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КАПЕТАН МИШИНО ЗДАЊЕ
Студентски трг бр. 1
Натпис „Миша Анастасијевић свом отечеству“,
исписан крупним златним словима изнад портала,
казује да је један српски родољуб, који се обогатио,
поклонио ову палату држави у образовне сврхе и да ју је
потпуно опремио о свом трошку.
Г. Раш, Светионик истока, Праг, 1873.
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една од најрепрезентативнијих београдских палата деветнаестог века,
Капетан Мишино здање, саграђена је у
периоду од 1857. до 1863. године. У време
настанка, здање је, попут праве градитељске и архитектонске знаменитости, као једна
од најраскошнијих и највиших грађевина у
Београду било предмет дивљења суграђана. Саграђена је уз некадашњи хотел „Империјал“ с којим је чинила низ јавних објеката
уз главни београдски трг - Велику пијацу. Изградња овог објекта у непосредној близини
Кнез Михаилове улице, која је тек била у
процесу регулације, означила је преокрет у
начину градње и архитектонском мишљењу
који су владали градитељством Београда
тог периода. Архитектура овог здања представља сведочанство трансформације Београда из оријентале варошице у европску
престоницу модерне урбане структуре и
репрезентативних здања.
Своје популарно име палата је добила
по градитељу, капетану Миши Анастасијевићу, чувеном београдском трговцу сољу

и бродовласнику. Титулу „дунавског капетана“ Анастасијевић
је добио од кнеза Милоша Обреновића, у знак њихове сарадње и пријатељства. Палата је саграђена према плановима чешког архитекте Јана Неволе, који је у тренутку зидања
обављао дужност главног инжењера Попечитељства внутрених дела. Радове на изградњи објекта изводио је грађевинар
Јосиф Штајнлехнер. Првобитна намера Капетан-Мише била
је да зграду подигне за двор несуђеног владарског пара –
своје кћери Саре и Ђорђа Карађорђевића. Међутим, како је
Светоандрејска скупштина 1859. године одлучила да врати
кнеза Милоша на владарски престо у Србији, изгубљене све
наде о доласку на власт Карађорђевића. Тако је још током
изградње, зграда завештана „отечеству“ за смештај више културних и просветних установа тадашње Кнежевине Србије:
у њу се одмах након изградње уселила Велика школа, затим
Гимназија, Министарство просвете, Реалка, Народна библиотека, Народни музеј и друге. Поред тога, свечана сала ове
палате била је позорница важних историјских догађаја: у њој
је 1864. године заседала скупштина; 1868. у њој је одржана оснивачка скупштина првог инжењерског удружења у Србији; у
њеној свечаној сали је 1875. постављена и прва изложба архитектонских снимака и копија фресака са српских средњовековних манастира коју су приредили Михаило Валтровић и
Драгутин Милутиновић.
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Богатство декоративних елемената на фасадама, чије се порекло може тражити у византијским, готичким и раноренесансним архитектонским изворима, одушевљавало је Београђане,
који су зграду називали „венецијанском палатом“. Основа здања
је првобитно имала симетричну правилну форму, са два посебна дела одвојена улазним простором (вестибилом) у приземљу
и свечаном салом на другом спрату. Романтичном тону обликовања фасада посебно је допринело контрастно супротстављање златножутих равних површина и прозорских оквира и
детаља изведених у теракоти. Симетричност грађевине подвучена је троделном поделом фасаде са средишњим делом (ризалитом), наглашеним кровним венцем и осматрачницом на врху,
и са нешто нижим бочним ризалитима. На средишњем, најрепрезентативнијем делу фасаде, одвојеном плитким полустубовима (лизенама) које се завршавају кулицама на кровном венцу,
издвајају се прозори (бифоре) решени по узору на полукружни,
сегментни венецијански лук.
Декоративни репертоар фасаде, поред фриза слепих аркада и украсне атике у највишој зони, чине две пуне скулптуре
у нишама, симетрично постављене са обе стране главног улаза
у висини првог спрата. Скулптуре „Аполон са лиром“ и „Минерва са копљем и штитом“ својим тематским и симболичним значењем алудирају на уметничку, образовну и научну намену којој
је грађевина била намењена још током зидања. Скулптуре, као и
медаљони са мотивима анђела изнад улаза, дело су непознатог
аутора. Особеност пластичног украса на главној фасади здања
представља и један од ретко сачуваних грбова Кнежевине Србије, смештен у медаљону изнад прозора другог спрата, као и
два бочна медаљона са ознаком године завршетка изградње, изведена у теракоти. Обиље детаља израђених у теракоти и другим
индустријским материјалима указују на изузетно богатство градитеља објекта, јер су такви материјали у време грађења објекта
могли само да буду увезени из иностранства. Претпоставља се
да су примерци на Капетан Мишином здању израђени у Бечу или
Пешти, с којима је Србија у то време била у најближим културним
и уметничким односима. Камени делови фасаде, нарочито деко-
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ративно обрађене конзоле балкона и луци
којима је уоквирена улазна партија, израђени су од камена са територије Србије.
Капетан Мишино здање изазивало је
пажњу пролазника не само својом лепотом и допадљивошћу већ и својом висином. Као највише здање Београда, које је
ту титулу задржало готово до почетка двадесетог века, послужило је за постављање
осматрачнице, која се „120 стопа издиже
изнад трга и пружа најлепши видик на Београд и његову околину“.1) У стакленој четвртастој кули – павиљону, током читавог дана
и ноћи стражар је, имајући могућност да
пред собом види панораму готово читавог
ондашњег Београда, упозоравао ватрогасце дугачком трубом о избијању пожара.
Ова стаклена стражара била је у употреби
све до 1919. године, када је због увођења
телефонских линија, дојављивање трубом
постало споро и превазиђено.
Коначни кубични волумен у виду затвореног блока са унутрашњим двориштем
здање је добило највероватниије 1905. године, када је Велика школа прерасла у Универзитет београдски. Због ширења образовних
потреба и програма новооснованог универзитета, просторије којима је располагало Капетан Мишино здање постале су недовољне
за квалитетно обављање свих наставних
потреба. Након проширења, у зграду су, поред већ постојећих, смештена и три одсека
Техничког факултета. Настава архитектуре се
1) Густав Раш, Светионик истока, Праг,
1873. (текст превела Маргита Јанковић), 66.

