


Технички снимак споменика из 1978, североисточни изглед

Technical photo of the monument from 1978, north-east appearance



На Тргу Републике у Београду, 1882. године 

подигнут је први јавни монументални споменик са 

представом коњаничке фигуре владара у српској 

средини, посвећен кнезу Михиалу. Аутор споменика 

је италијански скулптор Енрико Паци, а рељефи на 

споменику рађени су према цртежима архитекте 

Константина Јовановића. 

Током друге половине XIX века, у Београду се подижу 

јавни споменици који представљају угледне личности 

из културног и политичког живота Србије. У том смислу, 

скулптуре значајних личности, подигнуте у славу 

националне прошлости, биле су симболичног карактера 

и с наглашеним морализаторско-дидактичним и 

идеолошко-политичким порукама, карактеристичним 

за језик уметности XIX века.1  

Трг Републике у доба подизања споменика носио је 

назив Позоришни трг. Током читавог XIX века тргови 

у Београду и у Србији били су места где су се одвијале 

бројне парадне манифестације и церемонијалне 

прославе владара из династије Обреновића. Јавност 

централног градског трга, усклађеног са естетским 

начелима формирања и уређења јавних градских 

простора, дефинисала га је као политичко-естетски 

фокус града. У симболичној топографији града важно 

место имали су јавни споменици, који су у симбиози са 

тргом, као манифестационом позорницом, исказивали 

моћ двора и владајуће класе. 

Споменик кнезу Михаилу подигнут је у непосредној 

близини Народног позоришта, које је саграђено 
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Споменик кнезу Михаилу у Београду

Споменик кнезу Михаилу, данашњи изглед

Monument to Prince Mihailo, today’s appearance
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1869. године на месту некадашње Стамбол капије и 

тада је представљало прво модерно српско позориште и 

најмонументалније здање престонице. Овај београдски трг 

ће неколико деценија касније добити још једну импозантну 

грађевину, Управу фондова (данашњи Народни музеј). 

Постављањем споменика владара у центар градског простора, 

трг добија идеолошки значај, постаје иконолошко поље и 

својеврсна бина формирана према принципима архитектуре 

тадашњих европских градова барокног стилског концепта 

и урбанизма. На тај начин главни трг постаје репрезент 

града, државе и самог двора, односно нових политичких и 

културних промена, и на њему се одигравају приватна и јавна 

репрезентација владајуће династије.

У таквој уметничкој клими Србије, пажњу је привукао 

руски вајар Михаил Осипович Микешин, аутор споменика 

Хиљадугодишњици Русије 1859. године и велики словенофил. 

За њега и његов рад заинтересовао се и кнез Михаило те га је 

позвао у Србију како би се договорили о пројекту за споменик 

Ослобођење Србије. Међутим, до сусрета никада није дошло 

због убиства кнеза Михаила у Кошутњаку, 29. маја 1868. 

године. Непосредно после овог трагичног догађаја, Микешин 

је стигао у Србију и приложио два цртежа Одбору за подизање 

споменика, један за место кнежеве погибије у Кошутњаку, у виду 

меморијалне капеле хероја мученика, а други за фигурални 

споменик кнезу Михаилу на Великој пијаци (данас Студентски 

трг) у Београду. Међутим, до реализације његових идеја 

није дошло из уметничких и политичких разлога. Подизање 

меморијалне капеле у српској културној и традиционалној 

друштвеној клими изгледало је сувише радикално, а након 

више полемика и конкурса одлучено је да се подигне само 

један споменик, који би био постављен на тргу испред Народног 

позоришта. Поводом ове одлуке објављен је међународни 

конкурс 1873. године. Тада је пристигло 17 радова, углавном 

страних уметника, међу којима је био и пројекат сликара Стеве 

Тодоровића. Међутим, првонаграђени рад бечког скулптора 

Винченца Пилца није остварен због снажних критика које је 

упутила српска стручна јавност, посебно Михаило Валтровић. 

