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НОВО ВИЂЕЊЕ О ПОРЕКЛУ ЈАНКА ХУЊАДИЈА И 

ЊЕГОВИХ ПОТОМАКА 
 

 
Апстракт: Прегледом кроз мађарске Хронике, српске летописе и предање; 

утврђеног источног, иранско-туранског, порекла мита о рођењу Јанка Хуњадија; 

достигнутог степена истражености порекла Јанка Хуњадија у угарској и српској 

историографији и сазнања о старо-туранским миграцијама на југоисток Европе у 

овом раду се утврђује исторично кумано-влашко порекло Јанка Хуњадија и разлог 

његовог српског и угарског присвајања у стварању претензија и права Јанка 

Хуњадија на престо Угарске али и Србије. 

Кључне речи: Угарска, Србија, Јанко Хуњади, краљ Жигмунд, деспот Стефан, 

краљ Матија Корвин, Кумани, Власи, мит, историја 

 
ХРОНИКЕ О ХУЊАДИ ЈАНКУ 

 
 Хелтаи Гашпар у својој Мађарској хроници, из XVI века, даје 

значајне податке о пореклу Јанка Хуњадија које многи научни кругови 

сврставају у забележена усмена народна предања. Халтаи је протестант, 

штампар и један од најбољих прозаиста Угарске у XVI веку. Он напомиње 

да мора говорити о пореклу Јаноша Хуњадија према „истинитој историји, 

коју смо чули од оних, чији су очеви некада служили Јаноша Хуњадија, и 

заједно с њим били у многим бојевима“ а према списима италијана 

Антонија Бонфинија. Халтаји одбацује причање чувеног историчара 

Бонфинија, из времена краља Матије Корвина, о Хуњадијевом пореклу и 

повезивању с Римљанима јер сматра да се тиме удовољавало жељи и 

наредби краља Матије, сина јанка Хуњадија, да се домогне славног 

порекла. Хуманистички историчар Антоније Бонфини је живео на двору 

краља Матије Корвина и по његовој наредби је написао је дело Rerum 

Ungaricarum Decades. Да би створио нетачну конструкцију о краљевом 

римском пореклу Бонфини је погрешно цитирао и још нетачније тумачио 

податке које је имао на располагању. Непријатељи краља Матије Корвина 

су потцењивали његово приземно и скоро безимено порекло и говорили да 

је отац Јаноша од Хуња био Влах. Бонфини каже да Немци не желе да 

признају Матијино порекло од Корвинуса и поред његовог грба са 
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гавраном већ шире „неукусну причу“ коју је некада измислио гроф Урлих 

Цељски непријатељ Јанка Хуњадија који се мешао у питање наслеђа 

угарског престола и туторства над младим краљом Ладиславом. Јанко 

Хуњади је обећао да ће се његов син Матија оженити Јелисаветом, ћерком 

Урлиха Цељског, али до тог брака није дошло. Уз то Урлих је имао други 

план а то је да се његова кћер удата за Хуњадијевог старијег сина 

Ладислава. Међутим, Ладислав Хуњади је био љути непријатељ Цељских а 

поготову када је после смрти Јанка Хуњадија (1456) постављен за краљевог 

тутора Урлих Цељски. Непијатељство Ладислава Хуњадија и Цељког 

завршило се Урлиховим убиством у Београду, 9. новембра 1456 (Gaspar 

?:277-282). 

 Тврдње које Цељски износе Бонфини сматра измишљотином: 

 „Говоре, како је краљ Сигисмунд, боравећи у Ердељу, спавао с 

ћерком неког слободног Влаха. Када ју је после три месеца поново зажелео 

и призвао, нађе је трудну. Сјајно ју је наградио и као знак обележја дао јој 

је прстен с тим да ако се дете роди да га отхрани, а потом пошаље њему с 

прстеном. Девојку су потом с великим миразом удали за једног Влаха 

племићког порекла, дајући му на знање њен случај. Због великог мираза, 

али и због славе да се девојци десило с тако узвишеном особом, он није 

одбио понуду девојке. Када је дошло време, роди се лепо здраво мушко 

дете кога мати назове Јанош. Када је једном детенце лежало у мајчином 

крилу, долети један гавран и уграби златан прстен добивен као обележје. 

Мајка се веома растужи, замоли одмах мужа да гони гаврана и да врати 

прстен, јер ће иначе крадљива птица упропастити лепе наде за будућност 

њеног сина. Муж напослетку устрели гаврана и тако врати прстен. Јанош је 

постао леп дечак. По налогу своје мајке, отишао је Сигисмунду и показао 

прстен. Краљ је препознао прстен и богато обдарио сина поседима и 

селима. Да је ова прича истинита, ко не би помислио да би му прекомерно 

дарежљиви цар Сигисмунд, који није имао мушког потомства, дао не само 

земље него и краљевство“ (Bonfinis 1959:91-92). 

 И  Хелтаи Гашпар у својој „истинитој историји“ износи да је Јанош 

Хуњади син краља Сигисмунда и лепе племићке из рода Моржинеја. 

Сигисмунд је био ожењен краљицом Маријом, ћерком угарског краља 

Лајоша а са лепом Моржинејском водио је љубав у време пред неки војни 

поход: 

 „Пошавши из Будима, прође кроз Мађарску и стиже у Ердељ. Када 

се улогорио поред Истриђа (Стриђ) крај Деве, бавио се тамо једно време 

док не стигну алфелдски јунаци и док њега и његову војску не прими 

ердељски војвода. Пошто је тамо дуже време боравио, досади му без 

жене... Када су довели девојку и када се увече нашла пред краљем, рече му: 

'Величанство, ја сам племићка девојка из рода моржинског, ако хоћеш са 
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мном да проведеш ноћ, сместа ћу затруднети од тебе...' Рече краљ Сиги- 

смунд: 'Ако од мене затрудниш, бринућу се за тебе, даћу леп посед теби и 

твом детету а твој род ћу још више олеменити и подићи му углед'. За то јој 

је дао веру и потврдио још и стиском руке. После неколико дана пође са 

војском у земљу Монтенију. Тамо се сукобио са Власима и Турцима и, 

победивши их, ушао у Никопољ, покорио га и опустошио. Враћајући се 

после тога, поново је прошао Ердељом и поново се зауставио код Истриђа 

на ранијем месту. Поново је послао слуге по лепу девојку моржинску. И 

рече му девојка: 'Величанство, оно чега сам се плашила, десило се, јер сам 

затруднела од тебе. У име Бога, молим те, величанство, не пуштај ме јер ћу 

бити у великој невољи. Како ће ми бити тешка судбина'... И с прста је 

скинуо један од прстенова па, дајући га моржинској девојци, рекао: 'Не бој 

се ништа, ово држи као обележје. Овим ћеш моћи заштити себе од свих 

невоља. Даћу и писмо. Уздај се у Бога'... У то време беше тамо бојар по 

имену Воик Бути. Он је побегао из земље Монтеније због велике неправде. 

