
 

 

 

 

 

Přílohy  

 

Příloha č. 1 – Příbuzenská terminologie v indické muslimské komunitě159   

(v Uttarpradéši): 

 

Blízcí příbuzní:  

otec – báp, válid (abbá, abbú) 

            matka – mán, válidá (ammán, ammí, ápa)  

bratr – bháí (pro staršího bratra, mladší se oslovuje vlastním jménem) 

            bratrova manželka – bhávadž (bhábhi – manželka staršího bratra, dulhan – manželka  

                                                             mladšího bratra) 

            bratrův syn – bhatídža (běžně oslovovaný vlastním jménem apod.) 

            bratrova dcera – bhatídži (běžně oslovovaná vlastním jménem apod.) 

sestra – bahan (bádží, ápá, badžijá, apijá – pro starší sestru, mladší je běžně  

                                     oslovována svým jménem) 

            sestry manžel – bahnoí (bháí sáheb, dúlhá bháí, nebo bháí – pro muže starší sestry,   

                                                   muž mladší sestry je oslovován prvním jménem) 

syn sestry – bhándža, bhanedža (oslovovaný prvním jménem apod.) 

            dcera sestry – bhándži, bhanedži (oslovovaná prvním jménem apod.) 

syn – bétá (oslovovaný svým prvním jménem apod.) 

            synova manželka – bahú, dulhan  

            synův syn – pótá  

            synova dcera – pótí  
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dcera – bétí, larkí (oslovovaná svým prvním jménem apod.) 

            dceřin manžel – dámád (oslovovaný svým prvním jménem apod.) 

            dceřin syn – navásá ((oslovovaná svým prvním jménem apod.) 

            dceřina dcera – navásí (oslovovaná svým prvním jménem apod.) 

nevlastní syn – sautélá betá, sautélá larká 

            nevlastní dcera – sautélí betí, sautélí larkí 

            nevlastní otec – sautélá báp  

            nevlastní matka – sautélí mán  

 

Příbuzní z otcovy strany: 

otcův bratr – čáčá  

            žena otcova bratra – čáčí 

            syn otcova bratra – čáčá zád bháí (starší bývá oslovován bháí) 

            dcera otcova bratra – čáčá zád bahan (bádží ápa – pro starší sestřenici) 

otcova sestra – phúpphí, phúpphú (fúzí, fúfú) 

            manžel otcovy sestry – phúpphá (fúfá) 

            syn otcovy sestry – phúpphí zád bháí (bháí) 

            dcera otcovy sestry – phúpphí zád bahen (bádží ápá) 

otcův otec – dádá 

            otcova matka – dádí 

            otcův starý otec (otec otcova otce) – pardádá 

            otcova stará matka (matka otcova otce) – pardádí  

 

Příbuzní z matčiny strany: 

matčin bratr – mámún 

            žena matčina bratra – múmání 

            syn matčina bratra – mámún zád bháí (bháí) 

            dcera matčina bratra – mámún zád bahen (bádží ápá) 

matčina sestra – khálá  

            manžel matčiny sestry – khálú 



 

            syn matčiny sestry – khálá zád bháí (bháí) 

            dcera matčiny sestry – khálá zád bahen (bádží ápá) 

matčin otec – náná 

            matčina matka – nání  

           matčin starý otec (matčin otec otce nebo matčin matky otec) – pernáná 

           matčina stará matka (matčin matky matka nebo matčina otce matka) – černání 

 

Nepokrevní příbuzní: 

manželka – bíví, džórú 

            manželčin otec – sasur  

            manželčina matka – sás, khušdámán 

            manželčin bratr – sálá  

            manželčina bratra žena – salhadž 

            manželčina sestra – sálí  

            manželčin sestry bratr – hamzulf, sárhú 

manžel – miján 

            manželův otec – sasur 

            manželova matka – sás, khušdámán 

            manželův starší bratr – džeth 

            manželova staršího bratra žena – džithání 

            manželův mladší bratr – dévar  

            manželova mladšího bratra žena – devrání 

            manželova sestra – nand, nanad 

            manželovy sestry muž – nandóí 

manželova a manželčina nevlastní matka – sautélí sás  

            manželův a manželčin nevlastní otec – sautélí sasur  

 

         Příbuzenská terminologie zde uvedená se může lišit od příbuzenské terminologie na jihu 

Indie nebo v jiných částech subkontinentu. Jedná se o terminologii používanou především 

v Uttarpradéši.  