Предложени лик кнеза Михаила замишљен је као стојећа 

фигура уз представе алегоријских персонификација снаге и 

правде, док су у позадини картуши с натписима. Михаило 

Западни рељефни фриз пиједестала, сцена “Срби полажу заклетву над гробом књаза Михаила”

Western relief frieze of the pedestal, the scene of “The Serbs take an oath over the grave of Prince Mihailo”
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Валтровић истицао је да суштина јавног споменика није у 

приказивању историјског лика већ отелотворене идеје о њему 

и његове визије будуће српске државе. Због оваквих и сличних 

полемика и критика о пројекту скулптора Пилца, ново решење 

кнежевог споменика је поверено истакнутом фирентинском 

мајстору Енрику Пацију, представнику веризма. Пацијев 

предлог је био новина у српској средини јер је представљао 

владара на коњу. Рад на споменику започет је 1874, а настављен 

1878. године, када Србија стиче државну независност, те је и 

подизање оваквог споменика победи и ослобођењу поново 

постало актуелно. Коњаничка статуа у Београду рађена је у 

духу класичних италијанских представа владара на коњу које 

су имале узор у античкој уметности. 

Свечано откривање споменика уприличено је 6. (18.) децембра 

1882. године, на Светог Николу, крсну славу Обреновића. 

Догађај је замишљен као велики ефемерни спектакл поводом 

проглашења Краљевине Србије. Постављене су трибине и 

сценске кулисе украшене цвећем, зеленилом, хералдичким 

штитовима са двоглавим белим орловима и заставама. Тада 

је Енрико Паци, као аутор најзначајнијег српског споменика 

XIX века, примио Орден витеза таковског реда другог степена. 

Свечаности су присуствовали највиши представници државе 

и цркве, као и војске, уз велику подршку и присуство народа. 

Цео догађај испратила је и ондашња штампа, пре свега Србске 

новине. Свечаност и национални споменик стављени су у 

функцију актуелне политике. Концепт и програм свечаности 

је требало да укаже на демонстрацију моћи новопроглашеног 

краљевства. Неготински епископ Мојсије, администратор 

Београдске митрополије, осветио је споменик, а свечану беседу 

одржао је Стојан Новаковић, министар просвете и црквених 

послова. 

Споменик кнезу Михаилу је представљао велики стваралачки 

изазов и идеолошко-политички подухват. Изведен је у бронзи 

и састоји се из три дела: постамента, пиједестала и коњаничке 

статуе. Посвећен је ослобођењу Србије од вишевековног 

турског ропства, о чему највише говори кнежева десна рука 

подигнута и уперена према још неослобођеним градовима 

Србије. Овај гест уздигнуте руке са испруженим кажипрстом 

потиче из милитаристичке корпоралне реторике која датира 

из римске традиције, а касније коришћене нарочито у 

француској неокласицистичкој уметности, која из сликарства 

веома брзо постаје прихваћена у скулптури као опште место. 

Код кнеза Михаила овакав гест значио је заправо победу на 

пољу дипломатије, а не на ратном пољу, као што је то био 

случај код раних примера коњаничких статуа владара. На 

то указују парадни став самог кнеза и коња. Он левом руком 

држи дизгине, гест који симболично указује на владареву 

способност контроле и управљања. Пиједестал је овалног 

типа са рељефним фризом. Представе предњег и задњег 

фриза су преузете из круга династичке митологије која велича 

древност и херојство српског народа и њихову обнову под 

Обреновићима. На задњој северној страни је сцена Српски 

гуслар, која приказује гуслара окруженог људима одевеним 

различитим оделима што указује на другачије етничке границе 

нације, знатно шире од политичких граница у периоду тадашње 

кнежевине. На предњој јужној страни налази се представа Књаз 

Милош на Такову, која указује на идеју династичког и државног 

континуитета али и на идеју о ослободилачком рату. Два бочна 

рељефа глорификују кнеза Михаила: на источној страни је 

Народна депутација пред књазом Михаилом, заснована на 

идеји обнове златног периода у обновљеној држави, а на 

другој, западној страни је представа Срби полажу заклетву над 

гробом књаза Михаила. У средини сцене је антички саркофаг с 

натписом на француском језику „Michel III prince de Serbie“. Цео 

пиједестал са рељефима постављен је на високи правоугаони 

постамент како би цео споменик својим положајем и изгледом 

доминирао простором и у сагледавању имао важну визуелну 

и симболичну улогу у уздизању владарске личности. На чеоној 
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јужној страни постамента је грб Обреновића сличан оном на 

кнежевом гробу у Саборној цркви. На бочним странама су 

по три велика бронзана фестона на којима су позлаћеним 

словима исписани називи градова, ослобођених 1867: Београд, 

Смедерево, Кладово, Соко, Ужице и Шабац. На задњој, северној 

страни исписан је текст: „Књазу Михаилу М. Обреновићу III. 

