
Forgotten Realms – Vlastní jména
aneb. Proč, kdy a jak překládat vlastní jména.

Opět něco málo slov úvodem

Na následujících stránkách se vám dostává jakési stručné vysvětlení toho, jak zacházet se jmény ze světa Forgotten Realms, která „nic neznamenají“, jak je přejímat a do jaké míry je počešťovat.
	Již tradičním problémem se stala otázka, zda jména nechávat v originále, či je foneticky přepisovat. Nad tímto se vedly nekonečné debaty a všichni sborně přehlíželi jednu docela drobnou maličkost – že není třeba držet se jednoho z těchto extrémů, ale že je i možné dojít ke kompromisu, nebo třeba jména upravovat dle svého básnického střeva.
	Nakonec i na tuhle myšlenku se přišlo a po kupodivu nijak bouřlivých diskusích byla schválena následující pravidla a doporučení, jak zacházet s jmény ze Zapomenutých říších. Tímto bych vás rád poprosil o následující: nejde jen o jakousi úvahu nad problémem, nýbrž přímo „oficiální“ součást překladového klíče. Proto se ve svých překladech prosím držte i následujícími pravidly.
	Pravidla pro úpravu jmen jsou uvedena podle oblastí, počínaje středem Vnitrozemí a konče jinými kontinenty, než je Faerûn. Doposud nebyly rozebrány všechny oblasti úplně dopodrobna, jednoduše proto, že se na ně v překladech zatím v podrobné podobě nenarazilo. Ale pokud vy budete překládat právě takovou knihu, nebojte se vytvořit vlastní postupy, které pak mohou být zakomponovány do tohoto klíče. Tak například: Pro Zakharu je jenom pár stručných pravidel, protože zatím nebyly rozebírány do detailů. Pokud však budete překládat příručku pro tento kontinent, možná budete chtít blíže se věnovat určitým oblastem. Inu, poslužte si.
	A opět platí – uvedené údaje jsou považovány za „oficiální“ vodítka k českým překladům. Chcete-li připojit nějaká vlastní pravidla, zasílejte je prosím na markus@czechdnd.cz, případně – což doporučuji – je předhoďte k prodiskutování na RPG fóru: forum.czechdnd.cz

Děkuji,
	Jiří „Markus“ Petrů.

Kameny úrazu

Hlavním důvodem, proč jména do češtiny přepisovat a nenechat je v původní podobě, jsou určité hlásky a skupiny hlásek, které v češtině působí nepřirozeným dojmem. Ty nejzávaznější se teď pokusím nějak sepsat.
		
Ženská jména se nesmí plést s mužskými
	Samohlásky se na konci slova v mužském či středním rodě většinou vypouští (elfský bůh Rilliphane – Rilliphan)
	Ženská jména se snažte zakončit samohláskou.
	A se na konci slova v ženském rodě mění na E (Sembia – Sembie)
	Tato pravidla platí vždy a všude, i v případech, kdy se jména jinak vůbec nemění (např. elfská jména…)
Samostatná písmena
	C	(podle výslovnosti v originále jsem měnil na K nebo nechával C)
	Q	(měnil jsem na KV, někdy ale možno nechat Q)
	W	(měnil jsem na V, někdy ale možno nechat W)
	Y před samohláskou nebo po ní	(měnil jsem na J)
	I nebo Y na začátku slova		(měnil jsem na J)
Zdvojené hlásky 
Souhlásky se zkracují na jednu hlásku (MM – M)
	Samohlásky se zkracují nebo mění podle výslovnosti. (Lepší je nepoužívat dlouhé hlásky; Ildool – Ildol nebo Ildul, nikoliv Ildůl)
Zákeřné skupiny samohlásek
	AE 	(měnil jsem na A)
	OE 	(měnil jsem na E)
	(U severských jmen je možné místo E dát dvě tečky nad předchozí písmeno. OE – Ö. UE – Ü., atd.  Jen si nemyslete,  
	takhle to funguje i ve skutečném světě.)
Zákeřné skupiny souhlásek
	CH 	(podle výslovnosti v originále jsem měnil na K nebo výjimečně Č. Případně jsem nechával CH.)
	GH a KH (v prvním případě skoro vždy, ve celkem velmi často měněno na CH)	
	PH 	(měnil jsem na F). 
	SH 	(měnil jsem na S. Háčky lepší nepoužívat, působí divně)
	TH	(měnil jsem na T. Ale hodně často, především na konci slova, taky na R nebo L, protože to zní víc přirozeně. Např. Aldeth – Alder, nikoliv Aldet. Daragath – Daragal, nikoliv Daragat)	

