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Абстракт:  

У овом раду показујем да је у средњовековном периоду у североисточној 

Мађарској постојала јака аристократија са елементима везаним за српски идентитет. 

Можемо рећи да ово потиче из древне симбиозе. Велике племићке породице 

Марамуреша имају заједнички православни идентитет, повезан са српском црквом и 

српском аристократијом. То је у супротности са сликом сељачке класе Влаха и 

показује да је ова миграција Влаха са југа на север вероватно настала доласком 

племства из Србије у Мађарску, у контексту Стефана Владислава и његовог утицаја 

на мађарску политику у XIII-XIV веку. Марамуреш је најјачи регион православног 

племства у Мађарској, па тако у овој студији приказујем елементе широког 

хронолошког опсега укључујући трагове остатака балканске прошлости, идентитета 

и веза овог региона и његових елита. Утврђени су социјални и етнички процеси у 

региону у ширем контексту веза између Србије и Мађарске, те присуства српске 

православне цркве у региону као цркве елита. Католици Мађарске су прихватили 

ову црквену независносу и интеграцију православне елите. Многе породице су се 

ородиле са мађарским племством и тако створиле двоструки идентитет у региону. 

То се види на друштвеним контрастима: с једне стране, православне парохије које 

су се скрасиле у суживоту са осталим осиромашеним сеоским племством, те с друге 

стране, мађаризоване гране које су до краја остале у високој аристократији. 

Кључне речи:  

Срби, Власи, српска црква, етничка припадност, Влашка, Молдавија 
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У средњовековном периоду постојала је тенденција називања Срба 

“Власима”. Ми можемо рећи да ово потиче из древне симбиозе. Мање је познато да 

су сами Срби прихватили ову терминологију. Као што се може видети из Баладе о 

Милошу Обилићу, где се српски јунаци зову Власи1, и то не у пежоративном смислу. 

Сво српско становништво из Босне звано је Власима, а овде можемо додати и чудну 

сличност древног имена Срба из Босне, Морлаци (Мавровлахос) и име Молдавија, 

Мавровлахија или Марамуреш. У дубровачким документима се Срби Црне Горе 

углавном називају Власима2. 

Најмање позната чињеница је да су после сеоба Арсенија Чернојевића Срби 

додељивали Диплому Рудолфа II под називом Влашка Диплома3. Хералдика ових 

“Влаха” чини грб Срба Немањићке Србије и представља српског патријарха који је 

примио диплому од Леополда. Ово повезује дуалну идеологију царства и патријарха 

са хералдичким грбом Свете Династије Немањића и влашким етнонимом. 

На пример, издвајамо овај текст из баладе о Милошу Обилићу: 

Султан Мурат седаше са својим моћним пашама испод свога шатора  

А његови везири и саветници искористише да ударе Каурина 

И победише са најмање штете; кад дођоше тамо издалека 

Везир Осман трчи да тражи цару награду. 

Пољуби руку и одећу, те се поклони до земље, 

И тако Мурату, турском султану, везир наглас рече: 

    “Мурате, Сунце целог Истока, свети наследниче Мухамеда! 

Радуј се! Цело Српско царство си освојио!  

Сад долазе три војводе српске којих бојасмо се много; 

Долазе овамо да се предају, јер на доле окренуше копље”.    

Султану Мурату драго беше; ушима му пријало; 

__________________ 

1 Anton Balota, Izvoarele Baladei Populare Româneşti [Изворне румунске народне баладе], (Bucureşti: 

Ed. Saeculum I.O., 2005), 34.  
2 Bosko I. Bojovic, Raguse et L’Impire Ottoman (1430-1520) [Дубровник и Отоманско Царство (1430-

1520)], (Paris: Association Pierre Belon, 1998), 53.  
3 Драгомир М. Ацовић, Хералдика и Срби (Београд: Завод за уџбенике, 2012), 
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Невоље га мучиле нису. Говораше он пашама и везирима: 

   “Храбре паше, славни везири, моји заповедници, 

Да приђем Власима ногом или белом руком?” 

и даље: 

Везири рекоше: “Господару славни, не срамоти руку своју; 

Срамота би било посегнути за влашким именом! 

Испружи им ногу, нек је слатко љубе, 

И нек буду вазда и увек под ногама твојим” 

    Сад говори везир Уштуглија: “Царе Мурате, наша круно златна, 

хоћемо ли изаћи пред њих? “Тад одговори Мурат одважно: 

    “Изађите на терен пред њих, и три велика платна разгрните; 

Испружите једно црвено, друго бело, треће зелено славно. 

Кад робови јашу на својим коњима, ако дођу да се боре са нама, 

Сва три платна под ногама својим ће газити. 

Ако ми донесу кључеве градова и харач за година седам, 

На црвеном платну ће газити, поред црвеног и белог, 

Али зелену ће подићи на својим копљима и под њом ће јахати”.  

   Кад то чуше царски војници, на тројицу полетеше4. 

 

Све Србе у Босни и Крајини (што их је још остало) комшије пежоративно 

називају Власима. Питање је да ли је у српској средњовековној држави постојала 

двојезичност и заједнички идентитет. Тако, на пример, прецизно фонетско писање 

румунских имена у Жичкој повељи показује да је аутор или записивач хрисовуље5 

можда говорио и румунски. У супоротном би имена била словенизирана. Јасно је да 

Стара Рашка долази од Стара Влашка (са ротацизмом) а Рашка од Влашка. Ту је и 

пример двоструког назива за Банат, као Влашка или Рашка. 

__________________ 

4 “How Milosh Obilich Slew the Sultan Murad”, Sacred-Texts Legends & Sagas, http://sacred-

texts.com/neu/hbs/hbs13.htm.  
5 Silviu Dragomir, Vlahii din nordul Peninsulei Balcanice în Evul Mediu [Власи северног Балкана у 

средњем веку], (Bucureşti:Ed. Academiei Republicii Populare Române, 1959), 231. 

http://sacred-texts.com/neu/hbs/hbs13.htm
http://sacred-texts.com/neu/hbs/hbs13.htm
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Да ли је ово слично влашкој конфесији Саракачанима (Sarakachiani), или 

другим сточарским племенима (који су највероватније румунског порекла, јер 

Албанци, иако сточари, никада нису називани Власима) или ово показује заједничку 

етногенезу, симбиозу и двојезичност Срба и Влаха? Ја лично верујем у да је влашка 

етногенеза повезана са средњовековном српском државом и њеним утицајем у 

Мађарској, те да је двоструко именовање Срба везано за древно словенско-латинско 

јединство у некадашњој Дакији и Илирији (углавном Илирији). 

