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„Сваки суд од печене земље или порцулана стране израде“, како то са-
жето обавештавају енциклопедије и речници. Наводе се и синоними: кале-
ница, зд(ј)ела, тањур, чанак. Овим именом се дуго називао – и код нас – и 
сам порцулан (најфинија врста керамике, тзв. бело злато). Зашто?

Реч је посредством Турака стигла из перзијског у којем прид. чини зна-
чи кинески односно порцулан будући да је он првобитно и дуго времена сти-
зао искључиво из Кине, која се на перзијском зове Чин. 

А Кина је, како се зна, домовина порцулана (у употреби је и облик пор-
целан), чија се производња везује за династију Танг (618-906), да би касније 
био преузет, и усавршен, и у Јапану. 

Производи од кинеског порцулана стижу у Европу од XIII, а тек од XVII 
века почињу да га редовно увозе холандски трговци. Тај је порцулан био у 
Европи необично цењен и скуп. Први покушаји властите производње дати-
рају од самог почетка XVI века (венеција, Ферара, Фиренца – тзв. Меди-
чи порцулан). Будући да су Кинези чували начин производње порцулана у 
строгој тајности овим се покушајима добијала тек нека врста сурогата. Тек 
ће Немцу, апотекару и алхемичару Ј. Ф. Бетгеру (Boettger) из Дрездена, у 
сарадњи са физичарем, минералогом и математичарем Е. w. вон Чирнхаусе-
ном (Tschirnhaus), поћи за руком да открије тајну производње порцулана да 
би, већ 1710. године, била основана прва европска мануфактура у Мајсну 
(Meissen). Настају мануфактуре порцулана – већином као дворска предузећа 
– и у другим европским земљама. Порцулан на велика врата улази у моду у 
доба барока и рококоа, када се израђују све врсте посуђа, оплата за зидове и 
ситна пластика (фигуре и групе, пасторални и галантни мотиви). А појавом 
чаја, кафе и чоколаде стварају се и бројни нови облици посуђа; јавља се 
појам сервис као целине. 

Општа производња порцулана оживљава поткрај XIX века у свим глав-
ним мануфактурама, које задржавају традиционалне облике и украсе, при 
том се производња индустријализује. Тако порцулан постаје од луксузног 
материјала производом широке потрошње. 

У Османском царству под именом чини претежно се подразумевала 
домаћа керамика, с центром у Изнику (касније и у Кјутахји), која је у вели-
кој мери користила кинеско и перзијско искуство на подручју грнчарије. За 
потребе двора и високих достојанственика, међутим, у знатној мери увозио 
се и оригинални кинески порцулан, који се и данас може видети изложен 
у просторијама некадашње царске кухиње дворца Топкапи сараја у Истан-
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булу. По броју кинеских експоната (10 700) овај Музеј налази се на трећем 
месту у свету (иза пекиншког и дрезденског). 

Полазећи од османских односно турских речника чини значи кинески, 
кинески порцулан, порцулан уопште (шоља, тањир и сл), каљ; а данас: ке-
рамичка плочица (за облагање), фајанс, порцулан, од керамичких плочица, 
поплочан, порцулисан (чини соба – каљева пећ).

Османлије су, заиста, у великој мери користили керамичке плочице за 
декорисање не само сакралних (џамија, турбе) него и световних грађевина 
(у многим одајама царског харема, уз познати Чинили кешк-фајансни па-
виљон, на пример). Због прелепих керамичких плочица своје име добила је 
и чувена Плава џамија (насупрот Аја-Софији).

Иначе, османска керамика је данас међу најцењенијима у свету, наро-
чито она на зидним плочицама великих димензија с цветним украсима по 
угледу на кинеске узоре. А неке мале џамије, као Мехмед-паше Соколовића 
(1571) или Рустем-паше (око 1550) прави су музеји керамичких плочица. 

Нама је чинија (ја је уобичајени домаћи наставак који се додаје туђица-
ма) свакако стигла с турских простора. За њу зна и народна песма: „Спрема 
краљу од злата тепсију, а на њојзи дванаест чинија“. На Београдској тврђави 
нађени су уломци и кинеског порцулана (уз доста турске керамике, па и 
оне из Изника). Набрајајући софранско (стоно) суђе и посуђе за салдисање 
(сервирање) познати Босански кухар А. Лакишића помиње и „порцуланско 
суђе, које се назива чинија (велика и мала чинија)“, док ћаса или чорбалук 
означава зделу за житка јела и може бити од бакра, порцулана или земље. 
Сходно архивским вестима турски и други оријентални керамички произ-
води били су, у XVI и XVII веку, коришћени у старом Дубровнику. Ту се 
помињу и турске чиније од бакра. У војводини се под чинијом подразумева, 
на првом месту, „посуда за сервирање супе“ (супентоп, супшисла). Било их 
је, међутим, и од стакла и сребра и то разних величина, облика и намене. 
Понегде се под чинијом подразумевало и посуђе израђено од дрвета, уз оно 
од метала.

Као термин користи се и у археологији (неолитске /винчанске чиније). 
Постоје и облици чиниј(и)ца, чиниче. 
Керамичке плочице су, као и на западу, и код нас у знатној мери ко-

ришћене за облагање пећи (каљеви).
За саму Кину везан је и израз Чину-мачин, што значи врло далеко, 

предалеко, неки далеки крај, на крај света. У обичном говору, на пример, 
отишао је у Чину-Мачин (Кина и Монголија). Израз је књижевног порекла 
(из диванске поезије), и везан је (чини се) само за Босну и херцеговину.

Данас су Кинези наши суграђани, а већ одавно имамо и нове чиније – од 
пластике. Уз право обиље и оних, баш кинеских.


