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О ОБРАДИ ТРАНСКРИПЦИЈЕ КИНЕСКИХ ИМЕНА У

ОКВИРУ НОРМАТИВИСТИЧКИХ ПРОЈЕКАТА У БИХ.

У прошлом броју Нашег језика осврнуо сам се на писање

арапских имена код нас, оцењујући на чему смо у томе после

обраде у оквиру нормативистичког програма сарајевског сербо

Кроатистичког института. У оквиру тога програма опсежно је

обрађивано и писање кинеских имена (проблем који такође пред

ставља једну од најбитнијих празнина у правопису из 1960. го

дине), те ћу се овом приликом осврнути и на ту обраду, коју је

Извршио компетентан познавалац кинеског језика Дејан Разић.

Разићева елаборација објављена је на педесет страна часописа

Радови Института за језик и књижевност у Сарајеву, 1980. го

ДИНе.

Разићев рад одликује се исцрпношћу и информативношћу,

садржи потпуне табеле кинеских слогова-морфема, много при

мера из кинеске ономастике и низ корисних обавештења о изго

вору, структури и значењу имена. Предлаже, алтернативно, и две

могућне транскрипције (нпр. језеро које се кинеском латиницом

пише DONGTING, изговор прибл. tunetin“, пo Разићу би код нас

било Тунгтхинг или Дунгтинг), уткивајући у њих низ норматив

них решења, која су само делимично прихватљива.

Није, разуме се, прихватљиво увођење слова ti (у ћирилици

ваљда 2) у наше писмо ради тачнијег преношења кинеских име

на, (нпр. SONG YU = Сунг Ју).

Није, исто тако, прихватљиво преношеће кинеског П (иза шуш

тавих и пискавих сугласника, по изговору шва-гласови, слични

призренско-тимочком полугласнику или руском њл) цртицом

(SICHUAN = C-чхуан или С-чуан).

Није прихватљиво кинеску аспирацију преносити нашим ас

(песник КОNG QIU = Кхунг Ћасју, једна од две предложене мо

гућности); њу не треба ни преносити, као што не преносимо ни

немачку.

Није прихватљиво кинеско неслоговно и на крају слога пре

носити нашим и а не нашим ј (град АIHUI, изг. aihuei).
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Није прихватљиво кинеско Z преносити нашим тс (МАО

ZEDONG = Mao Tceoyнг), јер симболу типа ts прибегавају је

зици који немају африкату ц, а нама је то непотребно.

Добро је што Разић предлаже да се i испред вокала преноси

као ја не као и: LIN BIАО = Лин Пјао или Лин Бјао, само то

треба применити и иза сугласника Ц и N (за које Разић прави

изузетак: LIAONING = Лијаонинг и сл.), последица чега би била

допуштање сугласника љ и њ (Љаонинг и сл.).

И кад се изузму ова сугерирана решења, остаје још доста

двоумица и доста шаренила које би требало некако средити, а

које је изазвано делом сложеношћу кинеске језичке материје и

неуједначеним транскрибовањем кинеских хијероглифа у свету,

а делом и нашим брзоплетим реаговањем на иницијативу да се

за основу преношења кинеских имена узме „пинјин“, латиничка

транскрипција усвојена у самој Кини (као помоћно писмо, док

главно и даље остају хијероглифи). За оне који туђа имена пи

шу изворно и који би хтели да тај принцип примене и на кинес

ки језик прихватање те иницијативе значило би да могу просто

преузети пинјин и уклапати га у своју латиницу (Мао Zedong,

Deng Xiaoping итд.), што је у свету (латиничких писама) само

делимично прихваћено, а делимично се задржавају старе транс

крипције. За нас пак који преозвучавамо и прилагођујемо страна

имена (што је у ћирилици обавезно, а у латиници једна од могућ

ности) ослонац на пинјин значи само да ћемо наша правила утвр

ђивати полазећи од кинеских облика изражених у пинјину, нпр.

JIANG „река”, а наша је ствар (ни по чему условљена неким ме

ђународним обзирима) да ли ћемо то ЈIANG преносити идући

више за изговором: ћ(ј)анг, или за изворним писмом: ђ(ј)анг, или

за традиционалним преседанима: кјанг (река Куејкјанг, провин

ције Сикјанг, Кјангсу и др.).