одвијала и у унутрашњем дворишту, где је, у
посебном, у ту сврху направљеном атељеу,
студенте подучавао архитекта Бранко Таназевић. Једно време на згради се налазила и
експериментална антена за бежичну телеграфију, која је постављена према замисли конструктора и професора Ђорђа Станојевића.
Пратећи судбину и бурну историју Београда и Србије, Капетан Мишино здање је у
више наврата претрпело знатна оштећења.
Приликом бомбардовања Београда 1862. године, док је зграда била још под скелама, Србима је служила као утврђење, због чега је
тешко оштећена турским куршумима. Током
српско-турских ратова (1876-1878) служила
је у војне сврхе, док је највећа оштећења доживела у Првом светском рату, када је велики део левог крила зграде порушен. Радови
на оправкама и дограђивању објекта вршени су у периоду између 1919. и 1921. године.
Дуго година зграда је, као прва палата
средњоевропског типа у Београду, задр-

И. Громан, Изглед Велике школе 1867.
I. Groman, Appearance of the Great School 1867.
жала епитет најлепшег и најмонументалнијег здања, које је
мамило погледе суграђана, али и светских путника и путописаца. Као један од најзначајнијих објеката српске архитектуре 19. века, који представља важно сведочанство њеног
историјског развоја, Капетан Мишино здање је међу првима
стављено под заштиту као споменик културе од изузетног
значаја за државу. Уредбом о заштити београдских старина из

Ф. Каниц, Велика пијаца, цртеж
F. Kanic, Grand market, drawing
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1935. године била је предвиђена заштита здања, али је први
правни акт 1946. године донео Уметнички музеј у Београду,
који је после Другог светског рата обављао послове заштите
културног наслеђа.
Капетан Миша Анастасијевић (1803–1885) био је велики добротвор српске просвете и културе. Посебну пажњу и

средства улагао је у развој школства, помажући штампање књига на српском језику, међу којима и радове Вука Караџића и
Матије Бана. Био је оснивач и добротвор
Београдске читаонице и њен председник
пуних тридесет девет година.

