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Anotace

Diplomová práce se zabývá analýzou všech aspektů textové povahy přítomných v čínském

originálu Tajné kroniky Mongolů.

Práce se skládá ze čtyř kapitol, ve kterých jsou probírány čínské znaky používané pro

přepis, jejich výslovnost a význam a také problematika znaků vymyšlených či chybných.

Předkládám seznam všech mongolských slabik, které lze získat pomocí čínského

transkripčního systému a soupis všech používaných znaků. Dále je bráno v úvahu rozlišení

slov a interpunkce. Na závěr jsou uvedeny různé aspekty související s glosujícím aparátem

tohoto díla.

Na základě rozboru nashromážděných údajů předkládám některé úvahy o otázkách

historických či jazykových, jakými jsou etnická identita autora přepisu nebo autora glos,

existence mongolského dialektu s vlastními charakteristikami v prostředí dynastie Jüan či

důvod pro sestavení tohoto glosovaného přepisu a to, zda byl pořízen z originálu v klasickém

mongolském písmu.

Klíčová slova: textová analýza, mongolština, Tajná kroniky Mongolů, dynastie Jüan

Abstract

The purpose of the present thesis is to analyze every aspect of textual nature present in the

Chinese original of the Secret History of the Mongols.

The work consists of four chapters that touch issues such as the Chinese characters used for

the transcription, their pronunciation and meaning, as well as invented or wrong characters. A

list is presented with all the Mongolian syllables obtainable by means of the Chinese

transcription system and with all the characters used for this. Subsequently, graphic aspects

such as word division or punctuation are examined. The last chapter approaches the glossing

system of the Mongolian text used in this work.

On the basis of the analysis of the collected data, some plausible assumptions about

historical or linguistic issues are advanced, such as the ethnic identity of the author of the

transcript or the author of the glosses, the existence of a Mongolian dialect with own

characteristics in the Yuan dynasty environment, or the reason why this transcript was glossed,

and whether it was done out of an original written in Uyghur script.

Keywords: textual analysis, Mongolian language, The Secret History of the Mongols, Yuan

Dynasty
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ÚVOD

V této diplomové práci se zaměřuji na textovou analýzu Tajné kroniky Mongolů (dále

TKM) za účelem získání ucelenějšího obrazu tohoto díla. Jelikož se na textové úrovni

prakticky jedná o čínský text – přepis mongolských slov je v čínských znacích, vedlejší glosy

jsou čínské, překlad na konci každého paragrafu je v čínštině – analýza se bude výrazně

zabývat čínským jazykem, a to konkrétně prvky obsaženými v přepisu a ve vedlejších glosách,

jako jsou samotné znaky a jejich specifiky, techniky přepisu, informace ze znaků vyvoditelné,

grafická úprava textu a systém glosování.

Svou pozornost zaměřím především na ty aspekty textové povahy, jejichž analýza může

pomoci lépe pochopit rozsah samotného textu, ale budu také probírat netextové náměty, úzce

spjaté s textovou úrovní, jako jsou například výslovnost nebo zobrazení gramatických

kategorií.

Cíl práce

Cílem práce je shromáždit a uspořádat dodatkové informace poskytované zmíněným

čínským originálem TKM. Nesnažím se o vyčerpávající analýzu, která bude úkolem

specializovaných prací, pouze poukazuji na nejvýraznější textologické a formální aspekty díla,

jejichž studium může být přínosné v jeho bádání. Vycházím z předpokladu, že jedině

dvoustranný rozbor tohoto díla, tj. studie, jež současně přihlíží k oběma jazykům, které jsou v

něm přítomné, i k etnokulturním a historickým faktorům s nimi spjatým, je jedinou vhodnou

pro zacházení s tímto dílem. Doufám, že analýzou jedné z uvedených stran k tomuto úsilí

přispěji.

Jak jsem již naznačil ve své bakalářské práci o gramatických deskriptorech jazyka TKM

(Laurencio 2009, s. 7), mým původním záměrem bylo najít vhodný přepis textu pro překlad do

mého mateřského jazyka, tj. do španělštiny. Vzhledem k nedůslednostem nalezeným v

jednotlivých přepisech jsem se rozhodl pro sestavení vlastního přepisu na základě

digitalizovaného čínského textu TKM. Původně jsem vycházel z vydání B. Sumyabaatara

(1990) ve srovnání s prací L. Ligetiho (1971). Pak jsem upravil eventuální chyby a nedostatky

srovnáním s Gùovou ověřenou kopií nacházející se v Sìbù cóngkānu 四部丛刊. Při tomto

posledním srovnání jsem si uvědomil možnosti studia různých aspektů textové povahy

nabízených čínským přepisem, které jsem se rozhodl učinit tématem své diplomové práce.
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Popis díla a jeho textových variant

TKM je unikátním literárním dokumentem obsahujícím legendární a historická fakta

související s osobností a vojenským úsilím mongolského vojevůdce a vládce Čingischána.

Poskytuje nám zároveň cenné informace o předklasické i střední mongolštině. Původní text

pochází ze 13. století (Hung 1951, s. 487-492), ale dochoval se pouze v podobě přepisu

zhotoveného v druhé polovině 14. století během dynastie Ming v Číně (Pelliot 1925, s. 288).

Jedná se o přepis údajného mongolského originálu (Atwood 2006, s. 234), tj. textu napsaného

v mongolském klasickém písmu, pomocí čínských znaků, doplněný jak vedlejším doslovným

překladem, tak i volnějším souhrnným překladem v závěrech paragrafů.

Podle Pankratova (Панкратов 1962, s. 7), všechny známé transkripce textu vlastně

pocházejí ze dvou čínských originálů, jejichž hlavní rozdíl spočívá v různém počtu juànů 卷

čili kapitol. V prvním originále byly paragrafy uspořádaných do 15 juànů. Tento text, který byl

součástí encyklopedie Yǒnglè Dàdiǎn 永樂大典 (kompilována v Nankingu mezi 1403 a 1408,

Hung 1951, s. 433), patrně shořel za boxerského povstání v roce 1900, když byla zničena

akademie Hànlín 翰林院, kde bylo toto dílo uschováno, i když některé fragmenty byly

zachráněny (Hung 1951, s. 443). Jeho kopii koupil v Číně v roce 1872 Archimandrita Palladius

(P. I. Kafarov), na jejím základě zhotovil překlad do ruštiny, ale až v roce 1962 se stala

přístupná díky fotografické reprodukci provedené B. I. Pankratovem (Street 1986, s. 9-10). V

druhém originále jsou však paragrafy uspořádány do 12 juànů. Tento text pochází z Mingského

tisku (Halliday 1959, s. 25) a má dvě významné varianty: kopie provedená bibliografem a

textologem Gù Guǎngqí 顧廣圻 (1776-1835) a edice sestavená vzdělancem Yè Déhuī 葉德輝

(1864-1927). Yèova edice je však pozdním a nedostačujícím reflexem Gùovy kopie. Za její

hlavní vady se považuje zastření, či dokonce vymazání kontrastu mezi druhy mezer, které

údajně mají interpunkční funkci (Street 1986, s. 10).

Z kopie Gù Guǎngqího, známé jako Gù jiào běn 顧校本 čili Gùova ověřená kopie, byla

provedena fotolitografická edice vydaná v roce 1936 v Šanghaji v rámci sbírky klasických

čínských děl Sìbù cóngkān 四部丛刊 (YZMS 1936). Tato edice je údajně nejlepší verzí ze

všech (Street 1986, s. 10-13; také in Rachewiltz 2004, s. lii; a Hung 1951, s. 450), je nejbližší

zachráněným fragmentům z prvního originálu a pokud se týká záměru této studie, uchovává do

počtu nejvíce významotvorných grafických aspektů. Z těchto důvodů jsem tuto verzi vybral

jako nosnou pro svou diplomovou práci.

Text nebo spíše části textu TKM se zachovaly ještě třetí cestou. V roce 1926 dostal první

předseda Literární akademie Onhodyn Z’amjan gu’n od šlechtice Ju’ns’eebuu Dari z
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Bajantu’menského chos’uunu z ajmaku Han Hentij velmi vzácný exemplář knihy, která se

později proslavila pod názvem Altan tobc’i čili Zlaté kompendium. Vlastní rukou opsal

Z’amjan gu’n toto dílo a pečlivě připravenou kopii poslal francouzskému mongolistovi

P. Pelliotovi, který ji použil při zpracování svých studií o TKM. V Ulánbátaru byla vydána až v

roce 1937 (Чоймаа 2002, s. II-III). Je to anonymní historická kronika buddhistické povahy,

jednu z jejíchž verzí kompiloval lama Gu’us’ Luvsandanzan koncem 17. nebo začátkem 18.

století a obsahuje 233 z 282 paragrafů TKM. Základem této verze byl údajný mongolský

originál TKM v písmu, který byl v té době pravděpodobně ještě znám (Шастина 1973,

s. 12-14). Tento text se tudíž může ukázat jako velice užitečný pro rekonstrukci údajného

mongolského originálu TKM i pro pochopení historických souvislostí jeho sestavení. V

každém případě nebude v rámci této práce brán v úvahu, neboť je zaměřena pouze na získávání

informací potřebných pro rekonstrukci textu z čínského přepisu, resp. ze zmíněné Gùovy

ověřené kopie.

Struktura a metodika práce

Výchozím bodem v první kapitole bude stručná charakteristika systému používaného pro

přepis, dále zmíním aspekty výslovnosti čínštiny ve zkoumaném období nezbytné pro

pochopení onoho systému přepisu. Následuje seznam všech znaků vyskytujících se v textu

TKM. Jejich čtení jsou sestavena na základě srovnání Pulleyblankovy rekonstrukce pro

jüanskou čínštinu (Pulleyblank 1991) se čteními různých autorů jako Hattori (1973),

Manlaz’av (Манлажав 1973a) a Sumyabaatar (1990). Vyplývají z toho dvě paralelní čtení,

jedno podle principu transliterace, bližší čínské fonologii, a druhé podle principu transkripce

čili interpretace transliterovaných znaků, bližší parametrům mongolské fonologie. Od této

chvíle budu používat dvojitý systém transliterace a transkripce každého probraného

mongolského slova. V ostatních případech, kdy v textu uvádím čínské výrazy, budu používat

pīnyīn 拼音.

V druhé kapitole se budu zabývat podrobnostmi, které se vztahují k čínským znakům a

systému přepisu na nich založenému, mým cílem je poukázat na informaci, již obsahují ve své

významové složce. Pozastavím se u znaků chybně použitých, k čemuž nejpravděpodobněji

došlo při různých kopírování, jimž tento text podléhal, jelikož to považuji za důležitý aspekt

pro rekonstrukci a sestavení textu.

Ve třetí kapitole probírám grafické prostředky používané v textu pro demarkaci hranic

mongolských slov, což se v rámci samotné čínštiny obvykle nedělá. Zde je také rozebrána

možnost existence interpunkčního systému v rámci tohoto textu podle dohadů Streeta (1986).

Ve čtvrté a poslední kapitole se věnuji systému glosování, který doprovází samotný přepis.
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Sestává z doslovného překladu každého slova, z deskriptorů gramatických funkcí mongolských

sufixů (zde budu používat k transkripci čínských znaků jüanské čtení podle Pulleyblanka

zároveň s pīnyīnem), z volného stručného překladu každého paragrafu a dalších redakčních

zásahů provedených po sestavení přepisu.

Údaje probírané v této práci jsem čerpal z uvedené literatury a ověřoval pomocí

digitalizovaného čínského textu TKM (odpovídajícího Gùově ověřené kopii), o němž jsem se

zmínil dříve. Při konstatování aspektů popsaných v různých kapitolách jsem postupoval

metodou nahodilého výběru. Jedná se o studii spíše kvalitativního rázu, s přihlédnutím k

výrazným detailům vypovídajícím o různých souvislostech textu. V případě závěrů analýzy

těchto dat, se vždy snažím zvážit ty, které byly předvedeny různými autory u každého tématu.

Po stránce teoretické jsem vycházel z odborných prací sinologů, zejména Pulleyblanka

(1991) a Coblina (2000) pro údaje o jüanské čínštině, Hallidaye (1959) pro různé historické a

textologické souvislosti tohoto díla, a mongolistů jako jsou Haenisch (1931, 1939) pro

jazykové aspekty díla, Street (1986, 2008) pro různé jazykové a formální aspekty textu, Hattori

(1951), Sumyabaatar (1990) a Manlaz’av (Манлажав 1973a) pro otázky týkající se vztahu

mezi čínštinou a mongolštinou v TKM, Ligeti (1971), Rachewiltz (1972), Das’ceden

(Дашцэдэн 1985) a Kuribayashi (2009) pro transkripci textu, Svantesson (2005) a Finch

(1989) pro mongolskou fonologii, Lubsangdorji (2011) a C’oimaa (Чоймаа 2002, 2003) pro

charakteristiky klasického mongolského písma starších období, a konečně Lubsangdorji (2006,

2007, 2010) pro metaforický systém jazyka TKM.
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SEZNAM ZKRATEK A SYMBOLŮ

[ ·  ] afix, který se píše dohromady s kmenem bez pomlčky (např. ·tu → jaya’atu, ·’ul·  →

unu’ulju)

[ - ] sufix, který se píše ke kmenu slova s pomlčkou (např. -yin → tenggiri-yin)

[ º ] tvar sufixu, který se nevyskytuje v textu TKM (např. º-tača)

[ § ] paragraf

[ , ] odděluje různé alomorfy jednoho afixu (např. -yi, -i)

[ / ] odděluje variantu afixu podle vokální harmonie (např. -tai / -tei); v transkripci

gramatických deskriptorů odděluje jüanské čtení podle Pulleyblanka od pīnyīnu

[ → ] výsledné čtení; přechod do jiného přepisovacího systému

[ tučně ] transliterace

[ kurzívou ] transkripce

[ TRL ] transliterace

[ TRK ] transkripce
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TEXTOVÁ ANALÝZA DOCHOVANÉHO ORIGINÁLU

TAJNÉ KRONIKY MONGOLŮ

1. Všeobecná charakteristika znaků používaných v přepisu

Mongolský jazyk dochovaného textu TKM je přepsán pomocí čínských znaků, což mu

dodává ráz slabičný s důsledky, které to může mít pro textovou analýzu. K zobrazení

mongolského jazyka je v tomto textu používána sada 521 znaků,1 z nichž se některé používají

pouze jedenkrát a ostatní s kolísavou mírou výskytu.

V této a příští kapitole budou probírány podrobnosti vztahující se ke znakům a systému

přepisu na nich založenému. Text, ze kterého budu vycházet, jak zmíněno v úvodu, je kopie

provedena Gù Guǎngqím 顧廣圻 (1776-1835) a známá jako Gù jiào běn 顧校本, čili Gùova

ověřená kopie, na základě které byla provedena fotolitografická edice vydaná v roce 1936 v

Šanghaji.2

1.1 Jednoduché znaky s fonetickou podobností mezi čínštinou a

mongolštinou

Způsob zápisu mongolštiny v TKM lze označit jako „sinomongolské písmo“. Jde o

strukturovaný systém přepisu sestavený pro zobrazení výslovnosti mongolských slov

používaný již v sinomongolském slovníku Huáyí yìyǔ 話夷譯語 (Hung 1951, s. 454-457).

Prostřednictvím omezeného počtu čínských znaků se zobrazuje fonologický systém střední

mongolštiny na slabičném základě (Halliday 1959, s. 2-3).

                                                          
1 Počet znaků se může lišit podle kritéria zařazení. Pokud počítáme pouze jednotlivé izolované znaky, je jich 521,

ale na jiné úrovni uvažování, pokud počítáme zvlášť také znaky plnící různé funkce v slabice (jako iniciála nebo

jako finála) nebo znaky s připojenou diakritikou, počet vystoupá až na 580 relevantních grafémů (viz 1.4 pro

kompletní seznam znaků).
2 Hung (1951, s. 450) se domnívá, že Gùova ověřená kopie může být považována za tak spolehlivou, že všechny

textové chyby, které se v ní vyskytují, musí být připsány nyní ztracenému tištěnému vydání, odkud pramení.
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Toto sinomongolské písmo je uznáváno jako konzistentní a systematický nástroj

transkripce, přes určité nesrovnalosti v jeho používání v konkrétním textu (Halliday 1959,

s. 188).3

Vychází se z jednoduchého předpokladu, že každý čínský grafém má napodobit dobovou

výslovnost odpovídající slabiky fonetického systému střední mongolštiny, ale je třeba mít na

zřeteli, že dobový čínský jazyk, nebo přesněji řečeno dobový pekingský dialekt, měl fonetický

systém velmi odlišný od mongolštiny, proto souvislost mezi zapsanými zvuky každého jazyka

je často spíše symbolická. Třebaže v této práci budu stále rozlišovat mezi oběma fonetickými

entitami (viz 1.4), v tomto prvním přiblížení předvedu pro usnadnění fonetickou korespondenci

bližší mongolské fonologii.

Znaky mohou označovat jednotlivé samohlásky jako:

阿 a

額 e

亦 / 驛 / 宜 / 瀷 / 翼 / 翊 i

斡 / 濣 o

兀 / 嗚 / 浯 / 闈 / 屼 / 矹 / 中兀 u

nebo dvojhlásky:

埃 / 唉 ai

奧 au

爲 / 危 / 委 / 畏 ui

Dále znaky zaznamenávají slabiky s různou strukturou:

CV

罷 / 巴 / 把 / 八 / 杷 ba

扯 / 徹 če

的 / 迪 di

捋 / 羅 / 劣 lo

沐 / 木 / 模 mu

                                                          
3 V textu se nachází více příkladů nesoustavného používání přepisovacích prostředků, ale ty mohou být připsány

nedbalosti a snadno opraveny (Halliday 1959, s. 188), například pomocí srovnání s jinými verzemi textu.
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VC

俺 / 唵 am

延 en

影 / 媵 iŋ

CVC

南 / 喃 nam

良 leŋ

旋 / 宣 son

1.2 Prostředky pro zobrazení zvuků v čínštině neexistujících

K zobrazování zvuků neexistujících v čínštině sestavovatelé používají systém diakritických

značek:

中 + iniciála h = q

舌 + iniciála l = r

Tato diakritika se nadepíše před znak:

合 ha → 中
合 qa

列 le → 舌
列 re

Jak uvádí Halliday (1959, s. 34-35), použití diakritiky naznačuje rozlišení hlásek, jež nebyly

vnímány jako existující v čínštině (pro detaily výslovnosti viz 1.3).

Co se týče prosodického markeru 中 q, je přidán ke slabikám se zadními nebo středními

vokály, ale nerozlišuje mezi neznělou uvulární plozivou q a znělou velární plozivou γ, což

nemusí nutně znamenat, že obě konvergovaly v jeden zvuk (viz 1.3; cf. Finch 1989, s. 166).

Objevují se rovněž kody či koncové souhlásky neexistující v čínštině nebo aspoň

neexistující v některých kombinacích.4 Tyto jsou zobrazeny pomocí některých znaků, pro které

platí, že se finální samohláska nečte:

卜 b

赤 č

惕 t

克 / 乞 k

                                                          
4 Struktura čínské slabiky vylučuje počáteční a konečné shluky souhlásek.
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勒 / 氻 / 泐 l

木 m

你 n

黑 q

思 s

失 / 室 š

Tyto znaky se píšou pod účařím za znakem označujícím samohlásku nebo otevřenou

slabiku:

阿卜 ab

抹赤 moč

兀惕 ud
舌
列克 reg

牙勒 yal

窟木 kum

額你 en

禿黑 tuq

格思 ges

斡失 oš

Zvláštní zmínku si zasluhuje koncové l, jelikož se mnohdy může objevit po znaku končícím

na n. Vzniklá spřežka však zaznamenává mongolskou výslovnost -l:

兀勒 ul

温勒 unl → ul

Další koncová souhláska je r, která je ale psána ve stejné velikosti jako předcházející znak:

児 / 峏 r

Tato koncová souhláska bývá často navíc označena pomocí horního indexu používaného pro

získávání počátečního r z l:
舌
児 / 舌峏 ρ 5

Také někdy máme i koncové s psané buď pod účařím nebo v plné velikosti:

思 / 思 s

                                                          
5 Pro rozlišení mezi koncovým jednoduchým r a zdvojenou variantou, budu zde pro tu druhou používat řecké

písmeno ρ.
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Tento systém diakritiky je svébytným uplatněním metody fǎnqiè 反切, pomocí které se dva

znaky používají k označování výslovnosti třetího znaku. Systém tkví v tom, že první znak

indikuje výslovnost iniciály, zatímco druhý indikuje výslovnost finály. Fonetické pomocné

znaky se však v textu TKM čtou jako první znak podle fǎnqiè, třebaže žádný druhý znak se k

němu nepřipojuje (Halliday 1959, s. 36).

Je nutno podotknout, že tyto pomocné transkripční symboly jsou v mnoha místech textu

vynechávány omylem (Halliday 1959, s. 30).

1.3 Výslovnost

V této podkapitole se zabývám charakteristikami možné výslovnosti čínštiny, která se

odráží v systému sinomongolského písma použitého pro transkripci originálního textu TKM.

Bude nutné soustředit se primárně na fonetický systém, jejž s největší pravděpodobností

používali přepisovatelé textu. Jedná se o pekingský dialekt formující se v jüanském období a

patřící ke skupině čínských severních dialektů (cf. Coblin 2000, s. 538, 541, Зограф 1993,

s. 256-258, Hattori 1973, s. 35-39).6

Severní čínština jüanského období již nedisponovala znělými plozivami a afrikátami

přítomnými ve střední čínštině a stejně jako moderní standardní čínština rozlišuje pouze dvě

série neznělých neaspirovaných /p/, /t/, /k/, /tʂ/ a neznělých aspirovaných /pʰ/, /tʰ/, /kʰ/, /tʂʰ/

(Svantesson 2005, s. 105, také in Hattori 1973, s. 39). První sérii je možno bezpečně

rekonstruovat v rámci mongolštiny jako znělé /b/, /d/, /g/, /ǰ/ a druhou sérii jako neznělé /p/, /t/,

/k/, /č/.

Retroflexní frikativa [ʐ] byla pravděpodobně protějškem hlásky r v tehdejší severní čínštině.

Tato frikativa se vyvinula z dřívějšího *ɲ, podobně jako její současný spisovný odraz. Toto r

působilo tudíž při výslovnosti odlišně než mongolská vibranta [r] (Svantesson 2005, s. 105),7

což zřejmě vedlo přepisovatele k rozlišování jeho zápisu pomocí horního indexu 舌 před

příslušným znakem (viz 1.2).8

                                                          
6 Vycházím zde ze zásady, že ať už bylo správné čtení originálu jakékoli, kompilátoři se při transkripci drželi

výslovnosti nebo výslovností alternujících v té době.
7 Také podle Hallidaye (1959, s. 34-35) se tak pravděpodobně označoval nějaký způsob jazykové artikulace,

kmitací nebo rolované.
8 V případě, že horní index 舌 se nachází před koncovým r, označuji zde takovou kombinaci pomocí řeckého

písmena ρ.
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Další souhláskový zvuk, jenž byl údajně vnímán jako neexistující v tehdejší severní

čínštině, je neznělá uvulární ploziva q, zobrazená pomocí horního indexu 中 před příslušným

znakem (viz 1.2). Čínština disponovala neznělou velární frikativou h (Pulleyblank 1991, s. 7),

jejíž přepis je v textu TKM důsledně dodržován, což vypovídá o existenci aspirovaného h ve

střední mongolštině.

Princip fonologického citu přepisovatele nebo přepisovatelů textu TKM je nutné mít na

zřeteli, aby bylo možné vyložit další zvláštnosti tohoto textu jako nepřítomnost znělé velární

plozivy γ (viz též 1.2). Na jedné straně se nabízí pozitivní důkaz jasného záměru odlišit zvuk

jako q (χ) přidáním prvku 中◌ před h (x). Tento zvuk nebyl přepisovatelům lhostejný, musel být

docela jiný, než jakýkoliv protějšek existující v dobové severní čínštině, a proto jej označovali.

Eventuální γ buď neexistoval, nebo existoval, ale byl jim lhostejný, rozdíl snad nebyl dost

výrazný a relevantní jak z fonologického tak i ze sociálního hlediska, nebyl příznakový.

Dokonce by se mohlo jednat o případ „indikátoru“ podle principu nastíněného Labovem (1972,

s. 314),9 ve kterém se dva zvuky v dané době vyslovují téměř stejně, aniž by se sloučily do

jednoho, což umožňuje, aby se v pozdější fázi jazyka opět rozdělily do dvou zvuků, tentokrát

dostatečně odlišných, jakými jsou nyní q a γ. 10 Druhá možnost je, že čínský přepis do určité

míry odrážel údajný ujgurský originál. Právě v tomto písmu se mezi q a γ nerozlišovalo

(Lubsangdorji 2011, s. 13).11 Přidáme-li k tomu pravděpodobný status indikátoru plozivy γ v

tehdejší jüanské mongolštině (jak nepřímo dosvědčuje absence zobrazení tohoto zvuku ve

kvadratickém písmu, Svantesson 2005, s. 109), vychází najevo, že motivace k jeho zapisování

byly spíše slabé.

                                                          
9 Labov (1972) rozlišuje mezi indikátory, markery a stereotypy. Z jeho hlediska jsou indikátory dialektové

proměnné, které vzbudí malou sociální pozornost nebo žádnou. Markery jsou naopak nositeli sociálního významu,

proto figurují ve variantnosti formálního kontinua jazykového. Stereotypy jsou varianty vědomě použité v

charakterizaci řeči určité sociální skupiny.
10 V rámci sinologie prominentní zastánce podobného názoru Coblin přisvědčuje, že vývoj výslovnosti v čínštině

není tvořen jednotnou linií od dávné minulosti až po současnost (Coblin 2007), nýbrž že systém jazyka je souhrou

mezi jinými koiné a regionálními lidovými mluvami (Coblin 2002, s. 28), u kterých mezi sebou stále soutěží více

variant, které jsou více nebo méně příznakové (cf. Labov 1972, 1994). Dokonce by se měla brát v úvahu i role

mluvčích altajských jazyků v pidžinizaci severní pekingské koiné (Hashimoto 1986, s. 77, citován in McWhorter

2007, s. 104). Klasický názor zastávají autoři jako Clauson a Pulleyblank (Coblin 2007, s. 43-45). Např. podle

Clausona (1959, s. 315-316) jsou důkazy, vyvozené z rozboru kvadratického písma, které popírají možnost, že by

některé zvuky tímto písmem zobrazené mohly být polyfonní.
11 Je zajímavé, že právě dvojice souhlásek, která se neliší v čínské transkripci, se neliší ani v ujgurském písmu.

Tento vnější grafický detail je velice závažný, alespoň z psychologického hlediska. Při tvorbě nového systému

psaní, při adaptaci jednoho systému psaní do nového jazyka nebo při vymýšlení transkripčního systému existuje

tendence k imitaci referenčního zdrojového systému a často se napodobují nejen klady, ale i zápory (cf. Chung

2006).
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Níže je uvedeno shrnutí iniciál a finál přítomných v čínštině jüanského období podle

Pulleyblanka (1991, s. 9), rekonstrukce provedena na základě slovníku rýmů Zhōngyuán

Yīnyùn 中原音韻 sestaveného učencem Zhōu Déqīng 周德清 v roce 1324, za dynastie Jüan.12

INICIÁLY

k kʰ x

tʂ tʂʰ ʂ r

ts tsʰ s

t tʰ n l

p pʰ m f ʋ

FINÁLY

ŋ n m

r̩ z̩

ɔ a ɛ

u y

j w

Repertoár souhlásek a samohlásek obsažený v mongolském textu přepsaném pomocí

čínských znaků by byl následující:

SOUHLÁSKY

tʰ tʂʰ kʰ

p t tʂ k

s ʂ x χ

m n ŋ

l

r ρ

j w ʋ

SAMOHLÁSKY

ɔ a

jaj jɛ ə ja ia ɛ

                                                          
12 Tento slovník odrážel jazykové změny, které se odehrály v posledních 600 letech v čínské koiné, což je doba

víc než dostatečná, aby se takové změny rozšířily, staly konvenčními a vymanily se z pout pejorativního

společenského hodnocení (McWhorter 2007, s. 127).
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ɔ wɔ ɥɛ wa aw ɛw wɛ wa

u uu y ɔ iw

i ji r̩

Jak může být pozorováno, systém čínských samohlásek je mnohem složitější než

mongolský. První řádek zde odpovídá čínským zápisům mongolského a, druhý e, třetí o, čtvrtý

u a poslední i. Neshoda mezi oběma systémy je poměrně velká (Svantesson 2005, s. 106),

proto je při převedení čínských samohlásek na sedm samohlásek střední mongolštiny (i, ü, e, ö,

u, o, a) nutné více si domýšlet.

Jüansko-čínská samohláska ɔ je v kontrastu s a po většině pretur a s wɔ po velárních

preturách i po nulové pretuře. V prvním případě se ɔ interpretuje jako o, zatímco a jako a. V

druhém případě se ɔ interpretuje jako a, wɔ jako o (Svantesson 2005, s. 106).

Přední zaokrouhlené samohlásky ö a ü bývají přepisovány sinomongolskými zadními

samohláskami o a u. Nicméně podle čínské fonosyntaxe je možné v některých případech určit

přítomnost přední série (Svantesson 2005, s. 105).

Pokud srovnáváme tuto soustavu se soustavou získanou na základě kvadratického písma

zpracovaného tibetským lamou Phagspa jako jednotný systém psaní pro spisovné jazyky

jüanské dynastie a zavedeného v roce 1269 Chubilaj-chánem, je možno pozorovat, že se v

mnohém shodují.13

PÍSMENA KVADRATICKÉHO PÍSMA POUŽÍVANÁ PRO MONGOLŠTINU

SOUHLÁSKY A SAMOHLÁSKY

k d j o

kʰ n r u

g p l i

ŋ b š ɪ

č m s e

čʰ w h ö

ǰ z Ø ü

t ’ q

tʰ

                                                          
13 Údaje převzaté ze Svantessona (2005, s. 109).
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Převedení čínského fonologického systému na mongolský zde nastiňuji pomocí slabičných

kombinací přítomných v textu TKM. Tabulky s těmito kombinacemi jsou zpracované na

základě systému představeného Svantessonem (2005, s. 103). V některých případech se čínská

slabika interpretuje zcela jinak než podle tohoto systému, pro individuální případy viz Seznam

znaků (1.4). Připomeňme, že preturou mongolské slabiky mohou být souhlásky, které se v

čínštině nevyskytují. Ty jsou v textu označeny přidáním horního indexu před příslušný znak

(viz 1.2). Také mongolské kody nemusí odpovídat čínským finálám a jsou zobrazeny buď

znakem psaným pod účařím, nebo ve stejné velikosti jako předcházející znak (viz též 1.2).

Oproti Svantessonovi (2005, s. 103-105), který se omezuje na ·ø, ·m, ·n, ·ng, ·i a ·u, zde

doplňuji o koncová ·b, ·t, ·k, ·l, ·r, ·q a ·s. Čtením iniciály a finální části zapsaných tučně

dostaneme mongolskou slabiku:

·a ·am ·an ·ang ·ai ·au ·ab ·at ·ak ·al ·ar ·aq ·as

· ɔ am an aŋ aj aw ɔp ɔtʰ ɔkʰ ɔl ɔr ɔχ ɔs

ɔm ɔρ

b· pa pan paŋ paj pɔw patʰ pal par paχ pas

panl paρ

m· ma man maŋ maj maw matʰ mal maρ maχ mas

d· ta tan taŋ taj taw tap tatʰ tal tar taχ tas

taρ

t· tʰa tʰam tʰan tʰaŋ tʰaj tʰaw tʰatʰ tʰal tʰar tʰaχ tʰas

tʰaρ

s· sa sam san saŋ saj saw sap satʰ sal sar saχ

sanl saρ

n· na nam nan naj nap nal nar naχ nas

naρ

l· la lam lan laŋ laj law lap latʰ lal lar laχ las

lanl laρ

r· ra ram ran raŋ raj ratʰ ral raρ raχ ras

ranl

ǰ· tʂa tʂam tʂan tʂaŋ tʂaj tʂap tʂatʰ tʂal tʂar tʂaχ

tʂaρ

č· tʂʰa tʂʰam tʂʰan tʂʰaŋ tʂʰaw tʂʰap tʂʰatʰ tʂʰal tʂʰar tʂʰaχ tʂʰas

tʂʰaρ

ts· tʂʰaŋ

š· ʂa ʂaj ʂas
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g· kam kan kaj

k· kʰam kʰan kʰaŋ

h· xɔ xam xan xaŋ xaj xaw xɔtʰ xɔl xɔr xɔχ

xɔρ

q· χɔ χam χan χaŋ χaj χaw χɔp χɔtʰ χɔl χɔr χɔχ χɔs

χɔρ

y· ja jam jan jaŋ jatʰ jal jar jaχ jas

jaρ

w· wa was

·e ·em ·en ·eng ·ei ·eu ·eb ·et ·ek ·el ·er ·es

· jaj jɛn jajp jajtʰ jajkʰ jajl jajr jajs

jajn jajρ

b· pjɛ pjɛn pjɛtʰ pjɛkʰ pjɛl pjɛr pjɛs

pjɛρ

m· mjɛ mjɛn mjɛtʰ mjɛkʰ mjɛl mjɛr mjɛs

mjɛρ

d· tjɛ tjɛm tjɛn təŋ təj tjɛp tjɛtʰ tjɛkʰ tjɛl tjɛr

tʰjɛn tjɛρ

t· tʰjɛ tʰjɛm tʰjɛn tʰəŋ tʰjɛw tʰjɛp tʰjɛtʰ tʰjɛkʰ tʰjɛl tʰjɛr

tʰjɛρ

s· sjɛ sjɛm sjɛn səŋ sjɛw sjɛtʰ sjɛkʰ sjɛl sjɛr sjɛs

sjaŋ sjɛρ

n· njɛ njɛm njɛn nəŋ nəw njɛtʰ njɛkʰ njɛl njɛr

njɛρ

l· ljɛ ljɛn ljaŋ ləj ljɛtʰ ljɛkʰ ljɛl ljɛρ ljɛs

ljɛnl

r· rjɛ rjɛm rjɛn rjaŋ rjɛp rjɛtʰ rjɛkʰ rjɛl rjɛs

rjɛnl

ǰ· tʂɛ tʂɛm tʂɛn tʂɛw tʂɛp tʂiatʰ tʂiakʰ tʂial tʂiar tʂɛs

tʂia tʂiap tʂiaρ tʂias

tʂɛρ

č· tʂʰɛ tʂʰɛn tʂʰɛw tʂʰɛtʰ tʂʰɛkʰ tʂʰɛl tʂʰɛr

tʂʰɛρ

ts· tʂʰian

g· kjaj kjɛm kjɛn kəw kjajp kjajtʰ kjajkʰ kjajl kjajr kjajs

kjan kjajρ
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k· kʰjaj kʰjɛm kʰjɛn kʰəj kʰjɛp kʰjɛtʰ kʰjɛkʰ kʰjɛl kʰjɛr kʰjɛs

kʰjɛρ

h· xjɛ xjajr

xjaj

y· jɛ jɛm jɛn jɛtʰ jɛkʰ jɛl jɛr jɛs

jɛρ

·o ·om ·on ·ong ·oi ·ou ·ob ·ot ·ok ·ol ·or ·oq ·os

· wɔ ɔn waŋ wɔtʰ wɔkʰ ɔnl wɔr wɔχ wɔs

wɔl wɔρ

b· pɔ pɔtʰ pɔkʰ pɔl pɔr pɔχ pɔs

pɔρ

m· mɔ mɔl mɔr mɔχ

mɔρ

d· tɔ tɔn tɔp tɔl tɔr tɔχ tɔs

tɔρ

t· tʰɔ tʰɔn tʰɔtʰ tʰɔkʰ tʰɔl tʰɔr tʰɔχ

tʰɔnl tʰɔρ

s· sɔ sɔl sɔr sɔχ

saw sɥɛl sɔρ

sɥɛ sɥɛnl sɥɛρ

n· nɔ nɔp nɔkʰ nɔl nɔρ nɔχ nɔs

l· lɔ lɔn lɔkʰ lɥɛl lɔχ lɥɛs

lɥɛ lɥɛkʰ

r· rɔ rɔm rɔn rɔkʰ rɥɛl rɔχ rɔs

rɥɛ rɥɛkʰ

ǰ· tʂɛw tšwaŋ tʂɛwl tʂwɛρ tʂɛwχ

tʂwɛ tʂɛwρ

tʂwaw

č· tʂʰɛw tʂʰwɛn tʂʰwɛl ʂwawr tʂʰɛwχ ʂwaws

tʂʰwɛ tʂʰwɛnl ʂwawρ

ʂwaw tʂʰɛwr

tʂʰɛwρ

š· shwaj

g· kɔ kɔn kuj kɔtʰ kɔl kwɔr

kwɔ kwan kwɔl

k· kʰɔ kʰɔn kʰwaŋ kʰwɔp kʰɔtʰ kʰɔkʰ kʰɔl kʰɔr kʰɔs
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kʰwɔ kʰwɔtʰ kʰwɔkʰ kʰwɔl kʰɔρ kʰwɔs

kʰɥɛ kʰwɔρ

h· xɔ xɔn xwaŋ xwaj xwɔtʰ xwɔl xwɔr xwɔχ

xwɔ xwɔρ

q· χwɔ χwɔm kɔn χwaŋ χwɔtʰ χwɔl χwɔr χwɔχ

kʰwɔ χwɔρ

y· jɔ jɔr

ɥɛ jɔρ

·u ·um ·un ·ung ·ui ·uu ·ub ·ut ·uk ·ul ·ur ·uq ·us

· u un uŋ uj uu up utʰ ul ur uχ us

u unl uρ

b· pu pun puj putʰ pukʰ pul pur puχ pus

punl puρ

m· mu mun muŋ muj mutʰ mukʰ mul mur muχ mus

munl muρ

d· tu tun tuŋ tuj tutʰ tukʰ tul tur tuχ tus

tuρ

t· tʰu tʰum tʰun tʰuŋ tʂʰuj tʰup tʰutʰ tʰukʰ tʰul tʰur tʰuχ tʰus

tʰung tʰunl tʰuρ

s· su sun suj sup sutʰ sukʰ sul suρ suχ

syn sunl

n· nu nun nuŋ nutʰ nur nuχ nus

nuρ

l· lu lum lun luŋ luj lɔp lɔtʰ lɔkʰ lɔl lɔr lɔχ lɔs

ly lɔm lyn lynl lɔρ

lɔ

r· ru rɔm run ruŋ rɔtʰ rɔkʰ rynl rɔχ rɔs

rɔ ryn rɔl

ǰ· tšy tšyn tšuŋ tšyp tšytʰ tšykʰ tšyl tšyr

tšyρ

č· tʂʰy tʂʰyn tʂʰuŋ tʂʰuj tʂʰyp tʂʰytʰ tʂʰyl tʂʰyρ tʂʰyχ tʂʰys

š· ʂy ʂyn ʂyχ

g· ku kum kun kuŋ kuj kup kutʰ kukʰ kul kur kus

kuρ

k· kʰu kʰum kʰun kʰuŋ kʰuj kʰutʰ kʰukʰ kʰul kʰur
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kʰy

h· xu xun xuŋ xutʰ xukʰ xul xur

xy xuρ

q· χu χum χun χuj χup χutʰ χul χur χuχ χus

kʰu kun χunl χuρ

y· y yn ytʰ ykʰ yl yr

jiw yρ

w· ʋu uŋ wukʰ

· i ·im ·in ·ing ·iu ·ib ·it ·ik ·il ·ir ·iq ·is

· ji jim jin jiŋ jitʰ jikʰ jil jir jiχ jis

jinl jiρ

b· pi pin pitʰ pil pir piχ pis

piρ

m· mi min miρ mis

d· ti tiŋ tikʰ til tiρ tiχ

s· si sis

n· ni nin niw nitʰ nil niρ niχ nis

ninl

l· li lim lin liŋ liw litʰ likʰ lil lir liχ lis

liρ

r· ri rim rin riŋ ritʰ rikʰ ril riχ ris

rinl

ǰ· tʂi tʂin tʂiŋ tʂiw tʂr̩p tʂr̩tʰ tʂr̩kʰ tʂr̩l tʂr̩r tʂr̩χ

tʂr̩ tʂinl tʂr̩ρ

č· tʂʰi tʂʰim tʂʰin tʂʰiŋ tʂʰiw tʂʰitʰ tʂʰikʰ tʂʰil tʂʰir tʂʰiχ

ki tʂʰiρ

š· ʂi ʂin ʂiŋ ʂiw ʂitʰ ʂikʰ ʂil ʂir ʂiχ ʂis

ʂinl ʂiρ

g· ki kin kiŋ kitʰ kikʰ kil kir kiχ kis

kiρ

k· kʰi kʰim kʰin kʰiŋ kʰip kʰitʰ kʰikʰ kʰil kʰir kʰis

kʰinl kʰiρ

h· xi xin xiŋ xiρ
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PŘEDNÍ ZAOKROUHLENÉ SAMOHLÁSKY

Níže zmíněné slabiky figurují i ve výše uvedených tabulkách, jedná se zde o dodatkové

rozlišení.