У нашој данашњој пракси не влада ниједан од ова три прин

ципа, него њихова хаотична смеша („обогаћена“ још преноше

њем неких енглеских транскрипционих симбола и другим произ

вољностима), која наноси озбиљне штете нашој језичкој култури

и смањује употребљивост разних приручника и гласила. Упркос

томе, не види се како ћемо из тога изићи, јер нема никаквог

друштвеног механизма или службе која би могла завести неки

ред у томе, иако нема никаквог рационалног разлога да опреде

љење за један начелни систем буде не само општесрпскохрватско

него и општејугословенско, тј. и за македонски и словеначки

језик.

Основна је двоумица да ли кинеско В, D, G и сл. преносити

— идући за писмом — као б, д, г, или — идући за изговором —

као п, т, к, у оквиру овог другог опредељења наметнуло би се
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питање да ли ићи максимално за изговором или правити уступке

и традиционалним преседанима и уобичајеним транскрипционим

поступцима. Немајући никаквих илузија да ће се нешто битно

допринети сређивању постојећег шаренила, представићу табелар

но кинеске слогове (морфеме, елементе од којих су састављене

све кинеске речи) и транскрипциона решења која ми изгледају

ЛОГИЧНa.

Табеларни преглед кинеских слогова и могућних транскрипција

(колоне: 1. облик у кин. латиници (каткад у загради и у енгл.), 2. при

ближни изговор, 3 транскрипција с наслоном на писмо, 4. транскрипција

по изговору, 5 транскрипција по трад. узорцима, са примерима)

1. 2. 3. 4. 5.

пинјин (и енгл.) : изговор: по писму : по изд. : трад. :

А :

А a 2 d al

аi aj aj aj ај: Ајхуеј (град)

AN an aH ан ан: Анхуеј (пров.)

ANG anВ aHT aHRT аНГ

ао aО а() а() ак)

В в. уз Р

C-Z:

СА (tsa) са Ца. Ца Ца

ZA (tsa) Са ДЗа Ца Ца

саi caj цај нај цај: Цај Луен (научник)

ZAI caj дЗај цај цај

CAN can Цан Цан цан: Ванг Цан (песник)

ZAN Сan ДЗаН Цан Цан

саng can8. ЦанГ шанГ IЦанГ

ZANG Сan“ ДЗаНГ IЦанГ цанг: Сицанг (пров.)

сао сао цео ЦaО цао: ЦАО ЦАО (државник)

ZAO CaO ДЗаО Цао Iцао

се С’е це Це це

ZE Се ДЗе це це: Мао Цe-Тунг

ZE I сеј дзеј цеј цеј

СЕN (ts'én) cºen цен цен цен: Цен Сен (песник)

ZEN (tsén) СеD. ДЗен IЦен Цен

CENG (ts'éng) cens ценГ ЦенГ ценГ -

ZENG (tséng) Сеng Дзенг IЦенГ ценг: Ценг Куо-Фан (ист.)

CI (ts'ü) co Lци це: Кјанг Куан-Це (књиж.)

ZI (tsu) С3. ДЗИ це: Лао Це (филозоф)

СONG (tsung) cºung цунг цунг цунг

ZONG (tsung) СUlnЕ дзунг цунг цунг: Танг Тај-Цунг (пол.)

COU соц. Цоу Цоу цоу

ZOU соц. ДЗОy Цоу Цоу

CU cu цу цу цу

ZU СUl дЗy цу цу: Цу Чунг-Чи (матем.)

CUAN cºuan цуан пцуан цуан

ZUAN cijan дЗуан цуан цуан

СUI (tsuei) судеј цуеј цуеј цуеј: Цуеј Веј (глумац)

ZUI (tsuei) сyei дзуеј цуеј цуеј: Шицуејшан (град)
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1. 2. 3. 4. 5.

пинјин (и енгл.) : изговор: по писму : по изг. : трад. :

СUN (tsun) cºuen. цун цуен цун: Кјен Синг-Цун (књ.)

ZUN (tsun) судеп дзун цуен цун: Цун”ји (град)

сuo с”uo цyo цyo цyо: Чао Цуо (књиж.)

zuо сцО дЗyo цyo цyо: Чанг Цуо-Лин

(научник)

CH-ZH:

СНА (cha) čºа Ча Ча Ча

ZНА (cha) ča IIa Ча ча: Чалингху (језеро)

сна i čaj чај чај чај

zна i čaj цај чај чај

CHAN čan VIаН. ЧаЋН ЧаН

ZHAN čan IIан чан ЧаН

CHANG čane ЧаНГ ЧаНГ чанг: Чангша (град)

zнаng čan8. IЈанг ЧаНГ ЧанГ

снао čao ЧаСУ Чако чао: Пан Чао (књиж.)

zнао čao IJaО ЧаО чао: Ли Цинг-Чао (песн.)

