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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.
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