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1. Стефан Немања

1. Када и где је рођен Стефан Немања?

Између 1109-13. године у Рибници (данас Подгорица).

2. Како су се звали родитељи Стефана Немање?

Отац Завида, име мајке непознато.

3. По чему је познат Стефан Немања?

Родоначелник династије Немањић, утемељитељ српске средњевековне државе.

4. Које је области прво добио на управу Стефан Немања?

Област између Раса (данас Нови Пазар) и Ниша.

5. Зашто је значајна 1168. година у животу Стефана Немање?

Преузео је великожупански престо у Расу.

6. Која је била прва владарска задужбина коју је Стефан Немања изградио?

Манастир Светог Ђорђа (данас Ђурђеви ступови)

7. Која је друга значајна владарска задужбина Стефана Немање, када је грађена и за коју
намену?

Манастир Студеница, са Црквом посвећеном Богородици, градња је трајала од 1186. до
1196. године, а Стефан Немања је градио као гробну цркву владара.

8. Која је била званична титула Стефана Немање?

Велики жупан свих српских и поморских земаља
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9. Када се Стефан Немања повукао с власти, замонашио и које је његово монашко име?

Са власти се повукао и замонашио 1196. године, а његово монашко име је било Симеон.

10. Ко су били синови Стефана Немање?

Вукан, Стефан и Растко (Свети Сава).

11. Коју светињу на Светој Гори подижу Симеон и Сава?

Хиландар

12. Где умире Симеон?

У Хиландару

13. 1206/7 Сава преноси мошти свога оца у цркву коју је Симеон за живота наменио да у
њој буде сахрањен. Који је то манастир?

Студеница

14. Коме је Стефан Немања посветио Студеницу?

Богородици Добротворки

15. Над гробом Светог Симеона, Сава је измирио која два брата?

Стефана и Вукана

16. Оснивач династије Немањића је:

Стефан Немања

17. Како се звала супруга Стефана Немање?

Ана

18. Која имена добијају Стефан и Ана након монашења?

Симеон и Анастасија

19. Коме су посвећене две старије Немањине задужбине у Топлици?

Пресветој Богородици и Светом Николи
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20. Коју цркву Немања подиже 1171. године?

Ђурђеви Ступови

21. Како се звао Немањин брат коме је посвећено јеванђеље из XII века, а које се сматра
најстаријим српским рукописом?

Мирослав

22. Током III крсташког похода, у ком граду је Немања дочекао Фридриха I Барбаросу?

У Нишу.

23. Које године је Стефан Немања дочекао у Нишу цара Светог римског царства?

1189.
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2. Стефан Првовенчани

1. Када је рођен Стефан Немањић?

У Другој половини 12. века.

2. Како су се звали родитељи Стефана Немањића?

Стефан Немања и Ана.

3. Када је Стефан Немањић ступио на великожупански престо?

Године 1196. након добровољног повлачења његовог оца Стефана Немање.

4. Зашто је Стефан Немањић у историји познат као Стефан Првовенчани?

Зато што је у српској владалачкој лози Немањића био први крунисани краљ.

5. По чему је позната владавина Стефана Немањића?

Успоставио је своју владавину са ознаком ‘самодржац’, што је означавало независност у
односу на друге владаре.

6. Које је најтрајније дело епохе Стефана Немањића? Ко му је у том делу помагао?

Оснивање Српске архиепископије, 1219. године. Помагао му је рођени брат Растко, тј.
Архимандрит Сава.

7. Која су значајна књижевна дела Стефана Немањића?

Аутор је ‘Житија Светог Симеона’, ‘Жичке повеље’, ‘Друге повеље за манстир Хиландар’

8. Који је син Стефана Првовенчаног пренео мошти свога стрица Саве у Србију?

Краљ Владислав
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9. Где Сава крунише Стефана Првовенчаног за првог православног краља Рашке?

У Жичи

10. Где је Стефан примио први пут краљевску круну послату од папе?

У Петровој Цркви у Расу

11. Након страдања манастира Жиче у XIII веку седиште архиепископије је пренето у које
место?

У Пећ
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3. Свети Сава

1. Када и где је рођен Свети Сава?

Око 1175. у Расу

2. Које је световно име Светог Саве?

Растко

3. Како су се звали родитељи Светог Саве?

Стефан Немања и Ана.

4. Где се први пут школовао Свети Сава?

На очевом двору.

5. Која је знања стекао Свети Сава у својој првој школи?

Из богословије, дидактике, учио се државничким и војним пословима, дипломатици, читао
је административна и правна акта, учио је преговарање и разне језике.

6. Коју је титулу отац доделио Светом Сави?

Доделио му је титулу ‘Хумског кнеза’.

7. У којим светогорским манастирима је боравио Свети Сава? Када се замонашио?

У руском Пантелејмону, грчком Ватопеду. Замонашио се 1191. године.

8. Која је монашка упоришта Свети Сава изградио на Светој Гори?

Манастир Хиландар и Карејску келију.
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9. Коме је била посвећена испосница коју је Свети Сава изградио у центру Свете Горе,
Кареји?

Испосница је била посвећена Сави Освећеном (Јерусалимском), по коме је Свети Сава
одабрао монашко име.

10. Када је Свети Сава постао игуман у Студеници?

По повратку са Свете Горе, 1207. године.

11. Шта је Свети Сава значајно остварио за Србију, српски народ и Цркву у Никеји, 1219.
године?

Свети Сава је добио титулу првог српског архиепископа, а Српска Црква је постала
самостална.

12. Како се зове основни правни акт, који је написао Свети Сава?

Зове се “Законоправило”.

13. Које је епископије СПЦ основао Свети Сава?

Призренску, Липљанску, Хвостанску, Топличку, Рашку, Моравичку, Дабарску,
Будимљанску, Зетску и Хумску.

14. Који је последњи познати текст Светог Саве, када и где је настао?

То је ‘Посланица Игуману Спиридону’. Писана је у Јерусалиму, 1233-34. године.

15. Шта је Свети Сава, за српски народ, успео да оствари својим кнежевским и монашким
деловањем?

Успео је да оствари духовно јединство српског народа.

16. Које године Сава постаје први архиепископ српске аутокефалне цркве?

1219.

17. По преносу моштију свог оца у Студеницу, Сава постаје игуман манастира Студенице.
Ту пише први српски типик у Србији, чија је уводна глава посвећена чијем житију?

Житију Светог Симеона

18. Ко је руководио осликавањем првих фресака у Студеници?

Свети Сава
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19. На ком језику су исписана имена светитеља на студеничким фрескама у доба Светог
Саве?

На српском језику. Ово је уједно и први пут у српској историји да су натписи на
фрескама исписани на српском језику.

20. Ако је Сава први писац, који лик из житија које пише у Студеници је први књижевни
јунак?

Свети Симеон

21. Према Студеничком Типику који је написао Свети Сава, ко поставља студеничког
игумана?

Само српски владар.

22. Где је било седиште првог српског архиепископа?

У манастиру Жича

23. Колико је пута Сава путовао у Свету Земљу?

два пута

24. При повратку са свог последњег ходочашћа по Светој Земљи, Сава је преминуо у
Бугарској у Трнову. Коме је посвећена црква у којој је Свети Сава сахрањен по први пут?

40 Севастијских мученика

25. У коју светињу су биле положене мошти Светог Саве по њиховом повратку у Србију?

У манастиру Милешева

26. Која је најзначајнија фреска из доба Светог Саве у манастиру Студеница?

Студеничко Распеће

27. Први српски правни акт, писан на народном језику, почетком XIII века написао је Свети
Сава. Под којим називима је овај правни акт познат?

Законоправило, Номоканон, Крмчија

28. Како се звао наследник Светог Саве на архиепсикопском престолу?

Арсеније Сремац
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4. Доментијан

1. Када рођен Доментијан?

У првој деценији 13. века.

2. По чему је значајан?

Доментијан представља врхунац струје у српској књижевности, која је изражавала
националне и општељудске идеје немањићке државе.

3. Шта је Доментијан написао о себи?

Написао је да је “последњи ученик Светог Саве”.

4. Како се зове Доментијаново дело о Светом Сави и када је настало?

Зове се “Живот Светга Саве”, настало је 1242-43. године или 1253-54. године.

5. Која је Доментијанова заслуга у стварању српске књижевности?

Доментијан је творац националне свести у српској књижевности.

6. По Доментијану, која је била крајња сврха живота Светог Саве?

То је било отечествољубље.

7. Шта Доментијан каже о животу Светог Саве?

Он каже да је Савин живот свечана, духовна, чиста служба отаџбини.

8. Коју хришћанску симболику бројева користи Доментијан у делу о Светом Сави?

Доментијан користи број 9 – број небеских сфера и анђеоских зборова и број 33 – број
Христових година.
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9. Које је друго значајно Доментијаново дело, поред дела о Светом Сави? Ко му је био узор
у стварању тог дела?

Дело се зове “Живот Светог Симеона”, а узор му је дело “Похвале руском кнезу
Владимиру”, аутора Илариона, Митрополита Кијевског.
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5. Краљ Милутин

1. Када и где је рођен Краљ Милутин?

После 1252. године. Место рођења није познато.

2. Како су му се звали родитељи?

Стефан Урош Први и Јелена Анжујска

3. Када је ступио на престо и под којим именом?

На престо је ступио 1282. године под именом Стефан Урош Други.

4. Ко је био рођени брат Краља Милутина?

Његов рођени брат је био Краљ Драгутин.

5. По чему је познат Милутином брат, Драгутин?

Када је пао с коња, остао је хром, те је престо препустио брату, Милутину. Касније се и
замонашио.

6. Који је град Милутин освојио 1282. године и зашто је то важно?

Милутин је освојио Скопље, а то је важно јер Скопље тада постаје његова престоница.

7. Против кога се борила Милутинова српска војска и када је избила на Егејско море?

Милутинова војска се борила против Византије, а на Егејско мореје избила 1284. године.

8. У које су битке Милутин и Драгутин заједно ишли?

У походе за одбрану северних српских земаља, тачније Браничева, 1291. године.
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9. Који је византијски цар био приморан да склопи мир са Краљем Милутином, јер је знао
да неће моћи да га победи?

Мир са Краљем Милутином је морао да склопи византијски цар Андроник Други
Палеолог.

10. Ко је била Симонида и зашто је важна?

Симонида је била кћер византијског цара Андроника Другог Палеолога. Он је њу дао
Милутину за жену, како би осигурао мир са српским краљем.

11. Чији је деда Краљ Милутин?

Краљ Милутин је деда Краља, касније Цара Душана Силног.

12. Поред успешних ратних похода у очувању и ширењу српске државе, по чему је Краљ
Милутин још познат?

Краљ Милутин је подигао преко 40 цркава, манастира и болница на територији српских
земаља, у Солуну, Цариграду, Јерусалиму, Софији, на Светој Гори и на Синају.

13. По чему је Краљ Милутин значајан у развоју државне управе?

Краљ Милутин је установио институт пороте на суђењима.

14. Где почивају мошти Краља Милутина?

Мошти Краља Милутина почивају у Цркви Свете недеље у Софији (Бугарска).

15. Како се звао главни дворски сликар краља Милутина, који је осликао многе његове
задужбине?

Михаило Астрапа

16. Коју цркву је подигао краљ Милутин у Јерусалиму у близини Светог Гроба?

Цркву Светог Архангела Михаила

17. Ко је написао Житије краља Милутина?

Данило II

18. Где се данас налазе мошти краља Милутина?

У цркви Свете Недеље у Софији
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6. Теодосије
1. Када је рођен Теодосије? По ком је још имену познат?

Крајем 13. века. Претпоставља се да је он, у ствари, Теодор Граматик.

2. Који ток у српској књижевности он представља?

Он је најизразитији представник канонског облика светачког житија, хагиографије.

3. Где је Теодосије био духовник?

Бои је духовник хиландарског пирга Хрусија.

4. По ком имену је био познат као јеромонах на Хиландару?

Био је познат по имену “Старац поп Теодосије”.

5. Које је прво Теодосијево хагиографско дело?

Теодосијево прво хагиографско дело је “Житије и подвизи у пустињи са оцем… оца
нашег Саве”.

6. Која је дела Теодосије писао за црквену службу?

За црквену службу писана су: “Спомен светог оца нашег Саве” и “Спомен преподобног
оца нашег Симеона”.

7. Која је специфичност српске биографике 13. века?

Кроз животопис владара или црквеног поглавара је излагана и историја, а то је захтевало
спој докумената и апотеозе.

8. Ком жанру припада Теодосијевео дело “Живот Светог Саве”?

Ово дело припада жанру – српски духовни роман средњег века.

9. Како је Теодосије називао католичанство?

Он је католичанство називао “латинска јерес”.

10. Који је био Теодосијев списатељски циљ?

Његов списатељски циљ је био да људске душе “покрене макар мало ка врлини”.
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11. По чему је још Теодосије познат у књижевности?

Теодосије је први српски писац који се бави ратничким и војничким врлинама. Његова
дела су и почетак српског витешког романа.

12. Чије је још житије Теодосије написао и када?

Написао је житије Светог Петра Коришког, око 1310. године.

13. Како нова српска књижевност види Теодосија?

Према новој српској књижевности, Теодосије је идеал српског средњевековног писца.
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7. Данило Други

1. Када и где је рођен Данило Други?

Око 1275. Место рођења се не зна.

2. Које је његово световно име?

Његово световно име није забележено.

3. По чему је познат у историји?

Био је српски архиепископ и књижевник.

4. На чијем двору је био Данило и коју је улогу имао тамо?

Био је на двору Краља Милутина, био је у његовој најближпј пратњи, као паж.

5. Где се Данило замонашио?

Данило Други се замонашио у Манастиру Светог Николе у Кончулу на Ибру.

6. Коју му је титулу додејио Краљ Милутин и када?

Доделио му је титулу хиландарског игумана, око 1305. године.

7. Које хрисовуље је саставио Данило?

Саставио је Светостефанску и Дечанску хрисовуљу.

8. Када је Данило Други изабран за српског архиепископа?

Изаран је септембра 1324. године.
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9. У изградњи ког манастира је Данило Други постао други ктитор?

У изградњи манастира Високи Дечани.

10. Ког српског краља је Данило крунисао краљевском круном Немањића и када?

Данило Други је крунисао краља, касније Цара Душана Силног, 1331. године.

11. Која су још његова позната књижевна дела?

Његова позната дела су и “Жибот Краљице јелене”, “живот Краља Драгутина” и “Живот
Краља Милутина”.

12. Ком књижевном стилу припадају Данилова дела?

Његова дела припадају традиционалној форми тадашње српске књижевности –
биографији, која је израсла из светачког житија, хагиографије.

13. Које идеале је Данило Други увео у Српску књижевност?

Данило Други је у српску књижевносту увео ратничке и витешке идеале.

14. Данилов ученик је написао значајан историјски зборник “Животи краљева и
архиепископа српских”. Како је још познато ово дело?

Ово његово дело је познато и под насловом “Данилов зборник”.
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8. Цар Душан Силни

1. Када и где је рођен Цар Душан?

26. јули, 1308. године у Зети

2. Које је било његово пуно име?

Стефан Урош Четврти Душан

3. Ко су му били родитељи?

Стефан Урош Трећи (Дечански), српски престолонаследник и Теодора Смилец, бугарска
принцеза

4. Шта је о Душановом царству писао Григорије Острогорски?

Острогорски је писао да се Душанова држава простирала “од Дунава до Коринстког
залива и од Јадрана до Јегејског мора.”

5. Која је и када била прва велика битка у којој је Цар Душан учествовао?

То је била битка код Велбужда, 28. јула, 1330. године

6. Које је важне градове Цар Душан запосео 1334. године?

Охрид, Струмицу и Костур

7. Када је коначно освојио Охрид?

Године 1345.

8. Како су Душана Силног звали хроничари тог доба?

Звали су га “Царем Срба, Грка, Бугара и Арбанаса.”
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9. Када је Цар Душан издао Хиландару Повељу?

Хиландарска повеља Цара Душана је из 1348. године.

10. Када је Цар Душан склопио уговор са Дубровником?

Уговор са Дубровником је склопио 1349. године.

11. У време Душана, тадашњи српски архиепископ је постао патријарх. Ко је то био?

То је био Архиепископ Јоаникије, који је постао Патријарх Јоаникије.

12. Када и где је Душан крунисан за цара?

За цара је крунисан 16. априла, 1346. у Скопљу.

13. Због чега је Цар Душан хтео да покрене крсташки рат и када?

Крсташки рат је хтео да покрене због најезде малоазијских Турака на Балкан и у Европу.
То се догађало 1354. године.

14. Када и где је донет и усвојен Душанов законик?

На државним саборима у Скопљу 1349. и Серу, 1354. године.

15. На којим нормама је почивао Душанов законик?

Душанов законик је почиваа на темељима обичајног и римског права, делимично на
Јустинијановом правном кодексу, на Законоправилу/Номоканону Светог Саве, на
законодавствима пређашњих српских владара, на зборнику Јована Схоластика,
Синопсиса Стефана Ефескогса Аристиновим тумачењима и на Синтагми, Матије
Властара.

16. Шта је особеност Душановог законика?

Душанов законик је био на вишем цивилизацијском нивоу у односу на правне норме
других европских држава; важио је једнако за све – од цара до последњег члана
царства. Посебна пажња је посвећена правној заштити најсиромашнијих.

17. По чему је познат период владавине Цара Душана Силног?

Период владавине Цара Душана Силног је познат по процвату српске државе, развоју
рударства, трговине, занатства, пољопривреде, верског и културног живота у свим
српским земљама.
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18. Када је преминуо Цар Душан и које су биле околности његове смрти?

Цар Душан је преминуо изненада, 20. децембра, 1355., сумња се да је отрован.

19. Ко је ктитор манастира Светих Архангела код Призрена?

Цар Душан Силни

20. Док је Душан носио царску титулу, коју је титулу носио његов син Урош?

Млади краљ

21. Ко је довршио изградњу и осликавање манастира Високи Дечани?

Цар Душан
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9. Кнез Лазар

1. Када и где је рођен Кнез Лазар?

Рођен је око 1329. у Прилепцу, близу Новог Брда, на Космету.

2. Из које је лозе Кнез Лазар и у каквој је вези његова лоза била са Немањићима?

Кнез Лазар је био од Хребељановића, а његов отац је на двору Цара Душана обављао
поверљиве послове “логотета”. (По члану 25 Душановог законика, логотет је, поред цара
и патријарха, имао право да управља Црквом.

3. Када је Лазар добио титулу кнеза?

Титулу кнеза је добио око априла 1371. године.

4. Шта о Лазару пише Патријарх Данило?

Патријарх Данило пише да је Цар Душан Лазара сматрао сином, дао му је своју рођаку за
жену и прорекао је да ће Лазар владати српским земљама.

5. Који је био Лазарев престони град?

Лазарев престони град био је Крушевац.

6. Који је био значајан државни потез Кнеза Лазара, након окупљања под своју власт
многих српских крајева?

Кнез Лазар је измирио Српску и Цариградску патријаршију, 1375. године.

7. Зашто се Србија у доба Кнеза Лазара називала “Моравска Србија”?

Зато што се простирала у сливу три Мораве.
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8. Када је била Маричка битка и зашто је међународно значајна?

Маричка битка се одиграла 26. септембра 1371. године. Након ове битке, Османска
Турска постаје светска сила, јер се простире на два континента.

9. По чему је Лазарова “Моравска Србија” била позната?

Турци нису могли да врше уобичајене упаде, као другде, је је држава била управно и
бојно добро организована.

10. Када се догодио Косовски бој?

На Видовдан, 28. јуна, 1389. године.

11. Које је било гесло Српске Војске на Косову пољу?

Гесло Српске Војске на Косову пољу је било: “Земаљско је замалена царство, а небеско
увек и довека.”

12. Где је Кнез Лазар сахрањен након Косовског боја?

Сахрањен је у Цркви Вазнесења у Приштини.

13. Када је Кнез Лазар проглашен светитељем?

Проглашен је годину-две након Косовског боја.

14. Који манастир је задужбина Кнеза Лазара?

Његова задужбина је манастир Раваница.

15. Где се данас налазе мошти Светог Кнеза Лазара?

Његове мошти се налазе у манастиру Раваница.
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10. Милош Обилић

1. Када и где је рођен?

О његовим биографским подацима се не зна много. Претпоставља се да је рођен негде у
Метохији.

2. По чему је Милош Обилић познат у историји?

Познат је по јунаштву у Косовском боју и погубљивању турског султана, Мурата на Косову
пољу.

3. Како је Константин Филозоф називао Милоша Обилића?

Називао га је “благородни ратник”.

4. Када је Српска Црква установила култ Милоша Обилића и шта је то значило?

СПЦ је култ Милоша Обилића установила у 19. веку. Он је тада са ореолом светитеља
живописан на Светој Гори, у околини Ниша, Скопља, у Горском Котару, итд.

5. У којим српским пределима је Милош Обилић стекао статус националног хероја?

Милош Обилић је постао национални херој у Црној Гори.

6. Ко је установио Медаљу Обилића за храброст и где?

Медаљу Обилића је установио Владика Раде, тј. Петар Петровић Његош у Црној Гори.

7. Ко је глумио Милоша Обилића у филму “Бој на Косову”

Глумио га је Жарко Лаушевић.
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11. Јефимија

1. Када је и где рођена Јефимија?

Рођена је 1349. или 1350. године на територији Душановог царства, не зна се тачно где.

2. Које је било њено световно име и титула?

Звала се Јелена, кћи Душановог ћесара Војихне, касније супруга Деспота Угљеше
Мрњавчевића.

3. Зашто се Јелена замонашила и када?

Она се замонашила након смрти оца, сина млађег од четири године и након погибије
њеног супруга у Маричкој бици. Није познато да ли је постала монахиња одмах након
Маричке битке, 1371. године.

4. Где је живела као монахиња Јефимија?

Након распада деспотије и погибије њеног супруга, дошла је на двор Кнеза Лазара, где
је живела до Косовског боја.

5. Шта се догађало са Јефимијом након Косовског боја и погибије њеног заштитника, Кнеза
Лазара?

Јефимије је остала на двору Кнегиње Милице (која је у међувремену постала монахиња
Јевгенија) и помагала јој у решавању државних питања и других проблема, насталих
након Косовског боја.

6. Када су и зашто две монахиње, Јефимија и Јевгенија, посетиле султана Бајазита?

Њихова мисија се догодила 1398. године и имала је два циља: да младог деспота
Стефана Лазаревића ослободе Бајазитових оптужби и да врате мошти Свете Петке из
Трнова у Србију.
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7. Како Деспост Стефан Лазаревић назива Монахињу Јефимију у једној од својих
повеља?

Назива је деспотицом, госпођом и мајком.

8. Где је провела последње године живота и шта је променила у свом монашком животу?

Последње године живота је провела у манастиру Љубостињи, задужбини Кнегиње
Милице. Примила је велику схиму и променила име у Јевпраксија.

9. По чему је још Монахиња Јефимија значајна у историји?

Значајна је због три записа које је оставила у виду молитвене књижевности. Један је био
посвећен рано преминулом сину, други Саборној цркви на Хиландару, а трећи Кнезу
Лазару. Њена остварења су прва остварења жене писца на европском тлу.

10. Када је настао трећи Јефимијин запис “Похвала Кнезу Лазару”?

Јефимијин трећи запис је настао у време познате битке код Ангоре, 1402. године.
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12. Марко Краљевић

1. Где и када је рођен Марко Краљевић?

Марко Краљевић је рођен 1335. године, нема података где.

2. Ко су били родитељи Марка Краљевића?

Родитељи Марка Краљевића су били Краљ Вукашин и Јевросима, сестра Војводе
Момчила.

3. Из које лозе је Марко Краљевић?

Марко Краљевић је из лозе Мрњавчевића.

4. Марко Краљевић је био ктитор које цркве?

Марко Крљевић је био ктитор Цркве Свете недеље у Призрену.

5. Коју титулу Марко Краљевић добија након Маричке битке?

Марко Краљевић добија титулу “формалноправног савладара Цара Уроша”.

6. Каква је била улога Марка Краљевића на Косову пољу?

О учешћу Марка Краљевића у боју на Косову пољу не постоје подаци.

7. По чему је Марко Краљевић значајан?

Марко Краљевић је најзначајнији лик српске усмене народне епике.

8. Који град је постао престоница у доба Марка Краљевића?

Престоница у доба Марка Краљевића постао је Прилеп.
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9. Који аутор и у ком делу спомиње Марка Краљевића?

Марка Краљевића спомиње Константин Филозоф у делу Житије Стефана Лазаревића.

10. Како се описује вазални однос Марка Краљевића према султану?

Однос Марка Краљевића према султану се описује: “Марко слави славу и чува свој
национални идентитет, пркоси турској вери и законима.”

11. Где се налази Марков манастир и ко је био ктитор?

Марков манастир се налази у селу Маркова Сушица, близу Скопља (Македонија). Ктитор
манастира био је Краљ Вукашин.

12. Где је сахрањен Марко Краљевић?