сне čºе Че Че тqе

ZHE če IJe Че че: Хечецу (народност)

CHEN čºen TLICH ЧСН чен: Чен Ји (пол.)

ZHEN čen IЈен Чен чен: Ли Ши-Чен (мед.)

ZHEI čej цеј чеј чеј

CHENG čºeng ЧeНГ tiснр ченг: Ченгту (град)

ZHENG. čen8. IJeНГ чchi". ЧeНГ

СНП (chih) ča (čºy) iји (чи) чи: Тјенчи (језеро)

ZHI (chih) čo (čy) ijи , (чи) чи: Ванг Чи-Хуан (песник)

CHONG čºung чунг чунг чунг: Чун(г)кинг (град)

ZHONG čun“ цунг чунг чунг: Луо Куан-Чунг (песн.)

CHOU čou чоу чоу чоу

zноu čou IJoy чоу чоу: Куангчоу (град)

CHU ču чу чу чу: Чу Ту-Нан (пол.)

ZHU ču IJу чу чу: Чу Де (пол.)

zhuа čџа IJya чуа чуа

CHUAI čºuaj чуај чуај чуај

ZHUA I čџај шуај чуај чуај

CHUAN čuan чуан чуан чуан: Сечуан (пров.)

ZHUAN čuan IЈуан чуан Чуан

CHUANG. čuans чуанг чуанг чуанг: Ли Чуанг-Ванг (ист.)

ZHUANG. čuans цуанг чуанг чуанг: Чуанг Ци (филозоф)

снui čuej чуеј чуеј чуej: Чен Пај-Чуеј (књ.)

ZHU I čџеј цуеј чуеј чуеј

сhun čuen чун чуен чун: Јичун (град)

ZHUN čgen цун чуен чун: Ли Чун (књиж.)

chuо čuo чуо чуо чуо

zhuо čuo IJyo чуо чуо

D в. уз Т

је:

Е (е) e e e е: Чанг Е (мит.)

IE I еј еј еј еј

|EN en CH CH ен: Ву Ченг-Ен (књиж.)

еng enè CHI" eНГ eНГ

ER (erh) 91 ер ер ер: Ње Ер (муз.)
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1. 2. 3. 4. 5.

пинјин (и енгл.) : изговор: по писму : по изг. : трад. :

Pº:

IRA (fa) fa фа фа фа: Ши Ке-Фа (ист.)

|FAN fan фан фан фан: Ли Си-Фан (књиж.)

RANG fang фанг фанг фанг: Фанг Чи-Мен (пол.)

IFE I fei феј феј феј: Хефеј (град)

REN fen фен фен фен: Фенхе (река)

IFENG feng фенг фенr фенг: Кајфенг

|FO fо фо фо фо

|ROU fou фоу фоу фоу

RU fu фу фу фу: Фукјен (пров.)

G в. уз К

Н:

НА ha Ха Ха- ха: Хаерпин (град)

наi haj хај хај хај: Хајнан (острво)

наn han хан ХаРН Хан

наng hang ХаРНОГ ХáНГ ханг: Хангчоу (град)

нао hao Ха{} Ха{} хао: Хао Жан (књиж.)

НЕ (ho) hó Хе (хе) хе: Хенан (пров.)

нe i hei хej хej хеј: Хејлун(г)кјанг (пров.)

нen hen ХćН хch хен: Чанг Хен-Шуеј

(књиж.)

нeng ben& ХеFIT“ хснт“ хенг: Сју Те-Хенг (пол.)

нong hung хунг хунг хунг: Хунгху (језеро)

нou hou хоу хоу хоу: Хоу Пао-Лин (уметник)

HU hu ху ху ху: Хунан (пров.)

нuа hца Хуа хуа xya: Хуа Куо-Фенг (пол.)

нuai hцај хуај хуај хуај: Хуајхе (река)

нuan huan Хуан хуан хуан

нuang huane хуанг хуанг хуанг: Хуангхе (река)

нui hџеј хуеј хуеј хуеј: Анхуеј (пров.)

нun hџеп хуен хуен хун

нuо hцо хуо хуо хуо

J в. уз О

K-G:

КА (kºa) ka Ка Ка ка: Каши (град)

GА (ka) ka Га Ка Ка

каi kºај кај кај кај: Кајфенг (град)

GAI kaj гај кај кај

каn kan КаН КаН КаН

GAN kan ГаН. КаЛН кан: Кансу (пров.)

каng kºans КаНР“ КáНГ канг: Сиканг (град)

GANG kang ТаНЕ“ КанГ канг: Кин(г)кангшан (план.)