благородна Србија“. У угловима постамента постављена су 

четири рељефна трофеја, а око споменика је постојала и ограда 

са канделабрима. 

Споменик кнезу Михаилу је први коњанички споменик са 

скулптуром владара из националне српске историје. Његово 

подизање је указивало на постепен али и сложен прелазак 

од историјског ка митском лику владара и тиме је завршен 

чин формирања једног од најзначајнијих српских политичких 

митова XIX века. Тај процес се огледао у бројним пројектима за 

споменик који је реализован у духу националног монархијског 

споменика.

Кнез Михаило је представљен као спаситељ нације који се 

жртвовао за националне идеале. Постављањем коњаничког 

споменика, избором програма и ефемерног спектакла у част 

његовог свечаног откривања, кнез Михаило је постао симбол 

државне и династичке идеологије и њеног легитимитета, као 

и репрезент визионарских идеја, снаге и вере у ослобођење и 

обнову златног доба српске нације. 

Свечаним откривањем споменика и скидањем белог 

покрова чула се плотунска паљба из сто и једног топа и 

звоњава звона из свих београдских цркава. Испред споменика 

је одата почаст кнезу и отпевана химна. Новинарски извори 

кажу да је то био најузвишенији тренутак свечаности. После 

тога су положени сребрни венци славе.

 Овај историјски догађај који се одиграо на централном 

тргу у Београду остао је забележен као једна од 

најрепрезентативнијих владарских свечаности јавног 

карактера. Такав тип прославе владара и државе јавља се 

нарочито у западној барокној уметности, одакле је стигао и у 

српску средину XIX века.

 Трг са спомеником у средишту престонице симболично је 

означавао центар будуће идеалне државе. Коњанички лик 

кнеза Михаила је кроз литерарне и ликовне приказе симбол 

старе славе српског царства, протумачен као будући, други 

цар Душан. Таква визија пројектована је и на стварање 

најзначајнијег и најпознатијег споменика у Београду, који 

је до данашњих дана симбол српског народа и репрезент 

националне прошлости.

Због својих значајних историјских и уметничких вредности, 

Споменик кнезу Михаилу утврђен је за културно добро од 

великог значаја (Одлука о утврђивању, Сл. гласник СРС, бр. 

14/79).
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The fi rst public monument with representation of eques-

trian fi gure of ruler in Serbia dedicated to Prince Mihialo was 

erected in 1882, on the Republic Square in Belgrade. The 

author of the monument is Italian sculptor Enrico Pazzi, and 

reliefs on the monument were performed according to the 

drawings of architect Konstantin Jovanović.

Public monuments representing famous fi gures of the cul-

tural and political life of Serbia were raised in Belgrade during 

the second half of the 19th century. In this respect, sculptures 

of important fi gures, built to commemorate the national 

past, had a symbolic character, with emphasized moralizing-

didactic and ideological-political messages, specifi c to the 

language of 19th century art.1  

At the time of the erection of the monument the Republic 

Square bore the name the Theatre Square. Throughout the 

nineteenth century, squares in Belgrade and in Serbia were 

places where many parades and ceremonial celebrations of the 

rulers of the Obrenovic dynasty took place. The publicity of the 

central city square harmonized with the aesthetic principles of 

formation and organization of urban public space defi ned the 

square as a political-aesthetic focus of the city. In the symbolic 

topography of the city, public monuments, that in symbiosis 

with the square as a manifestation stage expressed the power 

of the court and the ruling class, had a prominent place.

The Monument to Prince Mihailo was erected near the Na-

tional Theatre Building, which was built in 1869 in the place of 

former Stambol Gate and represented the fi rst modern Serbian 

theater of that time and the most monumental building of the 

capital. A few decades later, this Belgrade square will get anoth-

Monument to Prince Mihailo in Belgrade

Детаљ споменика

Detail of monument
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er impressive building, the Fund Administration (now the National 

Museum). By placing the monument of the ruler in the city center 

area, the square got an ideological signifi cance and became an 

iconological fi eld and a kind of “stage” created by the architectural 

principles of that time European cities of Baroque style concept and 

town planning. In this way, the main square is a representative of 

the city and state and the court itself, on which private and public 

representation of the ruling dynasty takes place, and a representa-

tive of the new political and cultural changes.