Марко Краљевић је сахрањен на Светој Гори.
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13. Стефан Лазаревић

1. Када и где се родио Стефан Лазаревић?

Стефан Лазаревић се родио 1377. године у Крушевцу.

2. Ко су били родитељи Стефана Лазаревића?

Родитељи Стефана Лазаревића били су Кнез Лазар и Кнегиња Милица.

3. Која је била обавезна лектира српских принчева у доба Стефана Лазаревића?

Обевазна лектира српских принчева у доба Стефана Лазаревића био је спис
“Александрида” (о витештву Александра Великог).

4. Колико дуго је трајало вазалство Стефана Лазаревића према Турцима?

Вазалство Стефана Лазаревића према Турцима је трајало од Косовског боја 1389. до
битке на Ангори 1402. године.

5. Ко је, када и где доделио Стефану Лазаревићу титулу Деспота?

Титулу Деспота је Стефану Лазаревићу доделио византијски цар Јован Седми Палеолог,
у Цариграду, 1402. године.

6. Који град је био престони град Стефана Лазаревића?

Престони град Стефана Лазаревића је био Београд.

7. Који језици су коришћени на двору Деспота Стефана Лазаревића?

На двору Деспота Стефана Лазаревића су коришћени српски, грчки и латински.
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8. Који је био званични дипломатски језик на Балкану у доба Деспота Стефана?

Званични дипломатски језик на Балкану у доба Деспота Стефана био је српски.

9. Који манастир је задужбина Деспота Стефана?

Задужбина Деспота Стефана је манастир Манасија.

10. По чему је још познат Деспот Стефан, осим као владар Србије?

Деспот Стефан је познат и по томе што је писао и преводио књиге са грчког.

11. Које је најпознатије књижевно дело Деспота Стефана?

Најпознатије дело Деспота Стефана је “Слово љубве”.
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14. Кир Стефан Србин
1. Ко је био Кир Стефан Србин?

Кир Стефан Србин био је први познати српски композитор.

2. Којом нотацијом су забележене композиције Кир Стефана Србина?

Композиције Кир Стефана Србина су забележене касновизантијском неумском
нотацијом.

3. Која дела Кир Стефана Србина су до сада откривена и на ком језику су писана?

До сада је откривено пет литургијских песама Кир Стефана Србина, које су писане на
српкословенском и грчком језику.

4. Када и где је живео Кир Стефан Србин?

Претпоставља се да је Кир Стефан Србин живео између 1360. и 1430. године, на Светој
Гори.

5. По чему су значајна дела Кир Стефана Србина?

Дела Кир Стефана Србина су значајна као део развоја литургијског музичког живота у
средњевековној Србији.
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15. Ђурађ Бранковић
1. Када и где је рођен Ђурађ Бранковић?

Ђурађ Бранковић је рођен 1375. или 1377. године, није забележено где.

2. Ко су били родитељи Ђурађа Бранковића?

Родитељи Ђурађа Бранковића били су Вук Бранковић и Госпођа Мара, кћер Кнеза
Лазара.

3. Кога је на власти наследио Ђурађ Бранковић?

Ђурађ Бранковић је на власти наследио Деспота Стефана Лазаревића.

4. Када и где је Деспот Стефан представио свог наследника на челу Србије, Ђурађа
Бранковића?

Деспот Стефан је свог наследника на челу Србије, Ђурађа Бранковића, представио
1425. године на државном сабору у рудничкој Сребреници.

5. Који српски град је подигао Ђурађ Бранковић?

Ђурађ Бранковић је подигао утврђени српски град, Смедерево.

6. Коју је титулу добио Ђурађ Бранковић и од кога?

Ђурађа Бранковића је деспотским венцем крунисао византијски цар Јован Осми
Палеолог.

7. Чиме је била условљена владавина Ђурађа Бранковића.

Владавина Ђурађа Бранковића је била условљена односом Турске и Угарске.

8. Шта је Србија извозила у Европу током владавине Ђурађа Бранковића?

У време владавине Ђурађа Бранковића, Србија је у Европу извозила метале, највише
сребро.

9. По чему је значајна владавина Ђурађа Бранковића?

Током своје владавине, Ђурађ Бранковић је ујединио српске земље Лазаревића и
Бранковића и држао област Балшића – био је једини владар преосталог Душановог
царства.
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16. Макарије Соколовић

1. Ко је био Макарије Соколовић?

Макарије Соколовић је био први српски патријарх након обнове српске Цркве.

2. Када и где је рођен Макарије Соколовић?

Не зна се тачно где је и када рођен Макарије Соколовић.

3. Ко је познати рођак Макарија Соколовића?

Познати рођак Макарија Соколовића је Мехмед-паша Соколовић.

4. Који је манастир у време Макарија Соколовића био средиште српског Православља?

Средиште српског Православља у време Макарија Соколовића био је манастир
Милешева.

5. Које је звање имао Макарије Соколовић пре обнављања Пећке патријаршије?

Пре обнављање Пећке патријаршије, Макарије Соколовић је имао звање архимандрита у
манастиру Хиландару, на Светој Гори.

6. Које године је донет султански ферман којим Порта указује на потребе заштите српског
народа и његове Цркве?

Султански ферман, којим Порта указује на потребе заштите српског народа и његове
Цркве, донет је 1557. године.
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7. Како хроничари описују Пећку патријаршију након повратка самосталности, из доба
Макарија Соколовића?

Хроничари из доба Макарија Соколовића пишу да је Пећка патријаршија “простором
надмашила границе цариградске Васељенске патријаршије” и да је Пећка патријаршија
заузимала простор већи од Душановог царства.

8. Ко је био узор Макарију Соколовићу?

Макарију Соколовићу је узор био Свети Сава.

9. Које је нове епархије Српске цркве основао Макарије Соколовић?

Макарије Соколовић је основао нове епархије са седиштима у Будиму, Печују, Сегедину,
Араду, Темишвару, Вршцу и у манастиру Ораховица.
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17. Џиво Гундулић

1. Ко је био Џиво Гундулић?

Џиво Гундулић је био српски властелин и песник.

2. Када и где је рођен Џиво Гундулић?

Џиво Гундулић је рођен 1589. године у Дубровнику.

3. Како се може описати поезија Џива Гундулића?

Поезија Џива Гундулића се може описати наставком линије давне Хорацијеве изреке о
спајању забавног и корисног. Џиво Гундулић је сматрао да су задатак и циљ песништва
педагошки.

4. Шта је Џиво Гундулић писао о својој религиозној и мисаоној поезији?

Џиво Гундулић је о својој религиозној и мисаоној поезији писао да су то “пјесне свете и
божанствене” и “пјесни богољубне”.

5. Које је најзначајније дело религиозне поезије Џива Гундулића и када је штампано?

Најзначајније дело религиозне поезије Џива Гундулића је спев “Сузе сина разметнога”, а
штампано је 1622. године.

6. Које је значајно, а незавршено дело Џива Гундулића?

Значајно, а незавршено дело Џива Гундулића је историјски спев “Осман”.

7. Којој историјској и стваралачкој епохи припада Џиво Гундулић?

Џиво Гундулић припада епохи барока.
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18. Арсеније III Црнојевић

1. Када и где је рођен Арсеније III Црнојевић?

Арсеније III Црнојевић је рођен на Цетињу у Цетињском племену, 1633. године.

2. Када је Арсеније III Црнојевић постао игуман Пећког манастира?

Арсеније III Црнојевић је постао игуман Пећког манастира 1665. године.

3. Које је још службе у Цркви обављао Арсеније III Црнојевић?

Арсеније III Црнојевић је био коадјутор оболелог Патријарха Максима, потом Митрополит
хвостански и касније Патријарх.

4. Када је Арсеније III Црнојевић изабран за патријарха српске Цркве?

Арсеније III Црнојевић је постао патријарх српске Цркве 1672. године.

5. По чему је било препознатљиво црквено службовање Арсенија III Црнојевића?

Арсеније III Црнојевић је посебну пажњу посвећивао свештенству и пастви, те је
обилазио све области простране Пећке патријаршије.

6. Када је Арсеније III Црнојевић отпутовао у Свету земљу?

Арсеније III Црнојевић је отпутовао у Свету земљу у лето 1682. године.

7. Ком књижевном правцу припада дневник Патријарха Арсенија III Црнојевића, са
путовања по Светој земљи?

Дневник Патријарха Арсенија III Црнојевића је документарни путопис из периода “нове
српске књижевности”.
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8. Зашто је Патријарх Арсеније III Црнојевић прешао из Пећи у Никшић, да оданде води
Цркву?

Патријарх Арсеније III Црнојевић је прешао из Пећи у Никшић зато што му је живот био у
опасности, угрожавала га је стамболска Порта.

9. По чему је особен однос Патријарха Арсенија III Црнојевића према Турцима?

Патријарх Арсеније III Црнојевић је напустио праксу помирљивог односа према Турцима,
те је заједно са народом учествовао у устанку против Порте.

10. Када је почела сеоба Срба из јужних српских земаља ка Београду и ко је предводио
народ?

Сеоба народа из јужних српских земаља почела је у јануару 1690. године, а предводио је
Патријарх Арсеније III Црнојевић.

11. Шта је важно Патријарх Арсеније III Црнојевић учинио након сеобе народа и доласка у
Београд?

По доласку у Београд, Патријарх Арсеније III Црнојевић је сазвао црквено-народни
сабор, на коме су учествовали свештенство, монаштво и народни главари са обе стране
Саве и Дунава.

12. Који је био исход црквено-народног сабора 1690. године у Београду, који је сазвао
Патријарх Арсеније III Црнојевић?

Исход црквено-народног сабора је био упућивање Епископа јенопољског Исаије
Ђаковића, са саборским захтевима, у Беч.

13. Када је аустријски цар Леополд написао повељу којом се дају привилегије српској
Цркви и народу?

Цар Леополд је повељу сачинио 21. августа, 1690. године.

14. Како је повеља цара Леополда из 1690. године утицала на српски народ?

Након Леополдове повеље из 1690. године, настављена је сеоба Срба све до Будима и
Коморана.

15. Са чим се сусреће српски народ након сеобе 1690. године преко Саве и Дунава?

Српски народ се преко Саве и Дунава суочава са деловањем злогласног кардинала
Леополда Колонића, који заједно са племством и жупанијским органима, не признаје
привилегије које је повељом дао цар Леополд.
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16. Какву верску борбу је водио Патријарх Арсеније III Црнојевић?

Патријарх Арсеније III Црнојевић је водио борбу против унијаћења српског народа.

17. Где је била резиденција Патријарха Арсенија III Црнојевића?

Патријарх Арсеније III Црнојевић није имао сталну резиденцију. Његова резиденција је
била читава територија коју је насељавао српски народ, са обе стране Саве и Дунава.

18. Када и где је преминуо Патријарх Арсеније III Црнојевић и где је сахрањен?

Патријарх Арсеније III Црнојевић је преминуо 27. октобра, 1706. у Бечу. Сахрањен је у
манастиру Крушедол, у гробници Светог Максима, деспота српског.
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19. Павле Ненадовић

1. Када и где је рођен Павле Ненадовић?

Павле Ненадовић је рођен 1699. године у Будиму.

2. Ко су били родитељи Павла Ненадовића?

Родитељи Павла Ненадовића били су Ненад и Јелисавета.

3. Шта о Павлу Ненадовићу пише Захарије Орфелин?

Захарије Орфелин о Павлу Ненадовићу пише да је “Ненадовић имао необичан дар и у
јавним школама своје отаџбине се трудом и успехом одликовао.”

4. Ко је заслужан за то што је Павле Ненадовић постао монах?

Павле Ненадовић је постао монах захваљујући Митрополиту београдско-карловачком,
Мојсију Петровићу.

5. Где је Павле Ненадовић стекао богословско образовање?

Павле Ненадовић је богословско образовање стекао на двору Митрополита
београдско-карловачког, Мојсија Петровића, прво као писар, а касније као егзарх
карловачких митрополита. Углавном се образовао из литературе руске провенијенције.

6. Када је Павле Ненадовић постао Епископ горњокарловачки?

Павле Ненадовић је постао Епископ горњокарловачки 1744. године.

7. Које образовне установе је основао Павле Ненадовић?

Павле Ненадовић је у Плашком основао Централно училиште за Епархије
горњокарловачку и костајничку, а у Залужници је отворио Учитељско-богословску школу
за Лику и Крбаву.
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8. Када је Павле Ненадовић, Епископ горњокарловачки, изабран за Митрополита
карловачког?

Епископ горњокарловачки, Павле Ненадовић, је за Митрополита карловачког изабран
1749. године.

9. Које је оружје Митрополит Павле Ненадовић сматрао најефикаснијм у борби против
Хабсбуршке монархије?

Митрополит Павле Ненадовић је сматрао да су образовање и економска снага најбоље
оружје против Хабсбуршке монархије.

10. Које школе и када је Митрополит Павле Ненадовић основао?

Митрополит Павле Ненадовић је 1749. године отворио Покрово-Богородичне школе.
Школе су имале богословију, гимназију са шест разреда и словенску школу. Ове школе су
биле намењене мушкој и женској деци, али и ђаконима, јерођаконима, свештеницима и
јеромонасима.

11. По чему је још значајан рад Митрополита Павла Ненадовићаза српску Цркву?

У време Митрополита Павла Ненадовића је почео рад редовних црквених судова,
стваране су библиотеке, обнављани манастири и цркве, изграђене су нове цркве,
решавани су спорови са властелом која је отимала црквену земљу, уређена је црквена
администрација.
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20. Доситеј Обрадовић

1. Када и где је рођен Доситеј Обрадовић?

Доситеј Обрадовић је рођен 1739. или 1740. године у Чакову.

2. Које је било Доситејево крштено име?

Доситејево крштено име било је Димитрије.

3. У ком манастиру се Доситеј замонашио?

Доситеј се замонашио у манастиру Хопово.

4. Куда се Доситеј упутио из Хопова?

Доситеј је из Хопова отишао на Свету Гору, а касније у грчку школу у Смирни.

5. Која знања је Доситеј стекао у грчкој школи у Смирни?

Доситеј је у Смирни читао текстове античке књижевности, као и списе савремених грчких
поборника религиозног хуманизма и просвећености – од текстова реформатора
Вулгариса до текстова готово конзервативног Никифора Теотокиса.

6. Када и где је Доситеј објавио превод списа ‘Кирјакодромион’, Никифора Теотокиса?

Превод списа ‘Кирјакодромион’, Никифора Теотокиса, Доситеј је објавио 1769. године у
Венецији.

7. Која дела је Доситеј превео и написао током боравка у Далмацији?

Током боравка у Далмацији, Доситеј је са јелиногрчког превео спис ‘Христоитија или
Благи обичаји’, а написао је дела ‘Ижица’ и ‘Венац од алфавита’.
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8. Када Доситеј одлази у Беч и чиме се тамо бави?

Доситеј у Беч одлази 1771. године. Тамо подучава ученике, сâм учи француски и
латински, као и логику и метафизику.

9. После Беча, Доситеј службује код молдавског Епископа, Ђиуке. Шта је Доситеј радио у
служби код Епископа?

Доситеја је Епископ Ђиука упутио у Хале, у Немачку, да се стара о његовим синовцима.

10. Шта је Доситеј изучавао током боравка у Халеу и код кога?

Доситеј је током боравка у Халеу изучавао филозофију, естетику и натуралну теологију
код филозофа и професора Еберхарда.

11. Када и где је објављено прво значајно Доситејево дело и како се зове?

Прво Доситејево дело је објављено 1783. године у Лајпцигу, а зове се ‘Живот и
прикљученија Димитрија Обрадовића, нареченог у калуђерству Доситеја / Писма
Харалампију’.

12. Када је штампано Доситејево дело ‘Совјети здраваго разума’?

Доситејево дело ‘Совјети здраваго разума’ је штампано 1784. године.

13. Када и зашто Доситеј одлази у Белорусију?

Доситеј у Белорусију одлази 1787. године на позив Генерала Симеона Зорића, да ради
као наставник у војној школи у Шклову.

14. Када и где је објављена Доситејева ‘Песма о избављенију Сербије’?

Доситејева ‘Песма о избављенију Сербије’ је објављена 1789. године у Бечу.

15. Која је Доситејева улога у Првом српском устанку?

Доситеј 1804. године у Венецији објављује песму посвећену Србији, Карађорђу и
устаницима. Сакупља прилоге за устанак, а и сâм помаже устанак.

16. Када се Доситеј вратио у Србију?

Доситеј се у Србију вратио 1807. године.

17. Чиме се Доситеј бавио након повратка у Србију?

Доситеј након повратка у Србију постаје директор свих школа, васпитач је Карађорђевог
сина Алексе, а Карађорђев секретар и саветник.
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18. Када Доситеј у Србији отвара Велику школу, а када Богословију?

Доситеј Велику школу отвара 1808. године, а Богословију, 1810. године.

19. Када Доситеј постаје члан Правитељствујушчег совјета, а када Министар просвете?

Доситеј постаје члан Правитељствујушчег совјета 1810. године, а Министар просвете
1811. године.

20. Када и где је преминуо Доситеј и где је сахрањен?

Доситеј је преминуо крајем марта 1811. године у Београду. Сахрањен је у порти Саборне
цркве Светог Архангела Михаила у Београду.
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21. Петар I Петровић Његош

1. Када и где је рођен Петар I Петровић Његош?

Петар I Петровић Његош је рођен 8. септембра, 1748. године у Његушима.

2. Ко су били родитељи Петра I Петровића Његоша?

Родитељи Петра I Петровића Његоша били су Марко и Анђелија.

3. Које је школе завршио Петар I Петровић Његош?

Петар I Петровић Његош се углавном школовао сâм и повремено у манастиру Стањевићи.

4. Шта је изучавао Петар I Петровић Његош?

Петар I Петровић Његош је изучавао домаћу и европску књижевност, филозофију и
друштвену мисао 18. века.

5. Када је Петар I Петровић Његош боравио у Русији?

Петар I Петровић Његош је у Русији кратко боравио 1765. године.

6. Када се замонашио Петар I Петровић Његош?

Петар I Петровић Његош се замонашио око 1760. године.

7. Када и где је Петар I Петровић Његош рукоположен за владику и које је пуно звање тада
добио?

Петар I Петровић Његош је за владику рукоположен 13. октобра 1784. године у
Карловцима и добио звање Епископа Црне Горе, Скендерије и Приморја.
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8. Који је наш познати песник био секретар Петра I Петровића Његоша?

Секретар Петра I Петровића Његоша био је наш песник Сима Милутиновић Сарајлија.

9. Који спис Петра I Петровића Његоша је служио као основа за уређење Црне Горе и када
је усвојен?

За уређење Црне Горе служио је спис Петра I Петровића Његоша “Закони обшти
црногорски и брдски”. Усвојен је 1798. на Сабору у манастиру Стањевићи, а допуњен
1803. године.

10. Којим књижевним стваралаштвом се бавио Петар I Петровић Његош?

Петар I Петровић Његош се бавио песништвом у народним стиховима у осмерцу и
десетерцу.

11. Који је последњи спис Петра I Петровића Његоша и када је објављен?

Последњи спис Петра I Петровића Његоша била је “Кратка историја Црне Горе”, а
објављен је 1835. године, након његове смрти.

12. Која је основна нит писаног стваралаштва и практичног деловања Петра I Петровића
Његоша?

Основна нит писаног стваралаштва и практичног деловања Петра I Петровића Његоша је
да је црногорска историја део српске историје.
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22. Стеван Стратимировић

1. Када и где је рођен Стеван Стратимировић?

Стеван Стратимировић је рођен 1757. године у Кулпину.

2. Које школе је завршио Стеван Стратимировић?

Стеван Стратимировић је филозофију и правне науке студирао у Бечу и у Пешти, а
богословска и историјска знања је стицао код водећег српског интелектуалца тог доба,
Јована Рајића.

3. Под чијим утицајем се замонашио Стеван Стратимировић?

Стеван Стратимировић се замонашио под утицајем Митрополита карловачког, Мојсија
Путника.

4. Где је Стеван Стратимировић службовао и која је звања стекао?

Стеван Стратимировић је у манастиру Крушедолу био архимандрит, а 1796. је постао и
епископ и Будиму.

5. Када и где је Стеван Стратимировић изабран за митрополита?

Стеван Стратимировић је за митрополита изабран на Народноцрквеном сабору, октобра
1790. године у Темишвару.

6. Када и где је Стеван Стратимировић основао прву праву Богословију?

Стеван Стратимировић је прву праву Богословију основао 1794. године у Карловцима.

7. Ко је био духовни покретач оснивања Карловачке гимназије?

Духовни покретач оснивања Карловачке гимназије је био Митрополит Стеван
Стратимировић.
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8. Ко је покренуо основање Велике српске гимназије у Новом Саду?

Оснивање Велике српске гимназије у Новом Саду је покренуо Митрополит Стеван
Стратимировић.

9. Који је предмет Митополит Стеван Стратимировић увео као редовни у српске школе?

Митрополит Стеван Стратимировић је у српске школе увео историју као редовни предмет.
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23. Карађорђе Петровић

1. Када и где је рођен Карађорђе Петровић?

Претпоставља се да је Карађорђе Петровић рођен 14. новембра, 1762. године у
Вишевцу.

2. Које је било Карађорђево крштено име?

Карађорђево крштено име било је Ђорђе.

3. Ко су били Карађорђеви родитељи?

Карађорђеви родитељи су били Петар и Марица.

4. Шта о Карађорђу пише Његош у Горском вијенцу?

Његош у Горском вијенцу о Карађорђу пише: “Диже народ, крсти земљу, / а варварске
ланце сруши / из мртвијех Срба дозва / дуну живот српској души.”

5. Када је био период дахијске страховладе и како је то утицало на Карађорђа?

Период дахијске страховладе је био од 1801. до 1804. године, а Карађорђе је због тога
напустио ратарске и трговачке послове и отишао у хајдуке.

6. Карађорђе је родоначелник које српске династије?

Карађорђе је родоначелник династије Карађорђевић.

7. По чему је Карађорђе био познат пре устанка 1804. године?

Карађорђе је пре устанка 1804. године био познат по храбрости да дигне руку на Турке
који су вршили окупациону власт у Србији.
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8. Где је припреман Први српски устанак?

Први српски устанак је припреман у Шумадији и Колубари.

9. Како су дахије хтеле да спреча српску устанак?

Дахије су хтеле да спрече први устанак погубљењем виђенијих Срба и организовали су
“сечу кнезова”.

10. Када и где је одржан сабор пред Први српски устанак и ко је окупио људе?

Сабор пред Први српски устанак је одржан на Сретење 1804. године у Орашцу, а људе
је окупио Карађорђе.

11. Какав је био Карађорђев став о потурицама?

Карађорђе је сматрао да потурице заслужују исти третман као и Турци.

12. Ко је био султанов миротворац у време Првог српског устанка?

Султанов миротворац у време Првог српског устанка био је Бећир-паша.

13. Када и где се догодила прва велика српска победа у Првом српском устанку?

Прва велика српска победа у Првом српском устанку се догодила над Хафис-пашом,
августа, 1805. године код Иванковца.

14. Које године су ослобођене нахије Београдског пашалука у Првом српском устанку?

Нахије Београдског пашалука су у Првом српском устанку ослобођене 1805. године.

15. Када се догодила битка на Мишару и ко је командовао српском војском?

Битка на Мишару се догодила 13. августа, 1806. године, а војском је командовао
Карађорђе.

16. У којим је значајним биткама током Првог српског устанка командовао Карађорђе?

Карађорђе је у Првом српском устанку командовао у биткама за ослобођење Београда и
Шапца, крајем1806. и почетком 1807. године.

17. Који догађај је био један од пресудних за поновно успостављање српске државе након
вишевековне турске окупације?

Један од пресудних догађаја за поновно успостављање српске државе био је избор
Карађорђа за српског вожда, на сабору у Орашцу.
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18. Зашто је важан “Ичков мир”?

Стамболска Порта је “Ичковим миром” признала Државну заједницу устаника у Србији.

19. Када је и како Карађорђе званично проглашен за српског вожда?

Карађорђе је за српског вожда званично проглашен након доношења уставног акта,
1808. године.

20. Коју новину доноси уставни акт из 1811. године у вези са Карађорђевим статусом?

Уставним актом из 1811. године Карађорђе постаје Врховни вожд, што је значило да
обавља и војну и цивилну власт.

21. Које су институције, поред вожда, установљене у устаничкој Србији?

Поред институције вожда, у устаничкој Србији су успостављени врховни, локални,
цивилни и војни органи власти.

22. Због чега су значајне Карађорђеве победе над Турцима у подручју Старе Рашке?

Карађорђеве победе у области Старе Рашке су значајне због успостављања непосредне
везе устаника са Црном Гором.

23. Шта се значајно догодило 1813. године са Карађорђем и Милошем?

Турци су гушили побуне, а Карађорђе је под притиском морао да напусти Србију. Место
српског вожда је преузео Милош Обреновић.

24. Када и како је страдао Карађорђе?

Карађорђе је намеравао да настави са дизањем буна, па је по наредби везира и Милоша
Обреновића обезглављен, 25. јула, 1817. године.