+ některé další, které sice ne vždy, ale někdy ano, mohou působit rušivým dojmem a špatně se vyslovují. 

Asi jste si všimli, že často uvádím více způsobů řešení problému. Berte to tak, že údaje v závorkách jsou jenom takové návrhy. Ve všech případech vždy dejte přednost libozvučnosti, vyberte to řešení, které vám nejlépe zní. Není důležité, jak se s „kamenem úrazu“ vypořádáte, pokud se s ním tedy skutečně vypořádáte.


Přepis podle původu jména

No a protože kdyby se všechno nechalo jenom na překladatelově vůli, asi by nám z toho při více překladatelích vznikl pěkný chaos, bylo vytvořeno i několik „skupin“ pravidel. V každé z těchto skupin jsou vypsána konkrétní pravidla, která se k ní vztahují, a zmíněny konkrétní „kameny úrazu“, které je třeba odstranit. Stále platí, že je jméno možné přizpůsobit tomu, jak vám nejlépe zní. Vždyť pravidla jsou od toho, aby se porušovala. Přesto vás prosím, snažte se od nich vychylovat jen výjimečně a nijak zvlášť silně. 


Nelidská jména

Elfové
Všechno zůstává v originále.
Autoři naštěstí jakš takš berou elfštinu jako zvláštní a odlišný jazyk a jména tomu odpovídají:
Pozor: Stále platí pravidlo o rozlišování pohlaví. (již zmiňovaný Rilliphane –Rilliphan)

Půlelfové
Zkuste se zamyslet nad tím, zda-li jde o jméno elfského původu nebo o jméno lidského původu. Jde-li o elfské, řiďte se pravidly pro elfy, jde-li o lidské, řiďte se pravidly pro příslušnou oblast.

Trpaslíci
Takže jaký způsob by působil tím správným trpasličím, zemitým dojmem? Nakonec se přišlo na toto:
Převážně se řídí výše uvedenými pravidly pro fonetický přepis. Akorát:
		Zachovává se skupina TH, není-li na konci slova.
		Zachovává se W. 
		Nepoužívat háčky a čárky (kroužky taky ne)! To už tam radši frkněte stříšku (ô, û) ;o)
Půlčíci
Tak a tady naprosto zapomeňte na nějaká pravidla. Koukněte na jméno a snažte se ho upravit do nějaké podoby, co by opravdu zněla po půlčicku. Pouhý fonetický přepis nepřipadá v úvahu, tím byste zmařili celé kouzlo hobitích jmen. Používejte složeniny, zdrobněliny, veselá jména… cokoliv, jen ať to zní „správně“.
Nešetřete háčky a čárkami! Ba naopak, vesele je používejte.
Všechno musí znít hezky česky.
	Příklady:	Sheela Perryroyl		Šára Pomoštná
			Cyrrollalee		Čirola
			Arvoreen		Arvorín
			Brandobaris		Velebral 
Urogalan		Jurgalán

Gnómové
Držte se výše uvedených pravidel.
Tady není problém. Snad jenom doporučuji nechat Q a W nezměněné.