као kao Ка0. КаО као: Ланкао (град)

GAO kao Га{) Ка0) као: Каошанцу (народност)

ке kºе к& Ке ке: Жикеце (град)

GE ke Ге Ке ке: Келешан (план.)

кei kºei кеј кеј кеј

GE I kej геј кеј кеј

кen lk’en. КЕН. КCH КCH

GEN ken TCH КCH КČH

KENG kºene КСЕНГ КСНT“ кенг: Фенг Кенг (књиж.)
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1. 2. 3. 4. 5.

пинјин (и енгл.) : изговор: по писму : по изд. : трад. :

GENG kenk ГеЊЕГ КеFIГ кенг: Кенг Пјао (пол.)

KONG k”un“ кунг кунг кунг: Кунгфу (град)

GONG kune гунг кунг кунг: Кунг Ци-Чен (књиж.)

KOU kog коу коу коу: Хајкоу (град)

GOU kou гоу коу коу: Сикоу (град)

КU k”u ку ку ку

GU ku гу ку ку: Кутјен (град)

KUА kºga куа куа кya: Фан Куа (ист.)

GUA kџа гуа куа кya: Гуахоу (град)

GUAI kџај гуај куај куај

КUAN kºuan куан Куан. куан: Куанкје (град)

СUAN kџаn | гуан Куан. куан: Шанхајкуан (град)

KUANG kºuane куанг куанг куанг

GUANG kuane гуанг куанг куанг: Куангтунг (пров.)

KU I k”uej. куеј куеј куеј

GU I kџеј гуеј куеј куеј: Куејчоу (пров.)

KUN kºgen куен куен кун: Кунминг (град)

GUN kџеп Гуен куен кун

KUО kºyo куо кyo куо: Чао Куо (ист.)

GUO kџо Гуо Куо куо: Куо Мо-Жуо (књиж.)

LA (1a) la Ла JIа ла: Ласа (град)

LAI lai лај лај лај: Ч(о)у Ен-Лај

LAN lan JEAR JIаН. лан: Ланчоу (град)

LANG lang ЛaHT JIаНЕ" ланг: Лангфанг (град)

|LAO lao JIа() ЛaО лао: Лао Це (филозоф)

ILE le JIĆ Ле Ле

ILE I lej леј леј леј: Лејчоу (град)

LENG lenš ЛČНГ JICHI” ленг: By Ленг-Си (пол.)

ILI li ЛИ ЛИ ли: Ликјанг (река)

ILIA lja Љá Љd Љa

LIА ljen ЈЕСН ЈЊЕН љен: Таљен (град)

LIANG ljan“ ЈБ8EIT ЈЊЗНГ љанг: Љангшан (град)

LIАО ljao Љ20 JbaО љао: Љаонинг (пров.)

PLIE lje Jbe ЈЊČ ље: Ху Пи-ЛБе (ист.)

ILIN lin ЛИН ЈКИН лин: Лин Пјао (пол.)

LING ling JIИНT“ ЈТИНГ. линг: Цинлингшан (план.)

ILIU liog љoy љoy љoy

ILO lo ЛО JIO ло: Лојанг (град)

Н_ONG lung лунг лунг лунг: Хејлун(г)кјанг (пров.)

ILOU log лоу лоу лоу

LU lu лу лу лу: Лу Сјун (књиж.)

LU lji лу љу: Љу Ју-Лан (пол.)

LUAN luan луан луан луан: Кајлуан (град)

LUE lije лye љуe

ILUN lijen луен луен лун: Цај Лун (ист.)

IJUO ljio луо луо луо

МА (ma) Tha Mal Mal ма: Мааншан (план.)

MAI maj мај мај мај: Мај Сјен-Те (ист.)

MAN 1na11 МАН МаН ман: Манчоу (Манџурија)
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1. ° 2. . 3. 4. 5.

пинјин (и енгл.) : изговор. по писму : по изг. : трад. :

MANG 1ma118 МаНГ . МаНГ манг: Ли Ји-Манг (пол.)

МАО . ImaО . MaО MaО мао: Мао Цe-Тунг

ME I mej меј меј меј: Меј Лан-Фанг

(уметник)

MEN 1ЋC11 МCH - МCH мен: Јумен (град)

MENG Imen 8. менг МCHI" менг: Јименгшан (план.)

M I mi . МИ МИ ми: Мичи (регија)

МIAN njen мјен мјен мјен: Памјеншан (план.)

МПАО mjao мјао мјао мјао: Кунгмјао (град).

MIE mje мје Мје мје : -

МIN min мин МИН мин: Миншан (план.)