25. Како је убиство Карађорђа утицало на државни и политички живот Србије?

Након убиства Карађорђа, почела је унутрашња, међудинастичка борба Обреновића и
Карађорђевића.

26. Како је Алимпије Васиљевић описао убиство Карађорђа?

Алимпије Васиљевић је о убиству Карађорђа рекао: “Учињено је политичко злочинство,
да би се избегла једна политичка погрешка.”
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24. Филип Вишњић

1. Када и где је рођен Филип Вишњић?

Филип Вишњић је рођен 1767. године у Трнави (данас БиХ).

2. Како Филипа Вишњића описују хроничари?

Хроничари Филипа Вишњића описују као “песника устанка”.

3. Како је Филип Вишњић провео детињство?

Филип Вишњић је рано изгубио оца, а након прележаних великих богиња је ослепео.
Због тешке породичне ситуације је рано отишао од куће. Између 1787. и 1809. године,
путовао је, певао уз гусле и просио.

4. Како је Филип Вишњић сакупљао грађу за своје гусларске епове?

Филип Вишњић је разговарао са борцима након сваке битке, распитовао се о детаљима,
па су његови епови настајали на основу информација непосредних учесника устанка.

5. Шта о стваралаштву Филипа Вишњића каже Љубомир Симовић?

Љубомир Симовић каже да је Филип Вишњић реалиста-документариста и да његове
песме могу да послуже као поуздани историјски извори.

6. Где и када су се први пут срели Филип Вишњић и Вук Стефановић Карџић?

Филип Вишњић и Вук Стефановић Карџић су се први пут срели 1815. године у манастиру
Шишатовац.

7. Који еп Филипа Вишњића се сматра најбољим?

Најбољим епом Филипа Вишњића се сматра “Почетак буне на дахије”.
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8. Који су пророчки стихови Филипа Вишњића у епу “Почетак буне на дахије”?

Пророчки стихови Филипа Вишњића у епу “Почетак буне на дахије” су: “Из огњишта
пронић ће вам трава / а мунаре попаст паучина … / друмови ће пожелет Турака / а
Турака нигде бити неће.”

9. Којим стиховима је Филип Вишњић приказао Карађорђев позив сеоским кметовима на
устанак?

Филип Вишњић је Карађорђев позив сеоским кметовима приказао стиховима: “Сваки
свога убијте субашу / жене, дјецу у збјегове кријте.”

10. Како историја српске књижевности представља Филипа Вишњића?

Филипа Вишњића историја српске књижевности представља као “последњег епског
песника”.

11. Који су најзначајнији епови Филипа Вишњића, поред “Почетка буне на дахије”.

Најзначајнији епови Филипа Вишњића поред “Почетка буне на дахије” су: Бој на
Чокешини, Бој на Салашу, Кнез Иван Кнежевић, Бој на Мишару, Милош Стоићевић и
Мехо Оругџић, Хвала Чупићева и Станић Станојло.
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25. Прота Матеја Ненадовић

1. Када и где је рођен Прота Матеја Ненадовић?

Прота Матеја Ненадовић је рођен 1777. године у Бранковини.

2. Ко су му били родитељи?

Родитељи Проте Матеје Ненадовића су били познати кнез Алекса Ненадовић и Јована.

3. Када је Матеја Ненадовић постао свештеник?

Матеја Ненадовић је постао свештеник 1793. године.

4. Којим се пословима бавио Прота Матеја Ненадовић уочи Првог српског устанка и
касније?

Прота Матеја Ненадовић је радио на подизању устанка у Ваљевској и Шабачкој нахији,
учествовао је у борбама за ослобађање Ваљева и Шапца, упрвој опсади Београда,
набављао је оружје и муницију, преговарао са Турцима, био активан у спољној политици
и радио на стварању Правитељствујушчег совјета.

5. Када је установљен Правитељствујушчи совјет и ко је био први председник?

Правитељствујушчи совјет је установљен 1805. године, а први председник је био Прота
Матеја Ненадовић.

6. Која титула је потврђена Проти Матеји Ненадовићу 1811. године и зашто?

Проти Матеји Ненадовићу је 1811. године потврђена титула војводе, због испољене
храбрости и вештине у вођењу борбених операција.
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7. Ко су биле вође Другог српског устанка?

Вође Другог српског устанка су били Милош Обреновић, Павле Цукић, Петар Молер и
Матеја Ненадовић.

8. Чиме се Прота Матеја Ненадовић бавио након првог пензионисања 1831. године?

Након првог пензионисања, 1831. године, Прота Матеја Ненадовић је у Бранковини
основао основну школу и писао мемоаре.

9. Која је била улога Проте Матије Ненадовића у државној управи, након промене
династије на челу Србије,1842. године?

Прота Матеја Ненадовић је постао државни саветник у време владавине Кнеза
Александра Карађорђевића.

10. Када и где су објављени први прилози Проте Матеје Ненадовића о устанку?

Први прилози Проте Матеје Ненадовића о устанку су објављени1843. И 1844. године у
“Голубици”.

11. Када и где су објављени делови мемоара Проте Матеје Ненадовића?

Један део мемоара Проте Матеје Ненадовића објављен је 1855. године у “Шумадинки”, а
главни део мемоара је објављен 1856. године под насловом “Рукопис Проте Матеје
Ненадовића”.

12. Какав је значај Проте Матеје Ненадовића за српску књижевност?

Прота Матеја Ненадовић је значајан као зачетник мемоарске књижевне форме.
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26. Хајдук Вељко Петровић

1. Када и где је рођен Хајдук Вељко Петровић?

Хајдук Вељко Петровић је рођен око 1780. године у Леновцу, под планином Ртањ.

2. Којој се хајдучкој дружини придружио Хајдук Вељко Петровић?

Хајдук Вељко Петровић се придружио хајдучкој дружини Станоја Главаша.

3. Које је титуле Хајдук Вељко Петровић добио од Карађорђа, због ратничких успеха?

Хајдук Вељко Петровић је од Карађорђа због ратничких успеха добио титуле Крајинског
војводе и Команданта одбране Источне Србије.

4. Са којим античким јунаком је Вук Стефановић Караџић поредио Хајдук Вељка
Петровића?

Вук Стефановић Караџић је Хајдук Вељка Петровића поредио са Хомеровим Ахилејем,
али се од Ахилеја, ипак, разликовао по хуманом односу према побеђеном непријатељу.

5. Којим композиторима је Хајдук Вељко Петровић био инспирација и како су га
представили?

Хајдук Вељко Петровић је био инспирација Корнелију Станковићу, Фрањи Кухачу и
Стевану Мокрањцу, а представили су кроз хорску музику.

6. Који песници су опевали Хајдук Вељка Петровића у свом стваралаштву?

Хајдук Вељка Петровића су опевали Сима Милутиновић, Бранко Радичевић, Ђура
Јакшић, Јован Јовановић Змај, Павле Милошевић и наши савременици Адам Пуслојић и
Власта Младеновић.
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27. Милош Обреновић

1. Када и где је рођен Милош Обреновић?

Милош Обреновић је рођен на Тодорову суботу, 18. марта, 1783. године у Средњој
Добрињи.

2. Ко су били родитељи Милоша Обреновића?

Родитељи Милоша Обреновића су били Теодор и Вишња.

3. Када је Милош Обреновић стекао војводску титулу?

Милош Обреновић је стекао војводску титулу 1807. године у време ослобађања Ужица.

4. Коју титулу је Милош Обреновић добио 1809. године?

Милош Обреновић је 1809. постао Командант Рудничке нахије.

5. Које звање је Карађорђе доделио Милошу Обреновићу након уставне реформе 1811.
године?

Карађорђе је Милошу Обреновићу након уставне реформе 1811. године доделио титулу
Главног команданта над рудничком, ужичком, Старовлашком и Драгачевском нахијом.

6. Када и како је Милош Обреновић постао други српски вожд?

Милош Обреновић је 1813. године одбио да напусти Србију, када је то био приморан да
учини Карађорђе. Одлука да остане са народом га је препоручила да постане српски
вожд.
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7. Када и где је донета одлука о почетку Другог српског устанка и ко је изабран за вођу
устанка?

Одлука о почетку Другог српског устанка је донета 11. априла1815. Године на сабору у
Такову, а за вођу устанка је изабран Милош Обреновић.

8. Коју је титулу Милош Обреновић добио након Другог српског устанка?

Милош Обреновић је након Другог српског устанка добио титулу “Верховног књаза и
правитеља народа сербскаго”.

9. Шта је подразумевала српска полуатуномија од Турака, након Другог српског устанка, у
време Књаза Милоша?

Српска полуаутономија од Турака, у време Књаза Милоша и након Другог српског
устанка је подразумевала да српски народ има врховног кнеза, Народну канцеларију,
локалне органе власти, право у прикупљању пореза и право да суди својим
сународницима.

10. Када и како су ударени темељи династије Обреновић?

Темељи династије Обреновић су ударени након хатишерифа из 1830., а касније и берат
исте године, којима је Милошу Обреновићу признато право наслеђа по принципу
примогенитуре, а Митрополит Мелентије је миропомазао кнеза-владара.

11. На основу којих докумената је Србија стекла потпуну аутономију од стамболске Порте и
ко је за то заслужан?

Србија је стекла потпуну аутономију од стамболске Порте на основу хатишерифа из 1829.,
1830. и 1833. године. За то је био заслужан Књаз Милош Обреновић уз помоћ Русије.

12. Које територије су присаједињене Србији у време Књаза Милоша Обреновића?

Књаз Милош је успео да присаједини такозваних “шест нахија” (Крајинску, Црноречку,
Параћинску, Крушевачку, Старовлашку и Подрињску).

13. Која су два најважнија питања која је Милош Обреновић морао да уреди, након
стицања аутономије?

Два најважнија питања која је Милош Обреновић морао да уреди након стицања
аутономије су аграрно и уставно питање.

14. Када је и како Милош Обреновић установио “слободан сеоски посед”?

Милош Обреновић је “слободан сеоски посед” установио на Ђурђевдан 1835. године,
указом о укидању феудализма.
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15. Када је донет први устав Кнежевине Србије и под којим именом је познат?

Први устав Кнежевине Србије донет је 1835. године и познат је под именом Сретењски
устав.

16. Када је Кнежевина Србија постала модерна монархија?

Кнежевина Србија је постала модерна монархија 1838. године, када је уставом
ограничена апсолутистичка владавина Кнеза Милоша Обреновића.

17. На које начине је Кнез Милош Обреновић јачао српску државност и смањивао
зависност Србије од стамболске Порте?

Кнез Милош Обреновић је јачао српску државност стицањем права на грб и заставу и
финансијском реформом.

18. Зашто је Милош Обреновић значајан за српску просвету и културу; иако се зна да је био
неписмен?

Милош Обреновић је значајан за српску просвету и културу зато што је отворио 84
основне школе, три полугимназије, гимназију, Богословију, Лицеј. Отворио је и штампарију
и омогућио излажење “Новина сербских”, материјално је помагао установе културе,
обнављао и дизао цркве и манастире.

19. Када је Милош Обреновић абдицирао и зашто?

Милош Обреновић је абдицирао 1839. године, зато што није хтео да се одрекне
апсолутистичке владавине и да прихвати статус уставног монарха.

20. Где је Милош Обреновић путовао након абдикације?

Милош Обреновић је након абдикације путовао у Беч, а боравио је и у посети Русији.

21. Када и како је почела друга владавина Милоша Обреновића?

Друга владавина Милоша Обреновића је почела 1858. године, након одлуке
Светоандрејске скупштине да га врати на престо.

22. Шта је Милош Обреновић тражио од стамболске Порте током своје друге владавине?

Милош Обреновић је током друге владавине од Порте тражио укидање устава из 1838.
године, исељење Турака из градова и враћање наследности кнежевском достојанству.

23. Које државе и владе су Милоша Обреновића одликовале ордењем?

Милоша Обреновића су ордењем одликовале руска, грчка, турска и аустроугарска влада.
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24. Како су народ и хроничари звали Милоша Обреновића?

Народ и хроничари су Милоша Обреновића звали “Отац Отечества”, “Ослободилац
Србије” и “Милош Велики”.
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28. Вук Стефановић Караџић

1. Када и где је рођен Вук Стефановић Караџић?

Вук Стефановић Караџић је рођен 1787. године у Тршићу.

2. Ко су били родитељи Вука Стефановића Караџића?

Родитељи Вука Стефановића Караџића су били Стефан и Јегда.

3. Какав је општи допринос Вука Стефановића Караџића српској култури?

Вук Стефановић Караџић се залагао за национални и културни препород, био је први
аутор у многим областима обновљене српске културе и књижевности.

4. Ко је сачинио први српски буквар?

Први српски буквар је сачинио Вук Стефановић Караџић.

5. За развој којих језичких и хуманистичких дисциплина је заслужан Вук Стефановић
Караџић?

Вук Стефановић Караџић је заслужан за развој историографије, етнографије,
палеографије, мелографије, акцентологије, прозодије, дијалектологије, проучавао је
стари словенски језик, развијао дописништво и репортажу.

6. Које послове је Вук Стефановић Караџић обављао у периоду устанка?

У периоду устанка, Вук Стефановић Караџић је био писар Хајдука Ћурчије, писар у
штабу Војводе Јакова Ненадовића, писар у Правитељствујушчем совјету, царински
старешина у Неготинској крајини по налогу Карађорђа, судија и управитељ у Брзој
паланци, а обавио је и једну диполматску мисију код Мула-паше.
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7. Када је и где отишао Вук Стефановић Караџић након што је напустио Србију, 1813.
године и зашто?

Након напуштања Србије, 1813. године, Вук Стефановић Караџић је отишао у Беч да учи
немачки.

8. Ко је Вуку Стефановићу Караџићу у Бечу програмирао књижевни пут и деловање?

Књижевни пут и деловање Вука Стефановића Караџића је у Бечу програмирао Јернеј
Копитар.

9. Када и где је објављена прва књига Вука Стефановића Караџића и како се звала?

Прва књига Вука Стефановића Караџића је објављена 1814. године у Бечу, звала се
“Пјеснарица”.

10. Када је објављена прва граматика српског језика, Вука Стефановића Караџића?

Прва граматика српског језика, Вука Стефановића Караџића, објављена је 1814. године.

11. Када је Вук Стефановић Караџић објавио Српски речник и колико је српских речи тада
било регистровано?

Вук Стефановић Караџић је објавио Српски речник 1818. године, а у њему је било
побројано 26 270 речи живог, говорног језика.

12. Када је Вук Стефановић Караџић путовао у Русију и који је био исход његовог
путовања?

Вук Стефановић Караџић је путовао у Русију крајем 1818. године. У Русији је склопио
два уговора – са Руским библиографским друштвом о преводу Новог завета, а са руским
меценом Н.П. Румјанцевим о истраживању старина.

13. Када је Санктпетербуршко друштво љубитеља руске књижевности изабрало Вука
Стефановића Караџића за дописног члана?

Санктпетербуршко друштво љубитеља руске књижевности је изабрало Вука С. Караџића
за дописног члана 6. септембра, 1819. године.

14. Коју је почаст Вук Стефановић Караџић примио од тадашњег руског Цара Николаја?

Указом Цара Николаја од 4. јула 1826. године, Вуку Стефановићу Караџићу је додељено
100 червонаца годишње за допринос словенској филологији.
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15. Зашто Вуку Стефановићу Караџићу у Бечу није дозвољено штампање треће књиге
народних песама?

Вуку Стефановићу Караџићу у Бечу није дозвољено штампање треће књиге народних
песама због бојазни Беча да ће оне подстаћи Србе на борбу за независност.

16. Где је Вук Стефановић Караџић учио анатомију, хирургију и филозофију?

Вук Стефановић Караџић је учио анатомију, хирургију и филозофију у Немачкој.

17. Који се значајни догађаји могу издвојити из периода Вуковог боравка у Немачкој?

Значајни догађаји из периода Вуковог боравка у немачкој су: објављивање три збирке
песама и “Огледа о Светом писму”, познанство са Јакобом Гримом и посета Гетеу.

18. Када је и које титуле Вук Стефановић Караџић стекао у Немачкој?

Вуку Стефановићу Караџићу је 24. септембра 1823. додељено звање почасног доктора
Јенског универзитета, а фебруара 1824. године је изабран за дописног члана
Тириншко-саксонског друштва за изучавање старина.

19. Када је и зашто Вук Стефановић Караџић упао у неспоразум са Црквом?

Вук Стефановић Караџић је средином 1820-тих покренуо календар-забавник, а
карловачки митрополити су га тужили због скрнављења имена светаца, написаних
народним, а не црквеним језиком, па је полиција у Вуковом стану из пронађених
примерака календара-забавника ишчупала календар.

20. Како је Вук Стефановић Караџић постао чиновник књажевства српског и које је
послове обављао?

Вук Стефановић Караџић је постао чиновник књажевства српског на позив Књаза
Милоша Обреновића. Прво је био члан Суда и председник Законодателне комисије,
затим прво члан, а касније и председник Магистрата нахије и вароши београдске.

21. Зашто су се сукобили Кнез Милош Обреновић и Вук Стефановић Караџић?

Кнез Милош Обреновић и Вук Стефановић Караџић су се сукобили због Вуковог писма
Кнезу Милошу из априла 1832. године у коме Вук предочава Кнезу могуће последице
апсолутистичке владавине.

22. Када је Вук Стефановић Караџић добио пензију од Кнеза Милоша?

Вук Стефановић Караџић је добио пензију од Кнеза Милоша након Милетине буне, 1835.
године, када су се обистиниле Вукове речи из ранијег писма Кнезу.
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23. Где Вук Стефановић Караџић одлази након разлаза са Кнезом Милошем?

Након разлаза са Кнезом Милошем, Вук Стефановић Караџић одлази код Владике
Петра II Петровића Његоша, на Ловћен.

24. Зашто је значајан боравак Вука Стефановића Караџића код Владике Петра II
Петровића Његоша, на Ловћену?

Боравак Вука Стефановића Караџића код Владике Петра II Петровића Његоша, на
Ловћену је значајан јер је тамо Вук штампао “Пословице”, написао је књигу о Црној Гори,
а својој азбуци српског језика додао тридесето слово, “Х”, које је приметио у говору у
Црној Гори.

25. Који српски ствараоци су добили надимак “вучићи”, због угледања на Вука
Стефановића Караџића?

Надимак “вучићи”, добили су Ђура Даничић и Бранко Радичевић.

26. Које године је Вук Стефановић Караџић објавио превод Новог завета на народни
језик?

Вук Стефановић Караџић је превод Новог завета на народни језик објавио 1847. године.

27. Који су познати инострани писци и песници преводили српску народну поезију на своје
језике?

Српску народну поезију су на своје језике преводили Пушкин, Гете, Мицкијевич, Скот и
млади Ниче.

28. Како је Вук Стефановић Караџић називао пословице и колико их је сакупио?

Вук Стефанович Караџић је пословице називао “народном филозофијом”, а сакупио их
је 6 379.

29. Када је објављена књига “Ковчежић”, Вука Стефановића Караџића?

Књига “Ковчежић”, Вука Стефановића Караџића, објављена је 1849. године.

30. Када је објављен спис Вука Стефановића Караџића “Живот и обичаји народа
српскога”?

Спис Вука Стефановића Караџића “Живот и обичаји народа српскога” је објављен 1867.
године.
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31. Како гласи гесло Вука Стефановића Караџића о језику?

Гесло Вука Стефановића Караџића о језику гласи: “Пиши као што говориш, читај како је
написано.”

32. Када је објављено допуњено издање Вуковог Речника српског језика?

Допуњено издање Вуковог Речника српског језика је објављено 1852. године.

33. Када и где је преминуо Вук Стефановић Караџић?

Вук Стефановић Караџић је преминуо 7. фебраура, 1864. године у Бечу.

34. Када су посмртни остаци Вука Стефановића Караџића пренети у Србију и где су
положени?

Посмртни остаци Вука Стефановића Караџића су пренети у Србију 1897. године и
положени су у Порти Саборне цркве Архангела Михаила у Београду.
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29. Константин Данил

1. Када и где је рођен Константин Данил?

Константин Данил је рођен 1798. или 1802. године у Лугожу у Банату (данас Румунија).

2. Која су била прва позната сликарска дела Константина Данила?

Константин Данил је прво постао познат по портретима, а касније је позван да ослика
иконостан у тада новој, Успенској цркви у Панчеву.

3. Шта је Констанин Данил говорио о свом образовању, а шта су о њему писали његови
савременици?

Константин Данил је говорио да је самоук, а савременици су тврдили да се академски
школовао у Берлину, Минхену и Риму.

4. Који су били омиљени сликарски мотиви Константина Данила?

Омиљени сликарски мотиви Константина Данила биле су личности и сцене из Новог
завета.

5. Које су главне одлике сликарског стила Константина Данила?

Главне одлике сликарског стила Константина Данила су биле улепшавање и
идеализација приказаног света, а сликао је бојама које је сâм мешао.

6. Које младе сликаре је подучавао Константин Данил?

Константин Данил је подучавао Константина Пантелића, Јована Поповића, Уроша
Кнежевића, Лазара Николића и Ђуру Јакшића.
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7. Која су позната дела Константина Данила?

Позната дела Константина Данила су Свети Никола и Арханђел Гаврил, Свети Сава,
многобројна дела мртве природе, портрети: игумана манастира Војловица, Теодосија
Црњанског, црквеног добротвора Давида Живановића, бригадног генерала Миховила
Михаљевића, Павла Кенгелца, архимандрита манастира Св. Ђурђа у Румунији,
недовршени портрет Петра Крањчевића.

8. Коме сликарском стилу припадају дела Константина Данила?

Кроз сликарска дела Константина Данила се преплиће неколико стилова - млетачки,
холандски, бечко-бидермајерски и псеудокласични, а неки историчари уметности његов
стил уопштено називају бидермајерски натурализам.

9. За које је цркве Константин Данил сликао иконостасе?

Константин Данил је сликао иконостасе и иконе за цркве у Панчеву, Уздину, Темишвару,
Добрици и у Јарковцу.

10. Шта је о Константину Данилу рекао његов ученик Урош Кнежевић?

Урош Кнежевић је о Константину Данилу рекао да је он највећи сликар православног
света.

11. Ко је насликао једини портрет Константина Данила и како?

Једини портрет Константина Данила је насликао Урош Предић, на основу фотографије.

– 67 –

https://nemanjici.site



30. Јован Стерија Поповић

1. Када и где се родио Јован Стерија Поповић?

Јован Стерија Поповић се родио 1806. године у Вршцу.

2. Ко су били родитељи Јована Стерије Поповића?

Родитељи Јована Стерије Поповића су били Стерија и Јулијана.

3. Где се школовао Јован Стерија Поповић?

Јован Стерија Поповић се школовао у Вршцу, Карловцима, Темишвару, Пешти и
Кежмарку.

4. У ком духу је васпитаван и школован Јован Стерија Поповић?

Јован Стерија Поповић је васпитаван у духу српског православног наслеђа, а школовао
се у духу хуманизма, између две важне европске епохе – рационализма и романтизма.

5. Која су била прва дела Јована Стерије Поповића и на ком језику их је писао?

Прва дела Јована Стерије Поповића су биле песме, а писане су, према његовим речима,
“на чисто славјанском”.

6. Какав је био однос Јована Стерије Поповића према Вуку Стефановићу Караџићу?

Јован Стерија Поповић је 1825. године посветио оду Вуку Стефановићу Караџићу, мада
је међу њима било и размимоилажења по питању стручне српске терминологије.

7. Које врсте књижевних дела је писао Јован Стерија Поповић?

Јован Стерија Поповић је писао песме, историјске драме, трагедије, сатиричне комедије,
романе, биографије, приповетке.
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8. Који је општи мотив укупног стваралаштва Јована Стерије Поповића?

Општи мотив укупног стваралаштва Јована Стерије Поповића је страдање хришћанског
Балкана од Турака и борба против Турака.

9. Када је први пут приказана Стеријина трагедија “Смрт Стефана Дечанског”?

Стеријина трагедија “Смрт Стефана Дечанског” је први пут приказана 1841. године.

10. Којим се пословима Јован Стерија Поповић бавио након школовања?

Након школовања, Јован Стерија Поповић је био професор латинског, адвокат,
професор права на Лицеју у Крагујевцу, начелник Министарства просвете у Београду.

11. Које су заслуге Јована Стерије Поповића у јавној служби?

Јован Стерија Поповић је творац првог школског закона у обновљеној српској држави,
творац одредаба о заштити и чувању споменика културе, покретач и учесник у оснивању
Друштва српске словесности и Народног музеја, а писао је и уџбенике за српске
гимназије.

12. Како је Јован Скерлић окарактерисао Стеријину комедију “Лажа и паралажа”?

Јован Скерлић сматра да је Стеријина комедија “Лажа и паралажа” прво дело реализма
у српској књижевности.

13. Која је комедија и када донела Јовану Стерији Поповићу статус водећег српског
комедиографа?