Срби и Власи су вероватно једна етничка супстанца, створена на Балканском 

полуострву као јединствена између VIII-XIV века. Када се балкански елемент 

раширио по Мађарској, све до Халиха (Halych) и Марамуреша, кристализовао се као 

српски идентитетски елемент, са српском црквом и српском политичком 

идеологијом. Сва имена Влаха позната у мађарским документима имају српски 

призвук6. Ова имена можемо видети у поређењу са српским именима у раду Силвиу 

Драгомира7. 

Први епископ Молдавије се звао Сервоепископос, што је битна чињеница за 

потврду оданости молдавске цркве Српству. Молдавија се сама звала Мавровлахиа, 

што је термин који такође означава Србе у Босни. Оружане формације пастира и 

сточара, које су биле двојезичне, консолидовале су православни континуитет и 

истрајност државе у Илирији током средњег века, и као такве, биле су основа за 

Влашки Закон. Овај закон је био исти и у средњовековној Србији, попут обичаја за 

недељу пред Велики пост (Quinquagesima), баш као и у Мађарској и Пољској, што 

све показује да племство који је долазило на север је са собом доносило и обичаје 

карактеристичне за Србију. 

Влашко име за Србе је или Србин или Влах. Име племићког села Сарби8 у  

 

__________________ 

6 Ioan Aurel Pop, Din mâinile valahilor schismatici [Из руку православних Влаха], (Bucureşti: Ed. Litera, 

2011), 23, 41, 65.  
7 Dragomir, Vlahii din nordul Peninsulei Balcanice, 142. 
8 Thaler Tamas, Zsidi Vilmos, Karpatalja [Karpatalja], (Debrecen:Ed. Anno, 2007), pg. 64.  
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Марамурешу, које је насељено великим породицама Беринде9, Буд10, Фајер11 и 

Типлеа12, потиче од Локовоја13 кнеза од Косау14, и назива се још Олахтотфалу, док 

Косау долази од Косово. Именовање једног од најважнијих села из Марамуреша 

Олахотфалва на мађарском и Сарби на румунским показује узајамност појмова у 

средњовековном смислу, уз битну везу Косау - Косово. Важно је знати да је 

породица Беринде из Косау сродна краљевској породици Молдавије, као и то да је 

Матијас Корвин хтео да постави Беринде из Сарбија15 (Марамуреша) као војводе у 

Молдавији.  

У селу Сарби у Марамурешу живи породица Бирток, која је потомак брата 

Богдана, оснивача Молдавије, Југа, од Јоана, који је имао зета Михаила Герхеса, 

претка сељана из Сарбија16. Ово повезује село Сарби са породицом оснивача 

Молдавије. Остале породице пореклом од Богдана су Петроваи и Ђурђи из Петрове, 

Барсане и Појениле Изеј. У Барсани живи породица Петроваи, повезујући тако 

Барсане са породицом оснивача Молдавије. Видећемо колико ће ова два села бити 

значајна у нашем даљем истраживању. Све војводске цркве у Молдавији, 

Марамурешу и Влашкој имају представу Јесејевог стабла, симбола идеолошке 

идентификације са светом српском династијом и избором небеског царства од 

стране Лазара, као и приказе светих Симеона и Саве17. У олтару цркве у Јуду, свети 

Стефан Дечански је представљен заједно са Светим Николом у контексту чуда 

забележеног у његовој хагиографији.  

__________________ 

9 Alexandru Filipaşcu, Enciclopedia familiilor nobile maramureşene de origine română [Енциклопедија 

племићких породица румунског порекла у Марамурешу],(Cluj Napoca: Ed. Dacia, 2006), 23.  
10 Filipaşcu, Enciclopedia familiilor nobile maramureşene, 39.  
11 Ibid., 92.  
12 Ibid., 92.  
13 Joody Pal, Cercetarea calităţii de nobil în comitatul Maramureş - Anii 1749-1769, Ed. a II-a 

[Квалитативно истраживање племства у округу Марамуреш - Године 1749-1769, Ed. II],(Cluj Napoca: 

Ed. Societăţii culturale Pro Maramureş “Dragoş Vodă” , 2003), 56.  
14 Ioan Cav. de Puşcariu, Date istorice privitoare la familiile nobile române, Ed. a II-a [Историјски подаци 

о румунским племићким породицама, Ed. II],(Cluj Napoca: Ed. Societăţii culturale Pro Maramureş 

“Dragoş Vodă”, 2003), 8. 
15 Ştefan S. Gorovei, Maria Magdalena Szekely, Princeps omni laude major-O istorie a lui Ştefan cel Mare 

[Славни принц - Историја Стефана Великог], (Sfănta Mănăstire Putna, Ed. Muşatinii, 2005), 69.  
16 Filipaşcu, Enciclopedia familiilor nobile maramureşene, 28-29.  
17 Carmen Laura Dumitrescu, Pictura murală din Ţara Românească în veacul al XVI-lea [Зидно сликарство 

у румунским земљама у 16. веку], (Bucureşti: Ed. Meridiane, 1978), 48.  
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Влашки Закон (енглески: Vlach Statute, латински: Statuta Valachorum) било је 

име за бројне законе (статуте) које је у 17. веку донео краљ Хабсбуршке Монархије 

као и Хрватски Сабор. Сврха овог закона је била дефинисање пореских и 

боравишних права и обавеза Влаха у Војној Граници (Војне Крајине). Аустријски 

цар Рудолф II је 1608. године установио закон по коме су Власи Војне Крајине, без 

обзира на веру, дуговали десетину својих прихода загребачком бискупу, а деветину 

феудалцима на чијој су земљу живели. 1627. године је цар Фердинанд II донео 

декрет којим се Власима Граничарима дозвољава коришћење земљишта без обзира 

на власништво над земљом, а све у покушају да Граничаре учини независним од 

хрватског племства и тако спремнијим да се за њега боре у ратовима. 1629. године је 

Сабор донео закон којим покорава бунтовне Влахе који одбијају да плате порезе 

хрватској властели18, уцењујући их претњом да ће ући у савез са Османлијама, који 

су у то време били толерантни према православној цркви. Убеђивањем војне 

команде Хрватске Војне Крајине и Српске православне цркве, Власи су тај закон 

одбили, те су тражили потврду краљевских давања од 1627. године. 1630. године, 

упркос одлуци Сабора, Фердинанд II је успоставио Влашки Закон према коме би се 

Власи слободно насељавали у војним областима Крижевци, Копривница и Иванец, 

уз задржавање привилегија које су имали у Османском Царству. Територијализација 

подручја које је било под Вараждинским Генералатом, односно Славонском 

Војном Границом, тј. формирање разграничења такође је укључено у Влашки Закон. 

