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Abstrakt 

Cílem této diplomové práce je nastínit podobu tlumočnické profese a její vývoj během 

kolonizace Severní Ameriky se zaměřením na oblast dnešních Spojených států amerických 

a Kanady. Tato práce se zakládá na deskriptivní metodě a historiografickém bádání a 

navazuje na předchozí translatologicko-historické výzkumy. Práce se snaží odpovědět na 

otázky, jakého původu byli tlumočníci, při jakých příležitostech se tlumočilo, jaké byly 

pracovní jazyky, jakou roli a postavení ve společnosti tlumočníci měli, jak byla vnímána 

kvalita tlumočení a jak se profese tlumočníka lišila v anglofonních a frankofonních 

oblastech Severní Ameriky. Dále si práce klade za cíl představit nejvýznamnější osobnosti 

dějin tlumočení a jejich roli během kolonizace Severní Ameriky.  

Výsledkem práce je představení nejdůležitějších aspektů tlumočnické profese od prvních 

kontaktů mezi Evropany a původními obyvateli Severní Ameriky až po konec 19. století. 

 

Klíčová slova: dějiny tlumočení, tlumočník, kolonizace, Severní Amerika, původní 

obyvatelé Ameriky, mezikulturní komunikace, Velká Británie, Francie, USA, Kanada 

 

Abstract  

The aim of this diploma thesis is to outline the main characteristics of interpreting as a 

profession and its development during the colonization of North America with a focus on 

the territory of the present-day United States of America and Canada. The research uses 

descriptive method and it is based on previous research in the field of history of 

interpreting. Additionally, this thesis focuses on these topics: interpreters' background, 

interpreter-mediated settings, interpreters' working languages, interpreters' role and social 

position, the perception of quality in interpreting and the difference between the profession 

in the English and French-speaking colonies. Furthermore, this paper focuses on the most 

important figures of the history of interpreting and their role during the colonization of 

North America.  

The thesis presents the most important aspects of the interpreting profession from the first 

encounters between Europeans and Native Americans to the end of the 19th century. 

 

Key words: history of interpreting, interpreter, colonization, North America, Native 

Americans, intercultural communication, United Kingdom, France, USA, Canada 
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Úvod 

Postava tlumočníka patří neodmyslitelně k lidským dějinám. Tlumočníci existovali od 

prvních kontaktů mezi kulturami, které mluvily odlišnými jazyky. I přes dlouhou existenci 

této profese je oblast dějin tlumočení značně neprobádaná. To platí také pro dějiny 

tlumočení během kolonizace v oblasti dnešních Spojených států amerických a Kanady. 

Přestože jsou tlumočníci často klíčovými postavami vztahů mezi kolonisty a Indiány, 

nebyla jim v historiografii vždy věnována dostatečná pozornost, a jelikož je teorie 

tlumočení relativně nový obor, zatím nevzniklo mnoho tlumočnicko-historických prací, 

které by se zabývaly přímo tlumočením v dějinách USA a Kanady. V posledních 

desetiletích se situace mění; nejenže vznikají nové práce o dějinách tlumočníků napsané 

tlumočníky-historiky, ale také v historiografii se do popředí dostávají „obyčejní lidé“ 

různého původu a společenského postavení, kteří byli v minulosti historiky přehlíženi. 

Předkládaná práce se zabývá postavou tlumočníka během kolonizace území dnešních 

Spojených států amerických a Kanady se zaměřením na komunikaci mezi původními 

obyvateli Ameriky a Evropany. Záměrem práce je seznámit českého čtenáře s odbornou 

literaturou zabývající se tímto tématem a případně uvést primární prameny, ze kterých 

historikové a translatologové při svém výzkumu čerpali. Práce by tak měla doplnit řadu 

českých translatologických prací zabývajících se historií tlumočení. Cílem práce je také 

odpovědět na výzkumnou otázku Jak vypadala profese tlumočníka během kolonizace 

Severní Ameriky se zaměřením na oblast dnešních Spojených států amerických a Kanady? 

Práce se bude snažit nastínit vývoj tlumočení během kolonizace Severní Ameriky a 

představit významné osobnosti tlumočení. Dále je záměrem práce odpovědět na tyto 

výzkumné podotázky:  

➢ Jakého původu byli tlumočníci a jak získali své tlumočnické dovednosti? 

➢ Při jakých příležitostech se tlumočilo? 

➢ Jaké byly pracovní jazyky tlumočníků? 

➢ Jakou roli a společenské postavení tlumočníci měli? 

➢ Jak byla vnímána otázka kvality tlumočení? 

➢ Jak se lišilo tlumočení v anglofonních a frankofonních oblastech Severní Ameriky? 

Tato diplomová práce je prací teoretickou a zakládá se na deskriptivní metodě. Obsah 

práce spočívá v analýze textů věnujících se dějinám tlumočení v oblasti dnešních USA a 

Kanady a jejich následné syntéze. Vychází z podoby tlumočení zobrazené v pracích 

převážně americké a kanadské historiografie a translatologie z konce 20. a počátku 21. 
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století, které jsou psány z perspektivy revizionistické interpretace dějin a postkoloniálních 

studií.  

První kapitola práce se věnuje problematice dějin tlumočení obecně a dějin tlumočení 

v kontextu historiografie Severní Ameriky. Dále představuje teoretická translatologická 

východiska – pohled teorie tlumočení na témata, která lze aplikovat při studiu dějin 

tlumočení a nakonec metodologii práce. Druhá kapitola se věnuje vývoji tlumočení a 

významným tlumočníkům v období: 1. prvních setkávání a počátků indiánsko-evropských 

vztahů, 2. koloniální vlády Francie a Velké Británie a 3. od roku 1776 do konce 19. století. 

Třetí kapitola aplikuje teorii představenou v oddíle Translatologická východiska na dějiny 

tlumočení v Severní Americe a nabízí pohled na vývoj a odlišnost představených aspektů 

tlumočnické profese v průběhu dějin. Závěr práce shrnuje získané poznatky, odpovídá na 

výzkumné otázky a představuje náměty pro další bádání.  

 



8 

1 Uchopení problematiky  

Tlumočení je disciplína, která lidstvo doprovázela od počátku kontaktů mezi různými 

kulturami. Ačkoli byli tlumočníci vždy součástí historie, nebyla jim věnována velká 

pozornost. Na rozdíl od jiných profesí se profese tlumočníka ustanovila v relativně 

nedávné době a obor Interpreting Studies se začal rozvíjet až v druhé polovině 20. století. 

Historie tlumočení je relativně neprobádaná a výzkum v této oblasti je taktéž značně 

limitovaný.1 O tom, že se jedná o mladou oblast teorie tlumočení, svědčí i fakt, že první 

konference zaměřená na dějiny tlumočení se konala v roce 2014.2  

Hlavní problém dějin tlumočení spočívá v povaze této disciplíny. Tlumočení je zvláštní 

druh zprostředkované mezijazykové a mezikulturní komunikace při konkrétní 

komunikativní situaci.3 Podle teoretika tlumočení Otty Kadeho je tlumočení druh překladu, 

při kterém je výchozí text přednesen pouze jednou a text v cílovém jazyce je vytvořený 

pod časovým tlakem. Komunikativní situace tedy probíhá „teď a tady“.4 Kromě výjimek 

(např. tlumočení ze znakového jazyka nebo tlumočení z listu) je základem tlumočení 

mluvená verbální komunikace. Na rozdíl od psaného textu (a tedy i překladu) je mluvená 

řeč pomíjivá a v minulosti ji nebylo možno přesně zaznamenat. Navíc je historické bádání 

z velké části založeno na zkoumání písemných pramenů a pro některá období písemné 

prameny neexistují nebo existuje pouze velmi omezené množství pramenů relevantních pro 

studium dějin tlumočení.5 Badatelé tak musí využívat sekundární prameny – úřední 

záznamy, záznamy ze soudních procesů, kroniky či jiná literární díla, dopisy, deníky nebo 

obrazové prameny. Je ale třeba mít na paměti, že písemné prameny nám neposkytují 

komplexní pohled na věc. Mnoho aspektů daných událostí, osobností či dějin obecně 

nebylo písaři či kronikáři zaznamenáno, což velkou měrou platí také pro dějiny tlumočení.6 

Písemné prameny napsané samotnými tlumočníky jsou cennými zdroji informací o jejich 

 
1 Baigorri Jalón, Jesús. “Perspectives on the History of Interpretation: Research Proposals.” Charting the 

Future of Translation History, Bastin, Georges L. a Bandia, Paul F.  (eds.), University of Ottawa Press, 

Ottawa, 2006, s. 101. JSTOR, www.jstor.org/stable/j.ctt1ckpfkh.9 [cit. 2020-05-05].   

2 Takeda, Kayoko a Baigorri Jalón, Jesús (eds.). New insights in the history of interpreting. Amsterdam: John 

Benjamins Publishing Company, 2016, s. VII. 

3 Čeňková, Ivana. Úvod do teorie tlumočení. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008, s. 6. 

4 Pöchhacker, Franz. Introducing Interpreting Studies. London: Routledge, 2004, s. 10. 

5 Baigorri Jalón 2006: 102. 

6 Bowen, Margareta, Bowen, David, Kaufmann, Francine a Kurz, Ingrid. „Interpreters and the Making of 

History.“ Delisle, Jean a Woodsworth, Judith (eds). Translators through history. Amsterdam: John 

Benjamins Publishing Company, 2012, s. 245. 

 

http://www.jstor.org/stable/j.ctt1ckpfkh.9
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životě, mnoho tlumočníků v minulosti ale bylo negramotných. Tlumočníkem se v dějinách 

mohl stát člověk jakéhokoli postavení. Často pocházeli z řad otroků, válečných zajatců 

nebo osob nacházejících se na pomezí kultur mimo většinovou společnost. V tom také 

spočívá další komplikace translatologovy / historikovy práce. Mnoho tlumočníků bylo 

v minulosti neviditelných kvůli svému pohlaví, etnickému původu nebo společenskému 

postavení.7 Historici tlumočení se tak musí smířit s tím, že na některé otázky nebudou moci 

nikdy nalézt odpověď. 

Neexistuje publikace, která by zpracovávala celé dějiny tlumočení. V posledních 

desetiletích vyšlo mnoho odborných článků či monografií zabývajících se určitým 

obdobím dějin tlumočení. Nejlépe jsou zmapovány dějiny tlumočení 20. století a milníky 

tlumočnické profese, k jejichž probádání nejvíce přispěl tlumočník a historik Jesús 

Baigorri Jalón. Mezi další translatology / historiky se řadí Ingrid Kurz8, David a Margareta 

Bowenovi, Kayoko Takeda, Garry Mullender nebo Julio-César Santoyo. Ačkoli Baigorri 

tvrdí, že o historii tlumočení se budou zajímat spíše tlumočníci než historici9, při psaní 

práce jsme čerpali z publikací, které byly napsány jak translatology, tak historiky. Co se 

týče tlumočení v Novém světě, zabývají se jím např. translatologové jako Icíar Alonso 

Araguás nebo Jean Delisle, který napsal několik prací o dějinách tlumočení v Kanadě 

(včetně nejnovější monografie Interprètes au pays du castor10). Mezi historiky, kteří 

zkoumají mezikulturní komunikaci v dějinách dnešní Kanady a USA (a z jejichž publikací 

čerpáme), patří Ruth Roland, Yasuhide Kawashima, Nancy Hagedorn, Frances Karttunen, 

James Axtell, Alden T. Vaughan či J. F. Fausz. V českém prostředí se dějinami tlumočení 

částečně zabývají publikace editované Petrou Vavroušovou Sedm tváří translatologie11 a 

Překlad a tlumočení jako most mezi kulturami12. Dále bylo obhájeno několik diplomových 

prací, které se věnují dějinám tlumočení13 nebo dějinám tlumočení a překladu v Latinské 

Americe14. 

 
7 Ruiz Rosendo, L. a Persaud, C. „Interpreting in conflict zones throughout history.“ Linguistica 

Antverpiensia, New Series: Themes in Translation Studies, 15, 2016, s. 2. Online: https://lans-

tts.uantwerpen.be/index.php/LANS-TTS/article/view/428 [cit. 2020-07-05]. 

8 Vzhledem ke složitosti některých ženských příjmení cizího původu jsme se rozhodli je nepřechylovat.  

9 Baigorri Jalón 2006: 103. 

10 Delisle, Jean. Interprètes au pays du castor. Québec: Les Presses de l'Université Laval, 2019. 

11 Vavroušová P. (ed.). Sedm tváří translatologie. Praha: Univerzita Karlova, 2013.  

12 Vavroušová P. (ed.). Překlad a tlumočení jako most mezi kulturami. Praha: Univerzita Karlova, 2015. 

13 Např. Šindelářová, M. Orální historie tlumočení v Československu před rokem 1989 [Diplomová práce]. 

Praha, Ústav translatologie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2015.; Ševčíková, Hana. Dějiny 

tlumočení [Závěrečná práce, Evropský kurz konferenčního tlumočení (EMCI)]. Praha, Ústav translatologie, 

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016.; Getta, Jelizaveta. Tlumočení mezi německými kolonialisty a 

https://lans-tts.uantwerpen.be/index.php/LANS-TTS/article/view/428
https://lans-tts.uantwerpen.be/index.php/LANS-TTS/article/view/428
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Rozdílnost autorů odborné literatury dokazuje, že dějiny tlumočení jsou interdisciplinárním 

oborem, ve kterém se využívají metody a poznatky nejen z translatologie a historie, ale 

také lingvistiky, kulturní antropologie, etnologie či diplomacie. Tlumočení jako 

zprostředkovaná komunikace neprobíhá ve vakuu. Pro badatele v oblasti dějin tlumočení je 

tak důležité orientovat se v historickém a kulturním kontextu zkoumané oblasti a 

spolupracovat s badateli z příbuzných oborů. 

 

1.1 Tlumočníci během kolonizace Severní Ameriky v kontextu dějin 

tlumočení 

Pomíjivost mluveného slova, neviditelnost a nedůležitost tlumočníka mohou pro výzkum 

dějin tlumočení znamenat značnou komplikaci. V dějinách Ameriky existuje ještě jeden 

problém – písemné prameny většinou nabízí pouze evropský pohled, který může být 

etnocentrický15 nebo ovlivněný neznalostí a nepochopením indiánských kultur.16 Evropský 

pohled na původní obyvatelstvo během kolonizace Ameriky osciloval mezi názorem, že 

Indián je dobrý a nevinný divoch a názorem, podle kterého byli Indiáni kanibalové žijící 

v područí ďábla.17  

Profese tlumočníka na území dnešních USA a Kanady byla velmi rozmanitá. Tlumočník 

byl často zároveň průvodce, posel, diplomat, zvěd či misionář – tzv. mezikulturní 

zprostředkovatel (cultural broker). Proto se odborné práce většinou nezabývají pouze 

tlumočením, ale spíše indiánsko-evropskými vztahy a mezikulturní komunikací obecně. 

Mezi další termíny důležité v dějinách tlumočení v Americe se řadí výraz setkání 

(encounter), které nahradilo výrazy jako objevení a dobytí a pro pozdější dějiny fenomén 

tzv. hranice (frontier) – místa střetávání a míšení indiánské a evropské kultury. 

 
místním obyvatelstvem v Namibii během období, kdy byla německou kolonií [Diplomová práce]. Praha, Ústav 

translatologie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2019. 

14 Např. Pastyříková, Helena. Komunikace mezi Španěly a Indiány během dobývání Ameriky [Diplomová 

práce]. Praha, Středisko ibero-amerických studií, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2019. nebo 

Cimflová, Martina. Role překladatelů a tlumočníků při dobývání Latinské Ameriky [Diplomová práce]. Praha, 

Ústav translatologie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2018. 

15 Etnocentrismus: tendence poznávat, hodnotit a interpretovat všechny životní jevy z perspektivy kultury 

vlastního společenství, která je ta jediná správná. (Sociologická encyklopedie. Etnocentrismus. Online: 

https://encyklopedie.soc.cas.cz/w/Etnocentrismus [cit. 2020-07-05]).  

16 Washburn, Wilcomb a Trigger, Bruce. “Native Peoples in Euro-American Historiography.” Trigger, Bruce 

a Washburn, Wilcomb (eds.). The Cambridge History of the Native Peoples of the Americas, vol. 1. 

Cambridge: Cambridge University Press, 1996, s. 61. 

17 Washburn, Trigger: 64. 

https://encyklopedie.soc.cas.cz/w/Etnocentrismus
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Problematické může být pojmenování indián / Indián, které je v dnešní době v Americe 

považováno za politicky nekorektní. V USA se používá termín Native Americans a 

v Kanadě First Nations18, do češtiny lze tyto termíny přeložit jako původní / domorodé 

obyvatelstvo. V češtině výraz indián nemá takové negativní konotace jako v angličtině či 

španělštině a v odborné literatuře se standardně používá. V naší práci jsme se rozhodli 

používat pojmenování Indián s velkým počátečním písmenem jakožto geografické 

označení původních obyvatel19 v kontrastu se souhrnným výrazem Evropan pro kolonisty, 

a to především ze stylistických důvodů – výraz původní obyvatel by v textu působil značně 

krkolomně. Pokud je to možné, vždy se snažíme danou etnickou skupinu blíže 

specifikovat, ačkoli otázka adekvátního pojmenování jednotlivých etnik je taktéž sporná. 

Česká jména indiánských etnik jsme čerpali ze seznamu vypracovaného Danielou 

Zounkovou.20 

1.2 Translatologická východiska 

Teoretici tlumočení se zabývají mnoha otázkami, z nichž některé lze využít při analýze 

podoby tlumočení v minulosti. V naší práci se zabýváme následujícími tématy: 

1.2.1 Typy tlumočení, pracovní jazyky a bilingvismus 

Teorie tlumočení dělí tlumočení na dva hlavní typy – simultánní a konsekutivní. Jelikož se 

počátky kabinového simultánního tlumočení datují až do 20. století, v naší práci se jím 

zabývat nebudeme. Simultánní tlumočení existovalo i před vznikem tlumočnické techniky 

v podobě simultánního tlumočení šeptem (tzv. šušotáž). Co se týče konsekutivního 

tlumočení, může být jednosměrné či bilaterální (tlumočí se jak do mateřského, tak do 

aktivního cizího jazyka). Zároveň se během konsekutivního tlumočení může tlumočník 

plně spoléhat na svou paměť nebo využívat tlumočnický zápis.  

Dalším typem tlumočení je tzv. pilotáž neboli dvoustupňový převod. Pilotáž je 

tlumočnická situace, při které se do cílového jazyka tlumočí pomocí jiného jazyka a může 

být využívána jak při simultánním, tak při konsekutivním tlumočení. Ačkoli konsekutivní 

 
18 Misencik, Paul R. George Washington and the Half-King Chief Tanacharison: An Alliance That Began the 

French and Indian War. McFarland & Company, Inc., 2014, s. 4. 

19 Podle Pravidel českého pravopisu z r. 1993 se výraz indián píše s malým písmenem, protože se jedná o 

„příslušníka antropologické skupiny“, v mnoha historických pracích se ale používá verze Indián jakožto 

„obyvatel Západních Indií“. Viz Křížová, Markéta. „Původní obyvatelé USA: snahy o řešení „indiánské 

otázky." Jana Kohnová, Barbora Holubová (eds.), Demokracie versus identity, Praha: Vydavatelství 

Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, 2017, s. 1. 

20 Daniela Zounková: Přehled českých názvů indiánských kmenů. Online: 

http://www.phil.muni.cz/angl/indiani/nazvy_kmenu.html [cit. 2020-09-05]. 

http://www.phil.muni.cz/angl/indiani/nazvy_kmenu.html


12 

pilotáž není v dnešní době běžným jevem, v minulosti byla často využívána (známým 

příkladem v Americe je tlumočení pro Hernána Cortése).21  

Další druh tlumočení je tzv. tlumočení z listu, které se nachází na pomezí překladu a 

tlumočení. Při tlumočení z listu je klíčové převést psaný text do cílového jazyka plynně, 

odpoutat se od stylistické podoby psaného textu a text převést do mluvené, pro posluchače 

příjemnější podoby.22 

Pracovní jazyky se dělí na jazyk A – mateřský jazyk, B – aktivní cizí jazyk (ze kterého a 

do kterého je tlumočník schopen tlumočit), a C – cizí pasivní jazyk (tlumočník z něj 

tlumočí do svého mateřského jazyka).23 Vzhledem k povaze pramenů, ze kterých historici 

tlumočení čerpají, je často náročné určit pracovní jazyky některých tlumočníků.  

S otázkou pracovních jazyků se taktéž pojí problematika bilingvismu či multilingvismu, tj. 

využívání dvou nebo více jazyků u tlumočníků. Bilingvismus / multilingvismus může být 

jev společenský nebo se může týkat jedince. Sociolingvistika se zabývá bilingvismem / 

multilingvismem jako společenským jevem, zatímco individuální bilingvismus je tématem, 

které náleží, mimo jiné, do teorie tlumočení. Při studiu bilingvismu je důležité brát v potaz, 

kdy byl člověk druhému jazyku vystaven, jestli v dětství, dospívání nebo dospělosti, jestli 

se jedinec jazyky učil simultánně nebo sekvenčně (postupně) a zdali je jeden jazyk 

dominantnější nebo jsou oba vyvážené. Otázkou, kterou si kladou mnozí badatelé, je, jak 

se liší znalost dvou nebo více jazyků od tzv. pravého bilingvismu. Podle Christophera 

Thiéryho, který se bilingvismem v tlumočení zabýval, lze o pravém bilingvismu hovořit 

v případě, že daný jedinec má dva mateřské jazyky, které si osvojil před ukončením 

puberty, a svůj bilingvismus si vědomě udržuje v dospělosti.24  

1.2.2 Tlumočníkova role, neutralita a postavení ve společnosti 

Téma role tlumočníka je středem zájmu mnoha teoretiků tlumočení, jejichž práce zkoumají 

rozmanité aspekty role tlumočníka a snaží se ji definovat. Pojem role lze definovat jako 

 
21 Pro Cortésovu výpravu do Aztécké říše byli klíčoví dva tlumočníci – Jerónimo de Aguilar, Španěl, který 

mluvil maysky a Malinche, která mluvila mayštinou a nahuatlem, jazykem říše Aztéků. Tlumočení 

komunikace mezi Aztéky a španělskými dobyvateli probíhalo pomocí pilotáže – Malinche tlumočila 

z nahuatlu do mayštiny a Jerónimo de Aguilar z mayštiny do španělštiny. Malinche byla darovaná jako 

otrokyně Hernánu Cortésovi a byla jeho věrnou tlumočnicí a později milenkou. Na její osobu existovaly 

v historii Mexika rozdílné názory – pro některé byla loajální tlumočnice, která napomohla rozšíření španělské 

říše, pro jiné byla zrádkyní Aztéků a mexických Indiánů. Viz Domínguez Mares, Adriana. „Doña Marina – 

první mexická tlumočnice.“ Vavroušová, Petra. Překlad a tlumočení jako most mezi kulturami. Praha: 

Nakladatelství Karolinum, 2015. 

22 Čeňková: 14. 

23 Čeňková: 13. 

24 Pöchhacker: 114. 
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předpokládané chování s ohledem na konvence a očekávání spojené s pozicí ve společnosti 

/ sociálním statusem.25 Role je tak ovlivněna kulturními rozdíly a individuálními 

představami jednotlivých účastníků komunikace. Existuje tedy i mnoho názorů, jaká je role 

tlumočníka a jaká by případně měla být. Často se v souvislosti s tlumočníkovou rolí mluví 

o neutralitě – podle některých teoretiků byl měl tlumočník být neutrálním komunikačním 

kanálem, jehož osobnost je upozaděná (či úplně neviditelná). Jiní teoretici naopak tvrdí, že 

tlumočník tvoří plnohodnotnou součást komunikační situace a jeho výlučné postavení mu 

dodává jistou moc. Podle těchto teoretiků jsou tlumočníci mostem mezi dvěma kulturami a 

ideální tlumočník není jen jazykový, ale i mezikulturní zprostředkovatel.  

Ve srovnání s dnešními profesionály byl tlumočník v minulosti často prostředníkem mezi 

dvěma kulturami – posel, průvodce či vyjednavač. Tlumočníkovu roli v minulosti je velmi 

těžké definovat, protože se v průběhu dějin a v různých kulturách měnila. Jiřina Holkupová 

ve své diplomové práci rozděluje role komunitních tlumočníků do šesti kategorií, a jelikož 

je komunitní tlumočení velmi široký pojem zahrnující mnohé komunikativní situace, 

kategorie stanovené Holkupovou lze využít i při zkoumání role tlumočníků v minulosti. 

Jednotlivé kategorie lze shrnout následovně: 1. neutrální komunikační kanál, 2. 

koordinátor komunikace, 3. garant efektivity komunikace, 4. mezikulturní 

zprostředkovatel, 5. odborník na projednávanou problematiku a 6. obhájce zájmů jedné ze 

stran.26 

Každý tlumočník v minulosti byl individuální osobnost s různým původem, povahou a 

zájmy a jen těžko lze vyvozovat obecné závěry, jisté ale je, že tlumočníkova role byla 

velmi různorodá a většinou velmi vzdálená kategorii neutrální komunikačním kanál. 

Postavení tlumočníků ve společnosti bylo ovlivněno jejich kulturní identitou, přičemž 

tlumočníci, stejně jak je tomu dnes, náleželi k více než jedné kultuře.27 Je ale třeba brát 

v potaz, že během kolonizace Ameriky se spolu střetávaly kultury sobě neznámé a 

diametrálně odlišné, což podobu mezikulturních vztahů a potažmo tlumočníkovu roli a 

postavení ve společnosti výrazně ovlivňovalo. 

1.2.3 Kvalita  

Společně s profesionalizací tlumočení se vyvíjel i výzkum na poli kvality tlumočení. 

Kvalita v tlumočení je velmi komplexní pojem, ve kterém se prolínají všechny aspekty 

 
25 Pöchhacker: 147. 

26 Holkupová, Jiřina. Role komunitního tlumočníka z hlediska očekávání účastníků tlumočnické komunikační 

situace [Diplomová práce]. Praha, Ústav translatologie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2010. 

27 Pym, Anthony. Method in Translation History. Manchester: St. Jerome Publishing, 1998, x. 
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tlumočnického procesu. Mnozí badatelé si pokládají otázku, jaké je kvalitní tlumočení a co 

ho definuje.  

Cílem tlumočení je zachovat záměr řečníka a dosáhnout stejného efektu tak, aby byla 

zachována funkčně komunikativní ekvivalence celého projevu28, a jelikož je tlumočení 

velmi náročný kognitivní proces a podmínky tlumočníků nejsou vždy příznivé, kvalita 

tlumočení je často kompromisem mezi očekáváními všech účastníků komunikační situace 

a reálným výkonem. Kvalita je relativní pojem, protože při jejím posuzování je třeba brát 

v potaz pevně stanovená kritéria a zároveň subjektivní faktory.29  

Opět se lze jen stěží do hloubky zaobírat otázkou kvality tlumočení v minulosti, protože 

neexistují nahrávky tlumočnických výkonů, prameny se kvalitou tlumočení nijak důkladně 

nezabývají a jedinou možností je prameny analyzovat a vyvodit z nich, jaký byl nejspíš 

pohled na kvalitu tlumočení v minulosti. Navíc nelze příliš efektivně vycházet z kritérií 

kvality tlumočení využívaných v posledních desetiletích, protože se z velké části zaměřují 

na profesionální tlumočníky. V minulosti se ale tlumočníky stávali lidé, kteří tlumočnické 

vzdělání neměli a k této profesi je přivedla často zvláštní shoda náhod a okolností. Chápání 

kvality je navíc podmíněno časovým obdobím, kontextem, kulturou anebo individuálními 

postoji, což výzkum kvality tlumočení v minulosti výrazně ztěžuje.  

S tématem kvality tlumočení se pojí také otázka profesionality. V minulosti bylo laické / 

přirozené tlumočení běžným jevem a tlumočníky se stávali bilingvní lidé bez 

tlumočnického vzdělání, což potvrzuje teorii kanadského translatologa Briana Harrise, 

který tvrdí, že spolu překlad a bilingvismus koexistují a všichni bilingvní lidé mají alespoň 

minimální schopnost překládat či tlumočit. V dějinách tlumočení je však obtížné stanovit 

hranici mezi přirozeným / laickým tlumočením a tlumočením profesionálním.30  

1.3 Metodologie 

Tato podkapitola představuje způsob získávání informací a výzkumné metody použité při 

analýze a interpretaci dat. Předkládaná práce je teoreticko-deskriptivní a výzkum, ze 

kterého tato práce vychází, je kvalitativního charakteru. Cílem výzkumu je na základě 

poznatků získaných z literatury popsat podobu a vývoj tlumočení během kolonizace 

Severní Ameriky, jedná se tedy o výzkum popisný.  