Skřetí rasy
Opět zapomeňte na pravidla. Koukněte na originál a snažte se ho upravit tak, aby zněl co nejvíce po skřetovsku. Hodně využívejte háčků, čárek. Obzvlášť šišlavé Š vypadá dobře. 
	Příklady:	Gruumsh	Grúmš
			Shargaaz	Šargáz
			Yurtrus		Jurtuš
			
Ostatní rasy
	Ani kdybych se rozkrájel, nedokážu sepsat všechny možné rasy, na které můžete narazit. Proto se při jejich překládání musíte spolehnout sami na sebe. Já jenom doporučuji následující:
	Zamyslete se nad tím, jakým dojmem má jméno působit a jak toho docílíte. Pak vám bude jasné, jak s ním zacházet. Inspiraci můžete najít ve všech těch příkladech, co se válí okolo.
Například takové poletuchy budou mít asi jména dobrácká, veselá. Proto by se s nimi mohlo zacházet podobně jako s půlčickými jmény.  Zřící budou mít divná, cizácká jména, která by se mohla nechat v originále. Džínové nejspíš budou mít jména v arabském stylu, což by se dalo přirovnat ke jménům ze Zakhary (viz. níže), atakdále, atakdále.
	Vytvoříte-li podrobná pravidla pro nějakou rasu, nebojte se je zaslat.
		

Lidská jména

No a tady nám teprve začíná zábava. Ani jména lidí totiž nelze hodit do jediného pytle. A zatímco u jiných ras bylo všechno téměř jednoznačné, tady jsem dlouho dumal, než jsem vymyslel následující vodítka. Tady se nám do toho začínají motat i úvahy o obecné řeči – kde se používá a kde ne. Logicky bychom totiž měli měnit jen jména v obecné (kterou nahrazujeme češtinou) a jména v cizích jazycích nechávat v původním znění. Typickou ukázkou by mohl být reálný svět: zatímco jména hlavních měst bývají počešťována (Londýn, Paříž, Řím), protože jsou tak často omílána, až se takřka stala součástí naší řeči, méně důležitá jména zůstávají v originále. A bývají to často i taková, u kterých si s výslovností nevíme rady. Třeba jména francouzská.
Takže tady jeto máte…

Faerûn – Vnitrozemí
Tato oblast byla zvolena jako za oblast, kde je obecná řeč mateřštinou, tudíž kde musíme jména počešťovat. Bylo by celkem přijatelné utvořit nějaká jednotná pravidla, ale protože právě ve Vnitrozemí se odehrává většina kampaní, pokusil jsem se trochu ozvláštnit jména v těch nejprofláknutějších oblastech, trochu je okořenit a odlišit od nevýrazné většiny.

Údolní země
	Překrásná, venkovská Údolí zaslouží trochu pozornosti. Jména by měla působit takovým vesnickým dojmem. Jak toho ale docílit? 
	Úplně nejjednodušší je představit si Údolí jako český venkov a jména upravit tak, jak by opravdu mohla na českém venkově znít (s přimhouřenýma… ehm… ušima). Z toho plyne, že některá jednoduchá můžete klidně nechat i v originální podobě (Jarik, Malyk, Randal) 
	Nešetřete háčky a čárkami! Ba naopak, vesele je používejte.
	Všechno musí znít hezky česky.
			Příklady:	Irreph Mulmar		Jírev Mulmerský
					Thaliach Mindogar	Teliáš Mindógr
					Gulmarin Reldecap	Gulmarín Ryldočep
					Cholandothripe		Cholandoným
	
Cormyr
	Už samotné „C“, vyslovované jako „K“, v názvu napovídá, že tady něco nehraje. Cormyr je vznešená země králů, šlechty, rytířů a čestných hrdinů. V  hlavě člověku vyvstávají obrazy středověké Anglie, Francie, dob křižáckých výprav a tak podobně. Pouhým fonetickým přepisem by se toto celé zbořilo, protože jména by byla nemastná, neslaná. V případě Cormyru je jenom ku prospěchu, když budou jména znít trochu jinak.
	A proto.

	Počešťují se jenom samohlásky, nikoliv souhlásky.	
	Snažte se vyhýbat háčkům a čárkám.