In this artistic climate of Serbia, Russian sculptor Mihail Osipovič 

Mikešin, author of the monument the Millennium of Russia in 

1859 and the large Slavophil, attracted the attention. For him and 

his work became interested even the Prince Mihailo inviting him 

to Serbia to agree on the design for the monument ‘’Liberation of 

Serbia.” However, the meeting never took place, because of the as-

sassination of Prince Mihailo in Kosutnjak at the beginning of 1868. 

Immediately after this tragic event, Mikešin arrived in Serbia and 

submitted two drawings to the Committee for the Erection of the 

Monuments, one for the place of Prince’s death in Kosutnjak in 

the form of memorial chapel of the hero martyr, and another for 

fi gural monument of Prince Mihailo on the Great Market (now the 

Student Square) in Belgrade. However, for the artistic and political 

reasons, his ideas were not realized. To raise the memorial chapel 

in the Serbian cultural and traditional social climate seemed too 

radical, and after many debates and competitions, it was decided 

to erect a single monument that was placed in the square in front 

of the National Theatre. On this occasion in 1873 an international 

competition was announced. 17 works were received, mostly from 

foreign artists, among which was the design of painter Steva Todo-

rovic. However, the awarded work of the Viennese sculptor Vincenzo 

Piłce was not realized, because of strong criticism from Serbian 

experts in particular from Mihailo Valtrovic. The proposed fi gure of 

Prince Mihailo was conceived as a standing fi gure with representa-

tions of the allegorical personifi cations of power and justice, while 

in the background there are cartouches with inscriptions. Mihailo 

Valtrovic emphasized that the essence of a public monument is not 

the representation of a historical fi gure, but embodied ideas of him 

and his vision of the future of the Serbian state. Because of these 

and similar controversies and criticism about the design of sculp-

tor Piłce, a new solution of the Prince’s monument was entrusted 

to the distinguished Florentine master Enrico Pazzi, a representative 

of verism. Representing a ruler on a horse, the Pazzi’s proposal was 

innovation in a Serbian society of that time. Work on the monument 

began in 1874 and continued in 1878 when Serbia gained indepen-

dence, so the raising of this kind of monument dedicated to victory 

and liberation became live again. Equestrian statue in Belgrade was 

done in the spirit of classic Italian representations of ruler on a horse, 

having model in ancient art.

The ceremonial unveiling of the monument took place on De-

cember 6 (18), 1882, on the day of Saint Nicholas, patron of the 

dynasty Obrenovic. The event was conceived as a large ephemeral 

spectacle on the occasion of the proclamation of the Kingdom of 

Serbia. Platforms and stage backdrops decorated with fl owers, 

greenery, heraldic shields with a white double-headed eagles 

and fl ags, were set. On this occasion, Enrico Pazzi, as author of 

one of the most important Serbian monuments of 19th century, 

received the Order of Knight of Takovo, order of second degree. 

The ceremony was attended by the highest representatives of 

church, state and army with great support and the presence of 

people. The whole event was attended by the press of that time 

and above all by the “Serbian Newspapers’’. The event and the 

national monument were in the function of the current policy. 

The concept and the program of the ceremony were supposed to 

show a demonstration of power of newly proclaimed Kingdom. 

The Bishop of Negotin Moses, administrator of the Belgrade met-

ropolitan, consecrated the monument, and a solemn sermon was 

given by Stojan Novakovic, Minister of Education and Church Af-

fairs.
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The Monument to Prince Mihailo was a great creative, ideologi-