 
28 Čeňková: 29. 

29 Ďoubalová, Jana. Kvalita z hlediska tlumočení jako strategického rozhodovacího procesu – direkcionalita 

a strategie při tlumočení právních textů [Dizertační práce]. Praha, Ústav translatologie, Filozofická fakulta 

Univerzity Karlovy, 2019, s. 15. 

30 Pöchhacker: 22. 
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Metodologie výzkumu vychází z publikace Sandry Hale a Jeminy Napier Research 

Methods in Interpreting: a Practical Resource31 a z publikace Jana Hendla Kvalitativní 

výzkum: základní teorie, metody a aplikace32. Při stanovování výzkumných otázek jsme se 

inspirovali čtyřmi základními principy výzkumu dějin překladu, které formuloval Anthony 

Pym ve své publikaci Method in Translation History33. Podle Pyma jsou základní principy 

dějin překladu následující:  

1. Dějiny překladu by měly vysvětlit, proč dané překlady vznikaly na určitém místě a 

v určité době, jinými slovy by se měly zabývat společenskými předpoklady, které 

ke vzniku překladů vedly. 

2. Centrem zájmu by neměl být překlad, ale překladatel. Pokud se výzkum zaměří na 

překladatele, bude moci lépe vysvětlit společenské předpoklady vzniku předkladů. 

3. Je třeba se zaměřit na společenský kontext překladatele. 

4. Dějiny překladu by měly vycházet z přítomnosti a nebránit se subjektivnímu 

pohledu badatele. 

Jelikož Pym prosazuje zaměřit se na lidský faktor a nejen na překlad samotný, lze jeho 

principy aplikovat i na dějiny tlumočení. Cílem výzkumu je zodpovědět výzkumnou 

otázku Jak vypadala profese tlumočníka během kolonizace Severní Ameriky se zaměřením 

na oblast dnešních Spojených států amerických a Kanady? a téma blíže analyzovat na 

základě výzkumných podotázek Jakého původu byli tlumočníci a jak získali své 

tlumočnické dovednosti?, Při jakých příležitostech se tlumočilo?, Jaké byly pracovní jazyky 

tlumočníků?, Jakou roli a společenské postavení tlumočníci měli?, Jak byla vnímána 

otázka kvality tlumočení? a Jak se lišilo tlumočení v anglofonních a frankofonních 

oblastech Severní Ameriky? 

Přípravná fáze výzkumu spočívala ve sběru materiálu a rešerši. S výběrem tématu 

diplomové práce jsme se inspirovali publikacemi o dějinách tlumočení ve španělských 

koloniích v Latinské Americe. Tato oblast dějin tlumočení je probádanější než dějiny 

tlumočení v Severní Americe. Existuje mnoho publikací, které se tlumočením v dějinách 

Latinské Ameriky zabývají, a některé jsou k dispozici v knihovnách Univerzity Karlovy.34 

 
31 Hale, Sandra a Napier, Jemina. Research Methods in Interpreting: a Practical Resource. London: 

Bloomsbury, 2013. 

32 Hendl, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Praha: Portál, 2016. 

33 Pym: ix. 

34 Jednou z publikací, která nabízí komplexní pohled na dějiny překladu a tlumočení ve španělské Americe, 

je dílo Roberta A. Valdeóna Translation and the Spanish Empire in the Americas (Amsterdam: John 

Benjamins Publishing Company, 2014.). 
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Oproti tomu není mnoho publikací, které by se zaobíraly tlumočením v Severní Americe. 

Existují články, které se věnují významným tlumočníkům nebo indiánsko-evropské 

diplomacii, každý badatel se ale zabývá svou oblastí zájmu a příliš nenavazuje na jiné 

práce. Kromě studií o Davidu Zeisbergerovi (který pocházel z Moravy) se v českých 

knihovnách nenachází publikace zaměřené na severoamerické tlumočníky. 

Velkou výzvou výzkumu bylo získat potřebnou literaturu. Sběr materiálů nebyl snadný, 

protože jsme nemohli čerpat z českých knihoven a byli jsme plně odkázáni na rešerši na 

internetových zdrojích. Využívali jsme především vyhledávací nástroje JSTOR35, Google 

Scholar36, EBSCO37, Google Books38, Internet Archive39 a jiné internetové zdroje. Ačkoli 

článků věnujících se přímo tlumočníkům není mnoho, existuje velké množství prací, které 

se zabývají indiánsko-evropskými vztahy v Severní Americe, problémem však bylo, že 

velké množství publikací na internetu nebylo k dispozici anebo byla zpřístupněna pouze 

část, naštěstí byli někteří badatelé ochotní a své práce nám poslali. Výhodou sběru 

materiálů během koronavirové krize bylo, že velká část prací byla zpřístupněna. Další 

problém internetového vyhledávání spočíval v tom, že v některých pracích sice byly 

zmínky o tlumočnících, neoznačovaly se však výrazem interpreter, ale výrazem translator, 

cultural broker, go-between, middleman nebo intermediary, což hledání na internetu 

ztížilo. Snažili jsme se vycházet hlavně z literatury vydané na konci 20. století a po roce 

2000, jelikož práce z tohoto období reflektují revizionistické snahy o interpretaci 

amerických dějin. I když byl sběr materiálů velmi zdlouhavý proces, podařilo se nám 

shromáždit korpus prací, které se věnují tlumočníkům v dějinách Severní Ameriky.  

Společně se sběrem materiálů jsme studovali historický kontext, který je pro studium dějin 

tlumočení nezbytný. Využívali jsme publikace dostupné v knihovnách Univerzity Karlovy 

či v jiných nám přístupných knihovnách a na internetových encyklopediích.  

Další stadium výzkumu spočívalo v kritickém čtení a analýze získaného korpusu literatury 

a ke komparaci prací, které se věnovaly podobnému časovému období či osobnostem. 

Obdobně jsme pracovali i s jinými druhy textů, např. s dostupnými primárními prameny 

(deníky nebo paměti tlumočníků, kroniky, záznamy z průzkumných výprav atd.). Kromě 

práce s publikacemi o historickém kontextu jsme čerpali i z prací věnujících se teorii 

 
35 JSTOR. Online: https://www.jstor.org/ [cit. 2020-06-07]. 

36 Google Scholar. Online: https://scholar.google.com/ [cit. 2020-06-07]. 

37 EBSCO: Online: https://www.ebsco.com/ [cit. 2020-06-07]. 

38 Google Books: Online: https://books.google.cz/ [cit. 2020-06-07]. 

39 Internet Archive: Online: https://archive.org/ [cit. 2020-06-07]. 

https://www.jstor.org/
https://scholar.google.com/
https://www.ebsco.com/
https://books.google.cz/
https://archive.org/
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tlumočení, ze kterých jsme poté vycházeli při bližší analýze jednotlivých aspektů 

tlumočení v dějinách Severní Ameriky. 

Jsme si vědomi faktu, že téma práce je velmi obsáhlé a zároveň málo probádané. Snahou 

práce není představit ucelený a komplexní pohled na dějiny tlumočení během kolonizace 

Severní Ameriky, ale problematiku spíše představit a možná i inspirovat budoucí badatele 

ke specifičtějšímu výzkumu. 
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2 Tlumočení během kolonizace území dnešních Spojených států 

amerických a Kanady 

2.1 První setkávání a počátky indiánsko-evropských vztahů 

2.1.1 Historický kontext 

Jeden z přelomových okamžiků lidské historie byl rok 1492, kdy Kryštof Kolumbus pro 

Evropu objevil Ameriku a započal tak období setkávání mnoha kultur. Zjednodušeně 

řečeno lze období po roce 1492 považovat za období střetu evropské a indiánské kultury, je 

ale třeba brát v potaz, že Indiáni, stejně jako Evropané, netvoří jeden kulturní celek. 

Španělé, Francouzi, Angličané a jiné evropské národnosti se v Severní Americe setkali 

s komplexní sítí indiánský etnik. Tato etnika byla většinou plně či částečně usazená a měla 

k dispozici rozsáhlá loviště.40 Setkání mezi lidmi dvou kontinentů bylo fascinující, ale pro 

Indiány také velmi tragické. Evropané s sebou kromě nových konfliktů, zbraní či alkoholu 

přinesli i nemoci jako pravé neštovice, spalničky, chřipku a jiné. Historici odhadují, že 

evropské nemoci mají na svědomí masivní pokles populace indiánského obyvatelstva, tzv. 

demografický kolaps.41  

Konec 15. a celé 16. století je obdobím evropských průzkumů. Hlavním problémem studia 

indiánsko-evropských vztahů je, že neexistují čistě indiánské písemné prameny, často tak 

máme možnost zkoumat danou problematiku pouze z evropského pohledu. Navíc ne 

všechna setkání mezi Evropany a Indiány byla písemně zaznamenána, takže historici 

mohou jen odhadovat, jak mezikulturní kontakty probíhaly.  

Španělé v 16. století ze svých přístavů v Karibiku a na pobřeží Tichého oceánu podnikali 

průzkumy mimo jiné i na jihovýchod a jihozápad dnešních Spojených států amerických a 

zakládali tam první osady, udržet je bylo však velmi náročné. Cílem jejich výprav bylo 

kromě průzkumů a případné kolonizace často také získání otroků nebo založení misií. 

Anglie, Francie a jiné evropské státy nechtěly zůstat pozadu, a proto také podnikaly 

výpravy (např. už v roce 1497 John Cabot objevil pro Angličany Newfoundland a později 

pro Francouze Jacques Cartier objevil Řeku svatého Vavřince). První pokusy o založení 

kolonií byly neúspěšné a první trvalé francouzské a anglické osídlení tak bylo založeno až 

 
40 Trigger, Bruce a Swagerty, William. “Entertaining Strangers: North America in the Sixteenth Century.” 

Trigger, Bruce a Washburn, Wilcomb (eds.). The Cambridge History of the Native Peoples of the Americas, 

vol. 1. Cambridge University Press, Cambridge, 1996, s. 327. 

41 Trigger, Swagerty: 363. 
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na počátku 17. století. Kontakt mezi Indiány a Evropany v oblasti východního pobřeží 

započal už před prvními pokusy o osídlení. Indiáni měli možnost setkat se s průzkumníky, 

korzáry, obchodníky s kožešinami či rybáři z různých koutů Evropy. Od počátku 

vzájemných setkávání hrály důležitou roli dary. Evropští průzkumníci místním obyvatelům 

většinou darovali skleněné korálky, kovové předměty, hřebínky a jiné, v Americe 

neexistující zboží. Díky darům si Evropani naklonili místní obyvatelstvo, vyhnuli se 

projevům nevraživosti a mohli doplnit zásoby vody či dřeva. Během výprav také často 

docházelo k unášení domorodců, kteří později sloužili jako trofej z cest. Pokud přežili, 

měli případně možnost stát se tlumočníky a průvodci, většinou se ale zpět do svých 

domovů nevrátili.42  

První trvalé anglické a francouzské osídlení byly osady Jamestown (1607) a Québec 

(1608).43 K Jamestownu se dále připojila kolonie v Plymouthu v roce 1620 a další v oblasti 

Nové Anglie či zátoky Chesapeake. Angličané se kromě obchodu věnovali i zemědělství, 

především výnosnému pěstování tabáku. Francouzi se zabývali převážně obchodem 

s kožešinami. V roce 1614 založili Nizozemci Nové Nizozemí v okolí řeky Hudson a jejich 

hlavní činností byl taktéž obchod s kožešinami. 

Dostatek volné půdy a vhodné náboženské a politické podmínky zapříčinily rozšiřování 

anglických kolonií směrem na západ. Přitom anglický kolonizační model se od 

francouzského modelu lišil. Největším zájmem Angličanů bylo mít k dispozici půdu a 

rozvíjet osídlení. Jejich záměrem nebylo využívat domorodou práci nebo se s Indiány 

mísit. Např. v Jamestownu byl za útěk k Indiánům udělován trest smrti.44 Půdu Angličané 

od začátku osidlování získávali na základě smluv s Indiány. Francouzi naopak zakládali 

malé stanice, které byly centrem obchodu a odkud vyráželi průzkumníci na obchodní cesty. 

Francouzští obchodníci měli s Indiány blízký, často až příbuzenský vztah a v obchodu 

s kožešinami se později angažovalo mnoho míšenců (tzv. Métisové). Díky blízkým 

vztahům s Indiány a důležitým informacím mohli Francouzi podnikat průzkumné výpravy 

a rozšiřovat tak francouzské území.45 Zároveň s tím do Kanady přijížděli jezuité a jiné řády 

s cílem Indiány christianizovat. 

Francouzské osídlení bylo v blízkosti anglických kolonií, tudíž již od počátku mezi dvěma 

mocnostmi vládla nevraživost a často otevřený konflikt. Jedním z hlavních důvodů 

 
42 Trigger, Swagerty: 337. 

43 Trigger, Swagerty: 368. 

44 Washburn, Trigger: 74. 

45 Opatrný, Josef. Válka mohykánů: sedmiletá válka v Americe. Praha: Libri, 2000, s. 14. 
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konfliktů mezi Evropany byl obchod. Např. v roce 1629 byl Angličany obsazen Québec, 

Francouzi pod vedením Samuela Chaplaina se ale za několik let do svých osad vrátili a 

pokračovali v kolonizaci. Chaplain byl známý pro svůj kladný postoj k Indiánům – 

významně se zasazoval o to, aby měli Francouzi dobré indiánské spojence, neboť věděl, že 

úspěšná spolupráce s místním obyvatelstvem Francii usnadní přístup ke kožešinám, které 

byly v té době hlavním vývozním artiklem. Indiáni tvořili nedílnou součást evropských 

konfliktů a obdobně konflikty mezi jednotlivými etniky ovlivňovaly evropské kolonie. 

 

2.1.2 První kontakty a první tlumočníci  

15. a 16. století bylo stoletím objevů pro Evropany neznámých (či zapomenutých) míst. 

Objevování, dobývání a osidlování nových míst s sebou neslo řadu výzev, z nichž jedna 

z největších byla bezesporu potřeba komunikace. Mořeplavci, průzkumníci, kolonizátoři, ti 

všichni se setkali s neznámými lidmi, kulturami i jazyky. Navíc se první průzkumníci 

v Americe setkali s novým prostředím, o kterém neměli žádné vědomosti. Pro návštěvníky 

nového kontinentu byly proto nejdůležitější informace. K přežití potřebovali např. vědět, 

kde se nachází zdroj vody, jak získat potravu či kterým kmenům se vyhnout. Později je 

zajímaly také informace o tom, kde se nachází zlato nebo od koho získat kožešiny či jiné 

zboží. Nejlepším zdrojem těchto informací byli Indiáni a zprostředkování komunikace 

s nimi bylo pro průzkum a osidlování nových míst klíčové.46 

Komunikace s Indiány ale nebyla snadná. Průzkumníci a později kolonisté měli možnost se 

setkat s více než desítkami odlišných indiánských jazyků a dialektů.47 Během prvních 

setkání komunikace probíhala výhradně pomocí gest, která jsou, stejně jako jazyk, kulturně 

podmíněná.48 Opojeni nadšením, mnozí průzkumníci věřili, že si s Indiány díky posunkům 

a gestům rozumí, později ale přišlo zklamání. Již Kolumbus si uvědomoval, že nemožnost 

komunikace je velkou překážkou a že bez správných informací je jeho úsilí marné. 

Neverbální komunikace pomohla mnoha průzkumníkům dostat se na neznámá území (jak 

 
46 Axtell James. „Babel of Tongues: Communicating with the Indians in Eastern North America.“ Gray, 

Edward G. a Fiering, Norman (eds.). The Language Encounter in the Americas, 1492-1800. New York: 

Berghahn Books, 2000, s. 16. 

47 Na východ od Mississippi se mluvilo 221 odlišnými jazyky ze čtyř různých jazykových skupin. (Axtell 

2000: 16). 

48 Roland, Ruth A., a Delisle, Jean. Interpreters as Diplomats: A Diplomatic History of the Role of 

Interpreters in World Politics. University of Ottawa Press, 1999, s. 58. JSTOR, 

www.jstor.org/stable/j.ctt1cn6sx2 [cit. 2020-05-05]. 

http://www.jstor.org/stable/j.ctt1cn6sx2
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se tomu stalo na výpravách Jacquese Cartiera nebo Pánfila de Narváeze)49, ale často také 

mohla vést k nedorozumění. Později došlo k míšení indiánských a evropských jazyků a 

vznikly pidginy (např. Delawarský žargon). Gesta a pidginy plnily svou funkci při 

jednoduché komunikaci, ale pro složitější komunikační situace bylo třeba znát jazyk druhé 

strany.50  

 

2.1.2.1 Původ prvních tlumočníků 

Důležitost tlumočníků si průzkumníci uvědomovali už od počátku objevování Ameriky. Již 

na své první výpravě měl Kolumbus k dispozici tlumočníka Luise Torrese (který mu 

přirozeně mnoho neposloužil, protože sice mluvil španělsky, hebrejsky, arabsky a 

chaldejsky, ale žádný indiánský jazyk neovládal). Nejčastějším způsobem získávání 

tlumočníků na počátku indiánsko-evropských kontaktů byly únosy.51 Za jeden z prvních 

zločinů v Novém světě může být považován únos chlapce na ostrově San Salvador 

Kolumbovou první výpravou.52 Většinou byli unášeni mladí chlapci, kteří byli posléze 

posláni studovat jazyk a křesťanství do Evropy. Problém spočíval v tom, že unešení 

Indiáni často utíkali, zemřeli po cestě nebo po příjezdu anebo jim Evropané nedůvěřovali. 

Mohlo se také stát, že po několika letech strávených v úplně odlišném prostředí zapomněli 

svůj rodný jazyk a měli poté problém s komunikací, anebo naopak se po návratu naplno 

navrátili k původnímu (pro Evropany necivilizovanému) způsobu života a jako tlumočníci 

již nebyli užiteční.53  

Po úspěšném navození kontaktů docházelo k dobrovolné a mnohokrát vzájemné výměně 

potenciálních tlumočníků. Tato taktika byla mnohem efektivnější a většina tlumočníků 

v historii Severní Ameriky své schopnosti získala díky pobytu mezi lidmi jiné kultury a 

jazyka. Po určité době fungování kolonií již nebylo třeba, aby se Indiáni učili v Evropě, 

protože koloniální hranice byla místem, kde díky střetu kultur docházelo k přirozené 

kulturní a jazykové výměně.54 Mnozí Indiáni byli později posíláni do škol, aby se naučili 

 
49 Axtell 2000: 25. 

50 Axtell 2000: 37. 

51 Bowen et. al.: 258. 

52 Alonso-Araguás, Icíar. „Interpreting practices in the Age of Discovery.“ Takeda, Kayoko a Baigorri Jalón, 

Jesús (eds.). New Insights in the History of Interpreting. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 

2016, s. 29. 

53 Axtell 2000: 41. 

54 Vaughan, Alden T. “Sir Walter Ralegh's Indian Interpreters, 1584-1618.” The William and Mary 

Quarterly, 59 (2), 2002, s. 375. JSTOR, www.jstor.org/stable/3491741 [cit. 2020-07-02]. 

http://www.jstor.org/stable/3491741
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anglicky či francouzsky, což ale nepřineslo kýžené výsledky. Podle Jamese Axtella 

spočíval hlavní problém indiánských tlumočníků v tom, že je Evropané považovali za 

nedůvěryhodné. I když byli velmi schopní, mezi Evropany v Americe měli negativní 

pověst a kolonisté se na ně nechtěli v důležitých záležitostech (např. v diplomacii) plně 

spoléhat.  Proto museli být k dispozici evropští tlumočníci.55 Ti se indiánské jazyky naučili 

díky pobytu mezi indiány v dětství nebo mládí (jako zajatci, adoptivní členové kmene nebo 

obchodníci). 

Většinou se tlumočníky stávali muži či mladí chlapci, se ženami jako tlumočnicemi 

průzkumníci a osadníci nepočítali. Ženy, které byly tlumočnice, se jimi staly „náhodou“, 

na základě okolností, díky kterým získaly potřebné jazykové a kulturní znalosti.56 Ačkoli 

nejznámější tlumočnicí španělské conquisty je bezesporu Malinche, většina známých 

tlumočníků na počátku osidlování Severní Ameriky byli muži. Tlumočnice / mezikulturní 

mediátorky se v pramenech příliš neobjevují. Jedna z nejznámějších Indiánek, která 

působila na pomezí dvou kultur a stejně jako v případě Malinche se stala jistým národním 

symbolem, a na rozdíl od Malinche archetypem „vznešené divošky“, byla Pocahontas, 

dcera náčelníka Powhatana. Podle vyprávění Pocahontas údajně zachránila představitele 

jamestownské kolonie Johna Smitha před popravou a poté se stala spojkou mezi Angličany 

a Powhatany. Byla pokřtěna jako Rebecca, provdala se za osadníka Johna Rolfa a vydala 

se s ním i skupinou několika Powhatanů do Anglie.57 I když byla Pocahontas důležitou 

postavou pro vztahy mezi Angličany a virginskými Indiány, nejsou záznamy, které by 

tvrdily, že působila i jako tlumočnice. Často ale docházelo ke svazkům mezi Evropany a 

Indiánkami a ženy patřily k prvním mezikulturním zprostředkovatelům na nově osídleném 

území. Indiánky byly poradkyně, průvodkyně a tlumočnice především v oblasti obchodu s 

kožešinami.58  

 
55 Axtell 2000: 43. 

56 Karttunen, Frances. „Interpreters Snatched from the Shore: The Successful and the Others.“ Gray, Edward 

G. a Fiering, Norman (eds.). The Language Encounter in the Americas, 1492-1800. New York: Berghahn 

Books, 2000, s. 226. 

57 Karttunen 2000: 217. 

58 Kidwell, Clara Sue. “Indian Women as Cultural Mediators.” Ethnohistory, 39 (2), 1992, s. 97. JSTOR, 

www.jstor.org/stable/482389 [cit. 2020-07-25]. 
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2.1.3 Tlumočníci během španělských průzkumů a osidlování 

2.1.3.1 Juan Ortiz  

Historie španělské kolonizace Ameriky čítá mnoho známých i méně známých tlumočníků. 

Stejně jako v Mexiku či v Peru, i v jiných oblastech španělské říše byli tlumočníci 

nepostradatelní.   

Nejznámějším španělským tlumočníkem, který působil v oblasti dnešních Spojených států 

amerických, byl Juan Ortiz. Ortiz se zúčastnil expedice Pánfila de Narváeze, která 

zkoumala oblast Floridy. V roce 1528 byl v oblasti Tampa Bay společně s několika jinými 

muži zajat Indiány z kmene Tocobaga, které vedl náčelník Ucita. Jako jediný přežil (snad 

díky pomoci náčelníkovy dcery Uleleh) a stal se otrokem. Později se mu podařilo utéct do 

sousední vesnice pod vedením náčelníka Mocuza, který Ortizovi poskytl útočiště. 

Dohromady žil Ortiz u Indiánů jedenáct let, během kterých se naučil místní jazyk a na 

španělštinu částečně zapomněl.59  

V roce 1539 dorazila ke břehům Floridy expedice Hernanda de Sota, který zanedlouho 

získal informaci o Ortizovi a vyslal k němu skupinu svých mužů. Ortiz se k Sotově 

expedici připojil a působil jako průvodce a tlumočník. Ortizův přínos pro výpravu byl 

nesporný a mnohokrát výpravu zachránil před konfliktem s místními.60 Ortiz zemřel v roce 

1542 v oblasti dnešní Louisiany. Jeho úmrtí představovalo pro Španěly velkou ztrátu. Měli 

sice k dispozici indiánského tlumočníka, jeho schopnosti byly ale ve srovnání s Ortizem 

velmi slabé.61 

Ortizův příběh inspiroval mnoho autorů, jedním z nich je například Inca Garcilaso de la 

Vega, který o Ortizovi píše v díle La Florida del Inca.62  

 

2.1.4 Tlumočníci během francouzských průzkumů a osidlování 

2.1.4.1 Domagaya a Taignoagny 

První tlumočníci mezi Indiány a Francouzi pocházeli z řad unesených domorodců. Poté, co 

v roce 1534 mořeplavec Jacques Cartier na poloostrově Gaspé vztyčil kříž, objevilo se 

 
59 Dan Blumlo. “Pocahontas, Uleleh, and Hononegah: The Archetype of the American Indian Princess.” 

Journal of the Illinois State Historical Society (1998-), 110 (2), 2017, s. 132. JSTOR, 

www.jstor.org/stable/10.5406/jillistathistsoc.110.2.0129 [cit. 2020-07-25]. 

60 Roland, Delisle: 59. 

61 Axtell 2000: 43. 

62 Vega, Garcilaso de la. La Florida. Madrid: Alianza, 1988. 
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několik Irokézů, kteří proti tomu protestovali. Cartier Indiány unesl na loď a později 

s jejich náčelníkem Donnaconem domluvil, že jeho dva synové Domagaya a Taignoagny 

s ním pojedou do Francie, aby se naučili francouzsky. Po osmi měsících se naučili základy 

francouzštiny a s Cartierovou druhou výpravou se do Kanady vrátili. Předtím ale 

Cartierovi poskytli cenné informace o své zemi, díky čemuž objevil Řeku svatého 

Vavřince. Tlumočníci nebyli k Francouzům loajální. Své schopnosti a kontakty využívali 

k prospěchu svého kmene a především Taignoagny využíval nabytých znalostí k intrikám 

proti Francouzům.63  

Když v roce 1536 došlo ke konfliktu mezi Donacconou a jeho rivalem, Cartier situace 

umně využil a náčelníka spolu s jeho syny a několika jinými Indiány násilím odvezl do 

Francie s příslibem, že se za rok navrátí. Cílem Cartiera bylo, aby Donaccona ve Francii 

králi Františkovi I. vyprávěl o své zemi a o bájné krajině na západě plné zlata. Zajatí 

Indiáni také spolupracovali s Cartierem při tvorbě francouzsko-irokézského slovníku.64 

Cartier se do oblasti vesnice Stadacona (dnešní Québec) vrátil až v roce 1541 bez jediného 

Indiána na palubě. Místním obyvatelům vylíčil, že Donaccona a ostatní ve Francii žijí jako 

pánové a nepřejí si vrátit se. Ve skutečnosti z celé skupiny zajatců přežila jen jedna 

dívka.65 Na závěr své expedice v roce 1542 nechal Cartier dva chlapce mezi místními 

spojenci, aby mohli tlumočit při obchodních stycích.66 Vztahy mezi Francouzi a místními 

Indiány byly čím dál napjatější, což francouzské aktivity (zejména založení trvalé kolonie) 

značně omezovalo. 

 

2.1.4.2 Samuel Chaplan a interprètes-résidents 

Po několika desetiletích od Cartierových průzkumů Francouzi pod vedením Samuela de 

Chaplaina v Kanadě založili trvalé osídlení. Prvním stálým osídlením se stal Québec 

založený Chaplainem v roce 1608. Francouzi se v té době zaměřovali zejména na obchod 

s kožešinami. Jejich konkurenty byli Nizozemci a Angličané, se kterými obchodně 

spolupracovali převážně Irokézové. S Francouzi obchodovali Huroni, Ottawové a jiná 

algonkinská etnika. Později došlo ke střetům mezi Irokézy a ostatními etniky, přičemž 

 
63 Axtell 2000: 46. 

64 Delisle, Jean. "Les pionniers de 1'interpretation au Canada." Meta, 22 (1), 1977, s. 6. Online: 
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65 Marcel Trudel. “Donnacona.” Dictionary of Canadian Biography, vol. 1. University of Toronto/Université 

Laval, 1966. Online: http://www.biographi.ca/en/bio/donnacona_1E.html [cit. 2020-07-02]. 

66 Karttunen 2000: 219. 
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jedním z důvodů byl právě obchod s kožešinami. Během 17. století došlo mezi Francouzi, 

jejich indiánskými spojenci a Irokézy ke konfliktu kvůli obchodu s kožešinami, tzv. bobří 

válce.  

