacechowanego emocjonalnie. Polega ona na przejrzeniu 

w 

np. paparuch  Czesak, 

 swego rodzaju awans 

.

ych tego

i 

syc  Kucharzyk

wskazu

stosunkowo niewielkie rozpowszechnienie badanych jednostek. W naszym przypadku 

fetniak i jego 

, odpowiada metodologicznym postulatom J. Sierociuka: 

Zgromadzony (...) 

w 157) 

2 Chronologia 

fetniak, a raczej z derywatem od niego fetniacki autor niniejszego tekstu 

jakie toczyli z dziennikarzem i pisarzem Jerzym Sosnowskim popularni polscy 

nadreprezentacj f fajny, jak fest, fura, facet,

ferajna nagle 

ignotum  przymiotnika fetniacki: 

fetniackie sem 

Bralczyk, Miodek, Markowski, 2014, s. 149)

fetniak

i polskiego, tzw. warszawski 

( 1927) nie zawiera omawianego leksemu, 
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acji 

w Trubadur z 1912 

r. odnalezione przeze mnie 

w zdigitalizowanych czasopismach, np.: 

(...) Nagle .

Tryumfator w nowej dobie

.

(Trubadur R. 7: 1913, nr 19 (11 V), s. 7) 

Kolenda kucharki 

erzyki z Czerniakowskiej fetniaki. 

(Trubadur Warszawy 1932, nr 52 (25 XII), s. 6) 

-

1939), autor prozy Dyntojra :

* po  zawadiaka. 

( , r. 12, nr 174 (1 VIII 1933), s. 4) 

Fetniak 

Szymczaka 

(ed. 1978 1981), B. Dunaja (ed., 1996 ed., 2000) i S. Dubisza (ed., 2003

, Czeszewski, 2006) 

poza mocno retrospektywnym cznych ., 2003) 

i leksyki , Widawski, ed., 2010) fetniaka 

wyrazu fetniak w publikacjach quasi-

-Taborska, Galsterowa, 1996, 

, ed., fetniak
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pokolenia  zawiera jedynie derywat 

neologizm, zan Kaczmarek, Skubalanka, 

Grabias, 1994 [1974], s. 91). 

3

fetniak

w , 1993), uczniowskiej (

1991, , 1986, 1995). E. Jaczewski (1939, s. 174) 

chojraka 

batiarem . Jednak dawniej 

i fetniak

I odnoszenia 

fets, fete, feter i ros

*fietnyj, *fetnyj, *fietniak *fetniak.

4 Hipotezy etymologiczne 

-ak

i walska, 2001, s. 305 i 372). W dalszej 

w feta , brak 

fett- . , p takim 

stanowiskiem ce argumenty: 

1. Z

obecny 

M. Malinowski w dyskusji nad niniejszym tekstem

fetniak

feciol

fett.
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2. Fetniak 

grubymi 

gruby  grubo, fat

i angielskim slangowym phat

fetniak por.

.

, 2005, s. 57) 

M

fetniak  wyrazu fetniak w

polskich PAN (t. VII, s. 501, dalej SGP PAN)

(1936 1992): 

FETNIAK lekcew 

jak fetniak. 

Na fetniaka d

 A.C.] 

lnym 

fetniak przez domniemany 

przymiotnik *fetny od szeroko rozpowszechnionego przymiotnika , do czego na 

w kulturze, ko

i

i ) do i v

jest szeroko rozpowszechniona. Przymiotnik w formie  ma wiele 

, ,

minister fetniak (hipotetyczny *
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* , fonetycznie realizowany jako *

-

-

w nim 

z * (Klemensiewicz, Lehr-

miejscowej , pierwotnie z dawnego (Malec, 2003, s. 75). 

5 Znaczenia 

Pierwotne i niejako kanoniczne znaczenie przechowywane jest 

 ocalasz pan 

 ty! (

rtularnie, 

z 

i 

fetniak

Fetniak explicite 

czasopisma  z 1922 r. (1993) 

notuje 

w 

wspomnienia). 

8.
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k gwary warszawskiej B. Wieczorkiewicza (1966) ujmuje w zasadzie znaczenia 

gw. szk. 

e znaczenia notuj :

, i

fetniak jest tam uznany , s. 291). 

, 2. 

, 3. gw. gw. ucz. 

przytaczamy, fetniak

irracjonalna (jak w

- , 2007, s. 196):

fetniak 

, 15). 

fetniak

znaczenie pejoratywne: 101).

6 Podsumowanie 

fetniaka

lub zaniku wyrazu (brak w 

i 

i 
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FETNIAK  AN EPHEMERAL WORD OF UNKNOWN ETYMOLOGY 

Summary 

The article concerns the Polish word fetniak, which has a marked emotional ambivalence. It can be positive and 

indicate a thief with a high reputation, but it may also denote a daredevil, hustler or coward. The use of the word 

fetniak reached its apogee in the period between 1950 and 1980. Currently, the word is not known to the 

youngest generation. It has been probably borrowed from German (the root fett, cf. Eng. fat). This process may 

have taken place via the Yiddish language.

Key words 

lexis, lexicography, expressive words, lexical borrowings, Polish language, fetniak
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