Лепа Моржинеја испричала му је своју судбину а он, када је видео њену 

лепоту и богатство узео ју је за жену. У међувремену, војвода Мирча је 

позвао Воика Бутија да се врати кући и обећао му повратак свих његових 

поседа. Воик Бути узео је своју лепу жену вратио се с њом кући у 

Монтенију и тамо су потом живели заједно. После кратког времена, чепа 

Моржинејка је пала у постељу и родила Бутију доиста лепеог сина. 

Крстивши га дали су му име Јанкула... када је краљ Сигисмунд поново 

ушао са војском у Монтенију да ратује с Турцима, Моржинејка је понела 

дете Јанкулу, ушла код краља и ставила пред њега дете са писмом и 

прстеном. Када је краљ видео писмо и прстен, веома се обрадовао 

Јанкули... Доцније, Моржинејкин муж је умро, а она се са својим лепим 

сином вратила у Ердељ и тамо се настанила. Једном је рекла своме брату 

Гашпару Моржинском... После неколико дана жена се спремила да пере, а 

Јанкулу спустила на земљу… Жена му приђе и даде Сигисмундов прстен 

Јанкули у руке да се с њим забави... Један дебели гавран видео је с дрвета 

леп светлуцав прстен у дечјим рукама, слетео, зграбио прстен из деије руке 

и узлетео на дрво... Уплашила се жена, отрчала брату и вапијући му 

испричала шта се десило... Можински, такође уплашен зграбио је лук и 

тоболац и пошао за сестром. Гле, гавран на дрвету игра се прстеном у 

кљуну... Другом стрелом погодио је гаврана... Гашпар Моржински је због 

овог случаја схватио захтев своје сестре и повео је, заједно с Јанкулом, у 

Будим... Краљ Сигисмунд је мало поцрвенео, затим се одмах насмешио 

Јанкули... Краљ му је одмах даривао Хуњад повише Деве, с околним 

поседима... Гаврана који у кљуну држи прстен дао је за грб Јанкули и 

целом роду Моржинеја. Моржинејима је дао и леп посед у Хетсегу. Жену 
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је даровао великом сумом златних форинти и кочијом, шестопрегом... и 

После тога отпустио их је за Ердељ у великој радости“ (Gaspar, isto). 

 Сматра се да је Бонфинијево доказивање римског порекла Матије 

Корвина измишљено а да је легенда о његовом влашком пореклу заснована 

на народној причи „евентуално источног порекла“ (Савински рукопис 

1927:169-178). 

 Гроф Ђорђе Бранковић у својим Хроникама, крајем XVII и 

почетком XVIII века, зна да „војвода Јанко био је родом из Мунтеније, 

рођен од жене Гркиње; име оца му беше Бут. И пошто његов отац беше 

учинио многа добра и велике услуге краљу Сигисмунду, (Сигисмунд) је 

довео оца војводе Јанка у Ердељ и поклонио му тврђаву Хумедоару, да је 

има у вечитој власти... Војвода Јанко, пошто му је дато губернаторство, 

водио је први рат у Мунтенији против владара војводе Дракула, којег 

ухвативши са његовим старијим сином, одсекао им је главе, а његовом 

млађем сину ископао је оба ока; и тако је поставио другог владара у 

земљи“ (Бранковић 1994:45). 

 Бранковић користи Бонфинија и каже да је Јанко Хуњади влашког 

порекла. Његова мајка је грчког порекла, од рода цара Теодосија. Јанко је 

рођен у селу Корба. Јанков отац је живео у влахо-запланинским граничним 

странама а потом је добио пределе Хуњад од краља Жигмунда. Када 

говори о борбама са војводом Дракулом и освајању Влашке помиње да је 

његов грб у форми гаврана који у кљуну држи крст а на ноги носи златан 

прстен. Бранковић објашњава симболику грба Хуњадија. Јанкова мајка је 

са прстеном од злата, својим братом и малим Јанком пошла краљу 

Жигмунду да препозна дете. Када су застали крај неке реке да окупа дете 

из шуме је долетео гавран и уграбио прстен. Јанков ујак је успео стрелом 

да убије гаврана и поврати прстен. Прстен је своједобно краљ Жигмунд дао 

жени у влахозапланинској земљи као знамен за дете које ће се родити 

(Реџеп 1992:100-102). 

 

СРПСКО ПОРЕКЛО ЈАНКА ХУЊАДИЈА 

 

 Летопис манастира Савине код Херцег Новог, из XVII века, и 

усмена предања тврде да је Јанко Хуњади син српског деспота Стефана а 

тврде и српске народне епске песме.   

 Савињски летопис говори да је госпођа деспотица Јелена 

(Гатилузи) била бесплодна а деспот је на једном свом путу у Сибињ 

заноћио код Влаха Богута или Будимира и ту се загледао у његову кћер. 

Пошто је њеној то било мило дозволила је да се нађе са Деспотом. После 

љубавног сусрета Деспот је позвао девојку, пољубио и дао јој прстен 

говорећи: „Ти јеси друга жена моја Рута као и Јелена кћер Кантакузина Па- 
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леолога“. Рута је касније родила двоје деце. „Заче од Стефана“ и роди Јанка 

и Магдалену. 

Вук  Караџић  каже  у  Ријечнику  (Караџић 1852:699) и у Животу и 

обичајима народа србског (Караџић 1957:299-300): „Високи Стефан идући 

с војском из Московске у Србију дође у Будим на конак, и онђе Маџарска 

господа видећи га онако висока и лијепа зажеле имати од њега порода... 

Кад буде увече они му пошаљу лијепу дјевојку да ноћи с њиме. Кад се он 

стане изговарати, каже му се да је он то обрекао учинити; тако он дјевојку 

прими и преноћи с њоме, и сјутрадан ујутру на растанку даде јој прстен и 

рече јој: ако ли роди мушко да му нађене име Јанко, ако ли роди женско 

Јања, и пошто дијете одрасте да му да прстен. Одатле се он крене и отиде у 

Србију, а дјевојка послије девет мјесеци роди двоје и мушко и женско, и по 

његовој наредби нагјену мушкоме име Јанко а женскоме Јања. Пошто 

Јанко мало поодрасте и стане се с дјецом играти, где је се саке он одскаче... 

за то му стану дјеца завидјети и као подсмијевајући му се говорити да он 

нема оца него да је копиле... за то је послије ишао у Србију и био се с 

Турцима као тражећи своју очевину. Јања се уда и роди сина Секулу...“. 

Међутим, Вук није записао ни једну песму у којој се говори о деспоту 

Стефану као оцу Јанка Хуњадија. 