Chaplain si byl dobře vědom toho, že k dobrým obchodním vztahům potřebuje tlumočníky 

/ prostředníky. Chaplain vytvořil systém tzv. interprètes-résidents, tlumočníků, kteří se 

vydali žít mezi jednotlivé kmeny s cílem přesvědčit je, aby s Francouzi spolupracovali a 

prodávali jim své kožešiny. Interprètes-résidents působili jako tlumočníci, obchodníci, 

diplomaté, průvodci a průzkumníci a byli pro francouzské aktivity v Kanadě 

nepostradatelní.67 Jejich práce nebyla snadná, tlumočníci byli izolovaní od francouzských 

osídlení a museli být schopni efektivního vyjednávání. Navíc životní podmínky 

nomádských kmenů byly pro Francouze nepochybně problém, kterému se museli 

přizpůsobit. Práce byla také velmi nebezpečná a mnozí tlumočníci byli zajati jiným 

kmenem nebo byli podrobeni mučení.68   

První tlumočníci se objevili již na počátku francouzských aktivit v Kanadě. V roce 1610 se 

k Chaplainovi připojil mladý Huron Savignon, který byl svým kmenem vyslán, aby 

navštívil Francii. Výměnou Chaplain poslal mezi Indiány mladého chlapce Étienna 

Brûlého. Po návratu Francouzi získali díky Savignonovi u místních dobrou pověst, protože 

mezi své soukmenovce rozhlašoval, jak dobře se ve Francii měl.69 

 

2.1.4.2.1 Étienne Brûlé (c. 1592–c. 1633) 

Étienne Brûlé patří k nejpozoruhodnějším postavám rané historie Kanady. Brûlé nejdříve 

žil u algonkinského etnika pod vedením náčelníka Iroqueta, ale většinu života trávil 

mezi Hurony. Život mezi Indiány se mu zalíbil a po krátké době se naučil jejich jazyk a 

působil jako Chaplainův tlumočník. Podílel se také na tvorbě slovníku. Většinu času trávil 

mezi Indiány, plně se začlenil do jejich společnosti, převzal mnohé z jejich zvyků, 

zapomněl na víru a žil neřestným životem. Byl velký dobrodruh a během svého pobytu 

s Hurony se jako první Evropan dostal například k Hořejšímu nebo Ontarijskému jezeru. I 

když ho Francouzi považovali spíše za divocha, byl pro obchodníky s kožešinami i 

misionáře velmi důležitý.70  

 
67 Delisle 1977: 7. 
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Chaplain si často stěžoval na to, že spíše než kolonizaci pomáhá obchodníkům 

s kožešinami. Největší zlom v Brûlého kariéře nastal, když byl v roce 1629 Québec 

obsazen anglickými korzáry. Brûlé přešel na druhou stranu, což způsobilo, že ho Chaplain 

prohlásil za zrádce a Brûlé musel utéct mezi Hurony. Ti ho z neznámých důvodů v roce 

1633 zabili a snědli.71 

2.1.4.2.2 Jean Nicollet (c. 1598–1642) 

Jean Nicollet byl v roce 1618 (ve stejném roce, kdy přijel do Nové Francie) Chaplainem 

poslán žít mezi Algonkiny na řece Ottawě, kde se nacházel významný obchodní uzel. Jeho 

úkolem bylo naučit se jazyk a udržovat dobré obchodní vztahy s Indiány, aby necítili 

potřebu začít obchodovat s Angličany nebo Nizozemci. Po návratu byl vyslán žít mezi 

Nissipingy, kde setrval devět let. Učil se jazyk, obchodoval a získával informace. Byl 

příkladným tlumočníkem a po celou dobu byl vůči Francouzům loajální. Především v době 

obsazení Québecu se snažil zmařit snahy Angličanů převést indiánská etnika na jejich 

stranu.72 

V roce 1633 se vydal na průzkumnou cestu do oblasti zátoky Green Bay na Michiganském 

jezeře, domova etnika Winnebagů, aby s nimi navázal přátelské vztahy a zabránil jiným 

Evropanům v obchodu s nimi. Zároveň existovaly zprávy o tom, že v blízkosti Green Bay 

leží Čínské moře. Nicollet si tudíž s sebou vezl i čínský oblek z damašku s bohatým 

vyšíváním. Winnebagové dosud nikdy neviděli bělochy a mluvili jazykem, který Nicollet 

neznal.73 Setkal se s nimi ve svém čínském obleku, čímž je poněkud vyděsil, později spolu 

však uzavřeli mír. Nicollet pokračoval ještě dál na jih, Čínské moře se mu však najít 

nepodařilo, nepochybně byl ale prvním Evropanem, který prozkoumal oblast amerického 

severozápadu.  

V roce 1635 se vrátil a stal se úředníkem v Trois-Rivières, oženil se a získal půdu. Byl 

spořádaným občanem a často tlumočil jezuitům při jejich snahách obrátit Indiány na 

křesťanství. Celkem byl tlumočníkem dvacet čtyři let a díky svým schopnostem a vlivu 

přispěl k dobrým obchodním i diplomatickým vztahům mezi Francouzi a původními 

obyvateli.74 
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2.1.4.2.3 Nicolas Marsolet (1601–1677) 

O počátcích Nicolase Marsoleta v Nové Francii se toho příliš neví. Je jisté, že žil mezi 

Algonkiny a Montagnasi. Působil převážně v obchodu a poskytoval své služby jezuitům. 

Stejně jako Brûlému mu bylo vyčítáno, že žije frivolním životem a že ho zajímá jen jeho 

vlastní prospěch (v roce 1629 taktéž přešel na stranu Angličanů a intrikoval proti 

Chaplainovi). I když si jezuité stěžovali na způsob života vedený Marsoletem a jinými 

jemu podobnými tlumočníky, nezbývalo jim nic jiného než s nimi spolupracovat. Jeho 

přístup ale nebyl příkladný – odmítal vyučovat jazyky, které uměl, protože je považoval za 

obchodní tajemství.75 Později se usadil, získal půdu a i nadále tlumočil v oblasti obchodu 

s kožešinami.76  

2.1.4.2.4 Další významní tlumočníci 

Mezi další tlumočníky Kanady 17. století, kteří mluvili několika indiánskými jazyky a 

významně se zasazovali o christianizaci Indiánů nebo působili v obchodu s kožešinami, 

patří Olivier Letardif, bratři Thomas a Jean Godefroyové a jejich příbuzný Jean-Paul 

Godefroy, kteří příslušeli k Chaplainovým interprètes-résidents, Jacques Hertel, Guillame 

Couture, Nicolas de Vignau, François Marguerie a mnozí jiní, o kterých prameny často 

mlčí.77 

Dalším pozoruhodným tlumočníkem z oblasti Nové Francie byl Mathieu Da Costa. O jeho 

životě se ví velmi málo, jisté ale je, že byl prvním černochem, který navštívil Kanadu. 

Nejspíš začal jako tlumočník pro portugalské, francouzské a nizozemské průzkumníky 

v Africe. Později tlumočil v Kanadě mezi kmeny Montagnaisů a Mikmaků, otázkou je, 

jestli se naučil jejich jazyk nebo jestli ke komunikaci používal baskický pidgin. 

Předpokládá se, že před rokem 1607 byl Nizozemci z Kanady unesen a v Nizozemsku ho 

Francouzi znovu najali. Nejspíš pracoval pro průzkumníka Pierra Dugua de Mons a je 

možné, že se zúčastnil i některých průzkumných výprav Samuela Chaplaina. Bohužel 

existuje jen velmi málo pramenů týkajících se jeho života.78 
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2.1.5 Tlumočníci během anglických průzkumů a osidlování 

2.1.5.1 Manteo a Wanchese  

Indiáni byli zajati a posléze dováženi do Anglie již od počátku 16. století, většinou byli ale 

považováni za kuriozitu, a ne za potenciální tlumočníky. Průzkumník Martin Frobisher 

v roce 1577 zajal několik Indiánů, kteří se měli stát tlumočníky, brzy ale zemřeli.79 

Nejvýznamnější osobností anglických výprav v 16. století byl Sir Walter Ralegh. Během 

svých plaveb navázal kontakty s mnohými kmeny původních obyvatel. Ralegh si byl 

vědom toho, že schopnost komunikace s Indiány je nezbytná pro úspěch anglických aktivit 

v Novém světě. Proto posílal chlapce a mladé muže ze spřátelených kmenů do Anglie. 

Díky předchozím zkušenostem jiných průzkumníků si uvědomoval, že násilné zajetí 

Indiánů je spíše kontraproduktivní a vyvolává u místních obyvatel nevraživost. Za celou 

dobu jeho působení se do Anglie dostalo asi dvacet Indiánů z různých oblastí.80 Indiáni 

v Anglii zůstali několik měsíců či let, získali jazykové dovednosti a seznámili se 

s křesťanstvím a anglickými zvyky. Systém získávání tlumočníků byl iniciován a veden 

přímo Raleghem a indiánští tlumočníci s ním měli vřelý vztah, což velmi pozitivně 

ovlivnilo Raleghovy výpravy v Novém světě, protože mohl počítat s podporou mnohých 

kmenů.  

Nejznámějšími tlumočníky, kteří se pod Raleghovým vedením dostali do Anglie, byli 

Manteo a Wanchese. Manteo byl náčelníkem z Croatoanu (dnešní Hatterasův ostrov) a 

Wanchese pocházel z ostrova Roanoke.81 Na vzdělávání Mantea a Wancheseho se podílel 

všestranný učenec Thomas Hariot, který se od nich zároveň učil jejich jazyk.82 Vytvořil 

systém 36 znaků pro zápis tohoto jazyka, aby usnadnil studium dalším Angličanům, a 

shromažďoval informace o geografii a obyvatelích pobřeží Virginie potřebné pro budoucí 

anglické výpravy.83   

V roce 1585, po osmi měsících v Anglii, se Manteo a Wanchese vrátili na ostrov Roanoke. 

Manteo působil jako tlumočník na výpravě Richarda Grenvilla a pomohl Angličanům 

navázat kontakt s mnohými indiánskými etniky. Manteo také asistoval Hariotovi v jeho 

snahách představit Indiánům křesťanství a radil Grenvillovu nástupci Ralphu Laneovi 

 
79 Vaughan 2002: 345. 
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během průzkumů ve vnitrozemí.84 Po dobu existence kolonie v Roanoke Manteo působil 

jako tlumočník, diplomat a kulturní zprostředkovatel, jeho schopnosti ale nedokázaly 

zvrátit špatné vztahy Angličanů s místními Indiány způsobené Laneovým tvrdým 

přístupem. Kvůli problémům s Indiány a nedostatku potravin se kolonisté, společně 

s Manteem, v roce 1586 vrátili do Anglie.85 Wanchese zůstal na Roanoke. Lze 

předpokládat, že Wanchese měl, na rozdíl od Mantea, k Angličanům mnohem chladnější 

vztah. Není příliš známá jeho role v anglo-indiánských vztazích, předpokládá se však, že se 

k anglickým aktivitám stavěl negativně.86  

Po návratu do Anglie Manteo, společně s Indiánem Towaye a jinými, pomáhal s přípravou 

nového anglického osídlení v jižní Virginii. Manteo byl pro budoucí kolonii klíčový 

především kvůli nutnosti zajištění přátelských vztahů s Indiány.87 V roce 1587 vyplula 

výprava s cílem v Chesapeakské zátoce. Výprava mezitím zakotvila na Roanoke, aby 

doplnila zásoby a vyzvedla muže, zanechané na ostrově při předchozí výpravě. Po připlutí 

na ostrov Angličané zjistili, že byla posádka zničena. Díky Manteovi Angličané znovu 

navázali na přátelství s obyvateli Croatoanu, kteří Mantea informovali, že anglickou 

posádku na Roanoke zničil Wanchese. Velitel výpravy John White se proto rozhodl 

s Manteovou pomocí podniknout odvetnou akci proti viníkům namířenou na vesnici 

Dasamongueponke, ukázalo se ale, že Angličané nezaútočili na viníky, ale na přátelské 

Indiány.88 O pár dní později byl Manteo za své služby pokřtěn a získal titul lorda 

z Dasamongueponke. Manteo tak přešel z role tlumočníka a diplomata do role loutkového 

vládce.  

Angličané posléze odjeli pro zásoby a na ostrově nechali 117 kolonistů. Když se Angličané 

na Roanoke vrátili, osada byla opuštěná. Osud ztracené kolonie z Roanoke je stejně 

nejasný jako osud Mantea. Nejpravděpodobnější možností je, že se kolonisté z Roanoke 

přemístili na jiné místo v zátoce a žili spolu s Indiány.89 Co se týče Mantea, mohl setrvat 

s kolonisty, vrátit se ke svému kmeni nebo jej jeho lidé mohli ze zášti zabít.90 

 
84 Vaughan 2002: 351. 

85 Raková, Svatava. Dobrodruzi, puritáni a Indiáni: Angličané v Novém světě. Praha: Libri, 1998, s. 45. 
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87 Vaughan 2002: 352. 

88 Vaughan 2002: 354. 

89 Raková: 52. 

90 Vaughan 2002: 357. 
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Mimo Virginii se Ralegh zajímal o oblast kolem řeky Orinoko. Také díky nevraživosti 

místních vůči Španělům se jeho výpravám podařilo vytvořit síť přátelských kmenů, se 

kterými si vzájemně vyměnili několik mužů. Angličanům se tak podařilo získat tlumočníky 

a věrné spojence. Ve srovnání s Virginií byli Angličané, co se týče získávání tlumočníků, 

v Guyaně úspěšnější.91 

2.1.5.2 Thomas Savage (c. 1595–1633), Henry Spelman (1595–1623) a Robert 

Poole (c. 1596–c. 1655) 

V roce 1606 se kolonisté opět vydali osídlovat Virginii a v roce 1607 založili osadu 

Jamestown. Bylo to první anglické trvalé osídlení na území Severní Ameriky.92 Osadníci 

čelili stejnému problému jako jiní noví obyvatelé Ameriky – pro své přežití potřebovali 

navázat přátelské vztahy s místními, k čemuž byla nezbytná znalost jazyka.  Představitelé 

kolonie přicházeli do kontaktu především s Powhatany, aliancí několika algonkinských 

kmenů pod vedením náčelníka Powhatana, která mohla čítat na více než deset tisíc 

obyvatel.93 První „tlumočnická výměna“ mezi kolonisty a Powhatanem proběhla již v roce 

1608, kdy Angličané u Powhatanů nechali třináctiletého Thomase Savage výměnou za 

Powhatanova služebníka Namontacka.94 Savageovi se zanedlouho podařilo získat nutné 

jazykové schopnosti a stal se tak pro powhatansko-anglické vztahy nepostradatelným. Se 

vznikem konfliktů mezi oběma skupinami rostla i jeho důležitost. Savage působil jako 

tlumočník, posel a diplomat (např. během vyjednávání o zajatcích).95 Namontack se 

s koloniálními představiteli vydal minimálně jednou do Anglie a mohl tak Powhatanovi 

vylíčit podobu země původu nových osadníků.96 

V roce 1609 se k Savageovi připojil čtrnáctiletý Henry Spelman, který byl „darem“ pro 

Powhatanova syna Parahunta. Během první anglo-powhatanské války (1609–1614) byli 

Savage i Spelman v centru mocenského boje. Příkladem nelehkého postavení 

mezikulturních zprostředkovatelů během konfliktu může být osud Spelmana, popsaný 
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v jeho vyprávění Relation of Virginea.97 Tlumočník se nevědomky stal součástí 

Powhatanovy léčky, při které bylo zavražděno několik desítek kolonistů, načež musel 

Spelman prchnout před kolonisty i Powhatanem do oblasti kmene Patawomeků, kde byl 

váženým hostem a opatrovníkem náčelníkova syna.98 Spelman získal další cenné jazykové 

i kulturní znalosti užitečné během pozdějšího vyjednávání mezi Patawomeky a kolonisty, 

které vedlo k jejich obchodní a vojenské spolupráci.99 Díky pomoci Patawomeků 

Angličané v první anglo-powhatanské válce zvítězili (a mimo jiné také díky sňatku 

Pocahontas s Johnem Rolfem). Savage byl mezitím klíčovou postavou během vyjednávání 

mezi Powhatanem a Angličany.100  

Dalším tlumočníkem v jamestownské oblasti po roce 1614 byl Robert Poole, který působil 

u Powhatanova nástupce Opechancanougha. Stejně jako ostatní tlumočníci i on se octl 

uprostřed mocenských sporů. Ukázalo se, že dokáže situace využít ve svůj prospěch 

pomocí manipulace a intrik a byl neoblíbený mezi kolonisty i Indiány. I když se vědělo, že 

Poole jedná v neprospěch kolonie, nebyl potrestán především ze strachu, že by mohl 

pomocí svých schopností obrátit Indiány pro kolonistům.101 Dalším příkladem zvláštního 

významu tlumočníků může být spor z roku 1619, při kterém Poole obvinil Spelmana 

z šíření lží mezi Indiány. Obvinění bylo natolik závažné, že někteří představitelé 

požadovali, aby byl Spelman popraven, ale nakonec se uchýlili k mírnějšímu trestu – 

sedmi letům tlumočnické služby pro guvernéra kolonie.102  

Od začátku 20. let znovu došlo k eskalaci konfliktu mezi kolonisty a indiánskými kmeny 

spojenými pod vedením náčelníka Opechancanougha, při kterém tlumočníci opět hráli 

důležitou roli. Např. Savage díky svým kontaktům s jinými kmeny získal informace o 

nebezpečí ze strany Opechancanougha, koloniální představitelé však jeho varování nebrali 

vážně, což se ukázalo být chybou v roce 1622, kdy Opechancanoughovi bojovníci zaútočili 

na Jamestown a zabili jednu čtvrtinu celkové populace Jamestownu. Během druhé anglo-

powhatanské války (1622–1632) Spelman a Savage díky své síti kontaktů zajišťovali 

vojenskou a potravinovou pomoc u spřízněných kmenů.103 V roce 1623 Spelman během 

 
97 Spelman, Henry. Relation of Virginia. London: Jas. F. Hunnewell at the Chiswick Press, 1872. Online: 

https://content.wisconsinhistory.org/digital/collection/aj/id/8368 [cit. 2020-07-20]. 

98 Fausz: 48. 

99 Fausz: 49. 

100 Fausz: 50. 

101 Fausz: 54. 

102 Fausz: 42. 

103 Fausz: 57. 

https://content.wisconsinhistory.org/digital/collection/aj/id/8368
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útoku nepřátelských Indiánů zemřel.104 Poole i Savage nadále zastávali důležitou roli 

v diplomacii a později v obchodu s kožešinami. Díky svým schopnostem získali půdu a 

lepší společenské postavení.105 

2.1.5.3 Squanto (c 1580–1622) 

Když v roce 1620 otcové-poutníci založili Nový Plymouth, měli k Indiánům spíše 

negativní postoj. Pro puritány Indiáni ztělesňovali „divochy ovládané zlými silami“.106 

Indiáni ale byli pro přežití puritánské kolonie klíčoví.  

Bližší kontakty mezi dvěma skupinami započaly několik měsíců po připlutí osadníků, kdy 

se z lesů vynořil muž, který je pozdravil anglicky a žádal po nich pivo. Jmenoval se 

Samoset a základům angličtiny se naučil díky blízkému kontaktu s rybáři a obchodníky na 

pobřeží. Pocházel z kmene Abenaků, ale žil jako zajatec mezi Wampanoagy (konfederace 

několika kmenů z oblasti jihovýchodního Massachusetts).107 Díky Samosetovi kolonisté 

získali informace o okolních kmenech a o vlivném náčelníkovi Massasoitovi.108 Samoset 

později kolonistům představil Tisquanta, kterému osadníci začali říkat Squanto.  

Squanto pocházel z kmene Patuxetů (patřící k Wampanoagům) a uměl plynně anglicky. V 

roce 1605 se poprvé dostal do Anglie s expedicí kapitána Waymoutha a v roce 1614 byl 

tlumočníkem na průzkumné výpravě Johna Smitha. Později byl Squanto unesen kapitánem 

Thomasem Huntem, aby byl prodán jako otrok ve Španělsku, kde byl vykoupen mnichy a 

později pokřtěn. Podařilo se mu dostat se do Londýna, kde žil u obchodníka Johna 

Slanyho. Do Ameriky se posléze dostal jako tlumočník guvernéra Newfoundlandu.109 

Když se nakonec vrátil do oblasti pozdější Plymouthské kolonie, zjistil, že lidé z jeho 

kmene zemřeli během epidemie.  

Po setkání s osadníky Squanto s puritány navázal blízký kontakt, učil je získávat potravu 

z místních zdrojů a pomáhal jim s obchodem. Tlumočil také vyjednávání s náčelníkem 

Massasoitem a jinými náčelníky, díky čemuž panovaly mezi kolonisty a Indiány dobré 

 
104 Fausz: 58. 

105 Fausz: 61. 

106 Raková: 179. 

107 Turner, John G. They Knew They Were Pilgrims: Plymouth Colony and the Contest for American Liberty. 

Yale University Press, 2020, s. ix. 

108 Turner: 75. 

109 Raková: 179. 
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vztahy.110 Díky přátelskému přístupu Indiánů (a především Squanta) kolonie překonala 

počáteční těžkosti, což si Američané připomínají každý rok při svátku Díkuvzdání. Časté 

zmínky o Squantovi se objevují v díle guvernéra kolonie Williama Bradforda Of Plymouth 

Plantation.111 V roce 1621 byl Squanto nejdříve nařčený ze spolčování s indiánskými 

kmeny proti Angličanům a později z podněcování konfliktu vůči Massasoitovi. I když 

Massasoit požadoval Squantovu popravu, představitelé kolonie Squanta nepotrestali, 

protože si byli vědomi, jak důležitý pro kolonii jako tlumočník je.112  

Pro kolonisty bylo velkou ránou, když Squanto onemocněl a zemřel během obchodní 

výpravy v roce 1622. Společně s Pocahontas tvoří nedílnou součást amerického narativu. 

Je symbolem soužití mezi Angličany a Indiány i archetypem poslušného, s kolonisty 

spolupracujícího divocha.113 

 

2.2 Koloniální vláda Francie a Velké Británie 

2.2.1 Historický kontext 

Konec 17. století se v Severní Americe i nadále nesl v duchu konfliktů kvůli obchodu 

s kožešinami. Docházelo k častým střetům mezi Irokézy a jinými etniky (hlavně Hurony) 

kvůli lepšímu přístupu na trh s kožešinami. Irokézové dodávali kožešiny Nizozemcům, ale 

se vznikem Montrealu ztratili význačnou pozici zprostředkovatelů obchodu. Navíc je 

Nizozemci často zásobovali zbraněmi, což konflikt ještě prohloubilo. Dalším problémem 

indiánského obyvatelstva byly časté epidemie evropských nemocí. Mezi Indiány a 

Evropany došlo také k mnoha ozbrojeným konfliktům, příkladem může být válka krále 

Filipa (1675–1676), při které se několik indiánských kmenů postavilo proti anglickým 

kolonistům.114  

V druhé polovině 17. století se také změnila francouzská koloniální politika a začal růst 

počet obyvatel Nové Francie.  Francouzi své kolonie rozšiřovali do oblasti Velkých jezer a 

 
110 Kawashima, Yasuhide. “Forest Diplomats: The Role of Interpreters in Indian-White Relations on the 

Early American Frontier.” American Indian Quarterly, 13 (1), 1989, s. 2. JSTOR, 

www.jstor.org/stable/1184083 [cit. 2020-07-20]. 

111 Bradford, William. Of Plymouth Plantation. Boston, 1898. Online: 

http://www.gutenberg.org/files/24950/24950-h/24950-h.htm#PROCEEDINGS [cit. 2020-07-20]. 

112 Turner: 90. 

113 Raková: 179. 

114 Salisbury, Neal. “Native People and European Settlers in Eastern North America, 1600–1783.” Trigger, 

Bruce a Washburn, Wilcomb (eds.). The Cambridge History of the Native Peoples of the Americas, vol. 1. 

Cambridge University Press, Cambridge, 1996, s. 420. 

http://www.jstor.org/stable/1184083
http://www.gutenberg.org/files/24950/24950-h/24950-h.htm#PROCEEDINGS
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později až do oblasti kolem řeky Mississippi, kterou pojmenovali Louisiana.115 Na rozdíl 

od Francouzů Angličané ovládali menší oblasti, jejich osídlení ale byla početnější. V roce 

1664 se jim navíc podařilo obsadit Nové Nizozemí, většina nizozemských obyvatel 

v kolonii ale zůstala. Na konci 17. století Angličané zakládají další kolonie, např. 

Pensylvánii. Důležité je zmínit, že jednotlivé anglické kolonie netvořily jeden celek a 

neexistovala centralizovaná správa kolonií.116 

Spory evropských mocností se odrážely také v jejich koloniích a Amerika nebyla 

výjimkou. K největším sporům docházelo mezi Angličany, Francouzi a jejich indiánskými 

spojenci. Nejsilnějším spojencem Angličanů byli Irokézové, kteří tvořili Ligu pěti a 

později šesti národů, tvořenou Mohawky, Seneky, Oneidy, Onondagy, Tuskarory a 

Kajugy.117 Největšími spojenci Francouzů byli Huroni, kteří často čelili irokézským 

nájezdům na své osady či jezuitské misie.118 Konflikt mezi mocnostmi a jejich spojenci 

nadále pokračoval a vyvrcholil v polovině 18. století během sedmileté války, jejíž 

americká odnož se nazývá francouzsko-indiánská válka. V tomto konfliktu vítězili Britové 

a po dobytí Québecu (1759) a Montrealu (1760) v roce 1763 Francie podepsala pařížský 

mír a ztratila veškerá území v Severní Americe. Většina francouzských kolonistů 

v Americe zůstala.119 Pro některé indiánské spojence Francouzů nebylo snadné se 

s britskou nadvládou smířit, což opět vedlo ke konfliktům, jedním z nich je například 

Pontiacovo povstání.120 

Během koloniální vlády Británie probíhalo mnoho oficiálních setkání mezi představiteli 

jednotlivých kolonií a indiánských etnik. Tématy jednání byla spojenectví či výkup půdy. 

Často se jednalo o několikadenní setkání, na kterých mohlo být přítomno několik různých 

etnik i koloniálních subjektů a na jejímž konci často docházelo k podpisu smluv. Tato 

jednání se neobešla bez tlumočníků. I když byl nákup indiánské půdy regulován, v praxi 

často docházelo k porušování zákonů a k nelegálnímu záboru půdy, což vyvolávalo 

nevraživost či přímo konflikty.121  

 
115 Opatrný: 20. 

116 Opatrný: 30. 

117 The Editors of Encyclopaedia Britannica. „Iroquois Confederacy.“ Encyclopædia Britannica, 2020. 

Online: https://www.britannica.com/topic/Iroquois-Confederacy [cit. 2020-07-25]. 

118 Rovná, Lenka a Jindra, Miroslav. Dějiny Kanady. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000, s. 29. 

119 Rovná, Jindra: 37. 

120 Salisbury: 446. 

121 Salisbury: 448. 
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Přelomovým obdobím pro britské kolonie byla 70. léta 18. století, kdy se třináct 

amerických kolonií rozhodlo již déle nebýt pod nadvládou Británie, což v roce 1775 

vyústilo v americkou válku za nezávislost, která skončila až v roce 1783. V roce 1776 byla 

vydána tzv. Deklarace nezávislosti, dokument, ve kterém se kolonie odprošťovaly od 

britské nadvlády a vysvětlovaly své důvody k tomuto rozhodnutí.  

Reakce jednotlivých etnik na válku za nezávislost se lišily. Do války za nezávislost se 

zapojili na straně Britů např. někteří Irokézové. Díky náčelníkovi Josephu Brantovi 

Mohawkové a Senekové podporovali Brity, zatímco Oneidové a Tuskarorové podporovali 

Američany (později se ale postavili na britskou stranu). Onondagové a Kajugové zůstali 

neutrální. Konflikt velmi negativně dopadal na irokézské obyvatelstvo. V roce 1783 byl 

uzavřen mír a území na jih od Velkých jezer se stalo součástí Spojených států amerických, 

nárok Irokézů na jejich území ale v mírové smlouvě nefiguroval. Irokézové cizí suverenitu 

nikdy neuznali a požadovali, aby americká vláda uznala jejich nároky. Tlaku osadníků se 

ale ubránit nedokázali. Nejvíce Američany podporovaly kmeny, které buď nebyly 

ohroženy bílými osadníky, měly kladné vztahy s Francouzi nebo naopak špatné vztahy 

s Británií.122 Co se týče Frankokanaďanů, ti zachovávali spíše neutralitu.123  

2.2.2 Tlumočení v koloniálním období 

S postupným ustanovováním koloniální správy dochází i k částečné institucionalizaci 

profese tlumočníka. Pro koloniální správu bylo nezbytně nutné mít mezi indiánskými 

kmeny spojence, se kterými by mohli obchodovat a kteří by stáli na jejich straně v případě 

konfliktu, ať už se jednalo o konflikt s jinou evropskou mocností nebo s jiným indiánským 

kmenem. Tlumočníci byli nedílnou součástí každodenní komunikace, obchodu, misijní 

činnosti a především diplomacie.  