·ö ·ön ·öb ·öl

s· sɥɛ sɥɛn sɥɛl

l· lɥɛ

r· rɥɛ

ǰ· tʂwɛ tʂɛwp

č· tʂʰwɛ

k· kʰɥɛ

·ü ·ün ·üng

s· syn sjuŋ

l· ly

š· ʂy

k· kʰy

h· xy

Vyskytují se také některé kombinace neobvyklé z hlediska prozódie střední mongolštiny,

ale jsou to slabiky, které slouží ve většině případů pro přepis vlastních jmen nemongolských.

·ya ·ua ·yab

g· kja kjap

h· xwa

·oč ·oš

· wɔʂ

m· mɔčʰ

q· χwɔʂ
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DALŠÍ KOMBINACE

·and ·end ·ond ·und ·ind ·eid ·ais ·ars

· ɔrs / ɔρs

b· pars / paρs

n· nintʰ

l· ləjtʰ

r· rjɛntʰ

k· kʰəjtʰ

h· xɔntʰ

q· χantʰ χajs

d· tuntʰ

Předložení údajů obsažených v systému sinomongolského písma používaného pro

transkripci TKM je přirozeným základem pro pochopení fonologického stavu střední

mongolštiny, ale i pravopisu údajného originálu v ujgurském písmu. Pokud se například

vyskytuje rozlišení mezi k + V, g + V a ještě koncovým V + k, ale ne V + g, vyvstává otázka,

jaký je k tomu důvod. Může se jednat o přesný odraz tehdejší výslovnosti, ale mohlo by se také

jednat o odraz pravopisu ujgurského písma. O tom by mohl svědčit jiný případ: zvláštní

zacházení se způsobem zachycení vokální harmonie v sufixech.

Níže předkládám mnou zpracovaný seznam rekonstruovaných sufixů se zřetelem k

případnému zachycení rozdílu ve vokální harmonii:

sufix bez rozlišení vokální harmonie

-un / -ün vyskytuje se v slabikách sloučený s předešlou souhláskou

-u / -ü vyskytuje se v slabikách sloučený s předešlým n → 訥 nu

· ’ai / ·’ei pouze 埃 ai

· tu / ·tü pouze 禿 tu

-dur / -dür vyskytují se tvary 都兒 dur a 突兒 dur

-tur / -tür vyskytují se tvary 途兒 tur, 圖兒 tur a 途兒 tur

· tai / ·tei pouze 台 tai

-yan / -yen pouze 顔 yan

-iyan / -iyen vyskytuje se v slabikách sloučený s předešlou souhláskou

·mu / ·mü pouze 木 mu

·yu / ·yü pouze 由 yu

·ba / ·be pouze 罷 ba

·bai / ·bei pouze 伯 bai

·ǰu’u / ·ǰü’ü pouze 主兀 ǰuu

·ču’u / ·čü’ü pouze 出兀 čuu

·ǰu’ui / ·ǰü’üi pouze 主爲 ǰuui
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·su / ·sü pouze 速 su

·ču / ·čü pouze 抽 čiu

·ǰu / ·ǰü pouze 周 ǰiu

·un / ·ün vyskytuje se v slabikách sloučený s předešlou souhláskou

·ru / ·rü pouze 舌魯 ru

· ’ujai / ·’üjei vyskytují se tvary 兀齋 uǰai a 兀澤 uǰai

· ’ul·  / ·’ül· pouze 溫勒 unl

· ldu· / · ldü· pouze 勒都 ldu

sufix s rozlišením vokální harmonie

·tan / ·ten 壇 tan / 田 ten (někdy se · ten vyskytuje jako 壇 tan)

-ača / -eče 阿察 ača / 額扯 eče

-dača / -deče 荅察 dača / 迭扯 deče (někdy se ·deče vyskytuje jako 迭徹 deče)

-nača / -neče 納察 nača / 捏扯 neče (někdy se ·deče vyskytuje jako 捏徹 neče)

-a / -e vyskytuje se v slabikách sloučený s předešlou souhláskou

-ta / -te 塔 ta / 帖 te

-da / -de 荅 da / 迭 de

-ya / -ye 牙 ya / 耶 ye

-ban / -ben 班 ban / 邊 ben

ba’an / -be’en 巴安 baan / 別延 been

-yu’an / -yü’en 余安 yuan / 余延 yuen

-lu’a / -lü’e 魯阿 lua / 魯額 lue

-bar / -ber 巴兒 bar / 別兒 ber

-’ar / -’er 阿兒 ar / 額兒 er

-iyar / -iyer vyskytuje se v slabikách sloučený s předešlou souhláskou

-ta / -te 塔 ta / 帖 te

·qu / ·kü 中
忽 qu / 古 gu

·qui / ·küi 中
灰 qui / 恢 kui

·qun / ·kün 中
渾 qun / 坤 kun

·qsan / ·ksen 黑三 qsam / 克先 ksen

·qsad / ·ksed 黑撒惕 qsad / 克薛惕 ksed

·qči / ·kči 黑赤 qči / 克赤 kči

· la’a / · le’e 剌阿 laa / 列額 lee

· la’ai / · le’ei 剌埃 laai / 列埃 leai

·dqun / ·dkün 惕
中
渾 dqun / 惕坤 dkun

· tuqai / ·tügei 禿孩 tuhai, 禿中
孩 tuqai / 禿該 tugai

·ya / ·ye 牙 ya / 耶 ye

·run / ·rün 舌
侖 run / 舌論 run

· ’at / ·’et 阿惕 at / 額惕 et

· tala / ·tele 塔剌 tala / 帖列 tele

·basu / ·besü 巴速 basu / 別速 besu

· ’asu / ·’esü 阿速 asu / 額速 esu
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·qa· / ·ge· 中
合 qa / 客 ke, 格 ge

·da· / ·de· 荅 da, 塔 ta / 帖 te

· lča· / · lče· 勒察 lča / 勒徹 lče

sufix s kolísavým rozlišením vokální harmonie

·suqai / ·sügei vyskytují se nedůsledně tvary 速中
孩 suqai a 速該 sugai

·ra / ·re vyskytují se nedůsledně tvary 舌剌 ra a 舌列 re

sufix případy výskytu jediného tvaru

-yača / º-yeče vyskytuje se jen 牙察 yača

º-tača / -teče vyskytuje se jen 帖徹 teče

-ru / º-rü vyskytuje se jen 舌魯 ru

º·qtut / ·ktüt vyskytuje se jen 克禿惕 ktut

º·’uǰa / ·’üǰe vyskytuje se jen 兀者 uǰe

Z předloženého materiálu je těžké vyvodit jasný závěr o vlivu pravopisu nebo výslovnosti

na konečné řešení přepisovatelů, tedy na to, zda se rozhodli vokální harmonii rozlišovat, či

nikoli. Ze 66 sufixů 24 není rozlišených a 35 je, zatímco 2 případy mají kolísavé rozlišení a 5

disponuje výskytem jen jediného z možných tvarů. Zde se nabízí příležitost k dalším

výzkumům, které by daly odpověď na otázku, proč se v některých případech rozdíl vystihuje, a

v jiných ne.

1.4 Seznam znaků

Níže uvádím seznam všech znaků vyskytujících se v textu TKM. Řídím se podle kritéria

Haenische (1939, s. 186-191, citován in Halliday 1959, s. 34), který považuje celek tvořený

znakem a diakritickou značkou (viz 1.2) za samostatný symbol. K takovému dělení napomáhá i

fakt, že 24 ze znaků s diakritikou se nevyskytuje bez ní. Další pomocné transkripční symboly,

psané buď pod účařím nebo v plné velikosti, je třeba brát jako odlišné symboly, jelikož jsou

samy o sobě plnohodnotné (Halliday 1959, s. 34).

Znaky jsou uspořádány podle prvního výskytu. Za každým znakem následuje

zrekonstruovaná transkripce Pulleyblanka (1991) pro období dynastie Jüan.14 Rekonstrukce je

provedena na základě slovníku rýmů Zhōngyuán Yīnyùn 中原音韻 (viz také 1.3). Dále je

                                                          
14 V některých případech není možné samotný znak nalézt v Pulleyblankovi (1991), takže uvádím variantu daného

znaku. V případě nově vytvořených znaků (viz 2.2) uvádím čtení fonetika.
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uvedeno čtení příslušného znaku podle Hattoriho (1973), podle Manlaz’av (Манлажав

1973a)15 a také podle Sumyabaatara (1990). Tato dvě poslední čtení jsou opatřena v horním

indexu pořadovým číslem, které daným znakům každý autor přiděluje. Poté následuje počet

výskytů a současné čtení podle systému pīnyīn 拼音. Poslední dva sloupce odpovídají

transliteraci a transkripci.

Pojmy transliterace a transkripce zde používám tak, že první označuje hodnotu každého

čínského znaku v systému dobové čínské výslovnosti, zatímco druhý označuje to, co měli

pravděpodobně přepisovatelé na mysli při zpracování textu TKM.

Rekonstruovaná čtení, která příliš neodpovídají výslovnosti předpokládatelné na základě

čínské výslovnosti příslušné slabiky, jsou zde zvýrazněna tyrkysovou barvou. Jiná jsou zcela

nečekaná a jsou zde uvedena tučně a zvýrazněna žlutou barvou.

SEZNAM ZKRATEK

EP – Pulleyblank (1991)

ŠH – Hattori (1973)

LM – Manlaz’av (Манлажав 1973a)

BS – Sumyabaatar (1990)

PV – Počet výskytů

PY – Pīnyīn

TRL – Transliterace

TRK – Transkripce

ZNAK EP ŠH LM BS PV PY TRL TRK

a

阿 ɔ 170:5 a23 → a a → a1 a26 2908 ā ɔ a

埃 aj 32:7 ai1 → ai(2) ai → ai3 ai37 104 āi aj1 ai

唉 aj 30:7 ai1 → ai1 ai → ai2 ai489 3 āi aj2 ai

俺 – am2 → am(1) am → am4 am237 9 ǎn am1 am

唵 amˇ 30:8 am12 → am2 am → am5 am347 4 ǎn am2 am

安 an 40:3 an → an1 an → an6 an7 268 ān an an

昂 aŋˊ 72:4 aŋ1ˊ → ang aŋ → ang7 ang242 28 áng aŋ ang

奧 awˋ 37:10 au3 → au au → au8 au520 1 ào aw au

                                                          
15 V kopii disertační práce Manlaz’av (Манлажав 1973a), kterou mám k dispozici, chybí jedna stránka. Kolonky

odpovídající chybějícím znakům budou tudíž označeny symbolem ○.
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b

◌卜 puˇ 25:0 p[u’2] → b p(u) → b9 b161 467 bǔ p b

罷 paˋ 122:10 pa3 / pai3 → ba5 pa / po → ba13 ba45 1111 bà pa1 ba

巴 pa 49:1 pa1 → ba(2) pa → ba11 ba60 740 bā pa2 ba

把 paˇ 64:4 pa23 → ba3 pa → ba12 ba175 228 bǎ pa3 ba

八 paˇ 12:0 pa’2 → ba1 pa → ba10 ba188 5 bā pa4 ba

杷 pʰaˊ 75:4 pa3 → ba4 – → ba14 ba224 1 pá, bà, ba pa5 ba

伯 pajˇ 9:5 pai’2 → bai2 pai → bai / bei16 bai80 33 bó paj1 bai

白 pajˊ 106:0 pai’1ˊ → bai1 pai → bai15 bai315 6 bái paj2 bai

擺 pajˇ 64:15 pai2 → bai(4) pai → bai17 bai326 96 bǎi paj3 bai

拜 pajˋ 64:5 pai3 → bai3 – bai468 1 bài paj4 bai

班 pan 96:6 pan1 → ban(1) pan → ban18 ban100 188 bān pan1 ban

般 pan 137:4 pan1 / puʌn1 → ban2 pan → ban19 ban448 1 bān pan2 ban

邦 paŋ 163:4 paŋ1 → bang1 paŋ → bang /
beng20 bang479 2 bāng paŋ bang

別 pjɛˊ / pjɛˇ 18:5 piɛ’1ˊ2 → be piɛ → be23 be105 498 bié pjɛ be

北 pujˇ 21:3 pəi’2 → bei pei → bei24 bei548 3 běi puj bei

必 piˇ 61:1 pi’2 → bi(1) pi → bi26 bi84 626 bì pi1 bi

畢 piˇ 102:6 pi’2 → bi2 pi → bi27 bi151 32 bì pi2 bi

鷝 – pi’2 → bi3 pi → bi28 bi440 1 bì pi3 bi

賓 pin 154:7 pin1 → bin pin → bin29 bin402 11 bīn pin bin

邉 pjɛn 162:15 [邊] biɛn1 → ben piɛn → ben25 ben152 123 biān pjɛn ben

孛 pɔˇ 39:4 pau’1ˊ → bo(1) po → bo / bu30 bo30 988 bó pɔ1 bo

馬孛 ¤ → 孛 pɔˇ 39:4 pau’1ˊ → bo(1) po → bo31 bo559 2 bó pɔ2 bo

鴇 [pɔwˇ] 196:4 pau2 → bau2 pau → bau22 bau253 12 bǎo pɔw1 bau

保 pɔwˇ 9:7 pau2 → bau(1) pau → bau21 bau273 100 bǎo pɔw2 bau

不 puˇ 1:3 pu’2 → bu(2) pu → bu33 bu52 1155 bù pu1 bu

卜 puˇ 25:0 pu’2 → bu1 pu → bu32 bu148 4 bǔ pu2 bu

步 puˋ 77:3 pu3 → bu3 pu → bu34 bu167 160 bù pu3 bu

鏷 – pu’2 → bu5 pu → bu36 bu200 17 pú pu4 bu

捕 puˋ / pʰuˊ 64:7 pu1ˊ3 → bu4 pu → bu35 bu249 2 bǔ pu5 bu

骨菐
¤ → 濮
[puˇ] 85:14

pu’2 → bu6 pu → bu37 bu389 1 pú pu6 bu

備 pujˋ 9:10 pui3 → bui pei → bui / buï38 bui123 180 bèi puj bui

奔 pun 37:6 pun1 → bun puen → bun39 bun96 64 bēn pun bun

č

◌赤 tʂʰiˇ 155:0 tʂ‘[i’2] → c tʂ‘(i) → či40 č323 4 chì čʰ č

察 tʂʰaˇ 40:11 tʂ‘a’2 → ca – → ča41 ča5 698 chá čʰa ča
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攙 tʂʰam 64:17 tʂ‘am1 → cam tʂ‘an → čam42 čam258 1 chān čʰam čam

潺 tʂʰanˊ 85:12 tʂ‘an1ˊ → can(2) tʂ‘an → čan44 čan366 16 chán čʰan1 čan

孱 [tʂʰanˊ] 39:9 tʂ‘an1ˊ → can1 tʂ‘an → čan43 čan378 2 chán čʰan2 čan

長 tʂʰaŋˊ 168:0 tʂ‘aŋ1ˊ → cang2 tʂ‘aŋ → čang46 čang406 2 cháng čʰaŋ1 čang

昌 tʂʰaŋ 72:4 tʂ‘aŋ1 → cang(1) tʂ‘aŋ → čang45 čang419 5 chāng čʰaŋ2 čang

敞 tʂʰaŋˇ 66:8 tʂ‘aŋ2 → cang3 tʂ‘aŋ → čang47 čang519 3 chǎng čʰaŋ3 čang

抄 tʂʰaw 64:4 tʂ‘au1 → cau tʂ‘au → čau48 čau235 2 chāo čʰaw čau

扯 tʂʰɛˇ 64:12 [撦] tʂ‘iɛ2 → ce(1) tʂ‘e → če49 če24 345 chě čʰɛ1 če

徹 [tʂʰɛˇ] 60:12 tʂ‘iɛ’2 → ce2 tʂ‘e → če50 če270 207 chè čʰɛ2 če

禪 tʂʰɛnˊ 113:12 tʂ‘iɛn1ˊ → cen(2) tʂ‘iɛn → čen51 čen239 16 chán čʰɛn1 čen

纒 tʂʰɛnˊ 120:15 tʂ‘iɛn1ˊ → cen3 – čen371 15 chán čʰɛn2 čen

㕓 tʂʰɛnˊ 53:12 [廛] tʂ‘iɛn1ˊ → cen1 tʂ‘iɛn → čen52 čen412 2 chán čʰɛn3 čen

躔 tʂʰɛnˊ 157:15 [ ] tʂ‘iɛn1ˊ →
cen4 tʂ‘iɛn → čen53 čen537 1 chán čʰɛn4 čen

超 tʂʰɛw 156:5 tʂ‘iɛu1 → ceu(1) tʂ‘iau → čeü54 čeu178 5 chāo čʰɛw1 čeu

潮 tʂʰɛwˊ 85:12 tʂ‘iɛu1ˊ → ceu2 tʂ‘iau → čeü55 čeu287 4 cháo čʰɛw2 čeu

綽 tʂʰɛwˇ 120:8 tʂ‘au’2 → co3 tʂ‘iau → čo68 čo327 29 chuò, chāo čʰɛw3 čo

赤 tʂʰiˇ 155:0 tʂ‘i’2 → ci(4) tʂ‘i → či59 či32 1326 chì čʰi1 či

池 tʂʰiˊ 85:3 tʂ‘i1ˊ → ci3 tʂ‘i → či58 či297 23 chí čʰi2 či

吃 [kiˇ] 30:3 tʂ‘i’2 → ci2 tʂ‘i → či57 či462 1 jí, chī, qī čʰi3 či

叱 tʂʰiˇ 30:2 tʂ‘i’2 → ci1 tʂ‘i → či56 či469 4 chì čʰi4 či

沉 tʂʰimˊ 85:4 [沈] tʂ‘im1ˊ → cim1 tʂ‘im → čim60 čim280 12
chén, chēn,
shěn

čʰim čim

臣 tʂʰinˊ 131:0 tʂ‘in1ˊ → cin(1) tʂ‘in → čin61 čin82 156 chén čʰin1 čin

陳 tʂʰinˊ 170:8 tʂ‘in1ˊ → cin2 tʂ‘in → čin62 čin307 1 chén čʰin2 čin

嗔 tʂʰin 109:10 tʂ‘in1 → cin3 tʂ‘in → čin63 čin513 3 chēn čʰin3 čin

成 tʂʰiŋˊ 62:3 tʂ‘iŋ1ˊ → cing(2) tʂ‘iŋ → čing65 čing8 340 chéng čʰiŋ1 čing

稱 tʂʰiŋ 115:9 tʂ‘iŋ13 → cing4 tʂ‘iŋ → čing67 čing367 1 chēng čʰiŋ2 čing

丞 tʂʰiŋˊ 1:5 tʂ‘iŋ1ˊ → cing1 tʂ‘iŋ → čing64 čing395 12 chéng čʰiŋ3 čing

誠 tʂʰiŋˊ 149:7 tʂ‘iŋ1ˊ → cing3 [诚] tʂ‘iŋ →
čing66 čing523 1 chéng čʰiŋ4 čing

乗 tʂʰiŋˊ 4:9 – – – 1 chéng čʰiŋ čing

抽 tʂʰiw 64:5 tʂ‘iu1 → ciu tʂ‘ou → ju74 čiu162 352 chōu čʰiw čiu

垂 tʂʰujˊ 32:5 tʂ‘ui1ˊ → cui tʂ‘uei → čü76 čui424 4 chuí čʰuj čui

充 tʂʰuŋ 10:4 tʂ‘uŋ1 → cung tʂ‘yŋ → čung78 čung472 2 chōng čʰuŋ1 čung

冲 [tʂʰuŋ] 85:4 – – čung501 1 chōng čʰuŋ2 čung

輟 tʂʰwɛˇ 159:8 tʂ‘yɛ’2 → co4 tʂ‘yɛ → čö70 čo158 6 chuò čʰwɛ1 čo

啜 tʂʰwɛˇ 30:8 tʂ‘yɛ’2 → co1 tʂ‘yɛ → čö72 čo306 20 chuò čʰwɛ2 čo
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搠 ʂwawˇ 75:10 [槊] tʂ‘uau’2 → co(2) tʂ‘au → čo69 čo278 31 shuò šwaw čo

川 tʂʰwɛn 47:0 tʂ‘yɛn1 → con tʂ‘yɛn → čö71 čon483 4 chuān čʰwɛn čon

出 tʂʰyˇ 17:3 tʂ‘y’2 → cu(1) tʂ‘y → ču / ju73 ču78 298 chū čʰy1 ču

除 tʂʰyˊ 170:7 tʂ‘y1ˊ → cu2 tʂ‘y → ču75 ču187 2 chú čʰy2 ču

純 tʂʰynˊ 120:4 tʂ‘yn1ˊ → cun tʂ‘yn → čun77 čun375 7 chún čʰyn čun

d

荅 taˇ 118:6 [答] [答] ta’2 → da(3) ta → da82 da85 1404 dá ta1 da

怛 [taˇ] 61:5 ta’2 → da2 ta → da81 da305 11 dá ta2 da

達 taˊ 162:9 ta’1ˊ → da4 ta → da83 da334 3 dá ta3 da

褡 – ta’2 → da5 ta → da / ta84 da342 6 dā ta4 da

打 taˇ 64:2 ta2 → da1 ta → da80 da461 1 dǎ ta5 da

歹 – tai2 → dai tai → dai85 dai313 274 dǎi taj1 dai

紿 tajˇ 120:5 t‘ai2 → tai4 – tai388 4 dài taj2 tai

丹 tan 3:3 tan1 → dan tan → dan86 dan298 49 dān tan dan

當 taŋ 102:8 taŋ13 → dang taŋ → dang87 dang165 6 dāng taŋ dang

倒 tawˇ 9:8 tau23 → dau(1) tau → dau88 dau190 47 dào taw1 dau

擣 – tau2 → dau2 tau → dau89 dau260 22 dǎo taw2 dau

儔 tʂʰiwˊ 9:14 – tau → dau90 dau329 1 dào, chóu taw3 dau

德 təjˇ 60:12 təi’2 → dei tei → dei96 dei272 13 dé təj dei

登 təŋ 105:7 təŋ1 → deng teŋ → deng100 deng460 5 dēng təŋ deng

的 tiˇ 106:3 ti’2 → di(1) ti → di101 di173 232 de ti1 di

迪 [tiˊ] 162:5 ti’2 → di2 ti → di102 di436 4 dí ti2 di

丁 tiŋ 1:1 tiŋ1 → ding tiŋ → ding103 ding464 9 dīng tiŋ ding

迭 tjɛˊ 162:5 tiɛ’1ˊ → de(3) tiɛ → de94 de18 1292 dié tjɛ1 de

咥 – tiɛ’1ˊ → de1 tiɛ → de91 de198 57 dié tjɛ2 de

絰 tjɛˊ 120:6 tiɛ’1ˊ → de4 tiɛ → de92 de361 4 dié tjɛ3 de

跌 tjɛˊ 157:5 tiɛ’1ˊ → de5 tiɛ → de95 de405 1 dié tjɛ4 de

垤 tjɛˊ 32:6 tiɛ’1ˊ → de2 tiɛ → de93 de442 1 dié tjɛ5 de

點 tjɛmˇ 203:5 tiɛm2 → dem tiɛm → dem97 dem232 6 diǎn tjɛm dem

顛 tjɛn 181:10 – tiɛn → den98 den564 26 diān tjɛn1 den

顚 tjɛn 9:10 [傎] tiɛn1 → den(2) – den(605) 1 diān tjɛn2 den

朶 tɔˇ 75:2 [朵] tuɔ2 → do(2) tuo → do105 do95 374 duǒ tɔ1 do

多 tɔ 36:3 tuɔ1 → do1 tuo → do104 do191 120 duō tɔ2 do

端 tɔn 117:9 tuʌn1 → don tuon → don106 don168 22 duān tɔn don

都 tu 163:9 tu1 → du(2) tu → du109 du93 1079 dōu tu1 du

突 tuˊ 116:4 tu’1ˊ / t‘u’2 → du1 tu → du108 du179 634 tú tu2 du
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覩 tuˇ 147:9 tu2 → du4 tu → du111 du299 6 dǔ tu3 du

睹 [tuˇ] 109:9 tu2 → du3 tu → du110 du432 1 dǔ tu4 du

對 tujˋ 41:11 tui3 → dui2 tuei → düi113 dui433 1 duì tuj1 dui

堆 tuj 32:8 tui1 → dui(1) tuei → dui /
düi112 dui498 1 duī tuj2 dui

敦 tun 66:8
tun1 / tuʌn1(?) /
t‘uʌn1ˊ (?) → dun(1) tuen → dün114 dun55 385 dūn tun1 dun

墩 tun 32:12 tun1 → dun2 tuen → dun115 dun352 3 dūn tun2 dun

董 tuŋˇ 140:9 tuŋ2 → dung(2) tuŋ → dung107 dung332 23 dǒng tuŋ1 dung

東 tuŋ 75:4 tuŋ1 → dung1 tuŋ → dung116 dung535 4 dōng tuŋ2 dung

dz

子 tsʐˇ 39:0 tzɯ2 → dz tsɩ → s117 dzi245 15 zǐ dẓ dzi

f

撫 fuˇ 64:12 fu2 → fu3 fu → vu122 fu529 2 fǔ fu1 fu

府 fuˇ 53:5 fu2 → fu2 fu → vu121 fu532 2 fǔ fu2 fu

夫 fu 37:1 fu11ˊ → fu(1) fu → vu120 fu549 3 fū fu3 fu

g

該 kaj 149:6 kai1 → gai kai → gei125 gai35 263 gāi kaj gai

敢 kamˇ 66:8 kam2 → gam(2) kam → gam127 gam350 21 gǎn kam1 gam

甘 kam 99:0 kam1 → gam1 kam → gam /
gan126 gam551 2 gān kam2 gam

干 kan 51:0 kan1 → gan kan → gen128 gan67 64 gān kan gan

鉤 kəw 167:5 kəu1 → geu(2) kou → geü134 geu293 6 gōu kəw1 geu

苟 kəwˇ 140:5 kəu2 → geu1 kou → geü133 geu481 4 gǒu kəw2 geu

吉 kiˇ 30:3 ki’2 → gi(1) tɕi → gi135 gi9 568 jí ki1 gi

汲 kiˇ 85:4 ki’2 → gi2 tɕi → gi136 gi42 1 jí ki2 gi

斤 kin 69:0 kin → gin tɕin → gin137 gin222 58 jīn kin gin

京 kiŋ 8:6 kiŋ1 → ging
ceŋ / tɕiŋ →
ging138 ging394 18 jīng kiŋ ging

加 kja 19:3 kia1 → gya tɕa → ga157 gya554 3 jiā kja gya

格 kjajˇ 75:6 kʌi’2 → ge(1) cai → ge129 ge22 1316 gé kjaj1 ge

鼠革
¤ → 革 kjajˇ
177:0

kʌi’2 → ge2 cai → gen130 ge(601) 1 gé kjaj2 ge

間 kjan 169:4 – – gen(604) 1 jiān kjan gen

兼 kjɛm 12:8 [ ] kiɛm1 → gem tɕiɛn → gem131 gem480 2 jiān kjɛm gem

堅 kjɛn 32:8 kiɛn1 → gen tɕiɛn → gen132 gen112 197 jiān kjɛn gen

歌 kɔ 76:10 kə1 → go(5) ko → gö143 go285 110 gē kɔ1 go

哥 kɔ 30:7 kə1 → go3 ko → gö141 go321 2 gē kɔ2 go

葛 kɔˇ 140:9 kʌ’2 → go4 ko → gö142 go341 6 gé kɔ3 go

管 kɔnˇ 118:8 kuʌn2 → gon2 kuœn → gö146 gon502 1 guǎn kɔn1 gon
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官 kɔn 40:5 kuʌn1 → gon(1) kuœn → gon145 gon539 2 guān kɔn2 gon

詁 kuˇ 149:5 ku23 → gu4 ku → gü149 gu117 452 gǔ ku1 gu

古 kuˇ 30:2 ku2 → gu(1) ku → gü147 gu125 1155 gǔ ku2 gu

沽 ku 85:5 ku12 → gu3 ku → gü148 gu325 6 gū ku3 gu

估 kuˇ 9:5 ku2 → gu2 – gu376 1 gū ku4 gu

癸 kujˇ 105:4 kui2 → gui(1) kuei → gü150 gui290 23 guǐ kuj1 gui

歸 kuj 77:14 kui1 → gui2 kuei → güi151 gui411 2 guī kuj2 gui

國 kujˇ 31:8 kuəi’2 → goi kuei → go144 goi506 6 guó kuj3 goi

昆 kun 72:4 kun1 → gun(1) kuen → gün152 gun199 77 kūn kun1 gun

裩 – kun1 → gun3 kuen → gün154 gun392 5
gūn, kūn,
dāo, huī

kun2 gun

琨 [kun] 96:8 kun1 → gun2 kuen → gün153 gun398 1 kūn kun3 gun

棍 – – – gun414 1 gùn kun4 gun

公 kuŋ 12:2 kuŋ1 → gung kuŋ → gün155 gung536 1 gōng kuŋ gung

関 kwan 169:11 [關] kuan1 → gwan kuan → gon156 guan541 4 guān kwan gon

戈 kwɔ 62:0 kuɔ1 → go1 kuo → gö139 go139 27 gē kwɔ1 go

果 kwɔˇ 75:4 kuɔ2 → go2 kuo → gö140 go430 1 guǒ kwɔ2 go

h

孩 xajˊ 39:6 – – hai146 28 hái xaj hai

含 xamˊ 30:4 xam1ˊ → ham χam → qem159 ham189 6 hán xam1 ham

砍 [xamˋ] 76:8 k‘am2 → kam3 k‘am → kem229 kam206 1 kǎn xam2 kam

罕 xanˇ 122:3 xan2 → han
χan → han,
qan160 han12 252 hǎn xan han

杭 xaŋˊ 75:4 xaŋ1ˊ → hang χaŋ → qan161 hang416 3 háng xaŋ hang

好 xawˇ 38:3 xau23 → hau χau → –162 hau254 2 hǎo xaw hau

希 xi 50:4 xi1 → hi(1) ɕi → hi165 hi380 9 xī xi1 hi

喜 xiˇ 30:9 xi2 → hi2 ɕi → hi166 hi457 5 xǐ xi2 hi

蟢 [xiˇ] 142:12 xi2 → hi3 ɕi → hi167 hi484 1 xǐ xi3 hi

欣 xin 76:4 xin1 → hin ɕin → hin168 hin556 4 xīn xin hin

興 xiŋˋ134:9 xiŋ13 → hing xiŋ → hing169 hing504 1 xìng xiŋ hing

赫 [xjajˇ] 155:7 xʌi’2 → he(2) – → he164 he312 24 hè xjaj he

協 xjɛˊ 24:6 xiɛ’1ˊ → he1 ɕiɛ → he163 he415 9 xié xjɛ he

合 xɔˊ 30:3 – – ha11 20 hé xɔ1 ha

哈
xɔ 30:5 [呵] /
[xɔˇ] 30:9 [喝]

xa’3 → ha χa → ha158 ha54 168
hā, hǎ, hà,
ha xɔ2 ha

訶 xɔ 149:5 xə1 → ho3 xo → hö175 ho216 48 hē xɔ3 ho

河 xɔˊ 85:5 xə1ˊ → ho2 xo → hö174 ho543 1 hé xɔ4 ho

桓 xɔnˊ 75:6 xuʌn1ˊ → hon xuœn → hon173 hon201 19 huán xɔn1 hon
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洹 [xɔn] 85:6 xuʌn1ˊ → qon(1) – qon343 1 huán xɔn2 hon

歡 xɔn 76:18 xuʌn1 → qon3 – → qon364 hon510 1 huān xɔn3 hon

忽 xuˇ 61:4 xu’2 → hu(1) xu → hü179 hu14 162 hū xu hu

渾 xunˊ 85:9 xun1ˊ → hun(2) xuen → hün178 hun269 11 hún xun1 hun

昏 xun 72:4 xun1 → hun1 xuen → hün177 hun533 2 hūn xun2 hun

洪 xuŋˊ 85:6 xuŋ1ˊ → hung / qung
xuŋ →
hüng176/375 hung207 2 hóng xuŋ hung

花 xwa 140:4 xua1 → qwa χua → qa376 hua365 5 huā xwa hua

槐 xwajˊ 75:10 xuəi1ˊ → hoi xuai → hoi172 hoi157 21 huái xwaj hoi

晃 xwaŋˋ 72:6 – – hong241 10 huǎng xwaŋ hong

豁 [xwɔˇ] 150:10 xuɔ’2 → ho(4) – → ho171 ho65 118 huō xwɔ1 ho

火 xwɔˇ 86:0 xuɔ2 → ho1 xuo → ho170 ho492 5 huǒ xwɔ2 ho

許 [xy] 149:3 xy2 → hu2 ɕy → hü180 hu208 19 xǔ xy hu

i

亦 [jiˋ] 8:4 i’3 → i(1) i → yi181 i36 1990 yì ji1 i

驛 jiˋ 187:13 i’3 → i5 i → yi185 i86 1 yì ji2 i

宜 jiˊ 40:5 i’1ˊ → i2 i → yi182 i114 385 yí ji3 i

走翼
¤ → 翼 jiˋ
124:12

i’3 → i6 i → yi186 i291 24 yì ji4 i

翼 jiˋ 124:12 i’3 → i4 i → ui184 i439 1 yì ji5 i

翊 jiˋ 124:5 i’3 → i3 i → i183 i553 1 yì ji6 i

音 jim 180:0 im1 → im im → im187 im525 1 yīn jim im

因 jin 31:3 in1 → in(2) in → yin189 in64 540 yīn jin1 in

引 jinˇ 57:1 in2 → in1 in → in188 in226 1 yǐn jin2 in

寅 jinˊ 40:8 in1ˊ → in3 in → yin190 in310 1 yín jin3 in

影 jiŋˇ 59:12 iŋ2 → ing2 in → ing192 ing455 1 yǐng jiŋ1 ing

媵 jiŋˋ 38:10 iŋ3 → ing(1) – → in191 ing515 2 yìng jiŋ2 ing

ǰ

札 tʂaˇ 75:1 tʐa’2 → ja tʂa → ja193 ja15 757 zhá ča ǰa

澤 tʂajˊ 85:13 tʐai’1ˊ → jai(1) tʂai → jei194 jai330 17 zé čaj1 ǰai

齋 tʂaj 210:3 tʐai1 → jai2 tʂai → jai195 jai384 5 zhāi čaj2 ǰai

站 tʂamˋ 117:5 tʐam3 → jam tʂam → jam196 jam68 6 zhàn čam ǰam

盞 tʂanˇ 108:8 tʐan2 → jan tʂan → jang197 jan485 2 zhǎn čan ǰan

掌 tʂaŋˋ 64:8 tʐaŋ2 → jang tʂiaŋ → jang198 jang385 3 zhǎng čaŋ ǰang

折 tʂɛˇ 64:4 tʐiɛ’2 → je1 tʂiɛ → je199 je296 9 zhé čɛ1 ǰe

哲 [tʂɛˇ] 30:7 tʐiɛ’2 → je3 tʂ‘iɛ → je201 je373 12 zhé čɛ2 ǰe

詹 tʂɛm 149:6 tʐiɛm1 → jem2 – jem295 1 zhān čɛm1 ǰem

瞻 tʂɛm 109:13 tʐiɛm1 → jem(3) tʂiɛm → jem203 jem471 2 zhān čɛm2 ǰem
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呫 – tʐiɛm1 → jem1 tɕɛm → jem202 jem517 1
zhān, chè,
tiān, tiē čɛm3 ǰem

氊 tʂɛn 82:13 tʐiɛn1 → jen – → jen204 jen135 14 zhān čɛn ǰen

沼 tʂɛwˇ 85:5 tʐiɛu2 → jeu(2) tʂiau → je205 jeu227 35 zhǎo čɛw1 ǰeu

招 tʂɛw 64:5 tʐiɛu2 → jeu1 tʂiau → jeü206 jeu399 1 zhāo čɛw2 ǰeu

趙 tʂɛwˋ 156:7 tʐiɛu3 → jeu3 – jeu538 2 zhào čɛw3 ǰeu

勺 tʂɛwˇ 164:3 [酌] tʐau’2 → jo(1) – → jo2T14 jo160 113
zhuó, sháo,
shuó čɛw4 ǰo

知 tʂi 111:3 tʐi13 → ji2 tʂi → ji207 ji320 5 zhī či2 ǰi

礩 tʂiˋ 154:8 [質] tʐi’2 → ji3 tʂi → ji208 ji453 2 zhì či3 ǰi

鑕 [tʂiˇ] 167:15 tʐi’2 → ji4 tʂi → ji209 ji496 1 zhì či4 ǰi

者 tʂiaˇ 125:4 tʐiɛ2 → je(2) tʂiɛ → je200 je115 455 zhě čia ǰe

真 tʂin 109:5 [眞] tʐin1 → jin tʂin → jin210 jin79 161 zhēn čin ǰin

整 tʂiŋˇ 66:12 tʐiŋ2 → jing2 tʂiŋ → jing212 jing441 1 zhěng čiŋ1 ǰing

征 tʂiŋ 60:5 tʐiŋ1 → jing(1) tʂiŋ → jing211 jing528 1 zhēng čiŋ2 ǰing

周 tʂiw 30:5 tʐiu1 → jing(2) tʂiou → jü219 jiu44 2395 zhōu čiw1 ǰiu

州 tʂiw 47:3 tʐiu1 → jing1 ʆiou → jiu213 jiu530 3 zhōu čiw2 ǰiu

只 [tʂr ̩] 30:2 tʐi2 / tʐi’2 → ji(1) – ji41 429 zhī či1 ǰi

種 tšuŋˇ 115:9 tʐuŋ23 → jung3 tʂyŋ → jung227 jung374 2 zhǒng čuŋ1 ǰung

冢 tšuŋˇ 14:8 tʐuŋ2 → jung2 tʂyŋ → jung226 jung507 1 zhǒng čuŋ2 ǰung

中 tšuŋ 2:3 tʐuŋ13 → jung(1) tʂyŋ → jung225 jung534 16 zhōng čuŋ3 ǰung

拙 tʂwɛˇ 64:5 tʐyɛ’2 → jo3 tʂ‘yɛ → jö216 jo248 51 zhuó čwɛ ǰo

卓 tʂwawˇ 24:6 tʐuau’2 → jo2 tʂ‘au → jo215 jo288 1 zhuō čwaw ǰo

莊 tšwaŋ 140:7 tʐuaŋ1 → jong tʂuaŋ → jöng217 jong512 2 zhuāng čwaŋ ǰong

主 tšyˇ 3:4 tʐy2 → ju(1) tʂy → jü218 ju34 462 zhǔ čy1 ǰu

諸 tšy 149:9 tʐy1 → ju4 tʂy → jö224 ju331 1 zhū čy2 ǰu

竹 tšyˇ 118:0 tʐy’2 → ju2 tʂy → jü223 ju337 42 zhú čy3 ǰu

渚 tšyˇ 85:4 tʐy2 → ju3 tʂy → ju220 ju474 9 zhǔ čy4 ǰu

諄 tšyn 149:8 tʐyn1 → jun(2) tʂyn → jun222 jun193 3 zhūn čyn1 ǰun

准 tšynˇ 15:8 tʐyn2 → jun1 tʂyn → jun221 jun459 1 zhǔn čyn2 ǰun

k

◌克 [kʰəjˇ] 10:5 k‘[əi’2] → g(2) k‘(ei) → k124 g28 818 kè kʰ1 k

◌乞 kʰiˇ 5:2 k‘[i’2] → g1 tɕ‘i → ki123 g563 1 qǐ kʰ2 k

坎 kʰamˇ 32:4 k‘am2 → kam(1) k‘am → –228 kam516 2 kǎn kʰam kam

刊 kʰan 18:3 k‘an1 → kan k‘an → ken234 kan103 151 kān kʰan kan

康 kʰaŋ 53:8 – – – 2 kāng kʰaŋ1 kang

慷 [kʰaŋˇ] 61:11 – – kang565 1 kāng kʰaŋ2 kang

克 [kʰəjˇ] 10:5 k‘əi’2 → kei(1) k‘ei → kei232 kei217 7 kè kʰəj1 kei
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克鳥
¤ → 剋 [kʰəjˇ]
18:7

k‘əi’2 → kei2 – → ke233 kei353 1 kè kʰəj2 kei

乞 kʰiˇ 5:2 k‘i’2 → ki tɕ‘i → ki237 ki181 607 qǐ kʰi ki

欽 kʰim 76:8 k‘im1 → kim(1) tɕ‘im → kim238 kim500 1 qīn kʰim1 kim

琴 kʰimˊ 96:8 k‘im1ˊ → kim2 tɕ‘im → kim239 kim518 1 qín kʰim2 kim

勤 kʰinˊ 19:11 k‘in1ˊ → kin tɕ‘in → kin240 kin122 97 qín kʰin kin

輕 kʰiŋ 159:7 k‘iŋ1 → king
c‘eŋ - tɕ‘iŋ →
kin241 king345 6 qīng kʰiŋ king

客 kʰjajˇ / kʰjɛˇ 40:5 k‘ʌi’2 → ke c‘ai → ke231 ke43 1986 kè kʰjɛ ke

牽 kʰjɛn 93:7 k‘iɛn13 → ken2 tɕ‘ien → küng236 ken418 1 qiān kʰjɛn1 ken

虔 kʰjɛnˊ 141:4 k‘iɛn1ˊ → ken(1) k‘en → ken235 ken570 19 qián kʰjɛn2 ken

可 kʰɔˇ 30:2 k‘ɔ2 → ko(1) k‘o → kö242 ko62 479 kě kʰɔ ko

款 kʰɔnˇ 76:8 k‘uʌn2 → kon(1) k‘uœn → kön245 kon304 12 kuǎn kʰɔn1 kon

寬 kʰɔn 40:12 k‘uʌn1 → kon2 k‘uœn → kön246 kon542 1 kuān kʰɔn2 kon

窟 kʰuˇ 32:8 k‘u2 → ku(3) k‘u → gü250 ku192 54 kū kʰu1 ku

枯 kʰu 75:5 k‘u1 → ku2 k‘u → gü249 ku309 3 kū kʰu2 ku

恢 [kʰuj] 61:6 k‘ui1 → kui xuei → küi251 kui170 184 huī kʰuj kui

坤 kʰun 32:5 k‘un1 → kun k‘uen → kün252 kun220 138 kūn kʰun kun

孔 kʰuŋˇ 39:1 k‘uŋ2 → kung k‘uŋ → küng253 kung340 4 kǒng kʰuŋ kung

匡 kʰwaŋ 22:4 k‘uʌŋ1 → kong k‘uaŋ → köng247 kong171 2 kuāng kʰwaŋ kong

闊 kʰwɔˇ 169:9 k‘uɔ’2 → ko3 kuo → kö244 ko133 199 kuò kʰwɔ ko

曲 kʰyˇ 73:2 k‘y’2 → ku1 tɕ‘y → kü248 ku88 20 qū kʰy ku

缺 kʰɥɛˇ 121:4 k‘yɛ’2 → ko2 tɕ‘yɛ → kö243 ko447 1 quē kʰɥɛ ko

l

◌勒 ləjˋ 19:9 l[əi’3] → l(3) lei → l256 l40 2798 lè l1 l

◌氻 – l[əi’3] → l1 – → l255 l401 1 lè l2 l

◌泐 [ləjˋ] 85:5 l[əi’3] → l2 – → l254 l437 13 lè l3 l

剌 [laˋ] 18:7 la’3 → la(1) la → la257 la59 929 là, lá, lā la1 la

目剌 ¤ → 剌 [laˋ] 18:7 la’3 → la2 la → ra258 la505 2 là la2 la

來 lajˊ 9:6 lai1ˊ → lai lai → lai259 lai98 57 lái laj lai

藍 lamˊ 118:14 lam1ˊ → lam lam → lam260 lam382 3 lán lam lam

闌 lanˊ 169:9 lan1ˊ → lan lan → lan261 lan130 107 lán lan lan

郎 laŋˊ 163:7 laŋ1ˊ → lang laŋ → lang262 lang264 15 láng laŋ lang

老鳥
¤ → 老 lawˇ
125:0

lau2 → lau2 lau → lau264 lau202 3 lǎo law1 lau

老 lawˇ 125:0 lau2 → lau(1) lau → lau263 lau286 5 lǎo law2 lau

勒 ləjˋ 19:9 ləi’3 → lei lei → le268 lei552 1 lè ləj lei

里 liˇ 166:0 li2 → li(2) li → li274 li72 472 lǐ li1 li
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黎 liˊ 202:3 li1ˊ → li4 li → li276 li108 32 lí li2 li