До тада, Вараждински Генералат није био разграничен. 

Влашки Закон из 1630. године односио се само на Влахе на подручју 

Вараждинског Генералата, смештене између Драве и Саве, но касније су сви Власи 

потпадали под тај статут. Циљ Влашког Закона је био да Влахе доведе под надзор 

царског суда, дајући им привид неке аутономије, упркос чињеници да је тада ниво 

самоуправе смањен у односу на период пре закона. Фердинанд II није обухватио 

питање власништва над земљом у статуту како не би узнемирио хрватско племство. 

Доласком Фердинанда III на власт, власништво земље Хрватске Војне Крајине је 

__________________ 

18 Fedor Moacanin, “Statuta valachorum od 14 aprila 1667 [Statute Valachorum of 14 April 1667]”, 

Historijski Zbornik 15(1976-77): 225-232, http://www.historiografija.hr/hz/1976/HZ_29-30_21_ 

MOACANIN.pdf. 
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без валидног правног основа пренето на царски двор. У 18. веку, племству је и 

коначно формално одузета сва погранична земља која је сада проглашена царским 

феудом. Овај закон је у ствари био груб и према Власима, зато што је њиховом 

древном племству поништио пастирскe милицијe слободних људи са Балкана. 

Видели смо колико је важан иконографски приказ Влашког Закона. Ова 

снажна симболичка веза је важан фактор у самоодређивању Срба као Влаха, са свом 

њиховом монархистичком идеологијом. Сматрам да је знање и словенског и 

румунског језика код свих Срба у средњовековној Србији потврђено тачним 

фонетским записом имена у Жичкој повељи19 (а не њихов словенски превод): реч је 

о именима која су давана кметовима од стране земљопоседника који су говорили 

румунски језик. 

Израз Власи у повељама је синоним за Србин, и нема конотацију сточарски-

пастирски која му се често приписује. Термин Албанац се јасно разликује од српско-

влашког идентитета20. У Влашкој се исто име Влах давало кметовима, у оба случаја 

термин Влах или “Руман” 21. То такође значи да су сељаци сматрани људима у 

општем смислу. Влашка форма се појављује у документима Стефана Великог 

бојарима Бузауа22, а такође и у документу о трансакцијама у Сирету између 

јерменских трговаца и влашких бојара. Дубровник назива Србе у Црној Гори 

Власима, али само током средњег века. Суштински проблем је у томе што су Србо-

Власи тј. Морлаци емигрирали из Марамуреша, Унга и Берега, који су били стари 

румуниски региони у Мађарској из 14. века. Одселили су се и у бившу Кијевску 

Русију, Пољску и данашњу Словачку, задржавши своју православну веру и верност 

Пећкој патријаршији, која је активирана у Мађарском Краљевству под управом 

Сибињанин Јанка и Матије Корвина23. 

 

__________________ 

19 Franciscus Miklosich, Monumenta Serbica spectantia historiam Serbiae, Bosnae, Ragusii [Српски 

споменици који се односе на историју Срба, Босне и Дубровника], (Viennae: Braumuller, 1858), 11-12.  
20 Ibid. 11-12.  
21 Constantin C. Giurescu, Studii de istorie socială. Vechimea Romîniei. Despre rumîni. Despre boieri 

[Студије друштвене историје. Доба Румуна. О Руманима. О бојарима], (Bucureşti: Ed. Universul, 

1943), 139.  
22 Giurescu, Studii de istorie socială. Vechimea Romîniei, 139.  
23 Svetlana Tomin, Vladika Maxim Brankovic, (Novi Sad: University Novi Sad Press, 2011), 43. 
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Све је то било под покровитељством Максима Бранковића, који је био 

ожењен сестром краљеве жене пре него што је положио монашки завет24. То је било 

до поновног оснивања Пећке патријаршије под управом Макарија Соколовића уз 

подршку влашког и молдавског војводе Влада Винтиле, који је родбински био 

повезан са Србима25, као и Петру Рареш (чија је супруга Екатерина Бранковић имала 

нећака великог Максима Бранковића поменутог раније). 

Петру Рареш говори о Србији као својој земљи. Мислим да се заједнички 

језички аспект овог српско-влашког јединства изгубио у 17. и 18. веку, када је овај 

стари влашки простор нестао. Срби су под утицајем Војне Границе почели да говоре 

хрватски (утицало је и одсуство дијалекатске разлике између хрватског и српског 

језика), што је довело до нестанка румунско-српског дијалекта. Племство 

Марамуреша и Буковине је почело да говори руским језиком26, и тако су формирали 

темеље данашње Русије. То је учињено одлуком украјинских гркокатоличких 

свештеника27, док је у Буковини то био утицај украјинских кметова које су бојари 

довели на своја имања28. После 18. века читав влашко-српски простор је прошао 

кроз период рурализације, па су тако настали црногорски “кнез-принц”, влашки 

“мошњени” и молдавски “разеси”. У Секељској Земљи29 се одвијао сличан процес 

па су многи племићи изгубили свој изворни језик и прешли на језик својих кметова.  