Oblast francouzských a britských kolonií a především jejich hranic s indiánským územím 

byla pestrým multikulturním prostředím.124 Probíhaly tam kontakty nejen mezi Brity a 

Francouzi (či jinými evropskými národy), ale také mezi mnoha indiánskými kmeny, jejichž 

jazyky mohly být mezi sebou podobné, anebo mohly pocházet z jiné jazykové rodiny a být 

tak velmi odlišné. Často docházelo k migraci obyvatelstva způsobené válečnými konflikty 

či jinými důvody. Lidé žijící na pomezí kultur (ať už z geografického či společenského 

hlediska) měli mnoho příležitostí naučit se cizí jazyk a stát se tlumočníky. 

 
122 Salisbury: 451. 

123 Rovná, Jindra: 48. 

124 Morgan, Ted. Wilderness at dawn: the settling of the north american continent. New York: Simon & 

Schuster, 1993, s. 13. 
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Zmínky o tlumočnících se objevují v úředních záznamech, denících či dopisech. Ne vždy 

jsou ale tlumočníci v úředních dokumentech zaznamenáni, protože buď přítomnost 

tlumočníků v dané situaci nebyla ničím zvláštním, a tudíž se ani nemusela zaznamenávat, 

anebo nebyli natolik důležití, aby se v záznamech objevili. Příkladem může být absence 

tlumočnic v koloniálních záznamech, která nemusí dokazovat, že tlumočnice neexistovaly, 

ale že byly naopak běžným jevem. Mnoho prominentních tlumočníků mělo vztah 

s indiánskými ženami a těžili z jejich jazykových či kulturních znalostí (např. William 

Johnson nebo George Croghan).125 Oficiálních, koloniální vládou placených tlumočnic, 

bylo velmi málo, kromě Hilletie van Olinda a Madame Montour nejsou záznamy o jiných 

oficiálních tlumočnicích.126  

Jen malá část tlumočníků se jmenovitě objevila v oficiálních záznamech.127 Někdy se 

v záznamech objeví zmínka o tlumočnících, ale nejsou jmenováni (například kvůli svému 

nízkému společenskému postavení).128 Indiánští tlumočníci např. v záznamech 

z konferencí příliš často nefigurují, i když tam logicky museli být přítomni, aby dohlíželi 

na kvalitu tlumočení. Mnohem častěji se ale vyskytují v záznamech misionářů.129 Dalším 

problémem je fakt, že neexistují indiánské psané prameny, můžeme tedy vycházet pouze 

z evropských dokumentů.130 

2.2.3 Původ a vzdělání tlumočníků 

Margareta Bowen et al. v článku Interpreters and the Making of History131 popisuje dva 

způsoby, jak se lidé mohli stát tlumočníky. Prvním z nich je záměrné získávání tlumočníků 

např. pomocí únosů, dobrovolného „jazykového pobytu“ nebo cíleného vzdělávání 

 
125 Hirsch, Alison Duncan. “‘The Celebrated Madame Montour’: ‘Interpretress’ Across Early American 

Frontiers.” Explorations in Early American Culture, 4, 2000, s. 111. JSTOR, www.jstor.org/stable/23549296 

[cit. 2020-07-25]. 

126 Hagedorn, Nancy L. “Brokers of Understanding: Interpreters as Agents of Cultural Exchange in Colonial 

New York.” New York History, 76 (4), 1995, s. 393. JSTOR, www.jstor.org/stable/23182187 [cit. 2020-07-

25]. 

127 Hagedorn, Nancy L. “‘A Friend to Go between Them’: The Interpreter as Cultural Broker during Anglo-

Iroquois Councils, 1740-70.” Ethnohistory, 35 (1), 1988, s. 62. JSTOR, www.jstor.org/stable/482433 [cit. 

2020-07-25].  

128 Dubuisson, Ann. “François Sarazin: Interpreter at Arkansas Post during the Chickasaw Wars.” The 

Arkansas Historical Quarterly, 71 (3), 2012, s. 250. JSTOR, www.jstor.org/stable/23390089 [cit. 2020-07-

25].   

129 Hagedorn 1995: 392.  

130 Fleming, Jenna E. ""Where We May Oftener Converse Together": Translation of Written and Spoken 

Communication. Colonial Pennsylvania," The Gettysburg Historical Journal, 15, 2016, s. 14. Online: 

https://cupola.gettysburg.edu/ghj/vol15/iss1/4 [cit. 2020-07-25]. 

131 Bowen et. al.: 258. 
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v institucích. Druhý způsob vychází z tzv. metody ponoření – jako tlumočníci působí lidé, 

kteří přirozeně získali schopnosti nutné k tlumočení, aniž by oni či někdo jiný plánoval, že 

se někdy tlumočníky stanou. Jsou to většinou lidé žijící mezi dvěma kulturami (míšenci, 

otroci, obchodníci, služebnictvo, zajatci atd.) 

Během koloniálního období pocházeli tlumočníci z různých společenských vrstev. Jejich 

společenské postavení často napovídalo, jakým způsobem získali dovednosti nezbytné 

k efektivnímu vykonávání tlumočnických služeb. Tlumočníky se mohli stát Indiáni a 

míšenci (ve francouzských oblastech Métisové), kteří žili mezi Evropany, byli s nimi 

v úzkém kontaktu nebo chodili do evropské školy (případ mohawského vůdce Josepha 

Branta)132 a díky tomu se velmi obratně pohybovali v evropské i indiánské společnosti. 

Většinou uměli jeden nebo více indiánských jazyků a k tomu buď angličtinu nebo 

francouzštinu (v některých případech oba jazyky). Většina tlumočníků v 17. století 

pocházela z řad Indiánů, v 18. století byla většina tlumočníků evropského původu.133 

Ve většině případů byly znalosti evropských tlumočníků získány přirozeně buď pobytem 

v indiánské společnosti nebo velmi úzkým kontaktem s indiánskými jazyky. Často se 

tlumočníky stávali i lidé, kteří strávili část svého života v indiánské společnosti 

nedobrovolně. Zajatí Evropané měli v indiánských komunitách nahradit nějakého člena 

rodiny, který zemřel například na následky boje nebo nemoci. Tito zajatci měli stejné 

postavení, jaké měl v komunitě daný zemřelý Indián.134 Někdy zůstali mezi Indiány celý 

život, několik let nebo byli v rámci jednání navráceni do evropské společnosti. Příkladem 

mohou být tlumočníci Jan Baptist van Eps nebo Lawrence Claessen van der Volgen, kteří 

v mládí strávili mezi Indiány několik let a po návratu do evropské společnosti se stali 

koloniálními tlumočníky.135 V některých případech došlo ke krátkodobé (dobrovolné) 

výměně osob nebo k pobytu mezi Indiány za účelem studia jazyka. 

Další početnou částí koloniálních tlumočníků byli obchodníci, kteří byli v blízkém 

kontaktu s mnoha indiánskými kmeny a pro jejich obchodní aktivity byla nezbytná alespoň 

základní znalost daného indiánského jazyka. V době, kdy byla velká poptávka po 

tlumočnících, se mnozí rekrutovali právě z řad obchodníků.  

 
132 Hagedorn 1988: 62. 

133 Kawashima: 3.  

134 Axtell, James. “The White Indians of Colonial America.” The William and Mary Quarterly, 32 (1), 1975, 

s. 55–88. JSTOR, www.jstor.org/stable/1922594 [cit. 2020-08-03]. 

135 Hagedorn 1995: 407. 
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Tlumočníci pocházeli také z řad misionářů, ať už jezuitů (ve francouzských koloniích) či 

protestantských církví (v britských koloniích). Misionáři se vydávali do indiánských 

komunit s jediným cílem: přivést Indiány ke křesťanství. Ke svému úkolu potřebovali 

znalost jazyka, který se v dané komunitě sami učili, či přizvali na pomoc člověka se 

znalostí jazyka komunity. Někteří tlumočníci úzce spolupracovali s misionáři a pomáhali 

jim s tlumočením různých náboženských úkonů či s křesťanským učením.136 

V Nové Francii pocházelo mnoho tlumočníků z řad tzv. coureurs de bois. ilegálních 

obchodníků, kteří žili mezi Indiány, mimo francouzskou společnost, a měli výbornou 

znalost indiánských jazyků a kultur. I když coureurs de bois stáli mimo společnost, byli 

pro ni velmi důležití. Ve své publikaci Válka Mohykánů: sedmiletá válka v Americe je 

Josef Opatrný nazývá lesní tuláci a popisuje je následovně: 

„V jejich případě lze těžko mluvit o osadnících. Úřady je sice dopravily z metropole do 

kolonie, nedokázaly je však získat pro „řádný“ život kolonisty. Lesní tuláci zavrhli 

evropské dědictví a představu práce na zemědělských usedlostech. Odešli do indiánských 

vesnic, žili s Indiánkami, lovili ryby a kožešinovou zvěř, což jim poskytovalo možnost 

výměny úlovků za zboží světa, z něhož pocházeli a jejž dobrovolně opustili. Alespoň 

částečně však zůstávali Francouzi a sloužili přinejmenším jako spolehliví informátoři pro 

královské úředníky a důstojníky.“137 

Z jejich řad a také z řad misionářů pocházelo mnoho francouzských tlumočníků, díky 

kterým se Nové Francii dařilo udržovat s Indiány dobré vztahy.138 Francouzi si však byli 

vědomi toho, že poptávka po dobrých tlumočnících neustane. Například v Louisianě často 

nechávali mladé chlapce žít s indiánskými kmeny, aby se naučili jazyk a místní zvyky. 

Chlapci byli schopni se jazyk naučit rychle a zároveň si zvyknout na indiánský způsob 

života.139 Někdy se vrátili mezi francouzské osadníky a působili jako tlumočníci, jindy 

zůstávali s daným kmenem a zastávali pozici francouzských vyslanců.  

 

2.2.4 Oblasti tlumočení 

Z hlediska dějin tlumočení je důležité pokládat si nejen otázku jak se tlumočilo, ale také při 

jaké příležitosti. Franz Pöchhacker ve své publikaci Introducing Interpreting Studies 

 
136 Hagedorn 1995: 390. 

137 Opatrný: 18. 

138 Roland, Delisle: 65. 

139 Dubuisson: 248. 
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popisuje několik oblastí tlumočení, které existovaly od počátků mezikulturních kontaktů. 

Pro období kolonizace Severní Ameriky je relevantní hlavně oblast obchodu, průzkumů, 

diplomacie, ozbrojených konfliktů, soudních řízení, vzdělávání či misijní činnosti.140 

Tlumočení v těchto oblastech probíhalo od počátků setkávání odlišných kultur v Severní 

Americe, během koloniálního období však došlo k rozvoji tlumočnické profese, a to 

převážně v diplomacii.  

 

2.2.4.1 Obchod 

Pro soužití kolonií a indiánských kmenů byl nezbytný dobře fungující obchod. Od začátku 

evropské přítomnosti v Americe si Indiáni zvykli na dostupnost zboží z kovu (včetně 

zbraní), látek, potravin a jiných komodit, které mohli získat jen obchodem s Evropany. Pro 

Evropany byly klíčovou komoditou kožešiny, které se v Evropě těšily velké oblibě.141 

„Obchodní války“ probíhaly jak mezi jednotlivými evropskými mocnostmi v Americe, tak 

i mezi různými indiánskými kmeny. Lepší přístup k evropskému zboží a ovládání 

obchodních tras bylo důvodem mnoha konfliktů. Cena a kvalita prodávaného zboží zase 

ovlivňovala podobu vztahů, které měly indiánské kmeny k Evropanům. Dobré obchodní 

vztahy výrazně napomáhaly udržet funkční diplomatické vztahy a spojenectví.142 

Obchod byl jednou z prvních aktivit, která mezi Indiány a Evropany proběhla. 

Obchodování bylo snadnější, pokud daný obchodník dokázal komunikovat s Indiány jejich 

jazykem. Obchodníci postupem času získali slovní zásobu nutnou k obchodování, ta ale 

mohla být značně omezená. Často je doprovázeli znalejší či zkušenější tlumočníci, kteří 

usnadňovali vyjednávání a zabraňovali nedorozumění. Velká část tlumočníků, které 

zaměstnávala některá z provincií, pocházela právě z řad obchodníků. Někteří se však 

tlumočení moc dlouho nevěnovali, protože obchod byl výnosnější a koloniální úřady 

(například v New Yorku) se k vyplácení mezd stavěli v některých případech velmi 

laxně.143 

Nebylo neobvyklé, že na obchodních výpravách tlumočily indiánské ženy obchodníků. 

Tyto ženy měly často velké zkušenosti s obchodem s kožešinami a poskytovaly manželovi 

nebo milenci rozsáhlou síť obchodních kontaktů. Zároveň se obchodníci stali součástí 

 
140 Pöchhacker: 15. 

141 Trigger, Swagerty: 349. 

142 Hagedorn 1995: 386. 

143 Hagedorn 1995: 387. 
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rodiny své ženy, což neslo pro jejich obchod mnoho výhod. Dalším kladem bylo, že 

nemuseli svým ženám platit. Mezi ženami, které byly znalé obchodu a tlumočily, byly 

například Molly Brant (žena Williama Johnsona) nebo Sarah Ainse (žena Andrewa 

Montoura). Ženy jen ojediněle působily jako tlumočnice v diplomacii.144  

 

2.2.4.2 Soudní řízení 

Tlumočníci byli potřeba nejen v oblasti obchodu, ale také při soudních řízeních, jejichž 

součástí byli Indiáni. Existují záznamy o soudních řízeních, pro které byl zaměstnán 

tlumočník a byla mu vyplacena mzda, ať už se jednalo o závažný nebo méně závažný 

trestný čin. Tlumočníci zaměstnávaní soudy mohli být jak evropského, tak indiánského 

původu. 

Co se týče poroty, většinou se skládala z Evropanů, pokud ale byli součástí řízení Indiáni, 

v porotě zasedali také Indiáni. Tito indiánští porotci mohli při řízení působit také jako 

tlumočníci. V některých případech docházelo k rozšíření poroty, kromě dvanácti bílých 

porotců zasedalo ještě několik Indiánů. Tito Indiáni tak mohli nabízet svůj vlastní pohled 

na záležitost, zároveň museli být ale částečně „civilizovaní“.145 

 

2.2.4.3 Diplomacie 

Pro evropské kolonie, které se nacházely v blízkosti území silných indiánských kmenů, 

bylo nezbytné se svými indiánskými sousedy vycházet. Dobré vztahy mezi Evropany a 

Indiány napomáhaly obchodu (s kožešinami či půdou) a znamenaly výhodu vůči jiné 

evropské mocnosti. Francie i Velká Británie měla své indiánské spojence, jejichž loajalita 

se mohla v průběhu času měnit. Cílem koloniální správy bylo zachovat co nejlepší vztahy 

se svými spojenci a z těchto vztahů těžit. Efektivní diplomacie byla pro dobré vztahy 

s indiánskými kmeny nezbytná a postupem času na ni byl kladen čím dál větší důraz. 

Důležitost tlumočníků byla nejvíce viditelná právě v diplomacii.146 Co se týče britských 

kolonií (především v oblasti New Yorku), největším spojencem byli Irokézové, kteří byli 

spojeni v Ligu pěti (později šesti) národů. Od konce 17. století do čtyřicátých let 18. století 

se ustanovuje anglo-irokézský diplomatický protokol, který historik William N. Fenton 

 
144 Hagedorn 1995: 338. 

145 Kawashima: 2. 

146 Hagedorn 1988: 60. 
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začal nazývat lesní diplomacie.147 Tento protokol byl vytvářen především za přispění 

tlumočníků, kteří koloniálním představitelům radili ohledně irokézských zvyků, rituálů atd.  

Tlumočením během anglo-irokézských setkání a konferencí se ve svých pracích věnovala 

především Nancy L. Hagedorn. Ve svých článcích148 popsala lesní diplomacii a úlohu 

tlumočníků v jejím vývoji. Podle ní je vývoj lesní diplomacie nejlépe zdokumentovanou 

ukázkou vlivu tlumočníků na události v koloniích.  

Evropská a indiánská diplomacie se v mnohém lišila a obě strany musely jistým způsobem 

přizpůsobit své tradiční zvyky a přijmout nové. Lesní diplomacie využívala jak typicky 

evropské prvky (salvy, přípitky, rozdávání darů), tak i prvky irokézské (rituál vzpomínání 

na zesnulé a jiné), které napomáhaly zdárnému jednání a odstraňovaly překážky 

porozumění. Na počátku lesní diplomacie Angličané nechápali důležitost indiánských 

rituálů a neměli dostatek zkušeností s wampumy. Wampumy jsou korálky vyrobené 

z mušlí, které se navlékají do podoby pásu. Pro Indiány amerického severovýchodu měly 

velkou hodnotu – wampumy byly symbolická slova, která mohla vyjadřovat poselství 

míru, soustrast anebo zaznamenávat příběhy.149 Wampumy se staly nedílnou součástí 

anglo-irokézských konferencí a mohly zastávat funkci smlouvy mezi Evropany a Irokézy 

či jiným kmenem. Také byly součástí vyjednávacích rituálů. Vzory na wampumech mohly 

mít mnoho symbolických významů a mohly se využívat při rozličných příležitostech. 

Irokézové neznali písmo, a proto wampumy sloužily k zaznamenávání událostí.150 Jejich 

používání mělo speciální pravidla, se kterými koloniálním představitelům radili 

tlumočníci. Tlumočníci také museli být schopni zajistit adekvátní wampum. Dobře 

vybraný wampum a jeho správné použití zanechalo na Irokézech pozitivní dojem. 

Na konferencích se mluvilo několika indiánskými a někdy i evropskými jazyky. Například 

v New Yorku se na konferencích mluvilo anglicky, proslov poté musel být často 

přetlumočen do nizozemštiny a do jednoho z irokézských jazyků (většinou do 

mohawštiny).151 Samotné irokézské jazyky se navzájem lišily. Tlumočníci museli být 

 
147 Hagedorn 1995: 394. 

148 Jedná se o články „Brokers of Understanding: Interpreters as Agents of Cultural Exchange in Colonial 

New York“ (Hagedorn 1995) a "A Friend to go between Them": The Interpreter as Cultural Broker during 

Anglo-Iroquois Councils, 1740-70.“ (Hagedorn 1988). 

149 Salisbury: 404. 

150 Gadacz, René R. "Wampum". The Canadian Encyclopedia, Historica Canada, 2015. Online: 

https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/wampum [cit. 2020-08-03]. 

151 Parmenter, Jon. "Isabel Montour: Cultural Broker on the Eighteenth-Century Frontiers of New York and 

Pennsylvania." Steele, Ian K. a Rhoden, Nancy (eds.). The Human Tradition in Colonial America. 

Wilmington, Delaware: Scholarly Resources Press, 1999, 148. 

https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/wampum
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schopni tlumočit z jednoho jazyka do druhého, zároveň ale také museli mít široký rozhled 

a rozumět evropské i indiánské kultuře. Byli nejen jazykoví, ale také kulturní 

zprostředkovatelé – museli umět převést specifické aspekty kultury obou stran tak, aby 

nedošlo k nedorozumění a problémům ve vyjednávání. Ideální tlumočník musel být 

důvěryhodný, schopný, nestranný a musely ho respektovat obě strany. Pouze malá část 

obyvatel kolonií se mohla stát oficiálním tlumočníkem na konferencích.  

Během konferencí byli tlumočníci aktivní po celou dobu trvání konference a byli 

nepostradatelní jak během oficiálního setkání, tak i mimo hlavní dění. Po celou dobu 

konference obě strany mluvily svým jazykem a byly tlumočeny. Irokézové nepoužívali 

písmo, a proto mělo mluvené slovo v jejich kultuře velký význam. Irokézské projevy byly 

vznešené, plné metafor, symboliky a alegorií, pomocí kterých vyjadřovali své názory, 

způsob myšlení či nálady. Tlumočníci museli být schopni tyto složité projevy dekódovat a 

správně převést. Nesměli ale zapomenout na stylistickou stránku projevu – ta nemohla být 

zploštěna či zjednodušena. Museli být také schopni převést řečníkův styl a prostředky, 

kulturní konotace, symboly, specifické oslovování (bratře, otče) a zachovat strukturu 

projevu. Prominentní koloniální tlumočníci dokázali kvalitně tlumočit tyto náročné 

proslovy ke spokojenosti obou stran. Na rozdíl od obchodu a misijní činnosti tlumočení 

v diplomacii vyžadovalo nejrozsáhlejší jazykové a kulturní znalosti.152  

Tlumočení probíhalo konsekutivně po krátkém projevu nebo po kratších úsecích, což 

bezesporu bylo velmi zatěžují pro krátkodobou paměť153 tlumočníků. Zkušení tlumočníci 

někdy mohli projev mírně pozměnit, například změnit tón nebo styl, aby byl 

srozumitelnější. Pokud byla určitá pasáž složitá na porozumění, tlumočníci se mohli 

s řečníkem poradit ohledně správného řešení. Kromě obsahové a stylistické stránky 

projevu byl důležitý také způsob přednesu. Tlumočník musel brát v potaz extralingvistické 

a paralingvistické aspekty projevu. 

Slova projevu mohla být pronášena, ale také zpívána. Řečník používal specifická gesta a 

postoje, které nesly svůj vlastní význam. Tlumočník musel být nejen odborník na jazyk a 

kulturu, ale musel se umět vžít do role řečníka a mít herecké schopnosti. Tlumočník na 

oficiálních setkáních musel být především zkušený a znalý protokolu lesní diplomacie. 

V případě, že nebyl k dispozici zkušený konferenční tlumočník, byl najat tlumočník bez 

specializace, což mohlo znesnadnit komunikaci. Pokud tlumočník nebyl schopný nebo se 

 
152 Hagedorn 1988: 62. 

153 Dokonale ovládaná krátkodobá paměť je pro proces tlumočení nezbytná. Jedná se o schopnost použít 

omezené množství informací v určitém okamžiku, pokud ale dojde k přetížení krátkodobé paměti, tlumočník 

zapomíná na jednotlivé informace a je nucen prognózovat. (Čeňková: 43). 
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necítil na to, aby „hrál“ daného řečníka, projev přednesl místo něho někdo jiný (většinou 

nějaký Indián). Pokud si tlumočníci sami nebyli jistí, spolupracovali a radili se s Indiány. 

Mohli také připravovat projevy nebo odpovědi na návrhy, aby se více podobaly irokézské 

normě. 

Tlumočníci také koloniálním představitelům vysvětlovali kulturní odlišnosti. Na rozdíl od 

Britů byli Irokézové při jednání rozvážní a opatrní. To se projevilo v jejich pomalých a 

uvážlivých proslovech. Tlumočník musel mít na paměti, že nesmí spěchat a musí projev 

přetlumočit ve stejném tempu. Řečník se před začátkem projevu vždy hluboce zamyslel a 

mezi jednotlivými úseky potřeboval přestávku, aby si mohl utřídit myšlenky. Stejně tak si 

náčelníci museli promyslet své odpovědi na návrhy druhé strany. Tlumočník byl často 

nucen vysvětlovat rozdíly v chápání času mezi oběma kulturami. 

Tlumočníci koloniálním představitelům i Irokézům poskytovali rady ohledně zvyklostí 

druhé strany. Pokud došlo k narušení protokolu, mohlo to vést k nespokojenosti Irokézů. 

Oficiální představitelé kolonií často neměli představu o důležitosti protokolu a s ním 

spojených rituálů a zvyklostí anebo ho brali na lehkou váhu. Tlumočníci byli pro Brity 

primárními zdroji informací o irokézské diplomacii.  

V některých případech mohli tlumočníci působit i jako vyslanci vlády. Také pomáhali 

s výběrem darů pro irokézské náčelníky. Sir William Johnson ve svých záznamech napsal, 

že pro rozdávání darů je třeba vědět, kdo by měl dostat jaký dar a při jaké příležitosti. 

Špatná distribuce darů mohla vést ke zbytečným útratám. Větším problémem mohly být 

nevhodné dary. 154 

Irokézové také měli své vlastní tlumočníky, o kterých se dozvídáme z britských záznamů. 

Většinou to byli Indiáni nebo míšenci. Irokézové si také najímali bílé tlumočníky, kteří 

zároveň mohli zastávat funkci „náhradního“ řečníka nebo poradce znalého evropské 

diplomacie. 

 

2.2.4.4 Misijní činnost 

Pro misijní činnost byla znalost indiánských jazyků nezbytná, byla totiž „klíčem 

k indiánské duši“.155 Misionáři si museli osvojit znalost jazyka kmene, ve kterém působili, 

což vyžadovalo mezi Indiány nějaký čas žít. Dokud duchovní nezískal dostatečnou znalost 

jazyka, musel se spoléhat na tlumočníky. Tlumočení náboženských témat bylo náročné a 

 
154 Hagedorn 1995: 388. 

155 Kawashima: 3. 
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bylo nutné mít hlubší znalost jazyka. I zkušení tlumočníci s dobrou znalostí jazyka měli 

často při tlumočení abstraktních křesťanských konceptů problém. Některá slova byla téměř 

nepřeložitelná, protože pro ně neexistoval v dané kultuře funkční ekvivalent.156 Pojmy 

mohly být vysvětleny pouze pomocí parafrází. Např. jeden jezuita působící mezi Hurony si 

stěžoval, že fráze „ve jménu otce, syna i ducha svatého“ se musela přeložit jako „ve jménu 

našeho otce, jeho syna a jejich ducha svatého“.157 Tlumočníci vypomáhali misionářům při 

různých událostech, při kázání či např. na pohřbech a měli pro misionáře ještě jiné výhody 

– byli v dané oblasti známou a vlivnou osobou a s Indiány je pojily přátelské vztahy. 

Nadaní tlumočníci, kteří neměli příliš šancí stát se oficiálními tlumočníky, mohli najít 

uplatnění mezi misionáři. Patřili mezi ně indiánští tlumočníci, kteří jsou v misijních 

záznamech často zmiňováni. Jednalo se především o konvertity, kteří misionáře učili 

svému jazyku a tlumočili, dokud daný misionář neovládal jazyk dostatečně dobře. 

Křesťanské koncepty byly pro Indiány navíc mnohem lépe přijatelné, pokud je slyšeli z úst 

jiného Indiána. Tlumočení pro misie byla také jedna z mála oblastí, kde se mohly 

angažovat tlumočnice.158  

Nizozemský kazatel Godfridius Dellius, působící v Albany, vděčil svému úspěchu 

tlumočnici Hilletii van Olinda. Dellius působil mezi Mohawky a díky své tlumočnici se 

naučil kázat v mohawkštině. Van Olinda také tlumočila veřejné zpovědi, asistovala při 

křtech a pomohla Delliovi přeložit několik náboženských textů do mohawštiny.  

Dalším tlumočníkem z misií na britském území byl Jacobus Clement, který asistoval 

misionáři Johnu Ogilvieovi při jeho misijní činnosti mezi Ligou šesti národů.159 Daniel 

Claus zase tlumočil a překládal pro anglikánské misie. Často spolupracoval s Williamem 

Johnsonem, který misie podporoval finančně a zasadil se o vznik mnoha překladů 

náboženských textů do mohawštiny.160 Další známou tlumočnicí je Rebecca Kellogg 

Ashley, která působila mezi Irokézy a byla pro tamější misie nenahraditelnou (což se 

potvrdilo v roce 1757, kdy zemřela a misie, ve které pracovala, se posléze rozpadla).161  

 
156 Hagedorn 1995: 389. 

157 Thwaites, Reuben Gold (ed.). The Jesuit Relations and Allied Documents: Travels and Explorations 

Missionaries in New France, 1610-1791. Cleveland: 1896-1901, 20:71-73; 10:119-21. Citováno v Hagedorn 

1995: 390. 

158 Hagedorn 1995: 393. 

159 Hagedorn 1995: 390. 

160 Hamilton, Milton W. “Sir William Johnson: Interpreter of the Iroquois.” Ethnohistory, 10 (3), 1963, s. 

279. JSTOR, www.jstor.org/stable/480696 [cit. 2020-07-25]. 

161 Hagedorn 1995: 393. 

http://www.jstor.org/stable/480696
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Mezi protestanské církve, které podnikaly misijní činnost mezi Indiány, patřili i moravští 

bratří. Příslušel k nim i David Zeisberger, rodák ze Suchdola nad Odrou. Jeho rodina byla 

nucena uprchnout do Saska a později se odstěhovala do Georgie. Mladý Zeisberger se 

k rodině připojil a v Americe začal s misijní činností. Stál u zrodu několika osad a misií 

především mezi Irokézy a Delawary. Naučil se několik indiánských jazyků a působil jako 

tlumočník. Vytvořil sedmidílný irokézsko-německý slovník, delawarskou gramatiku a 

přeložil stovky náboženských textů. Svou prací přispěl k písemné kodifikaci indiánských 

jazyků.162 

V oblasti Nové Francie pocházeli misionáři především z řádu jezuitů.163 Jejich relace se o 

tlumočnících často zmiňují. Někteří tlumočníci jsou v relacích zmiňováni jmenovitě, 

většina jich ale zůstává anonymní. Jezuité si byli dobře vědomi faktu, že neznalost jazyka 

je překážkou misijní činnosti a existovaly plány na posílání indiánských chlapců do 

Francie, aby se naučili jazyk a asistovali v misiích.164 Problémem v Nové Francii bylo, že 

většina Francouzů, kteří žili mezi Indiány, měli dobrou znalost indiánských jazyků a mohli 

tlumočit pro církev, byli hugenoti, kteří se ani v nejmenším nechtěli podílet na šíření 

katolické víry. Naštěstí indiánské jazyky ve východní Kanadě se od sebe příliš nelišily. 

