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Abstract
The presented paper refers to specific philosophic, cultural

aspects and lifestyle of the Navajo nation that differ signifi-
cantly from the European philosophy, culture and lifestyle. The
information on Navajos´ life philosophy, lifestyle, and traditi-
ons, which are special mainly because of native culture of the
Navajo nation, was collected during participation in educatio-
nal activities at the Summer Institute, implemented by the Scho-
ol of Nursing,   Northern Arizona University. The stay lasting
several days in the Navajo reservation provided an opportuni-
ty for stimulating discussions with the representatives of the
Navajo tribe and teachers, who educate nurses who are loo-
king after Navajo Indians in the reservation.
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Úvod
 �Navajoland�, jak jej oznaèují samotní zástupci populace

Navaho národa, je v souèasnosti nejvìt�í rezervací indiánù ve
Spojených státech Amerických (Purnell, Paulanka, 2005,
s. 352). Pøesto�e domorodí lidé byli invazí Evropanù utlaèo-
váni, vyhánìni, podvádìni nedodr�ovanými smlouvami, podro-
beni, napájeni alkoholem a odsunováni do rezervací, jejich
kultura nebyla znièena. Pod vlivem osvícených vùdcù, pøe�ila
a� do moderní doby (Purnell, Paulanka, 2005, s. 353). Nava-
hové patøí do athabaské jazykové rodiny, tzn. pøi�li do oblasti
amerického jihozápadu z okolí jezera Athabaska v západní
Kanadì (Gold, 2000, s. 298). Postupným propojováním jed-
notlivých klanù vznikl kmen Navahù, celkovì v�ak velmi málo
soudr�ný. Podle bohaté mytologie se tzv. Lid zemského povr-
chu nazval Diné a svojí zemi nazval Dinehtah (Domov lidí).
Hlavním mìstem je Window Rock. Dne�ní rozloha Navaha je
vìt�í ne� deset státù v Americe, v Arizonì je více ne� 6,5 mil.
hektarù s bohatým nerostným bohatstvím napø. ropa, plyn, uran,
uhlí (Official Site of the Navajo Nation).

Filosofie a kultura Navaho
Pro kulturu Navaho národa je urèující bohatá mytologie

a spiritualismus. Podle slov Alexe Mitchela (uèitele na univer-
zitì v Navaho rezervaci) je cílem jejich �ivota udr�ovat rov-
nováhu jedince s okolím a �ít v harmonii s pøírodou a stvoøite-
lem. Podle tradic tohoto domorodého národa má v�echno, co
stvoøil Stvoøitel, ducha. Proto jsou v�echny vìci navzájem spøí-
znìné a v�echny jsou posvátné. Vztahy mezi lidmi, Matkou
zemí, jinými tvory a pøedky jsou pøesnì definovány. Zemì se
stará o �dvojno�ce� � lidi i o v�echny ostatní, proto se od lidí
oèekává, �e budou zemi respektovat. Proto�e je nìkdy nutno
obìtovat �ètyøno�ce� � zvíøata, aby nakrmili a o�atili lidi, musí
jim být projevována úcta. Pøedkové �ijící v oblasti duchù dali
�ivot tìm, kdo �ijí nyní, proto musí �ijící pøedky uctívat. Tento
komplexní systém vzájemné úcty vyjadøuje nejen ka�dodenní

�ivot, ale i obøady a rituály. K  nejznámìj�ím obøadùm patøili
a patøí, Blessingway, Night Chant a Enemy Dance. Tyto obøa-
dy mají oèistný nebo posilující charakter, jsou velmi slo�ité a
propracované. V obøadech dominuje pøíbìh stvoøení.

