
БЕЛЕШКЕ .ГРОБ Ц АРА Д УШ АН А.према тексту повеље, Ko jy  je краљ Душан 19. M a ja  1343. год. даровао старцз Григорију за цркву Св. Петра у Кориши, Душан je већ тада изабрао себи (за 
гробницу манастир Светих Арханђела Михаила и Гаврила код Призрена, у  тексту ce, наиме, каже: како je краљ 'у то време дошао у призрен, да обнови и сазида себи задужбину (црьквь монастирь кралевства ми), посвекену Светим Арханђелима, где je наумио .мѣсто себѣ ПОКСИІЦНО сьтворгіти, ьакоже соу прародители« мои, све-. І О ؟-04  ши ٠ кралне (А. г . Соловјев, Одабрани споменици српског права, Београд 1926, стр. 126)." према старијим родословима нашим цар Душан je ту заиста и са- хратен. у  нима се, наиме, каже: како je Душан саградио велики храм архистрати- зима Михаилу и Гаврилу у граду Призрену ,,идѣже по скончании свокмь пренесени бьтпе мошти Н Г О  (Гласник Срп. Учен. друштва 53, 12 -8)." Тако je забележено и у латинском преводу Бранковићева летописа: .....Stephanus czar....; et constituit aedi- ficare Ecclesiam magnam ss. Archangelorum Michaelis et Gahrielis, prope arcem Prisren, ad fluvium Bistriaa. Et hic ejus sepulcrum fuit (Arkiv za povjestnicu jugioslovensku 
111,13-14).У тачност приведених навода немамо основа да сумшамо и гроб цара Душант ваља тражити под развалинама његове велике задужбине Светих Арханђела М и  хайла и Гаврила на левој обали Бистрице, 3 - 4  км. неточно од Призрена.друго je питање, да ли he се у гробу Душановом наки штогод од остатака тела шеговог? Зедна белешка патријарха Пајсија Јашевда (1614—1647), у шеговој биографији цара уроша V., даје нам основа да посумшамо у ту могукност. Патри- j a p x ,  н а и м е , пошто je поменуо успехе Душанове и означио шегова освајања, нагла- шује: да je Бог цара Душана прославио како за.живота тако и после смрти, о чему сведоче и украшене мошти шегове, од К0ЈИХ се неки део главе налази у Призрену, 
два-три дела у Грачаници, а остало сам Бог зна где je ( - 'Гаковоу крепость иодасть ему Господь и прослави его вь животѣ и по-'смры-иоу٠١раш(н٠іемь моти его повѣдоують, иже вь Призрени главы нека честь., и оу грачаници две три чести, а ино единь Господь вѣсть. А те и некаа слышахомь о ньемь, нь маог'і'и соудбы Бож'і.е подаеіь комоуждо по прошенію, еже ТБ вьсего ердца любѣтих ею .. -  Гласник Срп. Учен. друштва XXII, 21Ö).Из те патријархове белешке види се, да су мошти Душанове,. по CBoj прилици. век у скоро после пропасти његова манастира Светих Арханђела, раскидане и раз- несене на све стране. — врло je вероватно, да им je тада приписивана чудотворна мок; и народ, а нарочито потомци старе властеле, у доба оних тешких невоља после пада под турску власт, отимали су се можда, као о амајлије, о делове КОСТИЈЗ вели- кога цара؛ jep су у спеси гьегови, у перспективи из Kpaja XV. и TOKOM XVI. века, не- - изгледали им ненадмашиви, па су и моштима шеговим приписивали ма-гичку мок.Слично се дешавало и са другим моштима у доба робовагьа Турцима.— Тако je на пр. Хиљфердинг, око половине X IX . века, забележио једну занимљиву тра- дицију из Новог Пазара о моштима краља драгутина. По.тој традицији тело краља драгутина лежало je у шеговој гробници.у Ђурђевим Ступониліа код Новог Пазара, 'у цркви десно од западних врата, и дуго пошто je т а ј .манастир оцустео. Најзад,
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једна новопазарска српска породица, по имену Знобићи, приграбила je драгути. нове мошти, раскомадала их и распродала на разне стране. А народ je уверовао Хиљфердинга, кад je посетио Ђурђеве Ступове, да je доцније Знобиће зато дело постигла тешка Божја казна: jep су пропали, не само, сви они К0 ЈИ  су уграбили и распродали мошти краљеве, него je и сав шихов велики род Знобића, уништен раз- ним тешким болестима и нарочито лудилом(А. Гильфердингъ, Собраніе сочиненій 111,97.)
