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FASA subst. f., ab 1426; auch wasa. 1) ‘großes Holzgefäß aus Faßdauben,
Bottich, Kübel; großes Faß für Bier oder Wein; Waschzuber; Inhalt eines
solchen Gefäßes’ – ‘duże naczynie drewniane z klepek, stągiew, kadź; duża
beczka na piwo i wino; balia do prania; pojemność takiego naczynia’: 1426
MonIur V 2, Stp Item in celario tres tunne et tria vasa vlg. fassy. ◦ 1500
ZsigBud 48, Stp Aurifabro Almano, qui laboravit domino principi magnam
phasza argenteam al. brothwffasz, na zadatek sui laboris dedi XX florenos. ◦
1564 BielKron 453, Spxvi thylko w ko�cielech są iákieś fa�y z wodą pełne
z Bál�ámem / w ktorey �ie krzcżą. ◦ 1568 RejZwierc 110v, Spxvi kápu�tki
nadobney o�obno obraw�zy / fá�ę iednę ná to obroćiw�zy / nápoły głowki
przekrawáiąc nadobnie ią vłożyć / ćwikiełką przekłádáć / koprzyku do niey
nákłáść. ◦ 1568 Sien. 531, L Te frukta moczą w iakim przycierku albo fasie.
◦ 1577 ModrzBaz 83v, Spxvi W�zytcy mie�zcżánie niech �ię zbieżą do
gá�zeniá ogniá. [...] Ktemu niech ma śiekierę / wiádro / y fá�y lub �táwnice
przed domem pełne wody. ◦ 1584 ZapKościer 51, Spxvi a ktora by strona
stronyę tego kupu nyetrzimala ta ma napyerwy stronye litkup zaplaczycz
yako klodę pywa a páni Iego Mczi woyewodze 20 slotych czerwonych [...]
a lytkupnykom waszę piwa Ko�zczer�kego. ◦ (1616) 1637 Zaw.Gosp., L
Wino z fasy do fasy przetaczać. ◦ 1675 HaurEk 96, Sp17 Wina z fá�y do
fásy pr�etac�áć. ◦ 1690 Solsk.Arch. 171, L Fasa szeroka i głęboka. ◦ (1777)
1974 Chrościcki 289 [Białystok] Ramę do Portretu 〚...〛 i Fasę Lychtarzyków
od Tokarza w Poniedziałek odwiozą. ◦ vor 1807 L Fasa kupiecka do
towarów, ein Schlagfaß. ◦ 1818 Walka 9-10, Sjam Naprzód ten, co
zwycięskie nagrodzi zapasy, / Miodzic, zajmie otyłe w środku stoła fasy. ◦
(1857) 1948 Krasz.Jerm. 32, Dor Prosił, żebym tu przespał w skarbówce, bo
tam worki z mąką i fasy ze słoniną, to się boi szkody. ◦ [arch.] (1930–1931)
1939 Brück.Kult. II 464, Dor U wielkich panów stały miody w fasach
o żelaznych obręczach, a korzeniem zaszytym w workach podprawione. –
(Sła), Stp, Spxvi, Mącz, Cn, Tr, L, Swil, Sw, Lsp, Dor. 2) ‘Rohr,
Rinne aus Holz’ – ‘rura, rynna z drewna’: [hapax] 1564 Mącz 128d, Spxvi
Fi�tula, proprie dicitur per quam aqua educitur, Fá�á / Rinna / Rurá / To
ye�t / Wydrożone drzéwo / albo kanał / Też trzćiná v pi�zczéli. – Spxvi,
Mącz. 3) ‘dicker Mensch’ – ‘gruby człowiek’: [hapax] (1691) 1907 Pot.Ogr.
Fr.1 233 Bo cienką wyjechawszy, powrociłaś fasą, Znać, że was to tam nieźle
cudzoziemcy pasą. – Swil (fig.), Sw (przen.), Lsp (przen.), Dor (przen.).
4) ‘1500 Stück von etw.’ – ‘1500 sztuk czegoś’: Swil, Sw. 5) ‘Gefäß in der
Erde, das zum Gerben von Leder verwendet wird’ – ‘wkopane w ziemię
naczynie do garbowania skór’: Sw (garb.), Lsp (garb.), Dor (rzem.). � Var:
fasa subst. f., 1426 MonIur V 2, Stp – (Sła), Stp, Spxvi, Mącz, Cn,
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Tr, L, Swil, Sw, Lsp, Dor; wasa subst. f., [einzQu.] 1582 ZapKościer 8v,
Spxvi – nur Spxvi. � Etym: nhd. Faß subst. n., ‘großes Gefäß aus Holz und
anderen Materialien; auch als Flüssigkeitsmaß; als Vergleich für den
Körperumfang eines Menschen’, Gri, nur für Inh. 1, 3, 5. � Konk: beczka
subst. f., bel. seit 1394, Stp, zuerst geb. Mącz, nur für Inh. 1, 3; kadź
subst. f., bel. seit Ende 14.Jh, Stp, zuerst geb. Mącz, nur für Inh. 1. � Der:
faska subst. f., ‘Fäßchen, Waschfaß’, (†1480) 1863–1864 DłLB III 95, Stp,
zuerst geb. Mącz, nur für Inh. 1. ❖ Das feminine Genus ist ungewöhnlich:
Sławski Se nimmt den Einfluß von beczka f. ‘Faß’ an. Die abweichende
Form wasa, wohl vom Kaschubischen beeinflußt, ist eine Sonderentlehnung.
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