力 liˋ 19:0 li’3 → li1 li → l273 li283 33 lì li3 li

驪 liˊ 187:19 – li(608) 19 lí li4 li

理 liˇ 96:7 li2 → li3 li → li275 li308 7 lǐ li5 li

林 limˊ 75:4 – – lim247 3 lín lim lim

驎 [linˊ] 187:12 – – lin(606) 1 lín lin1 lin

鄰 linˊ 163:12 lin1ˊ → lin lin → lin277 lin223 21 lín lin2 lin

領 liŋˇ 181:5 liŋ2 → ling3 liŋ → ling280 ling234 4 lǐng liŋ1 ling

令 liŋˋ 9:3 liŋ1ˊ3 → ling1 liŋ → ling278 ling403 1 lìng liŋ2 ling

靈 liŋˊ 173:16 liŋ1ˊ → ling(4) liŋ → ling281 ling495 7 líng liŋ3 ling

零 liŋˊ 173:5 liŋ1ˊ → ling2 liŋ → ling279 ling555 1 líng liŋ4 ling

留 liw 102:5 [畱] liu1ˊ3 → liu liou → liu282 liu546 1 liú liw liu

涼 [ljaŋ] 85:8 liaŋ1ˊ → leng2 liaŋ → leng272 leng344 /
leng351 10 liáng ljaŋ1 leng

良 ljaŋ 138:1 liaŋ1ˊ → leng(1) liaŋ → leng271 leng514 3 liáng ljaŋ2 leng

列 ljɛˋ 18:4 liɛ’3 → le(1) liɛ → le265 le92 1409 liè ljɛ1 le

烈 [ljɛˋ] 86:6 liɛ’3 → le3 liɛ → le267 le438 8 liè ljɛ2 le

洌 [ljɛˋ] 85:6 liɛ’3 → le2 liɛ → le266 le524 4 liè ljɛ3 le

連 ljɛnˊ 162:7 liɛn1ˊ → len(1) liɛn → len269 len174 101 lián ljɛn1 len

漣 [ljɛnˊ] 85:11 liɛn1ˊ → len2 liɛn → len270 len475 9 lián ljɛn2 len

魯 lɔˇ 195:4 lu’2 → lu(2) lu → lu291 lu104 705 lǔ lɔ1 lu

捋 [lɔˋ] 64:7 luɔ’3 → lo2 – → lö286 lo111 1 luō, lǚ, lè lɔ2 lo

羅 lɔˊ 122:14 luɔ1ˊ → lo(3) luo → lo283 lo196 53 luó lɔ3 lo

欒 lɔnˊ 75:19 luʌn1ˊ → lon luœn → lon284 lon262 66 luán lɔn lon

鼠盧
¤ → 盧
luˊ 108:11

lu1ˊ → lu5 lu → lu288 lu138 26 lú lu1 lu

禄 luˋ 113:8 [祿] lu’3 → lu1 lu → lu292 lu154 186 lù lu2 lu

爐 luˊ 86:16 lu1ˊ → lu4 lu → lu287 lu301 1 lú lu3 lu

雷 lujˊ 173:5 lui1ˊ → lui luei → lui289 lui482 19 léi luj lui

論 lunˋ 149:8 – – lun607 7 lùn lun lun

籠 luŋˊ 118:16 luŋ1ˊ → lung luŋ → long294 lung494 4 lóng luŋ lung

騄 [lyˋ] 187:8 ly’3 → lu3 ly → lu293 lu89 2 lù ly lu

侖 [lynˊ] 9:6 lun1ˊ → lun lun → lun290 lun3 250 lún lyn lun

劣 lɥɛˋ 19:4 lyɛ’3 → lo1 lyɛ → le285 lo210 7 liè lɥɛ lo

m

◌木 muˋ 75:0 m[u’3] → m m(u) → m295 m302 32 mù m m

馬 maˇ 187:0 ma2 → ma(1) ma → ma296 ma38 407 mǎ ma1 ma

麻 maˊ 200:0 ma1ˊ → ma2 ma → ma297 ma339 7 má ma2 ma
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埋 majˊ 32:7 mai1ˊ → mai mai → mai298 mai357 5 mái maj mai

蠻 manˊ 142:19 man1ˊ → man muan → man299 man215 59 mán man man

忙 maŋˊ 61:3 maŋ1ˊ → mang(1) maŋ → mang300 mang1 62 máng maŋ1 mang

莽 maŋˇ 140:8 maŋ2 → mang2 maŋ → mang301 mang97 23 mǎng maŋ2 mang

蟒 maŋˇ 142:12 maŋ3 → mang3 maŋ → mang302 mang303 1 mǎng maŋ3 mang

卯 mawˇ 26:3 mau2 → mau mau → mau303 mau141 44 mǎo maw mau

篾 mjɛˋ 140:11 mie’3 → me miɛ → me304 me66 568 miè mjɛ me

綿 mjɛnˊ 120:8 miɛn1ˊ → men miɛn → men305 men349 36 mián mjɛn men

米 miˇ 119:0 mi2 → mi(1) mi → mi306 mi163 282 mǐ mi1 mi

迷 miˊ 162:6 mi1ˊ → mi2 mi → mi307 mi259 14 mí mi2 mi

渳 – mi2 → mi3 mi → mi308 mi497 1 mǐ, mǐn mi3 mi

民 minˊ 83:1 min1ˊ → min1 min → min309 min257 35 mín min1 min

敏 minˇ 66:7 min2 → min(2) min → min310 min454 100 mǐn min2 min

秣 [mɔˋ] 115:5 mau’3 → mo3 – → mo311 mo213 118 mò mɔ1 mo

莫
mawˋ / mɔˋ
140:7

mau’3 → mo4 muo → mo /
mu312 mo230 2 mò mɔ2 mo

抹 mɔˇ / maˋ 64:5
muɔ’23 / ma’3 →
mo(1) muo → mö314 mo263 105 mǒ mɔ3 mo

沫 mɔˋ / mawˋ 85:5 mau’3 → mo2 muo → mö313 mo526 1 mò mɔ4 mo

沐 muˋ 85:4 mu’3 → mu2 mu → mü317 mu48 55 mù mu1 mu

木 muˋ 75:0 mu’3 → mu(1) mu → mü316 mu150 561 mù mu2 mu

模 muˊ 75:11 mu1ˊ → mu3 mu → mü318 mu212 17 mó mu3 mu

梅 mujˊ 75:7 mui1ˊ → mui
mei → mui /
müi319 mui176 64 méi muj mui

門 mun 169:0 mun1ˊ → mun(1) muen → mun /
mün320 mun134 107 mén mun1 mun

捫 munˊ 64:8 mun1ˊ → mun2 muen → mun321 mun503 1 mén mun2 mun

蒙 muŋˊ 140:10 muŋ1ˊ → mung muŋ → möng315 mung169 67 méng muŋ mung

n

◌你 niˇ 9:5 n[i2] → n n(i) → n322 n328 25 nǐ n n

納 naˋ 120:4 na’3 → na(2) na → na324 na56 661 nà na1 na

衲 naˋ 145:5 na’3 → na1 na → na323 na359 1 nà na2 na

乃 najˇ 4:1 nai2 → nai(1) nai → nayi325 nai238 75 nǎi naj1 nai

奈 najˋ / nɔˋ 37:5 nai3 → nai2 nai → nai326 nai386 2 nài naj2 nai

南 namˊ 24:7 nam1ˊ → nam(1) nam → nam327 nam255 9 nán nam1 nam

喃 namˊ 30:9 nam1ˊ → nam2 nam → nam328 nam511 1 nán nam2 nam

難 nanˋ 172:11 nan1ˊ3 → nan nan → nan329 nan47 50 nán, nàn nan nan

能 nəŋˊ 130:6 nəŋ1ˊ → neng neŋ → neng336 neng319 5 néng nəŋ neng

耨 nəwˋ 127:10 nəu3 → neu – neu113 35 nòu nəw neu
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你 niˇ 9:5 ni2 → ni1 ni → ni337 ni75 391 nǐ ni1 ni

泥 niˊ 85:5 ni1ˊ3 → ni(2) ni → ni338 ni136 545 ní ni2 ni

紉 ninˊ 120:3 nin1ˊ → nin nin → nin339 nin172 17 rèn nin nin

紐 niwˇ 120:4 niu2 → niu niou → niu340 niu4 1 niǔ niw niu

捏 njɛ` (TLS) niɛ’3 → ne(1) niɛ → ne330 ne51 /
ne126 606 niē njɛ1 ne

羊圼 ¤ → 涅 njɛˋ 85:7 niɛ’3 → ne3 – → ne332 ne360 1 niè njɛ2 ne

涅 [njɛˋ] 85:7 niɛ’3 → ne2 – → ne331 ne409 6 niè njɛ3 ne

粘 njɛmˊ 119:5 niem1ˊ → nem niɛm → nem333 nem194 3 nián, zhān njɛm nem

年 njɛnˊ 51:3 niɛn1ˊ → nen(1) niɛn → nen334 nen129 18 nián njɛn1 nen

撚 njɛnˇ 64:12 niɛn2 → nen2 niɛn → nen335 nen446 4 niǎn njɛn2 nen

那 nɔˋ / naˋ 163:4 nuɔ1ˊ23 / na1ˊ23 → no no → nö341 no33 372 nà nɔ no

訥 nuˋ 194:4 nu’3 / nuɔ’3 → nu(2) nu → nu343 nu13 1305 nà, nè nu1 nu

弩 nuˇ 57:5 nu2 → nu1 nu → nu342 nu322 9 nǔ nu2 nu

嫩 nunˋ 38:11 nun3 → nun nuen → nun344 nun57 45 nèn nun nun

農 nuŋˊ 161:6 nuŋ1ˊ → nung nuŋ → nung345 nung318 4 nóng nuŋ nung

o

完 ɔnˊ 40:4 uʌn1ˊ → on uœn → ö(n)349 on121 11 wán ɔn on

汪 waŋ 85:4 uaŋ1ˊ → ong2 uaŋ → öng351 ong218 37 wāng waŋ1 ong

王 waŋˊ 96:0 uaŋ1ˊ → ong(1) uaŋ → ong350 ong335 105 wáng waŋ2 ong

斡 [wɔˋ] 68:10 uɔ’3 → o(1) – → o347 o46 1523 wò wɔ1 o

濣 – uɔ’3 → o2 – → o348 o391 3 wò wɔ2 o

q

◌黑 xəjˇ 203:0 x[əi’2] → q χ(ei) → k352 q58 1123 hēi χ q
中
孩 xajˊ 39:6 xai1ˊ → qai(1) χai → qai354 qai197 288 hái χaj1 qai

中
海 xajˇ 85:7 xai2 → qai2 χai → qai355 qai229 2 hǎi χaj2 qai

中
含 xamˊ 30:4 xam1ˊ → qam χam → qam356 qam336 58 hán χam qam

中
罕 xanˇ 122:3 xan2 → qan(2) χan → qan357 qan109 672 hǎn χan1 qan

中
干 kan 51:0 kan1 → qan1 – qan521 1 gān χan2 qan

中
康 kʰaŋ 53:8 k‘aŋ1 → qang → kang358 qang246 11 kāng χaŋ qang

中
好 xawˇ 38:3 xau23 → qau χau → qau359 qau346 2 hǎo χaw qau

中
合 xɔˊ 30:3 kʌ’1ˊ → qa χa → qa353 qa73 3204 hé χɔ qa

中
管 kɔnˇ 118:8 kuʌn2 → qon2 – → qon363 qon383 1 guǎn χɔn qon

中
忽 xuˇ 61:4 xu’2 → qu(1) – → qu367 qu99 1284 hū χu1 qu

中
鶌 – k‘u’2 → qu3 – qu354 3 qū, jué χu2 qu

中
窟 kʰuˇ 32:8 k‘u’2 → qu2 – → kü / ku368 qu355 3 kū χu3 qu

中
灰 xuj 86:2 xui1 → qui – → qui369 qui195 160 huī χuj qui
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中
渾 xunˊ 85:9 xun1ˊ → qu(4) xuen → qun373 qun119 209 hún χun1 qun

中
昆 kun 72:4 kun1 → qun2 – → –371 qun473 1 kūn χun2 qun

中
鶤 kun 196:8 [鵾] kun1 → qun5 – → qung374 qun356 1 kūn, yùn χun3 qun

中
崑 [kun] 46:8 kun1 → qun3 – → gün372 qun369 6 kūn χun4 qun

中
裩 – – – – 1

gūn, kūn,
dāo, huī χun5 qun

中
荒 xwaŋ 140:6 xuaŋ1 → qong2 – → qong366 qong205 1 huāng χwaŋ1 qong

中
晃 xwaŋˋ 72:6 xuaŋ3 → qong(1) – → qong365 qong282 28 huǎng χwaŋ2 qong

中
豁 xwɔˇ 150:10 xuɔ’2 → qo(2) – → qo361 qo2 946 huō χwɔ1 qo

中
火 xwɔˇ 86:0 xuɔ2 → qo1 χuo → qo360 qo300 1 huǒ χwɔ2 qo

中
闊 kʰwɔˇ 169:9 – – qo522 1 kuò χwɔ3 qo

r

児 rr ̩ˊ 10:6 ɹï1ˊ → r1 – → r377 r17 844 ér r1 r

峏 – ɹï1ˊ → r5 – → r381 – 23 ér, ěr r2 r

洏 rr ̩ˊ 130:6 [胹] ɹï1ˊ → r3 – → r379 – 1 ér r3 r
舌
児 rr ̩ˊ 10:6 ɹï1ˊ → r(2) – → r378 r(603) 3984 ér ρ1 r

舌
洏 rr ̩ˊ 130:6 [胹] ɹï1ˊ → r4 – → r380 r408 5 ér ρ2 r

舌
峏 – ɹï1ˊ → r6 – → r382 r53 4 ér, ěr ρ3 r

舌
剌 [laˋ] 18:7 la’3 → ra(1) – → ra383 ra101 882 lá ra1 ra

舌
目剌 ¤ → 剌 [laˋ] 18:7 la’3 → ra2 – → ra384 ra102 17 là, lá, lā ra2 ra

舌
齒剌 ¤ → 剌 [laˋ] 18:7 la’3 → ra3 – → ra385 ra444 1 là, lá, lā ra3 ra

舌
來 lajˊ 9:6 lai1ˊ → rai lai → rai / rei386 rai256 18 lái raj rai

舌
藍 lamˊ 140:14 lam1ˊ → ram(1) – → ram387 ram155 7 lán ram1 ram

舌
籃 lamˊ 118:14 lam1ˊ → ram2 – – 1 lán ram2 ram

舌
闌 lanˊ 169:9 lan1ˊ → ran lan → ran388 ran39 89 lán ran ran

舌
郎 laŋˊ 163:7 laŋ1ˊ → rang laŋ → ran389 rang314 3 láng raŋ rang

舌
列 ljɛˋ 18:4 liɛ’3 → re(1) liɛ → re390 re20 951 liè rjɛ1 re

舌
洌 [ljɛˋ] 85:6 liɛ’3 → re2 – re333 16 liè rjɛ2 re

舌
廉 ljɛmˊ 53:10 liɛm1ˊ → rem liɛm → rem392 rem294 1 lián rjɛm rem

舌
漣 [ljɛnˊ] 85:11 liɛn1ˊ → ren3 – ren49 37 lián rjɛn1 ren

舌
連 ljɛnˊ 162:7 liɛn1ˊ → ren(2) liɛn → ren394 ren209 31 lián rjɛn2 ren

舌
怜 ljɛnˊ 61:2 [憐] liɛn1ˊ → ren1 – → ren393 ren363 3 lián rjɛn3 ren

舌
良 ljaŋ 138:1 liaŋ1ˊ → reng liaŋ → ren395 reng145 11 liáng rjaŋ reng

舌
理 liˇ 96:7 li2 → ri2 li → ri397 ri23 59 lǐ ri1 ri

舌
里 liˇ 166:0 li2 → ri(1) li → rin396 ri50 1172 lǐ ri2 ri

舌
驪 liˊ 187:19 li1ˊ → ri6 – → ri401 ri221 89 lí ri3 ri

舌
澧 liˇ 164:13 [醴] li2 → ri3 – → ri398 ri400 1 lǐ ri4 ri
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舌
羊歷 ¤ → 歷 liˋ 77:12 li’3 → ri5 – → ri400 ri451 1 lì ri5 ri

舌
離 liˊ 172:11 li1ˊ3 → ri4 – → ri399 ri470 2 lí ri6 ri

舌
林 limˊ 75:4 lim1ˊ → rim – → rim402 rim225 27 lín rim rim

舌
鄰 linˊ 163:12 lin1ˊ → rin(1) – → rin403 rin211 156 lín rin1 rin

舌
驎 [linˊ] 187:12 lin1ˊ → rin2 – → rin404 rin214 13 lín rin2 rin

舌
零 liŋˊ 173:5 liŋ1 → ring – → ring405 ring561 7 líng riŋ ring

舌
羅 lɔˊ 122:14 luɔ1ˊ → ro(2) – → ro406 ro69 305 luó rɔ1 ro

舌
騾 lɔˊ 187:11 luɔ1ˊ → ro3 – → ro407 ro87 1 luó rɔ2 ro

舌
魯 lɔˇ 195:4 lu2 → ru(3) ○ ru110 507 lǔ rɔ3 ru

舌
捋 [lɔˋ] 64:7 – ○ ro132 1 luō, lǚ, lè rɔ4 ro

舌
馬羅

¤ → 羅
lɔˊ 122:14

luɔ1ˊ → ro4 ○ ro560 2 luó rɔ5 ro

舌
欒 lɔnˊ 75:19 luʌn1ˊ → ron ○ ron228 19 luán rɔn ron

舌
路 luˋ 157:6 lu3 → ru1 ○ ru477 1 lù ru ru

舌
雷 lujˊ 173:5 lui1ˊ → rui ○ rui452 1 léi ruj rui

舌
論 lunˋ 149:8 lun3 → run2 ○ run118 308 lùn run run

舌
瀧

ʂwaŋ 85:16 /
*luŋ (TLS)

luŋ1ˊ → rung1 ○ rung435 2 lóng ruŋ1 rung

舌
籠 luŋˊ 118:16 luŋ1ˊ → rung(2) ○ rung467 5 lóng ruŋ2 rung

舌
臚 lyˊ 130:16 lu1ˊ → ru4 ○ ru431 1 lú ry ry

舌
侖 [lynˊ] 9:6 lun1ˊ → run(1) ○ run164 467 lún ryn1 run

舌
輪 lynˊ 159:8 lyn1ˊ → run3 ○ run449 2 lún ryn2 run

舌
劣 lɥɛˋ 19:4 lyɛ’3 → ro1 ○ ro140 36 liè rɥɛ ro

s

思 sz ̩ 61:5 sɯ13 → s(2) ○ s10 811 sī s1 s

◌思 sz ̩ 61:5 s[ɯ13] → s1 ○ s377 30 sī s2 s

撒 saˇ 64:12 sa’2 → sa ○ sa71 948 sā sa sa

賽 sajˋ 154:10 sai3 → sai(2) sai → sai423 sai390 9 sài saj1 sai

塞 sz ̩ˇ / sajˋ 32:10 sai3 → sai1 sai → sai424 sai550 1 sāi saj2 sai

三 sam 1:2 sam13 → sam(1) sam → sam426 sam143 152 sān sam1 sam

毶 sam 82:11 [毿] sam1 → sam2 sam → sam425 sam426 3 sān sam2 sam

散 sanˇ 66:8 san23 → san – → san427 san266 5 sǎn san san

桑 saŋ 75:6 saŋ1 → sang saŋ → sang428 sang324 51 sāng saŋ sang

掃 sawˇ 64:8 sau23 → sau sau → sao429 sau364 2 sǎo saw1 sau

索 sawˇ 120:4 ʂai’2 → šai1 ʂai → šai458 so292 2 suǒ saw2 so

僧 səŋ 9:12 səŋ1 → seng4 – → seng437 seng417 2 sēng səŋ seng

昔 siˇ 72:4 si’2 → si(2) – → si441 si289 91 xī si1 si

西 si 146:0 si1 → si1 – → si440 si544 1 xī si2 si
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撏 – siɛm1ˊ → sem – → sem433 sem76 6 xún, xián sim sem

薛 sjɛˇ 140:13 siɛ’2 → se(3) siɛ → se432 se127 469 xuē sjɛ1 se

泄 sjɛˇ 85:5 siɛ’2 → se1 siɛ → se430 se423 2 xiè sjɛ2 se

洩 sjɛˇ 85:5 [泄] siɛ’2 → se2 siɛ → se431 se466 2 xiè sjɛ3 se

先 sjɛn 10:4 siɛn1 → sen – → sen434 sen29 145 xiān sjɛn sen

想 sjaŋˇ 61:9 siaŋ2 → seng2 – → –436 seng236 2 xiǎng sjaŋ1 seng

襄 sjaŋ 145:11 siaŋ1 → seng4 – → se438 seng393 1 xiāng sjaŋ2 seng

相 sjaŋ 109:4 siaŋ3 → seng(1) – → seng435 seng396 12 xiāng sjaŋ3 seng

嘯 sjɛwˋ 30:12 siɛu3 → seu – → se439 seu429 1 xiào sjɛw seu

松 sjuŋ 75:4 syŋ1 → sung syŋ → süng454 sung476 1 sōng sjuŋ sung

鎻 sɔˇ 167:10 [鎖] suɔ2 → so5 suo → so444 so77 37 suǒ sɔ1 so

莎 [sɔ] 140:7 suɔ1 → so(2) suo → so442 so284 176 suō sɔ2 so

溑 – suɔ2 → so4 suo → so443 so434 2 suǒ sɔ3 so

梭 sɔ 75:7 suɔ1 → so1 suo → so446 so443 1 suō sɔ4 so

速 suˇ 162:7 su’2 → su su → su449 su83 1198 sù su su

遂 sujˋ 162:9 sui3 → sui suei → süi452 sui427 11 suì suj sui

孫 sun 39:7 sun1 → sun(1) suen → sun /
sün450 sun137 284 sūn sun1 sun

損 sunˇ 64:10 sun2 → sun3 suen → sun451 sun456 1 sǔn sun2 sun

循 synˊ 60:9 syn1ˊ → sun2 syn → sün453 sun317 3 xún syn sun

雪 sɥɛˇ 173:3 syɛ’2 → so3 syɛ → sö445 so177 105 xuě sɥɛ so

旋 sɥɛnˊ 70:7 syɛn1ˊ3 → son(2) syɛn → sön448 son265 7 xuán sɥɛn1 son

宣 sɥɛn 40:6 syɛn1 → son1 syɛn → sön447 son531 2 xuān sɥɛn2 son

š

◌失 ʂiˇ 37:2 ʂ[i’2] → š(1) ʂ(i) → š455 š421 1 shī š1 š

◌室 ʂiˇ 40:6 ʂ[i’2] → š2 ʂ(i) → š456 š450 1 shì š2 š

沙 ʂa 85:4 ʂa1 → ša ʂa → ša457 ša(602) 8 shā ša ša

篩 ʂaj 118:10 ʂai1 → šai(2) ʂai → šai459 šai562 4 shāi šaj šai

失 ʂiˇ 37:2 ʂi’2 → ši(1) ʂi → ši460 ši159 532 shī ši1 ši

拭 ʂiˇ 64:6 ʂi’2 → ši3 ʂi → ši462 ši183 1 shì ši2 ši

釋 ʂiˇ 165:13 ʂi’2 → ši8 ʂi → ši467 ši252 4 shì ši3 ši

石 ʂiˊ 112:0 ʂi’1ˊ → ši2 ʂi → ši461 ši275 88 shí ši4 ši

識 ʂiˇ 149:12 ʂi’2 → ši7 ʂi → ši466 ši362 5 shí ši5 ši

濕 [ʂiˇ] 85:10 ʂi’2 → ši6 ʂi → ši465 ši410 3 shī ši6 ši

食 ʂiˊ 184:0 ʂi’1ˊ → ši4 ʂi → ši463 ši413 10 shí ši7 ši

實 ʂiˊ 40:11 ʂi’1ˊ → ši5 ʂi → ši464 ši488 1 shí ši8 ši

哂 ʂinˇ 30:6 ʂin2 → šin2 ʂin → šin469 šin144 1 shěn šin1 šin
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申 ʂin 102:0 ʂin1 → šin(1) ʂin → šin468 šin233 29 shēn šin2 šin

升 ʂiŋ 24:2 ʂiŋ1 → šing ʂiŋ → šing470 šing180 28 shēng šiŋ šing

守 ʂiwˇ 40:3 ʂiu2 → šiu – → šiu471 šiu547 1 shǒu šiw šiu

暑 ʂyˇ 72:9 ʂy2 → šu(2) ʂy → šü474 šu381 8 shǔ šy1 šu

倏 [ʂyˇ] 9:8 ʂy’2 → šu1 – → šu473 šu425 2 shù (shū) šy2 šu

盾 [ʂynˋ] 109:4 ʂyn2 → šun tuẹn → tün475 šun499 1 shǔn šyn šun

率
shwajˋ / [ʂuˇ ?]
95:6

ʂuai3 → šoi – → šoi472 šoi508 1 shuài shwaj šoi

t

◌惕 [tʰiˇ] 61:8 t‘[i’2] → d t(i) → t79 d90 1848 tì tʰ t

塔 tʰaˇ 32:10 t‘a’2 → ta(1) t‘a → ta476 ta61 867 tǎ tʰa1 ta

馬
¤ → 塌 tʰaˇ
32:10

t‘a’2 → ta4 t‘a → ta479 ta91 61 tā tʰa2 ta

榻 tʰaˇ 75:10 t‘a’2 → ta2 t‘a → ta477 ta358 8 tà tʰa3 ta

躂 – t‘a’2 → ta3 t‘a → ta478 ta428 8 tà tʰa4 ta

台 tʰaj 30:2 t‘ai1ˊ → tai(2) t‘ai → tai481 tai120 252 tái tʰaj1 tai

泰 tʰajˋ 85:5 t‘ai3 → tai3 t‘ai → tai482 tai240 52 tài tʰaj2 tai

太 tʰajˋ 37:1 t‘ai3 → tai1 t‘ai → tai480 tai244 14 tài tʰaj3 tai

談 tʰamˊ 149:8 t‘am1ˊ → tam2 t‘am → tam485 tam387 1 tán tʰam1 tam

探 tʰam 64:8 t‘am13 → tam(1) t‘am → tam484 tam566 6 tàn tʰam2 tam

壇 tʰanˊ 32:13 t‘an1ˊ → tan t‘an → tan486 tan156 224 tán tʰan tan

唐 tʰaŋˊ 30:7 t‘aŋ1ˊ → tang(1) t‘aŋ → tang487 tang348 25 táng tʰaŋ1 tang

儻 tʰaŋˇ 9:20 t‘aŋ2 → tang3 t‘aŋ → tang489 tang491 2 tǎng tʰaŋ2 tang

堂 tʰaŋˊ 32:8 t‘aŋ1ˊ → tang2 t‘aŋ → tang488 tang493 4 táng tʰaŋ3 tang

討 tʰawˇ 149:3 t‘au2 → tau t‘au → tau483 tau274 15 tǎo tʰaw tau

騰 tʰəŋ 187:10 t‘əŋ1ˊ → teng t‘eŋ → teng497 teng21 76 téng tʰəŋ teng

帖 tʰjɛˇ 50:5 t‘iɛ’2 → te(1) t‘iɛ → te490 te31 1275 tiě tʰjɛ1 te

驖 [tʰjɛˇ] 187:13 t‘iɛ’2 → te3 t‘iɛ → te492 te465 11 tiě tʰjɛ2 te

鐵 [tʰjɛˇ] 167:13 t‘iɛ’2 → te2 – → –491 – 1 tiě tʰjɛ3 te

忝 tʰjɛmˇ 61:4 t‘iɛm2 → tem(1) t‘iɛm → tem494 tem185 4 tiǎn tʰjɛm1 tem

添 tʰjɛm 85:8 t‘iɛm1 → tem2 t‘iɛm → tem495 tem571 1 tiān tʰjɛm2 tem

田 tʰjɛnˊ 102:0 t‘iɛn1ˊ → ten t‘iɛn → ten496 Ten316 288 tián tʰjɛn1 ten

闐 tʰjɛnˊ 169:10 [闐] tiɛn3 → den1 tíɛn → den98 den277 23 tián tʰjɛn2 den

挑 tʰjɛwˇ 64:6 t‘iɛu12 → teu t‘iau → te’ü493 teu184 3 tiǎo tʰjɛw teu

脫 tʰɔˇ 130:7 t‘uɔ’2 → to(2) t‘uo → to499 to6 433 tuō tʰɔ1 to

拖 tʰɔ 64:5 t‘uɔ13 → to1 t‘uo → to498 to368 18 tuō tʰɔ2 to

湍 tʰɔn 85:9 t‘uʌn1 → ton1 t‘uan → tön500 ton267 1 tuān tʰɔn1 ton

團 tʰɔnˊ 31:13 t‘uʌn1ˊ → ton(2) t‘uœn → tön501 ton279 5 tuán tʰɔn2 ton
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禿 tʰuˇ 115:2 t‘u’2 → tu(2) t‘u → tu503 tu27 1232 tū tʰu1 tu

圖 tʰuˊ 31:11 t‘u1ˊ → tu4 t‘u → tu505 tu142 216 tú tʰu2 tu

途 tʰuˊ 162:7 t‘u1ˊ → tu3 t‘u → tu504 tu147 70 tú tʰu3 tu

土 tʰuˇ 32:0 t‘u2 → tu1 t‘u → tu502 tu203 169 tǔ tʰu4 tu

推 tʂʰuj 64:8 t‘ui1 → tui t‘ui → tui506 tui153 63 tuī tʰuj tui

屯 tʰunˊ 45:1 t‘un1 → tun
t‘uen → tun /
tün507 tun204 41 tún tʰun tun

統 tʰungˇ 120:6 t‘uŋ2 → tung(1) t‘uŋ → tung508 tung107 21 tǒng tʰuŋ1 tung

潼 tʰuŋˊ 85:12 t‘ung1ˊ → tung2 t‘uŋ → tung509 tung540 4 tóng tʰuŋ2 tung

ts

倉 tsʰaŋ 9:8 ts‘aŋ1 → tsang ts‘aŋ → 510 tsang567 1 cāng tsʰaŋ tsang

淺 tsʰianˇ 85:8 ts‘iɛn2 → tsen – → –511 tsen568 1 qiǎn tsʰian tsen

u

兀 uˇ 10:1 u’2 → u(1) u → u512 u16 4270 wù u1 u

嗚 u 30:10 u1 → u6 u → u / ü521 u116 452 wū u2 u

浯 – u1 → u4 u → u515 u251 25 wú u3 u

門乞 ¤ → 五 uˇ 7:2 u’2 → u5 – u276 23 wǔ u4 u

屼 – u’2 → u2 u → u513 u370 25 wù u5 u

門兀 ¤ → 兀 uˇ 10:1 – – - 1 wù u6 u

矹 – u’2 → u3 u → u514 u478 1 wù, kū u7 u

爲 ujˊ 87:8 ui1ˊ3 → ui(4) uei → ei518 ui131 193 wéi, wēi uj1 ui

危 ujˊ 26:4 ui1ˊ → ui1 uei → ui523 ui219 23 wēi uj2 ui

委 ujˇ 38:5 ui12 → ui2 uei → ui516 ui261 48 wěi uj3 ui

畏 ujˋ 102:4 ui3 → ui3 uei → ui517 ui422 1 wèi uj4 ui

温 un 85:10 [溫] un1 → un(1) uen → un519 un63 599 wēn un1 un

穩 unˇ 115:14 un2 → un2 uen → um520 un281 8 wěn un2 un

馬昷 ¤ → 溫 un 85:10 [馬 ] un1 → un3 uen → ün524 un407 1 wēn un3 un

翁 uŋ 124:4 uŋ1 → ung – ung271 18 wēng uŋ ung
中
兀 uˇ 10:1 – – ú 1 wù ū u

中
翁 uŋ 124:4 uŋ1 → ụng – wung509 1 wēng ūŋ wung

w / o

蛙 wa 142:6 ua1 → wa(4) ua → wa528 wa94 7 wā wa1 wa

瓦 waˇ 98:0 ua2 → wa1 ua → wa525 wa311 6 wǎ wa2 wa

洼 wa 85:6 ua1 → wa3 ua → wa527 wa338 6 wā wa3 wa

哇 – ua1 → wa2 ua → wa526 wa557 3 wā wa4 wa

務 ʋuˋ 19:9 vu3 → wu ʋu → vu522 wu545 1 wù wu wu
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y

牙 ja 92:0 ia1ˊ → ya(1) ia → ya529 ya25 955 yá ja1 ya

迓 jaˋ 162:4 ia3 → ya2 ia → ya530 ya166 159 yà ja2 ya

額 jajˋ 181:9 ʌi’3 → e(2) ai → e119 e19 3565 é jaj1 e

厄 jajˋ 27:2 ʌi’3 → e1 ai → e118 e379 7 è jaj2 e

黯 jamˇ 203:9 iam2 → yam am → am531 yam231 15 àn jam yam

顔 janˊ 181:9 ian1ˊ → yan yan → yan532 yan81 471 yán jan yan

楊 jaŋˊ 75:9 iaŋ1ˊ → yang4 iaŋ → yang536 – 1 yáng jaŋ1 yang

揚 jaŋˊ 64:9 iaŋ1ˊ → yang2 iaŋ → yang534 yang445 1 yáng jaŋ2 yang

陽 [jaŋˊ] 170:9 iaŋ1ˊ → yang(3) iaŋ → yang535 yang486 31 yáng jaŋ3 yang

羊 jaŋˊ 123:0 iaŋ1ˊ → yang1 iaŋ → yang533 yang558 1 yáng jaŋ4 yang

約 jawˋ / jɔˋ 120:3 iau’3 → yo(2) iau → yo542 yo149 87 yuē jɔ yo

也 jɛˇ 5:2 ie2 → ye1 iɛ → ye537 ye74 248 yě jɛ1 ye

耶 jɛˊ 128:3 iɛ1ˊ → ye(2) iɛ → ye538 ye182 249 yē jɛ2 ye

奄 jɛmˇ 37:5 iɛm2 → yem iɛm → em539 yem404 13 yǎn, yān jɛm1 yem

弇 [jɛmˇ] 55:6 k‘am1 → kam2 – → –230 kam569 1 yǎn jɛm2 kam

延 jɛnˊ 54:4 iɛn1ˊ → yen(1) iɛn → yen540 en106 533 yán jɛn1 en

筵 jɛnˊ 118:7 iɛn1ˊ → yen2 iɛn → yen541 yen397 4 yán jɛn2 yen

由 jiwˊ 102:0 iu1ˊ → yiu(1) iou → yu545 yiu124 121 yóu jiw1 yu

有 jiwˇ 74:2 iu1ˊ → yiu2 iou → –546 yiu(600) 1 yǒu jiw2 yu

余 yˊ 9:5 y1ˊ → yu(1) y → yu547 yu128 175 yú y1 yu

禹 yˇ 114:4 y2 → yu2 y → yü548 yu243 3 yǔ y2 yu

魚 yˊ 195:0 y1ˊ → yu3 y → yu544 yu250 2 yú y3 yu

云 ynˊ 7:2 yn1ˊ → yun yn → yun549 yun527 1 yún yn yun

月 ɥɛˋ 74:0 yɛ’3 → yo1 yɛ → ye543 yo490 2 yuè ɥɛ yo

Poznámky k transliteraci a transkripci

Transliterace se jako systém převedení textu do jiného písemného systému snaží zobrazit

stav výslovnosti, ale zároveň zachytit jiné informace obsažené v původním pravopise

zdrojového znaku, ideálně by měla být korespondence 1:1 mezi znakem zdrojovým a cílovým.

Transkripce se naopak snaží přizpůsobit znaky zdrojového textu parametrům a standardům

cílového jazyka (cf. Jespersen 1926).

V případě zde používaného systému transliterace a transkripce, je transliterace systémově

bližší fonologickým informacím, poskytovaným samotným textem, a obsahuje tudíž výsledky

rekonstrukce jüanské čínštiny provedené Pulleyblankem (1991). Na druhé straně se transkripce

snaží interpretovat tuto informaci a převést ji do mongolské podoby, ale v omezené míře, podle
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restrikcí daných tímtéž textem, čili čínským systémem přepisu. Na otázky typu, zda ve slově

jako 中忽児班 χurpan qurban zapisovat γ místo q, nelze na této úrovni jednoznačně odpovědět.