 Међутим, о деспоту Стефану као оцу Јанка Хуњадија говоре епске 

песме из Петрановићеве збирке: Високи Стефан и цар Бојадин и Високи 

Стефан и цар Бајазит и епска песма из Богишићеве збирке: Деспот 

Стјепан и Сибињка девојка, родитељи Сибињанин Јанка (Петрановић 

1867). 

 Сматра се да је деспот Стефан редиговао и превео мистично-

филозофску песму О будућим временима византијског цара Лава. У неким 

српским летописима дословце стоји да је у питању дело деспота Стефана. 

Српски текстови се по много чему разликују од познатих грчких текстова 

ове песме а то говори да је преводиоц унео доста аутобиографског и 

актуелне догађаје своје земље (Радојчић 1960:180-191). Текст је мистичан а 

доводи се у везу са страхом код Срба због предстојеће пропасти Света у 

време судњег 84-ог „опхожденија“ које се завршава 1491-1492. године. У О 

будућим временима се говори о нападу Турака, обнови државе и владању 

од 36 година (Деспот је према његовом Житију владао 35) и о рађању 

наследника: „Кажи нам име своје; како се зовеш. Он нам говораше: 'Убоги, 

најубогији Јован; некада бих пудар (виноградар); и дођох овде да чувам 

(владам); за 36 година само... Јаниче (вероватно од Јанко) мој детенце моје; 

куда идемо кажи ми. У мишију рупу. Да што створимо тамо? Да се 

сакријемо под поклоп (гроб).“ Према помињању временских термина 

поуздано је утврђено да је текст настао 1400-1407. године. У преписима 

рукописа насталих у XVII и XVIII веку на крају се налази дописан текст: 
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„Ваистину, брате све се ово изврши. О горе и тешко пада роду христо-

именитом, после доброг краља“. Добри краљ је, вероватно, Стефан Ла-

заревић. 

 

ИСТОРИЈА О ЈАНКУ ХУЊАДИЈУ 

 

 У савременој мађарској историји се о Јаношу Хуњадију износе да 

се у одбрани јужне Угарске од Турака, истакао северински бан Јован (Јанко 

– Јанош). А затим, укратко: „Хуњади потиче из ситне племићке породице 

влашког порекла, а за њега су једни говорили да је ванбрачни син краља 

Жигмунда, а други Стефана Лазаревића. Његова каријера је почела под 

краљем Албертом 1439. године, када је са својим братом задужен за 

одбрану града Северина. Зато је добио као хонор (феуд) знатна добра, 

између осталог дотадашње краљевско властелинство Суботицу, која је, 

осим истоименог трговишта, обухватала неколико села. Хуњади је 1442. 

године, код места Сентимре, у долини Мориша (Santimbru, Румунија) 

одбио упад Мезид-бега. Осокољени овим успехом, угарски великаши су, на 

подстицај Чезаринија, одлучили 1443. године да крену у крсташки рат 

против Османлија. Тај поход је назван зимским или дугим походом. 

Угарска војска је појачана пољским одредима, предвођена краљем 

Владиславом I и Хуњадијем, продрла у Србију. Њему су се придружили 

одреди српског деспота Ђурђа Бранковића, заинтересованог за ослобођење 

своје земље. Хришћанска војска је из Србије, преко Ниша и Пирота, 

прешла у Бугарску и, спаливши Софију, напредовала до планине 

Куновице... Даље од планине Куновице уједињена војска хришћана није 

могла да иде даље. Ђурађ Бранковић је стога предлагао да крсташи 

презиме у Србији, али су они почели да се повлаче за Мађарску. Владислав 

I се, почетком јануара 1444. године, преко Крушевца вратио кући и као 

победник ушао у Будим... Примирје, закључено у Једрену у јуну 1444. 

године, у августу исте године у Великом Варадину претворен је у мир. 

Мир је с угарске стране потврдио заклетвом Хуњади. Још пре тога, 

међутим, на угарском сабору у Сегедину, краљ Владислав, потпомогнут 

Чезаринијем, заклео се да се неће држати мира, ма ко га буде закључио у 

његово име... Припреме за наставак ратовања ишле су, међутим, споро. 

Хришћанска војска је била ослабљена изостанком Срба. Осим тоха, она 

није могла да прође истим путем јер јој је Ђурађ Бранковић забранио 

пролаз кроз Србију... Византијски цар Јован VIII je још раније дао Анхијал 

и Месемврију (Анхијал, Нисибр, Бугарска) Јовану Хуњадију у феуд... До 

одлучујуће битке између хришћана и Турака дошло је 11. нове,бра 1444. 

године код Варне, у Бугарској, у којој је хришћанска војска поражена, а 

њене вође, Ђулијан Чезарини и млади угарски краљ Владислав I, погинуле. 
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Од вођа хришћанске војске спасао се једино Јован Хуњади... Савет је 

извршну власт поверио седморици капетана, поделивши међу њима земљу. 

Капетани су били, поред осталих, и угарски великаши Никола Илочки и 

Јован Хуњади и чешки најамник Јан Гишкра... Пошто се угарски сталежи 

нису могли споразумети са Фридрихом (III Хабзбуршким), одлучи- 

 

ли су да до пунолетства Ладислава власт повере једном гувернеру. За гу-

вернера Угарске изабрали су 1446. године Јована Хуњадија... Хуњади је 

свој положај, и због учвршивања свог пољуљаног ауторитета, користио за 

организовање нове борбе против Турака, којима је хтео да се освети за 

пораз код Варне. Он је у јесен 1448. године повео велики поход против 

Турака. Ђурађ Бранковић ни овог пута није дозволио прелаз преко своје 

територије, али Хуњади се није обазирао на деспотове претње већ је, 

прешавши Дунав код Ковина, продро долином Мораве до Сталаћа, одале је 

преко (касније по њему назване) Јанкове клисуре, стигао на Косово поље, 

где је требало да се састане са четама Скендербега... настала изрека 'Касно 

Јанко на Косово стиже'. Ту се 18. октобра одиграла друга битка на Косову, 

која је у традицији спојена са првом – са Косовском битком из 1389. 

године. У овој бици угарска војска је претрпела тежак пораз. 

 Хуњади је заробљен, али је успео да побегне. Ђурађ Бранковић, у 

чијој је престоници Смедереву потражио уточиште, поново га је заробио. 

Деспот Ђурађ га је ослободио под условом да му врати поседе у Угарској 

којих се одрекао због Турака. Поред тога, он је хтео да своју унуку 

Јелисавету Цељску, уда за млађег Хуњадијевог сина Матију. Матија би 

остао као талац на Ђурђевом двору, а Хуњади се на то морао заклети. 