Nava�ský pøíbìh stvoøení vypráví o putování ètyømi svìty
vzhùru. Ka�dý ze svìtù vznikl jako neposkvrnìný a èistý, ale
válkou a rozbroji mezi pøedky Navahù do�lo k jeho zka�ení
a zániku. Vyprávìné pøíbìhy samotnými Navahy nejsou jed-
notné, vypravìèi se v nìkterých detailech li�í. Podstatou pøí-
bìhu je, �e pøechod do ètvrtého svìta se ukázal být bodem ob-
rácením lidí. Zde se pøemìnili do lidské podoby. Pøíbìh ob-
vykle zaèíná tak, �e jednoho dne ètyøi Svatí Lidé ve�li do pøí-
bytku lidu, jen� pøebýval obklopen sluncem na oblouku duhy.
Svatí Lidé byli v tomto svìtì pojmenováni Bílé tìlo, Modré
tìlo, �luté tìlo a Èerné tìlo podle barev, které z nich vyzaøo-
valy. Tito ètyøi ochránci dali vzniknout Prvnímu mu�i a První
�enì. Z jejich spojení vze�li pøímí duchovní pøedchùdci Nava-
hù, kteøí pozdìji ve�li do dne�ního pátého svìta. Poté co vy�li
ze ètvrtého svìta, pro�li lidé mnoha nebezpeèími a zkou�ka-
mi, pøekonali mno�ství pøeká�ek, ne� koneènì rozbili tábor na
okraji místa pøíchodu. Bylo potøeba nedokonalé rysy svìta pro-
myslit a pøetvoøit. Bylo stvoøeno posvátné místo � hogan, kte-
rý byl základem nového svìta. Byly do nìj vlo�eny figurky,
jezera, hory a dal�í pøírodní úkazy (znázornìny pomocí pøed-
mìtù � tyrkys, bílé lastury, lastury abalonu a gagátu). S pomocí
duchovní síly, písní, tancù a obøadù byly pøemìnìny do spiri-
tuálních stvoøení. Pøíbìh stvoøení je samozøejmì mnohem slo-
�itìj�í, stejnì jako samotná filosofie Navahù. Základní prvky
tohoto pøíbìhu (duha, lastury, hogan) jsou symbolicky vyzna-
èeny i ve vlajce Navaho rezervace, na obleèení ve výzdobì
domù apod.

Obøady doprovázejí významná období v �ivotì indiánù
Navaho i dnes � pøi narození, v pubertì, dospìlosti, pøi sòatku
a smrti jsou dùle�itými rituály, pøi nich� se formálnì pøedvádí
pøechod ze starého postavení do nového, ale i jako zpùsob pøi-
volávání dobra (dostateèné úrody) nebo zaøíkávání zla (napø.
pøíli�né sucho). Obvykle se ceremoniály odehrávají v hoganech,
umístìných poblí� domovù, zahrnují pøíchod �amana do hoga-
nu, zpìv, tance, malbu zejména pískem na tìlo i zemi, zaøíká-
vání a motlitby, koupele apod. Z rozhovorù se zástupci Nava-
ho vyplynulo, �e jde o oblíbené èinnosti indiánù, a �e vyu�íva-
jí ka�dé pøíle�itosti se prostøednictvím tance a zpìvu pobavit,
ale v�dy je volen zpìv a motlitba dle pokynù �amana. Obøadù
se obvykle úèastní celá rodina, nebo� bydlí v tìsné blízkosti
(jejich domovy jsou velice èasto mobilhousy � domy na ko-
leèkách, které jsou sdru�eny u zdroje vody). V pøípadì vìt�ích
svátkù (napø. svatby) pøijedou rodinní èlenové i z vìt�ích vzdá-
leností (není výjimkou, �e ka�dý èlen rodiny má vlastní auto-
mobil, proto je mo�né pøi putování Navahem vidìt u seskupe-
ní dvou, tøí domù i deset automobilù).