Takové rozhodnutí by vyžadovalo domýšlet si něco, co v samotném textu pravděpodobně není,

a navíc je zde riziko narušení výsledků (viz také 1.3).

Právě proto, aby se nenarušily výsledky rekonstrukce, je užitečné systémově rozlišovat mezi

transliterací a transkripcí. Toto také ukazuje nevýhody uchýlení se k jednomu přepisu, který je

obvykle interpretačního rázu.

Jako příklad uvádím případ slabiky 舌良 rjaŋ TRL → reng TRK. Přestože v §139.6 máme

tuurjaŋ a v §170.5 máme urjaŋχɔtaj, je tendence automaticky přepsat tato slova jako dü’üreng

a Uriangqadai. Všichni konzultovaní autoři tak postupují.16 Problém je ale v tom, že takovým

postupem vymizejí rozdíly, které v originále jsou a které asi mají jiný význam, než ten, jenž

jim bývá obvykle připisován, třeba z historických důvodů, jako u případu etnonyma

Uriangqadai. Viditelným výsledkem je ztráta pravděpodobně cenné informace při přechodu z

jedné úrovně do druhé nebo ignorováním jedné z úrovní, totiž úrovně transliterace.

Jelikož transkriptoři nemají tyto dvě úrovně na zřeteli, občas se v současných transkripcích

textu TKM do latinky dopouštějí nedůsledností, které neumožňují čtenáři mít přehled o tom,

jak skutečně rekonstruovaný segment vypadá ve zdrojovém textu.

Domnívám se, že pro badatelské účely mohou být přepisy obsahující autorovy interpretace

zavádějící. Pro vědeckou práci je důležité mít k dispozici mezistupeň, tedy transliteraci, která

odráží zdrojový text bez interpretačních zásahů.

Níže (4.4) uvádím příklad, který dokazuje, že při nerozlišování těchto dvou úrovní, dochází

ke zkreslení či zániku některých informací obsažených ve zdrojovém textu.

                                                          
16 Haenisch (1939, s. 40, 184): du’ureng, Uriangḥadai; Ligeti (1971): dü’üreng, Uriangqadai, Rachewiltz (1972,

s. 60, 81): dü’üreng, uriangqadai; Das’ceden (Дашцэдэн 1985, s. 71, 100): düüreng, Uryangqaday; Sumyabaatar

(1990, s. 254, 367): düġüreṅ, Urjaṅqadai. V §139.6 se slovo tuurjaŋ vyskytuje dvakrát, Sumyabaatar (1990,

s. 254) vedle tvaru düġüreṅ také udává tvar duγ̇uraṅ.
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2. Grafické prvky znaků

Čínské znaky se mohou skládat ze dvou částí, jedné naznačující význam čili radikál a druhé

naznačující výslovnost čili fonetikum. Tyto znaky se nazývají fonogramy (Kane 2009,

s. 40, 43). Například u znaku 媽 mā máme radikál nebo sémantický determinativ 女 nǚ (žena)

a fonetikum 馬 mǎ. Obě části dohromady vypovídají, že něco z kategorie „žena“ se čte ma.

Tato vlastnost čínských znaků, s následným potenciálem vytvářet nové kombinace, byla

používána přepisovateli TKM především s cílem napovědět význam slova.17

2.1 Znaky napovídající význam

Některé znaky používané při přepisu mongolských slov zároveň naznačují jejich význam.

Znamená to, že byly vybrány právě díky jejich schopnosti napovídat určitý význam, jakoby šlo

o mnemotechnický prostředek. To je pravděpodobně jeden z důvodů, proč bylo používáno více

znaků i pro foneticky totožné slabiky. Tím se počet znaků používaných pro přepis citelně

rozšíří. Není to však zjevně jediným důvodem častého výskytu homofonních znaků. Také se

stává, že jeden znak, který v případě jednoho slova naznačuje význam, už v jiném slovu údajně

nic nenaznačuje.

Například pro přepsání slova müren čili „řeka“ byly k dispozici tři znaky pro slabiku mu mu

(沐, 木, 模) a tři znaky pro slabiku rjɛn ren (舌漣, 舌連, 舌怜), ale pro obě slabiky byl vybrán

znak, který obsahoval radikál 氵 voda, který zapadá do sémantického pole slova „řeka“.

Výsledkem je přepis 沐舌
漣 murjɛn muren, pomocí kterého by mělo být snadné pamatovat na

jeho spojení s vodou.

Pozoruhodné je slovo ügülerün (konv. praep. od slovesa mluvit), přepsané jako 嗚詁列舌
論

ukuljɛrun ugulerun, které je opatřeno až třemi znaky: 嗚 u, 詁 gu, 舌論 run, které používají

radikál 口 naznačující buď „mluvení“, nebo „ústa“.

Systém napovídání významu se neomezoval na používání komponentů jednotlivých znaků,

ale mohl zahrnovat i význam vytvořený více nashromážděnými znaky. Například Street (2008,

s. 404) uvádí případ přepisu 你出裩 ničʰygun ničugun čili „nahý“. Překlad tohoto shluku

                                                          
17 Zatímco každé slabice ve fonologické struktuře mongolského jazyka odpovídá jisté množství výměnných znaků

sinomongolského písma, volba varianty je v některých případech determinována procesem nazývaným

„lexikalizace“ písma (Halliday 1959, s. 36-37).
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znaků by zněl „ty se svléknutými kalhotami“, a tak by zároveň označil výslovnost daného

slova a naznačil jeho význam.

Seznam některých znaků označujících význam

znak radikál
význam
radikálu

čtení
znaku

příklady

躂躂躂躂 � noha ta §155.13 tuta’aǰu’u uprchnout (pret. imp.)

睹睹睹睹 目 oko du §156.18 nidün-ü oko (gen.)

瞻瞻瞻瞻 目 oko ǰem §179.2 üǰem vidět (konv. mod.)

舌舌舌舌怜怜怜怜 忄 srdce ren §113.1 büširen být vděčný (konv. mod.)

唵唵唵唵 口 ústa am §188.13 amtata-yi chutný (ak.)

嗚嗚嗚嗚 口 ústa u §6.1 ügülerün mluvit (konv. mod.)

把把把把 扌 ruka ba §19.6 bariǰu držet (konv. imp.)

詁詁詁詁 言 mluvit gu §190.1 ügülerün mluvit (konv. mod.)

褡褡褡褡 衤 oděv da §112.6 nabdarqai roztrhaný

衲衲衲衲 衤 oděv na §112.6 nabdarqai roztrhaný

舌舌舌舌驪驪驪驪 馬 kůň ri §90.1 mori kůň

舌舌舌舌驎驎驎驎 馬 kůň rin §31.1 morin kůň

舌舌舌舌騾騾騾騾 馬 kůň ro §3.3 Boro {jméno koně}

驖驖驖驖 馬 kůň te §266.2 teme’en velbloud

驛驛驛驛 馬 kůň i §3.3 Dair {jméno koně}

木木木木 木 dřevo mu §19.3 müsüd šípy

礩礩礩礩 石 kámen ǰi §170.25 ǰida-dur kopí (dat.-lok.)

爐爐爐爐 火 oheň lu §77.12 qolumta ohniště

中中中中火火火火 火 oheň qo §77.12 qolumta ohniště

沐沐沐沐 氵 voda mu §1.4 müren-nü řeka (gen.)

涅涅涅涅 氵 voda ne §141.14 Ergüne müren {jméno řeky}

舌舌舌舌洌洌洌洌 氵 voda re §96.1 müren-ü řeka (gen.)

舌舌舌舌洏洏洏洏 氵 voda r §177.3 qorqan-u potok (gen.)

中中中中洹洹洹洹 氵 voda qon §105.23 Orqon {jméno řeky}

溑溑溑溑 氵 voda so §158.2 Soqoq usun-a {jméno vodního toku}
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浯浯浯浯 氵 voda u §53.1 na’ur jezero

屼屼屼屼 山 hora u §147.4 a’ula hora

迓迓迓迓 辶 jít ya §131.6 yabuqu jít (nom. fut.)

V některých případech se používá tento prostředek i pro přepis slabik majících gramatický

význam (cf. Кузьменков 1993, s. 301-302).

舌舌舌舌論論論論 言 mluvit run sufix citátového konverba ·run

途途途途 辶 jít tu
používaný v sufixu -tur, který je většinou nositelem
deskriptoru 行 xiŋ´ / xíng : jít; provést (viz 4.2)

V dalších případech se používá znak se specifickým významem k přepisu mluvnických

kategorií. Zde se nedbá na význam implikovaný radikálem, nýbrž na význam celého znaku.

罷罷罷罷 přestat ba sufix préterita perfecti ·ba

畢畢畢畢 ukončit bi sufix préterita perfecti ·bi

2.2 Nově vytvořené znaky

V některých případech byly dokonce vymyšleny znaky, které údajně v čínském jazyce

neexistují (cf. Hung 1951, s. 454),18 jako způsob, jak přesně vystihnout určitý význam

mongolského slova.

Metoda vytvoření nových znaků spočívá na systému popsaném výše (2.1). Jsou znaky, které

se skládají z radikálu a z fonetika, takzvané fonogramy. Nové znaky byly vytvořeny tím, že se

k fonetiku přiložil radikál vystihující požadovaný význam. Výslovnost takto zformovaného

nového znaku mělo zaručit fonetikum.19

Uvedu zde jako příklad novotvar  njɛ ne, který se skládá z radikálu 羊 yáng „ovce“ a z

fonetika 圼 niè [njɛ TRL → ne TRK], jehož význam je v tomto případě zanedbatelný (je to starší

tvar pro 涅 „hlína“), právě proto, že pouze dodává celku informaci o tom, jak se má vyslovovat

celý znak. Tento znak, nebo spíše tato znaková kombinace, byla speciálně zamýšlena pro

                                                          
18 Slovy Hunga (1951, s. 454): In transcribing Mongolian terms with Chinese characters, there is in the

Yüan-ch‘ao pi-shih an almost consistent attempt to choose or even to fabricate those characters which would

suggest the category of meaning of the Mongolian word.
19 Faktory, jakými jsou rozsáhlý počet použitých znaků, zvláštní použití znaků i tvoření nových pro uvedení

významu slova, odkazují spíš na přepisovatele dobře seznámeného s čínským jazykem (srov. poznámku 35).
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použití v první slabice mongolského termínu nekei „skopovice, ovčí kůže“,20 tak, aby případný

čínský čtenář mohl rychle a snadno uhodnout nebo si vzpomenout, že význam slova má co

dočinění s ovcí. Podobně může být správná asociace s pojmem ovce zaručena vedlejším

překladem (viz 4.1), který je právě 羊皮 yángpí „ovčí kůže“.

A v tomto bodě je vhodná otázka, proč chtěli přepisovatelé, aby bylo jasné, že v tomto

případě šlo o něco společné s ovcí, když vedlejší překlad už tuto informaci podává. Možná

odpověď je následující: tato mongolská přepsaná slova měla pravděpodobně být použita mimo

rámec učebnice, například když si student zaznamenává do sešitu slovíčka, kterým se učí z

nějaké knihy. A když už dotyčné slovíčko bylo někde jinde zaznamenáno nebo použito,

vedlejší překlad by nemohl být nápomocný.

Pro lepší pochopení tohoto příkladu zde uvádím jeho znázornění v textu (§ 112.6, YZMS

1936):

Radikál  羊 yáng „ovce“ Vedlejší překlad  羊皮 yángpí „ovčí kůže“

Celé znění příkladu je 篞克 絰額勒台 njɛkʰəj tjɛjajltʰaj nekei deeltai. Vedlejší glosa zní

羊皮衣有的 yángpí yī yǒu-de „s oblečením z ovčí kůže“.

Co se týče četnosti výskytu, je tato metoda použita v minimu případů, stejně jako výše

popsaná technika (viz 2.1), která používá již existující znak nejen k přepisu slabiky

mongolského slovíčka, ale zároveň k vyjádření významu celého přepsaného slova.

Seznam nově vytvořených znaků

znak radikál
význam
radikálu

fonetikum
čtení

fonetika
PV příklady

 馬 kůň 孛 pɔˇ / bó 2
§265.6 Boro Šedý (kontext: jméno
Čingischánova koně)

 骨 kost 菐 pʰuˊ / pú 1
§128.10 qarbuǰu vystřelit (kontext: rozbití
kostí postřelením)

 鳥 pták 克 kʰəjˇ / kè 1 §111.9 kere’e krkavec (kontext: pták)

                                                          
20 Český význam podle Šímy (1987, s. 166).



51

舌 齒 zub 剌 r + laˋ / là 1 §164.21 ara’atu zubatý

 目 oko 剌 laˋ / là 2
§56.14 qarayiǰu dívaje se (kontext: činnost
oka; tady patrně chybí malý znak 舌 na
čtení slabiky jako ra, a nikoli la)

舌 目 oko 剌 r + laˋ / là 17 §4.2 qaraqu dívat se (kontext: činnost oka)

鳥 pták 老 lawˇ / lǎo 3
§27.2 qalawud divoké husy (kontext:
ptáci)

舌 羊 ovce 歷 r + liˋ / lì 1
§169.22 quriqa-ban své jehně (kontext:
mládě ovce)

鼠 krysa 盧 luˊ / lú 26
§111.16 quluqana myši (kontext: zvíře
podobné kryse)

舌 馬 kůň 羅 r + lɔˊ / luó 2
§265.6 Boro Šedý (kontext: jméno
Čingischánova koně)

羊 ovce 圼 njɛ` / niè 1 §112.6 nekei ovčí kůže

馬 kůň   tʰaˇ / tā 61 §131.2 aqta kůň

馬 kůň 昷 un / wēn 1
§141.13 ge’ün kobyla (kontext: samice
koně)

門 brána 五 uˇ / wǔ 23 §77.4 e’üden dveře

門 brána 兀 uˇ / wù 1 §180.10 e’üden-ü dveří

走 běhat 翼 jiˋ / yì 24 §74.5 güyiǰü běhaje

鼠 krysa 革 kjajˇ / gé 1 §111.16 küčügene krysy

2.3 Chybné znaky

Existuje řada znaků, které kvůli jejich podobnosti byly zapsány chybně, velmi

pravděpodobně při kopírování.

Je více způsobů, jak se s tímto problémem vypořádat. Jeden prostředek, často používaný

čínskými vědci, je srovnávání s ostatními edicemi textu, zejména s edicí Yè Déhuīho 葉德輝

(1864-1927) (viz úvod).

Druhý způsob je vyjít ze základního poznatku o existenci této problematiky a opravit sporná

místa pomocí potvrzení, která nám může podávat text jako Altan tobči (viz úvod).

Ještě existuje třetí způsob, který tkví v upření pozornosti na vedlejší překlad v případě, že

sporný znak je jednou ze slabik slova, nebo na používaný deskriptor, když dotyčný znak

reprezentuje nějakou koncovku (viz 4.2).

Ovšemže ideální oprava sporných míst by měla zahrnout všechny zmíněné způsoby.



52

Seznam znaků snadno zaměnitelných

znak
čtení

znaku
znak

čtení
znaku

příklady možná oprava příkladu

中中中中合合合合 qa 中中中中含含含含 qam §179.19 qarqa §179.19 qarqam

速速速速 su 連連連連 len
§120.14 neyisü

§170.12 ayilenqui
§120.14 neyilen

§170.12 ayisuqui

也也也也 ye 巴巴巴巴 ba §80.12 qaryesu §80.12 qarbasu

孛孛孛孛 bo 索索索索 so §74.9 solura §74.9 bolura

孛孛孛孛 bo 你你你你 ni §100.3 bokan

§100.3 nikan (de Rachewiltz opravuje
jako böken; je třeba poznamenat, že
tomuto slovu chybí vedlejší překlad; v
Altan tobči není přítomné)

亦亦亦亦 yi 赤赤赤赤 či §105.19 qaltayiǰu §105.19 qaltačiǰu

訥訥訥訥 nu 納納納納 na §116.8 hoyinu §116.8 qoyina

間間間間 gen 周周周周 jiu §132.8 ǰasagen

§132.8 ǰasaǰu (slovo je opatřeno
deskriptorem 着 pro koncovku sufixu
konverba imperfecti -ǰu)

耶耶耶耶 ye 都都都都 du
§170.49 ke’elyebe
§201.28 nököd-idür-iyen

§170.49 ke’eldübe
§201.28 nököd-iyer-iyen

敝敝敝敝 bi 敞敞敞敞 čang §194.14 biqarda’ulun §194.14 čangqarda’ulun

田田田田 ten 由由由由 yiu §195.73 qarbuten

§195.73 qarbuyiu (slovo je opatřeno
deskriptorem 有 pro koncovku sufixu
deduktivního přítomného času -yu)

冲冲冲冲 čung 坤坤坤坤 kun §199.39 gedčüng §199.39 gedkün

克克克克 kei 兀兀兀兀 u §248.9 čerikeyid §248.9 čeri’üd

土土土土 tu 主主主主 ju §254.56 qantuqalaǰu §254.56 qanǰuqalaǰu

理理理理 li 埋埋埋埋 mai §254.59 qorli-ban §254.59 qormai-ban

突突突突 du 客客客客 ke §278.34 düte’ül §278.34 kebte’ül

合合合合 ha 荅荅荅荅 da §278.53 qara’uhar
§278.53 qara’udar (v řádku §278.48 se
již vyskytuje jako Qara’udar)

歹歹歹歹 dai 古古古古 gu §278.77 otodai-dur §278.77 ötökü-dür

米米米米 mi 木木木木 mu §280.17 amičin §280.17 amučin

乗乗乗乗 čeng 垂垂垂垂 čui §198.27 Čeng müren-e §198.27 Čui müren-e

克克克克 g 失失失失 š §136.13 kigten §136.13 kišten

雷雷雷雷 lui 雪雪雪雪 so §277.8 lüiyü’er §277.8 söyü’er

舌舌舌舌思思思思 s 舌舌舌舌里里里里 ri §240.2 soqos §240.2 soqor-i



53

V některých případech samotná chyba vypovídá o směru, kterým je třeba se vydat, aby byla

opravena. Například slabičná koda 思 s s je nemožná v kombinaci s horním indexem 舌, který

se používá pro mongolskou vibrantu r (viz 1.2, 1.3), takže 舌思 v §240.2 se dá snadno upravit

na 舌里 ri ri (poslední případ v tabulce výše). Dokazuje to užitečnost důkladné znalosti

zdrojového textu pro správné pochopení textu a jeho interpretaci (viz také 4.2).
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3. Grafická úprava textu

V podání Tajné kroniky Mongolů se původní formát textu zachoval s pozoruhodnou

přesností, nepochybně díky tomu, že je upraven jako dvojjazyčný glosovaný text. Kromě

textových variant jediný formální nesoulad ve dvou tradicích textu je jeho rozdělení do juànů

卷 čili kapitol (viz úvod). Přepis obsahuje 282 paragrafů uspořádaných do 15 juànů v textu

pocházejícím z encyklopedie Yǒnglè Dàdiǎn 永樂大典 a do 12 juànů v přepisu pocházejícím z

Mingského tisku (Halliday 1959, s. 25).

Přepis je doplněný jak vedlejším doslovným překladem každého mongolského slova, tak i

volnějším souhrnným překladem na konci každého paragrafu. Díky tomu je rozdělení do

paragrafů spolehlivě zafixované a přehledné. V případě textu Gùovy ověřené kopie, jež je

východiskem této práce, jsou stránky číslovány podle kapitol. Každá stránka je potištěna ze

dvou stran, jak je to běžné u tradičního čínského knihtisku (Halliday 1959, s. 25). V

následujícím příkladovém obrázku máme referenční systém 元秘史一 yuán mìshǐ yī čili

1. kapitola Tajné kroniky Jüanů, nahoře a 二 èr čili stránka 2, dole:

Text je uspořádaný do pěti sloupců na každé stránce. Mongolský text je napsán velkými

znaky nalevo, zatímco čínský menšími položenými napravo. V následujících dvou oddílech

uvádím systémy uplatňované v přepisu pro rozlišení jak slovních, tak intonačních a

syntaktických jednotek.
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3.1 Rozlišení slov

Mongolská slova bývají v čínské transkripci opatřena systémem identifikace jako slovní

entita samotná. V tom hraje významnou roli využívání hranatých závorek pro demarkaci jejích

hranic. Tyto závorky jsou nejobvyklejším prostředkem vymezujícím začátek a konec

glosované jednotky (Street 1986, s. 16).

Typická hranatá závorka je obvykle vybavena spojnicí uprostřed, která ukazuje k glosujícím

znakům napravo:21

wɔ1

kʰin
dívka [§ 6.2]

Přesto může také mít více variant, se spojnicí položenou v různých výškách nebo bez ní:

Také závorka může obsahovat více spojnic položených v různých směrech:

Podle Streeta (1986, s. 17) prakticky všechny tyto výskyty nepravidelného závorkování jsou

výsledkem buď triviálního opomenutí spojnice nebo nesprávného zkombinování dvou závorek

do jedné. V některých případech se údajně přidala spojnice na oddělení dvou odlišných

slovních entit. Takovou spojnici, stejně jako správně dokončenou závorku, je třeba chápat jako

označení konce glosované jednotky.

Přesto v některých případech použití jedné závorky pro více slov nebo zkombinování dvou

závorek může mít svůj význam. Takto se například ukáže, že glosa nejenom souvisí se celým

mongolským slovem, ale že také určitá část glosy souvisí s určitou části glosovaného slova

(Halliday 1959, s. 28). Zde např. jediná závorka zahrnuje dvě slova úzce spjatá a k rozlišení

významu každého z nich slouží jiná spojnice:

                                                          
21 U každého příkladu používám zde transliteraci, čili fonetickou korespondenci bližší čínské fonologii (viz 1.4).
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wɔ1

rɔ1

šiŋ
χu1

la1

jin1

černá záda

bělouše [§ 25.2]

Kromě nesystematického zobrazování závorky a spojnice existují další nedůslednosti v

použití tohoto rozlišovacího systému, např.:

·  závorka končí před koncem slova, tím jeden znak zůstává částečně nebo zcela mimo (zde

se to týká koncové souhlásky)22

χwaŋ1

ši1

u1

tʰ

zápach [§ 27.2]

· žádná závorka není (u takových případů obvykle chybí i glosa, s výjimkou vlastních jmen)

tʰjɛn1

tjɛ1
tam [§ 130.7]

Jak uvedeno výše, někdy se žádná závorka neobjevuje, a to zejména u vlastních jmen, kde

se tak děje soustavně. V případě dvou za sebou jdoucích jmen může k rozlišení každého z nich

pomáhat menší mezera (viz 3.2) mezi danými dvěma slovními entitami:

tu1

wa1

sɔ1

χwɔ1

r1

tɔ1

pun
mjɛ
r1

kan

(Duwa soqor)

(Dobun mergen) [§ 5.1]

                                                          
22 Stojí za zmínku, že končí-li glosovaná jednotka končí kodou čili koncovou souhláskou, závorka téměř vždy

končí před touto kodou. V těch případech, kdy glosovaná jednotka začíná nebo končí znakem plné velikosti,

závorka bývá kratší a nezahrnující celé slovo, bezpochyby z estetických důvodů (Street 1986, s. 17).



57

Dále u vlastních jmen, zejména u těch osobních, je možné nalézt tlustou přímku lemující je

po pravé straně (Street 1986, s. 18). Vlastní jméno, zpravidla nezávorkované nebo lemované

tlustou přímkou, buď nemá žádnou glosu, jako u předchozího příkladu, nebo má označující

glosu (viz níže na této stránce), zde „jméno člověka“:

čia

pjɛ

jméno člověka

(Jebe) [§ 195.34]

Sestává-li glosovaná jednotka z jediného transkripčního znaku, mnohdy nalézáme jen

vodorovnou čáru ukazující k glose. Taková čára je poněkud delší než spojnice u závorek. Tyto

vodorovné čáry, stejně jako spojnice, bývají opisovači často omylem vynechány (Street 1986,

s. 17).

χan1 — císař [§ 194.29]

V následujícím případě vodorovná čára glosuje mongolský sufix akuzativu (viz 4.2).

Takováto grafická úprava zakládající se na izolovaném znázornění sufixu by mohla být

nepřímým důkazem, že tento text byl přepsán z originálu v ujgurském písmu, ve kterém je to

běžný úzus, pravděpodobně odražený zde:

ji3 — deskriptor akuzativu [§ 5.4]

Tímto způsobem lze glosy na pravé straně od závorek nebo vodorovných čar rozdělit na

glosy překladatelské a glosy gramatické čili glosy koncovek (viz 4.2). Od překladatelských glos

je třeba rozlišit to, co Halliday (1959, s. 27, citován in Street 1986, s. 17) nazývá označujícími

glosami, zpravidla nezávorkované nebo lemované tlustou přímkou a označující vlastní jméno

pomocí obecného pojmenování, např. jméno člověka, jméno řeky, jméno kmene atd.23

                                                          
23 Mezi označující glosy patří: 母名 mǔ míng / 母女名 mǔnǚ míng „jméno matky“, 婦人名 fùrén míng / 婦女名

fùnǚ míng / 妻名qī míng „jméno vdané ženy“, 人名 rén míng „jméno člověka“, 女名 nǚ míng „jméno ženy“,

女子名 nǚzi míng „jméno dívky“, 山名 shān míng „jméno hory“, 水名 shuǐ míng „jméno vodní (řek, jezer,
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Všechny tyto glosové konvence byly bezpochyby zavedeny pro zobrazení korelace mezi

transkripčními a glosujícími znaky, bez které by Číňan neznalý mongolského jazyka nemohl

rozpoznat hranice každého jednotlivého mongolského slova (Halliday 1959, s. 27), nicméně

pro dnešní mongolistiku jejich hlavní význam spočívá v tom, že poskytují morfologickou

segmentaci textu umožňující další morfologickou analýzu střední mongolštiny a analýzu

pravopisných zásad používaných učenci, kteří vyhotovili přepis TKM (Street 1986, s. 18). Za

zvážení dále stojí myšlenka, že každý grafický prvek a jeho úprava mohou vypovídat o

různých záležitostech spojených s povahou a vznikem tohoto spisu. Patří do textu a jejich

eventuální opomíjení při transliteraci by mohlo představovat ztrátu cenných informací

nedostupných jiným způsobem.24

                                                                                                                                                                                       
moří)“, 河名 hé míng „jméno řeky“, 地名 dì míng „jméno místa“, 種名 zhǒng míng „jméno kmene“, 部落名

bùluò míng „jméno kmene“, 野雞名 yějī míng „jméno bažanta“, 児名 ér míng „jméno kluka“, 海子名 hǎizi míng

„jméno jezera“, 果名 guǒ míng „jméno plodu“, 魚名 yú míng „jméno ryby“, 狗名 gǒu míng „jméno psa“, 城名

chéng míng „jméno města“, 草根名 cǎo gēn míng „jméno kořene (rostliny)“, 獸名 shòu míng „jméno zvířete“.

Jméno Čingischán má označující glosu 皇帝 huángdì „císař“ nebo také 太祖 tàizǔ „velký zakladatel“. Jméno

Hö’elün üǰin je označeno jako 婦人名 fùrén míng „jméno vdané ženy“ až do řádku 56.5 (několikrát se poté ještě

vyskytne) a od řádku 56.16 začíná být označována jako 名 míng „jméno“ nebo 母名 mǔ míng „jméno matky“, v

paragrafech § 71 a § 72 je např. označena jako 太祖母名 tàizǔ mǔ míng „jméno matky velkého zakladatele“.

Podobně v tom duchu je jméno Belgütei označováno jako 太祖弟名 tàizǔ dì míng „jméno mladšího bratra

velkého zakladatele“ a Jesügej ba’atur jako 太祖父名 tàizǔ fù míng „jméno otce velkého zakladatele“.

Jména vlastní, která mají čínský ekvivalent, jsou závorkovaná a místo označující glosy dostávají glosu

překladatelskou, např. název Kitad je glosován jako 契丹 Qìdān (cf. Halliday 1959, s. 27-28).
24 V souvislosti s tím zmiňuje Street (1986, s. 7-8) nedostatek interpunkčního označení v kontrastu k výborné

interpretaci hláskového systému jazyka TKM v posledních edicích toho textu v latince po roce 1950, což vede

mnohdy k osobnímu rozhodování o tom, kde končí a začíná každá věta, která slova odrážejí přímou řeč nebo

vloženou větu. Také grafická úprava, jak bylo uvedeno, by mohla vypovídat o vztahu slov mezi sebou, jak

původně originál vypadal apod.
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3.2 Interpunkce

Samotný text je uspořádaný po pěti řádcích neboli svislých sloupcích na každé stránce, jak

již bylo výše uvedeno (viz úvod této kapitoly). To činí celkem 4801 řádků na 628 stránách,

nepočítaje v to řádky obsazené překladem na konci každého paragrafu. Aby se text mohl vejít

do takového předem určeného formátu, znaky v každém řádku jsou víceméně pozvolna

rozloženy, tím že na konci každého řádku buď jsou nashromážděny, nebo je nechán prázdný

prostor, jak vyplývá z následujícího obrázku (9. paragraf, od 1. do 5. řádku):

Jak můžeme pozorovat z této ukázkové stránky, jsou skupiny znaků, které jsou vymezeny

pomocí hranaté závorky (viz 3.1), na jejíž pravé straně stojí doslovný překlad (viz 4.1) s

deskriptory (viz 4.2). Každá taková vymezená skupina znaků představuje tudíž glosovanou

jednotku. Přitom mezi danými glosovanými jednotkami jsou vynechány mezery různé

velikosti, což pravděpodobně není odůvodnitelné dříve zmíněným volným rozložením řádků.

Jelikož se běžně, podle ortografických pravidel čínštiny, řadí znaky za sebou bez mezer, je zde

na místě předpoklad, že tyto mezery plní jistou funkční roli. Totiž, že slouží k rozlišení hranic

mezi mongolskými slovy, nebo skupinami slov, jako pomůcka čínskému uživateli textu. Právě
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takovou funkci připisuje těmto mezerám Street (1986, s. 8). Tento badatel vypočetl velikost

fyzického prostoru mezi dvěma znaky v rámci jednoho sloupce v rozmezí od nuly do cca.

15 mm. Dále objasňuje, že v tomto zdánlivě souvislém pásmu je třeba rozlišit tři jednotlivé

entity: nulovou mezeru, menší mezeru a větší mezeru. Zatímco obecně platí, že mezi znaky

glosovaných jednotek je mezera nulová, Street (1986, s. 8) ustanovuje, že menší a větší mezery

fungují jako interpunkční znaménka, a tím rozdělují text do intonačních a syntaktických

jednotek.25

Pokud je tato domněnka uplatněna na čtvrtém řádku předložené stránky (směr čtení zprava

doleva), pozorujeme, že mezi dvěma prvními a třemi druhými glosovanými jednotkami vzniká

mezera, kterou je možno považovat za mezeru střední velikosti, a tudíž menší (podle

předloženého Streetova systému); zatímco mezi třemi druhými a dvěma třetími (posledními)

glosovanými jednotkami vzniká mezera rozsáhlejší, totiž větší:

                                                          
25 V edici jako je Yè Déhuīova není zakomponována podstatná část rozdílů mezi mezerami nacházejícími se v

Gùově ověřené kopii. To, že se mongolisté spoléhali především na tuto první zmíněnou edici, pravděpodobně

způsobilo, že si využívání mezer nepovšimli (Street 1986, s. 8). Ligeti (1971, s. 21, citován in Street 1986, s. 12)

dokonce prohlásil, že vynechal veškerou interpunkci v rekonstruovaném mongolském textu, jelikož čínský text

žádnou neposkytuje.

menší mezera

větší mezera



61

Při transliteraci budeme označovat nulovou mezeru mezi dvěma odlišnými glosovanými

jednotkami lomítkem, menší mezeru dvojným lomítkem a větší trojnásobným.26 Zde po čínské

transkripci následuje těsná transliterace podle rekonstrukce Pulleyblanka (1991, viz 1.4) a dále

volnější transliterace (více se přizpůsobující tehdejším mongolským prozodickým parametrům,

ale odrážející v každém případě zvláštnosti čínské transkripce):

[9.4] /戈舌
魯兀黎

可捕 /撒亦禿好有的 //中合札児地 /撒因好 /客延麽道 ///不峏罕中
合勒敦訥

山名的

/額者惕主每

[9.4] /kwɔ1rɔ3u1li2 /saji1tʰu1 //χɔčar1 /sajin1 /kejɛn1 ///pu1r2xanχɔl1tun1nu1 /jaj1čiatʰ

[9.4] /goruuli /saitu //qaǰar /sain /keen ///burhanqaldunnu /eǰet

Ve druhé fázi, při transkripci, jsou role hrané mezerami naznačeny pomocí interpunkčních

znamének.27 V daném případě, pokud je přitom brán zřetel na skladbu, vyjde najevo, že qaǰar

sayin je věta ve vztahu souřadném s předešlou větou Burqan qaldun-nu görö’esün görü’üli

sayitu (podáváme zde i znění třetího řádku obsahujícího zbývající část této věty). Tyto dvě věty

v polopřímé řeči, jak označeno konverbem modale ke’en, jsou pronesené Qorilartaj mergenem

jako odůvodnění jeho rozhodnutí vydat se na cestu: Burqan qaldun-nu eǰed burqan bosqaqsan

Šinči bayan uriangqai-tur ne’üǰü ayisun aǰu’u. Použití čárky by mohlo být dostačující pro

grafické označení tohoto vztahu. Tudíž větší mezera po ke’en má zde naznačit vztah

důslednosti mezi dějem samotným a jeho prohlášeným důvodem, ale žádná interpunkce se

nejeví vhodnou pro takovou pozici:

[9.3] Qorilar oboqtu bolǰu Burhan haldun-nu görö’esün

[9.4] görü’üli sayitu, vztah souřadnosti (← //) qaǰar sayin ke’en Ø vztah důslednosti (← ///) Burhan

qaldun-nu eǰed

Podle Streeta (1986, s. 34) označuje větší mezera větší syntaktické a sémantické přerušení v

textu. V pozici po ní, jako v tomto případě po slově ke’en, měl čtenář nabrat dech nebo udělat

skutečnou pauzu. Taková interpretace je pro danou pasáž vhodná.

Mezery, především ty menší, je dále možné interpretovat jako prostředek pro dělení slov,

která stojí spolu a nejsou přitom vymezena závorkami (viz 3.1).28

                                                          
26 V této práci v transliterační části označuji různé mezery, v transkripční části pak na jejich základě vyznačuji

interpunkci.
27 Pokud není možné používat interpunkční znaménka, je alespoň naznačena eventuální funkce příslušné mezery.
28 Systém interpunkce naznačený pomocí rozdílů v mezerách, který je zde představen, platí zejména pro první a

druhou kapitolu. Zatímco ve větší části druhé kapitoly je rozlišení mezi třemi druhy mezer stejné jako v první

kapitole, již v následujících kapitolách Kuovy kopie nastává postupné stírání kontrastu (Street 1986, s. 8).
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4. Systém glosování

V této části se zabývám různými aspekty souvisejícími s glosovacím aparátem doprováze-

jícím přepis mongolského textu, z pouhého překladu slovo od slova až do překladu celého

paragrafu, z gramatického popisu pádového systému mongolštiny až do pozdějších zásahů

provedených v textu.

4.1 Doslovný překlad

Jak již bylo řečeno výše (viz 3.), mongolský text je napsán většími znaky oproti menší

velikosti překladových čínských znaků položených napravo, což dává těmto druhým status

komentáře (Halliday 1959, s. 26). Počet komentujících znaků se pohybuje od jednoho do cca.

desíti. Tyto glosy jsou zpravidla odděleny mezerami, třebaže mongolský text (ve své hodnotě

primárního textu) není upraven tak, aby glosám ponechal příliš prostoru; v takovém případě je

rozestup mezi glosy vynechán (Halliday 1959, s. 27). Jak přepis, tak i vedlejší doslovný

překlad byly zpracovány ve druhé polovině 14. století za vlády dynastie Ming v Číně (Pelliot

1925, s. 288).

Z grafického hlediska je možno rozlišit dva druhy glos: překladatelské glosy, zpravidla

závorkované nebo opatřené vodorovnou čárou, a označující glosy, zpravidla nezávorkované

nebo lemované tlustou přímkou (viz 3.1). Do překladatelských glos patří také gramatické

glosy, skládající se z deskriptorů (viz 4.2). Překladatelská glosa se totiž rozděluje na dvě části,

které souvisejí s rozdělením mongolského slova na kmen a koncovku: samotný překlad a

deskriptor. Ona gramatická glosa je zahrnuta uvnitř stejné závorky nebo označena zvláštní

vodorovnou čarou. Také uvnitř překladatelských glos se často nacházejí pododdělení

označovaná buď další spojnicí nebo mezerou mezi nimi (Halliday 1959, s. 27-28).

Pro přeložení každého mongolského slova se používá jedno čínské slovo nesoucí základní

význam nebo jeden ze základních významů dotyčného slova mongolského. Čínská překládající

jednotka bývá krátká a jednosmyslná,29 pouze ve vzácných případech tomu tak není.30 Tato

                                                                                                                                                                                       
Uplatňování systému rozlišování mezer v těchto kapitolách proto vyžaduje větší míru interpretace, a tudíž

důkladnější analýzu (Street 1987, s. 25).
29 Možná z prostorových důvodů nebo také kvůli referenční povaze tohoto doslovného překladu, který se asi měl

doplnit jinými zdroji.
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„doslovnost“ je snad dostatečná jako základní systém referenční, ale ukazuje se být

nevýhodnou v případě, že bychom se na ni omezovali při překladu díla do jiného jazyka, jak se

bohužel mnohokrát stalo. V každém případě je termín používaný v překladatelské glose pouze

jedním z možných významů glosovaného slova a často nevyhovuje jeho kontextovému

významu (Lubsangdorji 2011, s. 12).

Tím problematika doslovného překladu nekončí. Vyskytují se často nesprávně glosovaná

slova, což poukazuje přinejmenším na glosátorovu neznalost některých obtížných nebo

sporných výrazů nebo na špatné seznámení se s nimi. Mezi ně je možno zařadit jednotky vůbec

neglosované. Těch je v celém textu celkem málo, okolo čtyřiceti,31 a v mnoha případech jsou

dokonce snadno pochopitelné i ze synchronní perspektivy, třebaže pro glosátory mohly

představovat potíž (Lubsangdorji 2011, s. 17).

Zde je případ, který je zároveň příkladem neglosované i nesprávně glosované jednotky:

xun1

či1

u1

(bez glosy) [§ 196.14]

xun2

či1

u1

shnilý strom [§ 247.14, § 251.19]

Ve čtvrtém a posledním výskytu tohoto slova, je toto dokonce závorkováno spolu s

následujícím slovem, jako by se jednalo o frazém:

xun1

či1

u1

paj3

ji1

tʰa1

la

shnilé stromy hromadit se +

dva deskriptory konv. term.

[§ 272.3]

                                                                                                                                                                                       
30 Jsou to případy týkající se velmi specifických mongolských reálií. Jde přirozeně o výklad slova, spíše než o

překlad, jako např. slovo 亦捏舌
魯 jinjɛrɔ ineru, glosované jako 燒飯祭祀 shāo fàn jìsì „obětování předkům

spáleného pokrmu“ (70.2) (viz Rachewiltz 1990, také Rachewiltz 2004, s. 341-344, pro výklad výrazu a

rekonstrukci ceremoniálu a Lubsangdorji 2011, s. 13-14, pro kritiku takové interpretace).
31 Počet neglosovaných slovních jednotek je daleko větší, např. 113 jen v první kapitole, ale jsou to většinou

slovíčka glosovaná jinde nebo vlastní jména.
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Vycházíme-li z předpokladu, že jde o stejné slovo (přestože začáteční znak je jiný u

každého případu, výslovnost je stejná a všechna čtyři jsou použita v podobném kontextu

syntaktickém i sémantickém),32 můžeme si ho vykládat jako současné унжуу (unǰiγu <

hunǰi’u), s významem „visící“ neboli „srážený“, „svalený shora dolů“.33 Prakticky všechny

překlady nicméně sledují mingský doslovný překlad v jeho interpretaci slova jako „shnilý

strom“.34 Mingská glosa byla již od prvních verzí TKM zhotovených v západních jazycích

považována za „skutečný jazyk“ tohoto díla, odrážející dobový význam jeho lexikonu

(Lubsangdorji 2011), ale již nějakou dobu se zpochybňuje důvěryhodnost takového

předpokladu.35

Postavit se k této problematice by vyžadovalo dvojí postup, totiž rozbor doslovného

překladu by se měl rozvíjet na dvou úrovních. Na jedné straně získat všechny informace, přímé

                                                          
32 Jednotka xun1čiu (§196, §272) / xun2čiu (§247, §251) se mnoha autorům jeví jako dvě ba i tři odlišná slovíčka.

Das’ceden (Дашцэдэн 1985) ho přepisuje do latinky jako qunjiu (§196), hünjiü (§247, §251) a hunjiu (§272).