	Tohle zní trochu moc odborně, v praxi to ale působí tím správným dojmem, aniž by byly nějaké problémy s výslovností – protože číst „C“ jako „K“, „SH“ jako „Š“ a „PH“ jako „F“… na to jsme všichni zvyklí a sami to tak děláme. Problematické samohlásky odpadají, není čeho se bát.
			Příklady:	Thursk Dembarron	Thursk Dembarron
					Daramos Lauthyr	Daramos Lauthyr
					Bledryn	Scoril		Bledryn Scoril
					ale
					Baerlear		Barler
					Dreen			Dren
					Marliir			Marlir
		
Sembie
Sembie je zemí bohatých kupců, snobů, aristokratů v tom negativním slova smyslu a všeobecné zhýřelosti. Je to taky zároveň velký konkurent Cormyru a jeho skoro přesný opak. Sembijci si ve svých jménech potrpí na jakousi nabubřelost, kudrlinky a všemožná pozlátka. A jak toho dosáhnout?

	Počešťují se jenom souhlásky, nikoliv samohlásky.	
	Snažte se vyhýbat háčkům a čárkám.

Přesný opak Cormyru. Snad není třeba uvádět nějaké příklady. 

Hlubina
	Nakonec, což navrhnul tuším Lidožrout na čemž se všichni shodli, se z Hlubiny stane „metropole holandského typu“. Co to znamená? No jednoduše řečeno: mišmaš všech kultur, všech možných způsobů pojmenování.

	Hrajte si se jmény.

	Nenechte se ničím omezovat. Jednou bude jméno dokonale cizozemské, ondy zase dobrácky vesnické. Je možné potkat na ulici Thullaera Anghmara a vedle něj zahlédnout Krišpína Trumberu. Konkrétní rady vám asi těžko dám, spoléhejte na svou fantasii. Klidně si náhodně, hodem kostkou, volte některou ze zde zmíněných skupin – pro každé jméno zvlášť.
	
Zbytek Vnitrozemí – Měsíční moře, Vast, Dračí pobřeží, celé Západní Vnitrozemí
	Řídí se normálními pravidly pro počešťování. („kameny úrazu“)
	Snažte se omezovat háčky a čárky, v tohle prostředí by zněly nepřirozeně.

	Tady snad není třeba další diskuse. Nejen že už došly nápady, ale hlavně a především – na těchto zemích není nic mimořádného, nic, co by si žádalo odlišit je od „normálu“. A možná naopak – strohost a jednoduchost fonetického přepisu k těmhle zemím naprosto sedne. Koneckonců… jsou to divoké a nebezpečné země. Lidi si zde potrpí na jednoduchost a výstižnost, proč by se někdo zabýval nějakým zkrášlováním jmen? 

Faerûn – za Vnitrozemím
Jde o oblast, která je ve Velké pouti Říšemi označována jako „za Vnitrozemím“ ;o) Jednoduše řečeno, je to celý zbytek Faerûnu, když vyloučíme Údolní země, Měsíční moře, Vast, Dračí pobřeží, Západní Vnitrozemí a Hlubinu.
	Tato oblast byla určena jako oblast, kde obecná řeč není mateřštinou. Tohle jsem si nevycucal z prstu. Je logické, že obecnou se nemluví všude, a tohle je snad nejjednodušší a nejvýstižnější rozdělení. A dokonce i sami autoři sem tam utrousí zmínku o tom, že tyto země mají vlastní řeč.
	V praxi se tedy nepočešťuje. Přesto jsem ale udělal ústupky a některá jména zemí, těch největších měst a nejdůležitějších míst jsem upravil (Chodath – Chondal, Chessenta – Kesenta). Je to hlavně z praktického hlediska – tato jména jsou používána ještě celkem často a bylo by nešikovné nějak se s nimi potýkat. A mimoto, jak už jsem psal, přesně takhle to funguje v reálném světě. Ta nejdůležitější jména jsme si taky počeštili, zatímco ta méně nápadná zůstávají v originále. (Londýn x Winstonbury; Paříž x Fountainebleaux)
	Méně důležitá jména zůstávají tedy v originále. Protože ale všechna ta důležitá už jsou zahrnuta v překladovém klíči, nemusí si překladatel dělat žádné starosti s rozlišováním důležitosti a prostě se řídí pravidlem:

Všechno je v originále.
	