MING Imin& МИНЕ" МИНГ минг: Кунминг (град)

MIU mjog мјоу мјоу мјоу

МО 1110 АЛО МО мо: Мохе (река).

MOU Imoll моу , МОy моу

MU Illll - му му му: Кјамусе (град)

NА (na) ha - На На на: Намоерхе (река)

NA I . . naj нај нај нај: Јао Нај (књиж.)

NAN Imall НаН. НаН нан: Нанкинг (град)

NANG han& НаНГ НаНГ НаНТ

NАО 11aО На() НаО НаО

INE П{- НĆ Не Не -

NE I nej неј неј неј: Нејкју (регија)

NEN Inell НЕСЕН НСH нен: Ненкјанг (река)

NENG 11eng THCHT НеНГ НеНIV

NI ni НИ НИ ни: Ни Чи-Фy (пол.)

NIAN njen ЊCH ЊСН њен: Јунгњен (регија)

IN LANG njan“ НbaHГ НоaHIT" њанг: Њангцекуан (град)

NIАО njao НоaО НbaО НоaО

INIE nje УНоe ЊC ње: Ње Жунг-Чен

IN IN nin НИН НИН НИН -

NING nin“ НИНГ НИНГ нинг: Љаонинг (пров.)

INIU niоu Нboy њoy њoy

NONG Inuns нунг нунг нунг

INOU ImОД ноу ноу ноу

NU hul ну ну ну: Нукјанг (река)

NU nii ну њу

NUAN , nyan нуан нуан нуан: Нуанкјуан (град).

NUE nije , нуе њуe -

NUO ngo нуо нуо нуо: Нуоминхе (река)

О О o О о -

OU Оџ oy oy oy: Оу Јен-Сју (књиж.)

НР-В : -
-

РА (pa) ра IIa. Па- Па

ВА (pa) ра ба IIa. па: Пасјен (град)

PAI рај пај пај пај: Пенг Пај (пол.)

ВАН рај бај пај пај: Пај Кју-Ји (песн.)

PAN p'an ПаН Пан пан: Пан Тјен-Шоу (уметн.)
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1. 2. 3. S 5. 5.

пинјин (и енгл.): . изговор: по писму : по изј. : трад. :

BAN - - pan бан ПаН. пан: Лу Пан (научник)

PANG - pºans ПаНIV панг ПаНT“ -

BANG pan“ банг п{\iii" панг: Шакјапанг (град).

рао рао ПаС) IIaО пао: Хупао (град)

вао . рао бао ПаС) пао: Паотоу (град)

“ PE I pºei пеј - пеј пеј -

ВЕ I . . pej беј пеј пеј: Хупеј (пров.)

PEN pºen ПeН ПCH ПCH

BEN pen бен пch пен: Пенси (град) . .

PENG pens ПeНГ ПeНГ пенг: Пенг Пај (пол.).

BENG pen“ бенг пенг пенг: Пенгфу (град) -

P I pºi ПИ ПИ пи: Пи Жи-Сју (песник)

BI pi би пи пи: Пи-Шенг (научник)

PIAN - pºjen пјен пјен пјен: Пјенкуан (град).

BIAN - рjen бjен пјен пјен: Јенпјен (град)

PIАО - pºjao пјао пјао пјао: Пејпјао (град)

“ B. LAO - pјао бјао пјао пјао: Лин Пјао (пол.)

| РшЕ pје пје пје -

- BIE - . pје бје пје -

PIN pºin пин. пин пин: Хy Је-Пин (књиж.)

BIN pin бин пин пин: Хаерпин (град)

PING pºing ПИНГ ПИНГ пинг: Тенг Сјао-Пинг (пол.)

BING pin“ бинг пинг пинг: Пинг Син (књиж.)

Po po ПО ПО по: Појангху (језеро)

ВО - po бо по по: Похај (море) -

POU poџ поу поу -

РU pºu пу iту пу: Пу Сунг-Линг (књиж.)

вu pu бу пу пу: Нанпу (град) -

О-Ј: -
- - -

ОI (chi) - ći - ћи ћи ци: Ци, Пај-Ши (уметник)

ЈI (chi) . - Ći . ђи ћи ки: Килин (пров.) :

оiа ćºja ћ(j)a ћја кја

јша ćja ђ(j)a ћја кја: Кјамусе (град)

оian ćºjen ћ(ј)ен ћјен кјен: Се Ма-Кјен (књиж.)

JIAN (kien) ćjen ђ(ј)ен ћјен кјен: Фукјен (пров.).

оiang ćºjan“ ћ(ј)анг ћјанг кјанг - .