Cend Gu’n (Хандсүрэн 2002) ho převádí jako унжуу (§196, §272) a хонжигу (§247), nebo nepřekládá (§251).

Damdinsüren (Дамдинсүрэн 1975) ho přebásňuje na нурсан түлээ (§196), хиартал (§247, §272), nebo зомгол

(§251). Pürevdorž (Пүрэвдорж 2006) ho překládá jako өнжүүл (§196, §251), унанги мод (§247) a унанг (§272).

Jiní autoři ho považují za stejné slovo. Rachewiltz (1972) ho pokaždé přepíše jako hünji’ü. Pro Ligetiho

(1971) a Kuribayashiho (2009) je to také pouze hünǰi’ü. Gaadamba (Гаадамба 1990) ho přepisuje do klasického

písma jako künesigü (хүншүү). Cheringsudnam (1993) ho překládá vždy jako qoǰuul-a (хожуул). C’oimaa

(Чоймаа 2006) důsledně používá үнжүү, třebaže v poznámkách překládá үнжүү байтал jako хожуул мэт

(§196) nebo өмх хожуул болтол (§247, §251).
33 Z osobní komunikace s Doc. Dr. Lubsangdorjim (pro tuto interpretaci viz také Хандсүрэн 2002, s. 159, 222).
34 Haenisch (1948) překládá gestürzte Bäume (§196, §247) a vermoderte Bäume (§251, §272). Poucha (1955) ho

následuje a používá výrazy poražené stromy (§196), pokácené stromy (§247) a ztrouchnivělé stromy (§251, §272).

Ligeti (1962) překládá podobně jako kidöntött fatörzsek (§196), döntött fák (§247), korhadt tuskók (§251) a

korhadt fatuskók (§272). Na druhé straně Cleaves (1982) překládá ve všech případech rotten trees. Rachewiltz

(2004) nahrazuje tento výraz obratem heaps of rotten logs. Even & Pop (1994) překládají un tas de bois mort

(§196) a du bois mort (§247, §251, §272). Pokud jde o novější překlady, opakují stejnou interpretaci jako

předchozí, drží se totiž doslovného překladu mingského. Např. Dorjgotov & Erendo (2006) překládají do

angličtiny rotten tree-stumps / rotten tree stumps (§196, §251), nebo rotten logs (§247, §272).

Druhou variantou představuje Kozin (Козин 1941), který ve všech čtyřech výskytech překládá jako сухие

сучья. Pojem suchý zdánlivě pochází z překladu, který Haenisch pro toto slovo používá ve svém slovníku

(Haenisch 1939, s. 79), totiž verdorrte Bäume, a z asociace se slovem hüngǰi’üles (§ 27.2), podobně přeloženým

jako vertrocknete Bäume (v Haenischově slovníku jsou ona dvě slova přepsána jako hunji’u a hungji’ules).
35 Kvůli řadě důkazů existuje mínění, že autor meziřádkového doslovného překladu mohl být mluvčí turkického

jazyka (Гаадамба 1990, s. 261, citován in Lubsangdorji 2011, s. 9). Jedním z oněch důkazů je výslovnost,

přizpůsobená v nemálo případech ortoepii turkické (Lubsangdorji 2011, s. 13-14). Druhým jsou významy připsané

některým slovíčkům, jako případ zde probraný. Další důkaz, který nám glosa o pravděpodobném původu

glosátora poskytuje, můžeme spatřit v opakovaném doslovném překladu etnika 忙中
豁勒 maŋχwɔl mongqol jako

達達 dádá čili Tataři, příslušníci mongolského kmene Ta-ta (srov. poznámku 19).
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nebo nepřímé, které by nám glosa, resp. chyby glosy, mohly nabídnout; za druhé, porovnat ony

informace se znalostmi a výsledky výzkumů mongolské etnolingvistiky.

Právě etnolingvistický přístup uplatňuje docent Lubsangdorji ve svých studiích o

metaforickém systému jazyka TKM (Lubsangdorji 2006, 2007, 2010, 2011). Předkládám zde

jeden případ jím probraný (Lubsangdorji 2011, s. 23). V § 12.3 nalezneme slovo 阿必惕 ɔpitʰ

abit glosované pomocí znaků 肚臟 dǔzàng „vnitřnosti“. Jedná se o Uriangchajce, který v lese

pekl na rožni hrudí a vnitřnosti tříletého jelena.36 Jelikož je velmi nepravděpodobné, ba

nemožné z mongolského etnokulturního hlediska, aby někdo pekl vnitřnosti na otevřeném

ohni, musíme se zamyslet nad možnými příčinami takové chyby. První: glosátor nebyl zjevně

seznámen s významem slova abit pro daný kontext. Druhý: mohl by snad glosátor být mluvčí

jižních dialektů, dokonce snad turkického jazyka, jak jiné důkazy naznačují?37 Třetí: toto slovo

v severních dialektech odkazuje na „čtyři krátká horní žebra“ zvířete. Muž připravoval dva

pečené kusy: dlouhá žebra pro sebe a krátká žebra pro ohně jako oběť (Lubsangdorji 2011,

s. 23-24).

χɔ

pi1

r1

xɔ2

r1

ji1

nu1

ɔ

pi1

tʰ

ji

nu1

ši1

ra1

čiw1

žebra

jeho

vnitřnosti

jeho

péci + deskriptor konv. imperf. [§ 12.3]

                                                          
36 Překlad do češtiny podle Pouchy (1955, s. 12).
37 Mostaert (1968, s. 37) spojuje abit / abid s ordoským slovem awik, varianta od awilak ͔, s významem „konečník“.

Pro domněnky o pravděpodobném původu glosátora viz zde poznámku 35.
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4.2 Gramatické deskriptory v doslovném překladu

Dalším významným rysem glosy zhotovené mingskými učenci pro přepis TKM je analýza

morfosyntaktických jevů mongolského jazyka tohoto díla.

Systematicky se v této glose označují pomocí gramatikalizovaných slov různé jevy mon-

golské mluvnice, zvláště afixy, totiž pádové a slovesné koncovky. Tato gramatikalizovaná

slova nazývám deskriptory pro jejich schopnost popsat funkci afixů, které sama čínština nezná.

Zpravidla je deskriptor obsažen v závorce celé glosy, se spojnicí nebo i bez:

   

xwɔ1

ji1

na1

čʰa

vzadu

deskriptor ablativu [§ 72.8]

χwɔ1

ji1

na1

čʰa

vzadu

deskriptor ablativu [§ 55.3]

Někdy je také označován zvlášť pomocí vodorovné čáry (viz 3.1). V těchto třech případech

je výsledný význam jakoby zakomponován v mongolštině: 後(頭) + 自 xəw`(tʰəw´) tsz̩` /

hòu(tóu) + zì = qoyina + ača → qoyinača, čili „vzadu + ze → zezadu“:

xwɔ1

ji1

na1

čʰa —

vzadu

deskriptor ablativu [§ 33.1]

Ve své bakalářské práci (Laurencio 2009) jsem se tímto tématem již zabýval, a proto zde

pouze zrekapituluji různé druhy deskriptorů. Přidám, pokud možno, komplementární informaci

o důvodu jejich výběru a použití.

Význam deskriptorů je zde podán podle údajů vyskytujících se v TLS – Thesaurus Linguae

Sericae, tím, že mezi více významy, které každý čínský znak má, je vybrán ten nejbližší nebo

nejvíce vyhovující významu mongolského sufixu. Výslovnost deskriptorů v jüanské čínštině je

také podána podle Pulleyblanka (1991) a TLS (viz také 1.4) a doplňována pīnyīnem.
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GENITIV

-yin, -un / -ün, ·n-u / ·n-ü, ·n-u’ai / ·n-ü’ei [-ын2 / -ны2]

的 tiˇ / de : částice genitivu, posesivu; adjektivní sufix

·tu / ·tü, ·tai / ·tei [-т, -тай3]

的 tiˇ / de : částice genitivu, posesivu; adjektivní sufix

有的 jiwˇtiˇ / yǒude : kombinace 有 mít + 的 posesiv

·tan / ·ten [-тан2]

的 tiˇ / de : částice genitivu, posesivu; adjektivní sufix

有的 jiwˇtiˇ / yǒude : kombinace 有 mít + 的 posesiv

每 mujˇ / měi : každý

等 təŋˇ / děng – a jiní, a druzí; sufix plurálu

ABLATIV

-ača / -eče, -dača / -deče, -nača / -neče, -yača / º-yeče [-аас4]

處 tʂʰyˇ / chǔ : nacházet se někde

行 xiŋ´ / xíng : provést

的行 tiˇxiŋ´ / dexíng : kombinace 的 posesiv + 行 akuzativ

裏 liˇ / lǐ : v, uvnitř

自 tsz̩` / zì : z, začínaje z

比 piˇ / bǐ : srovnání

DATIV-LOKATIV

-a / -e, -ya / -ye, -da / -de, -ta / -te [-д / -т]

行 xiŋ´ / xíng : provést

處 tʂʰyˇ / chǔ : nacházet se někde

LATIV-LOKATIV

-dur / -dür, -tur / -tür [-д / -т]

裏 liˇ / lǐ : v, uvnitř

行 xiŋ´ / xíng : provést

時 ʂr̩´ / shí : čas, když
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AKUZATIV38

-yi, -i [-ыг2, -г]

行 xiŋ´ / xíng : provést

AKUZATIV ZVRATNÝ

-iyan / -iyen, -yan / -yen [-аа4]

自的 tsz̩`tiˇ / zìde : kombinace 自 sám + 的 posesiv

自的行 tsz̩`tiˇxiŋ´ / zìdexíng : kombinace 自 sám + 的 posesiv + 行 akuzativ

自行 tsz̩`xiŋ´ / zìxíng : kombinace 自 sám + 行 akuzativ

POSESIV ZVRATNÝ

-ban / -ben, -ba’an / -be’en [-аа4]

自的 tsz̩`tiˇ / zìde : kombinace 自 sám + 的 posesiv

自行 tsz̩`xiŋ´ / zìxíng : kombinace 自 sám + 行 akuzativ

自的行 tsz̩`tiˇxiŋ´ / zìdexíng : kombinace 自 sám + 的 posesiv + 行 akuzativ

行 xiŋ´ / xíng : provést

-yu’an / -yü’en [-аа4, -хаа4]

自的 tsz̩`tiˇ / zìde : kombinace 自 sám + 的 posesiv

自的行 tsz̩`tiˇxiŋ´ / zìdexíng : kombinace 自 sám + 的 posesiv + 行 akuzativ

行 xiŋ´ / xíng : provést

-iyan / -iyen, -yan / -yen [-аа4] 

自的行 tsz̩`tiˇxiŋ´ / zìdexíng : kombinace 自 sám + 的 posesiv + 行 akuzativ

SOCIATIV

-lu’a / -lü’e [~ -тай3]

一同 ji`tʰuŋ´ / yītóng : spolu

呵 xɔ / hē : postpozice konjunktivu čili spojovacího způsobu39

了呵 ljɛwˇxɔ / lehē : kombinace 了 vykonat + 呵 jestli by

了時 ljɛwˇʂr̩´ / leshí : kombinace 了 vykonat + 時 když

纔 tsʰaj´ / cái � : zrovna

                                                          
38 Pokud má akuzativ v mongolštině nulovou koncovku, nebývá v glose používán žádný deskriptor.
39 Pro tuto částici viz zde poznámku 40.
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的一同 tiˇji`tʰuŋ´ / deyītóng : kombinace 的 posesiv + 一同 spolu

INSTRUMENTÁL

-bar / -ber, -’ar / -’er, -iyar / -iyer [-аар4]

教 kjaw` / jiào : kázat

裏 liˇ / lǐ : v, uvnitř

行 xiŋ´ / xíng : provést

ADLATIV

-ru / º-rü [руу2]

裏 liˇ / lǐ : v, uvnitř

NOMEN FUTURI

·qu / ·kü, ·qui / ·küi, ·qun / ·kün [-х]

[bez deskriptoru]

NOMEN IMPERFECTI

·’ai / ·’ei [-аа4, -гаа4, -а4, -иа2]

[bez deskriptoru]

NOMEN PERFECTI

·qsan / ·gsen, ·qsad / ·gsed [-сан4]

了的 ljɛwˇtiˇ / liǎode : kombinace 了 finální částice + 的 posesiv

了 ljɛwˇ / liǎo : vykonat, finální částice dokončeného děje

的 tiˇ / de : částice genitivu, posesivu; adjektivní sufix

了的每 ljɛwˇtiˇmujˇ / liǎodeměi : kombinace 了 finální částice + 的 posesiv + 每 každý

来的每 laj´tiˇmujˇ / láideměi : kombinace 来 finální částice + 的 posesiv + 每 každý

NOMEN ACTORIS

·qči / ·gči, ·qčin / º·gčin [-гч]

的 tiˇ / de : nominalizující sufix

的每 tiˇmujˇ / deměi : kombinace 的 nominalizátor + 每 každý
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PRESENS IMPERFECTI

·mu / ·mü, ·mui / ·müi [~ -на3]

有 jiwˇ / yǒu : existovat

有来 jiwˇlaj´ / yǒulái : kombinace 有 existovat + 来 finální částice

·yu / ·yü, ·yi [~ -на3]

有 jiwˇ / yǒu : existovat

PRESENS PERFECTI

· lu’a / ·lü’e [-лаа4]

了 ljɛwˇ / liǎo : vykonat, finální částice dokončeného děje

来 < 來 laj´ / lái : finální částice uplynulého děje

了来 ljɛwˇlaj´ / liǎolái : kombinace 了 finální částice + 来 finální částice

· la’a / ·le’e, ·la’ai / ·le’ei, ·ligi (·li’i) [-лаа4]

了 ljɛwˇ / liǎo : vykonat, finální částice dokončeného děje

来 < 來 laj´ / lái : finální částice uplynulého děje

了来 ljɛwˇlaj´ / liǎolái : kombinace 了 finální částice + 来 finální částice

来来 laj´laj´ / láilái : kombinace 来 finální částice + 来 finální částice

PRETERITUM IMPERFECTI

·ju’u / ·jü’ü, ·ju’ui / ·jü’üi, ·ču’u / ·čü’ü, ·ču’ui / ·čü’üi, ·ji’ai [-жээ, -чээ]

了 ljɛwˇ / liǎo : vykonat, finální částice dokončeného děje

来 < 來 laj´ / lái : finální částice uplynulého děje

了来 ljɛwˇlaj´ / liǎolái : kombinace 了 finální částice + 来 finální částice

有来 jiwˇlaj´ / yǒulái : kombinace 有 existovat + 来 finální částice

了有 ljɛwˇjiwˇ / liǎoyǒu : kombinace 了 finální částice + 有 existovat

了有来 ljɛwˇjiwˇlaj´ / liǎoyǒulái : kombinace 了 finální částice + 有 existovat + 来 finální část.

有 jiwˇ / yǒu : existovat

着有 tʂɔ´jiwˇ / zhuóyǒu : kombinace 着 finální částice + 有 existovat

有為 jiwˇuj´ / yǒuwéi : kombinace 有 existovat + 為 dosáhnout
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PRETERITUM PERFECTI

·ba / ·be, ·bi, ·bai / ·bei [-в]

了 ljɛwˇ / liǎo : vykonat, finální částice dokončeného děje

来 < 來 laj´ / lái : finální částice uplynulého děje

了来 ljɛwˇlaj´ / liǎolái : kombinace 了 finální částice + 来 finální částice

来了 laj´ljɛwˇ / láiliǎo : kombinace 来 finální částice + 了 finální částice

AORIST

·d [–]

[bez deskriptoru]

每 mujˇ / měi : každý

IMPERATIV (2. osoby singuláru)

·ø [·ø]

[bez deskriptoru]

IMPERATIV (2. osoby plurálu)

·dqun / ·dkün [~ -гтун2]

您 – / nín : vy

您每 – mujˇ / nínměi : kombinace 您 vy + 每 každý

º·qtud / ·gtüd [~ -гтун2]

您 – / nín : vy

IMPERATIV (3. osoby singuláru)

·tuqai / ·tügei [-тугай2]

教 kjaw` / jiào : kázat

者 tʂiaˇ / zhě : postnominální částice

教…者 kjaw`…tʂiaˇ / jiào…zhě : kombinace 教 kázat + 者 postnominální částice

VOLUNTATIV

·su / ·sü [~ -я3]

可 kʰxɔˇ / kě : ukazatel imperativu

要 jɛw` / yào : měl bych, budu

了 ljɛwˇ / liǎo : vykonat, finální částice dokončeného děje
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·suqai / ·sügei [~ -я3]

也者 jɛˇtʂiaˇ / yězhě : tematizátor

来 < 來 laj´ / lái : finální částice uplynulého děje

了 ljɛwˇ / liǎo : vykonat, finální částice dokončeného děje

·ya / ·ye [-я3]

咱 – / zán : my

咱每 – mujˇ / zánměi : kombinace 咱 my + 每 každý

DUBITATIV

º·’uja / ·’üje, ·’ujai / ·’üjei, ·’uji / º·’üji [-уузай2]

恐 kʰuŋˇ / kǒng : obávat se, myslit si

麽 < 麼 mɔ / mó : finální částice tázací

KONVERBUM IMPERFECTI

·ju / ·jü, ·ču / ·čü [-ж, -ч]

着 < 著 tʂɔ´ / zhuó : finální částice probíhajícího děje; slabý verbální sufix

KONVERBUM PERFECTI

·’ad / ·’ed [-аад4]

了 ljɛwˇ / liǎo : vykonat, finální částice dokončeného děje

来 < 來 laj´ / lái : finální částice

KONVERBUM CONDITIONALE

·basu / ·besü, ·’asu / ·’esü [-бал4, -вал4]

呵 xɔ / hē : postpozice konjunktivu čili spojovacího způsobu40

着 < 著 tʂɔ´ / zhuó : finální částice probíhajícího děje; slabý verbální sufix

了 ljɛwˇ / liǎo : vykonat, finální částice dokončeného děje

了呵 ljɛwˇ xɔ / liǎo hē : kombinace 了 finální částice + 呵 postpozice

                                                          
40 Slovo 呵 xɔ / hē obvykle znamená „vydechnout“ nebo „nadávat“, je to také citoslovce odpovídající přibližně

českému „ach“. Role, kterou splňuje tato částice v TKM, nemá prakticky žádné známé odůvodnění. Pouze Chung

(2006, s. 34) se zmiňuje o jejím použití v právních dokumentech, které odrážely hovorový pekingský jazyk

jüanského období. Podle něj byla 呵 hē v pozdějších verzích oněch dokumentů nahrazena částicí 時 shí. Dále

uvádí, že jde o postpozici, která označovala konjunktiv čili spojovací způsob, odpovídající ve vedlejším překladu

TKM koncovkám ·basu / ·besü, ·’asu / ·’esü.
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KONVERBUM MODALE

·n, ·un / ·ün [-н]

[bez deskriptoru]

着 < 著 tʂɔ´ / zhuó : finální částice probíhajícího děje; slabý verbální sufix

KONVERBUM PRAEPARATIVUM

·run / ·rün [-руун2]

時 ʂr̩´ / shí : čas, když

KONVERBUM TERMINALE

·tala / ·tele [-тал4]

了 ljɛwˇ / liǎo : vykonat, finální částice dokončeného děje

直到 tʂi´taw` / zhídào : až do

直至 tʂi´tʂr̩` / zhízhì : až do

間 < 閒 kjan / jiān : mezi

得 təjˇ / dé : dosáhnout, když

般 pɔn / bān : druh, kategorie

教…着 kjaw`...tʂɔ´ / jiào… zhuó : kombinace 教 kázat + 着 finální částice

直 tʂi´ / zhí : jenom

到了 taw`ljɛwˇ / dàoliǎo : kombinace 到 až do + 了 finální částice

KONVERBUM FINALE

·ra / ·re [~ -аар4]

[bez deskriptoru]

KONVERBUM ABTEMPORALE

·qsa’ar / ·gse’er [-саар4]

依着 jitʂɔ´ / yīzhuó : podle toho jak, ve shodě z

了的依着 ljɛwˇtiˇ jitʂɔ´ / liǎode yīzhuó : kombinace 了 finální část. + 的 posesiv + 依着 podle

来的依着 laj´tiˇ jitʂɔ´ / láide yīzhuó : kombinace 来 finální částice + 的 posesiv + 依着 podle

了依着 ljɛwˇ jitʂɔ´ / liǎo yīzhuó : kombinace 了 finální částice + 依着 podle

的依着 tiˇ jitʂɔ´ / de yīzhuó : kombinace 的 posesiv + 依着 podle

了的上頭 ljɛwˇtiˇ ʂaŋ`tʰəw´ / liǎode shàngtou : kombinace 了 finální část. + 的 pos. + 上頭 nad

来的上頭 laj´tiˇ ʂaŋ`tʰəw´ / láide shàngtou : kombinace 来 finální část. + 的 pos. + 上頭 nad
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的来上頭 tiˇlaj´ ʂaŋ`tʰəw´ / delái shàngtou : kombinace 的 pos. + 来 finální část. + 上頭 nad

着 < 著 tʂɔ´ / zhuó : finální částice probíhajícího děje; slabý verbální sufix

了 ljɛwˇ / liǎo : vykonat, finální částice dokončeného děje

以来 jiˇlaj´ / yǐlái : od, od doby kdy

了以来 ljɛwˇ jiˇlaj´ / liǎo yǐlái : kombinace 了 finální částice + 以来 od

了的行 ljɛwˇtiˇxiŋ´ / liǎodexíng : kombinace 了 finální částice + 的 posesiv + 行 akuzativ

了的自的行 ljɛwˇtiˇ tsz̩`tiˇxiŋ´ / liǎode zìdexíng : kombinace 了的 + 自的行

間 < 閒 kjan / jiān : mezi

KAUZATIVA

·’ul· / ·’ül·  [-уул-2]

教 kjaw` / jiào : kázat

·qa· / ·ge· (·ē·) [-га-4]

教 kjaw` / jiào : kázat

PASÍVUM

·qda· / ·gde·  [-гд-]

被 puj` / bèi : ukazatel pasiva

·da· / ·de· (·ta· / · te·) [-д-, -т-]

被 puj` / bèi : ukazatel pasiva

VERBA RECIPROCA

· ldu· / ·ldü·  [-лд-]

共 kuŋ` / gòng : spolu

廝 sz̩ / sī : spolu, mezi sebou

對 tuj` / duì : společně

相 sjaŋ / xiāng : vzájemně

兼 kjɛm / jiān : souběžně, kombinovaně

VERBA COOPERATIVA

· lča· / ·lče·  [-лц-]

相 sjaŋ / xiāng : vzájemně

共 kuŋ` / gòng : spolu
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Tyto deskriptory mohou čtenáři nejen pomoci s orientací v sufixech předklasické a střední

mongolštiny,41 ale také v jiných aspektech souvisejících s prací s mingským originálem, jako

například při rekonstrukci původního znění textu.

Kupříkladu v § 33.2 se vyskytuje tvar 迓步 japu yabu, glosován i s deskriptorem 着 tʂɔ´ /

zhuó pro konverbum imperfecti, conditionale, modale nebo abtemporale. To umožňuje usoudit,

že zde chybí koncovka pro jedno z těchto konverb. Mnohem pravděpodobněji, na základě

statistických výsledků zpracovaných ve výše zmíněné bakalářské práci (Laurencio 2009, s. 69),

jde o koncovku pro konverbum imperfecti -ǰu a bude možno zrekonstruovat tento výskyt jako

yabuǰu.

Dalším příkladem nutnosti důkladného seznámení se s mingskou glosu může být případ

osobního jména 歹都中
忽勒 莎中

豁
舌
思 tajtuχul sɔχwɔs daiduqul soqos (§ 240.2). Zde může být

pro rekonstrukci znovu nápomocná znalost deskriptorů. Vedle toho, že před znakem 思 s s

shledáváme nemožným užití diakritické značky 舌 (viz 1.2), která se obvykle nadepisuje ke

znakům jako 里 li li pro dosažení 舌里 ri ri (pro snadno zaměnitelné znaky viz 2.3), máme zde i

deskriptor akuzativu 行 xiŋ´ / xíng, který potvrzuje, že 莎中
豁

舌
思 sɔχwɔs soqos musíme

zrekonstruovat jako 莎中
豁

舌
里 sɔχwɔri soqori → soqor-i. 42

                                                          
41 Cf. Rachewiltz 2004, s. xxvi.
42 Rachewiltz (1972, s. 137) přepisuje daiduqul-soqor-i.
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4.3 Překlady v závěrech paragrafů

Za každý paragraf mongolského přepsaného a glosovaného textu byl přidán souhrnný

překlad do čínštiny. Tento překlad je volnějšího rázu a vystihuje nejzákladnější momenty

mongolského vyprávění.

Jedním z jeho grafických příznaků je, že znaky stojí jeden pod druhým, jak bývají texty

upraveny v klasické čínštině, což by zpětně potvrdilo příznakovost mezer v mongolském textu

(viz 3.2).

Vyskytuje se zde interpunkční znaménko, malý kroužek, který odděluje text na grafické

jednotky (Halliday 1959, s. 29).43

yù
zhù
yī
gè
qióng
fá
de
rén ◦
yǐn
zhù
yī
gè
ér
zi
xíng
lái ◦

duǒ
bēn
miè
ér
gàn
jiàng
de
de
lù
ròu ◦
tuó
zhù
huí
qù ◦
lù
jiān

ni1

kʰan
ja1

taŋ
gi1

ku2

un1

kʰɔun1

pjɛ
jɛn1

kʰɔ
tʰɔ1

l1

čiw1

ja2

pu3

χu1

ji3

čɛw
l1

χɔ
čiw1

jeden

chudý

člověk

syn

posesiv zvratný

táhnout + konverbum imperfecti

jít + Ø deskriptor

potkat + konverbum imperfecti

Používané znaky jsou středního rozměru. Každý sloupec obsahuje dva svislé řádky a začíná

na pevné pozici, v přibližné vzdálenosti 2,50 cm od horního okraje. Podle čínských knižních

konvencí, takový formát je koncipován jako komentář, zejména jako komentář, který se stal

uznávanou součástí textu a který se může sám stát předmětem dalšího komentáře (Halliday

1959, s. 29).

                                                          
43 Grafická jednotka nemusí odpovídat jazykové jednotce, čili větě (Halliday 1959, s. 46).
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Zde následuje porovnání takového překladu s glosujícím doslovným překladem (viz 4.1).

Vycházím z § 14 na obrázku výše. Podávám na jedné straně transliterovaný a transkribovaný

mongolský text následovaný doslovným překladem každé glosované jednotky a dále souhrnný

překlad čínský v závěru paragrafu opatřený jeho doslovným překladem do češtiny.

[14.1] /朶奔篾児干● //帖舌
列

那 /輟額~ /不中
忽宜

三嵗鹿行 //阿赤周馱着 /阿亦速舌
侖

来時 ///札兀舌
剌

路間

[14.2] /你刊一箇 /牙當吉窮乏 /古温人 //可温別延子自的 /可脫勒周
牽引着 ///迓步中

忽宜
行¤¤ /勺勒

中
合周

遇着

[14.1] /tɔ1punmjɛr1kan //tʰjɛ1rjɛ1 /čʰwɛ1jaj1 /pu1χu1ji3 //ɔčʰi1čiw1 /ɔji1suryn1 ///čau1ra1

[14.2] /ni1kʰan /ja1taŋki1 /ku2un1 //kʰɔun1pjɛjɛn1 /kʰɔtʰɔ1l1čiw1 ///ja2pu3χu1ji3 /čɛwl1χɔčiw1

[14.1] /dobunmergan //tere /čoe /buqui //ačijiu /aisurun ///jaura

[14.2] /nikan /yadanggi /guun //kounbeen /kotoljiu ///yabuqui /jolqajiu

Dobun mergen · toho jelena tříletého · nakládaje na záda · když přichází

jeden chudý člověk · svého syna veda za ruku · jdoucí potkávaje

朶奔篾児干將得的鹿肉。馱着回去。路間

遇着一箇窮乏的人。引着一箇児子行来。

Dobun mergen jelení maso naloží na záda a vrací se. Po cestě potká jednoho chudého

člověka. Veda jednoho syna přichází. 44

Jazyk souhrnného překladu odráží hovorovou pekingskou mluvu té doby, třebaže se v něm

vyskytují tvary převzaté z literárního jazyka. Podobá se více dnešní pekingské mluvě, než

kterémukoli z jižních dialektů (Halliday 1959, s. 5).45 Tato skutečnost by také pomohla lépe

umístit transkripci mongolského textu do kontextu jejího zrodu a lépe pochopit okolnosti

jazykového rázu, jako třeba tehdejší výslovnost pekingského prostředí, které ovlivnily

konečnou podobu tohoto přepisu (viz 1.3).

                                                          
44 Překlad Pouchy (1955): Dobun-mergen si naložil jelena na záda, a když tak šel, potkal chudého člověka, který

vedl za ruku svého synka.
45 Blízkost systémů gramatických kategorií je sama o sobě srovnávacím základem pro vnímání jazyka souhrnného

překladu TKM a současného jazyka pekingského jako dvou vývojových stádií téhož jazyka (Halliday 1959, s. 75).
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4.4 Další redakční zásahy

Na závěr je nezbytné zmínit se o dalším, třebaže marginálním rysu systému glosování

obsaženém v textu mingské TKM. Velký počet mongolských sloves majících koncovku pro

preteritum perfecti ·ba / ·be, ·bai / ·bei je opatřen poznámkou o tom, že znak 罷 ba nahrazuje

původní znak 別 be nebo 伯 bai (Halliday 1959, s. 30-31). Pomocí koncovek ·ba a ·bai se v

předklasické mongolštině rozlišovalo mezi číslem jednotným a množným, ale ve střední

mongolštině zřejmě již takový rozdíl neplatil, což pravděpodobně vedlo čínské učence k

poměrně časté úpravě staré koncovky pro plurál. Každopádně odlišný názor zastávaný při

přepisování mongolské koncovky může do jisté míry objasnit redakční postupy skryté v

rozpracování textu (Street 2008, s. 400).

ɔ

pu1

ra1

ji1

rjɛ1

pa1

vzít + Ø deskriptor

přijít + preteritum perfecti [§ 69.3]

____

BE v originále

nəw

u1

kʰun

pɔ1

lɔ1

pa1

odcestovat + Ø deskriptor

stát se + preteritum perfecti [§ 70.6]

____

BAI v originále

Podle Chéna (1934, s. 8-16, citován in Halliday 1959, s. 30) je tato modifikace v přepisu

ovlivněna záměrem lexikalizujícím, tj. snahou upřednostnit upřednostnit vystižení významu, na

úkor přesného vystižení výslovnosti (viz také 2.1).46

                                                          
46 Chén (1934, s. 8-16) zjistil, že takováto poznámka je připojena k 512 z 1110 výskytů 罷 ba v textu, avšak vůbec

se nevyskytuje v 1. kapitole a pouze třikrát ve 2., třebaže dané kapitoly mají 86 a 115 výskytů, v tomto pořadí.
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Znak 罷 ba znamená „přestat“, co se významově shoduje s vidovým významem

dokonavosti sufixu preterita perfecti (víz též 2.1), přičemž se nedostatečně reflektuje její

výslovnost, tím, že se nezohledňuje vokální harmonie, a v případě tvaru ·bai ani kategorie

čísla.47

Při přepisu do latinky vzniká tudíž otázka, zdali zohlednit informaci, obsaženou v

poznámkách, přímo v transkripci, nebo ji raději ponechat v původním stavu. Jako řešení se

nabízí buď vtělit informaci poznámek do přepisu přímo, nebo ji ignorovat, nebo, konečně,

uvést koncovku v původní formě a doplnit ji poznámkou.

V prvním případě výše uvedeném, 亦舌
列罷 [別原作] jirjɛpa ireba [BE v originále]

(§ 69.3), Rachewiltz (1972, s. 27) se omezuje na přepis bez dalšího upřesnění, nebo zmínky

čínské glosy: ireba. Das’ceden (Дашцэдэн 1985, s. 26) podá tvar irebe, který může být vzat

buď jako uplatnění poznámky, nebo jako převedení do systému vokální harmonie. Totéž dělá

Ligeti (1971): irebe.

V druhém případě, 孛魯罷 [伯原作] pɔlɔpa boluba [BAI v originále] (§ 70.6), Rachewiltz

(1972, s. 27) se důsledně ještě jednou omezuje na přepis koncovky podle textu: bol‹u›ba.

Das’ceden (Дашцэдэн 1985, s. 27) podává tvar boluba, z čeho můžeme usoudit, že se omezuje

na přepis, resp. na interpretaci, koncovky, bez ohledu na informaci poskytnutou glosou; proto

můžeme považovat jeho tvar irebe z prvního případu za vlastní interpretaci podle pravidel

vokální harmonie, ne za uplatnění čínské poznámky. Avšak zde Ligeti (1971) podává tvar

zrekonstruovaný podle čínské glosy: bolubai a tak lze předpokládat, že se takto choval i v

prvním případě.

Z výše uvedeného vyplývá, že žádná ze zmíněných transkripcí nepodává ucelený obraz o

tom, jak vypadá mongolský text předaný v čínských přepisu a glose. Na jedné straně máme

ireba / irebe, na druhé bol‹u›ba / boluba / bolubai.48 Z toho není možné určit, kde začíná

informace podaná čínskými učenci a kde končí vlastní interpretace čili rekonstrukce daných

současných autorů. Jsou to dvě úrovně, které musí být rozlišeny pomocí dvojitého systému

transliterace a transkripce (viz 1.4), ba i trojitého: přesná transliterace čínského přepisu,

volnější transliterace bližší mongolským prozodickým parametrům a konečně transkripce, která

                                                          
47 Je rovněž pravděpodobné, že potřeba rozlišovat vokální harmonii není tak silně pociťována vzhledem k

fonologickému charakteru ujgursko-mongolského písma, kde fonémy a i e zastupuje jeden grafém ve střední a

koncové pozici. Pokud jde o tvar plurálu, mohlo by se předpokládat, že již v době přepisu mongolského originálu

TKM do čínských znaků byl vnímán jako zastaralý, tudíž zanedbatelný, ale je třeba připomenout, že Altan tobči,

pozdější spis, též má takové plurály.
48 Rachewiltz dokonce vkládá do těla transkripce vlastní interpretaci o tom, že tvar by měl být bolba místo boluba.
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je vždy interpretující (a interpretace znamená uplatnit v textu něco, co v samotném textu není,

třebaže to můžeme víceméně bezpečně zrekonstruovat z jiných zdrojů).

Proto se nabízí, alespoň na úrovni transliterace, podat informaci ve stavu, ve kterém se

nachází v mingském přepisu, podle navrženého systému dvou transliterací a transkripce:

 [69.3] /斡舌
列邉

心自的行 /額別都木疼有 //帖木只泥¤行 /阿不舌
剌

取¤ /亦舌
列罷

来了別原作別原作別原作別原作 /客額主兀說有

//德薛禪人名

[69.3] /wɔ1rjɛ1pjɛn /jaj1pjɛtu1mu2 //tʰjɛ1mu2či1ni2 /ɔpu1ra1 /ji1rjɛ1pa1 [pjɛ] /kejaj1čy1u1 //təjsjɛ1čʰɛn1

[69.3] /oreben /ebedumu //temujini /abura /ireba [be] /keejuu //deisečen

[69.3] öre-ben ebedümü, Temüjin-i abura irebe ke’ejü’ü. Dei sečen

Co se týče historických souvislostí, v sinomongolském slovníku Huáyí yìyǔ 話夷譯語 jsou

koncovky pro preteritum perfecti ·ba 八 / 巴, ·be 別 a ·bai 佰. Oproti tomu již v mingské TKM

byla valná část těchto koncovek změněna na ·ba 罷, a to z výše uvedených důvodů. Text však

již byl napsán na papíře, a vložené poznámky o provedených změnách se tak jevily jako

přípustná metoda (Hung 1951, s. 455, 461).
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ZÁVĚR

V této diplomové práci jsem zkoumal textové údaje, které obsahuje originál Tajné kroniky

Mongolů v podobě, jež se dochovala. Jedná se o přepis textu pomocí čínských znaků opatřený

glosami, který byl proveden v druhé polovině 14. století během dynastie Ming v Číně (Pelliot

1925, s. 288). S tímto cílem jsem postupoval od rozboru používaných znaků a grafické úpravy

textu až k rozebrání jednotlivých detailů systému glosování mongolského textu.

V první kapitole věnované znakům používaným v přepisu a jejich charakteristikám se

zabývám způsobem, jakým přepisovatelé textu zachytili pomocí ideogramů zvláštnosti

mongolské fonologie, a to na slabičném základě, kvůli povaze samotných znaků. Dále

rozebírám různé aspekty výslovnosti pekingského dialektu, který byl v pozadí tvoření tohoto

textu a ve velké míře ovlivnil jednotlivá řešení jak a které hlásky zaznamenat. Z tohoto rozboru

vyplynula nejasnost motivace pro přepis, totiž zda odráží výslovnost, či pravopis údajného

originálu v ujgurském písmu. Zdá se, že přepisovatelé v některých případech brali v úvahu

výslovnost textu a jindy jeho písemný zápis. To se občas odráží například v nerozlišování

vokální harmonie v koncovkách, což je typickým rysem systému ujgurského písma. Na konci

kapitoly jsem sestavil seznam všech používaných znaků na základě dvojitého systému

transliterace a transkripce, který je schopen podat komplexnější obraz o stavu nejen

výslovnosti střední mongolštiny, ale i tehdejšího pravopisu ujgurského písma, nebo

přinejmenším lépe vypovídat o specifikách zdrojového textu.

V druhé kapitole se podrobněji věnuji analýze používaných znaků, přesněji řečeno získávaní

sémantických informací obsažených ve znacích. Ukazuje se, že mingští přepisovatelé do jisté

míry používali techniku inherentní pro čínštinu, tj. integrovat význam do komponentů znaků,

což může pomoci k pochopení souvislostí tvorby přepisu TKM. Na konci kapitoly se zaměřuji

na znaky, které byly chybně používány; element, ke kterému je třeba přihlédnout při

rekonstrukci textu nebo při jeho přepisu do jiného písma.

V třetí kapitole probírám různé prvky formátování textu, od způsobu rozlišení slov a druhů

slov až po systém interpunkce, který údajně tento text obsahuje. To se ukazuje jako

nepostradatelný faktor pro poznání těchto prvků pro správnou a důslednou konverzi textu do

jiného písemného systému, ba i překladu.

Ve čtvrté a poslední kapitole uvádím různé aspekty související s glosovacím aparátem, jenž

doprovází přepis TKM. Jsou to vedlejší doslovný překlad každého slova i sufixu, souhrnný

překlad do čínštiny v závěrech paragrafů a glosující zásahy provedené později, až po sestavení
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přepisu textu. Rozlišuje se mezi překladatelskými a označujícími druhy glos. Pod první

skupinu spadají také gramatické glosy, snad jeden z nejpodstatnějších prvků tohoto díla, které

mohou pomoci při orientaci mezi sufixy předklasické a střední mongolštiny a také při

rekonstrukci původního znění textu. U překladatelských glos je třeba si uvědomit skutečnost,

že glosátoři se omezují na podání jednoho základního významu, bez ohledu na kontext.

Mnohdy se dopouštějí zřejmých chyb, což může přímo vypovídat o neznalosti nebo o špatném

seznámení se s výrazy a nepřímo o původu glosátora nebo glosátorů textu. Právě v tom ohledu

se eventuální chyby ukazují jako velmi užitečný zdroj informace. Na jiné úrovni probírám

nevýhody nekritického následování mingského doslovného překladu a podávám důkaz, že

opravení takových chyb je výhradně dosažitelné porovnáváním se znalostmi a výsledky

výzkumů mongolské etnolingvistiky. Uplatnění etnolingvistického přístupu však v každém

případě přesahuje hranice této práce, ve které se soustředím výhradně na ty prvky v samotném

textu, které mohou napomoci jeho správnému porozumění. Dále probírám souhrnný překlad v

závěrech paragrafů, který nás tím, že odráží dobovou hovorovou pekingskou mluvu, situuje do

prostředí zrodu mingského přepisu TKM, což může být relevantní i pro pochopení jiných

souvislostí jazykového rázu, jako tehdejší výslovnosti, jež ovlivnila konečnou podobu přepisu.

Kapitolu ukončuji rozborem modifikací provedených v přepisu až po jeho sestavení, ty jsou

důležité pro pochopení eventuálních historických souvislostí i pro rekonstrukci textu samého.

