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Nike Zupaniča. Samouprava, Beograd, 
br. 274, od 1. dec. 1926. — Paul V. 
Breznik: Dr. Nico Zupanič Revue des 
Balkans IX./IV. 1927. p. 144/45. 

Dr. S. Vurnik. 

Desetletnica smrti Milana Mitića. 
V toku svetovne vojne je sklenil svoje 
mlado življenje mož, ki je obetal po« 
stati med Srbi odličen predstavitelj 
prazgodovinske in klasične arheologije. 
To je bil Milan Mitič ali jeromonah 
Donat Mitič, kakor se je imenoval po« 
tem, ko je oblekel črno meniško haljo. 
Reven od doma, moral je že zgodaj 

piti iz čaše bridkega spoznanja o živ« 
ljenju. Življenje ga je razočaralo, toda 
on je ostal idealist, močan in vzvišen 
v svojih nazorih in pogledih na svet. 
Razen z arheologijo se je bavil tudi 
s cerkvenim govorništvom in puhlici« 
stiko in je, prežet za jugoslovansko 
idejo, začetkom vojne v Nišu več« 
krat o Slovencih pisal članke v ta« 
mošnje politične liste. Krasen je nje« 
gov članek »Jedan presto koji čeka«, 
ki obravnava v kratkem usodo Sloven« 
cev v zgodovini in pomen gosposvet« 
skega polja na Koroškem. Članek je 
izšel, če se ne motim, jeseni leta 1914. 
v Nišu, v listu »Novosti«, katere je 
urejeval pokojni Savčič, bivši urednik 
»Pravde«. 

Milan Mitič je bil rojen v Beogra« 
du 1. marca 1886 in je umrl istotam 
26. maja 1916. Osnovno šolo in šest 
razredov gimnazije je dovršil v Sabcu, 
maturo pa je položil v Beogradu leta 
1905. Na filozofski fakulteti beogrij« 
skega vseučilišča je poslušal klasično 
filologijo in arheologijo pri profesorju 
M. M. Vašiču. Po dokončanih študijah 
je bil leta 1909. imenovan za asistenta 
v beograjskem Zgodovinsko«umetni« 
škem muzeju. Za balkanske vojne, po 
Kumanovski bitki, je bil v jeseni leta 
1912. dodeljen avtorju teh vrst in je 
potoval z njim v politični misiji na 
Dunaj. Ko se je začetkom leta 1913. 
vrnil v Srbijo, je bil Mitič imenovan 
za suplenta na gimnaziji in učiteljišču 
v Aleksincu. Toda že junija istega leta 
se je vrnil v Beograd in se tam za ne« 
kaj časa posvetil studiju prazgodovin« 
ske arheologije in publicistiki. V aprilu 
leta 1914. pa je Mitič vstopil kot re« 
dovnik v samostan Rakovico pri Beo« 
gradu in je bil še novembra istega leta 
posvečen za jeromonaha v Nišu. Ko so 
Avstrijci zasedH Srbijo, so Mitića vjeli 
v samostanu Kaliniču. Da bi izdal neke 
tajnosti, posebno glede umika srbske 



vojske, so ga tepli in mučili z lakoto. 
Ker pa ni hotel ničesar izdati, so ga 
avstrijski vojaki odvedli v Zemun. Ker 
je vsled stradanja in naporov zbolel za 
jetiko, so ga vojaške oblasti puščale 
tudi domov k staršem v Beograd, toda 
vedno le za osem dni. Doma ga je vest, 
da mu je najmlajši brat Bogoljubov 
padel v vojni in da je bil srednji brat 
MUoš deportiran na Madžarsko, zelo 

Milan Mitić. 

potrla. Izdihnil je svojo blago, toda izs 
mučeno dušo v naročju svoje matere. 

Vse do danes Mitič ni dobil pri» 
mernega nekrologa in življenjepisa. Že 
v zgodnji mladosti je pokazal velik 
dar za arheologijo in za umetniško оЫ 
čutevanje in razumevanje. Napisal je, 
s pravim podpisom, ali pod pseudonis 
mom (posebno M. Ravničar) celo vrsto 
religioznih, političnih in estetskih člaiu 
kov, razprav in kritik. 

Njegova glavna dela so: 
Преисторијски златан накит из Вели-

ке Врбиде. („Старинар', N.P.11.) Beligrad 
1907.— Аскоси из Винче. („Старинар", N. 
Р. 111 ) Beligrad 1908.— O једној десето-
годишн>иии. Beligrad 1911.— ирквени 
Музеј. („Пијемонт", 24'V111.1911.) Св. 
Tiopî e Кратовски. (.Пијемонт", 15. П. 
1915.)— Христос y уметности. (Гласник 
Православне иркве, 1914.)— Видовданске 
мисти. (Гласник Православне иркве, 15. 
VI. 1914. Beligrad.) 

N. Zupanič. 

Petindvajsetletnica smrti V. Tos 
maschka. Naši geografi in etnologi, 
ki so ob prelomu stoletja študirali na 
dunajski univerzi, se še gotovo spo* 
minjajo ljubeznivega in dobrega pro« 
fesorja Viljema Tomaschka, ki je 
napisal znamenita paleoetnološka dela, 
a je bil tedaj še malo razumevan in 
dosti malo priznan. Ker se je bavil 
tudi s staro etnologijo južnih Slova« 
nov in Rusov, naj mu bodo te vrstice 
posvečene v spomin. 

Zgodovinski geograf in etnolog 
Viljem Tomaschek je bil rojen v Olo« 
mucu na Moravskem 26. maja 1841 in 
je umrl na Dunaju 9. septembra 1901. 
Osnovno šolo je obiskoval v Iglavi, 
a po očetovi smrti se je preselil k 
bratom na Dunaj, kjer je bil sprejet 
kot eksternist na Terezijansko Akade« 
mijo in kjer je profesor Ptaschnik v 
njem prebudil zanimanje za geogra« 
fijo, zgodovino in kartografijo. Gimna« 
zijsko maturo je položil na Škotski 
gimnaziji na Dunaju in leta 1860. se 
je vpisal istotam na univerzo kot slu« 
šatelj klasične filologije; zraven tega 
je proučeval lingvistiko pri Frid. Mul« 
ler«ju in Fr. Miklošiču kakor tudi geo« 
grafijo pri prof. Simony«u. Po konča« 
nih študijah je bil 1864 nastavljen na 
Akademski gimnaziji kot »Probekan« 
didat« in še istega leta je dobil na 