JIANG (kiang) ćjang - ђ(ј)анг ћјанг кјанг: Синкјанг (пров.)

опао ćºjao ћ(j)ao ћјао кјао: Чанг Пан-Кјао (ум.)

јпао ćjao ђ(j)ao ћјао кјао: Кјаочоу (залив)

опе ćºje ћ(ј)е ћje кje

ЈШЕ - * ćje ђ(ј)е ћje кје: Чанг'анкје (град)

оin ćim ћин ћин цин: Цинлингшан (план.)

JIN ćin ђин ћин кин: Киншакјанг (река)

оing - - Čing ћИНГ ћИНГ цинг: Цингтао (град)

JING ćing ђинг ћинг кинг: Нанкинг (град)

оiu ćºjou ћ(ј)оу ћjoy кjoy - …

J IU | ćiоu ђ(ј)оу ћjoy кjoy: Кјоукјанг (град)

оu С°ti ћ(ј)у кју: Кју Јуан (песник).

JU - ćü - ђ(ј)у кју: Кјужун(г)куан (град)

GUAN - ćiien ћуан - - кјуан: Паотукјуан (језеро)

JUAN - ćijen ђуан кјуан: Жу Чи-Кјуан (књ.)

OUE ćije ћуe - - кјуе: Кјуeepшан (план.)
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1. 2. 3. 4. 5.

пинјин (и енгл.): изговор: по писму : по изг.: трад. :

JUB ćije ђуe кјуе: Сје Кјуе-Цај (пол.)

OUN ć?tin ћун кјун: Веј Па-Кјун (пол.)

JUN ćün ђун кјун

к:

RAN (jan) žan Жан Жан жан: Менг Хао-Жан (песн.)

IRANG žan.« ЖанГ ЖанI

RAO žao Жао ЖаQ жао: Шангжао (град)

RE že Же жc же: Жехе (пров.)

REN žen жch Жен жен: Женмин жибао

RENG žens жснг ЖенГ ЖенГ

IRI žo (žy) жи (жи) жи: Женмин жибао

IRONG žun“ жунг жунг жунг

|ROU žou жoy жоу жоу: Жоу Ши (књиж.)

RU žu жу жу жу: Лин Сјен-Жу (ист.)

iruа žца жуа жуа жуа

IRUAN žuan жуан. жуан жуан: Жуан-Сјао-Ци (ист.)

RU I žџеј жуеј жуеј

RUN žuen жун жуен жун: Чен Јинг-Жун (мат.)

ruо žџо жуо жуо жуо: Куо Мо-Жуо (књиж.)

S :

SA (sa) Sa Са Са са: Ласа (град)

SAI saj caj caj

SAN. Sa11 СаН СаН сан: Ли Ли-Сан (пол.)

SANG San“ СаНI" СаНI" санг: Сан(г”)ганхе (река)

SAO SaО CaO CaO CaO

SE Sc СČ СĆ Се

SEN SC11 СČН ССН сен: Кјен Сјуе-Сен (научн.)

SENG Senš ССНЕ" ССНГ СеЊГ

SI 89 СИ се: Кјамусе (град)

SONG SUIn8 сунг сунг сунг: Сунг Цинг-Линг

(пол.)
SOU Sou coy coy coy

SU Sul су су су: Кјангсу (пров.)

SUAN Sџаn cуан cуан cуан

SU I sцеј суеј суеј суej: Суеј Јанг-Ти (ист.)

SUN suen сун суен сун: Сун Це (ист.)

SUO SUO суо суо суо

„SH:

SНА (sha) ša 1IIа Ша ша: Чангша (град)

SHA I šaj шај шај шај

SHAN šan IIIа Н. IIIан шан: Вујишан (план.)

SHANG šans IIIаНГ IIIаНIV шанг: ШангČх)ај (град)

SHAO šao IIIaО IIIао шао: Шаошан (план.)

SHE . še нiić IШе ше: Лао Ше (књиж.)

SHE I šej шеј шеј шеј

SHEN šen ILICH ILIĆIH шен: Шен Куо (ист.)

SHENG šene ШеЊГ LШćНГ шенг: Пи Шенг (ист.)

SHI šo (šy) iiiи ши: Ванг Ан-Ши (ист.)

SHOU šoy ШОy IIIОy шоу: Пан Тјен-Шоу (ум.)

SHU šu шу шу шу
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1. 2. 3. 4. 5.

пинјин (и енгл.): изговор: по писму : по изд. : трад. :

shuа šца шуа шуа шуа

SHUAI šцај шуај шуај шуај: Канг Ланг-Шуај (пес.)