Konečným výsledkem všech analýz by mělo být představení přepisu, který by ideálně

obsahoval veškeré informace obsažené v daném originále. Takový přepis, jak ukázal Street

(1957, s. 3), by se měl skládat z dvojitého systému transkripčního, na jedné straně přímá

transliterace čínského přepisu a na druhé fonologická interpretace oné základní transliterace. V

příloze podávám ukázku uplatnění takového systému pro první kapitolu. Transliterační část se

skládá z přepisu každého znaku sestaveného na základě srovnávání rekonstrukce Pulleyblanka

(1991) se čteními různých uvedených autorů (viz úvod, také 1.4). Také uvádím systém

interpunkce pomocí lomítek (viz 3.2). Na této úrovni dosud nejsou opraveny nedůslednosti,

nedostatky nebo chyby. Vedle nich je umístěna transkripce, která se blíží mongolskému

fonologickému systému střední mongolštiny. I tato část věrně odráží originál v tom, že žádný

pochybný prvek není opraven nebo interpretován. Také není uplatněna interpunkce podle

současných parametrů, jelikož i taková operace by vyžadovala notnou dávku domýšlení, které

přesahuje již cíl této práce.

Jak jsem naznačil ve své bakalářské práci (Laurencio 2009, s. 53), jsem přesvědčen, že

podrobný rozbor informací nabízených mingským originálem TKM je nezbytným základem
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pro jeho přiměřenou interpretaci, neboť čínština poskytuje veškeré dodatečné informace, které

se textu týkají a které musí být doplněny výzkumnými výsledky jiných disciplín. Vyskytuje se

řada příkladů, na jejichž základě je možno činit jisté úsudky. Již v průběhu práce předkládám

některé z nich: od existence ujgurského originálu (viz případ koncového k v 1.3 nebo

izolovaného znázornění sufixů v 3.1), až po pravděpodobný etnický původ autorů přepisu a

glosy (viz 2.2 pro dohady o etnickém původu přepisovatele a případ slova abit v 4.1 pro

glosátora), od pravděpodobné existence jazykového útvaru označitelného termínem jüanská

mongolština (viz případ q / h / γ v 1.3), až po záměry tvůrců přepisu při jeho sestavování (snad

byl přepis sestaven spíše pro výuku psaní jazyka či jako systém, který by měl umožnit zpětný

přechod samotného přepisu na text psaný klasickým mongolským písmem, což může být

dokázáno tím, že přepis údajně odráží externí neboli grafické aspekty tohoto písma, viz 3.1).

Doufám, že materiálem představeným v této studii jsem dokázal dospět k předem

vytyčenému cíli, tedy poukázat na informace přítomné na textové úrovni v TKM nebo od této

úrovně odvoditelné. Tyto, v kombinaci s informacemi získatelnými z jiných zdrojů a přes jiné

metody, mohou přispět k prohloubení poznatků o tomto díle, ať už se při zkoumání zaměříme

na jeho rozměr jazykový, historický, literární nebo jiný.
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Acta Asiatica, Bulletin of the Institute of Eastern Culture. The Tōhō Gakkai, Tokyo.
Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae. Akadémiai Kiadó, Budapest.
Area and Culture Studies. Tokyo University of Foreign Studies, Tokyo.
Asia Major. Leipzig.
Asiatische Forschungen. Otto Harrassowitz, Wiesbaden.
Bulletin of the School of Oriental and African Studies. University of London.
Cahiers de linguistique – Asie orientale. Paris.
Central Asiatic Journal. Otto Harrassowitz, Wiesbaden.
Data Science Journal. Tokyo.
Experimental Phonetics and General Linguistics. Tokyo.
Gengo Kenkyū, Journal of the Linguistic Society of Japan. Kyoto.
Harvard Journal of Asiatic Studies. Harvard-Yenching Institute, Cambridge.
Indo-Sino-Tibetica: Studi in onore di Luciano Petech, Vol. IX (1990). Bardi Editori, Roma.
Japanese/Korean Linguistics Conference. Kyoto University.
Journal of Islamic Studies. Oxford University Press, Oxford.
Journal of the American Oriental Society. New Haven, Connecticut.
Language and Linguistics Monograph Series. Institute of Linguistics, Academia Sinica, Taipei.
Mongolian Studies (Journal of the Mongolia Society). Indiana University, Bloomington.
Mongolica Pragensia (Ethnolinguistics and Sociolinguistics in Synchrony and Diachrony). Charles

University, Prague.
Mongolo-Tibetica Pragensia (Ethnolinguistics, Sociolinguistics, Religion and Culture). Charles

University, Prague.
Mongolistik. Brill, Leiden - Boston.
Northeast Asian Studies. Tohoku University.
Proceedings of the 1988 Wu Dialect International Conference at the Chinese University of Hong Kong.

Chinese University Press, Hong Kong.
Proceedings of NAACL 2004. Boston, Massachusetts.
The 20th Pacific Asia Conference on Language, Information and Computation: Proceedings of the

Conference. Tsinghua University Press.
The Linguistic Journal. Linguistics Journal Press, Regent University, Virginia.
T‘oung pao (International Journal of Chinese Studies). E. J. Brill, Leiden.
Tractata Altaica. Otto Harrassowitz, Wiesbaden.
Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. Kommissionsverlag Franz Steiner,

Wiesbaden.
Zentralasiatische Studien. Otto Harrassowitz, Wiesbaden.

Всесоюзная научная конференция, посвященная 100-летию со дня рождения акад.
Б. Я. Владимирцова. Тезисы докладов. Москва.

Mongolica II – К 750-летию «Сокровенного сказания». “Наука”, Издательская фирма “Восточная
литература”, Москва.

Монгольский лингвистический сборник. Издательство “Наука”, Москва.
Олон Улсын Монгол Хэл Бичгийн Эрдэмтний I Их Хурал. Улаанбаатар.
Олон Улсын Монголч Эрдэмтний II Их Хурал. Улаанбаатар.
Олон Улсын Монголч Эрдэмтний III Их Хурал. Улаанбаатар.
Олон Улсын Монголч Эрдэмтний V Их Хурал. Улаанбаатар.
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PŘÍLOHA

Ukázka transliterace a transkripce první kapitoly Tajné kroniky Mongolů

(viz 1.4 pro jüansko-čínské čtení znaků a 3.2 pro systém interpunkce).

1.
[1.1] /čʰiŋ1ki1s1 /xɔ1xannu1 /xučau1r1

[1.2] /tjɛ1jaj1rjɛ1 /tʰəŋkjaj1ri1jaj1čʰɛ1 //čaja1ɔtʰu1

///tʰɔ1rjɛ1kʰ1sjɛn /pɔ1r1tʰjɛ1 /čʰi1nɔ /ɔčy1u1

[1.3] /kjaj1r1kaj /ji1nu1 //χwɔ1aj1 /ma1ranl1 /ɔči1aj1

///tʰəŋki2s1 /kʰjɛtʰu1l1čiw1 /ji1rjɛ1pa1

[1.4] /wɔ1nan /mu1rjɛn1nu1 /tʰjɛ1ri2u1njɛ1

//pu1r2xanxɔ2l1tun1na1 //nuntʰu1χla1čiw1

[1.5] /tʰɔ1rjɛ1kʰ1sjɛn //pa2tʰa1čʰi1xan /ɔčy1u1

2.
[2.1] /pa2tʰa1čʰi1xannu1 /kʰɔun1 /tʰa1ma1čʰa
//tʰa1ma1čʰajin1 /kʰɔun1 /xwɔ1ri2čʰar1mjɛr1kan
[2.2] /xwɔ1ri2čʰar1mjɛr1kannu1 /kʰɔun1

/ɔu1čampɔ1rɔ1un1l1 //ɔu1čampɔ1rɔ1ūlyn /kʰɔun1

[2.3] /sali1χɔčʰau1 //sali1χɔčʰau1jin1 /kʰɔun1

/jɛ1kʰjɛni1tun1 //jɛ1kʰjɛni1tun1nu1 /kʰɔun1 /simsɔ1čʰi1

[2.4] /simsɔ1čʰi1jin1 /kʰɔun1 /χɔr1čʰy1

3.
[3.1] /χɔr1čʰy1jin1 /kʰɔun1 /pɔ1r1či1ki1taj1mjɛr1kan
///maŋ1χwɔ1l1činχwɔ1ɔ /kjaj1r1kajtʰu1 /ɔčy1u1

[3.2] /pɔ1r1či1ki1taj1mjɛr1kannu1 /kʰɔun1

/tʰɔ1rɔ1χwɔ1l1činpaj1jan //pɔ1rɔ1χčʰin1χwɔ1ɔ
/kjaj1r1kajtʰu1

[3.3] /pɔ1rɔ1l1taj1suja1l1pi1 /čala1u1tʰu1 //ta1ji2r1 //pɔ1rɔ2

//χwɔ1ja1r1 /kʰylyu1tʰ /ɔχtʰa2s1tʰu1

[3.4] /pu1ljɛ1jaj1 ///tʰɔ1rɔ1χwɔ1l1činnu1 /kʰɔun1

//tu1wa1sɔ1χwɔ1r1 //tɔ1punmjɛr1kan
[3.5] /χwɔ1ja1r1 /pu1ljɛ1jaj1

4.
[4.1] /tu1wa1sɔ1χwɔ1r1 //maŋ2laj /tun1ta1 /χɔχčʰa
/ni1tu1tʰu1 ///χu1r1pan1 /njɛ1u1ri2tʰ /χɔčara1

[4.2] /χɔra2χu1 /pu1ljɛ1jaj1

5.
[5.1] /ni1kʰan /u1tu1r1 //tu1wa1sɔ1χwɔ1r1 /tɔ1punmjɛr1kan
/tjɛ1u1lɔ1jaj1pjɛjɛn1 //pu1r2xanxɔ2l1tun1

[5.2] /tjɛ1jaj1rjɛ1 /χɔr1pa1 ///tu1wa1sɔ1χwɔ1r1

//pu1r2xanxɔ2l1tun1 /tjɛ1jaj1rjɛ1čʰɛ1 /χɔra2čiw1

[5.3] /tʰuŋ1kjaj1li2kʰ1 /χwɔ1rɔ1χan1 //xurɔ3u1 /ni1kʰan
/pɔ1lɔ2kʰ1 /ji1r1gen1 //nəwu1čiw1 /wɔ1rɔ1čiw1

[5.4] /ɔji1suχu1ji3 /χɔra2čiw1 /u1čiačiw1

6.
[6.1] /u2ku1ljɛ1run1 /tʰjɛ1tjɛ1 /nəwu1čiw1 //ɔji1suχun1

//ji1r1gen1nu1 /tɔ1tʰɔ1ra1

[6.2] /ni1kʰan /xɔ1la1u1tʰaj1 /tʰjɛ1r1kjaj1nu1

/ɔnl1či1kjaj1tjɛ1 //ni1kʰan /wɔ1kʰin /sajin1 /pujjiw1

///ku2un1njɛ1 /jaj1sjɛ1

[6.3] /wɔ1kʰ1tʰjɛ1kʰ1sjɛn /pɔ1jaj1su ///tɔ1punmjɛr1kan
/tjɛ1u1tjɛ1jɛn1 //čʰi1ma1ta1 /χu1y1ja1 /kʰjɛjaj1čiw1

[6.4] /tɔ1punmjɛr1kan /tjɛ1u1y1jɛn1 //u1čiarjɛ1 /ji1ljɛ1pa1

1.
[1.1] /činggis /hahannu /huǰaur
[1.2] /deere /tenggerieče //ǰayaatu ///toreksen /borte
/čino /aǰuu
[1.3] /gergai /inu //qoai /maral /aǰiai ///tenggis /ketulǰiu
/ireba
[1.4] /onan /murennu /teriune //burhanhaldunna
//nuntuqlaǰiu
[1.5] /toreksen //batačihan /aǰuu

2.
[2.1] /batačihannu /koun /tamača //tamačain /koun
/horičarmergan
[2.2] /horičarmergannu /koun /auǰamboroul
//auǰamboroulun /koun
[2.3] /saliqačau //saliqačauin /koun /yekenidun
//yekenidunnu /koun /semsoči
[2.4] /semsočiin /koun /qarču

3.
[3.1] /qarčuin /koun /borǰigitaimergan ///mangqolǰinqoa
/gergaitu /aǰuu
[3.2] /borǰigitaimergannu /koun /toroqolǰinbaiyan
//boroqčinqoa /gergaitu
[3.3] /boroltaisuyalbi /ǰalautu //dair //boro //qoyar
/kuluut /aqtastu
[3.4] /bulee ///toroqolǰinnu /koun //duwasoqor
//dobunmergan
[3.5] /qoyar /bulee

4.
[4.1] /duwasoqor //manglai /dunda /qaqča /nidutu
///qurban /neurit /qaǰara
[4.2] /qaraqu /bulee

5.
[5.1] /nikan /udur //duwasoqor /dobunmergan
/deuluebeen //burhanhaldun
[5.2] /deere /qarba ///duwasoqor //burhanhaldun
/deereče /qaraǰiu
[5.3] /tunggelik /qoroqan //huruu /nikan /bolok /irgen
//neuuǰiu /oroǰiu
[5.4] /aisuqui /qaraǰiu /uǰeǰiu

6.
[6.1] /ugulerun /tede /neuuǰiu //aisuqun //irgennu /dotora
[6.2] /nikan /halautai /tergenu /olǰigede //nikan /okin
/sain /buiyu ///guunne /ese
[6.3] /okteksen /boesu ///dobunmergan /deudeen
//čimada /quyuya /keeǰiu
[6.4] /dobunmergan /deuyuen //uǰere /ileba
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7.
[7.1] /tɔ1punmjɛr1kan //tʰjɛ1tjɛ1 /ji1r1gen1tu1r1

//ku2rɔ3jaj1su ///u1njɛn1ku2 /χwɔ1ɔ /sajin1

[7.2] /ɔl1ta1r1 /njɛ1rjɛ1 /jɛ1kʰjɛtʰaj1 //ɔlanχwɔ1ɔ
/njɛ1rjɛ1tʰaj1 //ku2un1njɛ1 /pjɛr1 /wɔ1kʰ1tʰjɛ1aj1 /u1tu1uj1

[7.3] /wɔ1kʰin /ɔčy1u1

8.
[8.1] /tʰjɛ1tjɛ1 /pɔ1rɔ4kʰ1 /ji1r1gen1 /pjɛr1

///kʰwɔl1pa2r1χu1čin /tʰɔ1ku2mun1 /jaj1čen
[8.2] /pa2r1χu1taj1mjɛr1kannu1 /wɔ1kʰin
//pa2r1χu1činχwɔ1ɔ /njɛ1rjɛ1tʰaj1 /wɔ1kʰinni2

//χwɔ1ri2tʰu1ma1tun1 /nɔjan
[8.3] /χwɔ1ri2la1r1tʰaj1mjɛr1kannjɛ1 //wɔ1kʰ1tjɛ1kʰ1sjɛn
/ɔčy1u1 ///xwɔ1li1tʰu1ma1tun1 /χɔčara1

[8.4] /ɔri2χu1sun1na1 ///xwɔ1li1la1r1tʰaj1mjɛr1kannu1

//pa2r1xučinxwɔ1ɔčʰa
[8.5] /tʰɔ1rjɛ1sjɛn //ɔlanχwɔ1ɔ /njɛ1ljɛ1tʰaj1 /wɔ1kʰin
/tʰjɛ1rjɛ1

9.
[9.1] /χwɔ1ri2la1r1tʰaj1mjɛr1kan //χwɔ1ri2tʰu1ma1tun1

/χɔčar1tʰu1ri2jan ///pu1lu1χan1 /kʰjɛrjɛ1mun1

[9.2] /kwɔ1rɥɛjaj1tʰaj1 //χɔčari2jan //xwɔ1ri2la1l1tu1čiw1

//mawu1la1l1tu1čiw1

[9.3] /χwɔ1ri2la1r1 //wɔ1pɔ1χtʰu2 /pɔ1l1čiw1

///pu1r2xanxɔ2l1tun1nu1 //kwɔ1rɥɛjaj1sun1

[9.4] /kwɔ1rɔ3u1li2 /saji1tʰu1 //χɔčar1 /sajin1 /kʰjɛjɛn1

///pu1r2xanχɔl1tun1nu1 /jaj1čiatʰ
[9.5] /pu1r2xanpɔ1s1χɔχsam1 //šin1čʰi1paj1jan
//u1rjaŋxajtʰu3r1 //nəwu1čiw1 /ɔji1sun1 /ɔčy1u1

[9.6] /χwɔ1ri2tʰu1ma1tun1 //χwɔ1ri2la1r1tʰaj1mjɛr1kannu1

/wɔ1kʰin ///ɔri2χu1sun1na1

[9.7] /tʰɔ1rjɛ1sjɛn //ɔlanχwɔ1ɔji3 //tʰjɛn1tjɛ1 /χu1y1čiw1

///tɔ1punmjɛr1kannu1 //ɔ2sam1

[9.8] /jɔsun1 /tʰjɛ1ji1mu2

10.
[10.1] /ɔlanχwɔ1ɔ //tɔ1punmjɛr1kantʰu3r1 /ji1rjɛ1čiw1

///χwɔ1ja1r1 /kʰɔun1 /tʰɔ1rjɛ1u1l1pi2

[10.2] /pu1ku2nu1tʰaj1 //pjɛl1ku2nu1tʰaj1 //njɛ1rjɛ1tʰjɛn1

/pu1ljɛ1jaj1

11.
[11.1] /tu1wa1sɔ1χwɔ1r1 //ɔχɔ /ji1nu1 //tɔ1r1pjɛn /kʰɔu1tʰu1

/pu1ljɛ1jaj1 ///tʰjɛ1tʰuj /ɔtʰa1la1

[11.2] /tu1wa1sɔ1χwɔ1r1 //ɔχɔ /ji1nu1 //u1kaj /pɔ1lɔ1pa1

///tu1wa1sɔ1χwɔ1r1 /u1kaj /pɔ1lɔ1sanu1

[11.3] /χwɔ1ji1na1 ///tɔ1r1pjɛn /kʰɔu1tʰ /ji1nu1

//tɔ1punmjɛr1kan /ɔpa2χɔy1an
[11.4] /u1rɔ3χɔ /u1lu2 /pɔ1l1χan1 ///tɔ1ram1či1la1čiw1

//χɔχɔčʰačiw1 //kjaj1čiw1 /nəwu1pa1

[11.5] /tɔ1r1pjɛn /wɔ1pɔ1χtʰan /pɔ1l1čiw1 //tɔ1r1pjɛn
/ji1r1gen1 //tʰjɛ1tjɛ1 /pɔ1l1pa1

12.
[12.1] /tʰjɛ1u1nu1 /xwɔ1ji1na1 //ni1kʰan /u1tu1r1

///tɔ1punmjɛr1kan //tʰɔ1xwɔ1čʰaχun1tu1r1 /tjɛ1jaj1rjɛ1

[12.2] //kwɔ1rɥɛjaj1ljɛ1rjɛ1 /χɔr1pa1 ///xwaj /tɔ1tʰɔ1ra1

//u1rjaŋxɔ2taj1 /ku2un1 ///čʰwɛ1jaj1 /pu1χu1

[12.3] /ɔla1čiw1 ///χɔpi1r1xɔ2r1 /ji1nu1 //ɔpi1tʰ /ji1nu1

/ši1ra1čiw1 //pu1ku2ji3 /čɛwlɔ1χɔčiw1

7.
[7.1] /dobunmergan //tede /irgendur //guruesu ///unengu
/qoa /sain
[7.2] /aldar /nere /yeketai //alanqoa /neretai //guunne
/ber /okteai /uduui
[7.3] /okin /aǰuu

8.
[8.1] /tede /borok /irgen /ber ///kolbarquǰin /togumun
/eǰen
[8.2] /barqutaimergannu /okin //barquǰinqoa /neretai
/okinni //qoritumadun /noyan
[8.3] /qorilartaimerganne //okdeksen /aǰuu
///holitumadun /qaǰara
[8.4] /ariqusunna ///holilartaimergannu //barhuǰinhoača
[8.5] /toresen //alanqoa /neletai /okin /tere

9.
[9.1] /qorilartaimergan //qoritumadun /qaǰarturiyan
///buluqan /keremun
[9.2] /goroetai //qaǰariyan //horilalduǰiu //mauulalduǰiu
[9.3] /qorilar //oboqtu /bolǰiu ///burhanhaldunnu
//goroesun
[9.4] /goruuli /saitu //qaǰar /sain /keen
///burhanqaldunnu /eǰet
[9.5] /burhanbosqaqsam //šinčibaiyan //urenghaitur
//neuuǰiu /aisun /aǰuu
[9.6] /qoritumadun //qorilartaimergannu /okin
///ariqusunna
[9.7] /toresen //alanqoai //tende /quyuǰiu
///dobunmergannu //a2sam
[9.8] /yosun /teimu

10.
[10.1] /alanqoa //dobunmergantur /ireǰiu ///qoyar /koun
/toreulbi
[10.2] /bugunutai //belgunutai //nereten /bulee

11.
[11.1] /duwasoqor //aqa /inu //dorben /koutu /bulee
///tetui /atala
[11.2] /duwasoqor //aqa /inu //ugai /boluba ///duwasoqor
/ugai /bolusanu
[11.3] /qoina ///dorben /kout /inu //dobunmergan
/abaqayuan
[11.4] /uruqa /ulu /bolqan ///doramǰilaǰiu //qaqačaǰiu
//geǰiu /neuuba
[11.5] /dorben /oboqtan /bolǰiu //dorben /irgen //tede
/bolba

12.
[12.1] /teunu /hoina //nikan /udur ///dobunmergan
//tohočaqundur /deere
[12.2] //goroelere /qarba ///hoi /dotora //urenghatai
/guun ///čoe /buqu
[12.3] /alaǰiu ///qabirhar /inu //abit /inu /širaǰiu //bugui
/ǰeuluqaǰiu
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13.
[13.1] /tɔ1punmjɛr1kan /u2ku1ljɛ1run1 ///nɔkʰɔr1

/ši1rɔ1l1χɔta1 /kʰjɛčy1u1

[13.2] /wɔ1kʰ1su /kʰjɛjaj1čiw1 //ɔu1ši1ki1tʰu1 //či1l1tu1

/ɔra1sun1 /ji1nu1 /ɔpčʰiw ///čʰwɛ1jaj1 /pu1χu1jin1

[13.3] /mi1xɔ2 /ku2pčʰi1ni2 ///tɔ1punmjɛr1kannjɛ1 /wɔ1pa1

14.
[14.1] /tɔ1punmjɛr1kan //tʰjɛ1rjɛ1 /čʰwɛ1jaj1 /pu1χu1ji3

//ɔčʰi1čiw1 /ɔji1suryn1 ///čau1ra1

[14.2] /ni1kʰan /ja1taŋki1 /ku2un1 //kʰɔun1pjɛjɛn1

/kʰɔtʰɔ1l1čiw1 ///ja2pu3χu1ji3 /čɛwl1χɔčiw1

15.
[15.1] /tɔ1punmjɛr1kan //ja1un1 /ku2un1 /čʰi1 /kʰjɛjɛn1

//ɔsaχu1ɔsu ///tʰjɛ1rjɛ1 /ku2un1

[15.2] /u2ku1ljɛ1run1 ///pi1 /ma1ɔli1χpaj1ja1u1taj1

//ja1ta1čiw1 /ja2pu3mu2 ///tʰjɛ1rjɛ1 /kwɔ1rɥɛ
[15.3] jaj1sunu1 /mi1xɔ2na1čʰa //na1ta1 /wɔ1kʰ1 ///pi1

/jaj1njɛ1 /kʰɔun1pjɛjɛn1 //čʰi1ma1ta1 /wɔ1kʰ1su
[15.4] /kʰjɛčy1u1

16.
[16.1] /tɔ1punmjɛr1kan //tʰjɛ1rjɛ1 /u1kjaj1tʰu2r1 //čʰwɛ1jaj1

/pu1χu1jin1 ///wɔ1rɥɛjaj1ljɛ1 /χu1ja1 /ji1nu1

[16.2] /χu1χu1l1čiw1 /wɔ1čiw1 ///tʰjɛ1rjɛ1 /kʰɔun1ni2

/ji1nu1 //ɔčʰi1ra1čiw1 ///kjaj1r1 /tɔ1tʰɔ1ra1

[16.3] /čarɔ3čiw1 //ɔχu1 /pu1ljɛ1jaj1

17.
[17.1] /tʰjɛ1jin1 /ɔtʰa1la1 //tɔ1punmjɛr1kan /u1kaj /pɔ1l1pa1

//tɔ1punmjɛr1kjaj1ni2 //u1kaj /pɔ1lɔ1χsa
[17.2] nu1 /xwɔ1ji1na1 ///ɔlanχwɔ1ɔ //jaj1rjɛ1 /u1kajuj1

/pɔ1jaj1tʰ //χu1r1pan1 /kʰɔu1tʰ /tʰɔ1rjɛ1un1pi2l1

[17.3] /pu1χu1χɔta1ki1 //pu1χɔtʰu1sal1či1

//pɔ1tɔnčʰar1muŋχɔχ //njɛ1ljɛ1tʰjɛn1 /pu1ljɛ1jaj1

18.
[18.1] /u1ri2ta1 //tɔ1punmjɛr1kjaj1njɛ1čʰɛ1 /tʰɔ1rjɛ1kʰ1sjɛn
//pjɛl1ku2nu1tʰaj1 //pu1ku2nu1tʰaj1 //χwɔ1ja1r1 /kʰɔu1tʰ
[18.2] /ji1nu1 ///jaj1kʰjɛy1jɛn1 //ɔlanχwɔ1ɔjin1 /jaj1čʰi1njɛ1

//u2ku1ljɛ1l1tu1ryn1

[18.3] /jaj1njɛ1 /jaj1kʰjɛ /pi1ta1nu1 //ɔχɔ /tjɛ1u1 //u1jɛ1

/χɔja1 /ku2un1 /u1kaj ///jaj1rjɛ1 /u1kajuj1

[18.4] /pɔ1jaj1tʰjɛ1ljɛ1 //jaj1tjɛ1 /χu1r1pan1 /kʰɔu1tʰ
//tʰɔ1rjɛ1un1l1pi2 ///kjaj1r1 /tɔ1tʰɔ1ra1 ///χɔχčʰa
[18.5] /ma1ɔli1χpaj1ja1u1taj1 /ku2un1 /pujjiw1 ///jaj1tjɛ1

/χu1r1pan1 /kʰɔu1tʰ //tʰjɛ1u1nu1aj1 /puj /čia /kʰjɛjɛn1

[18.6] //jaj1kʰjɛy1jɛn1 /jaj1čʰi1njɛ1 //kʰjɛljɛ1l1tu1kʰujji3

///jaj1kʰjɛ /ɔnu1 /ɔlanχwɔ1ɔ /u1χɔčiw1

19.
[19.1] /χɔpu2r1 //ni1kʰan /u1tu1r1 //kʰwaŋši1ljɛ1mjɛl1

/χwɔ1nin /čʰi1na1čiw1 ///pjɛl1ku2nu1tʰaj1

[19.2] /pu1ku2nu1tʰaj1 //pu1χu1xɔ1tʰa1ki1

//pu1χɔtʰu1sal1či1 //pɔ1tɔnčʰar1muŋχɔχ //jaj1tjɛ1 /tʰa1pun
[19.3] /kʰɔu1ti1jan ///čiar1kjaj1ljɛn1 /saun1čiw1

///ni1či1jaj1l1 /mu2sutʰ //χu1χu1lɔ1tʰχun1

[19.4] /kʰjɛjaj1čiw1 /wɔ1kʰ1pa1 ///ni1či1jaj1li1 //ja1u1

/paj1ji1un1χun1 //χu1χu1čʰi1čiw1 //wɔ1wɔ1r1pa1

[19.5] /pa2sa /tʰa1pun /mu2sutʰ //χɔtʰu1 /čʰy1la1čiw1

//χu1χu1lɔ1tʰχun1 //kʰjɛčiw1 /wɔ1kʰ1pa1

[19.6] /tʰa1pu1u1la1 //tʰa1pun /čʰy1χtʰaj1 /mu2sutʰ

13.
[13.1] /dobunmergan /ugulerun ///nokor /širolqada
/keǰuu
[13.2] /oksu /keeǰiu //aušigitu //ǰildu /arasun /inu /abčiu
///čoe /buquin
[13.3] /miha /gubčini ///dobunmerganne /oba

14.
[14.1] /dobunmergan //tere /čoe /buqui //ačiǰiu /aisurun
///ǰaura
[14.2] /nikan /yadanggi /guun //kounbeen /kotolǰiu
///yabuqui /ǰolqaǰiu

15.
[15.1] /dobunmergan //yaun /guun /či /keen //asaquasu
///tere /guun
[15.2] /ugulerun ///bi /maaliqbaiyautai //yadaǰiu
/yabumu ///tere /goro
[15.3] esunu /mihanača //nada /ok ///bi /ene /kounbeen
//čimada /oksu
[15.4] /keǰuu

16.
[16.1] /dobunmergan //tere /ugetur //čoe /buquin
///oroele /quya /inu
[16.2] /ququlǰiu /oǰiu ///tere /kounni /inu //ačiraǰiu ///ger
/dotora
[16.3] /ǰaruǰiu //aqu /bulee

17.
[17.1] /tein /atala //dobunmergan /ugai /bolba
//dobunmergeni //ugai /boluqsa
[17.2] nu /hoina ///alanqoa //ere /ugaiui /boet //qurban
/kout /toreunbil
[17.3] /buquqadagi //buqatusalǰi //bodončarmungqaq
//neleten /bulee

18.
[18.1] /urida //dobunmergeneče /toreksen //belgunutai
//bugunutai //qoyar /kout
[18.2] /inu ///ekeyuen //alanqoain /ečine //uguleldurun
[18.3] /ene /eke /bidanu //aqa /deu //uye /qaya /guun
/ugai ///ere /ugaiui
[18.4] /boetele //ede /qurban /kout //toreulbi ///ger
/dotora ///qaqča
[18.5] /maaliqbaiyautai /guun /buiyu ///ede /qurban
/kout //teunuai /bui /ǰe /keen
[18.6] //ekeyuen /ečine //keleldukuii ///eke /anu /alanqoa
/uqaǰiu

19.
[19.1] /qabur //nikan /udur //kongšilemel /qonin /činaǰiu
///belgunutai
[19.2] /bugunutai //buquhatagi //buqatusalǰi
//bodončarmungqaq //ede /tabun
[19.3] /koudiyan ///ǰergelen /saunǰiu ///niǰiel /musut
//ququlutqun
[19.4] /keeǰiu /okba ///niǰieli //yau /baiiunqun
//ququčiǰiu //oorba
[19.5] /basa /tabun /musut //qatu /čulaǰiu //ququlutqun
//keǰiu /okba
[19.6] /tabuula //tabun /čuqtai /musut //guuleldun
/bariǰiu ///bituunǰiu /ququlun
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//ku2u1ljɛ1l1tun1 /pa3ri2čiw1 ///pi1tʰu1un1čiw1 /χu1χu1lyn
[19.7] /ja1ta1pa1

20.
[20.1] /tʰjɛn1tjɛ1 /ɔlanχwɔ1ɔ /jaj1kʰjɛ /ji1nu1 //u2ku1ljɛ1pi2

///tʰa1 /pjɛl1ku2nu1tʰaj1 //pu1ku2nu1tʰaj1

[20.2] /χwɔ1ja1r1 /kʰɔu1tʰ /mi1nu1 ///na1ma1ji3 //jaj1tjɛ1

/χu1r1pan1 /kʰɔu1ti1 //tʰɔ1rjɛ1un1pi2l1

[20.3] /kʰjɛnu1 /ja1u1nu1 //kʰɔu1tʰ /pujjiw1 /kʰjɛjɛn1

///sjɛ1rjɛ1l1tun1 /kʰjɛljɛ1l1tu1muj
[20.4] /sjɛ1rjɛ1kʰuj /pjɛr1 /tʰa1nu1 /čɛwp

21.
[21.1] /sɥɛni1tʰ /pu1ri2 //čʰɛw1gen1 /ši1ra1 /ku2un1

///kjaj1ryn1 /jaj1rɔ3kjaj1 //tɔ1tʰɔ1χɔjin1 //kjaj1kjaj1jaj1r1

[21.2] /wɔ1rɔ1čiw1 ///kʰjɛjaj1li1 /mi1nu1 /pi1li1čiw1

///kjaj1kjaj1jɛn1 /ji1nu1 //kʰjɛjaj1li1tu2r1 /mi1nu1

[21.3] /šiŋkjaj1ku2 /pu1ljɛ1jaj1 ///χɔlɔ1ryn1 //na1ran
/sara1jin1 //kʰili1jɛ2r1 //ši1ra1 /nɔxaj /mjɛtʰu2

[21.4] /ši2čʰapan1l1čačiw1 /χɔr1χu1 /pu1ljɛ1jaj1

///tjɛ1ljɛ1mjɛ /jɛ1kʰin /u2ku1ljɛ1tʰ /tʰa1

[21.5] /tʰjɛwu1pjɛr1 /u1xɔ2ɔsu //tʰjɛm1tjɛ1kʰ1 /ji1nu1

//tʰəŋki1ri2jin1 /kʰɔu1l1 /pujjiw1 /čia ///χɔra1 /tʰjɛ1ri2u1tʰu1

[21.6] /ku2un1tʰu3r1 //χɔni2l1χan1 /jɛ1kʰin /u2ku1ljɛ1tʰ /tʰa1

///χɔmu2χun1 /χɔtʰ /pɔ1lɔ1ɔsu
[21.7] /χɔla1čʰy2s1 /tʰjɛn1tjɛ1 /u1χɔtʰ /čia /kʰjɛjaj1pa1

22.
[22.1] /pa2sa /ɔlanχwɔ1ɔ //tʰa1pun /kʰɔu1tʰtʰjɛ1jɛn1

///sɥɛy1jaj1r1 /u1kjaj1 /u2ku1ljɛ1run1

[22.2] /tʰa1 /tʰa1pun /kʰɔu1tʰ /mi1nu1 //χɔtʰčʰa
/kʰjɛjaj1li1jaj1čʰɛ1 /tʰɔ1rjɛ1pa1 ///tʰa1 /tʰu1χɔryn1 /tʰa1pun
/mu2sutʰ
[22.3] /mjɛtʰu2 ///χɔχčʰa /χɔχčʰa /pɔ1lɔ1ɔsu ///tʰjɛ1rjɛ1

/ni1či1jaj1l1 /mu2sutʰ /mjɛtʰu2

[22.4] /kʰjɛnjɛ1 /pjɛr1 /kʰil1pa4ra1 //χu1χu1l1ta1χun1 /tʰa1

///tʰjɛ1rjɛ1 /čʰy1χtʰaj1 /mu2sutʰ /mjɛtʰu2

[22.5] /xam1tʰu1 /ni1kʰan /jaj1jɛ1tʰjɛn1 /pɔ1lɔ1ɔsu
///kʰjɛnjɛ1 /pjɛr1 /kʰil1pa4ra1 /jɛ1kʰin /pɔ1l1χun1 /tʰa1

/kʰjɛjaj1pi2

[22.6] /ɔtʰa1la1 //ɔlanχwɔ1ɔ //jaj1kʰjɛ /ɔnu1 /u1kaj
/pɔ1l1pi2

23.
[23.1] /jaj1kʰjɛy1jɛn1 //ɔlanχwɔ1ɔji3 //u1kaj
/pɔ1lɔ1χsam1nu1 /χwɔ1ji1na1 ///ɔχɔna1r1

[23.2] /tjɛ1u1njɛ1r1 //tʰa1pu1u1la1 ///ɔtu1sun1

/ji1tjɛ1jaj1pjɛn /χu1pi1ja1l1tu1ryn1

[23.3] /pjɛku2nu1tʰaj1 //pu1ku2nu1tʰaj1 //pu1χu1χɔtʰa1ki1

//pu1χɔtʰu1sači1 //tɔ1r1pjɛu1ljɛ1 /ɔpu1l1čʰapa1

[23.4] /pɔ1tɔnčʰara1 /muŋχɔχ /pu1taw1u1 /pujjiw1

/kʰjɛjɛn1 ///u1rɔ3χɔ /u1lu2 /tʰɔ1an ///χu1pi1 /jaj1sjɛ1

[23.5] /wɔ1kʰ1pa1

24.
[24.1] /pɔ1tɔnčʰar1 /u1rɔ3χɔ //jaj1sjɛ1 /tʰɔ1ɔta1čiw1

///jaj1tjɛ1 /ɔtʰa1la1 //ja1un1 /kʰjɛjaj1čiw1

[24.2] /χwɔ1l1 /ta1ɔri2tʰu1 //χwɔ1tɔ2li2 /sjɛ1un1l1tʰu1

//wɔ1rɔ1χ /šiŋχu1la1ji3 //u1nu1čiw1

[24.3] /u1kʰu1jaj1su /ji1nu1 //u1kʰu1sukaj ///ɔɔsu /ji1nu1

/ɔsukaj //kʰjɛjaj1čiw1

[24.4] /wɔ1nan /mu1rjɛn1 //xulɔ1u1 /jɔr1čʰi1čiw1

//tʰa1l1pi1pa1 ///jɔr1čʰi1čiw1 //pa2l1čyn1ɔra1

[19.7] /yadaba

20.
[20.1] /tende /alanqoa /eke /inu //ugulebi ///ta
/belgunutai //bugunutai
[20.2] /qoyar /kout /minu ///namai //ede /qurban /koudi
//toreunbil
[20.3] /kenu /yaunu //kout /buiyu /keen ///sereldun
/keleldumui
[20.4] /serekui /ber /tanu /ǰeub

21.
[21.1] /sonit /buri //čeugen /šira /guun ///gerun /eruge
//dotoqain //gegeer
[21.2] /oroǰiu ///keeli /minu /biliǰiu ///gegeen /inu
//keelidur /minu
[21.3] /šinggegu /bulee ///qalurun //naran /sarain
//kiliyer //šira /nohai /metu
[21.4] /šičabalǰaǰiu /qarqu /bulee ///deleme /yekin
/ugulet /ta
[21.5] /tjɛwuber /uhaasu //temdek /inu //tenggiriin /koul
/buiyu /ǰe ///qara /teriutu
[21.6] /guuntur //qanilqan /yekin /ugulet /ta ///qamuqun
/qat /boluasu
[21.7] /qalačus /tende /uqat /ǰe /keeba

22.
[22.1] /basa /alanqoa //tabun /koutteen ///soyuer /uge
/ugulerun
[22.2] /ta /tabun /kout /minu //qatča /keelieče /toreba
///ta /tuqarun /tabun /musut
[22.3] /metu ///qaqča /qaqča /boluasu ///tere /niǰiel
/musut /metu
[22.4] /kene /ber /kilbara //ququldaqun /ta ///tere /čuqtai
/musut /metu
[22.5] /hamtu /nikan /eyeten /boluasu ///kene /ber
/kilbara /yekin /bolqun /ta /keebi
[22.6] /atala //alanqoa //eke /anu /ugai /bolbi

23.
[23.1] /ekeyuen //alanqoai //ugai /boluqsamnu /qoina
///aqanar
[23.2] /deuner //tabuula ///adusun /ideeben
/qubiyaldurun
[23.3] /begunutai //bugunutai //buquqatagi //buqatusaǰi
//dorbeule /abulčaba
[23.4] /bodončara /mungqaq /budauu /buiyu /keen
///uruqa /ulu /toan ///qubi /ese
[23.5] /okba

24.
[24.1] /bodončar /uruqa //ese /toadaǰiu ///ede /atala
//yaun /keeǰiu
[24.2] /qol /daaritu //qodoli /seultu //oroq /šingqulai
//unuǰiu
[24.3] /ukuesu /inu //ukusugai ///aasu /inu /asugai
//keeǰiu
[24.4] /onan /muren //huluu /yorčiǰiu //talbiba ///yorčiǰiu
//balǰunara
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[24.5] /ku2r1čʰiw ///tʰjɛn1tjɛ1 /jaj1pjɛsun1 //njɛmpu1ljɛ1