У Марамурешу (Унг, Берег и Угоча) и Молдавији, најсевернијем делу 

влашког племства, овај процес је довео до украинизације племства. Тако су велике 

породице попут Риско из Драгова30, Угљај31, Богдан из Углеје32, Роман33, Липчај34, 

__________________ 

24 Ibid., 43.  
25 Maria Magdalena Szekely, Sfetnicii lui Petru Rareş [Counselors Petru Rares], (Iaşi: Ed. Universităţii 

Alexandru Ioan Cuza, 2007), 54.  
26 Nuţu Rosca, Mănăstirea Bârsana [Barsana Monastery], (Sighetul Marmaţiei: Ed. Arhiepiscopiei 

Maramureşului şi Sătmarului, 2011),11.  
27 Rosca, Mănăstirea Bârsana, 23.  
28 Ion Nistor, Românii din nordul Bucovinei [Румуни у Северној Буковини], (Bucureşti: Ed. Academiei 

Române, 1923), 34.  
29 Jozsef Palmay, Haromszek Varmegye Nemes Csaladjai, Vol. I [Enter Háromszék County noble family, 

Vol. I], (Sepsi-Szent-Gyorgy: 1901, reeditare, Ed. Charta, 2000), 24. 
30 Filipaşcu, Enciclopedia familiilor nobile maramureşene, 268.  
31 Pal, Cercetarea calităţii de nobil în comitatul Maramureş, 14-15.  
32 Filipaşcu, Enciclopedia familiilor nobile maramureşene, 232.  
33 Ibid., 232.  
34 Ibid., 154.  
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Кричфалулси35, Стојка и Поп из Кришанеша или Драгова, Бедеј (Бедеоан) из 

Бедевлије36 (који имају претке документоване још од 1375. године као велике 

племиће из Марамуреша) постале језички Украјинци и паори по занимању. Ово је 

значило и крај старог војничког номадизма и крај јединственог језичког простора. 

Занимљиво је да је након припајања Марамуреша Румунији (између 1918. и 1919. 

године од Чехословачке), свети Јустин Поповић из Српске православне цркве 

извршио еванђеоска путовања у Закарпатје како би у балканско православље 

преобратио русинске гркокатоличке земље старог српског порекла. 

Исто фанатично украјинско гркокатоличко свештенство покушало је да 

наметне унијатство у Србији. Мисије су обављали од Марамуреша до Мораче у 

Србији37 где су успели да наметну неку врсту уније. Међутим, супротставили су им 

се митрополит Петар Могила (који је био молдавског кнежевског порекла и у 

сродству са марамурешким племством) и његови савезници Матеја Басараба из 

Влашке и Василе Лупу из Молдавије38. То је омогућило стицање имунитета за 

Српску православну цркву, укључујући и преостале православце Ердеља, након 

принудног католичења Атанасије Ангела39. Нове титуле неких епископа ове цркве,  

као епископа из Арада који је прозван српско-румунским епископом,40 представљају 

последњи сјај овог духовног јединства. Битно је поменути мисионарство 

православних великодостојника у Ердељу, попут Висариона Сараја, следбеника 

великог хуманисте Ђурђа Бранковића, који је говорио два језика и био предан 

јединству између два народа.  

Ђурађ Бранковић је имао велику улогу у генеалошкој свести племства 

Влашке и Молдавије, које се епским песмама присећало оснивача својих породица и 

јунака Видовдана: Смедеревски Кантакузени за Кантакузине, Бранковићи за 

  

__________________ 

35 Ibid., 18.  
36 Cav. de Puşcariu, Date istorice privitoare la familiile nobile române, 6 
37 Ionel Cândea, Paul Cernovodeanu, and Gheorghe Lazăr, Închinare lui Petre Ş. Năsturel la 80 de ani 

[Слава Петра С. Настурела у 80 година], (Brăila: Ed. Istros, 2003), 180.  
38 Ibid., 183.  
39 Vasile Mărculet, Uniatism in vremea lui Brâncoveanu [Унијаћење у време Бранкована], în curs de 

publicare.  
40 Monahismul orthodox Românesc, vol. I [Румунско православно монаштво, Том. I], (Bucureşti: Ed. 

Basilica, 2014), 515.  
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Бранковане41, Балшићи за Балше42, а Обилићи (Тополићи)43 за Топличане. Сва ова 

српска свест о племству сачувана је у делу Матеја Кантакузина о родословима44. 

Појам Влаха у средњем веку не сме се ограничити на појам паора или сељака. 

Сељак, пастир, номад или пољопривредник је имао своју етничку деноминацију и 

виђен је пре свега као сервилна имитација племића. 

Марамуреш има велики број племићких породица. Ове породице су све 

именоване у својим племићким повељама као “Власи” 45. Појам Влаха у овим 

повељама није везан за појам Влаха као сеоског “jus valachicum”. Ниједно село у   

Марамурешу није плаћало порез према Jus Valachicum. Сви бојари Марамуреша 

били су виђени као племићи. Протест манастира Путна против присилног 

покатоличавања манастира Моисеи проистекао је из чињенице да су га саградили 

марамурешки бојари46, који сада имају рурализовано потомство. Породица племића 

Кандеа, у сродству са Корвинима, дала је краљевском граду Хатегу два вола47, што 

није био обичај за Jus Valachicum. На пример, породица Драгомир из 

Драгомирештија потиче од Dragomer olaho48. Породица Драгош из Бедеуа води 

порекло од својих предака Драга и Драгуса Volahorum and serviencium ipsius Domini 

Nostri Regis49. Породица Драгфи појављује се под истим записом као породица Зас 

олахи50. То показује да су се појмови Србин и Влах мешали. У случају породице 

Беринде из Будештија, предак Локовој се појављује као “filiorum Locovoi fidelium 

olachorum nostrarorum”51, где овај појам није у пастирско-номадском смислу, већ у  

 

__________________ 

41 Mihail Cantacuzino, Genealogia Cantacuzinilor [Генеологија Кантакузина], (Bucureşti: Ed. Minerva, 

1902), 26,406.  
42 Mihai Dim. Sturdza, Familiile boiereşti din Moldova şi Ţara Românească, vol.I [Племићке породице у 

Молдавији и румунским земљама, Том. I], (Bucureşti, Ed. Simetria, 2011), 231.  
43 Cantacuzino, Genealogia Cantacuzinilor, 170.  
44 Ibid. 170.  
45 Filipaşcu, Enciclopedia familiilor nobile maramureşene, 19. 
46 Nuţu Roşca, Mănăstirea Moisei[Манастир Мојсеј], (Sighetul Marmaţiei: Ed. Arhiepiscopia 

Maramureşului şi Sătmarului, 2012), 53. 
47 Radu Popa, La începuturile evului mediu românesc. Ţara Haţegului [ Румунска Хацегова земља у раном 

средњем веку],(Bucureşti: Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1988), 98.  
48 Ioan Mihaly de Apsa, Diplome maramureşene din secolul al XIV-lea şi al XV-lea [Марамурешке 

Дипломе у XIV и XV веку], (Sighetul Marmaţiei: Tipografia Mayer şi Berger, 1900),60.  
49 Mihaly de Apsa, Diplome maramureşene din secolul al XIV-lea, 13.  
50 Ibid. 82 
51 Ibid. 50.  
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племићком смислу. На пример, ако анализирамо повељу коју је Шарл Робер 

Анжујски послао Станислу Берсану, старешини Господства из Вараља (Барсана), 

можемо запазити да им је подручје познато као Страмтура поклоњено као место за 

смештај њихових кметова.  