Статус водећег српског комедиографа, Јован Стерија Поповић је стекао комедијом
Тврдица (или, Кир Јања), 1837. године.

14. Које су најпознатије комедије Јована Стерије Поповића?

Најпознатије комедије Јована Стерије Поповића су Тврдица, Лажа и паралажа,
Покондирена тиква и Зла жена.

15. Које је најпознатије сатирично дело Јована Стерије Поповића?

Најпознатије сатирично дело Јована Стерије Поповића је “Родољупци”

16. Коју је песничку збирку Јован Стерија Поповић написао старим црквеном писмом и
када је објављена?

Јован Стерија Поповић је старим црквеним писмом написао песничку збирку “Даворје”, а
објављена је 1854. године.
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31. Илија Гарашанин

1. Када и где је рођен Илија Гарашанин?

Илија Гарашанин је рођен 16. јануара, 1812.године у селу Гараши, у Крагујевачкој нахији.

2. Ко су били родитељи Илије Гарашанина?

Отац Илије Гарашанина се звао Милутин, а о имену мајке нема података.

3. Где се школовао Илија Гарашанин?

Илија Гарашанин се школовао прво у кући свог оца, код приватних учитеља, затим у
грчкој школи у Земуну, у немачкој школи у Ораховици (Банат). О даљем формалном
образовању Илије Гарашанина нема података.

4. Који је први посао у државној служби, који је Илија Гарашанин обављао?

Први посао Илије Гарашанина у државној служби, био је посао цариника у Вишњици, на
Дунаву.

5. Које је значајно место Књаз Милош доделио Илији Гарашанину и када?

Књаз Милош је Илију Гарашанина изабрао за члана Књажевског совјета, 1837. године.

6. Који војни чин је имао Илија Гарашанин и на које је место у државној служби био
именован и када?

Илија Гарашанин је имао чин пуковника, а именован је 1838. године на место управника
Војног штаба.
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7. На које место и када је именован Илија Гарашанин у новоустановљеном Војном оделењу
при Министарству унутрашњих дела?

Илија Гарашанин је 1839. године у новоустановљеном Војном оделењу Министарства
унутрашњих дела именован за начелника Војног оделења.

8. Које су заслуге Илије Гарашанина у организацији српске Војске?

Илија Гарашанин је заслужан за стварање такозване “Гарнизонске војске”, за доношење
војних закона и почетак наменске индустрије.

9. Када је у обновљеној српској државни донет Полицијски законик и ко га је донео?

Полицијски законик је у обновљеној српској државни донет 1850. године, а донео га је
Илија Гарашанин.

10. За која је правна акта у обновљеној српској држави заслужан Илија Гарашанин?

Илија Гарашанин је у обновљеној српској држави заслужан за доношење Полицијског
законика, Закона против крађа и за Распис о забрани лажних гласова и говора против
правитељства и власти.

11. Којој политичкој струји је припадао Илија Гарашанин у време међудинастичких сукоба
Обреновића и Карађорђевића?

У време међудинастичких сукоба Обреновића и Карађорђевића, Илија Гарашанин је
припадао струји уставобранитеља, која је утицала на статус и једне и друге династије.

12. Која врста владе је добра за државу и зашто?

Илија Гарашанин је сматрао да је боља патриотска, него либерална влада. Гарашанин је
сматрао да су либерални политички прваци “најзлобнији људи који су се икада појавили у
Србији”.

13. Какву спољну политику је водио Илија Гарашанин?

Основа спољне политике Илије Гарашанина било је родољубље, али се залагао и за
удаљавање од Русије и Аустрије, а за приближавање Француској.Што се Турске тиче,
сматрао је да се српско питање може решити само ратом са Турцима.

14. Који је био највећи успех српске дипломатије, на челу са Илијом Гарашанином, у време
друге владавине Кнеза Михаила Обреновића?

Највећи успех српске дипломатије, на челу са Илијом Гарашанином, у време друге
владавине Кнеза Михаила Обреновића био је добијање београдског, клаовског,
шабачког и смедеревског утврђења.
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15. Која је била заједничка идеја Кнеза Михаила Обреновића и Илије Гарашанина, за
добробит Србије?

Заједничка идеја Кнеза Михаила Обреновића и Илије Гарашанина била је окупљање
српског народа у једну државу и стварање Балканског савеза.

16. Које је најзначајније дело Илије Гарашанина, када је објављено и зашто је значајно?

Најзначајније дело Илије Гарашанина је “Начертаније”, објављено је 1844. године, а
значајни је јер је то био државни и национални програм Кнежевине Србије.
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32. Петар II Петровић Његош

1. Када и где се родио Петар II Петровић Његош?

Петар II Петровић Његош се родио 13. новембра, 1813. године у Његушима.

2. Које је било световно име Петра II Петровића Његоша?

Световно име Петра II Петровића Његоша било је Раде.

3. Ко су били родитељи Петра II Петровића Његоша?

Родитељи Петра II Петровића Његоша били су Томо и Ивана.

4. Шта Јован Скерлић пише о Његошу?

Јован Скерлић пише да је Његош “најјачи и најдубљи дух међу свим српским писцима”.

5. Шта о Његошу пише Исидора Секулић?

Исидора Секулић о Његошу пише да “ни до данашњих дананема цело српство два
Његоша”.

6. Где се школовао Петар II Петровић Његош?

Петар II Петровић Његош се прво школовао у школи једног калуђера близу Херцег Новог,
а касније га је на Цетињу подучавао наш песник, Сима Милутиновић Сарајлија, који је
био секретар Петра I, Његошевог стрица.

7. Када је Петар II Петровић Његош стекао црквена звања?

Петар II Петровић Његош је црквена звања стекао 1825. године.
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8. Када Петар II Петровић Његош постаје владика и владар Црне Горе?

Петар II Петровић Његош постаје владика и владар Црне Горе 1830. године, након смрти
његовог стрица, Петра I.

9. Које је државне послове Петар II Петровић Његош спровео, након преузимања
управљања Црном Гором?

Петар II Петровић Његош је укинуо губернадурство (потчињеност Млецима), установио
Сенат од 12 лица, оформио гвардију (жандармерију) и перјанике, организовао је прве
народне судове и увео поједине порезе зарад финансијског очувања државе.

10. Када је отворена прва школа на Цетињу и ко је за то заслужан?

Прва школа на Цетињу је отворена 1824. захваљујући Његошу.

11. Када је отворена прва штампарија на Цетињу и ко је за то заслужан?

Прва штампарија на Цетињу је отворена 1824. захваљујући Његошу.

12. Какав је био однос Црне Горе у време Његоша према три тадашње силе?

Црна Гора је на неки начин била зависна од три тадашње силе: Русија је била пријатељ и
заштитник, Аустрија нужно зло, а Турска непријатељ.

13. Када је Петар II Петровић Његош постао архијереј?

Петар II Петровић Његош постао је постао архијереј 1833. године.

14. Којим се поетским изразима бавио Петар II Петровић Његош?

Петар II Петровић Његош је писао епску, лирску у рефлексивну поезију.

15. Зашто је значајна поема “Мисао”, Петра II Петровића Његоша и када је објављена?

Поема “Мисао” Петра II Петровића Његоша је врста увода у Његошев спев “Луча
Микрокозма”, а објављена је 1844. године.

16. Које је најпознатије дело Петра II Петровића Његоша и када је објављено?

Најпознатије дело Петра II Петровића Његоша је Горски вијенац, а објављен је 1847.
године.

17. Како сâм Петар II Петровић Његош описује Горски вијенац?

Петар II Петровић Његош сâм о Горском вијенцу каже да је то “историческо собитије при
свршетку 19. века”
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18. Која су најпознатија дела Петра II Петровића Његоша?

Најпознатија дела Петра II Петровића Његоша су: Горски вијенац, Луча Микрокозма,
Огледало српско, Лажни цар Шчћепн Мали, збирка песама “Пустињак цетињски”.
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33. Јосиф Панчић

1. Када и где је рођен Јосиф Панчић?

Јосиф Панчић је рођен 5. априла, 1814. годинеу селу Угрину (планина Велебит).

2. Где се школовао Јосиф Панчић?

Јосиф Панчић се школовао у Госпићу, Загребу, Ријеци и Пешти.

3. Када и где је Јосиф Панчић стекао звање доктора медицине?

Јосиф Панчић је стекао звање доктора медицине у Пешти, 7. децембра, 1843. године.

4. Чиме се Јосиф Панчић бавио након стицања звања доктора медицине?

Након стицања звања доктора медицине, Јосиф Панчић је службовао као лекар и
васпитач у неколико места у Аустро-угарској.

5. Где су се срели Јосиф Панчић и Вук Стефановић Караџић?

Јосиф Панчић и Вук Стефановић Караџић су се срели у Бечу.

6. Где Јосиф Панчић наставља свој рад након службовања у Аустро-угарској и када?

Након службовања у Аустро-угарској, Јосиф Панчић, наставља свој рад у Србији, где
долази 1846. године.

7. Који је био статус Јосифа Панчића у европским оквирима?

Јосиф Панчић је био један од најученијих људи у Европи тог доба.
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8. Које су научне заслуге Јосифа Панчића у Србији?

Јосиф Панчић је зачетник скоро свих природних наука у обновљеној српској држави,
оснивач бројних научних институција, учитељ бројних генерација ђака и студената, аутор
је првих научних и наставних збирки.

9. Које су заслуге Јосифа Панчића за развој медицине у обновљеној српској држави?

Јосиф Панчић је направио регистар најчешћих болести код Срба, регистар народних и
древних лекова, опсао погрешке и недостатке у исхрани, упозорио на опасност од
алкохолизма. Има заслуга и у ветерини и лечењу домаћих животиња.

10. На којим функцијама у српским научним институцијама је био Јосиф Панчић?

Јосиф Панчић је био члан Друштва српске словесности, а када је оно постало Српско
учено друштво, Панчић постаје председник Одељења за природне науке, а када Српско
учено друштво постане Српска краљевска академија наука, Панчић постаје њен
председник.

11. Које иностране научне институције су признавале његов рад и чији је био члан?

Јосиф Панчић је био члан Зоолошко-ботаничког друштва у Бечу и члан Мађарске
академије наука.

12. Када је Јосиф Панчић постао професор на Лицеју и шта је предавао?

Јосиф Панчић почиње да ради на Лицеју 1853. године, а предавао је ботанику, зоологију,
минералогију у геологију.

13. Ко је оснивач Ботаничке баште у Београду?

Основач Ботаничке баште у Београду је Јосиф Панчић.

14. Ко је и када основао Српско друштво за пољопривреду?

Српско друштво за пољопривреду је основао Јосиф Панчић, 1868. године.

15. Које је послове у државној управи обављао Јосиф Панчић?

Јосиф Панчић је обављао посао посланика у Скупштини Србије, а касније је био и
потпредседник Скупштине.

16. У оснивању ког струковног друштва је учествовао Јосиф Панчић 1872. године?

Јосиф Панчић је 1872. године учествовао у оснивању Српског лекарског друштва.
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17. Које је најзначајније дело Јосифа Панчића из ботанике и када је објављено?

Најзначајније дело Јосифа Панчића из ботанике је “Флора Кнежевине Србије”, а
објављено је 1874. године.

18. Колико је биљних врста у Србији пописао Јосиф Панчић?

Јосиф Панчић је у Србији пописао 2422 биљне врсте.

19. Када је објављено значајно дело Јосифа Панчића “Шумско дрвеће и шибље у Србији”?

Дело Јосифа Панчића, “Шумско дрвеће и шибље у Србији” је објављено 1871. године.

20. За откриће ког четинара, на светском нивоу, је заслужан Јосиф Панчић?

Јосиф Панчић је заслужан за откривање и прво регистровање оморике у свету.

21. У ком делу је Јосиф Панчић приказао стање шума у Србији и када је оно објављено?

Јосиф Панчић је о стању шума у Србији писао у делу “Нешто о нашим шумама”, које је
објављено 1870. године.

22. Када и где је одржано прво предавање из зоологије у обновљеној српској држави и ко
га је одржао?

Прво предавање из зоологије у обновљеној српској држави је одржано 24. октобра,
1853. године на Лицеју у Београду, а одржао га је Јосиф Панчић.

23. Који је био први уџбеник и речник из геологије у Србији?

Први уџбеник и речник из геологије је у Србији била трећа књига Панчићеве
“Јестаственице” из 1867. године.

24. Који период је у науци познат као “Панчићево доба” и зашто?

Као “Панчићево доба” је познат период од 1853. до 1880. године, због Панчићевих
значајних геолошких истраживања у Србији.

25. Зашто је значајан Светосавски говор Јосифа Панчића из 1870. године?

Светосавски говор Јосифа Панчића из 1870. године је значајан јер је њиме Панчић утро
пут и археологији у Србији.
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34. Михаило Обреновић

1. Када и где се родио Михаило Обреновић?

Михаило Обреновић се родио 16. септембра 1823. године у Крагујевцу.

2. Ко су били родитељи Михаила Обреновића?

Родитељи Михаила Обреновића су били Кнез Милош и Кнегиња Љубица.

3. Где се школовао Михаило Обреновић?

Михаило Обреновић се школовао у Крагујевцу, Пожаревцу и Београду, а Француз Ранос
га је подучавао страним језицима.

4. Када Михаило Обреновић долази на чело Србије?

Михаило Обреновић долази на чело Србије1840. Године. Устоличен је и миропомазан у
време одржавања Народне скупштине.

5. Шта је облежелио почетак владавине Кнеза Михаила Обреновића?

Почетак владавине Кнеза Михаила Обреновића су обележили међудинастички сукоби
Карађорђевића и Обреновића.

6. Зашто је Михаило Обреновић морао да напусти Србију 1842. године?

Михаило Обреновић је морао да напусти Србију 1842. године због побуне заступника
династије Карађорђевић и довођења Александра Карађорђевића на место кнеза.

7. Где Михаило Обреновић одлази из Србије, 1842. године?

Михаило Обреновић из Србије прво одлази у Земун, гд остаје до смрти мајке, Кнегиње
Љубице, а онда се придружује оцу, Кнезу Милошу у избеглиштву у Бечу.
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8. Чиме се бавио Кнез Михаило Обреновић и избеглиштву?

Кнез Михаило Обреновић је обишао све значајније европске државе, а у зиму 1847-48. је
провео у Пољској, затим у Русији, као гост руског цара.

9. Зашто је Кнез Михаило Обреновић био значајан за српску интелектуалну елиту?

Михаило Обреновић је помагао српску интелектуалну елиту – Вука Стефановића
Караџића, Ђуру Даничића, Бранка Радичевића.

10. Која је била улога Михаила Обреновића у време друге владавине Кнеза Милоша?

Михаило Обреновић је у време друге владавине Кнеза Милоша помагао кнезу, био је
задужен за војне послове, дипломатију, решавање страначких и динстичких трвења,

11. Када је Кнез Михаило Обреновић по други пут ступио на престо?

Кнез Михаило Обреновић је други пут ступио на престо 1860. године.

12. У чему је Кнез Михаило Обреновић наставио очеву политику?

Кнез Михаило Обреновић је наставио политику Кнеза Милоша, заговарајући рат са
Турцима до коначног ослобођења и радећи на снажењу државне управе.

13. Која је била позната прокламација Михаила Обреновића приликом његовог ступања на
власт?

Позната прокламација је била: “Докле је књаз Михаил на влади, нека сваки зна, да је
закон највиша воља у Србији, којој се сваки покоравати мора.”

14. Како се у српској историји карактерише друга владавина Кнеза Михаила Обреновића?

Друга владавина Кнеза Михаила Обреновића се карактерише у српској историји као
стабилна, као ретко која пре или после.

15. Које је значајне реформе државне управе спровео Кнез Михаило Обреновић и када?

Кнез Михаило Обреновић је 1862. године спровео реформу централне управе,
стављајући министре под своју контролу, а 1866. године је спровео реформу локалне
управе доносећи Закон о општини.

16. Који су догађаји значајни за реформу државне управе у доба Кнеза Михаила
Обреновића?

Значајна догађаји за реформу државне управе у време Кнеза Михаила Обреновића су
скупштине: Преображењска (у Крагујевцу, 1861.г), Великогоспојинска (у Београду, 1864.
г) и Михољска (у Крагујевцу, 1867. г)
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17. У време чије владавине и када је поново успостављено Министарство војно?

Министарство војно је поново успостављено 1862. године у време друге владавине Кнеза
Михаила Обреновића.

18. Који је значајан успех Кнеза Михаила Обреновића у осамостаљењу Србије од Турске?

Значајан успех Кнеза Михаила Обреновића у осамостаљењу Србије од Турске су
фермани о градовима, што су била државно-правна акта о осамостаљењу.

19. Како је и када страдао Кнез Михаило Обреновић?

Кнез Михаило Обреновић је страдао у завери-атентату, који предводио симпатизер
Карађорђевића, а подстрек је дала стамболска Порта. Кнез Михаило је убијен у
Кошутњаку, 10.јуна, 1868. године.

20. Која парола је настала након убиства Михаила Обреновића?

После убиства Михаила Обреновића настала је парола: “Твоја мисао погинути неће.”

21. Ко се сматра творцем милитаризма у обновљеној српској држави?

Творцем милитаризма у обновљеној српској држави се сматра Кнез Михаило Обреновић.

22. Какво је правило понашања Кнез Михаило увео у комуникацији са министрима?

Приликом сусрета, министри су Кнеза Михаила њега љубили у руку, а он њих у чело.

23. Ком српском владару је првом, у обновљеној српској држави је српски народ подигао
споменик?

Први владар, коме је српски народ подигао споменик у обновљеној српској држави био
је Кнез Михаило Обреновић.
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35. Бранко Радичевић

1. Када и где је рођен Бранко Радичевић?

Бранко Радичевић је рођен 15. марта, 1824. године у Славнонском Броду.

2. Ко су били родитељи Бранка Радичевића?

Родитељи Бранка Радичевића су били Тодор и Ружа.

3. Где се школовао Бранко Радичевић?

Бранко Радичевић се школовао у Земуну у српској и немачкој школи, у гимназији у
Сремским Карловцима, Темишвару.

4. Која је најпознатија песма Бранка Радичевића?

Најпознатија песма Бранка Радичевића је “Ђачки растанак”.

5. Чиме је био обележен боравак Бранка Радичевића у Бечу?

Бранко Радичевић је у Бечу посећивао Вука Стефановића Караџића, прихватио његове
идеје, дружио се са Вуковом кћерком Мином и побратимио се са Ђуром Даничићем.

6. Када и где је објављена прва књига песама Бранка Радичевића?

Прва књига песама Бранка Радичевића је објављена 1847. године у Бечу.

7. Када и где је била објављена друга књига песама Бранка Радичевића и коме је била
посвећена?

Друга књига песама Бранка Радичевића је објављена је 1851. године у Бечу и била је
посвећена Кнезу Михаилу Обреновићу.
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8. По чему је Бранко Радичевић познат у српској књижевности?

Бранко Радичевић је познат као родоначелник народне књижевности, на Вуковом,
народном језику.

9. Која песма Бранка Радичевића се сматра његовим песничким манифестом и зашто?

Песничким манифестом Бранка Радичевића се сматра песма “Пут” и представља
песников радикални прекид са класицизмом.

10. Које су најпознатије песме Бранка Радичевића?

Најпознатије песме Бранка Радичевића су: Ђачки растанак, Враголије, Једна драга, Кад
млидијах умрети, Туга и опомена.

11. Шта је Исидора Секулић написала о Бранку Радичевићу?

Исидора Секулић је написала да је Бранко Радичевић “лиричар од најчистије лозе и
лепоте, као Хајне, као Љермонтов.”
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36. Ђуро Даничић

1. Када и где је рођен Ђуро Даничић?

Ђуро Даничић је рођен 1825. године у Новом Саду.

2. Које је било крштено име Ђуре Даничића?

Крштено име Ђуре Даничића било је Ђорђе Поповић.

3. Где се школовао Ђуро Даничић?

Ђуро Даничић се школовао у Новом Саду, Братислави и Пешти.

4. Који је допринос Ђуре Даничића у припреми другог издања Вуковог Рјечника?

Ђуро Даничић је учинио Рјечник систематичнијим, уредио је акценте и заслужан је што се
Рјечник сматра првим лексикографским делом српског језика.

5. Које је прво значајно дело Ђуре Даничића и када је објављено?

Прво значајно дело Ђуре Даничића је “Рат за српски језик и правопис”, а објављено је
1847. године.

6. Које године је објављена “Мала српска граматика” Ђуре Даничића?

“Мала српска граматика” Ђуре Даничића је објављена 1851. године.

7. Када је и ко објавио студију Ђуре Даничића, “Српски акценти”?

Студију “Српски акценти”, Ђуре Даничића је објавила Српска краљевска академија,
1925. године.
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8. Када се Ђуро Даничић враћа у Србију и чиме се бави?

Ђуро Даничић се у Србију вратио 1856. године и добио је службу библиотекара у
Народној библиотеци у Београду.

9. Које године је објављен научни спис Ђуре Даничића, “Српска синтакса”?

Научни спис Ђуре Даничића, “Српска синтакса” је објављен 1858. године.

10. Када Ђуро Даничић почиње да ради на Лицеју као професор?

Ђуро Даничић почиње да ради на Лицеју као професор 1859. године.

11. Која значајна дела средњевековне српске књижевности је објавио Ђуро Даничић у
обновљеној српској држави?

Ђуро Даничић је објавио текстове средњевековних житија, која су писали Доментијан,
Теодосије и Данило, као и Никољско Јеванђеље.

12. На ком значајном делу је Ђуро Даничић радио током 1863. и 1864. године?

Ђуро Даничић је радио на тротомном Рјечнику из књижевних старина српских.

13. Која су значајна дела Ђуре Даничића за историју српског језика?

Значајна дела Ђуре Даничића за историју српског језика су: Историја облика, Обнове и
Коријени.
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37. Светозар Милетић

1. Када и где је рођен Светозар Милетић?

Светозар Милетић је рођен 1826. године у Мошорину.

2. Ко су били родитељи Светозара Милетића?

Родитељи Светозара Милетића били су Симеон и Тода.

3. Где се школовао Светозар Милетић?

Светозар Милетић је у Мошорину завршио Часловац и Псалтир, у Новом Саду гимназију,
а у Братислави студије права.

4. Ко је, када и где покренуо алманах “Славјанка”?

Алманах “Славјанка” је покренуо Светозар Милетић у Братислави, 1847. године.

5. Зашто је значајна Мајска скупштина из 1848. године и који је допринос Светозара
Милетића?

На Мајској скупштини, 1848. године. Створена је Војводина Српска, Митрополит Рајачић
је проглашен за патријарха, а Стеван Шупљикац постаје војвода. Светозар Милетић је
био активан учесник Мајске скупштине и догађаја који су уследили.

6. Које су још значајне активности Светозара Милетића биле у периоду европских
револуција, половином 19. века?

Светозар Милетић је учествовао у српским војним операцијама на Дунаву, био је у
контакту са Јевремом Грујићем у Београду, преговарао у Загребу о статусу српске
Војводине.

– 86 –

https://nemanjici.site



7. Ко је Светозару Милетићу помогао да заврши права у Бечу?

Захваљујући стипендији Кнеза Михаила Обреновића, Светозар Милетић је стекао звање
доктора правних наука у Бечу, 1854. године.

8. Која је позната изрека Светозара Милетића, као знак националне самосвести?

Позната Милетићева изрека је: “ И један Србин ако остане – он је народ.”

9. Коју је јавну функцију обављао Светозар Милетић у Новом Саду?

Светозар Милетић је у два маха био градоначелник Новог Сада.

10. Која је била Милетићева средишња оса борбе за српство?

Светозар Милетић се доследно борио за српску аутономију у Бечу и Пешти, без обзира на
многе турбуленције у сâмој аустроугарској монархији тада.

11. У коју је организацију Светозар Милетић скупио Србе у тадашњој Угарској?

Светозар Милетић је Србе скупио у Народну странку, која је била општенародни покрет
Срба у Угарској.

12. Коју је организацију и када оформио Светозар Милетић у Угарској зарад националног,
културног, духовног и политичког јединства Срба у Угарској?

Светозар Милетиће је 1866. године оформио организацију “Уједињена омладина србска”.

13. У којим националним институцијама Срба у Угарској су били утицајни Светозар
Милетић и Народна странка?

Светозар Милетић и Народна странка су остварили утицај на српске читаонице, Српско
народно позориште, Матицу српску, Новосадску гимназију, листове “Српски дневник”,
“Застава” и “Панчевац”.

14. Које је било гесло Светозара Милетића у борби Срба у Аустроугарској?

Гесло Светозара Милетића у борби Срба у Аустроугарској је било: “Борити се, а не
молити.”

15. Светозар Милетић је имао гесло у борби против Аустроугарске, “Борити се, а не
молити.”. Издајници српских интереса су парафразирали ову његову паролу. Како је
гласила њихова парафраза?

Парафраза Милетићеве пароле, коју су заступали издајници српских интереса у
Аустроугарској је гласила: “Богатити се, а не борити се.”
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38. Јован Ристић

1. Када и где је рођен Јован Ристић?

