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põhialused
Ehitusklotsid, liitmärgid, fraasid
Laused

人 inimene (ren2)
Tere, inimesed! Meie
esimene ehitusklots on
„inimene”. Traditsiooniliselt
kujutas see märk profiilis
inimest. Praegu näeb see
välja nagu kõndiv inimene.

亻inimene (ren2)
See kirjamärk on „inimese”
selline vorm, mida
kasutatakse komponendina
teatud liitmärkides (vt
selgitust lk 12). Seda
tuntakse kui 單人旁,
mis tõlkes tähendab „üksik
inimene radikaal”. Vaata
selle märgi näidisena
„gruppi/seltskonda”
leheküljel 29.
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inim en e ehitusklots

järgnema

rahvahulk

suur

mees

从 järgnema (cong2)
See kirjamärk koosneb
kahest „inimese”
ehitusklotsist. Üks astub
ees, teine kohe tema
kannul. See siin on
lihtsustatud kuju;
selle kirjamärgi
traditsiooniline kuju on 從.

众 rahvahulk
(zhong )
4

„Kaks on seltskond, kolm on
rahvahulk.” Kolm „inimese”
ehitusklotsi moodustavad
rahvahulga. See siin on
lihtsustatud kuju; selle
kirjamärgi traditsiooniline
kuju on 眾.

大 suur (da4)

夫 mees (fu1)

See kirjamärk kujutab
inimest, kes käed laialt välja
sirutab. Kujutle, et ta ütleb:
„See oli nii-ii suur.”

„Mees” on „suure” liitmärk,
kus märgi ülaossa on
tõmmatud veel üks
rõhtjoon, nagu laiad õlad.
See joon peab kujutama
juuksenõelu mehe pealaele
kuhjatud juuksekrunnis.

inim en e liitmärgid
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大人 täiskasvanu
(da4 ren2)

Pikkus ei näita küll alati
küpsust, kuid lihtsamalt
öeldes on täiskasvanu ju suur
inimene.
suur + inimene = täiskasvanu

大众 publik

(da4 zhong4)
Publik koosneb suurest
hulgast inimestest.
suur + rahvahulk = publik

suur

inimene

täiskasvanu

众人 rahvas

(zhong4 ren2)
Rahvas koosneb paljudest
erinevatest inimestest. See
fraas tähendab ka „kõik”.
rahvahulk + inimene = rahvas

夫人 emand
(fu1 ren2)

suur

Vana-Hiinas sai naisest
pärast abiellumist mehe
omand; temast sai ta
abikaasa inimene.
mees + inimene = emand

rahvahulk

publik

rahvahulk

inimene

rahvas

mees

inimene

emand
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inim en e fraasid

太 liiga (tai4)
See liitmärk koosneb
„suurest”, millele on juurde
joonistatud kriipsuke, mis
tähendab, et tegu on
millegi veel suuremaga.
Samuti tähendab see
„äärmiselt” või „ülemäära”.

太太 proua (tai4 tai4)
See on üks kummaline
fraas. Kaks korda liiga
tähendab „proua” või
„naine”. Mis sa arvad, kas
see fraas peegeldab
tegelikkust?
liiga + liiga = proua

liiga

太大liiga suur
(tai4 da4)

liiga

liiga

proua

Täiesti otsese tähendusega
fraas: kui miski on liiga suur,
siis on seda liiga palju.
liiga + suur = liiga suur

大夫 arst (dai4 fu)
Sellel fraasil on kaks
tähendust. Kui seda
hääldada „dai4 + fu”
neutraalsel ja leebel toonil,
tähendab see „arsti”. Kui
hääldada „da4 + fu”, siis
tähendab see „kõrgemat
ametnikku”. Mõlemad on
üsna arhailised.
suur + mees = arst

liiga

suur

liiga suur

suur

mees

arst

inim en e fraasid
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