Hogan, tradièní nava�ský pøíbytek, v nìm� se vìt�inou ob-
øady konají, rovnì� vyjadøuje snahu o harmonii se svìtem
a v�emi �ivými bytostmi na zemi. Zejména �enská forma ho-
ganu, v souèasnosti nechybí u �ádného obydlí Navahù. Tento
dùm s kruhovým, �esti èi osmiúhelníkovým pùdorysem bývá
zhotoven z trámù, kùry a hlíny podle instrukcí, nacházejících
se v nava�ském mýtu o stvoøení. Stìny jsou vyrobeny z trámù
a ètyøi pilíøe podpírají støechu, pøipodobòují okolní svìt � ètyøi
posvátné hory v okolí Navaha, kopce a stromy. Oblá støecha
z udusané hlíny symbolizuje oblohu, podlaha je stále ve styku
s �Matkou zemí�. Dveøe jsou v�dy situovány k východu, aby
zachytily první ranní paprsky. Oválný tvar domu je stejný jako
slunce èi ko�íky, pou�ívané pøi obøadu Cesty po�ehnání � Bles-
singway.
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Navahové �ijící postaru se probouzejí za úsvitu a oplách-
nou se ledovou vodou. Dìti se tyto zvyky uèí ji� odmala, uèí
se ka�dé ráno vybìhnout smìrem ke slunci a bì�et ze v�ech sil
a po té se vrátit zpìt (opakuje se tøikrát). Slunce je dle Navahù
zdrojem sil jejich tìla i jejich mysli. Kdy� se slunce objeví nad
obzorem, ètyøikrát se nadechnou chladného povìtøí a zpívají
rùzné písnì. Tento pohyb je mnohdy jedinou výraznou pohy-
bovou èinností Navahù, proto�e se i na malé vzdálenosti pøe-
mis�ují pøevá�nì automobily.

Mnoho obøadù je spojeno s léèením, nebo� názorem Nava-
hù je pøedstava, �e pøíèinou nemoci je disharmonie, zpùsobe-
ná èiny namíøenými proti tìlu a mysli nìjakého èlovìka. Pøes-
nou pøíèinu pacientovy nemoci urèuje �mu� s tøesoucí se ru-
kou�, oznaèovaný tak proto, �e jeho ruce se v prùbìhu obøadu
tøesou zvlá�tním zpùsobem. Z charakteru tìchto pohybù urèí
typ disharmonie pacienta a stanoví potøebnou �píseò� k úspìchu
léèby. Pøi pøípravì obøadu jsou vysíláni pomocníci, kteøí sbí-
rají suroviny potøebné ke zhotovení obrazu, ne jenom písek,
ale i èásti rostlin, minerály a podobnì. Ty se potom drtí a ná-
slednì slou�í k vytvoøení obrazcù. Jejich tvorba nìkdy trvá
i devìt dní. Pøi léèebném obøadu je pak pacient posazen na
hotový pískový obraz a z toho se pak èásti sypou na pacienta.

Vzdìlávání a péèe o zdraví Navahù
Pro pøe�ití kultury domorodých národù má ústøední význam

ústní tradice. Jedna generace pøedává starodávné pøíbìhy dru-
hé jako zpùsob výuky tradièní morálky a historie a správného
zpùsobu provádìní prastarých rituálù a obøadù rozdìlujících
rok. Význam udr�ování ústní tradice spoèívá v tom, �e zabra-
òuje, aby starobylé pøíbìhy zkostnatìly, jak tomu bývá, kdy�
jsou posvátná vyprávìní zapsána. Podrobnosti pøíbìhu se pak
mìní tak, aby odrá�ely nové okolnosti v �ivotì lidí.

Dìti sedávají obvykle veèer u nohou vypravìèù (obvykle
nejstar�í èlenové rodin), jejich� pøíbìhy o bojovnících, kou-
zelnících a jiných duchovních bytostech slou�í jako lekce mrav-
nosti, filosofie a nábo�enství. Pozdìji se jako mladí mu�i a �eny
zaèínají uèit povinnostem dospìlého, napøíklad jak sbírat
a preparovat rostliny pro potravu a léèení, stopovat a lovit zvìø
a vyrábìt odìvy a nástroje pro mo�ný prodej. Dívky jsou od
útlého vìku vedeny k dovednostem jak peèovat o rodinu a ho-
gan, péèi o stáda ovcí, k vyjadøování lásky a soucitu. Chlapci
se uèí dovednostem jak chránit rodinu, jak peèovat o konì
a zahradu a jak obchodovat.