Јован Ристић је рођен 12. фебруара, 1831. године у Крагујевцу.

2. Где се школовао Јован Ристић и које је звање стекао?

Јован Ристић се школовао у Крагујевцу, Београду на Лицеју, на универзитетима у
Берлину и Хајделбергу. Стекао је звање доктора историјских наука, 1852. године, а затим
је у Француској изучавао француски језик.

3. Када се Јован Ристић вратио у Србију и чиме се бавио?

Јован Ристић се у Србију вратио 1854. године, почео је да ради у државној
администрацији, у којој је провео читав радни век.

4. Које је послове у државној управи обављао Јован Ристић?

Јован Ристић је био секретар скупштине, изасланик српског кнеза и заступник
кнежевине у Цариграду, од 1861. до 1867. године.

5. Која је била улога Јована Ристића, након убиства Кнеза Михаила Обреновића?

Након убиства Кнеза Михаила Обреновића, Јован Ристић је предводио депутацију за
довођење малолетног Кнеза Милана у Србију, био је члан Намесништва књажевског
достојанства до пунолетства Књаза Милана.

6. Ко је најзаслужнији за доношење Устава из 1869. године и шта је тај устав значио за
Србију?

За доношење устава из 1869. године, најзаслужнији је био Јован Ристић. Тим уставом се
Србија у потпуности ослободила турског туторства у унутрашњој управи.
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7. На коју функцију Кнез Милан поставља Јована Ристића након Берлинског конгреса?

Кнез Милан поставља Јована Ристића на чело владе, након Берлинског конгреса.

8. Зашто је Јован Ристић боравио у Петрограду, 1885. године?

Јован Ристић је у Петрограду боравио 1885. године поводом прославе хиљадугодишњице
Ћирила и Методија и том приликом је одржао говор.

9. На коју је функцију Краљ Милан изабрао Јована Ристића 1887. године?

Краљ Милан је 1887. године поставио Јована Ристића на чело такозване “савезничке
владе”, састављене од раније сукобљених радикала и либерала.

10. Чиме се бавио Јован Ристић након абдикације Краља Милана?

Након абдикације Краља Милана, Јован Ристић је био у Намесништву малолетног принца
Александра Обреновића.

11. Када је Принц Александар извео државни удар и које су биле последице?

Принц Александар је извео државни удар 1. априла, 1893. године, прогласио се
пунолетним и распустио Владу и Намесништво.

12. Шта је Јован Ристић писао о политичким партијама?

Јован Ристић је о политичким партијама писао: “Не само државе и појединци, но и
странке и дружине не смеју бити равнодушне на питања достојанства.”

13. Која су значајна дела Јована Ристића?

Значајна дела Јована Ристића су: Кратак преглед духовног и моралног стања у Србији,
Новија литература у Срба, Једно намесништво, Последње године спољашње политике
Кнеза Михаила, брошура Бомбардовање Београда 1862. године, а најзначајнија дела су:
Спољашњи одношаји Србије новијег времена I-III, Дипломатска историја Србијеза време
ратова за ослобођење и независност, 1875-78. године.

14. У којим је значајним српским институцијама Јован Ристић био члан?

Јован Ристић је бо члан Друштва српске словесности, Српског ученог друштва и Српске
краљевске академије.
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39. Корнелије Станковић

1. Када и где је рођен Корнелије Станковић?

Корнелије Станковић је рођен 18./30. августа, 1831. године, у Табану, српској четврти у
Будиму.

2. Где се школовао Корнелије Станковић?

Корнелије Станковић се школовао у Араду, Сегедину, Пешти и Бечу.

3. Која знања из музике је Корнелије Станковић стекао у Бечу?

Корнелије Станковић је у Бечу студирао хармонију, контрапункт, композициони стил
црквене музике, клавир.

4. Зашто је Корнелије Станковић значајан за историју српске музике?

Корнелије Станковић је за историју српске музике значајан зато што је сабрао, записао,
обрадио, а касније представио и изводио дела српске музичке баштине.

5. Ко је помагао Корнелију Станковићу у његовој мисији прикупљања српске црквене
музике?

Корнелију Станковићу су у прикупљању српске црквене музике помагали Патријарх
српски, Јосиф Рајачић и руски прота, Михаил Фјодорович Рајевски.

6. Када је Корнелије Станковић објавио хармонијске записе српских народних напева?

Прве хармонијске записе српских народних напева, Корнелије Станковић је објавио
између 1851. и 1854. године, под насловом “Српске народне песме”. Касније је, између
1858. и 1863. године објавио још четири збирке народних песама.
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7. Шта је Корнелије Станковић записивао поред српске црквене музике и српских
народних напева?

Поред српске црквене музике и српских народних напева, Корнелије Станковић је још
записивао и салонске клавирске композиције, грађанске песме, поезију наших песника,
која је већ стицала статус народних песама.

8. Које су познате збирке музичких записа Корнелија Станковића?

Познате збирке музичких записа Корнелија Станковића су: “Србкињама”, “Младим
Бугарима” и три збирке карловачког црквеног појања, под насловом “Народу Србском”.

9. Ко су били познати добротвори који су помагали Корнелију Станковићу да спроведе
своје дело?

Рад Корнелија Станковића су помагали Кнез Михаило Обреновић, црногорски Кнез
Данило I, руски царски посланик у Бечу, В.П. Балабин.

10. Које је најзначајније дело Корнелија Станковића?

Најзначајније дело Корнелија Станковића је трокњижје, “Православно црквено појање у
српког народа”.

11. Када је и захваљујући коме у Бечу одржан концерт српске духовне музике?

Концерт српске духовне музике је одржан 1855. године у сали Музичког друштва у Бечу,
захваљујући Корнелију Станковићу.

12. Којим поводом је Корнелије Станковић организовао концерт сроске духовне музике у
Бечу, 1860. године?

Корнелије Станковиће је 1860. године организовао концерт српске духовне музике
поводом почетка градње српске православне цркве у Бечу.

13. Зашто је Корнелије Станковић значајан за развој српске духовне музике?

Корнелије Станковић је први забележио и за четворогласни хор хармонизовао српско
појање – те оно тако постаје доступно певачима и диригентима и у српским земљама и у
иностранству.

14. На рад ког певачког друштва је утицао Корнелије Станковић?

Корнелије Станковић је утицао на рад Првог београдског певачког друштва.
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15. Зашто је Корнелије Станковић значајан за укупну музичку културу у обновљеној српској
држави?

Корнелије Станковић је значајан за српску музику јер је деловао као композитор,
мелограф, диригент, пијаниста, музички писац. Вешто се користио и српским језиком, те
је у предговорима својих музичких збирки вешто описивао народне песме и црквено
појање.

16. Који познати композитори су користили записе Корнелија Станковића?

Записе Корнелија Станковића су користили Николај Римски-Корсаков, Петр Иљич
Чајковски и многи аустријски, немачки и чешки композитори и аутори.
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40. Иларион Руварац

1. Када и где је рођен Иларион Руварац?

Иларион Руварац је рођен 1. септембра, 1832. године у Сремској Митровици.

2. Где се школовао Иларион Руварац?

Иларион Руварац је завршио гимназију у Сремским Карловцима, права у Бечу, где се
упоредо бавио и историјом, а након тога, завршио је богословију у Сремским Карловцима.

3. Где је Иларион Руварац стекао прва знања из српске историје?

Прва знања из српске историје, Иларион Руварац је стекао читајући Летопис матице
српске, Голубицу, Српску пчелу, Гласник Друштва српске словесности.

4. Када и где се Иларион Руварац замонашио?

Иларион Руварац се замонашио 1861. године у манастиру Крушедол.

5. Када је Иларион Руварац постао архимандрит и у ком манастиру?

Иларион Руварац је постао архимандрит 1874. године у манастиру Гргетег.

6. Када је Иларион Руварац постао ректор Богословије карловачке?

Иларион Руварац је постао ректор Богословије карловачке 1875. године.

7. Када је Иларион Руварац постао члан Српске краљевске академије?

Иларион Руварац је постао редовни члан Српске краљевске академије 1888. године.
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8. Када и у ком издању је обављена расправа Илариона Руварца, “Преглед домаћих
извора старе српске повестнице”?

Расправа Илариона Руварца, “Преглед домаћих извора старе српске повестнице”
објављена је 1856. године у “Седмици”.

9. Због чега је Иларион Руварац значајан за српску историју?

Иларион Руварац је значајан за српску историју зато што је увео нове истраживачке
методе и класификације историјских података и извора.

10. Када излазе наставци “Прегледа домаћих извора старе српске повестнице”?

Наставци “Прегледа домаћих извора старе српске повестнице”су објављени 1857. и
1858. године.

11. У којој расправи Иларион Руварац пише о јуначким песмама и где је била објављена?

Иларион Руварац о јуначким песмама пише у расправи “Прилог к испитивању србских
јуначких песама”, а објављена је у “Седмици”.

12. Која су значајна дела Илариона Руварца?

Значајна дела Илариона Руварца су: О Кнезу Лазару, О пећким патријарсима од
Макарија до Арсенија III, О хумским епископима и херцеговачким митрополитима,
Краљице и царице српске, О првим годинама Душановог краљевања у хронолошком
погледу.
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41. Ђура Јакшић

1. Када и где је рођен Ђура Јакшић?

Ђура Јакшић је рођен 27. јула/8. aвгуста, 1832. године, у Српској Црњи, у Банату.

2. Ко су били родитељи Ђуре Јакшића?

Родитељи Ђуре Јакшића бии су Дионисије и Христина.

3. Где се школовао Ђура Јакшић?

Ђура Јакшић се школовао у Сегедину, затим на сликарској академији Ђакома
Марастонија у Пешти.

4. Како су револуционарни догађаји у Европи 1848-49. утицали на Ђуру Јакшића?

Због револуционарних догађаја у Пешти, Ђура Јакшић се враћа у Српску Црњу, а
касније учествује у борбама против Мађара.

5. Где Ђура Јакшић натавља сликарско школовање и када?

Ђура Јакшић наставља сликарско школовање 1850. године, код Константина Данила у
Зрењанину.

6. Чиме се Ђура Јакшић бавио у периоду од 1851. до 1853. године?

У периоду од 1851. до 1853. године, Ђура Јакшић боравио у Бечу, посећује Вука
Стефановића Караџића, дружи се са српским романтичарима, објављује песме у
Летопису Матице српске, слика портрете и иконе.

7. Где је Ђура Јакшић наставио сликарско образовање 1853. године?

Ђура Јакшић сликарско образовање наставља у Минхену.
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8. Чиме се Ђура Јакшић бавио након повратка из Минхена?

Након повратка из Минхена, Ђура Јакшић слика, пише, путује по Србији.

9. Које су познате слике Ђуре Јакшића, које су настале након повратка из Минхена?

Познате слике Ђуре Јакшића, настале након повратка из Минхена су “Портрет девојке у
плавом” и “Девојка са лаутом”.

10. Где Ђура Јакшић одлази 1861. године и зашто?

Ђура Јакшић одлази у Беч 1861. године да настави студије сликарства.

11. Која сликарска ремек-дела Ђуре Јакшића настају у периоду студија сликарства у Бечу?

У Бечу Ђура Јакшић слика своја ремек дела “Убиство Карађорђа” и “Девојка са
распуштеном косом”.

12. Која важна књижевна дела Ђура Јакшић ствара током студија сликарства у Бечу?

У време студија сликарства у Бечу, Ђура Јакшић пише познати циклус песама “Љубав”,
драму “Сеоба Србаља”, нове поеме, приповетке.

13. Ко је средишња личност српског романтизма у књижевности и сликарству?

Средишња личност српског романтизма у књижевности и сликарству је Ђура Јакшић.

14. Како су савременици описивали песме Ђуре Јакшића?

Савременици су песме Ђуре Јакшића сматрали родољубиво-песничким манифестима.

15. Којим пословима се бавио Ђура Јакшић, да би могао слободно да пише и слика?

Ђура Јакшић је повремено био учитељ у школи, учитељ сликања, цртања и краснописа.

16. Која је позната трагедија Ђуре Јакшића и када је објављена?

Позната трагедија Ђуре Јакшића је “Јелисавета, кнегиња црногорска”, а објављена је
1868. године. Ово делo се убраја у српску драмску класику.

17. Које су најпознатије песме Ђуре Јакшића с краја 1860-тих година?

Најпознатије песме Ђуре Јакшића из тог периода су “Поноћ” и “На Липару”.
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18. Који су најпознатија сликарска дела Ђуре Јакшића с краја 1860-тих година?

Најпознатија сликарска дела Ђуре Јакшића из тог периода су “Портрет директора
Ћирића” и “Кнез Михаило на одру”.

19. Када је Ђура Јакшић објавио књигу “Песме” и уз чију помоћ?

Ђура Јакшић је књигу “Песме” објавио 1873. године уз помоћ Кнеза Милана Обреновића
и Стојана Новаковића.

20. Која позната песма Ђуре Јакшића је штампана у тада новом часопису Отаџбина?

У часопису Отаџбина, штампана је песма Ђуре Јакшића, “Отаџбина”.

21. Које је познато сликарско дело Ђуре Јакшића из периода српско-турског рата?

Познато сликарско дело Ђуре Јакшића из периода српско -турског рата је “Караула”
(или: “Одмор после боја”).

22. Када је и где премијерно изведена историјска драма Ђуре Јакшића “Станоје Главаш”?

Историјска драма Ђуре Јакшића, “Станоје Главаш”, премијерно је изведена 16./28.
септембра, 1878. године у Народном позоришту у Београду.

23. Са којим српским песником је Ђура Јакшић блиско друговао?

Ђура Јакшић је блиско друговао са Јованом Јовановићем Змајем.
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42. Јован Јовановић Змај

1. Када и где је рођен Јован Јовановић Змај?

Јован Јовановић Змај је рођен 24. новембра, 1833. године у Новом Саду.

2. Како су савременици описивали Јована Јовановића Змаја?

За савременике, Јован Јовановић Змај је био општенародни, национални песник.

3. Где се школовао Јован јовановић Змај?

Јован јовановић Змај се школовао у Новом саду, Братислави, Модри и Трнави, а затим
одлази на студије права у Беч, Пешту и Праг, а касније студира и медицину у Пешти.

4. Којим се пословима бавио Јован Јовановић Змај након школовања?

Јован Јовановић Змај је након школовања добио посао актуара у новосадском
Магистрату, а касније одлази у Пешту, где је управник Текелијанума, актуар и
деловодитељ Матице српске, бива лекар у Новом Саду и Панчеву, а затим и драматург у
Народном позоришту у Београду, а обавља и разне послове у Загребу.

5. Који јавни посао је Јован Јовановић Змај обављао у Београду?

Јован Јовановић Змај је основао и бесплатно водио санитарни надзор у школама.

6. Који је значајан допринос Јована Јовановића Змаја као лекара?

Јован Јовановић Змај је са још десетак лекара основао прву амбуланту у обновљеној
српској држави.
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7. Чиме се бавио Јован Јовановић Змај поред песништва и медицине?

Јован Јовановић Змај је поред песништва и медицине био активан и у политичком
деловању српског народа у Угарској. Подржавао је Уједињену омладину српску и
Светозара Милетића. Значајну улогу су имали Змајеви часописи: Змај, Жижа, Стармали,
Илустрована ратна хроника, Јавор, дечји часопис Невен.

8. Која је била прва песма Јована Јовановића Змаја и када је и у ком часопису штампана?

Прва Змајева песма која је била штампана је песма Српска зора, у темишварском
часопису Јужна пчела, 1851. године.

9. Који су песници утицали на лирику Јована Јовановића Змаја?

На лирику Јована Јовановића Змаја је, пре свих, утицао Бранко Радичевић, али и
песници чија је дела преводио: Петефи, Арањи, Гете, Хајне, Пушкин и Боденштет.

10. Које су две најзначајније збирке лирске поезије Јована Јовановића Змаја?

Две најзначајније збирке лирске поезије Јована Јовановића Змаја су Ђулићи и Ђулићи
увеоци.

11. Које су најпознатије родољубиве песме Јована Јовановића Змаја?

Најпознатије родољубиве песме Јована Јовановића Змаја су: Вила, Три хајдука и Светли
гробови.

12. У стварању које издавачке куће је учествовао Јован Јовановић Змај и по чему је то
значајно?

Јован Јовановић Змај је учествовао у стварању Српске књижевне задруге, која и данас,
као амблем, носи његову ликовну стилизацију иницијала (СКЗ).

13. У основању ког позоришта је учествовао Јован Јовановић Змај?

Јован Јовановић Змај је учествовао у оснивању Српског народног позоришта.

14. Шта је о Јовану Јовановићу Змају написао Младен Лесковац?

Младен Лесковац је о Змају написао да је он био “један од највећих Срба 19. века”.
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43. Валтазар Богишић

1. Када и где је рођен Валтазар Богишић?

Валтазар Богишић је рођен 1834. године у Цавтату.

2. По чему је значајан Валтазар Богишић?

Валтазар Богишић је значајан као правник и правни историчар, али је оставио и дубок
траг у историји европске науке 19. века – у српској и европској етнографији, историји
књиге и штампе, историји културе, графици, музеологији, нумизматици.

3. Где се школовао Валтазар Богишић?

Валтазар Богишић је прво био на приватној обуци у грађанској школи Антуна
Карзиларија, а затим у нижој гимназији свештеника Ивана Зафрона, гимназију
завршавао у Венецији, а изучава и италијански језик и књижевност.

4. На којим је европским универзитетима студирао Валтазар Богишић и које дисциплине је
изучавао?

Валтазар Богишић се школовао на универзитетима у Берлину, Минхену, Хајделбергу и
Гисену. Изучавао је права, филозофију, историју, класичну и словенску филологију.

5. Које докторате је Валтазар Богишић стекао и где?

Валтазар Богишић је у Гисену стекао докторат из филозофије и историје, а у Берлину из
грађанског и црквеног права.

6. Ко је од српских просветитеља утицао на Валтазара Богишића?

На Валтазара Богишића је утицао Вук Стефановић Караџић.
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7. Када и где почиње службена каријера Валтазара Богишића?

Службена каријера Валтазара Богишића почиње у Бечу, где 1863. године почиње да
ради као библиотекар у Дворској библиотеци.

8. Којим се темама бавио и о чему је Валтазар Богишић писао у разним часописима?

У разним часописима се појављују радови Валтазара Богишића из библиотекарства,
музеологије, пише о важности народних правних обичаја код Словена, пише упутство за
прикупљање народних песамаи других усмених умотворина.

9. На које намештење одлази Валтазар Богишић након Дворске библиотеке у Бечу?

Валтазар Богишић након Беча бива постављен за школског надзорника и саветника у
банатско-сремској Војној граници.

10. Када је Валтазар Богишић изабран за редовног члана Српског ученог друштва?

Валтазар Богишић је изабран за редовног члана Српског ученог друштва 1867. године.

11. Где Валтазар Богишић почиње да се бави универзитетским радом?

Валтазар Богишић одлази у Одесу, где на Новоросијском универзитету основа Катедру за
словенско право.

12. Када Валтазар Богишић добија место редовног професора на Новоросијском
универзитету у Одеси и коју још почасну титулу добија?

Валтазар Богишић бива проглашен за редовног професора Новоросијског универзитета
1869. године и стиче титулу почасног директора.

13. Зашто Валтазар Богишић престаје са радом на Новоросијском универзитету и чиме се
бави након службе на универзитету?

Због сукоба са студентима, Валтазар Богишић одлази са универзитета, те креће у
обилазак и изучавање Кавказа.

14. Која су значајна дела Валтазара Богишића?

Значајна дела Валтазара Богишића су: Писани закони на словенском југу, Русија и
Србија – као критика дела Н.А. Попова.

15. Где Валтазар Богишић одлази из Русије, када и зашто?

Валтазар Богишић одлази из Русије у Црну Гору, 1884. године, напозив Кнеза Николе,
како би за Црну Гору написао “Земаљски законик”.
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16. Које значајно дело Валтазара Богишића је објављено у Загребу, 1874. године?

У Загребу 1874. године излази дело Валтазара Богишића “Зборник садашњих правних
обичаја у јужних Словена”.

17. Које је дело Валтазара Богишића од трајног научног значаја, када је и где објављено?

Дело Валтазара Богишића “Народне пјесме из старијих, највише приморских записа” је
од трајног научног значаја, а објављено је 1878. године, међу књигама Српског ученог
друштва у Београду.

18. Када је и где свечано проглашен “Општи имовински законик за Књажевину Црну Гору”
и ко је био аутор?

“Општи имовински законик за Књажевину Црну Гору” је свечано проглашен 25. марта,
1888. на Цетињу, а аутор је био Валтазар Богишић.

19. Зашто “Општи имовински законик за Књажевину Црну Гору” има општенаучни значај?

“Општи имовински законик за Књажевину Црну Гору” има општенаучни значај за светско
законодавство јер је заснован на народној традицији, а проистекао је из начела која су
грађена вековима и сачувана у обичајима народа. Овај Законик представља најпунију
примену Богишићеве правне и законодавне филозофије. Због великог значаја, овај
законик је одмах по проглађењу преведен на тадашње главне светске језике.

20. Када Валтазар Богишић напушта професуру у Одеси, где одлази и чиме се бави?

Валтазар Богишић напушта професуру у Одеси 1888. године, одлази у Париз, где
завршава и објављује своје научне радове.

21. Која су значајна дела Валтазара Богишића која је завршио и објавио у Паризу?

Значајна дела Валтазара Богишића која је завршио и објавио у Паризу су о обичајном
праву у Русији, о инокосном облику сеоске породице код Срба и Хрвата, о начелима и
методи кодификације у Црној Гори, о историји Црне Горе, о техничким и стручним
терминима у законодавству, објављује збирке докумената о завери хрватских великаша,
документе о српским уметницима у италијанским писмима.

22. Када и зашто Валтазар Богишић напушта Париз и куда одлази?

Валтазар Богишић на позив Кнеза Николе одлази у Црну Гору 1893. године и прихвата
да као министар правде Црне Горе прати примену Законика који је раније написао.
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23. Које је последње велико дело које је написао Валтазар Богишић?

Последње велико дело Валтазара Богишића је критичко издање чувеног Дубровачког
статута из 1272. године. То његово критичко издање и данас служи као пример како се
спроводе научни поступци те врсте.

24. Где се данас налази архив Валтазара Богишића?

Архив Валтазара Богишића се данас налази у Цавтату.
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44. Никола I Петровић Његош

1. Када и где је рођен Никола I Петровић Његош?

Никола I Петровић Његош је рођен 1841. године у Његушима.

2. Која је звања на челу Црне Горе имао Никола I Петровић Његош?

Никола I Петровић Његош је од 1860. до 1910. године био црногорски кнез, а од 1910. до
1918. био је црногорски краљ.

3. Коју традицију породице Петровић је наставио и Никола I Петровић Његош?

Никола I Петровић Његош је наставио ослободилачку мисао теократске и кнежевске
династије Петровић.

4. Какав је био однос Црне Горе према Русији у време Николе I Петровића Његоша?

У време Николе I Петровића Његоша, Црна Гора је Русију сматрала православним
заштитником, са којим је везује словенска крв и језичко сродство. Из Русије је Црна Гора
добијала, како царске грамате и ордење, тако и сталну новчану помоћ.

5. Какав је став Николе I Петровића Његоша био према Косовском завету?

Никола I Петровић Његош је сматрао да Косовски завет обавезује на јединство Срба и
обнављање царства.

6. Шта је Кнез Михаило Обреновић преко Вука Караџића поручивао младом Кнезу Николи I
Петровићу Његошу?

Кнез Михаило Обреновић је преко Вука Караџића поручивао младом Кнезу Николи I
Петровићу Његошу да не заборави жељу и својих предака да српски понарх седне на
престо у Призрену, а црногорски владика на трон српског патријарха у Пећи.
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7. Када је Црна Гора проглашена за краљевину и ко је био први краљ?

Црна Гора је проглашена за краљевину 1910. године, а први краљ је био Никола I
Петровић Његош.

8. Које су заслуге Николе I Петровића Његоша у развоју Црне Горе?

Никола I Петровић Његош је за Црну Гору извојевао славне битке, извео Црну Гору на
море и још је територијално проширио, државне проблеме је решавао као државник и као
Србин, постигао међународно признање Црне Горе на Берлинском конгресу, 1878.
године.

9. Које су заслуге Краља Николе I Петровића Његоша у развоју културе и просвете?

Краљ Никола I Петровић Његош је подржао оснивање позоришта, усавршавање
штампарства и издаваштва, посвећивао је пажњу школовању женске деце и
стипендирању црногорских младића, инсистирао је да у културно-просветном животу
Црне Горе стално буду присутне истакнуте личности из Србије и других српских земаља.

10. Како је Никола I Петровић Његош прозван у народу?

О Николи I Петровићу Његошу, народ је говорио да је “пјесник у политици и политичар у
поезији”.

11. Која су позната литерарна остварења Николе I Петровића Његоша?