Пошто га је деспот, због заузимања мађарских великаша, пустио, папа 

Никола V га је ослободио изнуђене заклетве. Ђурђе Бранковић и Јован 

Хуњади су се измирили тек 1451. године... За време Хуњадијевог одсуства 

поново је постало актуелно питање избора владара... За новог старатеља 

дванаестогодишњег краља одређен је Урлих Цељски. Пошто је Ладислав 

враћен у Мађарску, гувернер је, према схватању Хуњадијевих супарника, 

био сувишан. Он је за накнаду добио велике поседе, именован наследним 

бистричким жупаном и капетаном (заповедником) угарске војске. После 

заузимања Цариграда и истека трогодишњег примирја, 1454. године султан 

Мехмед II напао је српску деспотовину. Знајући да је следећа мета 

Османлија Угарска, Хуњади му је похитао у помоћ и одбио њихов напад. У 

току те акције дошло је до сукоба између деспота Ђурђа Бранковића и 

заповедника Београда Михајла Силађија, који је том приликом ранио 

старог деспота у руку. Акција Хуњадија је, међутим, убрзала одлуку 

султана да крене против Београда, јужне капије Угарске... Одбраном града 

руководили су Хуњади и његов зет (шурак, пр. Ж. А) Михајло Силађи 
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(Свилојевић)... У једном тренутку, тешко рањен Мехмед II је био у 

животној опасности, али је успео да се спасе и повуче испод одбрањеног 

Београда. Одбрана Београда била је највећи успех Јована Хуњадија. Она је 

постала симбол победоносне борбе хришћана против Турака. То је, 

међутим, била и последња победа Хуњадија. После опсаде избила је 

епидемија куге. Она је покосила и победоносног вођу одбране Хуњадија... 

Стигавши под град, позвали су старијег Хуњадијевог сина Ладислава, који 

је после очеве смрти преузео заповедништво над тврђавом, да је преда 

краљу и Цељском, односно у војсци у њиховој пратњи. Ладислав Хуњади 

је то одбио, али је њих двојицу пустио да без војске уђу у тврђаву. Хуњади 

се тада споречкао са Урлихом Цељским и убио га. Краља Ладислава је 

пустио пошто му је писмено гарантовао да се неће осветити Хуњадију због 

убиства Урлиха Цељског. 

 Чим се ослободио заробљеништва, Ладислав V је поништио своја 

обећања као изнуђена. Он је позвао Ладислава Хуњадија на преговоре у 

Будим. Уздајући се у краљеву реч, или се осећајући доовољно моћним, 

Ладислав се, посредовањем свог несуђеног таста Ладислава Горјанског, 

појавио у Будиму. Ту је, међутим, ухваћен, осуђен на смрт и одмах 

погубљен. Његов брат Матија је затворен... Ладислав напустио је земљу и, 

водећи са собом Матију Хуњадија као заробљеника, отишао у Праг. Он је, 

спремајући се за свадбу са француском принцезом Катарином, изненада 

умро 23. новембра 1457... Странка Хуњадија је на свом масовном скупу, 

одржаном на Ракошком пољу 25. јанура 1458, истакла као свог кандидата 

младог Матију... На то је пристао и Горјански, под условом да и он даље 

остане палатин Угарске и да се изабрани краљ Матија ожени његовом 

ћерком Аном, вереницом Матијиног покојног брата Ладислава...“ (Ракаи и 

др 2002:150-159). 

 Данас је у науци утврђена генеалогија Хуњадија. Јанков – Јованов – 

Јаношев деда је извесни Сербан (!) – Шербан (?), сматра се Влах, отац Вајк 

– Владислав – Ладислав (+ после 1419.) а мајка Анко (Јелисавета 

Морсинаи?). Јанко – Јован је рођен 1406. године, а умро 11. августа 1456. 

Јанко – Јован Хуњади је био ожењен Јелисаветом – Ержебет (*1410. +10. 7. 

1483), сестром Михајла Силађија, и са њом је имао сина Владислава – 

Ладислава (*1433. +16. 3. 1457) и Матију (*23. 2. 1443. +6. 4. 1490), краља 

Угарске (1458-1490) (http://genealogy.euweb.cz/hung/hunyadi.html). 
 Посебан куриозум који завређује изузетну пажњу јесте податак да 

се млађи брат Јанка – Јована – Јаноша Хуњадија звао исто као и он. Његов 

брат Јанко – Јован је умро 1441. године. Имао је и брата Вајка, као и три 

сестре: Клару (удата за Понграц Денгелеђиа, који је погинуо у битци код 

Варне 1444.), Марију (удата за Манзилу Арђеш Басарабу) и н. н. сестру 

(удата за Петра II Молдавског) (http://genealogy.euweb.cz/hung/hunyadi. 

http://genealogy.euweb.cz/hung/hunyadi
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html). 
 Доиста, који разлози су били у питању да два брата Хуњади, који 

нису били близанци, а шта и да су били, добију иста имена!? Шта би могло 

бити у питању? 

 

ИСТОРИЈА О ПОТОМСТВУ КРАЉА И ЦАРА ЖИГМУНДА И 

ДЕСПОТА СТЕФАНА 

 

 Угарски краљ и римски цар Жигмунд Луксембуршки, син чешког 

краља Карла VI се родио 1368. године. Жигмунд је дошао у Будим 1379. 

године да научи угарски језик. По свему судећи Жигмунд се налазио у 

Будиму и 11. септембра 1382. године када је умро угарски краљ Лајош – 

Лудвиг I Анжу. Лудвиг I у првом браку са Маргаритом Луксембург (*1335. 

+1349) није имао деце. Када је она умрла од куге Лудвиг се оженио 

Јелисаветом, ћерком босанског бана Стјепана II Котроманића, 1353. 

године, са којом је био у трећем степену сродства и зато се морало тражити 

папино одобрење. Краљевски пар је на прво дете чекао седамнест година 

што се сматрало Божијом казном. Нису имали мушких потома већ три 

кћери: Катарину (*1370. +1378), Марију (*1371. +1396) и Јадвигу - Јелену 

(*1374. +1399). Једногодишња Марија је верена 1382. године за Жигмунда 

Луксембуршког. Десет дана после Лудвигове смрти, по очевој жељи, 

Марија је крунисана за краља. Део племства се окренуо против Марије 

затраживши да на престо дође једини живи мушки потомак династије 

Анжу Капет, напуљски краљ Карло III Драчки. Међутим, Жигмунд је 

заузео краљевску палату у Будиму и присилио своју вереницу на брак, 

1385. године, а одмах после свадбе је отишао у Чешку по помоћ. Следеће 

године се вратио у Угарску, а за краља је изабран и крунисан 31. марта 

1387. Марија је Жигмунду родила само кћер Јелисавету, 1409. године. Нова 

криза око наследника престола Угарске је била на видику. Марија је удата 

за Алберта V Хабзбуршког, 1421. године чиме је отворен пут за долазак 

ове немачке династије на престо Угарске, 1437. године (Ракаи и др 

2002:122-125). 