Tak a teď prosím trochu prostoru pro „výjimečné oblasti“:

Kalimšan
Kalimšan se, jak už je se samotného názvu patrné, trochu vymyká. Celá země má totiž atmosféru arabských zemí – džinové, pašové, sultáni, atakdále. 
Stručně řečeno – jména se foneticky přepisují. Blíže informaci viz pasáž o Zakhaře, pro kterou platí stejná pravidla.

Země Hordy, Kara-Tur, Zakhara
Co mají společného tyto tři kontinenty? Kupodivu je to celkem snadné. Foneticky se přepisují.
Ano, je to vážně tak, nedělám si z vás srandu.
Ono se totiž v případě těchto kontinentů nemůžeme ubránit srovnání s reálným světem. Země Hordy vystihují kočovné kmeny Mongolska a Číny, Kara-Tur je Japonsko i Čína a Zakhara symbolizuje blízký východ, nejvýrazněji asi Arábii. 
Čeština má jedno, doposud nezmíněné, pravidlo. Jména pocházející z řečí, které nepoužívají latinku, se do češtiny převádějí foneticky. Ono by bylo dost divné, kdybychom používali anglické výrazy, když jde vlastně taky jenom o fonetické přepisy. 
A když se nad tím zamyslíte, je to tak. Japonským ostrovům říkáme Honšú, Kjúšú, Šikoku (a ne Honschu, Kyushu, Schikoku, nebo jak by to bylo), z Mongolska k nám přitáhnul Čingischán (podobnost s Jamunem Chánem není náhodná – a na Yamuna Khahana zapomeňte) a blízký východ? Inu, koukněte do Bible („…Synové Šémovi: Élam a Ašúr, Arpakšád a Lúd a Aram…“.)
Do jaké míry čeština dodržuje pravidlo s latinkou a fonetickým přepisem, to nemá cenu rozebírat. Jasné ale je, že minimálně v našem případě by byl přepis namístě. 
Doufám, že alespoň tady se bez debat shodneme a že se nenajde nikdo, kdo by se snažil stát za názorem: „Necháme to v originále.“
Takže…

Snažte se o fonetický přepis (ale nikoliv podle výše zmíněných pravidel).

Přesná vodítka k tomu, jak přepisovat, vám bohužel nedám, zase tolik jsem se tím nezabýval. Mám jenom pár postřehů – prakticky se nepoužívá kroužek nad U, ale místo něj čárka. To je jeden. Další je, že anglický fonetický přepis je velmi matoucí a nedá se na něj spolehnout. Angličtina si hold všechno upravuje po své, stejně jako to děláme mi. Schválně jsem porovnával jména z anglické Bible a z té české – podobnost je zřejmá, ale nedá se říct, že bychom opisovali od Angličanů. Když nic jiného, tak háčků a čárek máme mnohem víc ;o))
Z mé strany tedy následující rady: Snažte se odprostit od angličtiny a přemýšlejte, jak to které jméno asi zní v originále. V porovnání s angličtinou asi budete přidávat hodně háčků a především čárek. Nepoužívejte anglické písmena, v češtině pro ně není místo (Q, W, Y místo J, dvouhlásky SH, CH místo Č, atd…).
Hledejte inspiraci.
	Se Zakharou je to snadné. Jak jsem psal, v Bibli je plno takových jmen.
U Zemí Hordy a Kara-Turu… no, zkuste kouknout na českou mapu světa. Není to žádná sláva, ale alespoň něco.

A hlavně: pokud někdo bude překládat příručku pro tyto země, apeluji na něj, aby si vytvořil nějaká konkrétní pravidla a těmi se nejen řídil, ale také mi je zaslal. Díky.


Maztika
Opět fonetický přepis, ale hodně krkolomný, s několika výjimkami.
Snažil jsem se vybavit si, jak se v češtině píší jména Inků. Napadá mě jenom… Tenochtytlán, Teotyhuacan (nebo Teotyhuakán? Nebo to úplně pletu?)
Každopádně pokud se chystáte překládat Maztiku, nejdřív nahlédněte do nějaké české knížky o Incích (pokud možno do nějaké seriózní, a ne do dětské encyklopedie z posledních let). Do té doby se s tím snad nemusíte trápit.
O výsledky vašeho pátrání se prosím opět podělte.