Позната литерарна остварења Николе I Петровића Његоша су химнична песма “Онамо,
‘намо”, песма “Мору”, драма “Балканска царица”, а писао је и мемоарске и историјске
радове, у сврху документације.
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45. Лаза Костић

1. Када и где се родио Лаза Костић?

Лаза Костић се родио у Ковиљу, близу Новог Сада, 1841. године.

2. Где се школовао Лаза Костић?

Лаза Костић се школовао у српској школи у Ковиљу, у немачкој школи у Ђурђеву и у
реалки у Панчеву, затим је завршио српску гимназију у Новом Саду, немачку гимназију у
Будиму. Правне студије је завршио у Пешти, а докторирао је на латинском језику, 1866.
године.

3. Чиме се бави Лаза Костић након школовања?

Након школовања, Лаза Костић је прво радио у новосадској гимназији као професор,
био је велики бележник Новосадског магистрата, председник варошког суда, па
посланик Народног црквеног сабора у сремским Карловцима, био је и посланик у
Угарском сабору, али је мандат препустио Светозару Милетићу.

4. Где је све путовао Лаза Костић и којим поводима?

Лаза Костић је путовао у Париз на Светску изложбу, у Москву на свесловенску
етнографску изложбу, у Љубљану на састанак поводом подршке идеји за одвајање
јужних Словена од Аустроугарске.

5. Којим поводом је Лаза Костић ишао на Цетиње?

Лаза Костић је на Цетиње ишао поводом стварања тајне Дружине за солобођење и
уједињење српско.

6. Зашто је хапшен Лаза Костић?

Лаза Костић је хапшен због политичких активности и због подозривости према угарским
властима.
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7. Коју јавну функцију је обављао Лаза Костић у време Берлинског конгреса, 1878. године?

Лаза Костић је био секретар министра спољних послова, Јована Ристића, те је
присуствовао Берлинском конгресу у том својству.

8. Коју је још важну функцију Лаза Костић обављао?

Лаза Костић је кратко био и секретар српског посланства у Петрограду.

9. Где Лаза Костић одлази из Србије 1883. године и зашто?

Лаза Костић 1883. напушта Србију и одлази на Цетиње, где уређује листове Глас
Црногораца, Црногорка и Нова Зета.

10. Који је важан правни текст превео Лаза Костић и зашто је то важно?

Лаза Костић је превео Дернбургове “Пандекте” и тиме дао велики допринос изучавању
римског права и правној терминологији.

11. Како су савременици описивали Лазу Костића?

Савременици су Лазу Костића описивали као полиглоту и полихисторика, писао је
поезију и прозу, анализирао политику и уметност, филозофске текстове, преводио
Шексипира, написао књигу о Ј.Ј. Змају.

12. Шта о Лази Костићу пише Предраг Палавестра?

Предраг Палавестра пише да је “Лаза Костић био стварни и неоспорни зачетник српске
есејистичке критике”?

13. Шта о Лази Костићу пише Младен Лесковац?

Младен Лесковац пише да је Лаза Костић један од наших најбољих и најплоднијих
позоришних критичара свог времена.

14. Која су значајна дела Лазе Костића из естетике и филозофије културе?

Значајна дела Лазе Костића из естетике у филозофије културе су “Основа лепоте у
свему” из 1880. године и “Основно начело. Критички увод у општу филозофију” из 1884.
године.

15. Која је била прва објављена песма Лазе Костића, а која последња?

Прва објављена песма Лазе Костића била је “Питач и слепац”, 1858., а последња, “Santa
Maria della Salute”, 1909. године.
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16. Која је била главна стваралачка константа Лазе Костића, без обзира на многе духовне
преокупације?

Главна стваралачка константа Лазе Костића била је поезија.

17. Зашто се стваралаштво Лазе Костића назива панкализмом?

Стваралаштво Лазе Костића се назива панкализмом, јер је његова полазна премиса увек
лепота, у свим многобројним видовима и облицима.

18. Која је једна од најбољих песама Лазе Костића?

Једна од најбољих песама Лазе Костића је “Међу јавом и мед сном”

19. Који је био поетски идеал Лазе Костића?

Поетски идеал Лазе Костића је синтеза поезије и филозофије.

20. Која песма Лазе Костића се сматра најлепшом песмом наше поезије и једном од
најлепших песама светске поезије?

Најлепшом песмом наше поезије и једна од најлепших светских, сматра се песма Лазе
Костића, “Santa Maria della Salute”.

21. Које су значајне песме Лазе Костића?

Значајне песме Лазе Костића су: У Срему, Славуј и лала, Ђурђеви ступови, Минадир,
Беседа, Певачка имна Јовану Дамаскину, Самсон и Далила, Спомен на Руварца.

22. Који је значај поезије Лазе Костића у српској књижевности?

Поезија Лазе Костића представља почетак модерне српске поезије.

23. Које су познате трагедије Лазе Костића?

Познате трагедије Лазе Костића су “Максим Црнојевић” и “Пера Сегединац”.

24. Која је салонска комедија Лазе Костића отркивена и штампана тек у наше доба?

У наше доба је откривена и штампана салонска комедија Лазе Костића, “Окупација”.

25. Које је још значајно јавно деловање Лазе Костића?

Лаза Костић је основао прве гимнастичке, веслачке, па и ватрогасне дружине у Новом
Саду.
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46. Руђер Бошковић

1. Када и где је рођен Руђер Бошковић?

Руђер Бошковић је рођен 1711. године у Дубровнику.

2. Ко су родитељи Руђера Бошковића?

Родитељи Руђера Бошковића су Никола и Павла.

3. Одакле потиче породица оца Руђера Бошковића?

Породица оца Руђера Бошковића потиче из Рашке (Нови Пазар).

4. Где се школовао Руђер Бошковић?

Руђер Бошковић се школовао у јединој доступној школи у Дубровнику (Исусовачки
колегиј) и касније у Риму.

5. Где се школовао Руђер Бошковић?

Руђер Бошковић се школовао у јединој доступној школи у Дубровнику (Исусовачки
колегиј) и касније у Риму.

6. Које студије је похађао Руђер Бошковић?

Руђер Бошковић је у Риму похађао студије филозофије, физике и математике у Риму, а
касније и студије теологије у Ферму.

7. Чиме се бавио Руђер Бошковић након студија?

Руђер Бошковић је након студија постао наставник у нижим заводима Исусовачког реда,
а касније је постао предавач на Исусовачком колегију у Ферму.
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8. Који су били мотиви Руђера Бошковића за бављење природним наукама?

Мотиви Руђера Бошковића за бављење природним наукама су били практичне природе
јер га је занимала конкретна примена научних знања.

9. Којим се природним и примењеним наукама Руђер Бошковић највише бавио?

Руђер Бошковић се највише бавио математиком, физиком, астрономијом и геодезијом.

10. Које су биле запажене дисертације Руђера Бошковића?

Запажене дисертације Руђера Бошковића биле су “О живим силама” и “О светлости”.

11. Како је практично Руђер Бошковић користио своја научна знања?

Руђер Бошковић је био у групи математичара која се бавила проблемом пукотина на
куполи базилике Светог Петра у Риму; био је саветник у решавању проблема статике у
царској библиотеци у Бечу и при обнављању лука Римини и Савони.

12. Како је Руђер Бошковић добио племићку титулу?

Руђер Бошковић је био саветник у спору око пограничних вода Луче и Тоскане. Племићку
титулу му је доделила Луча, јер је спор решио у корист Луче.

13. Када је и где Руђер Бошковић завршио објавио своје главно дело и које је то дело?

Руђер Бошковић је своје главно дело завршио и објавио 1758. године у Бечу, а ради се о
делу “Теорија природне филозофије”.

14. Које су биле последице по Руђера Бошковића, због објављивања “Теорије природне
филозофије”?

Према мишљењу колега из реда Исусоваца, дело Руђера Бошковића “Теорија природне
филозофије” није било у складу са учењем цркве.

15. Чиме се бавио Руђер Бошковић након сукоба са Исусовцима у Риму?

Након сукоба са Исусовцима у Риму, Руђер Бошковић обилази научне институције у
Италији, Француској, Холандији, Немачкој и Енглеској.

16. Које су научне институције изабрале Руђера Бошковића за свог члана?

Руђер Бошковић је изабран за дописног члана француске Академије наука, за члана
енлеског Краљевског астрономског друштва и за члана петроградске Академије.
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17. Који је познати путопис Руђера Бошковића и када је објављен?

Познати путопис Руђера Бошковића је “Дневник са пута из Цариграда”, а објављен је
1762. године.

18. Која је била улога Руђера Бошковића у изградњи астрономске опсерваторије у Брери?

Руђер Бошковић је био постављен за главног организатора изградње опсерваторије у
Брери, а након изградње опсерваторије, добио је Катедру за оптику у Брери.

19. Зашто је Руђер Бошковић напустио Бреру?

Руђер Бошковић је напустио Бреру због дубоких научно-методолошких сукоба са
Лагранжом.

20. Где Руђер Бошковић одлази из Брере и шта ради, након сукоба са Лагранжом?

Након сукоба са Лагранжом у брери, Руђер Бођковић одлази у Француску, где постаје
директор маринске оптике.

21. Шта је била круна научно-филозофских истраживања и деловања Руђера Бошковића?

Круна научно-филозофских истраживања и деловања Руђера Бошковића била је
Јединствена теорија о природи.

22. Како научни свет види учење Руђера Бошковића о релативности простора, времена и
кретања?

Због учења о релативности простора, времена и кретања, научни свет Руђера Бошковића
сматра аутентичном претечом Ернста Маха и Алберта Ајнштајна.

23. Који научници из 19. века су се позивали на Јединствену теорију о природи Руђера
Бошковића?

На Јединствену теорију природе су се позивали Лесли, Томас Томсон, Максвел, Лорд
Келвин, Џозеф Томсон, Нилс Бор.
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47. Стојан Новаковић

1. Када и где је рођен Стојан Новаковић?

Стојан Новаковић је рођен 1. новембра у Шапцу.

2. По чему је познат Стојан Новаковић?

Стојан Новаковић је био страначки првак, политичар, дипломата, филолог, историчар
књижевности, полихисторик.

3. Где се школовао Стојан Новаковић?

Стојан Новаковић је завршио гимназију и правни одсек на Лицеју у Београду,

4. Који професор са Лицеја (Велике школе) је имао пресудан утицај на Стојана Новаковића
и шта је од њега научио?

Пресудан утицај на Стојана Новаковића је имао Ђуро Даничић, а Новаковић је од њега
научио основе филолошког метода и научног мишљења.

5. Којим пословима се бавио Стојан Новаковић?

Стојан Новаковић се све време бавио научно-истраживачким радом, кратко је бо
професор, али је био и посланик, министар просвете, библиотекар Народне библиотеке,
чувар блага Народног музеја.

6. Ко је и када написао прву “Историју српске књижевности”?

Прву “Историју српске књижевности” писао је Стојан Новаковић, 1861. године.
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7. Када је објављена прва “Српска библиографија” у обновљеној српској држави и ко је
био аутор?

Прва “Српска библиографија” у обновљеној српској држави је објављена 1869. године, а
аутор је био Стојан Новаковић.

8. Ко је утемељитељ библиотекарства и филолошких студија у обновљеној српској држави?

Утемељитељ библиотекарства и филолошких студија у обновљеној српској држави био је
Стојан Новаковић.

9. Како је Стојан Новаковић допринео унапређењу српске просвете у обновљеној српској
држави?

Стојан Новаковић је својеручно написао неколико десетина закона, наредби, прописа,
правила, упутстава, пројеката, наставних планова и програма. Под његовим старањем су,
поред Цркве, биле све школе свих нивоа, Богословија, Народна библиотека, Музеј,
Народно позориште, Државна штампарија.

10. Шта је Стојан Новаковић сматрао својом најпречом и јединственом обавезом?

Стојан Новаковић је својом јединственом и најпречом обавезом сматрао општи интерес
народа.

11. Који је посебан допринос Стојана Новаковића српској просвети?

У време док је био министар просвете, Стојан Новаковић је увео обавезну основну
наставу.

12. У ком периоду је Стојан Новаковић обављао дипломатске мисије и где?

Стојан Новаковић је послат у дипломатске мисије у Цариград (у два маха), у Париз и
Петроград.

13. Ко је аутор књиге Балканска питања и када је и где објављена?

Аутор књиге “Балканска питања” је Стојан Новаковић, а објављена је 1906. године у
Београду.

14. Какав је однос Стојана Новаковића био према Турској?

Стојан Новаковић је сматрао да Турску не треба рушити силом, него полако ширити
српску веру, културу и писменост у све српске пределе под турском окупацијом, али је
касније увидео да је то немогуће и заговарао наоружавање српског народа у угроженим
подручјима на југу.
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15. У ком периоду је Стојан Новаковић био председник српске владе?

Председник српске владе, Стојан Новаковић је био 1895-96. године.

16. Која је период српске државе био од посебног научног интереса за Стојана
Новаковића?

Стојан Новаковић се посебно детаљно бавио средњевековном српском државом,
државном управом, градовима, селом, усменим предањима, итд.

17. Која су значајна дела Стојана Новаковића о средњевековној српској држави и када су
објављена?

Значајна дела Стојана Новаковића о средњевековној српској држави су “Немањићке
престонице Рас-Пауни-Неродимља”, из 1911. и”Законски споменици српских држава
средњег века” из 1912. године.

18. У ком свом делу Стојан Новаковић приказује однос Срба и Турака?

Стојан Новаковић је однос Срба и Турака описао у књизи “Срби и Турци 14. и 15. века”.

19. Када је објављена значајно дело Стојана Новаковића “Васкр српске државе”.

Новаковићево дело “Васкр српске државе” је објављено 1904. године.

20. Које године је Стојан Новаковић направио ново издање Душановог Законика?

Ново издање Душановог Законика, Стојан Новаковић је објавио 1898. године.

21. Која је била последња дипломатска мисија Стојана Новаковића?

Стојан Новаковић је предводио српску делегацију у Лондону, 1912-13. године, на
мировним преговорима са турским представницима после Првог балканског рата.

22. Када је објављено дело Стојана Новаковића “Најновија балканска криза и српско
питање”?

Дело Стојана Новаковића “Најновија балканска криза и српско питање” је објављено
1910. године.
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48. Петар I Карађорђевић

1. Када и где је рођен Петар I Карађорђевић?

Петар I Карађорђевић је рођен 29. јуна, 1844. године у Београду.

2. Коју титулу је Петар I Карађорђевић имао по рођењу?

Петар I Карађорђевић је по рођењу имао титулу кнежевића.

3. Ко су били родитељи Петра I Карађорђевића?

Родитељи Петра I Карађорђевића били су кнез Александар и кнегиња Персида.

4. Где се школовао Петар I Карађорђевић?

Петар I Карађорђевић се школовао у Београду, у Женеви, Паризу, а затим на Високој
војној школи у Сен-Сиру и официрској школи у Мецу.

5. Чиме се Петар I Карађорђевић бавио након школовања?

Након школовања, Петар I Карађорђевић се у Паризу бавио сликањем и фотографијом,
учествовао је у француско-пруском рату.

6. Зашто је Кнежевић Петар I Карађорђевић боравио у Босни 1875. године?

Кнежевић Петар I Карађорђевић је боравио у Босни 1875. године како би се са својом
четом придружио устанку против Турака.

7. Какав је био статус Кнежевића Петра I Карађорђевића након покушаја да се придружи
устаницима у Босни 1875. године?

Од 1875., Кнежевић Петар I Карађорђевић је био изложен аустријским патролама,
турским потерама и атентаторима.
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8. Где је боравио Кнежевић Петар I Карађорђевић након оптужбе за заверу против кнеза
Милана и династије Обреновић?

Кнежевић Петар I Карађорђевић је боравио у Паризу, Бечу, Темишвару и на породичном
имању у Боксегу.

9. Шта је довело до заоштравања односа између српског Кнеза Милана Обреновића и
црногорског Кнеза Николе Петровића?

До заоштравања односа између српског Кнеза Милана и црногорског Кнеза Николе
довела је женидба Кнежевића Петра I Карађорђевића за кћер Кнеза Николе, Зорку.

10. Где је Петар I Карађорђевић отишао са породицом након одласка са Цетиња?

Након одласка са Цетиња, Петар I Карађорђевић одлази са породицом у Женеву.

11. Када се Петар I Карађорђевић коначно вратио у Србију?

Петар I Карађорђевић се коначно вратио у Србију након Мајског преврата,1903. Године,
када га је Народна скупштина изабрала за новог српског краља.

12. Који је циљ себи поставио Петар I Карађорђевић након ступања на престо?

Петар I Карађорђевић је сматрао да се српски народ прво мора ослободити у потпуности
и ујединити, а онда је потребно спровести умерене реформе - помирити српску традицију
и нове перспективе развоја друштва и државе. Желео је да буде просвећени владар.

13. Која је мало позната, али значајна изрека Краља Петра I из 1905. године?

Значајна изрека краља Петра I је била: “Без љубави народне слаби су престоли
земаљски”.

14. У ком периоду је Краљ Петар I владао Србијом и по чему је тај период
карактеристичан?

Краљ Петар је владао Србијом од 1903. до 1914. године, а тај период је познат по
ширењу људских слобода, привредном напретку, војном снажењу земље, научном,
образовном и културном препороду. Краљ Петар I је био један од најобразованијих
српских владара.

15. Који део друштва је Краљ Петар I сматрао окосницом друштва и државе?

Краљ Петар I је сматрао да су село и сељаштво окосница друштва и државе и трудио се
да их заштити од пропадања и сиромашења.
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16. Како је Краљ Петар I видео улогу Цркве у друштву и држави?

Краљ Петар I је сматрао да је дужност Цркве и свештенства да утврде народ у
прадедовској вери, светосавској традицији и да развијају родољубива осећања код
народа.

17. Која је црква задужбина Краља Петра I?

Задужбина Краља Петра I је храм Цветог Ђорђа на Опленцу.

18. Какав је био однос Краља Петра I према савезницима у време Првог светског рата?

Краљ Петар I је критиковао савезнике због њиховог односа према Србији током Првог
светског рата.

19. Где је Краљ Петар I проводио Први светски рат?

Краљ Петар I је Први светски рат проводио обилазећи српску војску, прешао је Албанију,
кратко боравио у Италији, а затим до краја рата на острву у околини Солуна. Залагао се
за извлачење и повратак српске Војске.
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49. Владан Ђорђевић

1. Када и где је рођен Владан Ђорђевић?

Владан Ђорђевић је рођен на Ваведење, 4. децембра, 1844. године.

2. Ко су били родитељи Владана Ђорђевића?

Родитељи Владана Ђорђевића су били Ђорђе и Марија.

3. По чему је Владан Ђорђевић значајан?

Владан Ђорђевић је први српски школовани хирург, бојни лекар, творац првог српског
санитетског законика, организатор и начелник српског грађанског и војног санитета и
писац.

4. Где се школовао Владан Ђорђевић?

Владан Ђорђевић се школовао у гимназији у Београду и на “јестаственичком” природном
смеру на београдском Лицеју, а затим на Медицинском факултету у Бечу.

5. Ко је утицао на Владана Ђорђевића да студира медицину?

На Владана Ђорђевића је утицао Јосиф Панчић да се одлучи за студиј медицине.

6. Чиме се Владан Ђорђевић бавио у Бечу, поред студија медицине?

Владан Ђорђевић је за време студија на српски преводио значајне медицинске књиге и
уџбенике.

7. Којим родољубивим активностима се Владан Ђорђевић бавио током студија у Бечу?

Владан Ђорђевић је током студија основао књижевно друштво српских студената, које је
ујединио са већ постојећим друштвом аустријских Срба, “Зора”. Оба друштва учествује у
оснивању Уједињене омладине српске.
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8. Када је Владан Ђорђевић стекао медицинске титуле?

Владан Ђорђевић стиче титулу доктора медицине почетком 1869. године, а потом и титулу
магистра опстетриције (породиљства), а у пролеће исте године постаје и доктор
хирургије.

9. Где Владан Ђорђевић обавља медицинску праксу након студија?

Владан Ђорђевић обавља медицинску праксу на угледној клиници у Прагу, а касније и на
Универзитетској хирушкој клиници у Бечу.

10. Када је и на основу чега Владан Ђорђевић изабран за члана Српског ученог друштва?

Владан Ђорђевић бива изабран за члана Српског ученог друштва 1869. године, након
успешног научно-истраживачког рада у области хирургије на клиници у Бечу, написаних
и објављених студија у Берлину и Бечу, а затим и у Београду.

11. Где је Владан Ђорђевић стекао праксу из ратне хирургије?

Владан Ђорђевић је праксу из ратне хирургије стекао током француско-пруског рата,
када је радио као шеф одељења велике резервне болнице у Франкфурту на Мајни.

12. Који је научни допринос Владана Ђорђевића српској војној медицини?

Владан Ђорђевић је написао “Упутство за службу војног санитета српске стајаће народне
војске у мирно и ратно доба”, као и чувена “Војно-лекарска писма”.

13. Када се Владан Ђорђевић враћа у Србију и чиме се бави?

Владан Ђорђевић се у Србју враћа 1871. године, министар војни га поставља за шефа
Хирушког одељења Београдске војне болнице, а постаје и лични лекар Кнеза Милана.

14. Када је објављено дело “Начела војне хигијене” Владана Ђорђевића?

Дело “Начела војне хигијене” Владана Ђорђевића је објављено 1874. године.

15. Која је прва научна студија која се бави проучавањем српске народне медицине и ко је
аутор?

Прва научна студија о народној медицини је дело “Народна медицина у Срба”, а аутор је
познати војни лекар Владан Ђорђевић.

16. У оснивању којих стручних медицинских организација је учествовао Владан Ђорђевић?

Владан Ђорђевић је учествовао у оснивању Српског лекарског друштва, Српског
друштва Црвеног крста, часопис “Српски архив за целокупно лекарство”.
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17. На којој је функцији био Владан Ђорђевић током српско-турског и српско-бугарског
рата?

У време српско-турског и српско-бугарског рата, Владан Ђорђевић је био на положају
начелника Санитетског одељења Врховне команде.

18. Које је познато практично-научно дело Владан Ђорђевић написао након службовања у
Војном санитету?

Владан Ђорђевић је написао четворотомну историју српског војног санитета.

19. Које је најзначајније дело Владана Ђорђевића и зашто је од општег државног значајно?

Најзначајније дело Владана Ђорђевића је “Санитетски законик”, а значајан је јер га је
Народна скупштина усвојила 1881. године као Закон о уређењу санитетске струке и о
чувању народног здравља.

20. Који је још јавни допринос Владана Ђорђевића за сроско друштво и државу?

Владан Ђорђевић је основао болницу за сиротињску децу, дом за немоће старце,
павиљон за породиље, школе за глувонему и слепу децу, основао је народни санитетски
фонд.

21. Које је листове уређивао Владан Ђорђевић?

Владан Ђорђевић је уређивао недељни лист “Народно здравље”, а био је и уредник и
оснивач часописа “Отаџбина”.

22. Који је допринос Владана Ђорђевића унапређењу физичке културе?

Владан Ђорђевић је основао прво Београдско друштво за борење и гимнастику.

23. Када је Владан Ђорђевић постао члан Српске краљевске академије?

Владан Ђорђевић је постао дописни члан Српске краљевске академије, 1888., а редовни
члан 1889. године.

24. Које је цивилне јавне функције обављао Владан Ђорђевић?

Владан Ђорђевић је био председник Београдске општине, председник владе, мнистар
просвете, министар спољних послова, дипломата.

25. Поред цивилне и војне медицине, јавних послова у влади, дипломатије и новинарства,
чиме се још бавио Владан Ђорђевић?

Владан Ђорђевић се бавио и књижевносшћу и један је од наших најплоднијих и
најразноврснијих писаца.
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26. Какве је међународне почасти добио Владан Ђорђевић, због свог јавног деловања у
разним областима?

Владан Ђорђевић је био изабран за члана разних научних друштава, академија,
дипломатских академија, медицинских институција, учених друштава, лекарских
организација у многим европским државама.
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50. Никола Пашић

1. Када и где се родио Никола Пашић?

Никола Пашић се родио 18. децембра, 1845. године у Зајечару.

2. Где се школовао Никола Пашић?

Никола Пашић се школовао у Неготину, Зајечару и Крагујевцу, а 1866. године се уписао
на Технички факултет Велике школе у Београду. Као доброг студента, српска Влада га је
послала у Цирих на чувену Политехничку школу, где је стекао звање инжењера
грађевине и високо стручно звање из геодезије.

3. Које политичке идеје су привлачиле Николу Пашића?

Николу Пашића су привлачиле и идеје социјализма, национализма, свесловенства.

4. Коју политичку партију је у Србији основао Никола Пашић?

Никола Пашић је основао Народну радикалну странку.

5. Којим се јавним пословима бавио Никола Пашић?

Никола Пашић је био народни посланик, председник владе, председник београдске
општине, министар иностраних дела, дипломата.

6. Ко је заслужан за победу Србије над Аустроугарском, у “царинском рату”?