Деспот Стефан је рођен 1375. године а пунолетан је постао 1389-

1390. године. О женидби младог кнеза Стефана око 1390-1391. године у 

његовим житијама нема помена. У вези са овим постоји један неодређен, 

али вишезначан податак (Филозоф 1989:87-88): „Када је постао пунолетан, 

као покривачем заборава покрио је оно што је било, додајући великим 

стварима још веће, и ако би ко други постигао који део (од овога), 

мудровао би да је велик, будући подложан страсти људској. А овај не само 

да не (беше) подложан овоме... бежећи од оног чему се Бог противи... Не 

одступи ни од једног пута правог и царског.“ Али остаје питање шта и 
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зашто је то деспот, као и његов биограф, требао заогрнути покривачем 

заборава. Поставља се питање на шта се алудира када се каже да је деспот 

поставши пунолетан прекрио покривачем заборава све шта је до тада 

чинио због недовољне зрелости и подложан страсти људској. 

 Познато је да се деспот оженио убрзо по заврштеку битке код 

Ангоре, 1402. године, ћерком господара Митилене, Франческа II 

Гатилузија (Филозоф 1989:87-88). Млечанин Ђерардо Сагредо помиње 

деспота Стефана, већ 10. децембра 1403. године, као зета господара 

Митилене (Пурковић 1978:64). Договор за женидбу деспота Стефана са, 

сматра се девојком, Јеленом учињен је по савету царице Евгеније. 

Евгенијина сестра се у изворима помиње као Јелача а историчари је под 

претпоставком називају Јелена. Јелена сестра Евгенија - Ирина била је 

удата за византијског цара Јована VII Палеолога. Деспот и Јелена су се 

венчали 1405. године „на Расини“ (Стојановић 1929:198). То би значило да 

се деспот оженио када је имао 30 година, доста давно од стицања 

пунолетства, 1390. године. Јелена се касније уопште не помиње тако да се 

претпоставља да је умрла или да се развела и вратила родитељима. 

У Певељи манастиру Хиландару, издатој 1405. године деспот 

Стефан каже (Новаковић 1912:221): „Кога изабере Бог да царствује 

Српском земљом после нас, био брат или син или унук или било ко од рода 

нашег...“. У повељи коју је издао Дубровчанима у славном граду Борчу, на 

Ваведење Богородице, 2. 12. 1405. године, (Новаковић, исто), деспот 

Стефан даје права у своје име или „... кога од синова моих или од рода 

господства ми, или иног кога...“. На основу ових тврдњи да се закључити 

да је деспот Стефан имао више синова, или да је у питању његово схватање 

да ће имати синове којима оставља у аманет да поштују његове одлуке. 

 У повељи издатој манастиру Ватопеду, 2. јула 1417. године, деспот 

Стефан каже да је „недостоин входа брачног“ (Соловјев 1936:480). На 

основу овога се сматра да разлог ове вишезначне тврдње лежи у томе што 

је његов брак бездетан и то због његове „кривице“. У више млађих 

летописа се тврди да је био „без плодствиа“ (Стојановић 1927:200). 

Према Бранковићу произилази да је деспот узео ћерку неког, 

условно, цара Кантакузина, а то би могли бити једино Јован Кантакузин 

(1347-1354.) или његов син Матија (1354.). Међутим, ни једна од њихових 

кћери се у изворима не помиње као супруга деспота Стефана (Nicol 

1968:tabla II). На основу ових података се доста давно дошло до уверења да 

је супруга Стефана, „деспота Србије, сина Лазара 1419. у време Јована 

Палеолога“, била Евгенија, сестра Томе Кантакузена (Archives historiques 

1851:10). Овде се пре мисли на 1410. годину када је, после битке код 

Галате, Стефан био у Цариграду код Манојла II. Јован (VII) Палеолог је 

умро 1408. године. На основу другог тумачења она се звала Марија. Изгле- 
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да да је овде дошло до погрешног повезивања Евгеније са Томом Канта-

кузином чија је сестра Ирина била супруга српског деспота Ђурђа 

Бранковића (Nicol  1968: 176, 188, 210). Филозоф не говори о било каквој 

Стефановој женидби при посети Манојлу, 1410. године. Манојло и његова 

браћа и сестре су заиста били Кантакузени по мајци. Увођењем хипотезе да 

се 1410. године деспот оженио неком Кантакузином намеће претпоставику 

и да је та Манојлова нећака морала бити кћер Теодора I за кога нема 

података да је имао деце (Ферјанчић 1960:127), што не мора да значи да 

није. 

 Ови извори би се могли повезати са подацима нешто старијег, 

такође, недовољно поузданог Троношког летописа. Тврди се да је деспот 

Стефан био ожењен „ћерком бана горњобосанског Твртка“. Троношки 

летопис описује да је деспот Стефан излазио из града Сребрника у 

босанској Сребрници када му се коњ јако разбеснео и збацио га. Том 

приликом је деспот незгодно повређен тако да је остао безчедан. „Стефан 

облада всеми странами... жива у покоју, но без чад“ и „Стефан бја неимја 

плода и к старости доспјал“ (Шафарик 1853:95). Деспот Стефан је добио 

област босанске Сребрнице (Теочак и Осат) са градом Сребрником од 

угарског краља Жигмунда, 1413. године. Дакле, његов пад са коња код 

Сребрника, због кога је постао репродуктивно немоћан, догодио се после 

1413. а пре 1417. године. 

Као што је наведено, у својим повељама, издатим после женидбе са 

Јеленом Гатилузи, деспот Стефан помиње своје синове. Већ је поменут 

текст О будућим временима византијског цара Лава Мудрог, између 1400. и 

1408. године, у томе каже: „Јаниче мој, детенце моје, куда идемо, кажи 

ми...“ (Радојчић 1962:182,190). Овде деспот помиње име свог малог детета 

тепајући му тако да произилази да би му право име могло бити Јанко. Овај 

део оригинала на грчком не одговара преводу и Стефанов је додатак име 

детета (Mango 1960:67). 

 Дакле, прозилази да се деспот Стефан три пута женио али да није 

имао законитог наследника (Aндрејић ?:101). Иако се сматра да је у питању 

народно предање помиње се и да је Јанош Хуњади – Сибињанин Јанко 

ванбрачни син деспота Стефана (Реџеп 1965:207-208). 

 

ПОРЕКЛО „МИТОВА“ О РОЂЕЊУ СИБИЊАНИН ЈАНКА 

 

 Уочена су два различита мишљења о пореклу и настанку мотива 

рођења Сибињанин Јанка. Једно је Андре Гавриловића (Гавриловић 

1912:122-123) и Томе Маретића (Маретић 1966:211) који сматрају да је 

источњачког порекла и да потиче из Фирдусијеве Шахнаме која је до Срба 
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дошла или преко Византије или Турака. Друго је Веселина Чајкановић који 

сматра да је у питању прастари, типичан мотив из мита о рођењу јунака. 