Jedním z nejznámějších knězů-polyglotů v Nové Francii byl jezuita Jacques Marquette, 

který, mimo jiné, doprovázel průzkumníka Louise Jolieta po řece Mississippi v roce 

1673.165 

 

2.2.5 Významní tlumočníci 

2.2.5.1 Hilletie van Olinda, Jacques Cornelisse van Slyck a Arnout 

Cornelissen Viele 

Na konci 17. století byli hlavními tlumočníky mezi Irokézi v provincii New York Jacques 

Cornelisse van Slyck, Hilletie van Olinda a Arnout Cornelissen Viele.166 

Hillietie van Olinda (c. 1645–1707) byla dcerou nizozemského kolonisty a mohawské 

ženy. Van Olinda žila mimo komunitu její matky. Důvodem, proč žila v nizozemské 

 
162 Říčan, Daniel: „David Zeisberger – apoštol indiánů.“ Poodří, 1, 2008, s. 55-60. Online: 

https://www.casopispoodri.cz/osobnosti/images/David%20Zeisberger%20-%20text%20z%20POODRI.pdf 

[cit. 2020-07-25].  

163 Rovná, Jindra: 28. 

164 Kawashima: 7. 

165 Roland, Delisle: 46. 

166 Hagedorn 1995: 406. 

https://www.casopispoodri.cz/osobnosti/images/David%20Zeisberger%20-%20text%20z%20POODRI.pdf
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společnosti, byl nejspíš její kalvinismus, kvůli kterému se jí její mohawská rodina zřekla. 

Vzala si nizozemského kolonistu. V roce 1673 byla jednou z mála Indiánů, kteří byli 

v Albany pokřtěni. 

Van Olinda byla aktivní jako tlumočnice především od 90. let 17. století. Stala se oficiální 

tlumočnicí pro New York a ročně jí byla vyplácena mzda 25 liber. Přestěhovala se do 

Albany a doprovázela oficiální představitele na návštěvách Irokézů. Jako tlumočnice 

pracovala do prvních desetiletí 18. století. Její profese vyžadovala značnou dávku 

trpělivosti, protože ze záznamů vyplývá, že jí často nebyla vyplacena mzda včas a kvůli 

tomu si musela úřadům stěžovat. Úzce spolupracovala s Godfridiem Delliem a jinými 

protestantskými duchovními.167 

Jejími pracovními jazyky byla nizozemština a mohawština, což bylo pro nizozemskou 

komunitu v Albany velmi výhodné. Jelikož byla žena a míšenka, nikdy nemohla dosáhnout 

stejného postavení jako jiní důležití Nizozemci, měla ale všechny předpoklady, aby se stala 

tlumočnicí a mohla zprostředkovávat mezikulturní komunikaci. Společně s Vielem 

tlumočila vyjednávání s Irokézy.168 Jelikož byla blízkou spolupracovnicí Dellia, 

v momentě, kdy začal mít problémy (údajně podvodem získal od Indiánů půdu) ztratila 

svou význačnou pozici. Byla propuštěna z pozice provinční tlumočnice a na její místo 

nastoupil Viele.169 

Arnout Cornelissen Viele (1640–1704) byl tlumočníkem provincie New York v 80. a 90. 

letech. Své jazykové dovednosti získal díky obchodu s kožešinami. Jacques van Slyck 

(1640–1690) byl bratrem Van Olindy. Byl obchodníkem a tlumočníkem ve službách Fort 

Orange. 

Van Olinda, Van Slyck a Viele měli dobrou znalost jazyka a kultury, nevyznali se ale příliš 

v irokézském protokolu a nijak zásadně neovlivnili vývoj lesní diplomacie před rokem 

1700.170 Ani pro jednoho nebylo tlumočení hlavním zdrojem příjmu. 

 

 
167 Tom Arne Midtrøød. “The Flemish Bastard and the Former Indians: Métis and Identity in Seventeenth-

Century New York.” American Indian Quarterly, 34 (1), 2010, s. 83–108. JSTOR, 

www.jstor.org/stable/10.5250/amerindiquar.34.1.83 [cit. 2020-08-20]. 

168 Richter, Daniel K. “Cultural Brokers and Intercultural Politics: New York-Iroquois Relations, 1664-

1701.” The Journal of American History, 75 (1), 1988, s. 52. JSTOR, www.jstor.org/stable/1889654 [cit. 

2020-07-25].  

169 Richetr: 64. 

170 Hagedorn 1995: 407. 

http://www.jstor.org/stable/10.5250/amerindiquar.34.1.83
http://www.jstor.org/stable/1889654
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2.2.5.2 Madame Montour (1667 / 1684–1752) 

Élisabeth nebo Isabelle Montour byla velmi výraznou osobností mezi tlumočníky 

koloniální doby. Existuje mnoho verzí jejího života, podle jedné byla Indiánka, podle jiné 

byla dcera Evropanů, kterou v dětství unesli. Názory historiků ohledně jejího života se liší, 

stejně jako se liší informace o jejím životě v různých pramenech, jisté ale je, že celý život 

žila na pomezí několika evropských a indiánských kultur.  

 Jejím životem se zabývá článek Alison Duncan Hirsch "The Celebrated Madame 

Montour": "Interpretress" Across Early American Frontiers.171 Podle popisu jejích 

současníků vypadala a žila jako Indiánka, ale měla dobré vzdělání (ve skutečnosti byla 

negramotná). Mluvila francouzsky, anglicky a několika algonkinskými a irokézskými 

jazyky. Narodila se francouzskému kolonistovi a algonkinské matce. Její otec byl 

tlumočníkem v oblasti Trois Rivières, stejně jako později její bratři. Jméno její rodiny 

znělo Couc, ale z nějakého důvodu se rodina přejmenovala na Montour. Kromě tlumočení 

se rodina zabývala i obchodem s kožešinami.  

Podle historika Johna Parmentera byly Isabelle Couc a Madame Montour dvě odlišné 

osoby, ačkoli názor většiny historiků je opačný. Nancy L. Hagedorn je toho názoru, že se 

jmenovala Catherine Montour a byla dcerou Louise Montoura.172 Jisté je, že v roce 1708 

Louis Montour dělal průvodce pro skupinu indiánských obchodních vyslanců z oblasti 

Velkých jezer do Albany. V roce 1709 ho zavraždil Louis-Thomas Chabert de Joncaire, 

francouzský agent a tlumočník.173 Madame Montour převzala místo svého otce (či podle 

některých historiků bratra). Jméno Montour získalo širší význam, už to nebylo jen vlastní 

jméno, ale ztělesňovalo profesi tlumočníka a prostředníka z této rodiny.  

Madame Montour začala pracovat pro newyorskou vládu a doplnila tak řady stávajících 

oficiálních tlumočníků. Před kariérou oficiální tlumočnice žila v Kanadě, uměla mnoho 

jazyků a vyznala se v indiánské kultuře, mohla tak snadno přesvědčit kanadské Indiány, 

aby se postavili na stranu Britů. Vzala si náčelníka Oneidů Carandowana, se kterým měla 

 
171 Hirsch, Alison Duncan. “‘The Celebrated Madame Montour’: ‘Interpretress’ Across Early American 

Frontiers.” Explorations in Early American Culture, 4, 2000, s. 81–112. JSTOR, 

www.jstor.org/stable/23549296 [cit. 2020-07-25]. 

172 Hagedorn, Nancy L."'Faithful, Knowing, and Prudent': Andrew Montour As Interpreter and Cultural 

Broker, 1740–1772". Szasz, Margaret Connell (ed.). Between Indian and White Worlds: The Cultural Broker. 

University of Oklahoma Press, 1994, s. 45. 

173 Zoltvany, Yves F., “Chabert de Joncaire, Louis-Thomas, Sononchiez,” Dictionary of Canadian 

Biography, vol. 2. University of Toronto/Université Laval, 1982. Online: 

http://www.biographi.ca/en/bio/chabert_de_joncaire_louis_thomas_2E.html [cit. 2020-08-18]. 

http://www.jstor.org/stable/23549296
http://www.biographi.ca/en/bio/chabert_de_joncaire_louis_thomas_2E.html
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(mimo jiné) syna Andrewa. Měla rozsáhlou síť rodinných a obchodních vztahů v britských 

i francouzských oblastech.  

Nebyla pouze tlumočnicí. Měla za úkol také zajistit výrobu wampumových pásů a 

účastnila se diplomatických výprav mezi Irokézy jako vyslankyně. Z pramenů vyplývá, že 

jí byla za tlumočení vyplácena mzda převážně v naturáliích. Byla osobní tlumočnicí 

guvernéra Roberta Huntera, který nedůvěřoval obchodníkům-tlumočníkům a 

upřednostňoval mít svou vlastní tlumočnici, která kontrolovala správnost tlumočení. 

Tlumočila jak veřejná, tak soukromá setkání guvernéra. Stejně jako jiní tlumočníci měla 

s koloniální vládou problémy kvůli mzdě, dokonce vyhrožovala, že se vrátí do Kanady. 

Madame Mountour kromě New Yorku působila také jako oficiální tlumočnice 

v Pensylvánii, kde tlumočila setkání mezi guvernérem a Indiány. Byla informátorkou, ale 

ne vždy zcela spolehlivou.  

V roce 1729 zemřel její manžel a ona postupně ztrácela svou pozici oficiální tlumočnice 

především kvůli konfliktům s některými vlivnými Irokézy. Později zmizela z koloniálních 

záznamů, ale i nadále obchodovala a poskytovala rady a informace, např. Conradu 

Weiserovi, který ji pro její zkušenosti velmi respektoval. Považoval ji za „původem 

Francouzku z dobré rodiny, která nyní žije plně indiánským způsobem života, protože v 

dětství pobývala mezi Indiány …“174 Své zkušenosti, znalosti a síť kontaktů předávala 

synovi Andrewovi, díky čemuž se mohl stát jedním z tlumočníků-diplomatů.  

V roce 1744 se už v pokročilém věku účastnila mírové konference v Lancasteru, kde se 

setkala s Withamem Marshem (tajemníkem marylandské delegace), který ji popsal jako 

„pohlednou ženu, noblesní a zdvořilou, navzdory jejímu dlouhému pobytu mezi 

Indiány.“175 Zaznamenal také její životní příběh, který se zdá být značně odlišný od reality. 

Podle Marshe (který vycházel z jejího vyprávění) byla dcerou kanadského guvernéra, 

kterou zajali bojovníci z Irokézské ligy, a byla vychovávána jako Indiánka. Otázkou je, 

proč pozměnila svůj životní narativ. Je možné, že v koloniální společnosti se cítila jistější 

jako dcera Francouze a katolička, kterou okolnosti dovedly k indiánskému způsobu života 

než jako Métis, která se dokázala velmi dobře přizpůsobit evropské kultuře a byla 

multilingvní.  

 

 
174 Paul A. Wallace. Conrad Weiser. Philadelphia, 1945, s. 80, 139. Citováno v Hirsch: 104. 

175 Witham Marshe, Journal, 11, 18-19. Citováno v Hirsch: 106. 
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2.2.5.3 Andrew Montour (c. 1720–1772) 

Andrew Montour, syn Madame Montour, začal působit jako tlumočník ve čtyřicátých 

letech 18. století. Pocházel z multikulturního prostředí a pro svůj původ byl dokonale 

připravený na roli tlumočníka a zprostředkovatele mezikulturní komunikace. Učil se 

nejdříve od své matky a později od profesionálních tlumočníků. Mluvil anglicky, 

francouzsky, a kromě irokézských jazyků uměl i několik dalších indiánských jazyků, v 

čemž spočívala jeho výhoda, neboť prominentní tlumočníci mluvili většinou pouze 

irokézskými jazyky.176 Montour měl blízké vztahy s mnoha kmeny a byl Indiány i 

Evropany respektován. Na konferencích často působil jako tlumočník nebo řečník pro 

koloniální vlády i indiánské kmeny.177 Byl znalý jak indiánského, tak evropského 

diplomatického protokolu. Mezi Indiány měl výsadní postavení a Britové si ho vážili pro 

jeho znalosti a schopnosti. Podle Weisera byl „věrný, znalý a prozíravý“. Spolupracoval 

taktéž s Georgem Croghanem.178 Během své kariéry pracoval pro vládu v Pensylvánii, 

Virginii i New Yorku. 

Jeho první tlumočnická zkušenost proběhla v roce 1742, kdy spolu s Conradem Weiserem 

působil jako průvodce a tlumočník moravského misionáře Mikuláše Ludvíka 

Zinzendorfa.179 Nejaktivnější byl v padesátých a šedesátých letech. Působil na oficiálních 

konferencích i na neoficiálních setkáních a při mnohých příležitostech tlumočil pro různé 

strany (například v roce 1752 na konferenci v Logstown tlumočil pro virginskou vládu, 

kmen Seneků a pro Ohijskou společnost).180 

S eskalací konfliktů mezi Brity a Francouzi v padesátých letech rostla poptávka po 

tlumočnících a mezikulturních zprostředkovatelích. Jeho úkolem bylo naklonit Indiány na 

britskou stranu a získávat informace o Francouzích. Během Francouzsko-indiánské války a 

Pontiakova povstání spolupracoval s armádou (jeho služby si i vyžádal George 

Washington, pro kterého vyjednával s Indiány a vedl skupinu zvědů).181 Mezi lety 1756 a 

1765 pracoval pro Williama Johnsona jako tlumočník, zprostředkovatel a velitel zvědů.182 

 
176 Hagedorn 1994: 47. 

177 Hagedorn 1994: 50. 

178 Hagedorn 1994: 48. 

179 Hirsch: 155. 

180 Hagedorn 1994: 46. 

181 Hagedorn 1994: 46. 

182 Hagedorn 1994: 59. 
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Tlumočení pro něj bylo zdrojem obživy – dostával mzdu, odměnu v naturáliích i půdu. 

Často si ale stěžoval, že by si za své služby zasloužil získat více.183 Kvůli nespokojenosti s 

odměnou měnil několikrát místa působení. Měl problém s dluhy, a jak často popisuje 

například Weiser, i s pitím.184 V době, kdy konflikt s Francouzi slábl, už jeho služeb 

nebylo příliš často potřeba, což Montour nesl s obtížemi. Byl zabit v roce 1772.185 

2.2.5.4 Conrad Weiser (1696–1760) 

Conrad Weiser byl Němec a pocházel z Württemberska. V roce 1709 emigroval s otcem a 

sourozenci do New Yorku. Weiserovi bydleli blízko území Mohawků a na přání svého otce 

šel mladý Weiser na několik měsíců žít mezi Mohawky, aby se naučil jejich jazyk. Weiser 

se postupem let v mohawštině neustále zlepšoval a často zadarmo tlumočil ostatním 

osadníkům.186 Později přesídlil do Pensylvánie, kde ve čtyřicátých a padesátých letech 

osmnáctého století pracoval jako indiánský agent, tlumočník a zprostředkovatel 

mezikulturní komunikace. Pracoval také pro vládu Virginie a Marylandu.187 Díky svým 

znalostem jazyka a kultury se stal jedním z nejdůležitějších diplomatů při jednání s Ligou 

šesti národů a byl klíčovým tlumočníkem na mnoha konferencích, účastnil se například 

jednání v Lancasteru (1744)188, Logstownu (1748)189, Albany (1754)190 a Eastonu 

(1757)191.  

Byl uznávaný mezi Evropany i Indiány pro své schopnosti a nestrannost. Na konferenci 

v roce 1742 o něm zástupci Irokézů řekli: „Když jsme ho adoptovali, rozdělili jsme ho na 

dvě části, jedna patří nám a druhá vám.“192 Nebyl „neutrálním komunikačním kanálem“ 

 
183 Hagedorn 1994: 53. 

184 Hagedorn 1994: 56. 

185 Lewin, Howard. “A Frontier Diplomat: Andrew Montour.” Pennsylvania History: A Journal of Mid-

Atlantic Studies, 33 (2), 1966, s. 186. JSTOR, www.jstor.org/stable/27770404 [cit. 2020-08-25]. 

186 Hagedorn 1995: 386. 

187 Pardoe, Elizabeth Lewis. “The Many Worlds of Conrad Weiser: Mystic Diplomat.” Explorations in Early 

American Culture, 4, 2000, s. 139. JSTOR, www.jstor.org/stable/23549297 [cit. 2020-08-25].  

188 Pardoe: 142. 

189 The Editors of Encyclopaedia Britannica. „Johann Conrad Weiser.“ Encyclopædia Britannica, 2020. 

Online: https://www.britannica.com/biography/Johann-Conrad-Weiser [cit. 2020-08-25]. 

190 Trask, Roger R. “Pennsylvania and the Albany Congress, 1754.” Pennsylvania History: A Journal of Mid-

Atlantic Studies, 27 (3), 1960, s. 279. JSTOR, www.jstor.org/stable/27769967 [cit. 2020-08-25].  

191 Koference se zúčastnilo 13 náčelníků z různých kmenů a byli přizváni skoro všichni přední tlumočníci, 

kromě Weisera také George Croghan, a jiní. (Kawashima: 8.) 

192 Minutes of the Provincial Council of Pennsylvania, from the Organization to the Termination of the 

Proprietary Government, vol. 4: Containing the Proceeding of Council from February 7, 1735-6, to October 

15, 1745, Both Days Included (Harrisburg: 1851). Citováno v Pardoe: 138. 
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nýbrž naopak, během konferencí byl mediátorem a jistým způsobem ovlivňoval průběh 

konference – nepřetlumočil proslovy, které by vyvolaly zbytečný konflikt nebo 

nedorozumění.193  

Kromě tlumočení poskytoval rady indiánským kmenům i koloniálním vládám například 

ohledně používání wampumu. Na rozdíl od jiných tlumočníků byl Weiser gramotný a díky 

tomu můžeme čerpat z jeho zápisků, které ale popisují spíše diplomatické aktivity mezi 

Irokézy a průběh konferencí. Tlumočení zmiňuje jen pokud je s ním spojena relevantní 

informace194 (například když kvůli neznalosti irokézských ceremonií využívá jiného 

řečníka).195 Co se týče vzdělávání tlumočníků, zastával názor, že by měli být mladí muži 

posílání žít se spřátelenými kmeny a naučit se jejich jazyk.196 

Během francouzsko-indiánské války se angažoval v armádě a snažil se získávat indiánské 

kmeny na britskou stranu.197 

 

2.2.5.5 Sir William Johnson (1715–1774) 

William Johnson pocházel z Irska a do Ameriky emigroval v roce 1737.198 Johnson začal 

jako obchodník.199 Byl v blízkém kontaktu s Mohawky a sám se naučil jejich jazyk. Na 

rozdíl od jiných tlumočníků Johnson mezi Indiány nikdy nepobýval.200 Během svého 

života žil s několika indiánskými ženami, nejznámější byla Molly Brant, vlivná žena 

z kmene Mohawků, se kterou měl několik dětí.201 Postupem času se začal jeho vliv na 

obchod s Indiány zvyšovat, čímž vzrostlo jeho bohatství i postavení. Stal se jedním 

z nejbohatších osadníků, působil v armádě a v úřadech. Byl především velmi schopným 

diplomatem a pracoval jako agent mezi Irokézy, na které měl velký vliv.  

 
193 Hagedorn 1995: 380. 

194 Fleming: 28. 

195 Hagedorn 1988: 71. 

196 Roland, Delisle: 69. 

197 Pardoe: 147. 
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V roce 1756 se britská vláda rozhodla začít řídit záležitosti s Indiány centralizovaně a 

rozdělila ovládané území na dva celky – severní a jižní oblast, z čehož každá oblast byla 

pod vládou superintendanta. Mezi lety 1756–1774 byl superintendantem v severní oblasti 

William Johnson. Johnson měl za úkol řídit tlumočníky a jiné mezikulturní 

zprostředkovatele, vést jednání s Indiány a uzavírat smlouvy. Jeho zástupcem byl George 

Croghan.202 Zaměstnával mnoho význačných tlumočníků, kromě již zmíněného Montoura 

také Arenta Stevense (tlumočil téměř každou Johnsonovu konferenci), Daniela Clause či 

Thomase McKeeho.203 Johnsonovy rozsáhlé záznamy jsou významným zdrojem ke studiu 

tlumočnické profese v 18. století.204  

Johnson uměl mohawsky, ale tlumočil jen málokdy, na konferencích se většinou spoléhal 

na své tlumočníky.205 Většinou kontroloval správnost a opravoval tlumočení při různých 

příležitostech, převážně na konferencích.206 Často si stěžoval na neschopnost tlumočníků a 

zdůrazňoval důležitost kvalitních tlumočníků nejen v misiích.207 Stejně jako Weiser ani on 

nebyl při tlumočení pouhým neutrálním komunikačním kanálem, ve svých záznamech 

naopak popisuje, jak v několika případech projevy uhlazuje nebo jak zasahuje do průběhu 

konference, aby nedošlo k nedorozumění.208 Také byl zastáncem názoru, že by měli mladí 

lidé strávit určitou dobu mezi Indiány, aby se naučili jazyk a mohli se stát tlumočníky.209 

Značnou měrou ovlivnil protokol lesní diplomacie. Za jeho působení se rozšířilo využívání 

rituálu vzpomínání na zesnulé a jiných ceremonií, díky čemuž byly konference 

efektivnější.210 Johnson slavil velké úspěchy při vyjednávání s Ligou šesti národů, 

především díky své síti kvalitních tlumočníků a diplomatů.211 

 

 
202 Kawashima: 10. 

203 Kawashima: 8. 
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205 Hagedorn 1988: 76. 
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209 Hagedorn 1988: 76. 

210 Hagedorn 1995: 404. 

211 Kawashima: 8. 
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2.2.5.6 George Croghan (1720–1782)  

Croghan pocházel z Irska a v roce 1741 emigroval do Pensylvánie.212 Stejně jako Johnson 

nejdříve působil jako obchodník. Během svých obchodních aktivit se rychle naučil 

indiánské jazyky a poznal odlišné kultury. V roce 1747 ho Conrad Weiser doporučil 

pensylvánské vládě, pro kterou pracoval např. společně s Montourem213, většinou v oblasti 

Ohijského údolí, měl ale také blízké (někdy i rodinné) vztahy s Mohawky.214 Mimo jiné 

také spekuloval s pozemky, jeho podnikání bylo ale často neúspěšné a měl problémy s 

dluhy.215  

Podílel se na vzniku několika smluv, například na Logstownské a Lancasterské smlouvě.  

V roce 1756 se stal Johnsonovým zástupcem. Vyjednával se stovkami indiánských 

náčelníků (především z oblasti Pensylvánie, Ohijského údolí a Illinois) a organizoval 

konference. Byl velmi schopný diplomat i tlumočník. V roce 1771 se rozhodl pozice 

zástupce superintendanta vzdát, protože neměl k dispozici dostatek financí na to, aby mohl 

efektivně vyjednávat s Indiány. Johnson však i nadále využíval v případě potřeby jeho 

služeb.216  

 

2.2.5.7 Bratři Joncairové 

Bratři Philippe-Thomas Chabert de Joncaire a Daniel, Sieur de Chabert et de la Clausonne 

byli syny Louis-Thomase Chaberta de Joncaire, předního agenta a tlumočníka pro Irokéze 

v Nové Francii. Louis-Thomas (1670–1739) byl jako dítě zajat Seneky, naučil se jazyk a 

poznal jejich mentalitu. Díky tomu se stal úspěšným agentem a měl na starost jednání a 

distribuci darů. Snažil se získat Indiány na francouzskou stranu a poškodit co nejvíce 

britské kolonie.217 Ve svém počínání byl cílevědomý a nelítostný (byl to on, kdo zabil 

bratra / otce Madame Montour, agenta Louise Montoura).218  
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Philippe-Thomas (1707–1766) začal žít mezi Seneky ve svých deseti letech. Později 

působil jako hlavní agent, tlumočník a obchodník mezi Indiány v západním New Yorku, v 

Ohiu a Pensylvánii. Stejně jako jeho otec byl velmi úspěšný, o čemž svědčí i fakt, že na něj 

Britové vypsali odměnu. Po porážce Francie jeho celoživotní práce přišla nazmar.219 

Daniel-Marie (1714–1771) také žil mezi Irokézy a měl irokézskou manželku. Pobýval 

taktéž u jiných kmenů – Ottawů, Odžibvejů a Šóniů. Tlumočil pro armádu a navštěvoval 

indiánské kmeny za účelem rozšíření sítě kontaktů a spojenců. Po svém bratrovi převzal 

postavení hlavního agenta mezi Irokézy a působil také mezi ohijskými Indiány.220 Během 

50. let, kdy došlo k eskalaci konfliktu mezi Brity a Francouzi, byli indiánští agenti 

obzvlášť důležití, protože pomocí vyjednávání a darů mohli získat kmeny na svou 

stranu.221 Hlavním rivalem bratrů Joncairových v oblasti vlivu na Irokézy byl William 

Johnson, jehož spojenci byli Mohawkové, bratři Joncairové naopak získali na 

francouzskou stranu Seneky.222  

Joncairové byli tzv. úředníky-tlumočníky. Hráli velmi důležitou roli v indiánsko-

francouzských vztazích a podíleli se na vybudování sítě indiánských spojenců. Byli přímo 

podřízení generálnímu guvernérovi Nové Francie a podávali mu hlášení – na rozdíl od 

britských kolonií byl francouzský přístup k řešení indiánských záležitostí 

centralizovanější.223 

 

2.3 Tlumočení od roku 1776 do konce 19. století 

2.3.1 Historický kontext 

Období od konce 18. století bylo z velké části ovlivněné touhou dostat se na Západ, který 

byl od počátku kolonizace Ameriky symbolem svobody a bohatství. Ačkoli Západ 

osadníky velmi lákal, jednalo se o neznámé území obydlené Indiány. V průběhu 19. století 

se uskutečnily mnohé průzkumné výpravy, jejichž cílem bylo zmapovat pro kolonisty 
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neznámá území. Nejznámější je bezesporu výprava Lewise a Clarka. Meriwether Lewis a 

William Clark měli za úkol projít celé Spojené státy americké až k severním břehům 

Pacifiku přes nově zakoupené území Louisiany. Expedice proběhla mezi lety 1804–1806 a 

měla za cíl provést přírodovědecký průzkum neznámých území a navázat diplomatické a 

obchodní vztahy s Indiány.224  

Co se týče indiánského obyvatelstva, v obdobní na konci 18. století a v 19. století došlo 

k demografickému poklesu a ke snížení politického vlivu Indiánů. Ačkoli nebylo cílem 

americké vlády Indiány vyhladit, přání a potřeby jejích občanů se jen málokdy shodovaly 

se zájmy Indiánů, a tak byl sen o dosažení Západu příčinou mnohých konfliktů mezi 

Američany a Indiány.  

Spojené státy americké navázaly na britskou tradici uzavírání smluv a v roce 1790 uznaly 

platnost všech dříve uzavřených smluv, což také znamená, že stejně jako Britové uznávali 

svrchovanost indiánských národů a jejich vlastnictví půdy (občanství bylo americkým 

Indiánům uděleno až v roce 1924). Od roku 1778, kdy byla podepsána první smlouva, do 

roku 1868 bylo uzavřeno 367 smluv.225 Kupovat indiánskou půdu mohla pouze federální 

vláda, zábor či koupě soukromníky byla nelegální. V roce 1824 byl založen Úřad pro 

indiánské záležitosti, který měl za úkol vyjednávat o odstoupení půdy a spravovat 

rezervace, do kterých byli Indiáni po prodeji půdy přesídleni. V rezervacích byli ale 

Indiáni často odkázáni na materiální pomoc, protože rozloha rezervací nebyla pro zajištění 

obživy dostatečná nebo byla půda v rezervacích málo úrodná. 226  

S postupným růstem počtu obyvatelstva se měnila i americká politika vůči Indiánům. 

V roce 1871 byl přijat zákon o přivlastnění Indiánů, na jehož základě indiánské národy již 

nebyly považovány za nezávislé, a naopak přešly pod ochranu vlády. O roku 1871 už 

nemohly být uzavírány smlouvy mezi vládou USA a jednotlivými indiánskými národy. 