Кметови постоје и данас у селу Страмтура, које је реком одвојено од Барсана. 

У селу су живели потомци Станисла Берсана а њихови кметови су били потпуно 

социјално одвојени. Није било мешовитих венчања, нити шанси за кметове из 

Страмтуре да живе у селу бојара, упркос чињеници да су племићи и њихови 

кметови изгледали исто, због процеса рурализације из 18. века које је захватило 

племство Марамуреша. 

Да племство Марамуреша потиче од пастирског становништва, ова врста 

социјалне одвојености (потврђена повељом Анжуја) која је постојала и пре доласка 

у Марамуреш, не би постојала, а неки кметови из Страмтура52 би добили статус 

племства. Али то није случај. Племићи су остали само потомци Станисла Берсана и 

њима сродних породица, попут породице Петроваи која потиче од Татомировог 

војводе од Берега53. До данас, нема сведочанстава о мешовитим венчавањима са 

кметовима Страмтуре. 

То показује да је социјално раслојавање постојало пре мађарског периода. 

Највероватније још из Србије. Појам Сарби је коришћен паралелно појму Олах (у 

имену раније поменутог села у Марамурешу). Ово село на свом ободу има и село 

кметова, село Хотени, насељено породицом кметова Хотеану. У овом селу, као и у 

случају Барсана, до данас нема осведочених мешаних бракова. Село Сарби се налази 

у долини Косау (Косовска етимологија - Косово Поље), у поседу Косау Локовој од 

Косау (Косово). Српско име земље (реке) и племића показује узајамну везу. Исто је 

и са селом Кухеа, насељено потомцима Герха од Сарасаја54, које има своје кметско 

село Бокикоел, село Сапанта са својим кметским засеоком Текул Мик, те племићи 

Сиу који имају кметове у Ботизи и Розавлеји.  

__________________ 

52 Roşca, Mănăstirea Moisei, 25.  
53 Pal, Cercetarea calităţii de nobil în comitatul Maramureş, 169 
54 Ibid. 23.  
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Када је један сељак из Розавлеје у 17. веку хтео да преузме име Петроваи, 

узурпирајући на тај начин име племићке породице Петроваи из Петрова и Барсана55, 

власти су их приморале да узму име Петруван, како би их потпуно одвојили од 

истинске властеле. А када је Атанасије Редник узурпирао име Редник56 како би 

ширио унијатску пропаганду међи племићима Ђулештија, сељани су му се 

супротставили, а један од његових рођака који је желео да постане вицекомесар 

Марамуреша, га је опозвао доказима да је преварант.  

Таква свест је била у спрези са поштовањем светих Симеона и Саве у 

властелинским селима. Та свест и поштовање светаца су недостајали у селима 

кметова, што потврђује потпуно одвајање властеле од кметова. Упркос сличном 

изгледу и начину живота после 17. века, познато је да је раздвајање постојало и пре 

14. века. Ово раздвајање може се пратити до социјалне и етничке структуре 

средњовековне Србије, потврђену српским средњовековним законом у вези правила 

опхођења између Срба и сељака. За мене, ово показује да је властела Марамуреша, 

када је дошла у овај крај, са собом довела и кметове. Ови кметови су остали кметови 

заувек, без могућности да постану племство. То нам казује да је била грешка давати 

племство неким утицајнијим кнежевима и вођама Влаха у мађарском краљевству на 

основу краљевских заслуга и верности! Ово племство је древније од насељавања 

Мађарске, и то је била чињеница пре и после доласка у Мађарску, као што је 

чињеница и подаништво слуга ових племића.  

Једино место где се ово раздвајање могло догодити било је у српскм друштву 

(и ономе што је њему претходило). Снажна српска друштвена структура, слична 

каролиншкој друштвеној структури са строго регулисаним односима између 

Франака и Гало-Римљана (као и у Норманској Енглеској касније), је доведена у 

Мађарску и ту се задржала до данас.  

Можда није случајно што се до 14. века сматрало да велика бојарска 

породица из Филипескуа има српскословенски идентитет57 и да су били Русофили у 

__________________ 

55 Filipaşcu, Enciclopedia familiilor nobile maramureşene, 198.  
56 Ibid., 371.  
57 Neagu Djuvara, Thocomerius-Negru Vodă, ed. a III-a [Thocomerius-Negru Voda, ed. III], (Bucureşti: Ed. 

Humanitas, 2011), 13.  
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политици, баш као и породица супруге Константина Бранкована, која је била старог 

молдавскоиг и (могуће) марамурешког порекла58. Ово племство је потпуно одвојен 

појам у Влашком Закону, а деноминација Олаха у мађарским документима у вези са 

племством неких марамурешких бојара може се објаснити следећим чињеницама. 

Мађарска је ратовала против српског цара Душана. Многи племићи 

Марамуреша су сарађивали са Душаном, као што се може видети у новчаном благу 

пронађеном на Кухеи, које показује финансијску сарадњу Душана и Богдана у 

стварању Молдавије као независне православне државе. Записивање племића као 

Олах у документима је био посредан начин да се они раздвоје од земље свог 

порекла. Исти је случај био са Русинима из Украјине, који су се у пољским 

документима називали Власима управо за време агресије између Пољске и руских 

магната Литваније или са Московском Русијом, такође у истом правцу. 