S tímto tradièním uèením témìø skoncovaly �koly, které
vzhledem k velkým vzdálenostem od obydlí Navaho indiánù

odluèovaly dìti od rodin a� na deset mìsícù v roce. Úèelem bylo
zejména pøeru�ení vazeb s tradièní kulturou. V souèasnosti do-
chází k návratu �koly vedené domorodými obyvateli blí�e
k Navaho dìtem. Uèební program �kol vede v úvahu tradièní
slavnosti a jiné události tak dùle�ité pro jejich harmonii. Stále
odhadem 6000 dìtí nenav�tìvuje �kolní zaøízení (Luomala, 2006)

Podle A. Mitchela ve vzdìlávání Navaho indiánù pøetrvá-
vají také problémy spojené s vysoko�kolským vzdìláváním.
Neexistovaly �ádné indiánské vysoké �koly, dokud nebyla roku
1968 zalo�ena v nava�ské rezervaci Navajo Community Col-
lege (NCC). Byla to první vysoká �kola v kterékoliv rezervaci
USA vùbec a zároveò první vedená indiány, jiné kmeny brzy
následovaly jejího pøíkladu (Zimmermann, Molyneaux, 2003,
s. 147). Kmenové vysoké �koly umístìné v rezervaci nebo
v jejich blízkosti poskytují víc ne� dvìma tisícùm studentù
programy, sahající od umìleckých a technických pøedmìtù a�
po postgraduální studium. Pøedev�ím v�ak kladou indiánské
vysoké �koly dùraz na indiánskou kulturu. Samotná budova
budova Diné Colegge je postavena ve tvaru hoganu (obr. 1)
s východem z budovy na východ. Také uspoøádání kolejí pro
studenty respektuje pravidla harmonie (ka�dá budova kolejí je
velkým kruhovým hoganem zahrnujícím 9 pokojù a v centrální
èásti umístìnou kuchyòkou a studovnou). Pouze 9,3 % indiá-
nù dosahuje bakaláøského èi vy��ího vzdìlání (McNeil,
Downer, 2006, s. 12).  Vìt�ina obyvatel rezervace nedosahuje
ani støedo�kolského vzdìlání.

NCC nabízí studentùm �irokou �kálu kursù o nava�ské kul-
tuøe, studenti se zde mohou zdokonalit v nava��tinì a studovat
tradièní léèitelství. Staré domorodé metody léèení zùstávají pro
mnoho lidí dùle�ité, ale úpadek tradièní výchovy má za násle-
dek, �e je dnes mnohem obtí�nìj�í �kolit léèitele. Podle zá-
stupcù místního zdravotnického støediska Navahové uznávají,
�e musí pøevzít vìt�í zodpovìdnost za øízení své zdravotní péèe,
ale problém vidí zejména v nedùvìøe vùèi západnímu lékaø-
ství. Mo�ným øeèením by podle samotných Navahù bylo zvý-
�ení poètu indiánských profesionálních zdravotníkù. U ame-
rických indiánù se vyskytuje jedno z nejvy��ích procent pre-
valence diabetu na svìtì (McNeil a Downer, 2006, s. 12), hlav-
ními problémy jsou kromì alkoholismu, deprese a sebevra-
�ednost, onemocnìní tuberkulózou (pìtkrát èastìji ne� u ame-
rické neindiánské spoleènosti), úrazovost (ve vìku 1�24 let se
prùmìrnì vyskytují u indiána dva úrazy) a pneumonie,
v poslední dobì i AIDS.  Prùmìrná délka �ivota je u americ-
kých indiánù 71 let, co� o pìt let ménì ne� u ostatní americké
populace. Navaho dìti trpí ve vysoké míøe obezitou � 3krát