Рад. Μι Грујић.КРАТОВСКИ КНЕЗ НИКОЛА Б 0 ЈИ Ч И Ћ  О РАЦ  КРАРОВСКОГ М ИРРОП ОЛ И РА М ИХАИЛАПишући на другоме месту! о KpaTOBCKOfci митрополиту Михаилу, или, како се он сам потпис-ивао: „Милошћу Божјом, митрополит коласијски3, -кратовски штипски и радомирски," „митрополит башски, Koja се (Баша) зове Коласија, -кра- товски и штипски,” „митрополит коласијски и кратовски Српске Земље,” „Михаило митрополит, поклоник Божјега І'роба, Светога Дерусалима, од Српске Земле, града Кратова” — ja сам рекао да наши „још непрестано оскудни историјски споменици не допуштају, на жалост, да се о заслужним личностима наше мрачне прошлости за време робоваша Рурдима, іМоже писати онако'како би човек желео, са много де'га.7ьа и са пуно ре٠тьефа, и ако многе од ших, већ и по оскудним податци-ма наговештавају да би за ших треба.10 пуно лепих речи,” да je једна од таквих личности и митрополит Михаило „од Српске Земље, града Кратова”, о коме, на жалост, детаљне грађе нема, „те ће، мо се задоволити само тиме да га, макар су- ÄiapHo и најсувље прика^емо.” Данас сам у сташу да изнесе '̂і о. шеліу још 'један детаљ. Наиме, ja држим да- могу нешто pehii о шеговом оду.М'итрополит Михаило рођен je у Кратову, по C B o j прилици крајем X VI или почетком X V II века. Умро je по једном податку 1666 или нешто пре^грга, а по другом 1669 године. о  своме пореклу вели ΟΗ- сам да су му родитель؛* и пра-ро- дитељи били „Српске Землэе града Кратова кнезови” да му je и отац био кнез у Кратову, да се звао Никола и да je „видећи турску нечастиву власт оставио кнезоваше и ступио у с.вештенички чин,” а шега предао српском патријарху Haj- сију „на чуваше од нечасних Рурака” 3. Ближих података о шегово، і пореклу нема. Мени се пак чини да се из једнога записа може утврдити презиліе и родо- .?вубиви рад шеговог оца. ؛؛.На једној оловној плочи на крову манастира Леснова СТ0 ЈИ  записано да je манастир „препокрио кнез кратовски Никола Бојичић (Боичикь)“ 1581 године^ Ja  мислим да овај Никола Бојичи1؛ није НИКО други до отац митрополита Михаила. /Да тако мислим дају ми повода ови разлози:прво, Михаилов се отац звао Никола и био je кнез у краю ву. Po je исто био, као што се из записа на плочи крова Лесновског манастира види, и Ни- кола БојичићЈдруго, година 1581 кад je Никола Бојичић покривао Лесново потпуно одго- вара времену живота оца Михайлова ؛ ء  -Tpefce, митрополит Михаило био je васпитан у добрим старим српским традицијама. Њих je ΟΗ- могао примити од оца који се труди чак и око препокри- ваша једне старе српске задужбине؛ најзад,четврто, велико заузимаше митрополита Михаила код руског цара за мана- стир Лесново5 само- je наставак пубави Kojy je и шегов отац гајин према OBoj старој српској светиши.

1■ Браство, кш. X IX , стр. 168—178.
2 Коласија je данашши Ћустендил (Ил. Руварац, Рласник Српског Ученог 

Друштва, кш. 47, стр. 196—197).3 Глас С. к. Академије, кш. 58, стр. 288-284.4 љ . C o ja H O B H k , Стари српски записи и иатписи, б р . 6406.
٠٥ Споменик 38, стр. 64.
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