Нација Олах је била параван за посредан начин раздвајања православног 

народа на простору који му је омогућавало развој слободарског покрета. Још један 

доказ ове властелинске свести је јако племство Сас Херб из Пољске, огранак 

Драгфија, које је насељавало компактна пољска села у области Халиц или око 

Дрохобица у области Стриј. Села која су у потпуности насељена потомцима Сас 

Херба су скроз генеалошки изолована од осталих православних Руса са тог 

подручја, али и од Пољака. Исти случај је и у Марамурешу са украјинском 

мањином. У случајевима села са подручја Углеје, где су племићи били језички 

асимилирани са русофоним становништвом, изолација је остала, али су бракови 

склапани са романофоним становништвом из других племићких села у регији Апса 

или из Изе из долине Косау. Пронашли смо породице Бедеоану у Ђулештију59 и 

Липцеј у Рони60, иако су главни огранци ових породица данас русофони у 

Закарпатју. Чак и у случају повратка племићких породица румунског порекла из  

 

__________________ 

58 Ştefan Stareţu, Neamul Doamnei Maria Brâncoveanu [Прва дама Марија Бранкован], (Râmnicu Vâlcea: 

Revista on-line Art-Emis, 19.04.2014-www.art-emis.ro/istorie/2227-neamul-doamnei-

mariabrancoveanu.html). 
59 Filipaşcu, Enciclopedia familiilor nobile maramureşene, 19.  
60 Ibid., 153. 
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Пољске, попут Сас Херба, Илницки61 или Драгомерицки, чланови ових породица су 

се населили у селима где живи  руманофоно племство. Нису се населили у Барсану 

зато што су тамо насељени Украјинци. Постоје и огранци Сас Херба који су, након 

припајања Буковине Халицу, емигрирали тамо ради очувања православне вере. Иако 

русофони, венчавали су се румунским племићким породицама у Молдавији, 

успевши у русинизацији неких од њих, попут мешовите брачне заједнице 

Доброволски62 породице Сас Херб са Теутуом, али држећи се одвојено од 

украјинских паора. 

Марамуреш је такође усвојио верско раздвајање. Када је после 1700. године 

на украјинском говорном подручју и у Ердељу наметнут грчко-католички 

унијатизам, Марамуреш је остао енклава у Карпатима, успевши да постане део 

српске патријаршије у Карловцима. Епископи Српске цркве помињу се у црквама 

племића Марамуреша (који су тада сликали светски познате слике) као оснивачи тог 

иконографског програма, попут Јуда или Будештија63. 

У неким иконографским програмима се појављују руске православне теме, 

попут приказа светог московског митрополита Петра и светог цара Владимира. Овај 

део српске епархије насељен је најстаријим племством тог подручја које прати тренд 

панславистичке интеграције којег је започео Петар Велики, са циљем да уједини 

православни свет и ослободи становништво од католичке или исламске власти. Ова 

друштвена свест племства Марамуреша, у комбинацији са православном 

религиозном свешћу, један је од последњих трагова византијског наслеђа које 

православље дефинише византијском теологијом осам васељенских синода. 

Случај Барсане је изузетан јер можемо идентификовати процес интеграције 

већ изграђене елите. Једина породица која је имала поседе у Марамурешу пре 

доласка православног племства била је породица Ујхељ, сродна Чаки племићима, 

  

__________________ 

61 Ibid., 130.  

62 Teodor Bălan, Documente bucovinene [Документи Буковине] ,(Cernăuţi: Ed. Mitropoliei Bucovinei, 

1939), 56. 

63 Teodor Baconsky, Biserici de lemn din Maramureş [Дрвене цркве у Марамурешу], (Segovia: Ed. Artec 

Impresiones, 2009), 128 
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који су имали своје најисточније имање у Вишку (Вишкова на румунском). Када је 

подручје Марамуреша било насељено разним племићима и њиховим слугама, они су 

били коришћен за борбу против Татара и за заштиту путева Радне, долине Бистрице 

(Beszterecze), и за приступ централном делу Мађарске изван Зиле. Породица Ујхељ 

постала је тада споредна у пословима Марамуреша. То показује велики престиж 

великаша из Марамуреша, од којих је први међу њима био Станисло Берсан. 

Ови поседи нису били сељачки влашки књезати, већ племенита имања 

дарована кроз имовинско право. Детаљан приказ ових имања мора узети у обзир 

присуство хералдичких амблема, па сматрам да је Раду Попа64 ове поседе погрешно 

назвао књезати (kniezates). Присуство отворене круне на Берсановом хералдичком 

штиту показује војводски чин, положај војводе Станисла Берсана, а паралеле су 

видљиве са употребом круне у српској хералдици65. У Дипломи је овај текст 

кључан: Nulli ergo omnino hominum liceat presentem paginam infrigere, aut ei ausu 

temerario contraire, et nullus sit, qyi super populos dicte terre Zurduky collectam aliquam 

exigere presumpmat, quod si quis facere presumpserit, Regiam indignacionem incurrat66. 

То показује да су људи у Страмтури (Зурдуку) вечито били кметови.  

Такође можемо говорити о великим генеалошким везама породица Ман и 

Стојка из Марамуреша које су дале православне свештенике и епископе (Иосиф 

Стоица, који је вратио српску јурисдикцију у Марамуреш) и који су били у сродству 

са великим породицама попут Перенија, који су по женској линији пореклом од 

Франкопана, који су опет били у сродству са Бранковићима и Корвинима67.  

Морамо узети у обзир и хипотезу да је црква из Калинештија (где су на 

олтару насликани Свети Симеон и Свети Сава) била прва црква племићког двора 

Барсане68. То показује да је најстарија племићка породица Марамуреша, са 

војводском круном у хералдичком штиту, дошла са култом светих Симеона и 

__________________ 

64 Radu Popa, Adrian Ioniţă, Ţara Maramureşului în veacul al XIV-lea [Земља марамурешка у 14. веку], 

(Bucureşti: Ed. Enciclopedică, 1997), 34.  
65 Acovic, Heraldika i Srbi, 112 and 189.  
66 Roşca, Mănăstirea Barsana, 15.  
67 Imre Pereny, Genealogy index, last modified June 8, 2005, http://genealogy.euweb.cz/hung/perenyi3.html.  
68 Grigore Man, Biserici de lemn din Maramures [Дрвене цркве у Марамурешу],(Baia Mare: Proema, 

2005), 95; Nuţu Roşca, Mănăstirea Bârsana, 24 

http://genealogy.euweb.cz/hung/perenyi3.html
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Саве. Свети Симеон је насликан у олтару, што је изузетно за монаха али не и за 

јерарха, што је објашњено племићким и етногенеалошким побудама. Због доказане 

подршке коју је Душан дао Богдану69, Станисло Берсан и његов син су били 

присталице Богдана, што објашњава неговање култа светих Симеона и Саве, чиме 

српска елита заправо представља најрепрезентативнији феудални концепт раног 

Марамуреша. 