За победу Србије над Аустроугарском у “царинском рату”, заслужан је Никола Пашић,
који је тада био председник владе.

7. Ко је осмислио политику, чија је парола била “Балкан балканским народима”?

Ову политику је осмислио Никола Пашић.
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8. Какав је био однос Николе Пашића према идеји југословенства, која је током Првог
светског рата постајала све снажнија?

Никола Пашић је југословенски програм прихватио као ратни циљ Србије, у сагласности
са грађанским партијама, официрима и научницима у Србији.

9. Коју је функцију регент Александар доделио Николи Пашићу након Првог светског рата?

Никола Пашић је био шеф делегације Краљевине СХС на Конференцији мира у Паризу,
1919-20.

10. Када је, након Првог светског рата, Никола Пашић поново изабран за председника
владе?

Никола Пашић је постао председник Владе 1. јануара, 1921. године.

11. Како је Никола Пашић видео стварање Краљевине СХС и југословенску идеју?

Никола Пашић је сматрао да ће се стварањем Краљевине СХС и југословенском идејом
остварити план да сви Срби живе уједињени у једној држави.

12. Које су биле Пашићеве заблуде у вези са стварањем Краљевине СХС?

Никола Пашић је одбацивао идеју о “Великој Србији”, сматрајући да би се стварањем
такве државе, Србија војно и привредно исцрпљивала помажући Србе у расејању и
борећи се против хрватске иреденте у Босни и Херцеговини, шиптарских устанака,
опирања велике немачке и мађарске мањине. Због тога се залагао за стварање
Краљевине СХС.

13. Какав је био однос регента, касније Краља Александра и Николе Пашића?

Њихов однос је био формалног типа и добар, али нису присно сарађивали.
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51. Никодим Милаш

1. Када и где је рођен Никодим Милаш?

Никодим Милаш је рођен 4. априла, 1845. у Шибенику.

2. Које је било световно име Никодима Милаша?

Световно име Никодима Милаша било је Никола.

3. Ко су били родитељи Никодима Милаша?

Родитељи Никодима Милаша били су Трифун и Марија.

4. Где се школовао Никодим Милаш?

Никодим Милаш је основну школу завршио код францисканаца, гимназију код
доминиканаца, а за то време је учио веронауку у Бованској српској школи, затим у
задарској гимназији, а богословско образовање је завршио у Сремским Карловцима. Као
свршени богослов одлази у Беч да студира на Филозофском факултету, али се ту кратко
задржава, да би отишао у Русију и уписао се на Кијевску духовну академију, где стиче
титулу магистра богословије.

5. Када и где се замонашио Никодим Милаш?

Никодим Милаш се замонашио на Бадњи дан, 1873. године у Задру, а у чин јерођакона је
рукоположен на Божић.

6. Када је Никодим Милаш постао архимандрит?

Никодим Милаш је постао архимандрит 1880. године.
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7. Чиме се бавио Никодим Милаш, поред црквених послова?

Због непријатељства далматинских Хрвата према далматинским Србима, Никодим
Милаш се придружио политичкој активности Срба, да оснују своју странку на Приморју.

8. Коју је важну књигу написао Никодим Милаш?

Никодим Милаш је написао књигу “Достојанства у православној цркви”.

9. Који је став имао Никодим Милаш у односу на Ватикан и англиканску цркву?

Никодим Милаш је прихватио и даље ширио савет тадашњег епископа бококоторског,
Герасима Петрановића, који је народу и свештенству поручио “да се чувају од унијатске
напасти.”

10. Које је становиште заступао Никодим Милаш у вези са православним српским
епархијама у Босни и Херцеговини?

Никодим Милаш је сматрао да се православне српске епархије морају припојити
Карловачкој митрополији, што је било супротно ставу Аустроугарске.

11. Којим поводом Никодим Милаш долази у Београд и када?

Никодим Милаш у Београд долази 1886. године, на позив министра просвете да
реорганизује Богословију. Примио је дужност ректора Богословије, а постао је и члан
Главног просветног савета и ту остаје до следеће, 1887. године.

12. Које је значајне књиге Никодим Милаш објавио након повратка у Далмацију?

Након повратка у Далмацију, Никодим Милаш је објавио књиге “Пропаганда” и “Црквено
право”.

13. Када је Никодим Милаш постао Епископ далматински?

Никодим Милаш је постао Епископ далматински 10. јула, 1890. године, а хиротонисан је
16. септембра исте године.

14. Када је и у којим условима настала књига Никодима Милаша, “Православна
Далмација”?

Никодим Милаш се посветио изчавању судбине православне вере и цркве у Далмацији у
време када је због папске енциклике да се православни сједине са римском црквом,
растао притисак на православно далматинско становништво.
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15. Како је Далматинска влада називала Никодима Милаша?

Далматинска влада је Никодима Милаша називала “фанатичним православим” и
покушавала је на разне начине да га се реши.

16. Зашто се и када Никодим Милаш повукао са места Епископа далматинског?

Након објављивања брошуре у јесен 1911. у Загребу, под насловом “Владика Милаш и
пропаст закладе при Конзисторији” и великог притиска из појединих црквених општина,
Никодим Милаш је децембра 1911. поднео оставку цару на Задарску епархију, а оставка
је уважена почетком 1912. године.

17. Које почасти је Никодиму Милашу указао Православни свет?

Никодим Милаш је 1912. године проглашен почасним чланом Кијевске духовне академије,
а касније исте године, то је учинило и Словенско добротворно друштво у Петрограду.

18. Шта се догађало са Никодимом Милашем након пензионисања?

Након пензионисања, Никодим Милаш је живео у Дубровнику, посвећен научном раду,
али и под сталним надзором аустроугарске полиције.

19. Шта се догодило са рукописом књиге Никодима Милаша “Црква и држава у
Аустроугарској”?

Када је Аустроугарска прогласила рат Србији, 23. јула, 1914. године, аустроугарска
полиција је упала у стан Никодима Милаша, одузела му приватну преписку и рукопис
књиге спреман за штампу.

20. Шта о значају и деловању Никодима Милаша каже Епископ шумадијски, Сава?

Еписком шумадијски Сава, Никодима Милаша сматра највећим канонистом Православне
цркве нашег времена.
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52. Светозар Марковић

1. Када је и где рођен Светозар Марковић?

Светозар Марковић је рођен 21. септембра 1846. године у Зајечару.

2. Ко су били родитељи Светозара Марковића?

Родитељи Светозара Марковића су били Радоје и Стана.

3. Где се школовао Светозар Марковић?

Светозар Марковић се школовао у Рековцу, Јагодини, Крагујевцу, Београду – где је
завршио Технички факултет Велике школе. Као државни питомац, упућен је на наставак
техничких студија у Русију.

4. Зашто је и када Светозар Марковић морао да напусти Русију?

Светозар Марковић је морао да напусти Русију 1869. године због учешћа у активностима
тајних политичких организација.

5. Где Светозар Марковић наставља техничке студије, након напуштања Русије?

Након напуштања Русије, Светозар Марковић техничке студије наставља у Цириху.

6. Зашто је Светозар Марковић изгубио српску државну стипендију?

Због политичких активности и чланка “Српске обмане, који је објављен у октобру 1869.
године” у листу Застава, а у коме је критиковао нови српски устав (“Намеснички”),
Светозар Марковић је 1870. године изгубио државну стипендију.
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7. Чиме се бавио Светозар Марковић након губитка државне стипендије и повратка у
Србију?

Светозар Марковић је након повратка у Србијубио активан у Уједињеној омладини
српској, водећи њено лево, социјалистичко и револуционарно настројено крило и био
сарадник листа “Млада Србадија”.

8. Који лист и када покреће Светозар Марковић и које су биле последице?

Светозар Марковић покреће 1871. године лист “Раденик” у коме се заступају идеје
Париске комуне и Прве интернационале, па је због тога био изложен жестоким нападима
и морао је да напусти тадашњу Србију.

9. Које је најзначајније дело Светозара Марковића и када је објављено?

Најзначајније дело Светозара Марковића је “Србија на Истоку”, а објављено је 1872.
године.

10. Када се Светозар Марковић по други пут враћа у Србију и чиме се бави?

Светозар Марковић се у Србију враћа 1873. године, покреће листове “Јавност” и
“Ослобођење”, припрема страначки политички програм, бави се привредним и
просветним пословима. Због интензивне социјалистичке револуционарне делатности.
осуђен је на годину и по дана затвора.

11. Која је била идеја за преображај друштва, коју је заступао Светозар Марковић?

Светозар Марковић је заступао социјалистички концепт брзог друштвеног преображаја.
Сматрао је да је могуће прескочити капиталистичку фазу друштвеног развоја.

12. Који је руски социјалиста највише утицао на Светозара Марковића?

На Светозара Марковића је највише утицао Чернишевски.

13. Која су два позната дела Светозара Марковића о књижевности и уметности?

Два позната дела о књижевности и уметности су “Певање и мишљење” и “Реалност у
поезији”

14. Која духовна уверења је заступао Светозар Марковић?

Светозар Марковић је био филозофски материјалиста и атеиста.
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53. Сима Лозанић

1. Када и где је рођен Сима Лозанић?

Сима Лозанић је рођен 24. фебруара, 1847. године у Београду.

2. Где се школовао Сима Лозанић?

Сима Лозанић је основну школу и гимназију завршио у Београду, као и правне науке на
Великој школу. Након тога, студира хемију у Цириху и Берлину.

3. Којим се пословима бавио Сима Лозанић у Србији, након завршених студија?

Сима Лозанић је био научник, хемичар, професор, председник Академије наука, ректор
Велике школе и први ректор новонасталог Београдског универзитета, министар
привреде, министар иностраних дела, дипломата и учесник свих ратова тог времена.

4. Када се Сима Лозанић након школовања вратио у Србију и која је била његова прва
служба?

Сима Лозанић се вратио у Србију 1872. године и почео да ради на Катедри за хемију
Велике школе, а када је Велика школа постала универзитет, он је постао први ректор.

5. Од чега се још, поред професуре, састојало деловање Симе Лозанића?

Сима Лозанић је писао уџбенике из неорганске хемије, органске хемије и хемијске
технологије, које је допуњавао и мењао временом, како су се мењала сазнања у хемији.
Његови уџбеници су се користили више од педесет година. Такође је основао и прву
хемијску лабораторију у Србији.

6. Како је Сима Лозанић унапредио ранији рад Јосифа Панчића?

Највише захваљујући Лозанићу, из Панчићеве “Јестаственичке” катедре, издвојене су
катедре за минералогију, зоологију, геогнозију и палеонтологију.
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7. На оснивању ког факултета је Сима Лозанић предано радио годинама?

Сима Лоанић је годинама радио на оснивању Пољопривредног факултета.

8. Који је допринос Симе Лозанића раду средњих школа у Србији?

Сима Лозанић је радио на унапређењу наставе хемије у средњим школама, предавана је
тадашња модерна хемија, а све школе су добиле хемијске кабинете са прописаном
опремом. Лозанићев средњошколси уџбеник хемије је доживео више издања.

9. Које је анализе Сима Лозанић спроводио, које су биле значајне за државу?

Сима Лозанић је испитивао воду за пиће, бањске воде у Србији, бавио се испитивањем
рудних богатстава, а био је и саветник у Министарству финансија као “државни ипитивач
руда и лажног новца”. Помагао је и пољопривреду, осавремењивањем пољпоривредних
процеса и увео коришћење вештачког ђубрива.

10. Како је Сима Лозанић унапредио српску привреду?

Сима Лозанић је као министар привреде унео мнге иновације у организацији привредних
делатности, фабрика, предузећа, радио је на примени Закона о потпомагању домаће
индустрије.

11. Који је допринос Симе Лозанића у ратовима у којима је Србија учествовала?

Сима Лозанић је учествовао српско-турским, српско-бугарском рату, у балканским
ратовима у у Првом светском рату. Постављао је подводне мине, минирао је клисуре, да
задржи непријатеља, а српској војсци обезбеди предост у кретању, бо је управник
тополивнице у Војној фабрици у Крагујевцу, У Првом светском рату је био је на челу
Комитета за помоћ избеглицама и за прву помоћ земљорадницима.

12. Које је дипломатске мисије обављао Сима Лозанић?

Сима Лозанић је био члан делегације која је посетила Сједињене државе, био је
посланик српске владе у Лондону.

13. У којим је српским научним институцијама Сима Лозанић био члан?

Сима Лозанић је био члан Српског ученог друштва, Српске академије наука, касније и
председник Академије наука, секретар Академије природних наука. Био је први
професор Београдског универзитета коме је додељена та титула.

14. Од чега се састоји и по чему је значајан научно-истраживачки рад Симе Лозанића?

Сима Лознаић је написао више од 200 научних радова, открио и именовао врсте
минерала, унео новине у експериментални и лабораторијски рад у хемији. Његове научне
радове су користили и неки познати светски научници и хемичари.
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54. Радомир Путник

1. Када и где је рођен Радомир Путник?

Радомир Путник је рођен 24. јануара, 1847. године у Крагујевцу.

2. Где се школовао Радомир Путник?

Радомир Путник је основну и нижу гимназију завршио у Крагујевцу, а после првог
разреда више гимназије, ступио је у Артиљерисјку официрску школу (Војну академију),
коју је завршио као један од најбољих.

3. Када је Радомир Путник добио чин потпоручника и на које место је распоређен?

Радомир Путник је произведен у чин потпоручника 31. децембра, 1866. године и
постављен за командира вода 4. пољске батерије, али је због цртачког дара задржан на
раду у Топографском одељењу Министарства војног.

4. Где Радомир Путник бива распоређен након рада у Топографском одељењу
Министарства војног и када?

Радомир Путник бива распоређен на место командира вода, 1867. године, а две године
касније постаје командир батерије.

5. Која је специфична тачка у биографији младог потпоручника Радомира Путника?

Специфична тачка у његовој биографији је да је 1868. године, као потпоручник, написао
упутство за обуку трупа, што је незабележено у историји.
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6. Који су још послови поверавани младом официру Радомиру Путнику?

Млади официр Путник активно учествује у развоју српских оружаних снага, ради у
генералштабној комисији, која се бавила организационом структуром и
осавремењавањем организације српске војске, учествује у обогаћивању програма обуке
старешинског кадра, бави се питањима војне доктрине и оружаних снага, као помоћник
начелника Генералштаба.

7. Који значајан приручник пише Радомир Путник?

Радомир Путник пише приручник “Артиљерија у градској војни”.

8. Које је значајно дело Радомира Путника, које је деценијама служило као уџбеник у
стручном усавршавању генералштабних официра?

Значајни дело Радомира Путника за генералштабно усавршавање је двотомна студија
“Служба генералштаба”.

9. Шта је о Радмиру Путнику написао Владан Ђорђевић, 1876. године?

Владан Ђорђевић пише “да Радомир Путник спада у ред најспособнијих српских млађих
официра”.

10. Када Радомир Путник путује у Русију и зашто?

Радомира Путника 1879. године влада упућује у Русију, како би се упознао са
наоружањем и барутним магацинима руске војске.

11. Када Радомир Путник бива унапређен у чин генерала и којим пословима се бави?

Радомир Путник бива унапређен у чин генерала 1903. године, обавља посао Начелника
Генералштаба, члан је Војног савета и у неколико махова обавља посао министра војног.

12. Када Радомир Путник добија чин војводе?

Радомир Путник добија чин војводе, након велике победе Прве армије српске војске над
турском Вардарском армијом код Куманова, 1912. године.

13. Када је Радомир Путник показао војничку стратегијско-оперативну генијалност и
преввидео маневре непријатеља?

Војвода Путник, као Начелник Врховне команде на почетку Првог светског рата прави
ратни и оперативни план и распоред снага, чија је генијалност довела до успеха у
Церској бици и до других победа.
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14. Која битка је Војводу Путника уврстила у све уџбенике светске ратне историје и
стратегије?

Војвода Путник је после велике победе српске Војске у Колубарској бици 1914. године
постао светски познат војни стратег и командант на терену.
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55. Ђорђе Крстић

1. Када и где је рођен Ђорђе Крстић?

Ђорђе Крстић је 1851. године у Старој Кањижи.

2. Где се Ђорђе Крстић школовао?

Ђорђе Крстић основну школу завршава у Чуругу, немачку школу и два разреда гимназије
у Сремским Карловцима. Затим долази у Београд, где завршава гимназију, уписује
студије богословије, али их и напушта 1873. године и уз државну стипендију одлази на
студије сликарства у Минхен.

3. Чиме се још бавио Ђорђе Крстић поред студија сликарства?

Поред студија сликарства, Ђорђе Крстић је био укључен у рад Српског ученог друштва и
за рачун Друштва се бавио истраживањем српске националне материјалне и духовне
културе.

4. Које теме су биле заступљене у сликарском раду Ђорђа Крстића?

Ђорђе Крстић је сликао библијске призоре, у младости га је занимала српска историја, а
сликао је и портрете познатих Срба.

5. Ком сликарском стилу припада сликарство Ђорђа Крстића?

Сликарство Ђорђа Крстића припада реалистичком стилу, али је он неговао разноврсност
жанрова.

6. Која су позната сликарска дела Ђорђа Крстића?

Позната сликарска дела Ђорђа Крстића су иконостаси, иконе, Шумски предео, Заклетва
Светог Ђорђа, Тебе Бога хвалимо, Обретење главе Кнеза Лазара.
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7. Која сликарска дела Ђорђа Костића приказују његову инспирацију у историји?

Ђорђе Крстић инспирисан историјом, слика: Источно питање, Србија на Косову,
Споменик Кнезу Михаилу, Десети август.

8. Која дела је Ђорђе Крстић представио на изложби 1880. године у Београду?

На изложби у Београду, 1880. године била су изложена дела: На Косову, Рањеник, Пад
барјактара, Херцеговка на стражи, Утопљеница.

9. Са којим својим радом је Ђорђе Крстић учествовао на Светској изложби у Паризу 1900.
године?

Ђорђе Крстић је на Светској изложби у Паризу 1900. године учествовао са радом “Пад
Сталаћа”, на којој је приказана борба српске војске са јањичарима.

10. Који је познати портрет који је насликао Ђорђе Крстић?

Познати портрет Ђорђа Крстића је “Портрет Јосифа Панчића”.

11. Која су позната сликарска дела Ђорђа Крстића са путовања по Србији?

Позната дела, као утисци са путовања по селима и градовима, су: Под јабуком, На
студенцу, Растанак момка и девојке, Аласка врата, Оџаклија.

12. Који је специфичан допринос Ђорђа Крстића српском сликарству?

Специфичан допринос српском сликарству Ђорђе Крстић је донео својим пејзажима.
Сликао је манастире, детаље ентеријера, панораме разних српских градова, а један од
најпознатијих пејзажа је “Косово поље”.
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56. Лаза К. Лазаревић

1. Када и где се родио Лаза К. Лазаревић?

Лаза К. Лазаревић се родио 13. маја, 1851. године у Шапцу.

2. Ко су били родитељи Лазе К. Лазаревића?

Родитељи Лазе К. Лазаревића били су Кузман и Јелка.

3. Где се школовао Лаза К. Лазаревић?

Лаза К. Лазаревић је основну школу и нижу гимназију завршио у Шапцу, а вишу гимназију
и Правни факултет Велике школе у Београду. Затим као стипендиста српске владе
одлази у Берлин на студиј медицине.

4. Зашто је Лаза К. Лазаревић прекинуо студиј медицине у Берлину и вратио се у Србју?

Лаза К. Лазаревић је прекинуо студиј медицине у вратио се у Србију због избијања
српско-турског рата. У рату је служио као лекарски помоћник у пољског болници.

5. Када Лаза К. Лазаревић завршава студије медицине у Берлину?

Лаза К. Лазаревић студиј медицине завршава почетком 1879., брани тезу и бива
проглашен за доктора медицине.

6. Којим пословима се бавио Лаза К. Лазаревић након завршених студија и повратка у
Србију?

Лаза К. Лазаревић долази у Србију, полаже лекарски испит и бива постављен за
физикуса Округа београдског, а поред тога постаје ванредни члан Главног просветног
савета.
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7. 7. Чиме се још бави Лаза К. Лазаревић, поред лекарског позива и учешћа у раду Главног
просветног савета?

Лаза К. Лазаревић, поред медицине, медицинског научног рада и просвете, пише
приповетке.

8. На коју дужност Лаза К. Лазаревић ступа 1881. године?

Лаза К. Лазаревић постаје редовни члан и деловођа Главног санитетског савета и лекар
Опште државне болнице у Београду, а постаје и лекар Народног позоришта.

9. У којима је тадашњим институцијама Лаза К. Лазаревић био члан?

Лаза К. Лазаревић је био чла српског ученог друштва и Српске краљевске академије.

10. На коју дужност Лаза К. Лазаревић бива распоређен током српско-бугарског рата,
1885. године?

Током српско-бугарског рата 1885. године, Лаза К. Лазаревић као санитетски мајор и
деловођа бива распоређен у Врховну команду.

11. Када је штампана збирка приповетки Лазе К. Лазаревића, “Шест приповедака”?

Збирка “шест приповедака”, Лазе К. Лазаревића је штампана 1886. године.

12. Која је најпознатија приповетка Лазе К. Лазаревића?

Најпознатија приповетка Лазе К. Лазаревића је “Први пут с оцем на јутрење”.

13. Зашто је значајно књижевно дело Лазе К. Лазаревића?

Књижевно дело Лазе К. Лазаревића је значајно због његове уметности приповедања,
веште анализе и сликовитог приказа карактера.

14. Која је основна црта приповедања Лазе К. Лазаревића?

Основна црта приповедања Лазе К. Лазаревића је приказивање разноликих људи и
карактера и њиховог морала. Лазаревић је моралистички писац, који сваку приповетку
завршава пасусом ликујући због победе добра над злом.

15. Које су завршене приповетке Лазе К. Лазаревића?

Завршене приповетке Лазе К. Лазаревића су: Први пут са осцем на јутрење, Школска
икона, У добри час хајдуци!, На бунару, Ветар, Он зна све, Швабица.
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16. Зашто су за српску књижевност значајна разна писма Лазе К. Лазаревића?

Писма Лазе К. Лазаревића су значајна за српску књижевност, јер су написана
мајсторским језиком и представљају најбоље примере српске епистолографије.

17. Зашто приповетке Лазе К. Лазаревића имају и општеисторијски значај?

Приповетке Лазе К. Лазаревића имају и општеисторијски значај јер верно приказују и
време у коме су настале, Србију у 19. веку.

18. Шта М. Кашанин каже о критичарима дела Лазе К. Лазаревића, који су га сматрали
заосталим, конзервативцем и следбеником лоших моралних норми?

М. Кашанин о критичарима дела Лазе К. Лазаревића каже да су то “малограђански
либерални књижевни критичари”.
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57. Симо Матавуљ

1. Када и где је рођен Симо Матавуљ?

Симо Матавуљ је рођен 31. августа/12. септембра, 1852. године.

2. Ко су били родитељи Симе Матавуља?

Родитељи Симе Матавуља били су Стефан и Симеуна.

3. Где се школовао Симо Матавуљ?

Симо Матавуљ је похађао основну школу на талијанском, у фрањевачком манастиру, а
истовремено је ишао и у српску вероисповедну школу. Уписао се и у нижу гимназију, али
је био уверен да наука није за њега, па га дају на трговачки занат, што му такође не иде
од руке. Шаљу стрицу, јеромонаху Крупе, да буде калуђер. У манстиру је провео само
четири године, а затим завршава учитељску школу. Учи и језике – талијански и
француски.

4. Чиме се бави Симо Матавуљ након школовања?

После школовања, Симо Матавуљ бива постављен за сеоског учитеља, ради као учитељ
талијанског језика у школи Боки. као наставник француског у гимназији на Цетињу.
Касније постаје и главни назорник свих црногорских школа и предавач
престолонаследнику Данилу.

5. Којим се другим пословима, поред педагошких бавио Симо Матавуљ?

Поред педагошких послова, Симо Матавуљ је био заменик уредника у листу “Глас
Црногораца”.

6. Када Симо Матавуљ прелази у Србију и чиме се бави?

Симо Матавуљ прелази у Србију 1892. године, постаје учитељ у београдској Нижој
гимназији, затим и шеф Пресбироа Министарства иностраних дела.
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7. Чему се Симо Матавуљ посвећује, након престанка јавне службе?

Симо Матавуљ се посвећује писању, а држи и запажена предавања на Великој школи,
на Коларцу (која посећује и Краљ Петар I).

8. За коју причу Симо Матавуљ добија прву Академијину награду Мариновићеве
задужбине?

Прву Академијину награду Мариновићеве задужбине Симо Матавуљ добија за причу
“Ново оружје”.

9. У којим књижевним и научним организацијама у Србији је активан Симо Матавуљ?

Симо Матавуљ је активан у оснивању Књижевничко-уметничке заједнице, ради у управи
Српске књижевне задруге, а у неколико махова бива предсеник Друштва српских
књижевника, постаје први председник Српског књижевничког друштва, изабран је и за
члана Академије наука.

10. Како историја српске књижвности види Симу Матавуља?

