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FELDFEBEL subst. m., ab 1804; auch feldfeber, feldwebel, felfebel,
felfeber ; ‘der ranghöchste Unteroffizier einer Kompanie in der ehemaligen
polnischen Infanterie; nach 1830: höchster Unteroffiziersdienstgrad in den
österreichischen und deutschen Armeen’ – ‘najwyższy rangą podoficer
w kompanii dawnej piechoty polskiej; po 1830 r.: wyższy stopień
podoficerski w armii austriackiej i niemieckiej’: 1804 GPP 11 4, Nowo Tu
oświadczył oficyer hohenloski, że ponieważ Feldfebla zabito, gwałtowi przeto
opierać się niemoże. ◦ 1812 GLw 176, Nowo Odesłano go tedy natychmiast
Jeneralney Kommendzie, która go (...) pomiędzy żołnierzy tuteyszey załogi
od feldfebla na dół licząc (...) rozdzielić kazała. ◦ 1834 PT IX 590, Sjam Za
pierwszym zaraz strzałem ubił Feldfebera. ◦ 1854 Rost.Dom.I 131, Wiecz
Zobaczymy, kto jest i kim jeszcze będzie (...) biedna sierota po felfeblu. ◦
1865 DP 15 1, Nowo feldwebel Peschke z 2 szląskiego pułku grenadyerów. ◦
†1898 Górs., Sw Zamiast dwóch sierzantów pozostawiono jednego feldwebla.
◦ [LBel.] 1924 Choyn.Kuź. 298, Dor Pijaniuteńki feldfebel wykrzykiwał co
chwila jakieś nierozumiałe słowa komendy, której nie słuchał nikt, nawet
żołnierze. ◦ [arch.] 1970 Steinhaus 75 przymus wstawania rano 〚...〛,
konieczność słuchania idiotycznych pouczeń feldfebla 〚...〛, obrzydziło mi
wojsko. – Swil, Sw (woj.), Lsp, Dor. � Var: feldfebel subst. m., 1804 GPP
11 4, Nowo ◦ [LBel.] 1924 Choyn.Kuź. 298, Dor – Swil, Sw, Lsp, Dor;
feldfeber subst. m., [hapax] 1834 PT IX 590, Sjam – Sw (gw.), Dor
(daw.); feldwebel subst. m., 1865 DP 171 1, Nowo ◦ [LBel.] †1898 Górs.,
Sw – nur Sw (m.u.); felfebel subst. m., [hapax] 1854 Rost.Dom.I 131,
Wiecz – nur Sw (m.u.); felfeber subst. m. – Glo. � Etym: nhd. Feldwebel
subst. m., ‘militärischer Rang’, Gri. � Konk: s(i)erżant subst. m., bel. seit
1792, Dor, zuerst geb. L. � Der: feldfeblowski adj., zuerst geb. Sw;
feldfeblówna subst. f., ‘Tochter des Feldwebels’, zuerst geb. Sw;
feldfeblostwo subst. n., ‘Rang des Feldwebels’, zuerst geb. Sw.
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