Situace se ještě zhoršila v 80. letech, kdy probíhala snaha o přerozdělení rezervační půdy do 

soukromého vlastnictví jednotlivých obyvatel, což vedlo k ještě horší hospodářské situaci 

Indiánů.227 Cílem vlády bylo Indiány přeměnit na zemědělce a začlenit do americké 

společnosti např. pomocí vzdělání v internátních školách, ve kterých se z divochů měli stát 

 
224 Jay H. Buckley. „Lewis and Clark Expedition.“ Encyclopædia Britannica, 2020. Online: 
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civilizovaní Američané. Z dnešního pohledu lze ale praktiky na těchto institucích pojmenovat 

termínem kulturní genocida.228 

Po vzniku Spojených států amerických se Britové stáhli do svých držav na severu 

kontinentu, kde pokračovali se stejnou politikou vůči Indiánům a půdu získávali nákupem. 

Chápání kupních smluv ale bylo odlišné. Britové smlouvy považovali za navždy platné, 

Indiáni za platné jen dočasně.229 I nadále byl důležitou součástí indiánsko-britských vztahů 

obchod s kožešinami.  

Stejně jako v případě USA do Kanady mířilo velké množství přistěhovalců, před kterými 

Indiáni, zdecimovaní epidemiemi, museli ustupovat do odlehlejších oblastí. Důležitou roli 

při postupu kolonistů na Západ zastávali míšenci Indiánů a Francouzů (Métisové), 

specifická kultura obsahující evropské i indiánské prvky. V této době byly také běžné 

smíšené sňatky, díky kterým evropští obchodníci těžili z jazykových a kulturních znalostí 

svých žen.230  

Důležitou oblastí, o kterou se zajímalo Rusko, Španělsko, Velká Británie i USA, bylo 

severozápadní pobřeží Severní Ameriky. Toto území bylo bohaté na kožešiny, které byly 

hlavně na čínském trhu velmi žádaným artiklem. Žilo zde mnoho indiánských kmenů 

mluvící rozdílnými jazyky, kteří s Evropany čile obchodovali. Indiáni kožešiny směňovali 

většinou za výrobky z kovu, oděvy, alkohol nebo tabák. Mocenský boj o toto území 

nakonec vyhrála Velká Británie a USA. V roce 1846 došlo k rozdělení tohoto území podél 

49. rovnoběžky, která tvoří hranici USA a Kanady dodnes. 231   

 

2.3.2 Původ tlumočníků 

Původ tlumočníků a způsob, jakým se lidé tlumočníky stávali, se během staletí příliš 

nezměnil. Situace se lišila podle charakteru jednotlivých území. V oblastech plně 

ovládaných Američany nebo Brity nebyla taková poptávka po tlumočnících jako v místech, 

kam Američané nebo Britové teprve přicházeli. S mnohými etniky nebyl ustanoven 

pravidelný kontakt a tlumočníky se často stávali bilingvní nebo multilingvní lidé, kteří byli 

k dispozici. Na rozdíl od 18. století, kdy byla britsko-indiánská diplomacie v rozkvětu, 

 
228 Záměrné zničení kultury. ("Genocide and Indigenous Peoples in Canada". The Canadian Encyclopedia. 
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bylo tlumočení mnohem méně profesionalizované. Tlumočníky se stávali lidé žijící 

na pomezí dvou či více kultur – míšenci, obchodníci s kožešinami nebo misionáři. 

Situace na severozápadním pobřeží Severní Ameriky byla poněkud odlišná. Jelikož v této 

oblasti docházelo k prvním kontaktům mezi Indiány a Evropany až v 18. století, původ 

tlumočníků kopíruje tendence z období prvních setkání na východním pobřeží Severní 

Ameriky v 16. a 17. století. Z počátku byly hlavním prostředkem komunikace gesta a 

později základní výrazy a fráze. Španělská výprava z roku 1779 byla nejspíš první, která se 

pokusila získat tlumočníky. Španělé od místních Indiánů koupili několik dětí s cílem udělat 

z nich tlumočníky, jejich úsilí ale nepřineslo kýžené výsledky, protože většina dětí nejspíš 

zemřela.232 Britové tento způsob získávání tlumočníků zavrhli, a naopak nechávali své 

muže mezi Indiány, aby se naučili jejich jazyk.  

Tlumočníky se v této oblasti mohli stát také Indiáni, kteří byli v úzkém kontaktu 

s evropskými obchodníky. Zajímavý je příběh tlumočníka Comekela z etnika Nutka, 

kterého britský obchodník a námořník John Meares objevil v Číně. Comekela se do Číny 

společně s jinými Indiány dostal nejspíš jako kuriozita, a když Meares zjistil, že by mohl 

být užitečný, přesvědčil ho pomocí darů, aby se stal tlumočníkem.233 Meares byl ale 

s Comekelovými výkony nespokojen:  

„Ačkoli byl Comekela z počátku velmi přičinlivý, jeho znalost rodného jazyka se velmi 

zhoršila a nyní mluví směsicí čínštiny, angličtiny a nutkštiny, tudíž pro nás není 

plnohodnotným tlumočníkem. Navíc se navrátil ke zvykům svých soukmenovců, začal jim 

stranit (…) a zapomněl na naši laskavost vůči němu.234  

Tlumočníci také pocházeli z řad námořníků, kteří měli mnohé zkušenosti s komunikací 

s domorodci a byli tak velmi žádaní anebo z řad Indiánů, kteří byli posláni strávit určitou 

dobu mezi námořníky. Jelikož se jednalo o první kontakty s tamějšími Indiány, schopných 

tlumočníků příliš nebylo. Byla po nich ale velká poptávka, protože byli velmi užiteční 

především pro obchod s kožešinami.235  

 

 
232 Demers, Ginette. „L’interprétation et la traduction sur la côte ouest du Canada actuel à l’époque des 
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2.3.3 Oblasti tlumočení 

V období po vzniku USA tlumočníci i nadále působili v obchodu, diplomacii, misiích, 

ozbrojených konfliktech a při průzkumech. Vývoj mezikulturních vztahů v Severní 

Americe významně ovlivnil podobu tlumočnické profese a oblasti tlumočnického 

působení. Následující oddíl se zabývá specifickými aspekty tlumočení na konci 18. století 

a během století 19. 

2.3.3.1 Průzkumné výpravy 

Lidé znalí indiánských jazyků a zvyků byli součástí průzkumných výprav již od počátku 

kolonizace Severní Ameriky. Na výpravách působili nejen jako tlumočníci, ale také jako 

průvodci, poradci a diplomaté. Mnozí průzkumníci jsou známými osobnostmi historie, 

jejich tlumočníkům ale (až na výjimky) velká pozornost věnována nebyla.  

Tlumočníky-průvodci se často stávaly ženy, na rozdíl od diplomacie, kde působilo jen 

velmi málo tlumočnic. Tyto ženy byly většinou Indiánky nebo míšenky, které často byly 

ženami průzkumníků. Příkladem nám může sloužit výprava Anthonyho Hendaye do oblasti 

Lesního jezera, při které mu tlumočila a radila jeho indiánská žena.236 Bezesporu 

nejznámější tlumočnicí-průvodkyní je Sacagawea, která působila v expedici Lewise a 

Clarka (viz oddíl Sacagawea). Ve stejnou dobu také probíhala výprava Zebulona Pikea 

podél řeky Mississippi, ve které byl jako tlumočník zaměstnán francouzský cesťák237 

Pierre Rousseau. Kromě tlumočení také lovil, vyjednával s Indiány a působil jako 

průvodce a zvěd.238  

Lze tvrdit, že každá výprava na neprobádaná území spolupracovala s méně či více 

schopnými a kvalitními tlumočníky, jejichž výkony výrazně ovlivňovaly úspěch výprav. 

2.3.3.2 Diplomacie 

Jednání mezi USA a jednotlivými indiánskými skupinami se přirozeně neobešlo bez 

tlumočníků. Stejně jako v minulosti, i během 19. století nebyl dostatek schopných 

tlumočníků. Tlumočníci na jednáních byli většinou oficiálně schválení tlumočníci, kteří 

museli přísahat, že budou svou práci vykonávat svědomitě a tlumočit pravdivě. Indiáni 

měli své vlastní tlumočníky, kterým důvěřovali, anebo se snažili druhou stranu přesvědčit, 

 
236 Rovná, Jindra: 99. 

237 Cesťáci (voyageurs) byli frankokanadští přepravci zboží (většinou kožešin), kteří k přemisťování zboží 

využívali kánoe. (Foster, John E. a Gousse, Suzanne. "Voyageurs". The Canadian Encyclopedia. Historica 

Canada, 2019. Online: https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/voyageur [cit. 2020-12-10]). 

238 Roland, Delisle: 74. 

https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/voyageur
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aby na jednání tlumočil jim loajální tlumočník.239 Většinou byl přítomen více než jeden 

tlumočník, aby mohla být zajištěna správnost tlumočení. Pokud jednalo několik kmenů, 

kteří mluvili jinými jazyky, odrazilo se to poté ve výběru tlumočníka.240 I v 19. století 

často probíhala komunikace pomocí znaků nebo pidginu, protože tlumočníků byl 

nedostatek. 

V některých případech byla jednání ztížena či byla nemožná kvůli tomu, že neexistovali 

vhodní tlumočníci. Například v roce 1853 při jednání s Komanči, Apači a Kiowy nebyli 

k dispozici tlumočníci, kteří by měli dostatečné znalosti jejich jazyka. Proto byli využiti 

jejich mexičtí vězni, kteří se s nimi dorozumívali pomocí španělštiny. Díky využití 

španělštiny a několika indiánských jazyků mohlo dojít ke komunikaci.241  

V roce 1867 proběhlo mírové jednání v Medicine Lodge Creek na jihu Kansasu mezi 

Indiánskou mírovou komisí (Indian Peace Commission) a Indiány jižních planin 

(Komanči, Kiowy, Čejeny, Arapahy a jinými), kteří mluvili sedmi odlišnými jazyky. Na 

jednání bylo pět tlumočníků, přičemž hlavním jazykem byla komančština, ze které se poté 

tlumočilo do jiných jazyků. Nejdůležitějším zprostředkovatelem komunikace byl Phillip 

McCuster, armádní zvěd a tlumočník, který byl ženatý s komančskou ženou. Dalším 

příkladem události, při které byli přítomni tlumočníci, je jednání ve Fort Laramie z roku 

1851, kterého se opět zúčastnilo několik kmenů. Tlumočníkem pro Vraní Indiány byl 

Robert Meldrum, který mezi nimi mnoho let žil, a obchodník Alexander Culbertson.242   

Existují názory, že vláda s pomocí tlumočníků klamala Indiány, aby podepsali nevýhodné 

smlouvy. Francis P. Prucha v publikaci American Indian Treaties: The History of a 

Political Anomaly tvrdí, že komisaři pověřeni vyjednáváním se většinou snažili obsah 

smluv představit co nejlépe. Navíc měli jiné, efektivnější způsoby, jak Indiány přesvědčit, 

aby smlouvy podepsali. Co se týče tlumočníků, indiánští náčelníci měli často k dispozici 

své důvěryhodné tlumočníky, kteří mohli kontrolovat práci tlumočníků oficiálních.243  

To ale neznamená, že všichni tlumočníci byli neutrální a kvalitní. Největšími nedostatky 

tlumočníků mohla být jak jejich zaujatost nebo přímo jednostranná loajalita, tak 

nedostatečná schopnost vysvětlit obsah smlouvy a její důsledky. To mohlo mít za následek 

podepsání pro Indiány nevýhodných smluv, které vedly až k existenčním problémům či 

 
239 Prucha:  217. 

240 Prucha: 215. 

241 Prucha: 214. 

242 Prucha: 216. 

243 Prucha: 215. 
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konfliktům. Jedním z příkladů kontroverzního tlumočníka byl reverend Samuel D. 

Hinman, misionář a tlumočník žijící mezi Dakoty. Hinman žil mezi Dakoty od roku 1860 a 

poté, co se naučil jejich jazyk, překládal náboženské texty do dakotštiny. V roce 1868 byl 

najatý jako tlumočník pro jednání mezi Indiánskou mírovou komisí a některými etniky 

Velkých plání, jejichž výsledkem byla smlouva z Fort Laramie z roku 1868.244 V roce 

1875 byl jmenován hlavním tlumočníkem pro vyjednávání s Lakoty o prodeji pohoří Black 

Hills, o kterém se předpokládalo, že se tam nachází zlato, podle smlouvy z Fort Laramie 

ale území náleželo Lakotům. Při průzkumu tohoto území působili i jiní tlumočníci 

indiánského či míšeneckého původu, podle vládních představitelů ale netlumočili správně 

a byli nedůvěryhodní, a proto zvolili Hinmana. Lakotové si ponechali své tlumočníky.245 

Pronikání bílých osadníků na toto území vedlo k sérii konfliktů známých jako velká 

siouxská246 válka, z čehož nejznámější je bitva u Little Big Hornu (1876), během které 

bojovali Lakotové, severní Čejeni a další spojenci proti vojsku generála George Custera. I 

přes vítězství v této bitvě Lakotové a jejich spojenci neměli jinou možnost než uzavřít 

s vládou USA příměří, jehož součástí bylo i otevření Black Hills pro bílé osadníky. 

S příměřím ale souhlasila pouze část Siouxů, boje tedy neustaly.247 Hinman působil jako 

tlumočník po celou dobu vyjednávání o přístupu k Black Hills. Někteří autoři tvrdí, že 

Hinman zneužíval své funkce, dával falešné sliby nebo na Indiány vyvolával nátlak.248 

Zůstává otázkou, nakolik jsou nařčení pravdivá a je také otázkou, nakolik byly Siouxům 

podmínky smluv dostatečně vysvětleny.249 

Dalším příkladem nepříliš neutrálního tlumočníka byl Charles Picotte, syn francouzského 

obchodníka s kožešinami a Indiánky z etnika Assiniboinů. Pro Siouxy byl důvěryhodným 

 
244 Allen, Anne Beiser. “A Scandal in Niobrara: The Controversial Career of Rev Samuel D Hinman.” 

Nebraska History, 90, 2009, s. 120. Online: http://www.nebraskahistory.org/publish/publicat/history/full-

text/NH2009Hinman.pdf [cit. 2020-12-02]. 

245 Anderson, Grant K. “Samuel D Hinman and the Opening of the Black Hills.” Nebraska History, 60, 1979, 

s. 528. Online: http://www.nebraskahistory.org/publish/publicat/history/full-text/NH1979SDHinman.pdf  

[cit. 2020-12-10]. 

246 Siouxové je souhrnný název pro skupinu několika indiánských etnik, z čehož nejznámější jsou Lakotové a 

Dakotové. (The Editors of Encyclopaedia Britannica. „Sioux“. Encyclopædia Britannica, 2020. Online: 

https://www.britannica.com/topic/Sioux [cit. 2020-12-10]). 

247 Fowler, Loretta. “The Great Plains from the Arrival of the Horse to 1885.” Trigger, Bruce a Washburn, 

Wilcomb (eds.). The Cambridge History of the Native Peoples of the Americas, vol. 1. Cambridge: 

Cambridge University Press, 1996, s. 41. 

248 Emanuele Brambilla, "Cowboys, Indians and Interpreters. On the controversial role of interpreters in the 

conquest of the American West." The Interpreters' Newsletter, 21, 2016, s. 74. Online: 

https://www.openstarts.units.it/bitstream/10077/13731/1/Brambilla_InterpretersNewsletter21.pdf [cit. 2020-

12-06]. 

249 Anderson: 537.   

http://www.nebraskahistory.org/publish/publicat/history/full-text/NH2009Hinman.pdf
http://www.nebraskahistory.org/publish/publicat/history/full-text/NH2009Hinman.pdf
http://www.nebraskahistory.org/publish/publicat/history/full-text/NH1979SDHinman.pdf
https://www.britannica.com/topic/Sioux
https://www.openstarts.units.it/bitstream/10077/13731/1/Brambilla_InterpretersNewsletter21.pdf
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tlumočníkem a často tlumočil jednání mezi americkou vládou a představiteli jednotlivých 

Siouxských kmenů. Tlumočil vyjednávaní v roce 1858 týkající se území na východě Jižní 

Dakoty, jehož výsledkem byla Yanktonská smlouva a vznik Yanktonské rezervace. Picotte 

po podepsání získal za své služby od vlády více než 600 akrů půdy.250 Někteří autoři 

zmiňují, že náčelníci, kteří byli proti, jsou ve smlouvě podepsaní v zastoupení Charlese 

Picotta. Zůstává otázkou, nakolik byl nestranný a nakolik jednal s vidinou vlastního 

obohacení se.  Jisté ale je, že se Picotte po uzavření smlouvy již neživil tlumočením, ale 

skupoval půdu a věnoval se podnikání a spekulacím.251 

Britsko-indiánská jednání v Kanadě se musela potýkat s podobnými problémy, jaké museli 

řešit vyjednavači v USA. Tlumočníci, kteří působili na jednáních, pocházeli buď z řad 

Métisů nebo z řad misijních tlumočníků. Mezi nejznámější postavy britsko-indiánské 

diplomacie patří např. Métisové James Bird252, obchodník, průvodce a tlumočník 

z angličtiny, francouzštiny a pěti indiánských jazyků; James McKay a Charles Nolin, kteří 

nejdříve působili jako tlumočníci, průvodci a obchodníci a později jako politici.  

Peter Erasmus, tlumočník, který se v roce 1876 účastnil jednání o uzavření smlouvy číslo 

6.253 v pevnosti Fort Carlton (Saskatchewan) mezi guvernérem Alexandrem Morrisem a 

náčelníkem Kríů z plání Mistawāsisem, ve svých pamětech popsal tlumočení na tomto 

jednání následovně:  

„Guvernér Morris začal promlouvat a jeho tlumočníkem byl reverend McKay. (…) McKay 

používal výrazy z jazyka Kríů z bažin, načež Mistawāsis vstal a řekl: „my nejsme Kríové 

z bažin. Jsme Kríové z plání a vyžadujeme, aby se k nám mluvilo naším jazykem“.  (…) 

Místo McKaye tlumočil Peter Ballenden. (…) Ballenden guvernérova slova přetlumočil 

skvěle, ale mluvil tak potichu, že byl slyšet pouze v prvních deseti řadách.“254 

 
250 Brambilla: 71. 

251 Brambilla: 72. 

252 Delisle 2019: 281. 

253 Od roku 1871 do roku 1921 byla mezi kanadskou vládou a původními obyvateli uzavřena série jedenácti 

tzv. číslovaných smluv, viz Filice, Michelle. "Numbered Treaties". The Canadian Encyclopedia. Historica 

Canada, 2016. Online: https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/numbered-treaties [cit. 2020-12-

10]. 

254 Erasmus, Peter. Buffalo Days and Nights. Calgary: Fifth House Publishers, 1999, s. 242. Citováno 

v Agrifoglio, Marjorie. „Una mirada al pasado: aportes de la historia al estudio de la interpretación.“ Meta, 

50 (4), 2005, s. 1. Online:  https://doi.org/10.7202/019926ar [cit. 2020-12-06]. 

https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/numbered-treaties
https://doi.org/10.7202/019926ar
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Erasmus během jednání nakonec tlumočil za McKaye a Balledena, protože jeho 

tlumočnické výkony byly kvalitnější.255 Tato ukázka z Erasmových pamětí demonstruje, 

jak náročné bylo najít kvalitní tlumočníky v multilingvních oblastech. Tlumočení 

v diplomacii navíc vyžadovalo obsáhlé jazykové znalosti, které obchodníkům s kožešinami 

či jiným lidem žijícím na pomezí kultur chyběly. 

Další jednání, které ukazuje, jak náročné bylo zajistit kvalitní tlumočení, je jednání o 

smlouvě číslo 7. z roku 1877 mezi vládou, Černonožci a dalšími etniky Velkých plání.  

Během vyjednávání se hovořilo čtyřmi jazyky a jako tlumočníci působili James Bird, Jerry 

Potts, Jean L'Heureux, katolický misionář Constantine Scollen a protestantský misionář 

John McDougall. Kvalita jednotlivých výkonů byla však velmi nevyrovnaná. Někteří 

svědci například tvrdili, že Potts a Bird měli být během jednání opilí, což zapříčinilo jejich 

slabý tlumočnický výkon. Navíc James Bird se po několika letech přiznal, že o svých 

znalostech černonožštiny lhal a že neuměl správně vyslovovat jména černonožských 

náčelníků. Jerry Potts měl nejspíš nedostatečné znalosti některých indiánských jazyků a 

především právnické angličtiny. Podle některých nařčení měl L'Heureux velmi dobrou 

pasivní znalost černonožštiny, ale nemluvil jí příliš dobře a jeho tlumočení tím bylo 

negativně ovlivněné. Nejschopnějším tlumočníkem měl údajně být Scollen, ačkoli tyto 

názory měly spíše upozadit zásluhy L'Heureuxe, který byl velmi kontroverzní osobností.256 

McDougall o sobě prohlašoval, že mluví plynně nakodsky, podle nakodských účastníků 

hovořil kríjsky, nikoli nakodsky.  

Výkony těchto tlumočníků byly Indiáni zpětně kritizovány a byly považovány za jeden 

z důvodů, proč indiánská etnika smlouvu podepsala, ačkoli pro ně byla nevýhodná. 

Otázkou je, zda bylo nepochopení smlouvy způsobené nekvalitním tlumočením nebo spíše 

jinou mentalitou a celkovou odlišností evropského a indiánského vnímání světa.257 Některé 

koncepty Černonožci a další etnika neznala a neměla pro ně ve svém jazyce ekvivalenty. 

Pojmy jako čtvereční míle, smlouva nebo prodej půdy byly pro Indiány velmi vzdálené a 

nepochopitelné. Prodejem / odstoupením půdy rozuměli sdílení půdy, ne trvalou ztrátu 

území, které považovali za neoddělitelnou součást své identity.258 Není tedy divu, že 

 
255 Payne, Michael. “Erasmus, Peter.” Dictionary of Canadian Biography, vol. 16. University of 

Toronto/Université Laval, 2014. Online: http://www.biographi.ca/en/bio/erasmus_peter_16E.html [cit. 2020-

12-10]. 

256 Delisle 2019: 307. 

257 Delisle 2019: 308. 

258 Hildebrandt, Walter et al. The True Spirit and Original Intent of Treaty 7. Montréal: McGill-Queen’s 

University Press, 1996. 

http://www.biographi.ca/en/bio/erasmus_peter_16E.html
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smlouvy uzavřené mezi kanadskou vládou a původními obyvateli vzbuzují mnohé 

kontroverze dodnes.  

  

2.3.3.3 Misijní činnost 

S osidlováním nových oblastí se rozšiřovalo i působení katolických a protestantských 

misií. První misionáři museli čelit jazykové bariéře a byli tak nuceni spolupracovat 

s tlumočníky. Od počátku misijních aktivit v Severní Americe se misionáři potýkali 

s problémem nedostatku tlumočníků a nízké kvality jejich výkonu. Jelikož tlumočníci 

pocházeli z řad obchodníků nebo míšenců, často nebyli schopni abstraktní pojmy spojené 

s křesťanstvím správně přetlumočit a problémy s komunikací tak mohly zhoršovat vztahy 

mezi misionáři a Indiány a brzdit christianizaci. Výhodu měli duchovní, kteří pocházeli z 

řad Indiánů a dobře znali nejen jazyk, ale i mentalitu jednotlivých etnik.  

Cílem misionářů bylo se co nejdříve naučit místní jazyk a napsat jeho gramatiku, aby 

budoucí misionáři nebyli odkázáni na nekvalitní tlumočníky.259 Příkladem může být 

katolický kněz Modeste Demers, který působil v oblasti dnešní Britské Kolumbie. V této 

oblasti bylo praktičtější používat (i při tlumočení) tzv. činucký pidgin, protože bylo pro 

christianizaci efektivnější využívat pidgin než pro misionáře složité indiánské jazyky. 

Demers vytvořil anglicko-činucký slovník a mnoho náboženských textů, a nakonec se 

naučil asi patnáct indiánských jazyků.260  

Mnozí misionáři také působili jako tlumočníci při vyjednávání mezi Indiány a kolonisty.  

Z řad misionářů během jednání s Indiány působili např. anglikánský misionář z etnika Kríů 

Henry Cochrane, který přeložil Bibli a jiné texty do kríjštiny, nebo katolický kněz 

Constantine Scollen, který se jako tlumočník nebo poradce účastnil jednání mezi Brity, 

Kríi, Černonožci či jinými etniky např. v roce 1876 při vyjednávání smlouvy č. 6 nebo při 

vyjednávání smlouvy č. 7.261  

  

 
259 Demers, Ginette. „Colombie-Britannique: les missionnaires catholiques et les activités langagières (1842-

1952).“ Meta, 49 (3), 2004, s. 659. Online: https://doi.org/10.7202/009384ar [cit. 2020-12-10]. 

260 Usher, Jean. “Demers, Modeste.” Dictionary of Canadian Biography, vol. 10. University of 

Toronto/Université Laval, 1972. Online: http://www.biographi.ca/en/bio/demers_modeste_10E.html [cit. 

2020-12-13]. 

261 Agrifoglio: 4. 

https://doi.org/10.7202/009384ar
http://www.biographi.ca/en/bio/demers_modeste_10E.html
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2.3.4 Významní tlumočníci 

2.3.4.1 Sacagawea (c. 1788–1812 / 1884) 

Sacagawea nebo také Sacajawea pocházela z etnika Šošonů, kteří žili na jihu dnešního 

Idaha. Společně se Squantem je nejznámější americkou tlumočnicí a symbolem Indiánky, 

která byla k Američanům loajální a která se zasadila o pokrok amerického národa. Zároveň 

ztělesňovala silnou a nezávislou ženu, a proto byla velkou inspirací a ikonou amerických 

sufražetek. Po celých USA je mnoho jejích soch a míst, která nesou její jméno. V roce 

2000 byla dokonce vyražena dolarová mince na její počest.262 Je však náročné odlišit 

Sacagaweau jako symbol a Sacagaweau jako reálnou osobu, protože neexistuje pouze 

jedna verze jejího životního příběhu. 

Sacagawea se poprvé začala objevovat v písemných pramenech, když se společně 

s Toussaintem Charbonneauem v roce 1805 připojila k expedici Lewise a Clarka. Když se 

expedice nacházela u řeky Missouri v oblasti dnešní Severní Dakoty, v táboře se objevil 

Charbonneau a nabízel své tlumočnické a průvodcovské služby a také jazykové znalosti 

své ženy Sacagaweay. Sacagawea nebyla Charbonneauho jediná žena, společně s ní do 

tábora přišla ještě jedna Šošonka s malým dítětem, expedice se ale nezúčastnila.263 Mimo 

ně pro expedici jako tlumočníci působili ještě George Drouillard, zkušený lovec, 

obchodník s kožešinami, který uměl komunikovat znakovým jazykem a René Jusseaume, 

který mluvil mandansky.264  

Charbonneau byl frankokanadský obchodník s kožešinami, který uměl jazyk etnika 

Hidatsů. Byl velmi zkušený co se týče komunikace s Indiány a orientace v přírodě. Jeho 

mzda činila 25 dolarů týdně, třikrát více než mzda řadového člena expedice, Sacagawea 

mzdu nedostala.265 Ze záznamů expedice vyplývá, že Sacagawea byla v době expedice 

dospívající dívka / žena ve vysokém stupni těhotenství.  

Když byla Sacagawea ještě dítě, její kmen každý rok putoval na východ lovit bizony. Často 

byli napadáni Hidatsy a při jednom útoku byla Sacagawea unesena. Později ji koupil či 

jiným způsobem získal Charbonneau a stala se jeho ženou. Několik týdnů po setkání 

s expedicí Sacagawea porodila syna Jeana Baptista, který ji po celou dobu výpravy 

 
262 Buckley, Jay H. „Sacagawea“. Encyclopædia Britannica, 2020. Online: 

https://www.britannica.com/biography/Sacagawea [cit. 2020-12-10]. 

263 Karttunen, Frances. Between Worlds: Interpreters, Guides and Survivors. Rutgers University Press, 1994, 

s. 24. 

264 Nelson, W. Dale. Interpreters with Lewis and Clark: The Story of Sacagawea and Toussaint 

Charbonneau. University of North Texas Press, 2003, s. 9.  

265 Nelson: 7. 
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doprovázel v tradičním indiánském nosítku.266 Zde se nabízí paralela s Malinche. Obě 

tlumočnice dělí téměř tři sta let, jejich společenské postavení a způsob, jakými se staly pro 

dějiny klíčovými postavami, se ale v mnohém podobá.  

Jak výprava postupovala směrem ke Skalnatým horám, kde žili Šošoni, Sacagawea 

nabývala na důležitosti. Díky svým znalostem prostředí dokázala výpravu zachránit před 

vyhladověním. Sbírala plody a kořínky, lovila malou zvěř a krmila muže psím a koním 

masem. Expedice byla pro matku s kojencem velmi nebezpečná a Sacagawea mnohokrát 

čelila životu ohrožující situaci.267  

Její tlumočnické dovednosti byly plně využity, když se expedice dostala na území Šošonů. 