 



 

 

Příloha č. 2 – Přehled muslimských kast v Uttarpradéši160 

 
 

základní kasta            podkasta                                   (některé názvy používané 

                                                                                    v rámci kasty (tvoří další podkastu) 

 

I. Ašráfové:               Sajjíd (před jménem užívají titul Mír / Sajjíd)  

       

                                                                  Ábidí, Askarí,Bákarí, 

                                                                     Hasaní, Husainí, Kázimí, Nakví, 

                                                                  Rizví, Takví, Zaidí, Abbásí, Álví, 

                                                                     Hášimí, Džafarí 

 

                                   Šejch              Ansárí, Fárúkí, Churásání, Milkí, 

                                                          Kidváí, Kuraiší, Siddikí, Usmání 

 

                                   Mughal (před jménem užívají titul Mirza)  

 

                                                    Čughtáí, Kizilbachš, 

                                                  Tádžik, Timúrí, Turkmán,Uzbak / Uzbeg 

 

                                   Pathán (za jménem užívají titul Chán / Khan)  

 

                                                     Áfridí, Bangaš, 

                                                     Bárakzaí, Bárech, Dáudzáí, 

                                                 Durrání, Ghorguští, Ghaurí, 

                                                               Kakár, Chalíl, Lódhí, Róhila, 

                                                               Mohmand, Mubammadzaí, 

                                                       Orakzáí, Júsufzaí 

 

 

                                                 
160 ANSARI, Ghaus. Muslim caste in Uttra Pradesh: A Study of Culture Contact, cit. dílo, s. 71-73. 



 

Přízviska / kasty jako Čiští, Džalálí, a Kádiríjá jsou příbuzné se školami súfizmu. Můžou patřit 

k Sajjídům, Šejchúm nebo Pathánúm. 

 

II. Moslimští Rádžpúti                                 Často muslimské skupiny: 

 

                                                                        Bhále Sultan, Chánzáda, 

                                                                        Ranghár, Lalkhání 

 

                                                                        muslimské nebo hinduistické skupiny: 

 

                                                                        Báis, Gautam, Bargúdžar, Bhattí, 

                                                                        Bisen, Čandel, Tomár, ... 

 

 

III. „Čisté“ řemeslnické kasty (adžláfové): 

 

Čisté muslimské kasty: Átišbáz – pracuje s pyrotechnikou 

                                      Bávarčí – kuchař 

                                      Bhánd – komediant 

                                      Bhatiyára - hospodský 

                                      Fakír – žebrák 

                                      Gaddí – chovatel dobytka, mlékař 

                                      Mirásí – hudebník 

                                      Džuláha / Mómindžuláha – tkalec 

                                      Nánbáí – pekař 

                                      Kassáb – řezník 

                                      Darzí – krejčí 

 

Kasty s velkým zastoupením muslimů: Dhunija – česač vlny 

                                                               Kabarija / Kundžra – zelinář 

                                                               Manibár – šperkař (výrobce náramků) 

 

 

 



 

Hinduistické kasty s menším zastoupením muslimů: Télí – lisovač oleje 

                                                                                     Dhóbí – pradlák 

                                                                                     Náí / Hadždžám – holič 

                                                                                     Kumbár – hrnčíř 

                                                                                     Barhaí – tesař 

                                                                                     Čikvá – řezník, ale nezabíjí krávy 

                                                                                     Halváí – cukrář 

                                                                                     Lóhár – kovář 

 

IV. „Nečistá“ kasta: Bhangí – zametač - má muslimské i nemuslimské větve: 

 

 Šejk Mehtar (téměř úplně muslimská) 

 Lál Begí (převážně muslimové) 

 Bálmikí, Bánsphor, Dhanuk, 

 Dhe, Gházipúri Ravat, Hánri / Hári, Hela, Prhharpor 

 

 

          

  

            

 

               

 

           

             

  

             

   

 

 

 

 

 

  