Друштвена структура која је претходила феудалним институцијама Анжуја 

се није могла појавити у примитивном друштву; нити у аутохтоном друштву пре 

мађарске администрације, нити на примитивној брдовитој балканској територији 

која није била ни под бугарском, ни под српском, ни под византијском контролом. 

Ова феудална структура је специфична за српски статус племства, који се 

искристалисао у српским државама Србије и Босне након владавине Стефана 

Немање. Ова структура је била потпуно формирана, са свим етничким и социјалном 

обележјима својственим племству Србије. Ова структура је деградирана након 

доласка у Марамуреш због рурализације. То потврђује име Сарби за село 

Олахтотфалу. Ово је етно-социјално име које сведочи о старом менталитету који 

датира од почетка формирања православног елемента у Мађарској. Чак и појам 

бојар, који је нашироко коришћен за племство у Марамурешу, потврђује ово 

порекло, тј. рану племићку свест која датира из давних времена. 

Такође можемо навести случај породице Липшај, која потиче од Крачуна 

војводе од Берега70, савезника и присталице Богдана и њгових српских савезника у 

оснивању Молдавије и борби против Анжуја. Из ове русофоне породице која има 

огранке у Кричови и Липчеји у Закарпатју71, и огранак у Рони, најбогатији је био 

Симеон, судија округа Марамуреш око 1700. године72. Румунофоне породице, попут 

Стојка или Тивадар, су такође припадале племићком сталежу. Исто је и са 

породицама Бедеи и Маркос из Бедеуа, сада у Закарпатју. Ове породице имају исти  

__________________ 

69 Denis Capraroiu, “Opinii istoriografice despre unul dintre voievozii cu numele Bogdan din secolul al XIV-

lea [Историографски преглед о једном принцу званом Богдан XIV век]” , Analele Universităţii din 

Craiova, XVI, 1-19 (2011): 27-43. 
70 Filipaşcu, Enciclopedia familiilor nobile maramureşene, 154.  
71 Ibid., 154  
72 Man, Biserici de lemn din Maramureş, 296.  
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датум свог порекла као Берсан (1326)73 и имају украинофоне огранке у Украјини, а 

румунофоне у Бедеоану и Ђулештију. Оне су сродне Реднику из породице Ђулешти, 

који је потекао од Драгоша, сина Ђуле74.  

Такође и породице Ман75, Липшај-Љосвај (иста породица76), Маркус и  Бедеу 

из Бедеуа77 имају отворену круну у свом хералдичком амблему. Породица Маркус се 

грана у Чоару78, који је и данас румунофон, упркос закарпатској грани која је 

русофона. Имена најранијих предака ових породица су јужнословенска, и то нам 

указује којим су језиком говорили на овим просторима пре поделе на румунски и 

руски језик. Због рурализације породица у селима окруженим украјинским или 

румунским кметовима, неминовно је превладао један или други језик. Због тога је 

присутан јединствен феномен да породице говоре различитим језицима иако живе у 

селима удаљеним једва десет километара. 

Као што објашњава Димитрије Ончул, за племићку породицу Молдавије 

говорило се да потиче од српских деспота79. Иста идеја се помиње и у Бистричком 

Летопису80. У Мађарској је појам Србин дефинисан као Олах, а потом у Пољској као 

Русин. То је сведочанство великог и старог српско-руског јединства. Бојари Тауту 

или Ончул из Молдавије, потомци Михаила из Дорохоја (име Миху је често у 

Марамурешу), су дошли као Срби али их сада Мађари сматрају Власима. Ови Срби 

су себе саме у 19. веку сматрали Русинима или Русима, што је сведочанство које је у 

супротности са виђењем њиховог порекла из перспективе Румуна. Румунофони 

огранак породице Теуту постоји у Котељу. Раније смо поменули контекст и 

последице слика српских светаца у цркви изграђеној у Балинештију.  

Велики родословац И. К. Миклеску-Пражеску, пореклом од Драгомира 

Белога (српско име често и у Марамурешу, где је породица Драгомир из 

Драгомирештија пореклом од Југе, брата оснивача Богдана), рекао је да племство  

__________________ 

73 Filipaşcu, Enciclopedia familiilor nobile maramureşene, 18.  
74 Ibid., 18.  
75 Ibid., 155.  
76 Ibid., 129 and 153.  
77 Ibid., 164.  
78 Ibid., 164 
79 Dimitrie Onciul, Opere Complete, Originile principatelor române, Tomul I [Сабрана Дела, Порекло 

румунских великаша, Том I], (Bucureşti: Fundaţia regală pentru literatură şi artă, 1946), 43.  
80 Ioan Bogdan, Scrieri alese [Изабрана дела], (Bucureşti: Ed. Academiei Republicii Socialiste România, 

1968), 382.  
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Молдавије има два извора: српски извор са запада и руско-литвански извор са 

истока. То би заиста могло бити тако! 

Моћ Богдана и његових наследника да контролишу огромну територију 

попут Молдавије морала је да се ослони и на снажну подршку Душана, који је хтео 

други фронт у сучељавању са католичким Анжујима, што се и доказало у Кухеи. 

Финансијска и војна подршка Срба објашњава брзину ове молдавске 

централизације. Након што је опала Душанова моћ, сачуване су везе са Србима. 

Хералдика пронађена у кнежевској гробници у Радауцима показује хералдичке 

сличности између династије Лазаревић и раних молдавских кнежева, при чему су 

копче пронађене у гробници у Радауцима идентичне онима са моштију цара 

Лазара81. Овај хералдички идентитет вероватно се своди на чињеницу да копче 

долазе од истог произвођача, што тек треба истражити у ширем контексту 

генеалогије Кнезова Марамуреша од Кухее. Ове везе објашњавају силину 

понтијског ширења Молдавијом. 

Душанова подршка наметнула је породицу Богдан као династију која је 

владала над осталим племићима, укључујући и Драгфије који су били противници 

процеса оснивања Молдавије као православне монархије. Престиж Душанове царске 

декларације и идеје Свете Династије у православном контексту наметнули су 

Богдана као монарха, доприневши промени његовог статуса из племићког у 

краљевски. То даје веродостојност легендама да молдавске војводе потичу од 

српских деспота. Употреба српског хералдичког династичког амблема то показује. 