Obrázek 1. Dinné Colegge
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vy��í výskyt ne� u stejnì staré americké neindiánské populace
(Gilbert, 1996, s. 46). Rizikovým faktorem vzniku obezity
u Navahù je dle nava�ských zdravotníkù strava, která se skládá
zejména ze skopového masa, sma�eného peèiva, obrovského
mno�ství cukru a kozího mléka. Tradièní potraviny jsou po-
stupnì z jídelníèku dìtí vytìsòovány. Dal�ím problémem je
vysoká spotøeba alkoholu, zejména tendery, pøesto, �e
v nava�ských restauracích je konzumace alkoholu zakázána.
Informace o vysoké spotøebì alkoholu potvrzuje i D. R. Perry
(2006), který uvádí, �e k rizikovému chování tenegerù Nava-
ho patøí zejména vysoká spotøeba alkoholu a dal�ích drog, kou-
øení, nechránìný sex a obezita. D. R. Perry (2006) upozoròuje
také na stále vy��í automobilovou nehodovost tenegerù indiá-
nù po u�ití alkoholu nebo úrazù pøi nebezpeèné jízdì na koni,
frekventovanìj�í my�lenky týkající se sebevra�dy a pokles stu-
dentù úèastnících se tìlovýchovné èinnosti.  Na frekventova-
nìj�í depresivní my�lenky indiánské adolescentní populace
upozoròuje také J. S. Gray, C. L. Winterowd (2002, s. 724).

Diskuse
Od konce 20. století se Navahové sna�í spojit tradièní �ivot

s moderností.  V rezervaci na plo�e 6 miliónu hektarù �ije pøes
200 000 Navahù (Official Site of the Navajo Nation). Tento
kmen pou�ívá na schùzích a úøadech stále nava��tinu a obøady
zùstaly centrálním prvkem kmenového �ivota v Navaho rezer-
vaci. Nava��tina je pou�ívaná ve 25 % domácností jako jediný
jazyk (Ogunwole, 2006). Tradièní nava�ské umìní, jako tkal-
covství a støíbrotepectví je dùle�itým zdrojem pøíjmù. I kdy�
vládní programy USA podporující finanènì rezervace a byly
dobøe mínìny, vedly k závislosti rezervací na státní podpoøe.
Stav beznadìje s sebou pøinesl nezamìstnanost, nemoci a úro-
veò vzdìlanosti hluboko pod národním prùmìrem (Murdoch,
1995, s. 62). V rámci Navaho rezervace se uplatòují pravidla
nepomìrnì vzdálená tìm, která se konstruují v prostøedí soci-
álnì a ekonomicky zdatnìj�í majority. Preventivní a intervenèní
programy zamìøené na komunitu lidí �ijících v Navaho rezer-
vaci by mìly být zamìøeny zejména na dospívající a mlad�í
populaci, nebo� rizikové chování ohro�ující zdraví je uvádìno
ji� u této mladé populace, ale také na rodièe dìtí, nebo�
v prostøedí rodiny dochází k socializaci jedincù. Nìkteré ko-
munitní programy zamìøené na dìti a adolescenty ji� probíha-
jí, zejména proto, �e dìti nemají dle vyuèujících tak velké po-
tí�e nauèit se anglicky oproti jejich rodièùm. Programy jsou
pøimìøené kulturnì odli�nému prostøedí této komunity a pro-
bíhají obvykle pøímo na pùdì Navaho rezervace. Nezbytná se
dle vyuèujících ukázala podpora vzdìlávání Navaho indiánù,
a to nejen v oblasti zdraví, ale i v oblasti tradièních praktik
Navahù, které rovnì� podporují adekvátní chování podporují-
cí zdraví fyzické, psychické i spirituální.

Závìr
Pøíspìvek ukazuje na specifika kultury Navaho národa

s dùrazem kladeným na tradice, hodnoty a zvlá�tnosti této po-
pulace, které je nutno respektovat pøi vzdìlávání, zdravotní
péèi a komunikaci s touto populací. �ivot v souèasné Navaho
komunitì toti� staví neustále ka�dého jedince pøed velmi slo-
�itý úkol. Skloubit vytváøení sebe sama jako samostatné osob-
nosti a souèasnì sebe jako pøedstavitele spoleènosti a nositele
její kultury. Zøejmá je nutnost podpory programù primární péèe,
zapojení odborníkù vzdìlaných v oblasti kulturních kompetencí
do zdravotnické péèe, zapojení zástupcù Navaho rezervace do
plánování péèe, podpora zdravotnické informovanosti na ja-