Sacagawea radila, jak se k Šošonům chovat, jak navázat přátelské vztahy a tlumočila 

vyjednávání např. o koupi koní. Lewis a Clark ve svém spisu History of the Expedition268 

také popisují dojemné setkání Sacagaweay s jejím bratrem. Ačkoli se Sacagawea mohla 

vrátit ke svému kmeni, zůstala loajální výpravě. 

Expedice nadále postupovala na západ až ke břehům Tichomořského oceánu. Později se na 

krátkou dobu rozdělila na dvě skupiny. Charbonneau, Sacagawea a Jean Baptiste 

pokračovali se skupinou Williama Clarka. Sacagawea oblast, kudy procházeli, dobře znala 

a byla pro expedici cennou průvodkyní neprobádaným územím.269 Na soutoku řek 

Missouri a Yellowstone se dvě skupiny znovu setkaly a pokračovaly po Missouri zpět do 

Washingtonu. Charbonneau už jako tlumočník nebyl potřeba, takže mu byla vyplacena 

mzda ve výši více než 500 dolarů. Lewis se o Charbonneauovi a Sacagaweae vyjádřil 

následovně:  

„Tento muž byl pro nás velmi užitečný a jeho žena byla přínosem obzvláště při jednání s 

Šošony. S obdivuhodnou trpělivostí snášela veškerá úskalí tak dlouhé výpravy, obzvláště 

bereme-li v potaz, že se musela starat o malé dítě, kterému je nyní devatenáct měsíců.“270 

Osud Sacagaweay a Charbonneaua po expedici je nejasný. Existují dvě verze jejich 

příběhu. Podle první verze měla šošonská žena Charbonneaua onemocnět a zemřít v roce 

1812. Charbonneau měl i nadále žít mezi Indiány a Jean Baptiste se dostal do opatrovnictví 

 
266 Karttunen 1994: 24. 

267 Karttunen 1994: 29. 

268 Lewis, Meriwether. History of the Expedition Under the Command of Captains Lewis and Clark: To the 

Sources of the Missouri, thence Across the Rocky Mountains and down the River Columbia to the Pacific 

Ocean. Bradford and Inskeep: 1814. Online:  https://www.wdl.org/en/item/107/ [cit. 2020-12-15]. 

269 Karttunen 1994: 35. 

270 Lewis: 1184. Citováno v Karttunen 1994: 36. 
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Williama Clarka. Později se měl znovu setkat s otcem, strávit nějaký čas v Německu a poté 

měl působit jako průvodce znalý několika evropských i indiánských jazyků. Záznamy, 

které mluví o Charbonneaunově ženě, ji nezmiňují jménem a je známo, že Charbonneau 

měl několik šošonských žen.271  

Existuje také druhá verze Sacagaweaina života po roce 1806. Podle Šošonů byla 

v rezervaci Wind River pohřbena žena, o které se tradovalo, že byla vdaná za Francouze a 

účastnila se Lewisovy a Clarkovy expedice. Kromě toho měla také vlastnit několik 

vládních dokumentů a Jeffersonovu stříbrnou medaili. Zemřela v roce 1874 a pár let poté 

zemřeli i její synové Baptiste a Bazil (se kterým byly pohřbeny zmíněné dokumenty).272  

V roce 1924 komisař pro indiánské záležitosti pověřil Charlese Eastmana, aby prošetřil 

okolnosti Sacagaweina života a smrti. Eastman byl dakotský lékař, který se angažoval 

v politice a hájil indiánská práva. Během průzkumu mluvil s Šošony, Komanči a Hidatsy a 

z rozhovorů a jiných důkazů vyvodil, že zesnulá žena v rezervaci byla doopravdy 

Sacagawea. Exhumoval také Bazilovo tělo, dokumenty s ním pohřbené byly ale nečitelné.  

Jak vypadal Sacageweanin život po roce 1806? Podle vyprávění měla Sacagewea žít 

s Charbonneauem, který měl zároveň ještě jiné ženy. Později Sacagawea od Charbonneaua 

odešla ke Komančům, kde získala jméno Porivo, vdala se a měla další děti. Ovdověla, 

odešla od Komančů a žila mezi jinými etniky. Poté měla, stejně jako její synové, působit 

jako tlumočnice pro rezervaci. Sacagawea zemřela jako vážená členka rezervace.273  

Tyto dvě verze Sacagaweaina příběhu byly vzájemně zpochybňovány, každá si ale našla 

své příznivce. Zájem o její osobu je důkazem toho, jak moc důležitá pro výpravu Lewise a 

Clarka a pro americkou historii byla. 

 

2.3.4.2 Tookoolito (c. 1838–1876) a Ebierbing (c. 1837–c. 1881) 

Život Inuitů Tookoolito (známá také pod jménem Hannah nebo Taqulittuq) a jejího muže 

Ebierbinga (Ipirvik / Joe) byl neobyčejně zajímavý. Pocházeli z Cumberlandského zálivu 

(oblast dnešního Nunavutu), kde docházelo ke kontaktu mezi Inuity, evropskými lovci 

velryb a obchodníky s kožešinami. Bratr Tookoolito Eenoolooapik jako mladý odjel s 

velrybáři do Skotska, kde strávil několik měsíců, a Tookoolito, která jím byla bezesporu 

 
271 Karttunen 1994: 38. 

272 Karttunen 1994: 39. 

273 Karttunen 1994: 41. 
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ovlivněna, se od mládí učila od velrybářů angličtinu.274 V roce 1853 se Tookoolito a 

Ebierbing vydali s Jamesem Bowlbym do Anglie, kde strávili 27 měsíců. V Anglii byli 

exotickou kuriozitou a středem zájmu veřejnosti (dokonce se setkali s královnou Viktorií). 

Díky pobytu v Anglii si Tookoolito osvojila anglické zvyky a zlepšila se v angličtině.  

V roce 1860 se setkali s Charlesem Francisem Hallem, který vedl výpravu s cílem najít 

přeživší Franklinovy expedice.275 Hall sice najal tlumočníka, ten ale zemřel během cesty, 

proto když se dozvěděl o Tookoolito a Ebierbingovi, rozhodl se je najmout.276 Tookoolito 

působila jako tlumočnice (jejími pracovními jazyky byla inuktitutština a angličtina), 

poradkyně, kuchařka a švadlena; Ebierbing byl průvodce, lovec a řídil psí spřežení.277 Oba 

byli k Hallovi velmi loajální a sdíleli s ním jeho nadšení pro výpravu. Hall se snažil získat 

informace o Franklinově expedici z vyprávění Inuitů, kteří s expedicí mohli přijít do 

kontaktu. Hall s místními komunikoval díky Tookoolito a od Ebierbinga získal mnoho 

znalostí o životě v Arktidě. Hall sice nezískal mnoho nových informací ohledně 

Franklinovy výpravy, díky orální tradici Inuitů a Tookoolitině tlumočení však objevil 

pozůstatky kolonie, kterou v roce 1578 založil anglický průzkumník Martin Frobisher.278 

Hall si byl vědom toho, jak důležitá pro jeho výpravu Tookoolito byla a vyjadřoval se o ní 

jako o nejlepší tlumočnici v arktické oblasti. 

V roce 1862 Tookoolito a Ebierbing doprovázeli Halla do Spojených států amerických, 

kde byli opět vystavováni jako kuriozita a získali velkou popularitu.279 V roce 1864 se 

s Hallem vydali na výpravu do Arktidy s cílem získat další informace o Franklinově 

expedici. Díky rozhovorům s tamějšími obyvateli Hall shromáždil mnoho svědectví, na 

jejichž základě došel k závěru, že z Franklinovy expedice nikdo nepřežil. V roce 1869 se 

opět s Tookoolito a Ebierbingem vrací do USA, aby s jejich pomocí získal podporu na 

výpravu na severní pól. Během cesty po USA se Tookoolito a Ebierbing setkali 

s prezidentem Grantem a mnoha jinými důležitými politiky.280  

 
274 Delisle 2019: 231. 

275 Britská expedice pod vedením Johna Franklina měla za cíl najít způsob, jak obeplout Ameriku od severu, 
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V roce 1871 se s Hallem vydali na výpravu na severní pól (známou pod názvem Polaris), 

Hallovi se ale svého cíle dosáhnout nepodařilo, protože byl někým z expedice nejspíš 

otráven. Výprava i přes značné problémy pokračovala až do dne, kdy během sněhové 

bouře část posádky opustila loď a později se (včetně Tookoolito a Ebierbinga) ocitla 

uvězněna na ledové kře. Díky schopnosti Inuitů přežít v extrémních podmínkách a díky 

Ebierbingovým loveckým dovednostem výprava (čítající devatenáct osob včetně pěti dětí) 

uvězněná na kře přežila šest měsíců a uplula více než 2000 kilometrů, dokud ji velrybářská 

loď nezachránila. Po návratu do USA výprava vzbudila velký zájem veřejnosti a přeživší 

se stali známými osobnostmi.281  

Tookoolito a Ebierbing se po expedici Polaris usadili v USA. Ebierbing se zúčastnil ještě 

několika expedicí jako průvodce, lovec i tlumočník (ačkoli jeho jazykové znalosti byly 

horší než znalosti jeho ženy). Tookoolito zemřela v roce 1876 a po její smrti se Ebierbing 

vrátil na sever, kde i nadále působil jako průvodce či tlumočník pro několik výprav. 

Zemřel v roce 1881.282 

 

2.3.4.3 Sarah Winnemucca (1844–1891) 

Sarah Winnemucca se narodila v roce 1844 v Nevadě a patřila k etniku Pajutů. Celá její 

rodina měla zkušenosti s tlumočením. Její dědeček působil jako průvodce pro nové 

osadníky a bojoval s Američany proti Mexičanům. Později Sarah, její matku a sourozence 

přivedl do Kalifornie, kde pracovali pro bílé osadníky. Sarah se naučila číst, psát a mluvit 

anglicky a španělsky. Tyto znalosti později využila jako tlumočnice, učitelka, spisovatelka 

a zastánkyně indiánský práv.283  

Pajutové byli původně lovci sběrači, neustále zmenšující se území ale způsobilo, že měli 

čím dál méně zdrojů obživy. Nedostatek životního prostoru a časté konflikty s bílými 

osadníky vedly k založení rezervace Pyramid Lake. To ale problémy Pajutů nevyřešilo, i 

nadále byli ohroženi nelegálními osadníky a nedostatkem potravin. Proto otec Sarah, 

náčelník Winnemucca, uspořádal vystoupení v různých městech na podporu Pajutů, při 

kterých Sarah tlumočila jeho proslovy. Jejich úsilí ale nepřineslo kýžené výsledky.284 

 
281 Delisle 2019: 257. 
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Po ztrátě matky, sestry a bratra se Sarah naplno stáhla z bílé společnosti a žila v rezervaci. 

Životní podmínky v rezervaci byly pro Pajuty neútěšné a zároveň bylo nebezpečné 

rezervaci opouštět. V roce 1868 Sarah začala pracovat jako tlumočnice pro armádu 

v táboře McDermit. Díky znalostem obou kultur a jazyků mohla Sarah bojovat za zlepšení 

životních podmínek svých lidí. Psala dopisy na důležitá místa a vyžadovala změnu 

rezervační politiky, ochranu Indiánů a dostatek půdy, na které by se mohli naučit 

zemědělství.285  

Bratr Sarah, Natchez, také působil v rezervaci jako tlumočník a, stejně jako Sarah, 

kritizoval mnohé aspekty života v rezervaci. V roce 1875 se Sarah stala tlumočnicí 

v pajutské rezervaci Malheur, která byla, na rozdíl od Pyramid Lake, mnohem lépe 

spravovaná.286 Sarah v rezervaci kromě tlumočení také vyučovala v místní škole. Po změně 

agenta se ale v rezervaci mnoho věcí změnilo k horšímu, což vedlo k odchodu Sarah 

z rezervace. Během střetu Banoků, Pajutů a jiných kmenů s americkou armádou se kmen 

náčelníka Winnemuccy bojů nezúčastnil a Sarah působila jako zvěd a tlumočnice pro 

americkou armádu.  

Natchez a Sarah často přednášeli a poskytovali rozhovory o neútěšné situaci Pajutů. V roce 

1880 se společně s otcem, Natchezem a ještě jedním Pajutou vydali do Washingtonu, kde 

se setkali mimo jiné s ministrem vnitra, neměli ale mnoho příležitostí k přednáškám a 

rozhovorům. Na závěr se jim sice podařilo získat pomoc, ale ta nakonec nepřijela. Sarah se 

měla stát tlumočnicí v Malhuerské rezervaci, kvůli pomluvám, které o ní rozšiřovali její 

nepřátelé, a které tvrdily, že je Sarah prostitutka a alkoholička, místo nezískala. Později se 

stala tlumočnicí a učitelkou v kasárnách ve Vancouveru.287 

V roce 1881 se Sarah potřetí vdala a plánovala sérii přednášek na východě, její manžel ale 

peníze potřebné na cestu prohrál. Nakonec se jí podařilo získat peníze na cestu a v roce 

1883 vycestovala na východ USA. Setkala se mnoha vlivnými lidmi, přednášela a 

poskytovala rozhovory. Díky Elizabeth Peabody a Mary Mann měla možnost napsat svou 

autobiografii Life among the Piutes: Their Wrongs and Claims288 (Život mezi Pajuty: 

křivdy a požadavky).289  

 
285 Karttunen 1994: 54. 
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V roce 1885 Sarah v Nevadě společně s Natchezem založila vlastní školu pro pajutské děti. 

Na rozdíl od internátních škol, kde byly indiánské děti učeni bílými učiteli a nesměly 

používat své jazyky, výuka na této škole probíhala jak v pajutštině, tak v angličtině. Přes 

velké množství přívrženců, kteří školu materiálně zajišťovali, tento způsob vzdělávání 

nenašel u vlády podporu. Po celou dobu její existence škola bojovala s nedostatkem 

financí. Velkou zastánkyní Sarah a její práce byla již dříve zmíněná Elizabeth Peabody, 

která na východě školu propagovala a získávala potřebné finance. Sarah dokonce podnikla 

další cestu na východ s cílem propagovat výuku mezi Indiáni, myšlenka internátních škol 

měla ale mnohem větší podporu. V roce 1889 byla škola zavřena. Chronicky nemocná 

Sarah zemřela náhle v roce 1891. Frances Karttunen ve své publikaci Between Worlds: 

Interpreters, Guides and Survivors o jejím skonu napsala: „I po smrti se nacházela mezi 

dvěma světy. The New York Times otiskl její nekrolog a Banokové ji pohřbili“.290 

Schopnost mluvit několika jazyky a žít mezi několika kulturami byla její největší zbraň 

v boji za lepší práva Pajutů či jiných etnik v podobné situaci.  

 

2.3.4.4 Jerry Potts (1840–1896) 

Jeremiah (Jerry) Potts je známou postavou dějin kanadského Západu, hrdinou několika 

románů a centrem zájmu historiků i životopisců. Potts se narodil v pevnosti Fort 

McKenzie, na horním toku řeky Missouri v dnešní Montaně, v oblasti, která byla v době, 

kdy se narodil, velmi násilná a nebezpečná (především kvůli nelegálnímu prodeji alkoholu 

a konfliktům mezi Indiány a bílými osadníky), což Pottsovu osobnost bezesporu významně 

ovlivnilo.291 

Potts byl míšenec a jeho matka pocházela z etnika Kainahů. V sedmi let se dostal do péče 

obchodníka s kožešinami Andrewa Dawsona, který ho učil číst, psát a pohybovat se v bílé 

společnosti. Zároveň Pottse podporoval v kontaktu s Indiány z různých etnik, kteří 

s Dawsonem obchodovali. Potts pobýval střídavě u Dawsona nebo u své matky, díky 

čemuž se dokázal pohybovat jak v indiánské, tak v bílé společnosti. Naučil se tři jazyky 

konfederace Černonožců292, assinboinštinu, kríjštinu a siouxštinu a měl velmi dobrý 

orientační smysl.293  

 
290 Karttunen 1994: 73. 

291 Sealey, D. B. „Jerry Potts“. Dictionary of Canadian Biography, vol. 12. University of Toronto/Université 
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Potts během života vystřídal mnoho profesí – pracoval pro obchodníky s kožešinami či 

whiskey. Jeho oficiální tlumočnická kariéra započala v roce 1874, kdy byl zaměstnán jako 

průvodce a tlumočník u Severozápadní jízdní policie, která vznikla v roce 1873 a měla za 

úkol potlačit nelegální obchod s alkoholem a s ním spojenou kriminalitu v oblasti západní 

hranice Kanady. Díky svým znalostem života na hranici a vztahům s indiánskými etniky 

byl Potts pro jízdní policii velkým přínosem. Potts byl nejen skvělým průvodcem, ale také 

diplomatem, který dokázal zajistit, že Indiáni s policií spolupracovali. 

Potts byl velmi svérázný a bezprostřední, což se projevovalo i v jeho tlumočnickém 

výkonu. Příkladem může být jednání o uzavření smlouvy č. 7, které proběhlo v roce 1877 

mezi vládními zmocněnci, Černonožci a dalšími kmeny. Když guvernér severozápadních 

teritorií při zahájení jednání pronesl svou slavnostní uvítací řeč, Potts nezačal tlumočit, ale 

jen pokrčil rameny a řekl, že jeho proslovu nerozuměl. Místo něj musí tlumočit Jean 

L'Heureux, slepý James Bird a další přítomní tlumočníci.294  

Pottsův způsob tlumočení byl velmi specifický. Při tlumočení do angličtiny, která byla jeho 

jazykem B, se uchyloval spíše k sumarizaci a jazykové ekonomii. Jeho tlumočení do 

angličtiny bylo krátké a strohé, přesto však efektivní. Jízdní policie byla s jeho výkony 

spokojená a opakovaně ho najímala, ačkoli se ani během tlumočení nevyvaroval 

vulgárních výrazů. Při tlumočení do angličtiny se nesnažil převést květnatý řečnický styl 

Indiánů plný metafor a alegorií ani jemné významové nuance jejich projevů. Otázkou 

zůstává, zda to nebylo pro velitele jízdní policie spíše žádané zjednodušení. Pottsovo 

tlumočení do jeho jazyka A, tedy do jazyka etnika Kainahů, bylo velmi odlišné – Potts byl 

velmi výřečný a kopíroval řečnický styl Indiánů, což bylo způsobené tím, že jeho znalost 

rodného jazyka byla rozsáhlejší.  

Potts byl velmi žádaným tlumočníkem, např. v roce 1881 tlumočil pro generálního 

guvernéra Kanady a svého největšího tlumočnicko-diplomatického úspěchu dosáhl, když 

v roce 1885 během Rielovy rebelie295 dokázal Černonožce přesvědčit, aby se povstání 

nezúčastnili.296 Potts spolupracoval s jízdní policií i v pozdějším věku, ačkoli jeho 

zdravotní stav (zhoršený tuberkulózou a nadměrným pitím) mu příliš pracovat 

 
Encyclopedia. Historica Canada, 2019. Online: https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/blackfoot-

nation [cit. 2020-12-18]). 

293 Delisle 2019: 269. 

294 Delisle 2019: 274. 

295 Rielovo povstání byl ozbrojený konflikt mezi Métisy, Indiány a kanadskou vládou vedené Louisem 

Rielem v dnešní Albertě a Saskatchewanu. (Rovná, Jindra: 132). 

296 Delisle 2019: 281. 

https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/blackfoot-nation
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/blackfoot-nation


72 

neumožňoval. Zemřel v roce 1896 a po smrti získal mnoho vyznamenání, což dokazuje, že 

i přes své svérázné chování a nepříliš konzistentní kvalitu tlumočení byl pro jízdní policii 

velmi prospěšný.297  

 

2.3.4.5 Jean L’Heureux (1837–1919) 

Jean L’Heureux byl podobně jako Jerry Potts výraznou osobností kanadského Západu. 

Mnoho informací o jeho mládí není známo. Studoval teologii a připravoval se na dráhu 

kněze, ze studií byl ale vyloučen (nejspíš kvůli své homosexualitě).298 To jeho zápal pro 

evangelizaci Indiánů však neuhasilo a po vyloučení ze studií odešel na Západ, kde 

předstíral, že je kněz. Dlouho netrvalo a v jezuitské misii, ve které působil, byl obviněný z 

podvodu a sodomie. Byl vyhoštěn a následně našel útočiště mezi Černonožci (Indiáni 

homosexualitu neodsuzovali).299 Později působil v misii pod vedením oblátského300 kněze 

Alberta Lacomba jako pomocník a tlumočník. S Lacombem, se kterým po dlouhou dobu 

úzce spolupracoval, ho pojilo přátelství a stejná náklonnost k Indiánům a Métisům, ačkoli 

Lacambovi životopisci roli Jeana L’Heureuxe v Lacombových misijních aktivitách příliš 

pozornosti nevěnovali. I přes svou špatnou reputaci byl L’Heureux najímán jako tlumočník 

i pro jiné katolické misie (např. v roce 1874 pracoval v misii pod vedením Constantina 

Scollena).301   

Díky pobytu mezi Indiány se naučil jejich jazyk a způsob, jak s nimi co nejefektivněji 

komunikovat. Působil jako tlumočník a vyslanec Černonožců při jednání s americkou nebo 

kanadskou vládou. Kromě toho se věnoval etnologii, kartografii a demografii a z jeho 

poznatků o Černonožcích a jejich území těžila hlavně kanadská vláda. Dále se zajímal o 

lexikografii a v roce 1878 vytvořil anglicko-černonožský slovník.302   

Společně s Jerry Pottsem a jinými tlumočníky se v roce 1877 účastní jednání o uzavření 

smlouvy č. 7. jako loajální tlumočník náčelníka Černonožců Crowfoota. L’Heureux 

Černonožcům objasňoval obsah smlouvy a byl jejich oficiálním mluvčím. Během Reilovy 

 
297 Delisle 2019: 293. 

298 Dempsey, Hugh A. “L’Heureux, Jean.” Dictionary of Canadian Biography, vol. 14. University of 

Toronto/Université Laval, 1998. Online: http://www.biographi.ca/en/bio/l_heureux_jean_14E.html [cit. 

2020-12-18]. 
299 Delisle 2019: 298. 

300 Misionáři obláti Panny Marie Neposkvrněné, viz Hanrahan, James. "Oblates of Mary Immaculate". The 

Canadian Encyclopedia. Historica Canada, 2015. Online: 

https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/oblates-of-mary-immaculate [cit. 2020-12-10]. 
301 Delisle 2019: 301. 

302 L’Heureux, Jean. English and Blackfoot Dictionary. Online: https://albertaonrecord.ca/iw-glen-439 [cit. 

2020-12-18]. 

http://www.biographi.ca/en/bio/l_heureux_jean_14E.html
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/oblates-of-mary-immaculate
https://albertaonrecord.ca/iw-glen-439
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rebelie se, stejně jako Potts, snažil Černonožce přesvědčit, aby se postavili na stranu 

kanadské vlády, díky čemuž později získal pozici oficiálního tlumočníka kanadského 

Úřadu pro indiánské záležitosti. V roce 1886 působil jako tlumočník a doprovod náčelníků, 

kteří byli pro svou loajalitu pozváni na východ, aby se zúčastnili slavnostního odhalení 

sochy Josepha Branta. Při návštěvě Montrealu a Québecu L’Heureux tlumočil vystoupení 

náčelníka Crowfoota. Crowfootovův řečnický talent a vznešený projev vzbudil velké 

ohlasy také díky L’Heureuxově kvalitnímu tlumočení.303  

L’Heureux se v 80. letech kromě tlumočení věnoval přípravě žáků na studium v 

katolických internátních školách. Konec L’Heureuxovy kariéry oficiálního tlumočníka 

nastal po nařčení z nemorálního chování vůči jeho žákům. L’Heureux ztratil své postavení 

i zaměstnání a po zbytek života byl odkázán na pomoc ostatních.304  

 
303 Delisle 2019: 304. 

304 Delisle 2019: 314. 



74 

3 Translatologické závěry 

Dějiny tlumočení jsou fascinujícím a zároveň nesnadným oborem nejen pro historiky, ale i 

pro translatology. I když jsou tlumočníci klíčovými postavami dějin, jen málokdy jsou 

postavami viditelnými. Tlumočníci zmíněni v této práci jsou ti „vyvolení“, jejichž osudy 

můžeme studovat a získat tak znalosti o podobě tlumočení v dějinách Severní Ameriky. 

Jelikož se tato práce věnuje literatuře, která čerpá z omezené pramenné základny a tím 

pádem nabízí pouze omezený „vzorek“, nelze vyvozovat obecně platné závěry. Následující 

kapitola je spíše zamyšlením nad již dříve stanovenými aspekty tlumočení (viz oddíl 1.2 

Translatologická východiska) a nad jejich případnou odlišností v průběhu dějin a na 

různých místech dnešních Spojených států amerických a Kanady. 

3.1 Typy tlumočení, pracovní jazyky a bilingvismus 

Typy tlumočení a jazykové schopnosti tlumočníků se mohly v průběhu dějin lišit. Během 

prvních kontaktů a osídlení byli tlumočníci často posíláni naučit se jazyk do Evropy, ale 

ukázalo se, že to nebyl příliš efektivní postup. Tito tlumočníci byli vzděláváni, aby mohli 

tlumočit do jazyka A (indiánský jazyk) i B (angličtina nebo francouzština). Tlumočníci 

také pocházeli z řad zajatců, jejichž znalost jazyka určovala především délka pobytu. 

Tlumočení bylo během setkávání Evropanů s Indiány převážně bilaterální, tlumočníci byli 

často jediní, kteří cizí jazyk uměli. Později, když docházelo k „výměnným jazykovým 

pobytům“ se v Severní Americe začali objevovat evropští tlumočníci, kteří již tlumočili 

převážně do svého jazyka A, pokud byl při setkání přítomen i indiánský tlumočník. 

V případě, že byli jediní tlumočníci, museli být schopni tlumočit do jazyka A i B. Někteří 

tlumočníci mohli mít více pracovních jazyků. Je pravděpodobnější, že tlumočníci uměli 

více indiánských jazyků, protože měli možnost pobývat u různých etnik. Co se týče 

evropských tlumočníků, většinou se jednalo o nepříliš vzdělané muže, takže je 

nepravděpodobné, že by uměli několik evropských jazyků (pokud by s nimi např. v oblasti 

hranice nepřišli přirozeně do styku).  

V pozdějším období rostl počet kvalitních tlumočníků, jejichž schopnosti byly využívány 

např. během britsko-irokézských jednání. Jelikož se těchto konferencí účastnilo mnoho 

etnik s různými jazyky, bylo třeba služeb několika tlumočníků. V této době byly britské 

kolonie v Americe prostředím různých evropských i indiánských kultur. Mnozí tlumočníci 

mluvili nejen anglicky, ale také nizozemsky, francouzsky či německy. Tyto jazyky lze 

považovat za jazyky pracovní, ať už byly využívány během konferencí či při kontaktu 
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s kolonisty rozličných národností. Pokud jde o indiánské jazyky, nejvyužívanějšími byly 

jazyky irokézské či jiné (např. delawarština). Čím více pracovních jazyků tlumočníci měli, 

tím flexibilnější byli (příkladem může být Andrew Montour, který tlumočil pro několik 

etnik a několik koloniálních subjektů). O indiánských tlumočnících toho není příliš známo, 

je ale pravděpodobné, že měli také několik pracovních jazyků. Během konferencí mohlo 

docházet k bilaterálnímu tlumočení nebo mohla mít každá strana tlumočníka, který 

tlumočil do svého jazyka A. Lze předpokládat, že někteří gramotní tlumočníci si při 

tlumočení dělali tlumočnický zápis nebo mohli během konferencí tlumočit z listu různé 

smlouvy či jiné dokumenty. Je také možné, že bylo tlumočeno pomocí šušotáže. 

Během postupu na Západ Američané a Kanaďané navazovali diplomatické vztahy s mnoha 

neznámými etniky, což s sebou přinášelo potřebu stále nových tlumočníků. Na rozdíl od 

koloniální doby nebyl pevně stanovený diplomatický protokol a schopných tlumočníků 

bylo mnohem méně. Tlumočníci měli opět několik pracovních jazyků (nejčastěji angličtinu 

a francouzštinu a jeden či více indiánských jazyků) a kvůli nedostatku tlumočníků bylo 

často tlumočeno pomocí pilotáže. Příkladem může být tlumočení mezi Lewisem, Clarkem, 

Charbonneauem a Sacagaweaou při setkání se Šošony (Sacagawea tlumočila ze šošonštiny 

do hidatštiny, ze které poté mohl tlumočit Charbonneau) nebo tlumočení během mírového 

jednání v Medicine Lodge Creek v roce 1867. 