Симболично усвајање свете монархије Србије од стране Молдавије, посредством 

црквених веза, до данас је релативно непознато. Власт војводе почива на подршци 

коју пружа Света Династија Србије, представљајући снажну православну силу, која 

природу моћи своје монархије веже за идеју божанског права. Ово може бити 

смисао хералдичке подударности: симболичко усвајање божанског права српске 

монархије чиме нова држава и Богданова породица добијају легитимитет.  

__________________ 

81 Acovic, Heraldika i Srbi, 53; Lia Bătrîna, Adrian Bătrîna , Biserica “Sfântul Nicolae ” din Rădăuţi-

Cercetări arheologice şi interpretări istorice asupra începuturilor Tării Moldovei[Црква “Свети Никола” 

Радауци-археолошка истраживања и историјска тумачења почетака Молдавије], (Piatra Neamţ: Ed. 

Constantin Matasă, 2012), 464. 
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Након канонизације Стефана Немање, његов син Стефан Првовенчани,  

наставио је процес легитимизације. Појава имена Стефан у породици молдавских 

војвода чини ову везу очигледнијом, зато што је име Стефан било владарско име 

српских Немањића и Лазаревића. Фреска Симеона Немање монаха-краља на 

Радауцију, гробљу династије Богдан из Молдавије, приказује ово симболично 

усвајање у Свету Династију Немањића. Једини портрет те врсте се још може видети 

у Студеници, симболичном Сиону нове српске државе. Вероватно је на улазу у 

манастир Неамц приказана Света Династија Немањића, али су натписи нестали, те 

се види само приказ породичног стабла Светих краљева. Ова веза се види у време 

Стефана Великог када је Mитрополит Теоктист поново успоставио везу са Пећком 

патријаршијом. Ова идеја се такође може повезати са присуством Јесејевог стабла 

на сликама у Србији и Молдавији, у краљевским манастирима које је изградила 

владајућа династија. Јесејево стабло је код Срба симболичан приказ идеје о Светој 

Династији. Стабло се такође може наћи у иконостасу у цркви у Сарбију и другим 

старим црквама у Марамурешу. Велики приказ стабла насликан је у цркви у 

Дешестију, у селу насељеном породицом Ђулешти Драгоша, која такође потиче од 

Богдановог брата Југа, преко венчања из Герхеса. 

Имена породице молдавских војвода, Богдан, Југа и Латко се налазе у 

огранку потомака млађих синова Немањића. Југ Богдан Вратко Немањић је био таст 

Лазара Хребељановића и потомак Вукана, сина Стефана Немање. Вратко је облик 

имена Латко (Влацко од Владислав, а Владислав даје Ладислав), а Богдан и Југа су 

добро позната имена у Молдавији. Можда је баш веза са овим гранама извор 

хералдичке случајности? 

Ђурађ Балшић, наводни предак Балша из Молдавије, био је зет Југа Богдана. 

На основу тога се наводна династичка права Балша у Молдавији касније у историји 

везују за породицу која у генеалошкој машти сматра себе родом са оснивачима 

Молдавије. Мовила је такође имао наследство по женској линији. Један од синова 

Југ Богдана био је Влашко Богдан Дамјан. Име Влашко показује везу са румунским 

просторима. Треба ли ово повезати са Богданом из Марамуреша?  
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Међу потомцима Стефана Мирослава налазе се имена Петар, Никола и 

Владислав. Иста та имена налазе се и код древних Басараба као и код породице 

Богдан82. Име Маргарета, молдавске принцезе из Богданове породице, такође се 

пише Мушата, а утврђено је да је ћерка Стефана Драгутина83.  

Без ове подршке, рођаци марамурешког молдавског принца нису одолели 

рурализацији (уз ретке изузетке, попут породице Петроваи, која је имала огранке 

повезане са породицама Корниш и Њари84), за разлику од рођака молдавских 

принчева, који су почели да се сматрају потомцима српских кнезова, попут Стефана 

Великог који је у венецијанском документу назван краљем Срба85. Ово се дешавало 

за време великог српског утицаја на двору Матије Корвина и писања Gesta of Roman 

and Vlahata, у којој се наводи улога Светог Саве у оснивању Молдавије, на шта 

можемо додати сликање икона Светог Саве у Вороњецу и Балинештију. У периоду 

односа између Душана и његовог наследника Уроша Нејаког и Богдана и његовог 

наследника, улога српског православног свештенства морала је бити важна. 

Анжуји су штитили своју политику у Мађарској забраном активности 

српских свештеника који су долазили са православним племством86. Ово показује 

значај улоге српских свештеника који нису прихватили учешће православног 

племства у рату против земље властитог порекла. У овом контексту је важан и савез 

између Ладислава Кана87 и Немањића, преко његовог брака. Изгледа да многе 

породице Молдавије и Влашке воде порекло од српских породица Лазаревића, 

Бранковића, Балшића или Обилића. Све до 18. века88, када имамо случај Бранкован 

који је прихватио венчање у својој породици са породицом Балш која је романског 

порекла.  Ердељски хуманиста Ђурађ Бранковић је вероватно изабрао Балша због 

митског [Балшићког] порекла и веза са идентитетом Бранкован-Бранковић. 

 

__________________ 

82 Zorica Zlatko Nikovic, Stefan Nemanja, (Beograd, Grafoprint, 2013), 142.  
83 Ibid., 144.  
84 Pal, Cercetarea calităţii de nobil în comitatul Maramureş, 302.  
85 Alexandru Simon, Ştefan cel Mare şi Matia Corvin [Стефан Велики и Матија Корвин], (Cluj  Napoca: 

Ed. Presa Universitară Clujeană, 2005), 169 
86 Pop, Din mâinile valahilor schismatici, 298-300.  
87 Ibid. 282.  
88 Cantacuzino, Genealogia Cantacuzinilor, 26. 
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На гробљу Сапанта у Марамурешу налазе се иконе племића који су тамо 

сахрањени, са натписима сличним акатистима. Попут икона Светих Симеона и Саве 

у Калинештију, да ли ове иконе представља последњи траг идеје о Светој Династији 

Немањића у овом далеком углу Марамуреша?  
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