Симо Матавуљ се сматра врхунском појавом наше приповедне прозе, који је васпитаван
на романској књижевности, а под благотворним утицајем руских класика.

11. Које збирке приповедака Симе Матавуља су познате?

Познате збирке приповедака Симе Матавуља су: Из Црне Горе и Приморја (два тома), Из
приморског живота, Из београдског живота, Из разнијех крајева, Приморска обличја, с
мора и с планине, Београдске приче, Живот, Немирне душе.

12. Које романе је написао Симо Матавуљ?

Симо Матавуљ је написао романе Ускок и Бакоња фра Брне.

13. Који су познати путописи Симе Матавуља?

Познати путописи Симе Матавуља су: Успомене са скадарског језера, Ривијера, Врата од
Леванта, Левант и три недеље по мору.

14. Којим се књижевним формама, поред приповетке, романа и путописа, изражавао Симо
Матавуљ?

Поред приповетке, романа и путописа, Симо Матавуљ је писао мемоаре, драме,
рецензије, списе о језику, преводи са неколико страних језика.

15. Ком књижевном правцу припада Симо Матавуљ?

Симо Матавуљ је последњи представник српског класичног реализма.
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58. Милан Обреновић

1. Када и где је рођен Милан Обреновић?

Милан Обреновић је рођен 22. августа, 1854. године у Манасији.

2. Ко су били родитељи Милана Обреновића?

Отац Милана Обреновића био је Милош (синовац Књаза Милоша), а мајка Марија.

3. Где се и како школовао Милан Обреновић?

Милан Обреновић се почео школовати тек 1863. године, када га је Кнез Михаило послао
у Париз, код Фрацнуза Хиет. По повратку у Србију уписује Лицеј 1867. године, а Француз
Хиет наставља да га подучава и у Србији, до 1869. године, када добија новог учитеља.
Сматра се да Миланово образовање није одговарало предстојећим владарским
дужностима.

4. Како и када Милан Обреновић долази на српски престо?

Милан Обреновић долази на српски престо као малолетан, након убиства Кнеза
Михаила, 1868. године, а на основу Закона о наслеђу престола.

5. Како је малолетни кнез Милан управљао Србијом?

Малолетном Кнезу Милану је постављено трочлано Намесништво, које је формално
управљало земљом и српском владом, до кнежевог пунолетства.

6. Када, по сопственом мишљењу, кнез Милан ступа на престо?

Кнез Милан је сматрао да је на престо ступио не по пунолетству (1872.), већ по обарању
намесничке владе (1873. године).

– 141 –

https://nemanjici.site



7. Ко је и када Србију прогласио краљевином, а Кнеза Милана краљем?

Руски генерал Черњајев је 16. септембра, 1876. године, у време примирја у првом
српско-турском рату кнеза Милана прогласио за краља, а Србију за краљевину.

8. Када се и зашто Краљ Милан удаљава од Русије и окреће Аустроугарској?

Краљ Милан се удаљава од Русије након потписивања Санстефанског мира, којим се
фаворизовала Бугарска, без обзира на победу Србије.

9. Шта је Србији донела сарадња краља Милана са Аустроугарском?

Србију је на Берлинском конгресу (1878.) подржала Аустроугарска у проширивању на
старе територије на југоистоку земље.

10. Како је на Краља Милана утицало формално организовање политичких странака?

Политичке странке и њихови страначки интереси су натерали краља Милана да се
укључи у обрачун са радикалима и либералима и да дâ подршку напредњацима – што је
лоше утицало на стање у друштву и држави.

11. Какав је однос Краљ Милан у сарадњи са напредњацима успоставио са
Аустроугарском?

Краљ Милан и напредњаци су усмерили спољну политику Србије ка Аустроугарској и
склопили са њом трговински уговор и Тајну конвенцију, 1881. године.

12. Када је Аустроугарска потврдила Србију ранг монархије?

Аустроугарска је Србији потврдила ранг монархије 22. фебруара/6. Марта, 1882. године.

13. Који су важни закони и реформе донети у време Краља Милана и прве владе
напредњака?

У време Краља Милана су донети закон о штампи, о зборовима и удружењима, закон о
војсци, извршена је финансијска реформа, основана Народна банка и завршена је пруга
која је спајала Аустроугарску и Турску, а пролазила је кроз Србију.

14. Када су почеле исправне сумње Краља Милана у добронамерност Аустроугарске?

Сумње Краља Милана у добронамерност Аустроугарске, тј. Угроженост Србије, почеле су
откако је монархија преузела и Херцеговину и Босну. А Бугарска спремала освајање
Македоније.
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15. Зашто је значајан Краљ Милан у доношењу устава из 1888. године?

Краљ Милан је успео да издејствује компромис политичких партија и да уз сагласност
Велике Народне скупштине донесе нови устав, којим је у Србију уведен
парламентаризам.

16. Зашто је Краљ Милан абдицирао у корист малолетног сина, Александра?

Краљ Милан је абдицирао због немогућности да се прилагоди новим условима
парламентаризма, који су ограничавали његову владарску моћ.

17. Када је Краљ Милан обзнанио своју одлуку о абдикацији?

Краљ Милан је своју одлуку о абдикацији обзнанио 6.марта, 1889. године, у време
свечаног пријема, на дан свечаног проглашења Краљевине Србије, када се поклонио
свом сину Александру, новом краљу.

18. Шта је Краљ Милан учинио пре абдикације?

Краљ Милан је пре абдикације, у складу са Уставом, образовао трочлано Намесништво
краљевског достојанства малолетном Краљу Александру.

19. Где Краљ Милан одлази након абдикације?

Краљ Милан након абдикације одлази у Париз, где живи под именом “гроф од Такова”,
касније одлази на хаџилук у Јерусалим.

20. Када се Краљ Милан дефинитивно враћа у Србију?

Краљ Милан се дефинитивно враћа у Србију 1897. године, где остаје до смрти,1901.
године.

21. Како српска историја види владавину Краља Милана?

У српској историји се Краљ Милан сматеа модерним и оштроумним владаром, за чије
владавине је Србија постала модерна европска држава.

– 143 –

https://nemanjici.site



59. Михаило Пупин

1. Када и где је рођен Михаило Пупин?

Михаило Пупин је рођен 27. септембра / 9. октобра, 1854. године у селу Идвору
(јужнобанатски округ).

2. Како су се звали родитељи Михаила Пупина?

Родитељи Михаила Пупина били су Константин и Олимпија.

3. Где се школовао Михаило Пупин?

Михаило Пупин се школовао у православној основној школи у Идвору, у гимназији у
Панчеву, а касније у Прагу. После одласка у Сједињене државе уписује се на
Универзитет Колумбија, одлази у Енглеску на постдипломске студије на Кембриџу, зазим
иде у Берлин, где пише докторску дисертацију из физичке хемије.

4. Чиме се бави Михаило Пупин, након завршених студија?

Михаило Пупин се враћа у Сједињене државе и започиње академску каријеру на
новооснованом Одсеку за електротехнику Универзитета Колумбија. Тамо предаје
математичку физику, науку у топлоти, хидраулику и динамику. На Колумбији је радио до
пензионисања.

5. Који је значај, поред научно-истраживачког рада имао Михаило Пупин у природним и
природно-техничким наукама?

Михаило Пупин је био научно-технички иноватор, регистровао је више патенанта,
унапредио многа практична техничка достигнућа, а био је активан у унапређивању и
реформама у образовању и приступу научно-истраживачком раду.
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6. У којим истакнутим стручним удружењима је Михаило Пупин био члан?

Михаило Пупин је био истакнути члан у Институту америчких електроинжењера,
Њујоршкој академији наука, Радио-институту Америке, Америчком друштву за
унапређење науке.

7. Колико је проналазака патентирао Михаило Пупин и из којих области?

Михаило Пупин је регистровао 24 своја патента из области телеграфије, телефоније и
радио-технике.

8. Које су значајне књиге Михаила Пупина из области наука?

Значајне књиге Михаила Пупина из области наука су: Електромагнетна теорија, Нова
реформација, Романса машина.

9. О чему је још писао Михаило Пупин, поред научно-истраживачких радова?

Поред научно-истраживачких радова, Михаило Пупин је написао своју аутобиографију,
“Од усељеника до проналазача”, за коју је добио Пулицерову награду, преведена је на
многе језике и постала лектира у Сједињеним државама. Приредио је и књигу о
споменицима Јужних Словена.

10. По чему је Михаило Пупин био веома познат, осим по научном раду?

Михаило Пупин је активно помагао своје сународнике у отаџбини. Организовао је помоћ
Србији и Црној Гори у време Балканских ратова и Првог светског рата.

11. Који је специфични допринос Михаила Пупина у времену након завршетка Првог
светског рата?

Михаило Пупин је 19. априла, 1919. године америчком председнику Вудро Вилсону
упутио Меморандум у коме појашњава ситуацију новостворене Југославије, након Првог
светског рата. На основу Пупиновог меморандума, амерички председник Вилсон је дао
изјаву против Лондонског уговора, а у корист Југославије и њене територије.

12. Ко је био први дипломата Србије у Сједињеним државама?

Први дипломата Србије у Сједињеним државама био је Михаило Пупин.

13. Које светске компаније су откупиле и примењивале неке од Пупинових патената?

Пупинове патенте су откупили и применили Америчка телефонско-телеграфска
компанија и Сименс из Немачке.
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14. Који је Пупинов допринос у Србији?

Михаило Пупин је у Србији основао неколико фондова - за школовање омладине и за
објављивање материјала о српским старинама, Фонд за рад у Народном дому, фонд у
баштованској и воћарској школи у Идвору, а помагао је и разним крајевима на територији
читаве тадашње Југославије.
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60. Живојин Мишић

1. Када и где је рођен Живојин Мишић?

Живојин Мишић је рођен 19. јула, 1855. у Струганику у Србији.

2. Ко су били родитељи Живојина Мишића?

Родитељи Живојина Мишића су били Радован и Анђелија.

3. Где се школовао Живојин Мишић?

Живојин Мишић је основну школу завршио у Рибничкој основној школи, а гимназију је
учио у Крагујевцу и Београду. После гимназије, уписао се у Девету класу Артиљеријске
официрске школе, коју је и завршио, касније је био је упућен у аустријску школу гађања.

4. У којим је ратовима учествовао Живојин Мишић?

Живојин Мишић је учествовао у свим српским ратовима од 1876. до 1918. године.

5. Који је допринос Живојина Мишића српској војној науци?

Живојин Мишић је једно време предавао стратегију на Војној академији, а његова
предавања су објављена у обимној студији), превео је на српски целокупно упутство о
устројству аустријске школе гађања, са детаљним описима наставних планова,
стрелишта, написао је књигу “Успомене” у којој је изнео мноштво детаља из своје војничке
каријере и описао стање ствари у политици, друштву.

6. Када је Живојин Мишић прешао из редовне војне хијерархије у генералштабну?

Живојин Мишић је 1891. године, након положених испита преведен у Генералштаб
српске Војске.
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7. Која је била прва генералштабна дужност Живојина Мишића?

Прва генералштабна дужност Живојина Мишића била је постављење за начелника штаба
Шумадијске дивизијске области.

8. На којим је командним функцијама био Живојин Мишић?

Живојин Мишић је био начелник дивизијске области, командант батаљона, пука и
дивизије, помоћник/заменик начелника Главног генералштаба и начелник Генералштаба.

9. Које почасно војно намештење је било додељено Живојину Мишићу?

Живојин Мишић је једно време био почасни ађутант краља Александра Обреновића.

10. У којим биткама је до пуног изражаја дошао војни таленат Живојина Мишића?

Војни таленат Живојина Мишића је до пуног изражаја дошао у Балканским ратовима
(Куманово, Брегалница) и у Првом светском (Колубарска и Церска битка).

11. Када је Живојин Мишић унапређен у чин генерала?

Живојин Мишић је унапређен у чин генерала 1912. године, током Првог балканског рата,
после Кумановске битке.

12. Када је Живојин Мишић добио чин војводе?

Живојин Мишић је добио чин војводе након највеће победе српске Војске у првом
светском рату, у бици на Колубари, када је стекао светску славу као војсковођа и стратег.

13. Са којим нашим другим славним војводом је Живојин Мишић блиско сарађивао у многим
ратнин дејствима?

Живојин Мишић је годинама био најближи сарадник Војводе Радомира Путника.

14. Која је одликовања Живојин Мишић добио за војне и ратне заслуге?

Живојин Мишић је за војне и ратне заслуге добио сва одликовања Србије и многа
одликовања Црне Горе, Русије, Француске, Енглеске и Сједињених држава.
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61. Стеван Сремац

1. Када и где је рођен Стеван Сремац?

Стеван Сремац је рођен 11. новембра, 1855. године у Сенти.

2. Ко су били родитељи Стевана Сремца?

Родитељи Стевана Сремца били су Аврам и Катарина.

3. Где се школовао Стеван Сремац?

Стеван Сремац је све школе завршио у Београду, студирао на одсеку
историјско-филолошког на Филозофском факултету Велике школе, а професори његови
су били многи виђени Срби тог доба, као Ђура Даничић, Стојан Новаковић и многи други.

4. Ко је пресудно утицао на одлуку Стевана Сремца да се посвети науци и писању?

Пресудни утицај да се бави науком и писањем на Сремца је имао његов ујак, Јован
Ђорђевић, писац, управник Народног позоришта, министар просвете.

5. Које је ставове у животу, науци, књижевности и политици заступао Стеван Сремац?

Стеван Сремац је заступао традиционалне и конзервативне ставове.

6. Чиме се Стеван Сремац бавио након студија?

Након студија, Стеван Сремац је кратко био практикант у Министарству финансија, али
је убрзо отишао у Ниш, где од 1879. године ради у гимназији, предаје историју, српски
језик и књижевност, али и још неколико предмета, до географије и цртања, а од 1881.
ради као предавач у нижој гимназији у Пироту, па се 1893. године враћа у нишку
гимназију.
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7. Где је Стеван Сремац објавио своје прве писане радове?

Стеван Сремац је своје прве радове објавио у нишком листу “Стара Србија” и у
“Босанској вили”.

8. Како се зове збирка историјских приповедака Стевана Сремца, о великанима српске
културе и традиције?

Збирка историјских приповедака Стевана Сремца се зове “Из књига староставних”.

9. Где Стеван Сремац иде и шта ради, након вишегодишњег боравка у Нишу?

Стеван Сремац се, након вишегодишњег боравка у Нишу враћа у Београд, полаже
професорски испит и почиње да ради у Трећој београдској гимназији и у другим
београдским гимназијама.

10. Који су познати романи Стевана Сремца, које је он називао приповеткама?

Познати романи Стевана Сремца су Ивкова слава, Лумунација у селу, Вукадин, Поп Ћира
и поп Спира, Зона Замфирова.

11. Како се зове шаљиви еп Стевана Сремца, који је објављен тек након његове смрти?

Шаљиви еп Стевана Сремца се зове “Бал у Елемиру”.

12. Која је значајна српска институција изабрала Стевана Сремца за свог члана?

Стеван Сремац је био изабран за члана Српске академије наука.
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62. Степа Степановић

1. Када и где се родио Степа Степановић?

Степа Степановић се родио 12. марта, 1856. године у Кумодражу код Београда.

2. Где се школовао Степа Степановић?

Степа Степановић је основну школу завршио у Кумодражу, гимназију у Београду, а затим
је, без пријемног испита, постао питомац Артиљеријске школе, коју је и завршио.

3. У којим ратовима је учествовао Степа Степановић?

Степа Степановић је учествовао у свим српским ратовима, још као питомац Артиљеријске
школе, од српско-турских, до Првог светског рата.

4. Када је Степа Степановић завршио генералштабно усавршавање?

Степа Степановић је генералштабно усавршавање завршио 1886. године и постављен за
начелника штаба Дринске дивизијске области.

5. На којим је командним позицијама у војној хијерархији и у државној служби био Степа
Степановић?

Степа Степановић је био начелник штаба дивизијске области, командант батаљона, пука,
бригаде, дивизије и армије, помоћник начелника штаба Активне војске, начелник Општег
одељења Министарства војног, у два маха је био и министар војни.

6. Који је надимак добио Степа Степановић у Другом балканском рату, због свог војног
умећа?

Степа Степановић је у Другом балканском рату због војних умећа добио надимак
“несаломиви Степановић”.
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7. У којој бици су војничке и командне вештине Степе Степановића дошле до највећег
изражаја?

Војничке и командне вештине Степе Степановића, дошле су до изражаја у Церској бици,
када је у пар махова игнорисао наредбе Врховне команде, што је довело до великог
успеха спрске Војске.

8. Када је Степа Степановић добио чин војводе?

Степа Степановић је чин војводе добио после Церске битке.

9. Како је Степа Степановић описао бој на Церу у својој нареди упућеној Другој армији?

Степа Степановић

10. Како је Степа Степановић описао бој на Церу у својој нареди упућеној Другој армији?

Степа Степановић је у наредби Другој армији написао: “Света земља наше отаџбине
очишћена је од непријатеља, а крвљу његовом заливена су сва она места, која је својом
поганом ногом оскрнавио.”

11. Који су успеси Војводе Степе Степановића у Првом светском рату, поред Цера?

Војвода Степа је председавао седницама свих српских армија у Пећи, пре повлачења ка
Албанском приморју, имао је важну улогу у реорганизовању српсе Војске на Крфу,
неизмеран је његов значај у пробоју Солунског фронта и и избацивању Бугарске из рата.

12. Шта је Степа Степановић одговорио дописнику Пресбироа Врховне команде српске
Војске, када је овај хтео да пише Степину биографију, након Церксе битке?

Степа Степановић је тим поводом одговорио: “Немате шта да пишете. Све што се урадило
– урадили су официри и војници моје армије. Они су највише допринели да непријатељ
буде побеђен и да се земља ослободи. Када баш хоћете нешто да пишете за француске и
енглеске новине, ето то напишите.”
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63. Јован Жујовић

1. Када и где је рођен Јован Жујовић?

Јован Жујовић је рођен 18. октобра, 1856. године у селу Брусница, у Шумадији.

2. Где се Јован Жујовић школовао?

Јован Жујовић је основну школу завршио у Неменикућама, реалку у Београду, 1872., када
га отац шаље на Политехнику у Цирих, одакле га брзо и враћа јер се тамо више бавио
политиком него науком. У Београду завршава математичко-природнњачки смер на
Великој школи, па одлази у Париз на природњачки одсек Антрополошке школе.

3. Чиме се Јован Жујовић бавио након школовања и повратка у Србију?

Јован Жујовић после повратка у Србију, као први школовани геолог постаје суплент на
новоформираној Катедри за геологију и минералогију.

4. Зашто је 1880. година најважнији датум у историји српске геологије?

Јер је те године основана Катедра на Великој школи, а Жујовић је поред геологије и
минералогије увео и палеонтологију као дисциплину.

5. Ко је био први природњак у Србији који је у сваом научно-истраживачком раду користио
микроскоп?

Први природњак у Србији, који је у сваом научно-истраживачком раду користио
микроскоп, био је Јован Жујовић.

6. Које су заслуге Јована Жујовића за развој геологије у Србији?

Јован Жујовић је израдио прву геолошку карту Србије, написао основне уџбенике,
штампао радове у домаћим и страним публикацијама, основао Геолошки завод Велике
школе, покренуо први геолошки часопис “Геолошки анали Балканског полуострва”,
основао Српско геолошко друштво.
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7. Када је објављено двотомно ремек дело из геологије под насловом “Геологија Србије” и
ко је био аутор?

Први том “Геологије Србије” је објављен 1893. године, а други том 1900. године. Аутор је
био Јован Жујовић.

8. Који је био ненаучни, али важан циљ геолошког научно-истраживачког и педагошког
рада Јована Жујовића?

Циљ Јована Жујовића је да својим ангажманом, научници и студенти у Србији спрече
продор Аусторугарске и преузимање Србије као њене геолошке сфере утицаја.

9. Које је послове у државној служби обављао Јован Жујовић?

Јован Жујовић је био прво изасланик Министарства просвете, касније и министар
просвете и црквених послова, министар иностраних дела, дипломата, члан Сената.

10. За оснивање којих научно-истраживачких и образовних институција је заслужан Јован
Жујовић?

Јован Жујовић је заслужан за оснивање Музеја српске земље (касније Природњачки
музеј), Геолошког института Краљевине Југославије, Планинарског друштва, а био је и
један од иницијатора за оснивања Пољопривредног факултета, Српског археолошког
друштва.

11. Ко је био аутор прве књиге из археологије у Србији, “Камено доба” и када је она
објављена?

Аутор прве књиге из археологије био је Јован Жујовић, а књига је објављена 1893.
године.

12. Које су академске и научне институције примиле Јована Жујовића у своје чланство?

Јован Жујовић је био члан Српске краљевске академије, Мађарске академије наука,
Југославенске академије знаности и умјетности, Француског геолошког друштва,
Француског минералошког друштва, Мађарског геолошког друштва, Кијевског
јестаственичког друштва.

13. Како се зове први уџбеник из геологије у Србији и ко је био аутор?

Први уџбеник из геологије у Србији био је насловљен ”Општа геологија”, а аутор је био
Јован Жујовић.
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64. Стеван Стојановић Мокрањац

1. Када и где је рођен Стеван С. Мокрањац?

Стеван С. Мокрањац је рођен 9. јануара, 1856. године у Неготину.

2. Где се школовао Стеван С. Мокрањац?

Стеван С. Мокрањац је основну школу и гимназију завршио у Неготину, односно Зајечару
и Београду. Што се музичког образовања тиче, био је самоук, а од детињства је слушао
народо певање и црквено појање. У Београду је наишао на активно Прво београдско
певачко друштво, које му је, уз државну стипендију помогло да оде на студиј музике у
Минхен, али се пре краја студија враћа у Београд.

3. Чиме се Стеван С. Мокрањац бави након повратка у Београд, после прекинутих студија
музике у Минхену?

Стеван С. Мокрањац се у Београд вратио 1883. године, постаје диригент хора
“Корнелије” и пише своја прва дела: Опело у d-молу, Прва руковет.

4. Када и где Стеван С, Мокрањац наставља музичке студије?

Стеван С, Мокрањац иде 1884. године у Рим на студиј вокалне полифоније, а од 1885. до
1887. године студира и завршава студиј на Конзерваторијуму у Лајпцигу.

5. Када се Стеван С. Мокрањац враћа у Београд након завршених студија и чиме се бави?

Након завршеног студија, Стеван С. Мокрањац се враћа у Београд 1887. године и
постаје диригент Београдског певачког друштва, са којим путује на мноштво турнеја по
Србији и Европи.

6. Чиме се Стеван С, Мокрањац највише бавио поред дириговања?

Стеван С. Мокрањац је поред дириговања активно компоновао и бавио се музичким
педагошким радом.
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7. Који је зацртани програм у музици спроводио Стеван С, Мокрањац?

Стеван С, Мокрањац је доследно спроводио национални програм који је у српској музици
поставио Корнелије Станковић, на пољу световне и на пољу духовне музике. Такође је
наставио и програм мелографије, дириговања и музичког педагошког рада.

8. Која су дела највећи домет Мокрањчевог композиторског рада у области световне
музике?

У области световне музике, Мокрањчев највећи домет су петнаест дела хорских руковети,
“Приморски напјеви”, мађарске и румунске песме.

9. Које су значајне Мокрањчеве оригиналне композиције?

Значајне Мокрањчеве оригиналне композиције су песме за глас и клавир, песме за
мешовити и дечји хор, неколико хорских композиција и песма из недовршене 16.
руковети.

10. Која су значајне Мокрањчеве књиге из области црквене музике?

Значајне Мокрањчеве књиге су записи црквеног појања: основни појачки зборник
“Осмогласник”, “Опште појање”, “Страно пјеније”.

11. Које је најизвођеније Мокрањчево дело?

Најизвођеније Мокрањчево дело и једно од најпознатијих дела српске музике је
“Литургија Светог Јована Златоустог”, из 1895. године, а уврштена је и у светску музичку
баштину.

12. Када је и где први пут изведено Мокрањчево “Опело у fis-молу”?

Мокрањчево “Опело у fis-молу” је први пут изведено 1887. године, на помену Вуку
Караџићу, поводом стогодишњице његовог рођења.

13. Која су најпознатија Мокрањчева дела из области црквене музике?

Најпознатија Мокрањчева дела из области црквене музике су: Литургија Светог Јована
Златоустог, Опело у fis-молу, Акатист Богородици, Две песме на Велики петак, Три
статије.

14. Ко је и када поставио темељ музичког школства у обновљеној српској држави?

Темеље музичког школства у обновљеној српској држави је поставио Стеван С.
Мокрањац, 1899. године, оснивањем прве музичке школе у Београду; као професор у
београдској Богословији, увео је нотно певање, основао Савез певачких друштава и
Удружење српских музичара и први српски гудачки квартет.
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15. Када је Стеван С. Мокрањац постао члан Српске краљевске академије, а када
Француске академије?

Стеван С. Мокрањац је постао члан Српске краљевске академије 1906. године, а члан
Француске академије је постао 1911. године.
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