cal and political challenge of that time. It was done in bronze and 

consists of three parts: the plinth, the pedestal and the equestrian 

statue. The monument was dedicated to the liberation of Serbia 

from centuries of Turkish oppression, to which testifi es the Prince’s 

raised right hand which is directed towards unrelieved Serbian cit-

ies. This gesture of raised arm with outstretched index fi nger comes 

from the militaristic corporeal rhetoric dating back to Roman tra-

dition, particularly used later in the French neoclassical art, which 

from the painting became accepted very quickly as a commonplace 

in the sculpture. At Prince’s Mihailo such a gesture actually meant 

victory in the fi eld of diplomacy, not on the battlefi eld as was the 

case in early examples of equestrian statues of rulers. This is indi-

cated by the parade position of the Prince and the horse. With the 

left hand he is holding the reins, a gesture that symbolizes the abil-

ity of the ruler to control and manage. The pedestal is of the oval 

type with a relief frieze. The representations of front and rear frieze 

are taken from the circle of dynastic mythology that celebrates an-

tiquity and heroism of the Serbian people and their renewal under 

the Obrenovic dynasty. On the back north side is the scene of the 

“Serbian Gusle Player” surrounded by people dressed in diff erent 

suits, which points to diff erent ethnic boundaries of the nation, far 

beyond the political borders that existed in the period of the Princi-

pality of that time. On the front south side is the representation “The 

Трг Републике, трећа деценија  двадесетог века

Republic Square, third decade of the 20th century
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Prince Milos in Takovo” pointing to the idea of dynastic and national 

continuity and to the idea of the liberation war. The two side reliefs 

glorify Prince Mihailo: on the east side is the “National Deputation 

in front of the Grand Duke Mihailo,” based on the idea of restora-

tion of the golden period in the restored state and on the other west 

side is the representation “The Serbs take an oath over the grave of 

Prince Mihailo”. In the middle of the scene is an ancient sarcophagus 

with an inscription in French „Michel III prince de Serbie“. The entire 

pedestal with reliefs was set at a high rectangular plinth, so that the 

monument with its location and appearance could have dominated 

the space, and which in the assessment had an important visual and 

symbolic role in the elevation of the royal personality. On the front 

south side of the plinth is the emblem of Obrenovic dynasty, similar 

to the emblem on the Duke’s tomb in the Orthodox Cathedral. On 

the lateral sides are three large bronze garlands on which were in-

scribed in gilt letters the names of cities liberated in 1867: Belgrade, 

Smederevo, Kladovo, Soko, Uzice and Sabac. On the back, north side 

is the text: “To Prince Mihailo  M. Obrenovic III. Greatful Serbia. “ In 

the corners of the plinth were placed four relief trophies, and around 

the monument, there was a fence with candelabras.

The Monument to Prince Mihailo was the fi rst equestrian statue 

with the sculpture of a ruler from the national Serbian history. Its 

erection indicated a gradual, but complex transition from the his-

torical to the mythical fi gure of the ruler, and thus the act of forming 

of one of the most important Serb political myths of the 19th cen-

tury was completed. This process was refl ected in numerous designs 

for the monument, which was realized in the spirit of the national 

monarchy monument.

Prince Mihailo was presented as the savior of the nation who 

sacrifi ced himself for the national ideals. By placing an equestrian 

monument, by selecting the program and the ephemeral spectacle 

in honor of its grand unveiling, Prince Mihailo became a symbol of 

national and dynastic ideology and its legitimacy, representative of 

visionary ideas, strength and faith in the liberation and restoration 

of the golden age of the Serbian nation.

Salvo fi ring from a hundred and one cannon and the ringing of 

bells from all churches of Belgrade were heard during ceremonial 

unveiling of the monument and removing of the white cover. In 

front of the monument the Prince was honored and the anthem 

sung. Journalistic sources say it was a sublime moment of the cer-

emony. After that, laying of silver wreaths of glory started. 

This historic event that took place in the central square in Belgrade 

remained recorded as one of the most representative royal ceremo-

nies of a public nature. This type of celebration of the ruler and the 

state through the arts occurs particularly in Western baroque art 

from where it arrived in the Serbian milieu in the 19th century.

The square with the royal monument in the center marked sym-

bolically the center of the future ideal state. The equestrian fi gure 

of Prince Mihailo, through literary and visual representations, is a 

symbol of ancient glory of the Serbian Empire, interpreted as being 

the future second Emperor Dusan. Such a vision was projected on 

the creation of the most important monument in Belgrade, which 

has been a symbol of the Serbian people and the representative of 

the national past, till today.

Due to its important historic and artistic values The Monument to 

Prince Mihailo was established a cultural monument of great value, 

Decision on Establishment, “Off . Gaz. SRS” No.14/79.

Footnote:
1Miroslav Timotijevic, Hero of letters as traveler:  Typological genesis of public national 

monuments and sculpture of Dositej Obradovic by Waldetz, Наслеђе iss. 3, Cultural Heritage 

Preservation Institute of Belgrade, Belgrade 2001 ,40.
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