 Чајкановић је у вези тумачења легенди о рођењу Јанка Хуњадија 

имао у виду митолошки мотив о рођењу дета из везе божанства и смртне 

жена као и обичаја гостопримства при чему се дете рађа из односа 

домаћице и кућног госта. Чајкановић сматра да Вукови записи и епске 

песме немају стварне везе са деспотом Стефаном већ су део мита о њему. 

Давање прстена као залог за будуће препозвавање и легитимисање детета 

за њега је мотив преузет из бајки попут приче Царевић и Арапин у којој цар 

при одласку даје свој девојци прстен који ће бити знак распознавања 

мушког детета које ће се родити. Чајкановић сматра да је личност деспота 

Стефана рано добила митско обележје старинског путујућчег божанства 

(Чајкановић 1927: 180). Ово Чајкановићево тумачење о митском и 

нетачном пореклу јанака Хуњадија од деспота Стефана се може применити 

и у вези Хуњадијевог порекла од угарског краља Жигмунда. 

 Јелка Ређеп је у вези тумачења порекла овог мита поново оживела 

схаватање о његовом источном пореклу, односно са старим персијским 

митом о прељуби владара који потиче из Фирдусијевог дела Шахнаме на 

који је упозорио и Вук Караџић. Староперсијски – ирански писац Фирдуси 

и његова Шахнаме је могла бити инспирација али како објаснити његов 

пут до Европе пре и у време средњег века. Ређеп сматра да „Није 

невероватно да је основно језгро овог мотива из персијске књижевности 

прилагођено условима наше заједнице у једном одређеном историјском 

моменту, па да је, тако, и допуњено специфичностима карактеристичним за 

наше прилике и околности. Ако пођемо од оваквог схватања, Волнерово 

мишљење је оправдано и вероватно... Међутим, нико није прецизно 

утврдио на који је начин мотив продро до нас. Уколико би се прихватила 

ова теза, може се претпоставити да је овај мотив продро усменим путем у 

област нашег језика, а да је одатле, из народног предања, ушао у Савински 

летопис“. Јелка Ређеп подржава и став Ђорђа Сп. Радојичића да је овај 

мотив у вези деспота Стефана и о рођењу Јанка Хуњадија настао „негде у 

Подунављу“ и да се одатле проширио по осталим српским крајевима: 

Босни, Херцеговини, Црној Гори и Приморју и „можда тек ту добило свој 

коначан облик“ пошто су на том широком простору забележене песме које 

о томе певају јер: „Ниједан једини текст није забележен у Подунављу“. 

Најзад, Ређеп је закључила: „У заједничком непријатељу и једног и другог 

народа у Подунављу, и Срба и Угара, у низу других разлога, одиста 

комплексних, налазили смо оправдање за то преплитање судбина двеју 

крупних историјских личности“ (Реџеп 1965:20,58,68). Одмах се мора 

приметити да Ј. Ређеп овде, рекли би смо, неоправдано мисли само на 

„мит“ о рођењу Сибињанин Јанка од деспота Стефана а не и на истоветно  
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предање о рођењу Јаноша Хуњадија од угарског краља Жигмунда. У 

сваком случају, сви наведени истраживачи се не баве историјским 

контекстом „источњачког порекла“. 

 Прича о Сухрабовом рођењу у Фирдусијевом делу се могу по-

редити са предањима Срба и Угара о рођењу Јанка Хуњадија. Фирдуси 

приповеда како је јунак Рустем после обеда у лову заспао и да су му 

Туранци украли коња Рашка. Треба одмах напоменути да Туранци живе 

североисточно од Иранаца и да су у питању Печењези, Кумани, Узи и 

Турци. Пратећи трагове коња Рустем чини јуначке подвиге: не боји се лава, 

тигра, дива, насрће на змаја и доспева у град Семенган. Ту буде најљубазни- 

 

је примљен. Указано му је гостопримство од стране семенганског краља и 

дато обећење да ће његов коњ Рашко бити пронађен. Приређена је богата 

вечера са добрим вином и песмом. Рустем се опио а онда је одведен у 

постељу пуну мошуса и ружине воде. У току ноћи су му у господску 

постељу увели девојку „месечева лица“. Девојка Техмин је била чаробна 

лепотица, јединица кћер семенганског краља „од славне лозе лава и 

пантера“. Техним не жели само Рустема већ да са њим има и „од срца 

порода“. Рустем пристаје да се њоме ожени на општу радост. За успомену 

на љубавни сусрет у ноћи Рустем даје Техмини један оник с руке „широм 

света познат“ са поруком да, ако роди кћер, драгим каменом украси њену 

косу, а ако роди сина да му под пазухом свеже тај знак његовог очинства. 

Рустем на свом коњу Рашку одлази пут Забулистана, остављајући девојку 

брижном и тужном. Техмин рађа Сухраба који је сјајан као месец, са три 

године носи оружје и постаје „јунак лављег срца“. Када је одрастао Техмин 

му прича о оцу Рустему и он креће пут Ирана са писмом и даром од оца. 

Сухраб успева да Рустема постави на престо а његова мајка постане 

краљица Ирана (Фирдуси 1928:57-58; 75-76). 

 Иранско предање је очигледно повезано и са туранским народима 

предње Азије. Имајући у виду дуге сеобе старотуранских народа у источну 

и југоисточну Европу и њихову доместификацију и асимилацију може се 

претпоставити да су они пренели своја и иранска стара предања на Балкан.  

 

КУМАНСКО ПОРЕКЛО ВЛАХА БОГУТА И ЊЕГОВИХ СИНОВА 

 

Упади у Европу турских паганских народа предње Азије: Печенега, 

Уза и Кумана, који никада нису дошли у додир са  исламом, отпочео је 

преко Украјине и Молдавије, почетком X века. Њихов стари завичај се 

налазио око Азовског и Каспијског мора. Обожавали су паганске идоле, 

кипове богова ратника – „бабе“, који су називани кумири а њихови 

храмови кумирница. Посебитост Кумана се огледала и у њиховом изгледу 
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и фризури. Имали су дугу косу коју су сплетали у кике – перчине. 

Печенези се први пут појављују на Балкану већ крајем IX века а на позив 

бугарског цара Симеона учествују у нападу на Византију, 917. године, а 

потом у нападу руског кнеза Свјатослава и бугарског цара Бориса II, 943. 

године.  Печењези – Половци први пут нападају Русију кнеза Свјатослава, 

а на позив Византије, 968. године. Први упад Печенега у „западне бугарске 

земље“ извршен је 1026-1027. године. После 1043. године, упади великог 

броја Печенега у византијске теме Перистрион и Бугарска и њихово 

насељавање довело је до правог демографског удара. Византијски цареви 

су многе христијанизоване Кумане ратнике са породицама преселили у 

Малу Азију одакле су упућивани у борбе против Турака Селџука, 

муслимана. Угарски краљ Ладислав I је успео да порази Кумане и 

Печенеге, 1068. године. Упади Печенега и Кумана у Тракију, 1078-1087. 