zykové a gramatické úrovni této populace a vytvoøení rovných
podmínek pro naplòování individuálních práv ve sféøe vzdìlá-
ní, zamìstnání, bydlení apod. Navzdory mnoha zmìnám, kte-
ré postihly Navahy po pøíchodu bílých osadníkù, zùstaly zá-
kladní slo�ky jejich víry pevné. �ádné pøevraty a lidské zása-
hy nemohou zmìnit ty nejdùle�itìj�í slo�ky domorodého �i-
vota: kmen jedince, jeho rodinu a jeho posvátné vztahy se svì-
tem zvíøat, rostlin a duchù. Pøíspìvek ukazuje na tradice, které
u této populace jsou zakoøenìné, o kterých Evropané mnoho
nevìdí, ale v souèasné dobì stoupající migrace mù�e dojít
k situaci, kdy osobní zku�enost s touto populací nebude vý-
jimkou ani v Evropì.

Souhrn
Pøedlo�ený pøíspìvek poukazuje na specifické aspekty fi-

losofie, kultury, a �ivotního stylu Navaho národa, které se vý-
znamnì odli�ují od filosofie, kultury a �ivotního stylu Evropa-
nù. Bìhem pobytu v Arizonì byly získány informace o filoso-
fii �ivota, �ivotním stylu a tradicích Navahù, které jsou osobi-
té zejména z dùvodu domorodé kultury Navaho národa. Pøí-
spìvek prezentuje pro Evropany nezvyklé poznatky o obøa-
dech, které byly získány úèastí pøi vzdìlávání v Summer Insti-
tute, realizované School of Nursing Northern Arizona Univer-
sity. Nìkolikadenním pobytem v Navaho rezervaci byly umo�-
nìny diskuse se zástupci kmene Navaho a s uèiteli, kteøí reali-
zují výuku pro sestry peèující o Navaho indiány v rezervaci.

Klíèová slova: Navaho, kultura, obøady, zdravotní problémy.

Literatura
GILBERT, TJ. et al. Blood pressure and body measurements

among Navajo adolescents. Public Health Report, 1996,
vol. 111, no. 2, p. 44�46.

GOLD, P. Posvátná tajemství Navahù a Tibe�anù: kruh moud-
rosti. 1. èeské vyd. Praha: Pragma, 2000.

GRAY, JS., WINTEROWD, CL. Health Risks in American
Indian Adolescents: A Descriptive Study of a Rural, Non-
Reservation Sample. Journal of Pediatric Psychology,
2002, vol. 27, no. 8, p. 717�725.

LUOMALA, K. Navaho Life of Yesterday and Today. Western
Museum Laboratories, 9/2006. [online]. URL: <http://
www.nps.gov/history/history/online_books/berkeley/luo-
mala/luomalat.htm/> (11. 5. 2009).

MCNEIL, J., DOWNER, GA. Be safe: A Cultural Competen-
cy Model for American Indians, Alaska Natives, and Nati-
ve Hawaiians. Washington: Howard University, 2006.

MURDOCH, D. Severoameriètí indiáni. 1. vyd. Praha: Fortu-
na Print, 1995.

Official Site of the Navajo Nation. [online]. URL:<http://
www.navajo.org/history.htm> (3. 5. 2010).

 OGUNWOLE, SV. We the People: American Indians and Alas-
ka Natives in the United States. Census 2000 special Re-
ports, 2/2006. [online]. URL:<http://www.census.gov/prod/
2006pubs/censz-28> (29. 5. 2009).

PERRY, CHL. Adolescent Primary Care risk behaviors, asse-
ssments, areas of focus. Indian Health Service, 8/2006.
[online]. URL:<http://www.ihs.gov/Misc/links_gateway/
sub_categories.cfm/> (26. 6. 2009).

PURNELL, LD., PAULANKA, BJ. Guide to Culturally Compe-
tent Health Care. Philadelphia: F. A. Davis Company, 2005.

ZIMMERMANN, LJ., MOLYNEAUX, BL. Indiáni Severní
Ameriky. 1. vyd. Praha: Kni�ní klub, 2003.


	2010_60-1 24
	2010_60-1 25
	2010_60-1 26