/kjaj1r1 /kʰičiw1 //tʰjɛn1tjɛ1 /ɔpa1 /sau1pa1

25.
[25.1] /tʰjɛ1jin1 /ɔχujtu1ri2jan //pɔ1lɔ3//čʰin1 /χɔr1čʰi1χaj1

///χɔra1χu1rɔ3 //pa3ri2čiw1 /ji1tjɛn1

[25.2] /pu1kʰujji3 /u1čiačiw1 ///xwɔ1l1 /ta1ɔri2tʰu1

//xwɔ1tɔ2li2 /sjɛ1un1l1tʰu1 //wɔ1rɔ1 /šiŋχu1la1jin1

[25.3] /kʰil1χɔsun1pa2r1 ///χu1la1χɔla1čiw1 //pa2ri2čiw1

/ɔsara1pa1

26.
[26.1] /ji1tjɛ2kʰuj /ji1tjɛ2jɛn1 /u1kaj /ɔryn1 ///čʰi1nɔjin1

/χun2tʰu3r1 //xwɔ1r1χɔχsam1 /kwɔ1rɥɛjaj1sun1

[26.2] /ma1ri2ja1čiw1 //χɔr1pu4čiw1 /ɔla1čiw1

//ji1tjɛ2l1tu1jaj1tʰ ///čʰi1nɔjin1 /ji1tjɛ2kʰ1sjɛnni2

[26.3] /tʰjɛm1ku2l1tu1čiw1 /ji1tjɛ2jaj1tʰ ///wɔ1jaj1ryn1

//χwɔ1wɔ1lajta1an ///χɔr1čʰi1xajpa2an /pjɛr1

[26.4] /tʰjɛ1či1jaj1l1tun1 //tʰjɛ1rjɛ1 /xɔn1 /χɔr1pa1

27.
[27.1] /χɔpu1r1 /pɔ1lɔ1pa1 /nɔχwɔ1tʰ /ji1rjɛ1kʰuj /čʰaχtʰu2r1

///χɔr1čʰi1xajpa2an //tʰjɛ1ji1ljɛ1un1l1čiw1

[27.2] /wɔ1wɔ1r1pa1 ///nɔχwɔ1tʰ /χɔlaw1u1tʰ
//χwɔ1či1u1la1s1 /tʰu4tʰun //χwaŋ1ši1u1tʰ ///xuŋči1u1ljɛ1s1

[27.3] /tʰu4tʰun //xuŋši1u1tʰ ///xyni1s1tʰjɛ1ljɛ1

//tʰa1l1pi1pa1

28.
[28.1] /tu1ji1rjɛn2 /kjaj1rɔ3ta1čʰa //tʰuŋ1kjaj1li2kʰ1

/χwɔ1rɔ1χan1 //xurɔ3u1 ///pɔ1lɥɛkʰ1 /ji1r1gen1

[28.2] /nəwu1čiw1 /ji1rjɛ1pa1 ///pɔ1tɔnčʰar1 //tʰjɛ1tjɛ1

/ji1r1gen1tʰu3r1 ///χɔr1čʰi1xajpa2an
[28.3] /wɔ1wɔ1rɔ3ɔtʰ /wɔ1tʰčʰiw ///u1tu1r1

/jaj1sukʰ1/čʰi1ljɛ1čiw1 ///sɥɛni1 /jaj1pjɛsun1 /njɛmpu1ljɛ1

[28.4] /kjaj1r1tu1ri2jan ///ji1rjɛ1čiw1 //χwɔ1nɔχu1

/pu1ljɛ1jaj1

29.
[29.1] /tʰjɛ1tjɛ1 /ji1r1gen1 //pɔ1tɔnčʰaryn1 ///χɔr1čʰi1xaj
/χu1y1ɔsu /jaj1sjɛ1 /wɔ1kʰ1pa1

[29.2] /tʰjɛ1tjɛ1 /ji1r1gen1 //pɔ1tɔnčʰari2 ///kʰjɛnu1aj1 /pa3

/ja1u1nu1aj1 /pjɛ /kʰjɛjɛn1 //ɔsaχχu1

[29.3] /u1kaj ///pɔ1tɔnčʰar1 /pjɛ //tʰjɛ1tjɛ1 /ji1r1kjaj1ni2

///ja1un1 /ji1r1gen1 /kʰjɛjɛn1 //ɔsaun1l1

[29.4] čʰaχu1 /u1kaj /ja2pu3l1tu1pa1

30.
[30.1] /pu1χu1χɔtʰa1ki1 //ɔχɔ /ji1nu1 ///pɔ1tɔnčʰar1muŋχɔχ
//tjɛ1u1y1jɛn1 //jaj1njɛ1 /wɔ1nan
[30.2] /mu1rjɛn1 //xurɔ3u1 /wɔ1tu1la1ɔ /kʰjɛjɛn1 //jaj1rin1

/ji1rjɛ1čiw1 ///tʰuŋ1kjaj1li2 //xwɔ1rɔ1χan1

[30.3] /xurɔ3u1 ///nəwu1čiw1 //ji1rjɛ1sjɛ1 //ji1r1gen1tʰu3r1

///tʰjɛ1ji1mu3 /tʰjɛ1ji1mu3 /ku2un1

[30.4] /tʰjɛ1ji1mu3 /mɔ1lin1tʰu1 /pu1ljɛ1jaj1 ///kʰjɛjɛn1

/sura1ɔsu

31.
[31.1] /tʰjɛ1tjɛ1 /ji1r1gen1 //u2ku1ljɛ1run1 ///ku2un1 /pjɛr1

//mɔ1rin2 /pjɛr1 //čʰi1nu1 //sura1χu1tʰu3r1

[31.2] /ɔta1li1 /pujjiw1 ///χɔr1čʰi1xajtʰu2 /čia /pujjiw1

///u1tu1r1 /pu1ri2 /mantʰu3r1 /ji1rjɛ1čiw1

[31.3] /jaj1sukʰ1/čʰi1ljɛ1čiw1 /wɔ1tu1mu2 ///sɥɛni1 /ma1xɔ2

[24.5] /gurčiu ///tende /ebesun //nembule /ger /kiǰiu
//tende /aba /sauba

25.
[25.1] /tein /aquiduriyan //bolo//čin /qarčiqai ///qaraquru
//bariǰiu /iden
[25.2] /bukuii /uǰeǰiu ///hol /daaritu //hodoli /seultu //oro
/šingqulain
[25.3] /kilqasunbar ///qulaqalaǰiu //bariǰiu /asaraba

26.
[26.1] /idekui /ideen /ugai /arun ///činoin /quntur
//horqaqsam /goroesun
[26.2] /mariyaǰiu //qarbuǰiu /alaǰiu //idelduet ///činoin
/ideksenni
[26.3] /temgulduǰiu /ideet ///oerun //qoolaidaan
///qarčihaibaan /ber
[26.4] /teǰieldun //tere /hon /qarba

27.
[27.1] /qabur /boluba /noqot /irekui /čaqtur
///qarčihaibaan //teileulǰiu
[27.2] /oorba ///noqot /qalauut //qoǰiulas /tutun
//qongšiut ///hungǰiules
[27.3] /tutun //hungšiut ///hunistele //talbiba

28.
[28.1] /duiren /gerudača //tunggelik /qoroqan //huruu
///bolok /irgen
[28.2] /neuuǰiu /ireba ///bodončar //tede /irgentur
///qarčihaibaan
[28.3] /ooruat /otčiu ///udur /esuk/čileǰiu ///soni /ebesun
/nembule
[28.4] /gerduriyan ///ireǰiu //qonoqu /bulee

29.
[29.1] /tede /irgen //bodončarun ///qarčihai /quyuasu
/ese /okba
[29.2] /tede /irgen //bodončari ///kenuai /ba /yaunuai /be
/keen //asaqqu
[29.3] /ugai ///bodončar /be //tede /irgeni ///yaun /irgen
/keen //asaul
[29.4] čaqu /ugai /yabulduba

30.
[30.1] /buquqatagi //aqa /inu ///bodončarmungqaq
//deuyuen //ene /onan
[30.2] /muren //huruu /odulaa /keen //erin /ireǰiu
///tunggeli //horoqan
[30.3] /huruu ///neuuǰiu //irese //irgentur ///teimu /teimu
/guun
[30.4] /teimu /molintu /bulee ///keen /suraasu

31.
[31.1] /tede /irgen //ugulerun ///guun /ber //morin /ber
//činu //suraqutur
[31.2] /adali /buiyu ///qarčihaitu /ǰe /buiyu ///udur /buri
/mantur /ireǰiu
[31.3] /esuk/čileǰiu /odumu ///soni /maha //haa /hono



99

//xɔ2ɔ /xwɔ1nɔ /ɔčy1u1 ///xɔ3rjɛ1njɛ1 /u1mjɛrjɛ1

[31.4] jaj1čʰɛ1 //kʰəj1 /pɔ1lɔ1ɔsu ///χɔr1čʰi1xajpa2r1

//pa3ri2u1lɔ1χsam1 ///nɔxutʰ
[31.5] /χɔlaw1u1tun1 //wɔ1tun1 /xysun1 /ɔnu1

///pu1r1χɔli1χ /čʰasun1 /mjɛtʰu2 //pu1tʰa1ra1čiw1

[31.6] /kʰjɛji1s1čiw1 /ji1rjɛ1mu2 ///jaj1//tjɛ1 /wɔ1ji1ra1

/pujjiw1 /čia ///jaj1tɔ1jaj1 //ji1rjɛ1ku2 /čʰaχ
[31.7] /pɔ1l1pa1 ///xwɔ1lɔ1mu2tʰ /ku2li1čʰɛ1 //kʰjɛjaj1pa1

32.
[32.1] /xwɔ1ram1 /ɔtʰa1la1 ///tʰuŋ1kjaj1li2 //χwɔ1rɔ1xan
/wɔ1jaj1tjɛ1 ///ni1kʰan /ku2un1 /ɔji1sun1 /pujjiw1

[32.2] /ku2r1čiw1 /ji1rjɛ1pjɛsu //pɔ1tɔnčʰar1 /mun1 /ɔčy1u1

///pu1χu1χɔtʰa1ki1 /ɔχɔ /ji1nu1 /u1čiajaj1tʰ
[32.3] /tʰa1ni2čiw1 ///ɔpu1ɔtʰ /u1tu1ri2tʰčʰiw ///wɔ1nan
/mu1rjɛn1 /wɔ1jaj1tjɛ1 //χɔtʰa1ra1čiw1

[32.4] /jɔr1čʰi1čiw1 /tʰa1l1pi1pa1

33.
[33.1] /pɔ1tɔnčʰar1 //pu1χu1χɔtʰa1ki1 //ɔχɔy1an
///xwɔ1ji1na1čʰa /ta1χɔčiw1 //χɔta1ra1čiw1

[33.2] /ja2pu3 /u2ku1ljɛ1run1 ///ɔχɔ /ɔχɔ //pjɛjɛ2

/tʰjɛ1ri2u1tʰu1 //tjɛ1jaj1l1 /čaxɔ2tʰu1 /sajin1 /kʰjɛjaj1pa1

[33.3] //ɔχɔ /ji1nu1 //pu1χu1χɔtʰa1ki1 ///tʰjɛ1rjɛ1 /u1kjaj1

/ji1nu1 //ja1u1na1 /pjɛr1 //jaj1sjɛ1 /pɔ1l1χɔpa1

34.
[34.1] /pa2sa /mun1 /u1kjaj1 /u2ku1ljɛ1jaj1su ///ɔχɔ /ji1nu1

//ja1u1na1 /pjɛr1 ///u1lu2 /pɔ1l1χan1

[34.2] /xɔ2ri2u1 /ji1nu1 //jaj1sjɛ1 /tɔ2waŋ1χwɔ1tʰpa2

//pɔ1tɔnčʰar1 /ja2pu3čiw1 ///pa2sa /mun1 /ku2 /u1kjaj1

//u2ku1ljɛ1pa1

[34.3] //tʰjɛ1rjɛ1 /u1kjaj1tʰu2r1 ///ɔχɔ /ji1nu1 //u2ku1ljɛ1run1

//tʰu1χɔra1čʰa //mun1 /mun1 /ja1un1 /u1kjaj1 /u2ku1ljɛ1mu2

[34.4] /čʰi1 /kʰjɛjaj1pjɛ

35.
[35.1] /tʰjɛn1tjɛ1čʰɛ1 /pɔ1tɔnčʰar1 /u2ku1ljɛ1run1

/tʰu1χɔryn1 ///tʰuŋ1kjaj1li2kʰ1 /χwɔ1rɔ1χɔna1 //pu1kʰun
[35.2] /ji1r1gen1 //jɛ1kʰjɛ /u1čʰy1kan /mawuj2 /sajin1

//tʰjɛ1ri2u1 /ši1ji1ra1 //u1kajun1 //sačʰaun1 /puj
[35.3] /kʰinl1pa2r1 /ji1r1gen1 /puj ///pi1ta1 /tʰjɛ1tjɛ1ni2

//xɔ2u1lɔ1ja1 //kʰjɛjaj1pa1

36.
[36.1] /tʰjɛn1tjɛ1čʰɛ1 /ɔχɔ /ji1nu1 //u2ku1ljɛ1run1 //čia
/tʰjɛ1jin1 /pɔ1jaj1su ///kjaj1r1tʰu1ri2jan //ku2r1čʰiw
[36.2] /ɔχɔna1r1 //tjɛ1u1njɛ1r1 //jaj1jɛ2tʰun//tu1čiw1

///tʰjɛ1tjɛ1 /ji1r1kjaj1ni2 //xɔ2u1lɔ1ja1

[36.3] /kʰjɛjaj1tu1čiw1

37.
[37.1] /kjaj1r1tʰu1ri2jan /ku2rɔ3jaj1tʰ //ɔχɔna1r1

//tjɛ1u1njɛ1r1 //kjaj1ljɛ1ljɛ1tu1čiw1 //mɔ1ri3la1pa1

[37.2] /mun1 /pɔ1tɔnčʰari2 //ɔl1kinčʰi1 //xɔ2u1l1χɔpa1

38.
[38.1] /pɔ1tɔnčʰar1 /ɔl1kinčʰi1 //xɔ2u1l1čiw1 //tun1ta1

/kʰjɛjaj1li1tʰaj1 ///jaj1mjɛji3 /pa3ri2čiw1

[38.2] /ja1u1čin /ku2un1 /čʰi1 /kʰjɛjɛn1 //xɔ2sa//pa1

///tʰjɛ1rjɛ1 /jaj1mjɛ /u2ku1ljɛ1run1 ///čar1čʰi1u1l1

[38.3] /ɔtaŋχan1u1rjaŋχɔčin /pi1 /kʰjɛjaj1pa1

/aǰuu ///harene /umere
[31.4] eče //kei /boluasu ///qarčihaibar //bariuluqsam
///nohut
[31.5] /qalauudun //odun /husun /anu ///burqaliq /časun
/metu //butaraǰiu
[31.6] /keisǰiu /iremu ///e//de /oira /buiyu /ǰe ///edoe
//iregu /čaq
[31.7] /bolba ///holumut /guliče //keeba

32.
[32.1] /horam /atala ///tunggeli //qorohan /oede ///nikan
/guun /aisun /buiyu
[32.2] /gurǰiu /irebesu //bodončar /mun /aǰuu
///buquqatagi /aqa /inu /uǰeet
[32.3] /taniǰiu ///abuat /uduritčiu ///onan /muren /oede
//qataraǰiu
[32.4] /yorčiǰiu /talbiba

33.
[33.1] /bodončar //buquqatagi //aqayuan ///hoinača
/daqaǰiu //qadaraǰiu
[33.2] /yabu /ugulerun ///aqa /aqa //beye /teriutu //deel
/ǰahatu /sain /keeba
[33.3] //aqa /inu //buquqatagi ///tere /uge /inu //yauna
/ber //ese /bolqaba

34.
[34.1] /basa /mun /uge /uguleesu ///aqa /inu //yauna /ber
///ulu /bolqan
[34.2] /hariu /inu //ese /doongqotba //bodončar /yabuǰiu
///basa /mun /gu /uge //uguleba
[34.3] //tere /ugetur ///aqa /inu //ugulerun //tuqarača
//mun /mun /yaun /uge /ugulemu
[34.4] /či /keebe

35.
[35.1] /tendeče /bodončar /ugulerun /tuqarun
///tunggelik /qoroqana //bukun
[35.2] /irgen //yeke /učugan /mauui /sain //teriu /šiira
//ugaiun //sačaun /bui
[35.3] /kilbar /irgen /bui ///bida /tedeni //hauluya //keeba

36.
[36.1] /tendeče /aqa /inu //ugulerun //ǰe /tein /boesu
///gerturiyan //gurčiu
[36.2] /aqanar //deuner //eyetun//duǰiu ///tede /irgeni
//hauluya
[36.3] /keeduǰiu

37.
[37.1] /gerturiyan /guruet //aqanar //deuner //geleleduǰiu
//morilaba
[37.2] /mun /bodončari //alginči //haulqaba

38.
[38.1] /bodončar /alginči //haulǰiu //dunda /keelitai
///emei /bariǰiu
[38.2] /yauǰin /guun /či /keen //hasa//ba ///tere /eme
/ugulerun ///ǰarčiul
[38.3] /adangqanurengqaǰin /bi /keeba
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39.
[39.1] /tʰjɛ1tjɛ1 /ji1r1kjaj1ni2 //ɔχɔna1r1 /tjɛ1u1njɛ1r1

/tʰa1pu1u1la1 /taw1u1li1čiw1 ///ɔtu1un1 /ji1tjɛ2jaj1njɛ1

[39.2] /xɔ2ran /tʰu1tʰχɔla1 //ɔχuj /sau1χu1ja1 /ku2r1pa1

40.
[40.1] /tʰjɛ1rjɛ1 /tun1ta1 /kʰjɛjaj1li1tʰaj1 //jaj1mjɛ
//pɔ1tɔnčʰar1tʰu3r1 //ji1rjɛ1čiw1 /kʰɔu1ljɛ1pi2

[40.2] /čatʰ /ji1r1kjaj1nu1 /kʰɔun1 /pu1ljɛ1jaj1 /kʰjɛjɛn1

///čači1ra1taj1 /njɛ1rjɛ1ji1tʰpa1 ///čata1ra1nu1

[40.3] /jaj1pu1kjaj1 //tʰjɛ1rjɛ1 /pɔ1lɔ1pa1 ///tʰjɛ1ljɛ1

/čata1ra1taj1jin1 /kʰɔun1 //tʰu4ku2u1taj1 /njɛ1ljɛ1tʰu1

/pu1ljɛ1jaj1

[40.4] /tʰu4ku2u1taj1jin1 /kʰɔun1 //pu1ri2pu1l1čʰi1rɔ3

/pu1ljɛ1jaj1 ///pu1ri2pu1l1čʰi1lɔ1jin1 /kʰɔun1 /χɔra1χɔta1an
[40.5] /pu1ljɛ1jaj1 ///χɔra1χɔta1annu1 /kʰɔun1 //čamu2χɔ
/pu1ljɛ1jaj1 ///čata1ran /wɔ1pɔ1χtʰan
[40.6] /tʰjɛ1tjɛ1 /pɔ1lɔ1pa1

41.
[41.1] /tʰjɛ1rjɛ1 /jaj1mjɛ /pa2sa /pɔ1tɔnčʰar1ɔčʰa ///ni1kʰan
/kʰɔun1 //tʰɔ1rjɛ1u1l1pi2 ///pa3ri2čiw1

[41.2] /ɔpu1χsam1 //jaj1mjɛ /pu1ljɛ1jaj1 /kʰjɛjɛn1

///tʰjɛ1rjɛ1 /kʰɔu1ni2 //pa2ɔri2taj1 /njɛ1rjɛ1ji1tʰpa1

[41.3] /pa2ɔri2nu1 /jaj1pu1kjaj1 //tʰjɛ1rjɛ1 /pɔ1lɔ1pa1

///pa2ɔri2taj1jin1 /kʰɔun1 //čʰi1tu1χu1l1 /pɔ1kʰwɔ
[41.4] /čʰi1tu1χu1l1 /pɔ1kʰwɔ //jaj1mjɛs1 //wɔ1lɔ3tʰu1

/pu1ljɛ1jaj1 ///kʰɔun1 /ji1nu1 /mjɛnjɛ1 /mjɛtʰu1 /tʰɔ1rjɛ1pa1

[41.5] //mjɛnjɛn1pa2ɔlin2 /wɔ1pɔ1χtʰan //tʰjɛ1tjɛ1

/pɔ1lɔ1pa1

42.
[42.1] /pjɛl1ku2nu1tʰaj1 //pjɛl1ku2nu1tʰ /wɔ1pɔ1tʰan
/pɔ1χlɔ1pa1 ///pu1ku2nu1tʰaj1 //pu1ku2nu1tʰ /wɔ1pɔ1χtʰan
[42.2] /pɔ1lɔ1pa1 //pu1χu1χɔtʰa1ki1 //χɔtʰa1kin
/wɔ1pɔ1χtʰan /pɔ1lɔ1pa1 //pu1χu1tʰu1sal1či1

[42.3] /sal1či1u1l1 /wɔ1pɔ1tʰan /pɔ1lɔ1pa1 ///pɔ1tɔnčʰar1

//pɔ1r1či1kin /wɔ1pɔ1χtʰan /pɔ1lɔ1pa1

43.
[43.1] /pɔ1tɔnčʰaryn1 //ɔlin2 /jaj1mjɛtjɛ1čʰɛ1

//tʰɔ1ljɛ1kʰ1sjɛn ///pa5rimši1ji1la1tʰu1χɔpi1čʰi1 /njɛ1ljɛ1tʰu1

[43.2] /pu1ljɛ1jaj1 ///tʰjɛ1rjɛ1 /χɔpi1čʰi1 //pa3ɔtʰu1ryn1

///jaj1kʰjɛjin1 //jin2čia /ji1rjɛ1kʰ1ni2

[43.3] /pɔ1tɔnčʰar1 //tʰa1tʰa1čiw1 /pu1ljɛ1jaj1 ///ni1kʰan
/kʰɔun1 /tʰɔ1rjɛ1pa1 ///čew1u1ljɛ1taj1 /njɛ1ljɛ1tʰu1

[43.4] /pu1ljɛ1jaj1 ///čew1u1rjɛ1taj1 //u1ri2ta1

//čy1kjaj1li2tu2 //wɔ1rɔn //pu1ljɛ1jaj1

44.
[44.1] /pɔ1tɔnčʰar1 //u1kaj /pɔ1lɔ1χsanu1 /xwɔ1ji1na1

///tʰjɛ1ljɛ1 /čew1u1rjɛ1taj1ji3 //kjaj1r1 /ta1lɔ1ɔ
[44.2] /ɔtaŋχɔ //u1rjaŋχɔtaj1 /ku2un1 //ɔlɔ1ɔ
///tʰjɛ1u1nu1aj1 //puj /čia /kʰjɛjaj1čiw1

[44.3] /čy1kjaj1li2tjɛ1čʰɛ1 /χɔr1χɔčiw1 ///čew1u1rjɛ1ji1tʰ
/wɔ1pɔ1χtʰu1 /pɔ1lɔ1χɔčiw1 ///čew1rjɛ1tun1

[44.4] /jaj1pu1kjaj1 /tʰjɛ1rjɛ1 /pɔ1lɔ1pa1

45.
[45.1] /χɔpi1čʰi1 //pa3ɔtʰu1ryn1 /kʰɔun1 //mjɛnjɛn1tʰu4tun1

/pu1ljɛ1jaj1 ///mjɛnjɛn1tʰu4tun1nu1 /kʰɔun1

[45.2] /χɔčʰi1kʰylɔ1kʰ1 /χɔčʰin1 //χɔčʰi1u1 //χɔčʰy1la1

//χɔčʰi1un1 //χɔlantaj1 //na1čʰin1 /pa3ɔtʰu1r1

39.
[39.1] /tede /irgeni //aqanar /deuner /tabuula /dauuliǰiu
///aduun /ideene
[39.2] /haran /tutqala //aqui /sauquya /gurba

40.
[40.1] /tere /dunda /keelitai //eme //bodončartur //ireǰiu
/koulebi
[40.2] /ǰat /irgenu /koun /bulee /keen ///ǰaǰiratai /nereitba
///ǰadaranu
[40.3] /ebuge //tere /boluba ///tele /ǰadarataiin /koun
//tuguutai /neletu /bulee
[40.4] /tuguutaiin /koun //buribulčiru /bulee
///buribulčiluin /koun /qaraqadaan
[40.5] /bulee ///qaraqadaannu /koun //ǰamuqa /bulee
///ǰadaran /oboqtan
[40.6] /tede /boluba

41.
[41.1] /tere /eme /basa /bodončarača ///nikan /koun
//toreulbi ///bariǰiu
[41.2] /abuqsam //eme /bulee /keen ///tere /kouni
//baaritai /nereitba
[41.3] /baarinu /ebuge //tere /boluba ///baaritaiin /koun
//čiduqul /boko
[41.4] /čiduqul /boko //emes //olotu /bulee ///koun /inu
/mene /metu /toreba
[41.5] //menenbaalin /oboqtan //tede /boluba

42.
[42.1] /belgunutai //belgunut /obotan /boqluba
///bugunutai //bugunut /oboqtan
[42.2] /boluba //buquqatagi //qatagin /oboqtan /boluba
//buqutusalǰi
[42.3] /salǰiul /obotan /boluba ///bodončar //borǰigin
/oboqtan /boluba

43.
[43.1] /bodončarun //alin /emedeče //toleksen
///barimšiilatuqabiči /neletu
[43.2] /bulee ///tere /qabiči //baaturun ///ekein //inǰe
/irekni
[43.3] /bodončar //tataǰiu /bulee ///nikan /koun /toreba
///ǰeuuletai /neletu
[43.4] /bulee ///ǰeuuretai //urida //ǰugelidu //oron //bulee

44.
[44.1] /bodončar //ugai /boluqsanu /hoina ///tele
/ǰeuuretaii //ger /dalua
[44.2] /adangqa //urengqatai /guun //alua ///teunuai //bui
/ǰe /keeǰiu
[44.3] /ǰugelideče /qarqaǰiu ///ǰeuureit /oboqtu /boluqaǰiu
///ǰeuredun
[44.4] /ebuge /tere /boluba

45.
[45.1] /qabiči //baaturun /koun //menentudun /bulee
///menentudunnu /koun
[45.2] /qačikuluk /qačin //qačiu //qačula //qačiun
//qalantai //način /baatur
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[45.3] /tɔ1lɔ3an /pu1ljɛ1jaj1

46.
[46.1] /χɔčʰi1kʰylɔ1kun1 /kʰɔun1 //χaj2tu1 ///nɔmɔ2lyn
/jaj1kʰjɛtjɛ1čʰɛ1 //tʰɔ1rjɛ1kʰ1sjɛn /pu1ljɛ1jaj1

[46.2] /χɔčʰin1nu1 /kʰɔun1 //nɔja1ki1taj1 /njɛ1rjɛ1tʰaj1

/pu1ljɛ1jaj1 ///nɔjamši1kʰ1 /ɔpu1ri2tʰu1 /tʰu1la1

[46.3] /nɔja1kʰin /wɔ1pɔ1χtʰan /pɔ1lɔ1pa1 ///χɔčʰi1u1jin1

/kʰɔun1 //pa3rɔ3la1tʰaj1 /njɛ1rjɛ1tʰu1 /pu1ljɛ1jaj1

[46.4] /jɛ1kʰjɛ /pjɛjaj1tʰu1 //ji1tjɛ1jaj1njɛ1 //pa3rɔ3

/pu1ljɛ1jaj1 ///pa3rɔ3la1s1 /wɔ1pɔ1χtʰan /pɔ1lɔ1pa1

[46.5] /χɔčʰy1la1jin1 /kʰɔun1 //ji1tjɛ2jaj1njɛ1 //pa3rɔ3χ
/tʰu1la1 ///jɛ1kʰjɛ /pa3rɔ3la1 //u1čʰy1kan /pa3rɔ3la1

[46.6] /njɛ1rjɛ1ji1l1čʰiw ///pa3rɔ3la1s1 /wɔ1pɔ1χtʰan
//pɔ1l1χɔčiw1 ///jaj1r1tjɛmtʰu2 //pa2rɔ3la1

[46.7] /tʰɔ1tɔ1jɛn1 /pa2rɔ3la1 //tʰjɛ1ri2u1tʰjɛn1 /pa3rɔ3la1s1

//tʰjɛ1tjɛ1 /pɔ1lɔ1pa1 //χɔrantaj1jin1 /kʰɔu1tʰ
[46.8] /pu1ta1an //χu1tʰχu1la1χu1 ///jaj1kʰi /tʰjɛ1ri2u1

//u1kjaj1un1 /tʰu1la1 ///pu1ta1ɔtʰ /wɔ1pɔ1χtʰan
[46.9] /tʰjɛ1tjɛ1 /pɔ1lɔ1pa1 ///χɔčʰi1un1nu1 /kʰɔun1

//ɔta1r1kʰitaj1 /njɛ1rjɛ1tʰu1 //pu1ljɛ1jaj1

[46.10] /ɔχɔ /tjɛ1u1 /čau1ra1 //ɔta1lɔ1χčʰi1 /tʰu1la1

///ɔta1r1kin /wɔ1pɔ1χtʰan /pɔ1l1pa1

[46.11] /na1čʰin1 /pa3ɔtʰu1ryn1 /kʰɔu1tʰ /u1rɔ3u1taj1

//maŋ1χu1tʰaj1 /njɛ1rjɛ1tʰan /pu1ljɛ1jaj1 ///u1rɔ3u1tʰ
[46.12] /maŋ1χu1tʰ /wɔ1pɔ1χtʰan //tʰjɛ1tjɛ1 /pɔ1lɔ1pa1

///na1čʰin1 /pa3ɔtʰu1ryn1 //ɔlin2 //jaj1mjɛtjɛ1čʰɛ1

/tʰɔ1ljɛ1kʰ1sjɛn
[46.13] /ši1čy1u1taj1 //tɔ1χwɔ1la1taj1 /njɛ1rjɛ1tʰjɛn1

/pu1ljɛ1jaj1

47.
[47.1] /χaj2tu1jin1 /kʰɔu1tʰ //paj1šiŋχwɔ1r1tɔ2šin2

//čʰara1xajliŋ1χu1 ///čʰawčinwɔ1r1tʰjɛ1kaj //χu1r1pan1

[47.2] /pu1ljɛ1jaj1 ///paj1šiŋχwɔ1r1tɔ2χši1nu1 /kʰɔun1

//tʰunpi1naj1sjɛ1čʰɛn1 /pu1ljɛ1jaj1 ///čʰala1xajliŋ1χu1jin1

[47.3] /kʰɔun1 //sjaŋ1kun1pi1l1kjaj1 //am1pa2xajtʰan
/tʰaj2ji1čʰi1u1tʰ /wɔ1pɔ1χtʰan //pɔ1lɔ1pa1

//čʰala1xajliŋ1χu1jin1

[47.4] /pjɛri2gen1 //jaj1mjɛtjɛ1čʰɛ1 ///tʰɔ1rjɛ1kʰ1sjɛn
//pjɛsutʰaj1 /njɛ1rjɛ1tʰu1 /pu1ljɛ1jaj1 ///pjɛsutʰ
/wɔ1pɔ1χtʰan
[47.5] /tʰjɛ1tjɛ1 /pɔ1lɔ1pa1 ///čʰawčinwɔ1r1tʰjɛ1kajjin1

/kʰɔu1tʰ //wɔ1rɔ1na1r1 //χwaŋ2χwɔ1tʰan
[47.6] /ɔrɔ3la1 //sɥɛni1tʰ //χɔptʰu1r1χɔs1 //kjaj1ni2kjaj1s1

/wɔ1pɔ1χtʰan //tʰjɛ1tjɛ1 /pɔ1lɔ1pa1

48.
[48.1] /tʰunpi1naj1sjɛ1čʰɛn1nu1 /kʰɔun1 //χɔpu1l1 /χɔxan
//simsjɛ1čʰy1ljɛ1 //χwɔ1ja1r1 /pu1ljɛ1jaj1

//simsjɛ1čʰy1ljɛ1jin1

[48.2] /kʰɔun1 //pu1l1tʰjɛ1čʰy1 /pa3ɔtʰu1r1 /pu1ljɛ1jaj1

///χɔpu1l1 /χɔxannu1 /kʰɔu1tʰ //tɔ1lɔ3an /pu1ljɛ1jaj1

[48.3] /aŋχɔ /jɛ1kʰjɛ /ji1nu1 //wɔ1kʰinpa2r1χɔχ
//pa3r1tʰanpa3ɔtʰu1r1 //xutʰu1tʰu1muŋku2r1

[48.4] /χu1tʰu2la1 /χɔxan //χu1lan //χɔta1an
//tʰɔ1tɔ1//jɛn1wɔ1čʰi1kin ///jaj1tjɛ1 /tɔ1lɔ3an /pu1ljɛ1jaj1

49.
[49.1] /wɔ1kʰinpa2r1χɔχun1 /kʰɔun1 //χu1tʰu1tʰu1y2r1kʰi
/pu1ljɛ1jaj1 ///χu1tʰu1tʰu1y2r1kʰijin1 /kʰɔu1tʰ
[49.2] /sjɛ1čʰɛ1pjɛkʰi //tʰaj1čʰy1 //χwɔ1ja1r1 /pu1ljɛ1jaj1

///y2r1kʰi /wɔ1pɔ1χtʰan //tʰjɛ1tjɛ1 /pɔ1lɔ1pa1

[45.3] /doloan /bulee

46.
[46.1] /qačikulugun /koun //qaidu ///nomolun /ekedeče
//toreksen /bulee
[46.2] /qačinnu /koun //noyagitai /neretai /bulee
///noyamšik /aburitu /tula
[46.3] /noyakin /oboqtan /boluba ///qačiuin /koun
//barulatai /neretu /bulee
[46.4] /yeke /beetu //ideene //baru /bulee ///barulas
/oboqtan /boluba
[46.5] /qačulain /koun //ideene //baruq /tula ///yeke
/barula //učugan /barula
[46.6] /nereilčiu ///barulas /oboqtan //bolqaǰiu ///erdemtu
//barula
[46.7] /todoen /barula //teriuten /barulas //tede /boluba
//qarantaiin /kout
[46.8] /budaan //qutqulaqu ///eki /teriu //ugeun /tula
///budaat /oboqtan
[46.9] /tede /boluba ///qačiunnu /koun //adarkitai /neretu
//bulee
[46.10] /aqa /deu /ǰaura //adaluqči /tula ///adargin
/oboqtan /bolba
[46.11] /način /baaturun /kout /uruutai //mangqutai
/neretan /bulee ///uruut
[46.12] /mangqut /oboqtan //tede /boluba ///način
/baaturun //alin //emedeče /toleksen
[46.13] /šiǰuutai //doqolatai /nereten /bulee

47.
[47.1] /qaiduin /kout //baišingqordošin //čarahailingqu
///čauǰinortegai //qurban
[47.2] /bulee ///baišingqordoqšinu /koun //tunbinaiseǰen
/bulee ///čalahailingquin
[47.3] /koun //senggunbilge //ambahaitan /taiičiut
/oboqtan //boluba //čalahailingquin
[47.4] /berigen //emedeče ///toreksen //besutai /neretu
/bulee ///besut /oboqtan
[47.5] /tede /boluba ///čauǰinortegaiin /kout //oronar
//qongqotan
[47.6] /arula //sonit //qabturqas //geniges /oboqtan //tede
/boluba

48.
[48.1] /tunbinaiseǰennu /koun //qabul /qahan
//semsečule //qoyar /bulee //semsečulein
[48.2] /koun //bulteču /baatur /bulee ///qabul /qahannu
/kout //doloan /bulee
[48.3] /angqa /yeke /inu //okinbarqaq //bartanbaatur
//hututumunggur
[48.4] /qutula /qahan //qulan //qadaan //todo//enočigin
///ede /doloan /bulee

49.
[49.1] /okinbarqaqun /koun //qututuyurki /bulee
///qututuyurkiin /kout
[49.2] /sečebeki //taiču //qoyar /bulee ///yurki /oboqtan
//tede /boluba
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50.
[50.1] /pa3r1tʰanpa3ɔtʰu1ryn1 /kʰɔu1tʰ
//maŋ1kjaj1tʰu1kʰijan //njɛ1kʰuntʰaj3dẓ //jɛ1sukaj
/pa3ɔtʰu1r1

[50.2] /ta1li1tʰaj1wɔ1tʰčʰi1kin //jaj1tjɛ1 /tɔ1r1pjɛn
/pu1ljɛ1jaj1 ///χu1tʰu1χtʰu1muŋku2ryn1 /kʰɔun1

[50.3] /pu1ri2 /pɔ1kʰwɔ /pu1ljɛ1jaj1 ///wɔ1nannu1

/tʰuntʰu2r1 //χu1limla1kʰujtu2r1 ///pjɛl1ku2tʰaj1jin1

[50.4] /mu2rɔ3 /χaŋχɔs1 //čʰačʰi1χsam1 /tʰjɛ1rjɛ1

/pu1ljɛ1jaj1

51.
[51.1] /xutʰu2la1 /χɔxannu1 /kʰɔu1tʰ //čwɛčʰi1 //ki1r1ma1u1

//ɔl1tʰan /xur1pan1 /pu1ljɛ1jaj1

[51.2] /χu1lanpa3ɔtʰu1lyn /kʰɔun1 //jɛ1kʰjɛčʰɛ1ljɛn1

//pu1ljɛ1jaj1 ///pa3taj1 /kʰiši1li2χ /χwɔ1ja1r1

[51.3] /ta1r1xantun1 /nɔjan //tʰjɛ1rjɛ1 /pu1ljɛ1jaj1

///χɔta1an //tʰɔ1tɔ1jɛn1 /χwɔ1ja1r1 //u1rɔ3χ /u1kjaj1un1

[51.4] /pu1ljɛ1jaj1

52.
[52.1] /χɔmu2χ /maŋ1χwɔ1li1 //χɔpu1l1 /χɔxan /mjɛtjɛn1

/ɔpa2 //χɔpu1l1 /χɔxannu1 /χwɔ1ji1na1 //χɔpu1l1 /χɔxannu1

[52.2] /u1kʰjɛpjɛr1 //tɔ1lɔ3an /kʰɔu1ti1jan //pɔ1jaj1tʰjɛ1ljɛ1

//sjaŋ1kun1pi1l1kʰjɛjin1 /kʰɔun1 /am1pa2xaj /χɔxan
[52.3] //χɔmu2χ /maŋ1χwɔ1li1 //mjɛtjɛn1 /ɔpa2

53.
[53.1] /pu5y3r1 /na1u3r1 //kʰwɔljɛn2 /na1u3r1 //χwɔ1ja1r1

/čau1ra1 ///u1r1ši1un1 /mu1rjɛn1njɛ1 /pu1kʰun
[53.2] /ɔji1ri2u1tʰ //pujrɔ3u1tʰ //tʰa1tʰa1r1 //ji1r1kjaj1njɛ1

//am1pa2xaj /χɔxan /wɔ1kʰin /wɔ1kʰ1čʰiw
[53.3] /wɔ1jaj1sun1 //wɔ1kʰini2jan //xytjɛ1čiw1 ///wɔ1tʰχu1

/pɔ1lyn //tʰa1tʰa1r1 //čy1jin1 /ji1r1gen1

[53.4] /am1pa2xaj /χɔxanni2 //pa2ri2čiw1 ///kʰitʰa1tun1

//ɔl1tʰan /χɔxanna1 /ɔčʰiw ///wɔ1tʰχujtu2r1

[53.5] /am1pa2xaj /χɔxan //pjɛsutʰaj1 /ku2un1

//pa2la1χɔčʰi1 //jaj1čʰi1ni2jaj1r1 /u2ku1ljɛ1čiw1 /ji1ljɛ1ryn1

[53.6] /χɔpu1l1 /χɔxannu1 //tɔ1lɔ3an /kʰɔu1tun1 //tun1ta1tu1

//χu1tʰu2la1ta1 /u2ku1ljɛ1run1 //xɔ2r1pan1 /kʰɔu1tun1

[53.7] /tɔ1tʰɔ1ra1 ///χɔta1antʰaj3dẓta1 /u2ku1ljɛ1 /kʰjɛjɛn1

//u2ku1ljɛ1čiw1 /ji1ljɛ1ryn1 ///xɔ2mu2χun1 /χɔxan
[53.8] /u1lɔ1sun1 /jaj1čen //pɔ1lɔ1čiw1 //wɔ1kʰipjɛn
/wɔ1jaj1sun1 //xytjɛ1kʰujpjɛn //na1ma1ɔr1

[53.9] /kʰjɛsjɛ1tʰkʰun //tʰa1tʰa1r1 /ji1r1kjaj1njɛ1

//pa3ri2χta1ɔ //pi1 /tʰa1pun /χu1rɔ3u1ti1jan
[53.10] /kʰimun1l1 //tʰa1mu2tʰa1la1 //xɔ2r1pan1

/χu1rɔ3u1ti1jan //xɔ2u1tʰtʰa1la1 //xɔ2čʰi1 /mi1nu1 //ɔpu1ran
[53.11] /sɔ1ri2//χun1 //kʰjɛjaj1čiw1 //ji1ljɛ1čy1u1

54.
[54.1] /tʰjɛ1rjɛ1 /čʰaχtu2r1 //jɛ1sukajpa3ɔtʰu1r1 //wɔ1nan
/mu1rjɛn1njɛ1 //ši3pɔw1u1lan //ja2pu3kʰujtu2r1