године, означени су као „куманска поплава“, а Византија је успела да 

порази Печенеге, 1091. године, пошто су Кумани стали на њену страну. 

Средином XII века Кумани су населили велике просторе северно од Дунава 

у Молдавији, Влашкој низији, Трансилванији и Угарској. Од краја XII века 

кумански коњаници су укључени у великом броју у трупе Угарске, 

Бугарске и Византије. У Србији и Босни се појављују у првој половини XIII 

века. Последњи велики продор Кумана у Угарску, Бугарску и Србију 

догодио се 1239. године под вођством хана Кутена после напада татарске 

„Златне хорде“. Кумани су доспели преко Византије све до Египта, 1250. 

године, где су успоставили своју владарску династију која је трајала све до 

почетка XVI века. Христијанизација Печенега и Кумана је отпочела у 

Византији (укључујући и теме Перистрион, Бугарска и Србија) још у XI 

веку. Прва покрштавања Кумана у Угарској учињена су тек 1330. године. 

Христијанизација је убрзала процес асимилације на свим просторима где 

су живели. Тек од средине XV века куманске војске се више не појављују 

као такве, али се Кумани у изворима помињу у Угарској све до средине 

XVII века, а у Бугарској су се све до данас одржале етничке куманске групе 

од којих су се неке исламизирале у време поламиленијумске власти 

турског Отоманског царства. Велики утицај Кумани су имали у Угарској у 

време краља Стефана V, који је био ожењен Јелисаветом Куманком, и 

његовог сина Ладислава IV Куманца (1272-1291.), а поготову у Бугарској 

када су чланови куманске династије Тертероба, Георгије I, Теодор 

Светослав и Георгије II Тертер, доспели на царски трон (1280-1321.). 

Турански хришћани - Кумани су оставили трагове у антрополошком типу 

балканских народа као и многобројен трагове у топономастици на 

просторима данашње Мађарске, Румуније, Босне и Херцеговине, Србије, 

Бугарске и Македоније. На српским просторима већи број цркава је имао и 

име Куманица а које су се одржале све до данас. У том смислу је најка- 
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рактеристичнија црква Куманица – Св. Никола у Рамаћи - чији ктитори су 

насликани са типичном куманском фризуром – перчином и специфичним 

брковима и брадом. Сасвим је извесно да су бројна, давно напуштена 

гробља у Србији, тзв. мађарска, чији су надгробници оријентисани према 

православним обичајима, заправо, куманска (Андрејић 2009:128-139). 

Највећи део равница Влашке и Олтеније, још од 972. године, био је 

насељен великим масама Печењега а потом и Кумана тако да се та област 

кроз три века називала Велика Куманија (Поп, Болован 2005:140-142). 

Спомен на Кумане у Румунији постоји и данас у имену села Коман код 

Русе (Елезовић 1950:183), топонима Комана код Бузауа и Телеормана, 

Команца у Олтенији, Арђешу и Вилцеи, топоними Cimpia Comancei, Valea 

Comanceni,  Comanii  Vechi и  Comanita у  Олтенији,  Коман(ул) код Бакауа,  

 

Команеанца код Прахова, Comaneanul у Телеорману, Comaneasa код Доља, 

Браиле и Бузау и Кумански брод на Дунаву код Калафата, односно наспрам 

Видина (Овај прелаз се под именом „Кумански брод“ помиње први пут 

1385. године). Равница области Илфов се зове по Кончаку, куманском вођи 

који је овде доспео 1241. године. Познат је и топоним Колчаков друм 

(Diaconu 1978: 26). (И многи други топоними и хидроними опомињу на 

Кумане, Печенеге и Узе:  Pecineaga код Браиле и истоимено село у Тулцеи; 

села Караиман, Мирза и Киугир код Жиуа; Cetatea lui Coman (први помен 

1625.), Гиорок и Гирманул, Молдруц, град Каракал, села Батиу и Кипчаг, 

Каракал код Питештија, Туриа, Балаки, Которга, Терлуи, Талаба, Бараган... 

(Diaconu 1978: 27-28).Многе речи у румунском језику су куманског 

порекла, поготову оне које су везане за сточарство а пре свих „чобан - 

чобанин“ које се одомаћило и у српском језику (Поп, Болован 2005:142). 

О постојању старог усменог народног стваралаштва код свих 

туранских народа  постоје врло јасни трагови и у изворима. Познате су 

епске и друге песме Киргиза са више од милион стихова - Манас. Верзије 

ових песама постоје и код других турских народа (Vasary 2005: 49).  
Речник турског језика у Багдаду је записао на арапском Караканид Махмуд 

ал Кашгари, 1083. године, при чему је сакупио и многе фрагменте њихових 

народних песама. Средњовековни кумански речник Codex comanicus, 

настао је у Угарској, 1294-1295. године, а поред старог латинско-персијско-

куманског глосара садржи и неке текстове из куманске народне 

књижевности богате подацима о старој паганској религији (Ru 2002: 27). 

Имајући у виду све описане процесе стапања Печењега и Кумана, 

који су се одвијали у средњем веку и на српском простору, као и постојање 

њихове живе епике, можемо учинити покушај идентификације прежитака и 

остатака сегмената и њихове епске традиције у оквиру српске (тако и 

угарске) усмене народне књижевности.  
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Међу најстаријим српским јуначким и лирским народним песмама 

које је Вук Караџић забележио у Срему од слепе Степаније, која је била 

пореклом из Јадра, истиче се посебно интересантним садржајем песма 

Свеци благо дијеле у којој се помиње земља Индија: „... кад ја идем из 

земље Инђије, / из Инђије из земље проклете? / У Инђији тешко безакоње.“ 

Према томе, далеки српски претци су живели у Индији одакле су дошли у 

Европу и на Балкан, закључио је М. Милојевић (Миливојевић 1872:50), 

који се и сам бавио записивањем усменог народног стваралаштва. Њему се 

придружио Илија Живанчевић, а у новије време Олга Луковић Пјановић, 

(Луковић-Пјановић 1994:245-247). Јован Деретић и А. Арсеновић 

(Арсеновић 2008:39) са тврдњом да су Срби дуго година живели у Индији 

и да њихов језик и стара митологија имају директне везе са санскритом и 

Ведама те да је то доказ о Индији као постојбини Индоевропљана који су 

се, шта-више, у тој великој давнини звали Срби. 