SHUANG. šuane шуанг шуанг шуанг: Шуангјашан (град)

SHU I šцеј шуеј шуеј шуej: Ханшуеј (река)

SHUN Šuen шун шуен шун: Љушун (град)

shuо šugo шуо шуо шуо

T-D:

ТА (ta) tºа Та Ta Та -

DА (ta) ta Да Tal та: Љута (LUТА) (град)

TA I taj тај тај тај: Вутајшан (план.)

P)A I taj дај тај тај: Тај Шу-Лун (песник)

TAN tan ТаН ТаН тан: Сјангтан (град)

DAN tain Дан “TaTE“ тан: Ванг Тан-Фенг (глум.)

TANG taniš Тани. ТанГ танг: Танг Сјен-Цу (књиж.)

DANG. tahš данг ТаНГ танг: Куоминтанг

тао tºао Та0) TaО тао: Тао Чу (пол.)

PAC). taО ДаQ Та() тао: Цингтао (град)

те t?е Те Те Те

DE te Де Те те: Течoy (град)

DE I tej деј теј теј: Куејтејфу (град)

TENG ten“ TeНГ TeНГ TCHI"

IDENG ter18 Денг TeНГ тенг: Тенг Сјао-Пинг (пол.)

TI tºj ТИ ТИ ТИ

D I ti ДИ ТИ ти: Тапајти (град)

TIAN tjen тјен тјен тјен: Вен Тјен-Сјанг (књ.)

D IAN tjen дјен тјен тјен: Паијангтјен (град)

thао tºjao тјао тјао тјао: Чунгтјаошан (план.)

dнао tjao дјао тјао тјао

TIE tºje тје тје тје: Тјелинг (град)

D IE. tje дје тје тје

TING t’ins ТИНГ. ТИНГ. ТИНГ.

DING ting ДИНГ ТИНГ. тинг: Тинг Линг (књиж.)

D IU tiou тјоу тјоу тјоу

TONG tºun“ тунг тунг тунг: Тунгсјен (регија)

RDONG turnš дунг тунг тунг: Мао Цe-Тунг

TOU tog тоу тоу тоу: Шантоу (град)

DOU tou доу тоу тоу

TU t”u ту ту ту: Тулуфан (град)

IDU tul Ду ту ту: Тукјангјан (град)

TUAN tºuan туан туан туан

IDUAN tuan дуан туан туан

TU I tºgej туеј туеј туеј

DU I tџеј дуеј туеј туеј: Мавангтуеј (град)

TUN tuen тун туен тун: Санлинтун (град)

DUN tuen дун туен тун: Мао Тун (књиж.)

tuо tºgo туо туо туо: Тенг Туо (књиж.)

пduo tuo ДуO туо туо: Вен Ји-Туо (књиж.)

И7 -

WА уда Ва Bal ва: Вајаопу (град)

WAI uај вај вај вај

WAN цаn ВаH ван ван: Тајван
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1. 2. 3. 4. 5.

пинјин (и енгл.): изговор: - по писму : по изг.: трад. :

WANG цаn“ Вá HT" ВаHI ванг: Ванг Ан-Ши (књиж.)

WE I - џеј веј веј веј -

WEN ljen ВеII |вch вен: Вен Тјен-Сјанг (књ.)

WEING - ugen“ ВCHT ВCHГ BСНГ *

WО џо ВО ВО B()

WU U , . ву у ву: Вукјанг (град)

х:

ХI (hsi) ši c(ј)и cји си: Шанси (пров.)

xiа - Šia сја сја сја: Нингсја (пров.)

хian šien сјен сјен сјен: Цинсјен (град)

XIANG Šiané сјанг сјанг сјанг. Сјангтан (град)

хпао Šiao сјао сјао сјао: Тенг Сјао-Пинг (пол.)

хie šie cje cje сје: Сје Линг-Јуан (књ.)

хin . . º Šin c(ј)ин сјин син: Синкјанг (пров.)

хing Šing c(ј)инг сјинг СИНГ - - - -

ХIONG , šjunk сјунг сјунг сјунг: Јанг Сјунг (књиж.)

хiu - šјоu cjoy cjoy cjoy

хu šü сју сју

хuan šijen сјуан сјуан -

хUE - šije сјуe - сјуе: Цао Сјуе-Цин (књ.)

хun šun сјун сјун: Лу Сјун (књиж.)

У : -

YА (ya) ја ја ја ja: . Шуангјашан (град)

, YAN (yen) jen јен јен јен: Јенан (град) --

YANG. jan“. јанг - јанг јанг: Квеијанг (град).

yао јао јао јао јао: Јао Сјуе-Јин (књиж.)