[54.2] /mjɛr1kʰitun1 //jɛ1kʰjɛčʰi1ljɛ1tu1 //wɔ1l1χu1nu1u1tʰ
//ji1r1kjaj1njɛ1čʰɛ1 //wɔ1kʰi /ɔčʰiw
[54.3] /jaj1u1s1kjaj1čiw1 //ɔji1suχu1ji3 //čɛwlɔ1χɔčiw1

//waŋ1kjaj1ji1čiw1 //u1čiajaj1su
[54.4] /waŋ1kjaj1 /či1su /pu1ši1tʰaj1 //wɔ1kʰi /χɔtʰu1

/u1čiačiw1 //kjaj1r1tʰu1ri2jan //χɔrin1 /xawun1l1čiw1

[54.5] /njɛ1kʰuntʰaj3dẓ /ɔχɔy1an //ta1ri2tʰaj1wɔ1tʰčʰi1kin
//tjɛ1u1pjɛn /u1tu1ri2tʰčʰiw //ji1rjɛ1čy1uj1

50.
[50.1] /bartanbaaturun /kout //manggetukiyan
//nekuntaidzi //yesugai /baatur
[50.2] /dalitaiotčigin //ede /dorben /bulee
///qutuqtumunggurun /koun
[50.3] /buri /boko /bulee ///onannu /tuntur
//qulimlakuidur ///belgutaiin
[50.4] /muru /qangqas //čačiqsam /tere /bulee

51.
[51.1] /hutula /qahannu /kout //ǰoči //girmau //altan
/hurban /bulee
[51.2] /qulanbaatulun /koun //yekečelen //bulee ///batai
/kišiliq /qoyar
[51.3] /darhandun /noyan //tere /bulee ///qadaan //todoen
/qoyar //uruq /ugeun
[51.4] /bulee

52.
[52.1] /qamuq /mangqoli //qabul /qahan /meden /aba
//qabul /qahannu /qoina //qabul /qahannu
[52.2] /ukeber //doloan /koudiyan //boetele
//sengkunbilkein /koun /ambahai /qahan
[52.3] //qamuq /mangqoli //meden /aba

53.
[53.1] /buyur /naur //kolen /naur //qoyar /ǰaura ///uršiun
/murenne /bukun
[53.2] /airiut //buiruut //tatar //irgene //ambahai /qahan
/okin /okčiu
[53.3] /oesun //okiniyan //hudeǰiu ///otqu /bolun //tatar
//ǰuin /irgen
[53.4] /ambahai /qahanni //bariǰiu ///kitadun //altan
/qahanna /ačiu ///otquidur
[53.5] /ambahai /qahan //besutai /guun //balaqači
//ečinier /uguleǰiu /ilerun
[53.6] /qabul /qahannu //doloan /koudun //dundadu
//qutulada /ugulerun //harban /koudun
[53.7] /dotora ///qadaantaidzida /ugule /keen //uguleǰiu
/ilerun ///hamuqun /qahan
[53.8] /ulusun /eǰen //boluǰiu //okiben /oesun
//hudekuiben //namaar
[53.9] /kesetkun //tatar /irgene //bariqdaa //bi /tabun
/quruudiyan
[53.10] /kimul //tamutala //harban /quruudiyan //hauttala
//hači /minu //aburan
[53.11] /sori//qun //keeǰiu //ileǰuu

54.
[54.1] /tere /čaqdur //yesugaibaatur //onan /murenne
//šibauulan //yabukuidur
[54.2] /merkidun //yekečiledu //olqunuut //irgeneče //oki
/ačiu
[54.3] /eusgeǰiu //aisuqui //ǰeuluqaǰiu //onggeiǰiu
//uǰeesu
[54.4] /ongge /ǰisu /bušitai //oki /qatu /uǰeǰiu //gerturiyan
//qarin /hauulǰiu
[54.5] /nekuntaidzi /aqayuan //daritaiotčigin //deuben
/uduritčiu //ireǰuui
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55.
[55.1] /ku2r1kʰujlɔ1jaj1 //čʰi1ljɛ1tu1 /ɔy1čiw1 ///ku2r1tun1

/χu1pi1tʰu2 //ɔčy1u1

[55.2] /χu1pi1y1an //χu1ja1 /ji1nu1 //tjɛ1ljɛ1tʰčʰiw
///χu1pu1ri2 /nam1pa2li1s1 //pu1//rɔ3χujlɔ1ɔ
[55.3] /χwɔ1ji1na1čʰa /ji1nu1 //χu1r1pa2u1la1

//u1ta1ɔla1l1tu1pa1 ///čʰi1ljɛ1tu1 /χwɔ1ši1un1

[55.4] /χu1čʰi1li1s1 //χɔri2čiw1 ///tʰjɛ1r1gen1tu1ri2jan
//ji1rjɛ1kʰujlɔ1jaj1

[55.5] /tʰjɛn1tjɛ1 /xɔ3jaj1lynu1čin //u2ku1ljɛ1run1

///tʰjɛ1tjɛ1 /χu1r1pan1 //χɔra1ni2 //u1χɔpa2u1 /čʰi1

[55.6] /čʰi1raj /čʰi1rajɔčʰa //pu1sutʰ /puj ///ɔmin1tʰu2r1

/čʰi1nu1 //ku2r1kʰuj
[55.7] /čʰi1lajtʰan /puj //ɔmin1 /jaj1ljɛ1 /čʰi1nu1 //pɔ1jaj1su
///ɔnl1či1kjaj1 //tʰu4tʰun /wɔ1kʰitʰ
[55.8] /χɔra1u1 /tʰu4tʰun //χɔtʰu1tʰ /puj //ɔmin1 /jaj1ljɛ1

/čʰi1nu1 /pɔ1jaj1su ///wɔ1kʰi /χɔtʰu1 /wɔ1lɔ1

[55.9] ji1 /čia //čʰi1 //pu1su /njɛ1rjɛ1tʰjɛ1ji3 //xɔ3jaj1lyn
/tʰa1kʰi //njɛ1rjɛ1ji1tu1jiw1 /čia //čʰi1 /ɔmi2ni2jan
[55.10] /xwɔ1lɔ3χ /xunu1r1 /mi1nu1 //xunu1s1čʰiw //ja2pu3

/kʰjɛjɛn1 ///čʰamčʰapan1 /mu2l1tʰu1l1čiw1

[55.11] /mɔ1rin2 /tjɛ1jaj1rjɛ1čʰɛ1 //na1rɔ3ji1tʰčʰiw
//ɔpkʰujlɔ1ɔ //χu1r1pa2u1la1 //χwɔ1ši1un1

[55.12] /χu1čʰi1l1tu1čiw1 //ku2r1čʰiw //aj1suχu1lɔ1ɔ
//čʰi1ljɛ1tu1 /xur1tun1 ///χu1pi1jin1

[55.13] /χu1ja1 /ji1nu1 //tjɛ1ljɛ1tʰčʰiw ///čy1χu1s1

/tu1tʰa1ɔčiw1 //wɔ1nan /mu1rjɛn1

[55.14] /wɔ1jaj1tjɛ1 //tu1tʰa1ɔpa1

56.
[56.1] /χu1r1pa2u1la1 //χwɔ1ji1na1čʰa //njɛ1kʰjɛčiw1

///tɔ1lɔ3an /χu1pu1ri2 //ta1pa2tʰa1la1

[56.2] /χu1l1tjɛ1čiw1 ///χɔri2čiw1 /ji1rjɛ1čiw1

///xɔ3jaj1lynu1či1ni2 //jɛ1sukajpa3ɔtʰu1r1

[56.3] /tjɛ1l1pjɛkjaj1tjɛ1čʰɛ1 //kʰwɔtʰɔ1l1čiw1

///njɛ1kʰuntʰaj3dẓ //ɔχɔ /ji1nu1 ///u1tu1ri2tʰčʰiw
[56.4] /ta1li1tʰaj1wɔ1tʰčʰi1kin //tjɛ1u1 /ji1nu1 //kʰili1ku2

/tjɛ1r1kjaj1čʰɛ1čiw1 //ɔji1sukʰujtu2r1

[56.5] /xɔ3jaj1lynu1čin //u2ku1ljɛ1run1 //ɔχɔ /mi1nu1

//čʰi1ljɛ1tu1 //kʰəj1 /wɔ1jaj1tjɛ1 //kʰjɛku2li1jan
[56.6] /kʰjɛji1sumu2sjɛ1r1 ///kʰjɛjaj1r1 /χɔčara1

///kʰjɛjaj1li1pjɛn //wɔ1lɔ3sumu2sjɛ1r1

[56.7] /pu1li1ji1 //jaj1tɔ1jaj1 //kʰjɛr1 /jaj1ljɛ1 ///χwɔ1ja1r1

/ši1pu1l1kjaj1ri2jan ///ni1kʰantʰjɛ1

[56.8] /ɔrɔ3 /tjɛ1jaj1rjɛ1jan //wɔ1wɔ1r1čʰiw ///ni1kʰantʰjɛ1

//jaj1pu1r1an //tjɛ1jaj1rjɛ1 /wɔ1wɔ1r1čʰiw
[56.9] //ni1kʰantʰjɛ1 //u1rɔ3χši1ta1 //ni1kʰantʰjɛ1

//χwɔ1ji1na1χši1ta1 ///kʰjɛr1 /jaj1ljɛ1 /kʰičiw1

[56.10] /wɔ1tu1muj //kʰjɛjaj1tʰ //wɔ1nan /mu1rjɛn1ni2

//tʰɔ1l1kʰis1tʰa1la1 //xwaj /čy1pu1r1 /taw2u1ri2s1tʰa1la1

[56.11] /jɛ1kʰjɛ /taw2u1pa2r1 //uj3ji1la1čiw1

///ɔji1sukʰujtu2r1 //ta1ri2tʰaj1wɔ1čʰi1kin
[56.12] /tjɛ1r1kjaj1čʰɛ1čiw1 //ja2pu3čiw1 //u2ku1ljɛ1lun
//tʰjɛ1pjɛri2ku2 /čʰi1nu1 ///ta1pa2ɔl1 /wɔ1lɔn
[56.13] /ta1pa2pa1 //uj3ji1la1//ta1χu1 //čʰi1nu1 ///u1sutʰ
/wɔ1lɔn //kʰjɛtʰu1l1pa1

[56.14] /χɔji1la1ɔsu //χɔla2ji1čiw1 ///u1lu2 /u1čiaku2

//čʰi1ma1ji1 ///χɔji1pa2su
[56.15] /χɔu1lɔ1χɔ //ji1nu1 //u1lu2 /wɔ1lɔ1χu1 //čʰi1 /sim
/pɔ1li1 //kʰjɛjaj1čiw1 //ji1tʰxɔ2pa1

[56.16] /xɔ3jaj1lynu1či1ni2 //jɛ1sukaj //tʰjɛ1tʰuj
/kjaj1r1tu1ri2jan //ɔčʰi1ra1pa1

55.
[55.1] /gurkuilue //čiledu /ayuǰiu ///gurdun /qubitu //aǰuu
[55.2] /qubiyuan //quya /inu //deletčiu ///quburi
/nambalis //bu//ruquilua
[55.3] /qoinača /inu //qurbaula //udaalalduba ///čiledu
/qošiun
[55.4] /qučilis //qariǰiu ///tergenduriyan //irekuilue
[55.5] /tende /haelunuǰin //ugulerun ///tede /qurban
//qarani //uqabau /či
[55.6] /čirai /čirayoča //busut /bui ///amintur /činu
//gurkui
[55.7] /čilaitan /bui //amin /ele /činu //boesu ///olǰige
//tutun /okit
[55.8] /qarau /tutun //qatut /bui //amin /ele /činu /boesu
///oki /qatu /olu
[55.9] i /ǰe //či //busu /neretei //haelun /taki //nereiduyu
/ǰe //či /aminiyan
[55.10] /holoq /hunur /minu //hunusčiu //yabu /keen
///čamčaban /multulǰiu
[55.11] /morin /deereče //naruitčiu //abkuilua //qurbaula
//qošiun
[55.12] /qučilduǰiu //gurčiu //aisuqulua //čiledu /hurdun
///qubiin
[55.13] /quya /inu //deletčiu ///ǰuqus /dutaaǰiu //onan
/muren
[55.14] /oede //dutaaba

56.
[56.1] /qurbaula //qoinača //nekeǰiu ///doloan /quburi
//dabatala
[56.2] /quldeǰiu ///qariǰiu /ireǰiu ///haelunuǰini
//yesugaibaatur
[56.3] /delbegedeče //kotolǰiu ///nekuntaidzi //aqa /inu
///uduritčiu
[56.4] /dalitaiotčigin //deu /inu //kiligu /dergečeǰiu
//aisukuidur
[56.5] /haelunuǰin //ugulerun //aqa /minu //čiledu //kei
/oede //keguliyan
[56.6] /keisumuser ///keer /qaǰara ///keeliben
//olosumuser
[56.7] /bulii //edoe //ker /ele ///qoyar /šibulgeriyan
///nikante
[56.8] /aru /deereyan //oorčiu ///nikante //eburan //deere
/oorčiu
[56.9] //nikante //uruqšida //nikante //qoinaqšida ///ker
/ele /kiǰiu
[56.10] /odumui //keet //onan /murenni //tolkistala //hoi
/ǰubur /dauuristala
[56.11] /yeke /dauubar //uiilaǰiu ///aisukuidur
//daritaiočigin
[56.12] /dergečeǰiu //yabuǰiu //ugulelun //teberigu /činu
///dabaal /olon
[56.13] /dababa //uiila//daqu //činu ///usut /olon
//ketulba
[56.14] /qailaasu //qalaiǰiu ///ulu /uǰegu //čimai
///qaibasu
[56.15] /qauluqa //inu //ulu /oluqu //či /sem /boli //keeǰiu
//ithaba
[56.16] /haelunuǰini //yesugai //tetui /gerduriyan
//ačiraba
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[56.17] /xɔ3jaj1lynu1či1ni2 //jɛ1sukajjin1 //ɔpčʰi1la1χsam1

//jɔsun1 /tʰjɛ1ji1mu3

57.
[57.1] /am1pa2xaj /χɔxannu1 //χɔta1an //χu1tʰu2la1

//χwɔ1ja1ri2 /njɛ1rjɛ1ji1tʰčʰiw //ji1ljɛ1kʰ1sjɛ1jaj1r1

[57.2] /xɔ2mu2χ /maŋ1xwɔ1 //tʰaj2ji1čʰi1u1tʰ ///wɔ1nannu1

/xwɔ1r1xwɔ1na1χ /čy1pu1r1 //χu1ra1čiw1

[57.3] /χu1tʰu2la1ji3 //χɔxan /pɔ1l1χɔpa1 ///maŋ1χwɔ1lyn
/či1r1χɔlaŋ //tjɛ1sjɛn //χu1rimlan
[57.4] /či1r1χɔχu1 /pu1ljɛ1jaj1 ///χu1tʰu2la1ji3 /χɔ
/jaj1r1ku2jaj1tʰ ///xwɔ1r1xwɔ1na1χun1

[57.5] /saχla1xɔ2r1 //mɔ3tun1 /xwɔ1r1čʰin1

//xɔ2pi1r1xɔ2tʰa1 //xɔ2u1lɔ1χɔ ///jaj1pu1tu1kʰ1tʰjɛ1

/wɔ1l1kʰjɛkʰ1

[57.6] /pɔ1lɔ1tʰa1la1 //tjɛ1psjɛ1pa1

58.
[58.1] /χu1tʰu2la1 /χɔxan //pɔ1lɔ1ɔtʰ ///χɔta1antʰaj3dẓ
//χwɔ1ja1r1 /tʰa1tʰa1r1

[58.2] /ji1r1gen1tʰu2r1 //mɔ3ri2la1pa1 ///tʰa1tʰa1ryn1

//kʰwɔtʰɔn1pa2ra1χɔ //čali1pu1xwa
[58.3] /χwɔ1ja1r1tʰu2r1 //χɔr1pan1 /xur1pan1tʰa1

//χɔtʰxutu1čiw1 ///am1pa2xaj /χɔxannu1

[58.4] /wɔ1sɥɛl1 /wɔ1sɥɛn1 //kʰisanl1 /kʰisan //ja1ta1pa1

59.
[59.1] /tʰjɛn1tjɛ1 /jɛ1sukajpa3ɔtʰu1r1 //tʰa1tʰa1ryn1

//tʰjɛ1mu2činu1kjaj1 //χwɔ1ri2pu1xwa /tʰjɛ1ri2u1tʰjɛn1

[59.2] /tʰa1tʰa1ri2 /taw1u1li1čiw1 //ji1rjɛ1ɔsu ///tʰjɛn1tjɛ1

/xɔ3jaj1lynu1čin //kʰjɛjaj1li1tʰaj1

[59.3] /pu1ryn1 //wɔ1nannu1 /tjɛ1li1un1pɔ1l1ta1χɔ
//pu1kʰujtu2r1 //čɛwp /tʰjɛn1tjɛ1 /čʰiŋ1ki1s1 /χɔxan
[59.4] /tʰɔ1rjɛ1čy1uj1 //tʰɔ1rjɛ1kʰujtu2r1 //pa2ra1un1

/χɔr1//tʰu1ri2jan ///ši1ɔjin1 /tʰjɛ1tʰuj
[59.5] /nɔtun1 /χɔtʰxun1 //tʰɔ1rjɛ1čy1uj1 ///tʰa1tʰa1ryn1

//tʰjɛ1mu2činu1kjaj1ji3 //ɔčʰi1ra1χsam1tu2r1

[59.6] /tʰɔ1ljɛ1pa1 /kʰjɛjɛn1 ///tʰjɛ1mu2čin /njɛ1rjɛ1

//wɔ1kʰ1kʰuj /tʰjɛ1ji1mu3

60.
[60.1] /jɛ1sukajpa3ɔtʰu1ryn1 //xɔ3jaj1lynu1či1njɛ1čʰɛ1

///tʰjɛ1mu2čin //χɔsar1 //χɔčʰi1un1

[60.2] /tʰjɛ1mu2kjaj1 //jaj1tjɛ1 /tɔ1r1pjɛn /kʰɔu1tʰ
/tʰɔ1rjɛ1pa1 //tʰjɛ1mu2lyn /njɛ1rjɛ1tʰaj1 //ni1kʰan /wɔ1kʰin
[60.3] /tʰɔ1rjɛ1pi2 //tʰjɛ1mu2činni2 //jɛ1sun1 /na1sutʰu1

//pu1kʰujtu2r1 ///čwɛčʰi1χɔsar1

[60.4] /tɔ1lɔ3an /na1sutʰu1 /pu1ljɛ1jaj1 ///χɔčʰi1un1jaj1l1čʰi1

//tʰa1pun /na1sutʰu1 //pu1ljɛ1jaj1

[60.5] /tʰjɛ1mu2kjaj1wɔ1tʰčʰi1kin //χu1nan /pu1ljɛ1jaj1

///tʰjɛ1mu2lyn /wɔ1ljɛ1kjaj1tʰaj1 //pu1ljɛ1jaj1

61.
[61.1] /jɛ1sukajpa3ɔtʰu1r1 //tʰjɛ1mu2činni2 //jɛ1sun1

/na1sutʰu1 //pu1kʰujtu2r1 ///xɔ3jaj1lyn
[61.2] /jaj1kʰjɛjin1 //tʰɔ1r1ku2tʰ //wɔ1l1χu1nu1u1tʰ
//ji1r1gen1tʰu3r1 ///na1χɔčʰy1na1ra1čʰa
[61.3] /ji1nu1 /wɔ1kʰi /χu1y1su /kʰjɛjɛn1 ///tʰjɛ1mu2činni2

/ɔpu1ɔtʰ //jɔr1čʰi1pa1

[61.4] /wɔ1tʰkʰujtu2r1 ///čʰɛ1kʰ1čʰɛ2r1 ///čʰi1χu1r1ku2

//xwɔ1ja1lyn /čau1ra1 ///uŋki1ra1taj1

[61.5] /təjsjɛ1čʰɛn1ni2 //čɛwl1χɔpa2

[56.17] /haelunuǰini //yesugaiin //abčilaqsam //yosun
/teimu

57.
[57.1] /ambahai /qahannu //qadaan //qutula //qoyari
/nereitčiu //ilekseer
[57.2] /hamuq /mangho //taiičiut ///onannu /horhonaq
/ǰubur //quraǰiu
[57.3] /qutulai //qahan /bolqaba ///mangqolun /ǰirqalang
//desen //qurimlan
[57.4] /ǰirqaqu /bulee ///qutulai /qa /erguet
///horhonaqun
[57.5] /saqlahar //modun /horčin //habirhata //hauluqa
///ebudukte /olkek
[57.6] /bolutala //debseba

58.
[58.1] /qutula /qahan //boluat ///qadaantaidzi //qoyar
/tatar
[58.2] /irgentur //morilaba ///tatarun //kotonbaraqa
//ǰalibuhua
[58.3] /qoyartur //qarban /hurbanta //qathuduǰiu
///ambahai /qahannu
[58.4] /osol /oson //kisal /kisan //yadaba

59.
[59.1] /tende /yesugaibaatur //tatarun //temuǰinuge
//qoribuhua /teriuten
[59.2] /tatari /dauuliǰiu //ireasu ///tende /haelunuǰin
//keelitai
[59.3] /burun //onannu /deliunboldaqa //bukuidur //ǰeub
/tende /činggis /qahan
[59.4] /toreǰuui //torekuidur //baraun /qar//turiyan
///šiain /tetui
[59.5] /nodun /qathun //toreǰuui ///tatarun //temuǰinugei
//ačiraqsamdur
[59.6] /toleba /keen ///temuǰin /nere //okkui /teimu

60.
[60.1] /yesugaibaaturun //haelunuǰineče ///temuǰin
//qasar //qačiun
[60.2] /temuge //ede /dorben /kout /toreba //temulun
/neretai //nikan /okin
[60.3] /torebi //temuǰinni //yesun /nasutu //bukuidur
///ǰočiqasar
[60.4] /doloan /nasutu /bulee ///qačiunelči //tabun
/nasutu //bulee
[60.5] /temugeotčigin //qunan /bulee ///temulun
/olegetai //bulee

61.
[61.1] /yesugaibaatur //temuǰinni //yesun /nasutu
//bukuidur ///haelun
[61.2] /ekein //torgut //olqunuut //irgentur
///naqačunarača
[61.3] /inu /oki /quyusu /keen ///temuǰinni /abuat
//yorčiba
[61.4] /otkuidur ///čekčer ///čiqurgu //hoyalun /ǰaura
///unggiratai
[61.5] /deiseǰenni //ǰolqaba
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62.
[62.1] /təjsjɛ1čʰɛn1 //u2ku1ljɛ1run1 ///jɛ1sukaj /χu1ta1

//kʰjɛn2tʰu3r1 /čɛwri2čiw1 //ɔji1sula1ɔ
[62.2] /kʰjɛjaj1čy1u1 ///jɛ1sukajpa3ɔtʰu1r1 /u2ku1ljɛ1run1

//jaj1njɛ1 /kʰɔu1nu1 //mi1nu1

[62.3] /na1χɔčʰy1na1r1 //wɔ1l1χu1nu1u1tʰ //ji1r1gen1tʰu3r1

//wɔ1kʰi /χu1y1su /kʰjɛjɛn1

[62.4] /ɔji1sulɔ1ɔ ///kʰjɛjaj1čy1u1 ///təjsjɛ1čʰɛn1

/u2ku1ljɛ1run1 //jaj1njɛ1 /kʰɔun1

[62.5] /čʰi1nu1 /ni1tun1//tʰu1ri2jan //χɔl1tʰu1

///ni1u1r1tʰu1ri2jan //kjaj1rjɛ1tʰu1 //kʰɔun1 /puj

63.
[63.1] /jɛ1sukaj /χu1ta1 //pi1 //jaj1njɛ1 /sɥɛni1 //čew1u1tun1

//čew1u1tu1ljɛ1pa1 /pi1 //čʰaxan /šiŋχwɔ1r1

[63.2] /na1ran //sara1 //χwɔ1ja1ri2 //ɔtʰxun1 //ni1s1čiw1

//ji1rjɛ1čiw1 //χɔr1 /tjɛ1jaj1rjɛ1 //mi1nu1 /tʰu1u1pa2

[63.3] /jaj1njɛ1 //čew1u1tun1ni2jan //ku2u1njɛ1

/u2ku1ljɛ1ryn1 //na1ran /sara1ji3 ///χɔra1čiw1 /u1čiakʰ1tjɛn1

[63.4] /pu1ljɛ1jaj1 ///jaj1tɔ1jaj1 /jaj1njɛ1 //šiŋχwɔ1r1

/ɔtʰχu1čiw1 //ɔpčʰi1ra1čiw1

[63.5] /χɔr1tʰu2r1 //mi1nu1 /tʰu1u1pa1 ///čʰaxan /pɔw2u1pa1

/jampa2r1 //jaj1ljɛ1 /saji1 //u1čia
[63.6] u1lɔ1mu2 //kʰjɛjaj1čiw1 ///jɛ1sukaj /χu1ta1 ///jaj1njɛ1

/čew1u1tun1 //mi1nu1 //čʰi1ma1ji3

[63.7] /jaj1ljɛ1 //kʰɔu1pjɛjɛn1 ///u1tu1ri2tʰčʰiw /ji1rjɛ1ku2jɛ2

//u1čiakʰ1sjɛn //ɔčy1u1

[63.8] /čew1u1tun1 //sajin1 //čew1u1tu1ljɛ1pa1 ///ja1un1

/čew1u1tun1 /ɔχu1 ///tʰa1 //kʰija1tʰ
[63.9] /ji1r1kjaj1nu1 //sul1tjɛ1r1 //ji1rjɛ1čiw1 //čaɔxɔ2χsam1

/ɔčy1u1

64.
[64.1] /pa2 //uŋki1ra1tʰ /ji1r1gen1 //jaj1r1tʰjɛ1 /u1tu1rjɛ1čʰɛ1

///čiajaj1jin1 /či1sun1 /wɔ1kʰinu1 /waŋ1kjaj1tʰjɛn1

[64.2] //u1lɔ1s1 /u1lu2 //tʰjɛ1mjɛčʰɛ2tʰ //χɔčʰar1 //χwɔ1ɔ
//wɔ1kʰiti1 ///χɔxan
[64.3] /pɔ1lɔ1χsana1 //tʰa1nu1 ///χɔsaχ /tʰjɛ1r1gen1tʰu2r1

//u1nu1un1l1čiw1 ///χɔra1

[64.4] /pu1u1ra1 //kʰɔl1kjaj1čiw1 ///χɔtʰa1ra1un1l1čiw1

//wɔ1tʰčʰiw ///χɔtʰun /sau1rin1tʰu2r1

[64.5] /χamtʰu1 /sau1lɔ1mu3 ///pa2 /u1lɔ1s1 /ji1r1gen1

/u1lu2 //tʰjɛ1mjɛčʰɛ2tʰ
[64.6] /pa2 /waŋ1kjaj1 /saji1tʰ //wɔ1kʰiti1jan
//wɔ1s1kjaj1čiw1 ///ɔnl1či1kjaj1tʰaj1 //tʰjɛ1r1gen1tʰu2r1

[64.7] /u1nu1un1l1čiw1 ///wɔ1ljɛ1 /pu1u1ra1

//kʰɔl1kjaj1čiw1 //jaj1u1s1kjaj1čiw1 /wɔ1tʰčʰiw ///un1tu1r1

[64.8] /sau1rin1tʰu2r1 //wɔ1rjɛ1jaj1ljɛ1 /jaj1tʰjɛ1tʰ
//saun1l1kʰuj ///pa2 /jaj1r1tʰjɛ1njɛ1čʰɛ1 /uŋki1ra1tʰ
[64.9] /ji1r1gen1 ///χɔtʰun /xɔ2l1χɔtʰan //wɔ1kʰitʰ
/wɔ1čʰi1l1tʰjɛn1 ///čiajaj1jin1 /či1sun1 /wɔ1kʰinu1

[64.10] /waŋ1kjaj1pjɛr1 //pu1ljɛ1jaj1 //pa2

65.
[65.1] /nu1un1 /kʰɔu1tʰ //ma1nu1 /nuntʰu1χ /χɔra1jiw1

///wɔ1kʰin /kʰɔun1 /ma1nu1 /waŋ1kjaj1 /u1čiakʰ1tjɛ1jiw1

[65.2] /jɛ1sukaj /χu1ta1 //kjaj1r1tʰu2r1 /mi1nu1 /wɔ1tu1ja1

///wɔ1kʰin /mi1nu1 /u1čʰy1u1gen1 /pujjiw1

[65.3] /χu1ta1 /u1čiatʰu1kaj //kʰjɛjaj1čiw1 ///təjsjɛ1čʰɛn1

/kjaj1r1tʰu1ri2jan //u1tu1li1tʰčʰiw
[65.4] /pɔw2un1l1pa1

62.
[62.1] /deiseǰen //ugulerun ///yesugai /quda //kentur
/ǰeuriǰiu //aisulaa
[62.2] /keeǰuu ///yesugaibaatur /ugulerun //ene /kounu
//minu
[62.3] /naqačunar //olqunuut //irgentur //oki /quyusu
/keen
[62.4] /aisulua ///keeǰuu ///deiseǰen /ugulerun //ene
/koun
[62.5] /činu /nidun//turiyan //qaltu ///niurturiyan //geretu
//koun /bui

63.
[63.1] /yesugai /quda //bi //ene /soni //ǰeuudun
//ǰeuuduleba /bi //čahan /šingqor
[63.2] /naran //sara //qoyari //athun //nisǰiu //ireǰiu //qar
/deere //minu /tuuba
[63.3] /ene //ǰeuudunniyan //guune /ugulerun //naran
/sarai ///qaraǰiu /uǰekden
[63.4] /bulee ///edoe /ene //šingqor /atquǰiu //abčiraǰiu
[63.5] /qartur //minu /tuuba ///čahan /bauuba /yambar
//ele /sai //uǰe
[63.6] ulumu //keeǰiu ///yesugai /quda ///ene /ǰeuudun
//minu //čimai
[63.7] /ele //koubeen ///uduritčiu /ireguye //uǰeksen
//aǰuu
[63.8] /ǰeuudun //sain //ǰeuuduleba ///yaun /ǰeuudun /aqu
///ta //kiyat
[63.9] /irgenu //sulder //ireǰiu //ǰaahaqsam /aǰuu

64.
[64.1] /ba //unggirat /irgen //erte /udureče ///ǰeein /ǰisun
/okinu /onggeten
[64.2] //ulus /ulu //temečet //qačar //qoa //okidi ///qahan
[64.3] /boluqsana //tanu ///qasaq /tergentur //unuulǰiu
///qara
[64.4] /buura //kolgeǰiu ///qataraulǰiu //otčiu ///qatun
/saurintur
[64.5] /qamtu /saulumu ///ba /ulus /irgen /ulu //temečet
[64.6] /ba /ongge /sait //okidiyan //osgeǰiu ///olǰigetai
//tergentur
[64.7] /unuulǰiu ///ole /buura //kolgeǰiu //eusgeǰiu /otčiu
///undur
[64.8] /saurintur //oreele /etet //saulkui ///ba /erteneče
/unggirat
[64.9] /irgen ///qatun /halqatan //okit /očilten ///ǰeein
/ǰisun /okinu
[64.10] /onggeber //bulee //ba

65.
[65.1] /nuun /kout //manu /nuntuq /qarayu ///okin /koun
/manu /ongge /uǰekdeyu
[65.2] /yesugai /quda //gertur /minu /oduya ///okin
/minu /učuugen /buiyu
[65.3] /quda /uǰetugai //keeǰiu ///deiseǰen /gerturiyan
//udulitčiu
[65.4] /bauulba
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66.
[66.1] /wɔ1kʰi /ji1nu1 /u1čiapjɛsu ///ni1u1r1tʰu1ri2jan
//kjaj1rjɛ1tʰaj1 ///ni1tun1tʰu1ri2jan /χɔl1tʰaj1

[66.2] /wɔ1kʰini2 /u1čiačiw1 ///wɔ1jin1tʰu1ri2jan
//wɔ1rɔ1un1l1pa1 ///tʰjɛ1mu2činnjɛ1čʰɛ1 /ni1kʰan /na1sun1

[66.3] /jɛ1kʰjɛ /xɔ2r1pan1tʰaj1 //ɔčy1u1 ///pɔ1r1tʰjɛ1

/njɛ1rjɛ1tʰaj1 ///sɥɛni1 /xwɔ1nɔčiw1 //ma1na1xɔ2ši4

[66.4] /wɔ1kʰi /ji1nu1 //χu1y1pa2su ///təjsjɛ1čʰɛn1

//u2ku1ljɛ1run1 //wɔ1lɔntʰawu1 //χu1y1un1l1čiw1

[66.5] /wɔ1kʰ1pjɛsu //tjɛ1jaj1či1ljɛ1kʰ1tjɛ1ku2

///čʰwɛ1jɛn1tʰawu1 //χu1y1un1l1čiw1 //wɔ1kʰ1pjɛsu
[66.6] /tɔ1ram1či1la1χta1χu1 ///wɔ1kʰin /ku2un1nu1

//čaja1an //tʰɔ1rjɛ1kʰ1sjɛn ///jaj1u4tʰjɛn2

[66.7] tʰu2r1 /wɔ1tʰɔ1l1ku2 /u1kaj ///wɔ1kʰini2jan /pjɛ
/wɔ1kʰ1su ///kʰɔu1ni2jan /pjɛ
[66.8] /ku2ri2kjaj1tʰtʰjɛ1 ///tʰa1l1pi1čiw1 /wɔ1 //kʰjɛjaj1pa1

///čia /pɔ1lɔ1l1čʰačiw1

[66.9] /jɛ1sukajpa3ɔtʰu1r1 /u2ku1ljɛ1run1 ///kʰɔu1pjɛn
/ku2ljɛ1kjaj1tʰjɛ1 /tʰa1l1pi1su ///kʰɔu1 /mi1nu1

[66.10] /nɔxajja1čʰa //šwawčʰimtʰawu1 //pu1ljɛ1jaj1

///χu1ta1 /kʰɔu1 /mi1nu1 /nɔxajja1čʰa //pu1 /sɔ1čʰi1un1

[66.11] /kʰjɛjaj1tʰ ///kʰwɔtʰɔn2l1 /mɔ1ri3ni2jan //pjɛl1kjaj1

/wɔ1kʰ1čʰiw ///tʰjɛ1mu2činni2 /ku2rjɛ1kjaj1tʰtʰjɛ1

[66.12] /tʰa1l1pi1čiw1 /wɔ1tʰčʰiw

67.
[67.1] /jɛ1sukajpa3ɔtʰu1r1 ///čau1ra1 //čʰɛ1kʰ1čʰɛ1ryn1

//ši1ra1kʰjɛjaj1rjɛ1 ///tʰa1tʰa1r1 /ji1r1gen1

[67.2] /xulimlan //pu1kʰujtu2r1 //čɛwlɔ1xɔ2čiw1

///un2ta1s1čʰiw //xulimtʰu2r1 /ɔnu1 /pɔw2u1l1pa1

[67.3] /tʰjɛ1tjɛ1 /tʰa1tʰa1r1 /tʰa1nin /ɔčy1u1 ///jɛ1sukaj
/kʰijan //ji1rjɛ1aj1 /kʰjɛjaj1tʰ //u1ri2ta1nu1

[67.4] /taw2u1li1χta1χsam1 //kʰjɛkjaj1supjɛn //tu1ra1tʰčʰiw
///wɔ1ji1sula1tun1 //χu1či1r1čiw1

[67.5] /χwɔ1rɔ1 //χwɔ1li1čiw1 //wɔ1kʰ1čʰi1uj1 ///čau1ra1

/mawuj2 /wɔ1tʰčʰiw ///χu1r1pan1 /χwɔ1nɔχ
[67.6] /ja2pu3čiw1 ///kjaj1r1tʰu1ri2jan //ku2rɔ3jaj1tʰ
///mawuj2 /pɔ1l1čiw1

68.
[68.1] /jɛ1sukajpa3ɔtʰu1r1 //u2ku1ljɛ1run1 ///tɔ1tʰɔ1ra1

/mi1nu1 /mawuj2 /puj ///tjɛ1r1kjaj1tjɛ1

[68.2] /kʰjɛn2 /puj //kʰjɛjaj1čiw1 ///χwaŋ2χwɔ1tʰa1taj1

//čʰara1χɔ //jaj1pu1kjaj1nu1 /kʰɔun1 //muŋli3kʰ1

[68.3] /wɔ1čʰi1ra1 /puj //kʰjɛjaj1su ///u1ri2čiw1

/ji1rjɛ1un1čiw1 /u2ku1ljɛ1run1 ///čʰaχɔ /mi1nu1

[68.4] /muŋli3kʰ1 ///kʰɔu1tʰ /u1čʰy1kjaj1tʰu1 /pu1ljɛ1jaj1

///pi1 /kʰɔu1pjɛn /tʰjɛ1mu2či1ni2

[68.5] /ku2ri2kjaj1tʰtʰjɛ1 //tʰa1l1pi1čiw1 //ji1rjɛ1ryn1

///čau1ra1 //tʰa1tʰa1r1 //ji1r1kjaj1njɛ1 //wɔ1ji1sula1χ
[68.6] ta1ɔ //pi1 ///tɔ1tʰɔ1ra1 /mi1nu1 //mawuj2 /pujjiw1

///u1čʰy1kjaj1tʰ //χwɔ1šwawlɔ1χsatʰ
[68.7] /tjɛ1u1njɛ1ri2jan //pjɛl1pi1sun1 //pjɛr1kjaj1ni2jan
///ɔsara1χu1ji3 //čʰi1 /mjɛtjɛ1

[68.8] /kʰɔu1 /mi1nu1 //tʰjɛ1mu2či1ni2 //wɔ1tʰɔ1r1kʰan
/wɔ1tʰčʰiw //ɔpčʰiw /ji1rjɛ1 ///čʰaχɔ /mi1nu1 //muŋli3kʰ1

[68.9] /kʰjɛjaj1tʰ //nɔkʰ1čʰi1pa1

66.
[66.1] /oki /inu /uǰebesu ///niurturiyan //geretai
///nidunturiyan /qaltai
[66.2] /okini /uǰeǰiu ///ointuriyan //oroulba
///temuǰinneče /nikan /nasun
[66.3] /yeke /harbantai //aǰuu ///borte /neretai ///soni
/honoǰiu //manahaši
[66.4] /oki /inu //quyubasu ///deiseǰen //ugulerun
//olontauu //quyuulǰiu
[66.5] /okbesu //deeǰilekdegu ///čoentauu //quyuulǰiu
//okbesu
[66.6] /doramǰilaqdaqu ///okin /guunnu //ǰayaan
//toreksen ///euden
[66.7] tur /otolgu /ugai ///okiniyan /be /oksu ///kouniyan
/be
[66.8] /gurigette ///talbiǰiu /o //keeba ///ǰe /bolulčaǰiu
[66.9] /yesugaibaatur /ugulerun ///kouben /gulegete
/talbisu ///kou /minu
[66.10] /nohaiyača //čočimtauu //bulee ///quda /kou
/minu /nohaiyača //bu /sočiun
[66.11] /keet ///kotol /moriniyan //belge /okčiu
///temuǰinni /guregette
[66.12] /talbiǰiu /otčiu

67.
[67.1] /yesugaibaatur ///ǰaura //čekčerun //širakeere
///tatar /irgen
[67.2] /hulimlan //bukuidur //ǰoluhaǰiu ///undasčiu
//hulimtur /anu /bauulba
[67.3] /tede /tatar /tanin /aǰuu ///yesugai /kiyan //ireai
/keet //uridanu
[67.4] /dauuliqdaqsam //kegesuben //duratčiu
///oisuladun //quǰirǰiu
[67.5] /qoro //qoliǰiu //okčiui ///ǰaura /mauui /otčiu
///qurban /qonoq
[67.6] /yabuǰiu ///gerturiyan //guruet ///mauui /bolǰiu

68.
[68.1] /yesugaibaatur //ugulerun ///dotora /minu /mauui
/bui ///dergede
[68.2] /ken /bui //keeǰiu ///qongqotatai //čaraqa
//ebugenu /koun //munglik
[68.3] /očira /bui //keesu ///uriǰiu /ireunǰiu /ugulerun
///čaqa /minu
[68.4] /munglik ///kout /učugetu /bulee ///bi /kouben
/temuǰini
[68.5] /gurigette //talbiǰiu //irerun ///ǰaura //tatar //irgene
//oisulaq
[68.6] daa //bi ///dotora /minu //mauui /buiyu ///učuget
//qočoluqsat
[68.7] /deuneriyan //belbisun //bergeniyan ///asaraqui
//či /mede
[68.8] /kou /minu //temuǰini //otorkan /otčiu //abčiu /ire
///čaqa /minu //munglik
[68.9] /keet //nokčiba


