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Rozwi!zanie zadania turnieju dru"ynowego

Chi!skie sylaby sk"adaj# si$ z trzech cz$%ci: nag"osu (pocz#tkowa spó"g"oska, której mo&e
brakowa', jak w przypadku 3B), wyg"osu (wszystkie nast$pne d(wi$ki) oraz tonu. Tony kanto!skie
mo&na przedstawi' jako po"#czenie dwóch niezale&nych jako%ci: wysoko%' (wysoki albo niski) i
kontur (wznosz#cy, równy albo opadaj#cy).
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(a) )eby zastosowa' transkrypcj$ fanqie w kanto!skim, nale&y wzi#' nag"os i wysoko%' tonu A
oraz wyg"os i kontur tonu B. Ale je&eli A (i X) maj# niski ton, nag"os X, je&eli ten jest
spó"g"osk# zwart#, ma by' zawsze przydechowy, je&eli B (i X) maj# ton wznosz#cy (13) albo
opadaj#cy (21), a nieprzydechowy, je&eli maj# ton równy (2).

(b) Prawdopodobnie nag"os by" brany z A, a wyg"os z B. Ale regu"a dla przydechowych i nie-
przydechowych spó"g"osek wygl#da dziwnie. By' mo&e nie nale&a"a ona do pocz#tkowego
systemu fanqie. Mo&liwe jest, &e ton by" brany z jednego z dwóch znaków. Wtedy musia" to
by' B, poniewa& wed"ug starej regu"y poprawnie czyta si$ tylko jedna transkrypcja.
A wi$c, pocz#tkowa prosta regu"a wygl#da"a w sposób nast$puj#cy: trzeba by"o wzi#' na-
g"os A i wyg"os oraz ton B. Teraz wed"ug tej regu"y mo&na przeczyta' tylko transkrypcj$ 11.

(c) Rozpatruj#c sylaby z sonornym nag"osem, widzimy, &e wszystkie maj# niski ton (13, 2 albo
21). Przypuszczaj#c, &e wszystkie d(wi$czne spó"g"oski spotka" ten sam los w kanto!skim,
mo&emy doj%' do wniosku, &e sylaby, które dzisiaj maj# niski ton, mia"y kiedy% d(wi$czny
nag"os. To zgadza si$ tak&e w przyk"adu z dialektu wu. Powiedziane w (d) potwierdza t$
ide$.
A wi$c, nag"osy nast$puj#cych znaków by"y d(wi$czne: 1X i 1A, 2X (=6B) i 2A, 3X i 3A,
3B (je&eli w ogóle mia" nag"os), 4X i 4A, 5X i 5A, 7B (=14A), 9X i 9A, 14X, 15X i 15A,
16B.
D(wi$czne zwarte zosta"y przydechowe, je&eli ton by" wznosz#cy albo opadaj#cy, i nieprzy-
dechowe, je&eli by" równy.

(d) Kontury tonów kanto!skich odpowiadaj# trzem tonom klasycznego j$zyka chi!skiego; wyso-
ko%' tonu jest nowo%ci#, która pojawi"a si$ wskutek rozwoju d(wi$cznych spó"g"osek.

Teraz mo&emy wyt"umaczy', dlaczego transkrypcje fanqie wymawiane s# w"a%nie w ten sposób po
kanto!sku. Znak X ma t$ sam# wysoko%' tonu, co A, bo otrzyma" nag"os od A, a wysoko%' tonu
w kanto!skim wyznaczana jest poprzez d(wi$czno%' nag"osu w klasycznym j$zyku chi!skim. Ale
je&eli nag"os by" d(wi$czn# zwart# spó"g"osk#, móg" on rozwin#' si$ na ró&ne sposoby w X i A,
poniewa& jego przydechowo%' zale&a"a od kontura tonu, który jest jednakowy w X i B, ale móg"
by' innym w A.

(e) W mandary!skim nag"osy i wyg"osy nie "#cz# si$ tak prosto jak jest to w przypadku kan-
to!skiego. Mo&emy zauwa&y', &e po x́ (ḱ, ḱh) zawsze mamy i albo y, gdy& po x (k, kh), s
(c, ch) i s

‘
(c
‘
, c

‘
h) nigdy nie spotykamy tych g"osek.

Wiemy ju&, &e nag"os wzi$to z A, a wyg"os z B. Kiedy pojawi"y si$ pokazane ograniczenia,
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• i wypad"o, y sta"o u po s
‘

(c
‘
, c

‘
h);

• x (k, kh) i s (c, ch) przesz"y w x́ (ḱ, ḱh) przed i albo y.

Tych samych regu" stosujemy, kiedy czytamy transkrypcje fanqie po mandary!sku. Jednak

• je&eli nag"os A jest x́ (ḱ, ḱh), a wyg"os B nie zaczyna si$ ani z i, ani z y, nie ma
mo&liwo%ci wyznaczy' nag"os X;

• je&eli nag"os B jest s
‘

(c
‘
, c

‘
h), a nag"os A nie jest jednym z tych d(wi$ków, nie ma

mo&liwo%ci wyznaczy' wyg"os X.

(f) Na podstawie tona sylaby kanto!skiej mo&na wyznaczy', czy nag"os by" d(wi$czny czy bez-
d(wi$czny w klasycznej chi!szczy(nie. Tony w mandary!skim rozwija"y si$ w sposób nast$-
puj#cy:

• wznosz#cy: 51, je&eli nag"os by" d(wi$czny, ale nie sonorny, w innym przypadku 214;
• równy: 51 (zawsze);
• opadaj#cy: 5, je&eli nag"os by" bezd(wi$czny, w innym przypadku 35.

Jak wida', kontur tutaj nie zosta" zachowany. D(wi$czne zwarte zosta"y przydechowe, je&eli
ton by" opadaj#cy, i nieprzydechowe, je&eli by" równy albo wznosz#cy.
Przy czytaniu transkrypcji fanqie po mandary!sku sprawy z tonami wygl#daj# nast$puj#co:

5, 35 214 (F, H!)51 (H+, L)51

5 5 214 214, 51 51
L35 35 214 214, 51 51

(F, H+)35 35 51 51 51
L214 35 214 214, 51 51

(F, H±)214 5 214 214, 51 51
L51 35 214 214, 51 51

H+51 5 214 214, 51 51
(F, H!)51 5, 35 214, 51 214, 51 51

Tutaj L oznacza spó"g"osk$ sonorn#, F szczelinow#, H! zwart# nieprzydechow#, a H+ przy-
dechow#. A wi$c w wi$kszo%ci przypadków nie mo&na jednoznacznie wyznaczy', jaki jest
ton X w mandary!skim na podstawie tonów A i B, chocia& w niektórych przypadkach to
jest mo&liwe.

(g) Sylaby z nag"osem sonornym i tonem 5, a tak&e z nieprzydechowym nag"osem i tonem 35 nie
powinny istnie' w mandary!skim (je&eli takie s#, to znaczy, &e regu"y mia"yby mie' wyj#tki).

(h) 46: 21, 47: 51, 48: 13, 49: 35, 50: 53, 51: 2.

(i) 52 thai53, 53 siu3, 54 loN2, 55 paai2.

(j) 56 sai51, 57 ḱian214, 58 s
‘
aN214, 59 phai214, 60 x́yan51, 61 ḱhyan214, 62 x́ia51, 63 xan51,

64 c
‘
ou51, 65 naN35, 66 sai5.