YE је је је је: Је Шенг-Тао (књиж.)

Y I ji ји ји ји: Вујишан (план.)

YIN jin јин јин јин: Јао Сјуе-Јин (књиж.)

YING jins јинг јинг јинг: Веј Јинг-Ву. (књиж.)

YONG jun“ јунг јунг јунг: Љоу Јунг (књиж.)

YOU joy joy joy joy: Лу Јоу (књиж.)

YU. јü ју ју: Сунг Ју (књиж.)

YUAN jijem јуан јуан: јуан (новац)

YUE jije јуe јуе: Јуе Феј (историчар)

YUN jin јун јун: Јун“)нан (пров.): :

Z в. уз С -

ZН в. уз СН

Да није наше неспособности (више друштвене него стручне)

за решавање отворених правописних питања, транскрипција ки

неских имена уредила би се лакше и једноставније него за мно

ге друге језике, јер кинески својом природом омогућује да се

помоћу једне не превелике табеле (око 400 слогова-морфема)

предочи целокупна језичка грађа (у рашчлањеном виду). У ства
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ри би главно било договорно изабрати начелну основу, једну од

три предочене могућне транскрипције (макар се у понеком по

ступку одступило. Од предложених решења), које све полазе од

кинеске материје предочене у латиничком систему пинјин.

Прва је могућност извести правила избором и уопштавањем

традиционалних примера (наша последња колона), од којих су

Многи врло укорењени. Очигледне су добре стране чувања кон

тинуитета у језичкој култури, а слаба је страна овога избора за

тирање разлике између многих кинеских морфема (као кад би се

у нечијој транскрипцији изједначавало наше Вид- и Вит-, Бер

и Пер-, Бај- и Пај-, -бој и -ној и сл.); то није неподношљиво у

језику (имамо нпр. Витко од Вид- и Вит-, а од давнина и -вести

од вез- и вед-), али није ни пожељно.

Други могућни избор (наша трећа колона) значио да би —

искористивши наслон делом на писмо пинјин а делом на изговор

— идемо на очување разлике између кинеских слогова, што би

се могло спровести и без изузетака (које сам ја на два-три места

допустио, за слогoвe LU-LU, NU-INU, SI-XI, иако би се и то

могло диференцирати нпр. помоћу лу-љу, ну-њу, со-си); тако би

се са наше транскрипције могли реконструисати и изворни обли

ци. Предности овога јасне су, а слаба је страна овога решење што

би унело велики број облика који су досад били необични, а мно

га већ укорењена кинеска имена постала би изузеци од правила.

По овом систему имали бисмо нпр. провинције Гансу (Кансу, у

Загради наводим традиционални облик), Ђилин (Килин), Ћинг

хај (Цингхај), Ђангси или Ђјангсји (Кјангси), Ђангсу или Ђјанг

су (Кјансгу), Гуангси или Гуангсји (Куангси), Гуангдунг (Куанг

тунг, Куантунг), Гуејџоу (Куејчоу), Фуђен или Фуђјен (Фукјен),

Хејлунгђанг или Хејлунгђјанг (Хејлунгкјанг, Хејлункјанг), Хе

беј (Хепеј), Хубеј (Хупеј), Џеђанг или Џеђјанг (Чекјанг), Шан

дунг (Шантунг), Синђанг или Сјинђјанг (Синкјанг), а и у другим

видовима ономастике такође доста необичнога.

Трећа је могућност ићи максимално за изговором (четврта

колона у табели). У спонтаном контакту и поступку најлакше се

иде на то решење, али би оно задржало битне слабости (а не и

предности) оба претходна система.

О свему овоме говорим, трошећи простор, не у уверењу да ћемо

поћи путем општег сређивања хаотичне транскрипције кинеских

имена, него само у нади да може бити од неке користи нпр. ауто

pу или преводиоцу какве књиге о Кини, евентуално и ауторима

језичких или географских приручника. Овај прилог треба схва

тити као допуну (а у погледу третмана слогова ОI, QIN, QING,

СI, ZI, SI и као алтернативу или корекцију) обраде у НЈ XXII/3

(нешто и у НЈ ХХIV/1—2) и потпуније предочавање грађе и по

датака, углавном преузетих из Разићеве анализе.
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Одступања од традиционалне транскрипције могу бити оп

равдана само при договорном и општем прелазу на реформисани

систем, а трагикомично ће бити ако од кинеских имена промо

вишемо нове србизме, хрватизме и — републиканизме.

Митар Пешикан
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