На основу песама о Инђији – Индији код М. С. Милојевића 

закључује Олга Луковић-Пјановић да су ове песме стваране већ на путу из 

Индије у којој су дуго живели, „идући према новим крајевима света“ 

(Луковић-Пјановић 1994:245-247). При томе подразумева да је то некакав 

пут Срба из Индије. У покушају да истражи могуће везе Срба са Индијом, 

Реља Новаковић је користио старе географске карте Авганистана, Хималаја 

и Индије на којима је уочио „србофоне“ топониме и хидрониме (Новаковић 

1996: 49-51, 129-132, 136, 150-152). Нодило је имао мишљење да је Индија 

залутало и несхваћено митско име из народне маште (Nodilo 1981: 27, 385-

402). Ћоровић (Ћоровић, Силуан и 1929:13-103) je сматраo да је Индија у 

српске песме доспела из средњовековног романа о Александру Великом. 

Матић (Матић 1954:192-193) сматра да је то у вези са именом сремског 

села Инђија, а Лома (Лома 2002:57) да иза Инђије стоји земља Виндија, 

земља Венда у граничном појасу Германа и Словена, одакле су се доселили 

Срби. Није ли Индија само плод накнадног преосмишљавања, питао се 

Лома и претпоставио да је у питању Виндија, земља Венеда где су живели 

пагански преци балканских Срба пре досељавања и примања хришћанства. 

 Давно је уочено да су у нашој средњевековној књижевности 

индијски мотиви врло чести. Светозар Радојчић сматра да су главне 

информације Срба о Индији добијане из Хришћанске топографије Козме 

Индикоплова, Приче о индијском царству и романа о Алексансдру 

Македонском. При томе врши поређење са мотивима у српској епици и 

закључује: „Најисцрпнија слика те замишљене Индије – у нашој 

средњовековној књижевности – налази се у роману о Александру 

Великом... О ратничким способностима становника Индије наши су се 

стари обавештавали и из одломака о Тројанском рату у Хроници 

Константина Манасеса... По том тексту Индијци 'црног лика' учествују у  
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бици за Троју, под командом цара Тавтанта (Тантана)... Двобој између 

Александра Великог и индијског цара Пора... скоро дословно понавља у 

познатој песми о Краљевићу Марку и Муси Кесеџији... наши певачи 

народних песама... се служе песничком слободом да неморал покорене раје 

из Србије преместе у Индију, у земљу проклету“. О Индији се говори и у 

апокрифном Житију Св. Томе а живот овог апостола се од стране 

Теодосија упоређује са животом Св. Саве на Светој Гори. Стара српска 

књижевност зна и за делове Панчатантре и Будин живот у облику 

Живота Св. Варлаама и Јоасафа који никада нису ни постојали: 

„Захваљујући обичном плагијату, Буда је ушао у хришћански календар код 

православних као свети Јоасаф“. Будин живот је постао узором 

исихастима, крајем XIV века. Радојчић закључује и да је „наивно сликани 

лик цара Пора, инспирисан Александридом, у манастиру Темској, прешао 

је са фреске у садржину народних прича“. Радојчић тврди даље да су 

индијски мотиви у нашој средњовековној књижевности „плодне заблуде“  

које су послужиле као извор „необичних инспирација“. „Та столећима 

кристалисана заблуда улепшавана је и претеривана у царству уметности 

као стална хипербола... наши су је описали ипак на свој начин, као рај 

пастира. Тако је Индија наше старе књижевности и уметности добила свој 

оригинални природни завршетак, Индију наших народних песама“ () 

Имајући у виду низ, готово, наивних претпоставки („да неморал покорене 

раје из Србије преместе у Индију“ (Radojčić 1955:13-14).  

 Имајући у виду да су се Хазари, Халисије, Печењези, Кумани и Узи 

досељавали у великим масама у Европу, односно у Панонију и на Балкан 

од IX до XIV века, да је процес њихове асимилације текао дуже време 

може се слободно рећи да је традиција о Индији и реци Чуи у српској 

усменој књижевности плод адоптације у процесу христијанизације и 

асимилације тада свежег печењешко-куманског сећања на њихову 

прадомовину. Ова традиција је постала заједничка баштина српске народне 

„књижевности“. Погрешна научна „детекција“ порекла ове традиције 

довела је кроз дуже време до низа нетачних антиципација и закључака о 

пореклу Срба (и Словена) из Индије (Андрејић 2014:428-429). 
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Živojin R. Andrejić 

SUMMARY 

 

Hunjadi Janka - Jovana – Janos`s grandfather is a certain Serban (!) - 

Sherban (?), he is considered a Vlah, father Vajk - Vladislav - Ladislav (+ after 

1419) and mother Anko (Elizabeth Morsinai?). Janko - Jovan was born in 1406 

and died on 11 August 1456. Janko - Jovan Hunyadi was married to Jelisaveta - 

Erzebet (* 1410th +10. 7, 1483), sister of Mihailo Siladyi, and with her had a 

son Vladislav - Ladislav (* 1433rd +16. 3. 1457) and Matija (* 23. 2. 1443 +6. 

4. 1490), king of Hungary (1458-1490).  

The younger brother Janka - Jovana - Janos Hunyadi was called the 

same as him. His brother Janko - Jovan died in 1441. He had a brother Vajka, 

and three sisters: Clara (married to Pongrac Dengeledia, who was killed in the 

Battle of Varna in 1444.), Mary (married to Manzil Arges Basarab) and an 

unknown sister (married to Peter II Moldavic). 

According to medieval chronicles Hungarian Janos Hunyadi was the 

illegitimate son of King Sigismund, and beautiful noble from generation 

Morzineja. In contrast, Serbian yearbooks, folk epic poems and oral traditions 

claim that Jovan Hunyadi was the illegitimate son of Serbian Despot Stefan with 

her daughter of the Vlah Bogut - Budimir. It is believed that these Hungarian 

and mythical traditions are ahistorical, and are based on the myth that has 

oriental origins and is based on the Iranian story of Suhrabov`s birth in 

Ferdowsi`s epic Shahnameh. 

The fatherland of Kumanis - the latter Vlah`s in Great Kumania - the 

latter of Wallachia in todays Romania located in the eastern neighborhood of 

Iran and the other side in the western neighborhood of Hinduja. Thus the origin 

of the myth clearly proven to be Persian in the Danube region, which emanates 

in all the myths about the birth of sons of Vlah-Serban Boguta. Before us 

appears hidden Kumanian-Vlah origin of Janko Hunyadi and the Hungarian 

King Matija Corvinus. The appearance of the two brothers of the same name: 

Janko, is puzzling and may be referred to as an proof that they are truly sons of 

one mother and two fathers: the Hungarian King Zygmunt and Serbian Despot 

Stefan Lazarevic. The reason Serbian and Hungarian appropriation of Janko 

Hunyadi can undoubtedly be found in the creation of claims and rights of Janko 

Hunyadi and his son Matthias on the throne of Hungary but also Serbia. 