Co se týče otázky bilingvismu, většina tlumočníků se naučila cizí jazyk v mládí nebo v 

dospělosti. V dětství se cizí jazyk učili např. dětští zajatci. Ti se sice stali bilingvními 

v raném věku, byli ale vystaveni pouze jednomu jazyku, což mohlo ovlivnit znalost jejich 

prvního jazyka. Většinou se jednalo o tzv. sekvenční bilingvismus. Simultánní 

bilingvismus se vyskytoval u tlumočníků, kteří pocházeli ze smíšených rodin anebo žili na 

hranici. Pokud měli možnost oba jazyky v dospělosti využívat, dosáhli tzv. pravého 

bilingvismu (příkladem může být Madame Montour). Multilingvismus byl během 

kolonizace relativně běžným jevem především na hranici, např. v místě setkávání 

britského, francouzského a indiánského osídlení. Multilingvním tlumočníkem byl např. 

Andrew Montour, který si osvojil angličtinu a francouzštinu a zároveň díky svému 

míšeneckému původu a kontaktům s mnohými kmeny získal znalost několika indiánských 

jazyků. 

3.2 Tlumočníkova role, neutralita a postavení ve společnosti 

Tlumočníkova role se lišila na jednotlivých územích a v jednotlivých obdobích. Role 

tlumočníků byla mnohem komplexnější, než jak je tomu dnes a jen stěží lze poskytnout 
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jednotnou definici. Na začátku setkávání evropských a indiánských kultur byli tlumočníci 

klíčoví a záleželo na nich přežití výprav či prvních osad. Později sloužili jako 

zprostředkovatelé komunikace při konfliktech, diplomacii či obchodu nebo působili jako 

průvodci. Jejich roli lze tak popsat již dříve stanovenými kategoriemi mezikulturní 

zprostředkovatel, odborník na projednávanou problematiku či obhájce zájmů jedné ze stran 

(např. obchodních zájmů).305 

Co se týče neutrality, důležitým aspektem, který ovlivňoval tlumočníkovu neutralitu, je 

jeho motivace, tj. otázka, proč se stal tlumočníkem. Úplně první indiánští tlumočníci jimi 

byli z donucení, je tedy přirozené, že nebyli neutrální, a naopak stranili spíše své komunitě. 

V jiných případech mohla být neutralita ovlivněna osobními preferencemi k jedné či druhé 

straně (nebo snahou o osobní prospěch). Během konfliktů se od tlumočníků neočekávala 

neutralita, ale naopak loajalita k jedné straně. Pro své schopnosti se tlumočníci nacházeli 

uprostřed mocenských bojů a často se stali jejich oběťmi. I když v dnešní době považujeme 

neutralitu za nezbytnost, v minulosti nebyla normou a v živelném prostředí raných 

amerických kolonií bylo velmi těžké, ne-li nemožné, si ji zachovat. Po celou koloniální 

historii panovala mezi Evropany a Indiány značná nedůvěra. To také způsobilo, že každá 

strana měla své tlumočníky, kterým důvěřovala. Ačkoli Evropani získávali první 

tlumočníky z řad Indiánů, postupem času se začali objevovat bílí tlumočníci, kteří byli pro 

Evropany důvěryhodnější. Postavení prvních tlumočníků bylo ovlivněno jejich 

prospěšností a byli odměňovaní bez ohledu na původ. Tlumočníci se nacházeli v kulturním 

meziprostoru, což také často ovlivňovalo jejich postavení. Např interprètes-résidents či 

coureur des bois byli mezi Indiány uznáváni, ale naopak v kanadské společnosti byli 

někteří z nich považováni spíše za necivilizované divochy, to jim však neubíralo na 

důležitosti.306  

Během koloniálního období se působnost tlumočníků rozšířila do více oblastí. Kromě 

obchodních styků a vyjednávání tlumočníci působili v misiích, při soudních řízeních a 

především se ustanovila tzv. lesní diplomacie. Na území britských kolonií lze mluvit o 

profesionalizaci tlumočení, což s sebou přinášelo i rozšíření tlumočnické role. Na 

konferencích měli tlumočníci (kromě výše již zmíněných rolí) také roli garanta efektivity 

komunikace a koordinátora komunikace. Tlumočníci mohli např. schválně nepřetlumočit 

promluvu, která by mohla zbytečně vyvolat konflikt, případně mohli určitý úsek „zjemnit“, 

 
305 Kategorie tlumočníkovy role: 1. neutrální komunikační kanál, 2. koordinátor komunikace, 3. garant 

efektivity komunikace, 4. mezikulturní zprostředkovatel, 5. odborník na projednávanou problematiku a 6. 

obhájce zájmů jedné ze stran, viz oddíl 1.2.2 Tlumočníkova role, neutralita a postavení ve společnosti. 

306 Roland, Delisle: 64. 
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ale zachovat stejný obsah. Měli také možnost vystoupit z role tlumočníka během 

konference, aby zbránili konfliktu nebo usměrnili řečníky.307 Zároveň poskytovali rady 

oběma stranám. Tlumočníci mohli při konferencích jednat ve prospěch jedné či druhé 

strany, například pokud dobře znali diplomatický protokol, věděli, co udělat, aby jedna 

strana měla více prostoru než jiná.308 

Ideální tlumočník byl na konferencích neutrální k oběma stranám, ale jelikož tlumočníci 

byli zároveň posly, diplomaty „v terénu“ a působili v armádě nebo v politice, mimo 

konference se od nich spíše vyžadovala loajálnost k jedné straně. Na oficiální tlumočníky 

byly kladeny velké nároky a pokud byli schopní, těšili se velkému respektu jak u Britů, tak 

u Indiánů (příkladem může být Conrad Weiser). Někteří historikové tvrdili, že tlumočníci 

většinou hledali jen svůj vlastní prospěch a byli málokdy někým kontrolováni. Toto tvrzení 

Nancy Hagedorn vyvrací – někteří tlumočníci mohli jednat jen ve svůj prospěch, a ne vždy 

byli důvěryhodní, ale nestávalo se, že by například během konferencí správnost jejich 

tlumočení nebyla nikým kontrolována. Existoval také názor, že během uzavírání smluv 

mezi Evropany a Indiány docházelo stran kolonistů k podvodům. Ti měli smlouvu přečíst 

nahlas, tlumočníci ji přetlumočili a Indiáni podepsali. Psaná verze smlouvy se ale mohla 

lišit (ve prospěch kolonistů). Yasuhide Kawashima se však domnívá, že k takovému 

jednání nejspíš docházelo mnohem vzácněji, než jak jiní historikové tvrdí. Indiáni navíc 

jen ojediněle plně důvěřovali koloniálním tlumočníkům – každá strana se spoléhala na své 

vlastní tlumočníky.309 Je možné, že někteří tlumočníci svou moc zneužívali a tlumočili 

jinak, než by měli, většinou se ale snažili zprostředkovat komunikaci a usnadnit 

porozumění mezi oběma stranami.310  

Schopní tlumočníci byli velmi žádaní a stávalo se, že pracovali i pro několik 

zaměstnavatelů zároveň. Při nedostatku tlumočníků byli někdy zaměstnávání i 

nedůvěryhodní lidé. Existují případy, kdy měli lidé problémy se zákonem, i tak ale působili 

jako tlumočníci.311 Práce tlumočníka byla velmi zodpovědná, ale většinou to nebyla práce 

na plný úvazek a nebyla ani příliš dobře placena (mnoho tlumočníků např. muselo 

 
307 Hagedorn 1995: 379. 

308 Hagedorn 1988: 69. 

309 Kawashima: 4. 

310 Hagedorn 1988: 65. 

311 Kawashima: 6. 
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opakovaně vymáhat svoji mzdu).312 Oficiální tlumočníci v britských koloniích se těšili 

velkému respektu a často působili v armádě, na úřadech nebo v politických funkcích. 

Vzhledem k odlišným koloniálním modelům se lišila i role a postavení tlumočníků 

v britských a francouzských oblastech v Americe. Na rozdíl od Nové Francie byl 

schopných tlumočníků v britských koloniích nedostatek. Francouzští a britští tlumočníci se 

lišili rozsahem svých pravomocí. Oficiální tlumočníci v britských oblastech měli mnohem 

vyšší postavení, více kompetencí (působili jako zástupci kolonií mezi Indiány) a titul 

tlumočník provincie byl prestižním označením. Velmi schopní tlumočníci zastávali i 

politické funkce, například George Croghan. Slovo interpreter (tlumočník) mělo širší 

význam než slovo translator (překladatel).313Oproti tomu v Nové Francii tlumočníci 

většinou nepůsobili v politice ani ve vysoké diplomacii, více se zabývali zprostředkováním 

komunikace a často se věnovali pouze tlumočení či obchodu.314 Důležitost tlumočníka 

v britských i francouzských oblastech rostla společně s eskalací jejich vzájemného 

konfliktu.315 

V období po vzniku USA nebyla tlumočnická profese tolik prestižní jako dříve, tlumočníci 

byli však i nadále potřební. Jejich role měla, stejně jako v minulosti několik podob. Jako 

příklad nám může sloužit Sacagawea. Během expedice lze její roli zařadit do všech 

kategorií mimo kategorii neutrální komunikační kanál, je ale důležité zmínit, že jejím 

úkolem ani nebylo tuto roli zastávat. Během americko / kanadsko-indiánských jednání se 

od tlumočníka naopak neutralita vyžadovala, realita byla často jiná. Podobně jako během 

koloniálního období, i později byla tlumočníkova neutralita důležitým tématem a existují i 

případy, kdy tlumočník jednal pro svůj vlastní zisk.  

Co se týče postavení tlumočníka, s úpadkem profese jako takové upadlo i postavení 

tlumočníků. Vzhledem k rozšiřování území a navazování nových diplomatických kontaktů 

byli tlumočníci často buď indiánského původu nebo běloši, kteří s Indiány dlouho žili. 

S jejich původem byli spojeny předsudky a stereotypy, které mohly způsobovat, že jim bílá 

společnost nedůvěřovala. I tak bylo kvalitních tlumočníků nedostatek, ačkoli byli pro 

vztahy s indiánskými etniky nezbytní. Díky jejich službám se mohlo jejich postavení ve 

společnosti zlepšit, vždy to ale neplatilo, jako příklad může sloužit Sacagawea nebo Sarah 

Winnemucca. Sarah Winnemucca je příkladem tlumočnice, jejíž postavení ve společnosti 

 
312 Kawashima: 7.  

313 Kawashima: 12. 

314 Roland, Delisle: 64. 

315 Kawashima: 7. 
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významně přesahovalo roli tlumočníka-zprostředkovatele mezikulturní komunikace. Její 

profese byla předpokladem pro pozdější dráhu aktivistky a na rozdíl od většiny tlumočníků 

v minulosti se jako jedna z mála stala za svého života viditelnou.  

Velmi zajímavá je také otázka genderu v dějinách tlumočení. Ze zkoumaných materiálů 

vyplývá, že ženy působily jako tlumočnice po celou dobu kolonizace Severní Ameriky a že 

mohly být v mnohých sférách první nebo jediné tlumočnice (např. v obchodu s kožešinami 

byly tlumočnicemi často ženy evropských obchodníků). Postavení tlumočnic reflektovalo 

jejich celkové postavení ve společnosti. Ženy až na výjimky nebyly zaměstnány jako 

tlumočnice v diplomacii a působily spíše jako tlumočnice v misiích, v obchodu či na 

průzkumných výpravách. Ačkoli byly tlumočnice relativně běžným jevem, nebyly na tuto 

profesi připravovány ani se s nimi jako s tlumočnicemi příliš nepočítalo. Většinou 

tlumočily v případě, že nebyli k dispozici schopní muži-tlumočníci. 

Problémem studia genderu v dějinách tlumočení je povaha pramenů, ve kterých všeobecně 

nebývá příliš mnoho zmínek o ženách. Navíc tlumočnice byly spíše Indiánky nebo 

míšenky, které mnohem častěji žily na pomezí kultur, kdežto ženy evropského původu se 

do indiánské společnosti mohly dostat většinou pouze jako zajatkyně. Tlumočnice byly 

často negramotné, a tak lze čerpat informace o tlumočnicích často pouze ze záznamů 

psaných muži.  

 

3.3 Kvalita 

Je velmi složité hodnotit kvalitu tlumočení zpětně dnešním pohledem. Je třeba brát v potaz, 

že tlumočníci během kolonizace Severní Ameriky neměli tlumočnické a často ani formální 

jazykové vzdělání. Během prvních desetiletí kolonizace tlumočníci získali jazykové a 

kulturní dovednosti díky pobytu mezi jinými kulturami, to ale ještě nemuselo znamenat, že 

jejich schopnosti byly dostatečné. Lze říct, že kvalitní tlumočení bylo takové, které splnilo 

očekávání účastníků komunikace, a jelikož průzkumníci či osadníci neměli k dispozici jiné 

tlumočníky, museli se spokojit i s méně kvalitními či nepříliš loajálními tlumočníky. 

Později docházelo k částečné profesionalizaci tlumočení – vznikla „pozice“ interprètes-

résidents založená s cílem mít k dispozici kvalitní tlumočníky znalé nejen jazyka, ale i 

kulturních zvyků, kteří by mohli být prospěšní francouzsko-indiánským vztahům a 

obchodu s kožešinami. Pobyt mezi Indiány ovšem nezaručoval, že byl daný tlumočník 

kvalitní. Např. v roce 1731 si neworleanský intendant stěžoval ministrovi námořnictva, že 

nemají dostatek kvalitních tlumočníků. Tvrdil, že mají k dispozici coreur des bois, kteří 
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často pijí a mají s Indiány spory. Ve svém dopise navrhoval, aby byli mladí kadeti posíláni 

mezi Indiány, naučili se jazyk a mohli sloužit jako tlumočníci. V Nové Francii tlumočníci 

většinou k armádě nepatřili, ale tlumočení mohlo být jedním z úkolů, které vojáci v armádě 

vykonávali.316  

Společně s rozvojem britsko-indiánských konferencí se zvyšovaly i nároky na kvalitu 

tlumočení. Tyto konference byly ukázkou vysoké diplomacie a kvalitní tlumočník, se 

kterým byly spokojeny obě strany a ve kterého měly důvěru, byl zárukou úspěchu jednání 

a dobrých vztahů. Vyjednávání mezi Evropany a Indiány bylo velmi složité a často 

docházelo k jazykovému či kulturnímu nepochopení. Např. William Johnson během svého 

působení zdůrazňoval potřebu kvalitních tlumočníků a stěžoval si na ty nekvalitní, kteří 

mohou kvůli nedostatečným schopnostem způsobit nedorozumění. Existují mnohé 

záznamy o nekvalitních tlumočnících, kteří ztížili průběh jednání. Jak již bylo dříve 

zmíněno, na konferencích měla každá strana několik tlumočníků a pokud měli koloniální 

nebo indiánští představitelé pochybnosti o kvalitě tlumočení, byli přizváni jiní tlumočníci, 

aby tlumočení kontrolovali.317 Tlumočníci „zlatého věku“ britsko-indiánské diplomacie 

neměli žádné formální jazykové vzdělání, díky bohatým zkušenostem s indiánským 

diplomatickým protokolem však byli schopní odvádět velice kvalitní výkony.  

William Johnson kritizoval také nekvalitní tlumočníky působící pro misie. Tlumočení 

křesťanského učení vyžadovala dobré jazykové schopnosti a také jistou znalost této 

problematiky. Nekvalitní tlumočení mohlo způsobovat velké problémy, protože mohlo vést 

k nepochopení a tím pádem k neefektivní evangelizaci.  

S postupným úpadkem profese se snižují také nároky na kvalitu, především z důvodu 

nedostatku tlumočníků. Během jednání mezi vládou USA / Kanady a Indiány ohledně 

odkupu půdy působilo mnoho nekvalitních tlumočníků, což mohlo vést k neadekvátnímu 

přetlumočení podmínek smluv. Stejně jako v předchozích obdobích bylo na jednáních 

přítomno několik tlumočníků, ne vždy ale bylo dosaženo co nejlepší možné kvality. 

Příkladem může být jednání o uzavření smlouvy č. 7, při kterém působilo mnoho 

tlumočníků. Kvalita jejich výkonu byla podle účastníků neuspokojivá především kvůli 

jejich nedostatečné znalosti pracovních jazyků. 

Během průzkumných výprav byly nároky kladené na tlumočníky nižší. Nejdůležitější bylo 

zdárné dokončení výpravy, přínosní tlumočníci proto museli být nejen znalí jazyka, ale 

museli být také kvalitními průvodci a vyjednavači.  

 
316 Dubuisson: 249. 

317 Hagedorn 1988: 62. 
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Co se týče profesionalizace tlumočení, před rokem 1690 nebyla profese oficiálního 

tlumočníka ještě zcela ustanovena, tlumočení nebylo pro tlumočníky hlavní aktivitou. 

Významní tlumočníci té doby ani nebyli dobře znalí irokézského diplomatického 

protokolu. Od přelomu století dochází k výrazné profesionalizaci tlumočení především 

v oblasti diplomacie. Profesionální tlumočníci provincií měli v té době značnou prestiž a 

vliv a většinou se tlumočení věnovali na „plný úvazek“.318 Od 30. let 18. století dochází 

k postupnému úpadku profese tlumočníka. V roce 1734 byli například ve Virginii 

propuštěni všichni indiánští tlumočníci, protože velká část indiánské populace anglicky 

uměla. Profese tlumočníka-lesního diplomata začala upadat společně s úpadkem britských 

kolonií v Americe v době, kdy se tato profese teprve vytvářela. Období první poloviny 18. 

století bylo „zlatým věkem“ v historii tlumočení v Severní Americe.319  

V období po roce 1776 bylo potřeba mnoho tlumočníků, kteří dokázali tlumočit 

komunikaci s dříve nepříliš známými etniky. Existovali oficiální / profesionální tlumočníci, 

kteří působili především při vyjednávání s Indiány a spolupracovali s vládou, jelikož ale 

nebyl americko / kanadsko-indiánský diplomatický protokol plně ustanoven, tito 

tlumočníci nebyli natolik zkušení a kvalitní, jako tlumočníci v 18. století. Pro velkou část z 

nich bylo tlumočení jednou z mnoha aktivit, a nikoli jediný zdroj příjmů. 

 
318 Hagedorn 1995: 407. 

319 Kawashima: 12. 
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Závěr 

Cílem diplomové práce bylo popsat podobu tlumočení během kolonizace Severní Ameriky 

se zaměřením na oblast dnešních Spojených států amerických a Kanady a doplnit tak řadu 

českých translatologických prací, které se zabývají dějinami tlumočení. Práce byla 

rozdělena do tří hlavních kapitol, z nichž první se zabývala problematikou dějin tlumočení 

obecně i v kontextu kolonizace Severní Ameriky, dále představila teoretická 

translatologická východiska, která jsme aplikovali při studiu dějin tlumočení během 

kolonizace Severní Ameriky, a na závěr metodologii práce. Druhá kapitola pojednávala o 

vývoji tlumočení od počátku kontaktů mezi Evropany a původními obyvateli Ameriky až 

do konce 19. století, přičemž jsme se zaměřovali především na původ tlumočníků, na 

způsob, jakým získali tlumočnické dovednosti a na oblasti tlumočení. Představili jsme 

nejvýraznější osobnosti dějin tlumočení Severní Ameriky, jejich původ, pracovní jazyky, 

roli ve společnosti a význam pro danou dobu. Ve třetí kapitole jsme vycházeli ze získaných 

poznatků a aplikovali je na teoretická translatologická východiska stanovená v první 

kapitole. 

Z našeho výzkumu vyplývá, že profese tlumočníka během kolonizace Severní Ameriky 

byla velmi různorodá a mohla se lišit v jednotlivých obdobích a oblastech. Práce popisuje 

podobu tlumočení na počátku indiánsko-evropských vztahů, profesionalizaci profese a její 

„zlatý věk“ a částečný úpadek. Popisuje také různé podoby profese tlumočníka způsobené 

především rozdílným koloniálním modelem Francie a Velké Británie.  

Co se týče otázky původu tlumočníků a způsobu, jakým získali své tlumočnické 

dovednosti, z našeho výzkumu vyplývá, že během prvních kontaktů se tlumočníky stávali 

buď zajatci nebo lidé, kteří byli posláni žít mezi Indiány / kolonisty anebo do Evropy, aby 

se naučili jazyk. Tato tendence pokračovala po celou dobu kolonizace Severní Ameriky. 

Později došlo k rozvoji francouzských a britských kolonií a společně s tím i k rozvoji 

hranice jako místa mezikulturního soužití. Tlumočníci získávali své schopnosti přirozeně 

(zajatci, míšenci či obchodníci), záměrným studiem (např. misionáři) anebo pobytem 

v cizojazyčném prostředí, jehož cílem bylo naučit se cizí jazyk a zvyky. 

Mezi oblasti, při kterých bylo potřeba tlumočení, se řadí především diplomacie, obchod, 

misijní činnost, průzkumy neznámých území, soudní řízení a ozbrojené konflikty. Každá 

oblast má svá specifika, která významně ovlivňovala roli tlumočníka a pohled na kvalitu 

jeho výkonu. Práce specifikuje jednotlivé oblasti, přičemž největší pozornost je věnována 

tlumočení v diplomacii, jelikož v této oblasti tlumočení došlo k největšímu rozkvětu 

tlumočnické profese. 
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Dále práce zkoumala pracovní jazyky tlumočníka. Z výzkumu vyplývá, že pracovními 

jazyky tlumočníků byla angličtina nebo francouzština (případně oba jazyky) a jeden či více 

indiánských jazyků. Bilingvismus a multilingvismus byl v Severní Americe relativně 

běžným jevem především v oblasti hranice. Tlumočníci měli často znalost několika 

indiánských jazyků, kterou získali kontaktem s různými etniky, a díky které byli velmi 

flexibilní. Tlumočníci museli být většinou schopni tlumočit i do jazyka B, ačkoli kvalita 

mohla být slabší. Kvůli nedostatku tlumočníků se v některých případech tlumočilo pomocí 

pilotáže, většinou z několika indiánských jazyků. Jelikož byla velká část tlumočníků 

negramotná, lze předpokládat, že si při tlumočení nedělali tlumočnický zápis. 

Role tlumočníků se často lišila podle tlumočnické situace. Je třeba brát v potaz, že pohled 

na roli tlumočníka byl v minulosti velmi odlišný od současného vnímání profese. 

V minulosti tlumočníci působili jako zprostředkovatelé mezijazykové a mezikulturní 

komunikace, průvodci, diplomaté, poradci atd. a při některých příležitostech (např. na 

průzkumných výpravách) byli i lovci či kuchaři.  Jejich úkolem tudíž nebylo být pouze 

neutrálním komunikačním kanálem, ale často zastávali roli koordinátora komunikace, 

garanta efektivity komunikace či obhájce zájmů jedné ze stran. Z našeho výzkumu 

vyplývá, že pohled na tlumočníkovu neutralitu byl taktéž rozdílný. Tlumočník musel být 

neutrálním např. při indiánsko-evropských jednáních o koupi půdy. Během ozbrojených 

konfliktů nebo průzkumů se naopak od tlumočníka vyžadovalo, aby byl své straně loajální. 

Postavení tlumočníka ve společnosti záleželo na mnoha faktorech. Jedním z nich je původ 

tlumočníků. Indiánští tlumočníci nebo Evropani žijící v indiánské společnosti často 

vzbuzovali v evropských kolonistech nedůvěru. Naopak pozice oficiálního tlumočníka 

kolonií byla prestižní profesí. Ať už byl původ či postavení tlumočníka jakékoli, byl 

klíčovou postavou pro vyjednávání s Indiány o výkupu půdy či spojenectví během 

ozbrojených konfliktů a také pro misijní činnost nebo prozkoumávání pro kolonisty 

neznámých území.  

Otázku kvality tlumočení lze vzhledem k povaze pramenů zkoumat velmi těžko. V našem 

výzkumu jsme se zaměřili na to, jak byla kvalita v minulosti vnímána. Došli jsme 

k závěrům, že kvalita byla vnímána velmi subjektivně a byla často ovlivněná oblastí 

tlumočení – např. v diplomacii byl vyžadován mnohem kvalitnější tlumočnický výkon než 

v obchodu. Zároveň ze zkoumané literatury vyplývá, že po celé období kolonizace byl 

nedostatek kvalitních tlumočníků, protože mnozí tlumočníci neměli dostatečné jazykové 

znalosti, přehled o tématu tlumočení nebo byli zaujatí a tím pádem jejich tlumočení mohlo 

být nepřesné. 
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Na základě našeho výzkumu také vyvozujeme, že se podoba profese tlumočníka 

v anglofonní a frankofonních oblastech lišila především kvůli rozdílnému koloniálnímu 

modelu. Hlavním cílem kolonistů v Nové Francii bylo rozvíjet obchod s kožešinami, pro 

který byl kontakt s dodavateli kožešin (Indiány) klíčový. Francouzi budovali rozsáhlou síť 

obchodních stanic, postupně tak pronikali na indiánské území a mísili se s Indiány. Již od 

počátku kolonizace Francouzi vysílali mladé dobrodruhy mezi Indiány, kde byli vystaveni 

cizím jazykům a kultuře. Oproti tomu anglické kolonie vznikaly na neobydlené půdě nebo 

na půdě odkoupené od Indiánů. Angličtí kolonisté se spíše než obchodu s kožešinami 

věnovali zemědělství a byli od Indiánů mnohem více izolovaní. Odlišné koloniální modely 

Francie a Velké Británie ovlivnily i podobu tlumočnické profese. V Nové Francii bylo k 

dispozici mnohem více schopných tlumočníků, kteří pocházeli z řad interprètes-résidents, 

coureur des bois nebo míšenců. Tlumočníci v Nové Francii se ale méně angažovali ve 

vysoké diplomacii, především proto, že v britských koloniích mnohem častěji probíhala 

oficiální jednání mezi Indiány a Brity o výkupu půdy, při kterých byla účast vysoce 

kvalitních tlumočníků nezbytná. V britských koloniích měli tlumočníci více pravomocí a 

často mohli zastávat i politické funkce. 

Při zpracovávání našeho výzkumu jsme si byli vědomi faktu, že téma dějin tlumočení je 

natolik rozsáhlé, že cílem naší práce není komplexně zmapovat podobu a vývoj 

tlumočnické profese během kolonizace Severní Ameriky, ale spíše představit jednotlivé 

aspekty tlumočnické profese a důležité postavy dějin tlumočení a tím i inspirovat budoucí 

badatele ke specifičtějšímu výzkumu. Za jeden z přínosů naší práce považujeme 

zpracování cizojazyčné literatury věnující se dějinám tlumočení v Severní Americe, ze 

které mohou budoucí badatelé čerpat. 

Jelikož je tato problematika značně neprobádaná, nabízí se mnohá témata pro budoucí 

tlumočnicko-historické bádání, například: 

1) Srovnání tlumočnické profese ve španělských, britských a francouzských koloniích. 

Z našeho výzkumu vyplývá, že se tlumočnická profese v britských a francouzských 

koloniích lišila, a jelikož španělský kolonizační model se od toho britského a 

francouzského taktéž lišil, lze předpokládat, že to podobu tlumočnické profese ve 

španělských koloniích v Americe ovlivnilo.  

2) Zobrazení tlumočníků v literatuře. Tlumočníci se často objevují v literárních dílech 

své doby a bylo by zajímavé zaměřit se na způsob, jakým jsou prezentováni a jakou 

roli zastávali např. první tlumočníci jamestownské kolonie v díle Johna Smitha či 

tlumočníci plymouthské kolonie v díle Williama Bradforda. 
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3) Sebeprezentace tlumočníků v jejich pamětech, autobiografiích či denících. Ačkoli 

jsou tlumočníci v dějinách často neviditelní, někteří za sebou zanechali písemná 

svědectví jejich života a doby. Tato díla jsou pro studium dějin tlumočení velmi 

cenná, protože reflektují podobu tlumočnické profese a roli tlumočníků z pohledu 

samotných aktérů dějin.  

4) Zobrazení tlumočníků v tisku a / nebo na fotografiích. V průběhu 19. století se o 

jednání s Indiány informovalo v tisku a společně s tím se mohly objevovat i zmínky 

o tlumočnících. Budoucí badatelé by se mohli zaměřit na to, jakým způsobem jsou 

tlumočníci, jejich role a kvalita jejich výkonu v tisku zobrazována. Fotografie 

tlumočníků se objevovaly v tisku nebo byly vytvořeny k příležitosti uzavírání 

smluv a jsou cenným zdrojem ke studiu role tlumočníka během jednání 

s indiánskými národy. Cílem takového výzkumu by mohlo být nejen popsat 

zobrazení tlumočnické profese v tisku a / nebo na fotografiích, ale také zpracovat a 

zachovat tyto prameny. 
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