Главна фасада | The main façade

Детаљ фасаде | Detail of the façade
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Скулптура, Аполон са лиром
Sculpture, Apollo with Lira

Архитекта Јан Неволе (1812–1903),
пореклом Чех, имао је у Кнежевини Србији
функцију главног инжењера грађевинског
одељења Попечитељства внутрених дела.
Пројектовао је бројна здања у Србији, док
је у Београду углавном градио грађевине

војне намене. Србију је доживљавао као другу домовину, што се
види и из тежње да своје академско знање стечено на прашкој
техничкој школи и бечкој уметничкој академији, обједини са елементима српске градитељске традиције. Капетан Мишино здање
представља његово једино сачувано остварење у Београду.
Биљана Мишић, историчар уметности

Кабинет ректора Београдског универзитета
Cabinet of rector of Belgrade’s University
Свечана сала
Ceremonial hall

Скулптура, Минерва са копљем и штитом
Sculpture, Minerva with spear and shield
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Ентеријер | Interior

Детаљ ентеријера
Interior detail
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Детаљ ентеријера
Interior detail

Кула – осматрачница | Watch tower

Унутрашње двориште | Inner yard

1st category cultural property

CAPTAIN MISA’S EDIFICE
1, Studentski Trg Street
Inscription “Misa Anastasijevic to his fatherland“
written in large golden letters above the portal,
states that a Serbian patriot, who had got rich,
gave this palace to the state with educational purposes,
having it, also, fully equipped at his own expense.
G. Ras, Svetionik Istoka, Prag 1873.

O

ne of the most prestigious palaces of
the nineteenth century Belgrade Captain Misa’s Edifice at 1, Studentski Trg
Street has been built during the period 18571863. In the time of its foundation the Edifice,
one of the most luxurious and highest buildings
of Belgrade represented, as a true constructional
and architectural masterpiece, the subject of
citizens’ admiration. Built beside the former hotel “Imperial” it belonged to the group of public buildings along the main Belgrade square
– Grand market. Construction of this building
in immediate vicinity to Knez Mihailova Street,
which was just in the process of regulation,
marks the turning point in architectural opinion
and construction manner present in Belgrade in
that moment. The architecture of the Edifice indicates the transformation of Belgrade from Oriental town to European capital with modern urban
structure and imposing buildings.
The Edifice got its popular name after its
endower, Captain Misa Anastasijevic, famous Belgrade salt merchant and a ship-owner. The title
“The Danube Captain” was given to Mr. Anastasijevic, by Prince Milos Obrenovic, as a symbol of co-

operation and friendship. The Edifice was built according to design made
by Czech architect Jan Nevole, who was in the time of building the main
engineer of the Foreign Affairs Department. Construction works were
performed by engineer Josif Stajnlehner. Captain Misa’s original intention
was to have the Edifice built, for rulers supposed to be, his daughter Sara
and Djordje Karadjordjevic. However, the decision of returning Prince
Milos to the throne, brought by Saint Andrew’s Assembly in 1859, left all
hopes that Karadjordjevic dynasty would take over the power insubstantial. Thus, the Edifice was already in time of its construction promised to
“the fatherland” for housing of cultural and educational institutions of the
Serbian Principality. Great School was situated in it immediately after construction, following were Gymnasium, the Ministry of Education, Secondary school Realka, the National Library, the National Museum and others.
Furthermore the ceremonial hall of this palace used to be a stage for important historical events. In 1864 the Assembly had its session; Founders
meeting of the First Serbian engineer’s society was held in 1868. The first
exhibit of architectural records and copies of frescos from Serbian medieval monasteries, organized by Mihailo Valtrovic and Dragutin Milutinovic, was displayed in its ceremonial hall in 1875.
Belgrade citizens called the Edifice “Venetian palace”, admiring the
affluence of decorative elements on facades, whose origin can be traced
to Byzantium, gothic and early renaissance architectural sources. Originally, the building had a symmetrical base with two separate parts, separated
by entrance-vestibule in the ground, and ceremonial hall on the second
floor. Romantic atmosphere of the façade was achieved by contrast op-
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posing of golden-yellow flat spaces and window frames and details made
in terracotta. Symmetry of the building is accentuated by separation of
the façade in three parts and a middle part projection, emphasized by
the cornice and a watchtower with somewhat lower projection. Windows
(bifore) designed according to half-circular segment Venetian arch stand
out in the central, most impressive part of the façade, separated by shallow half-pillars (lizenas), which are ending with turrets on the cornice.
Decorative repertoire of the façade comprises beside the blind arcades frieze, decorative parapets in the highest zone and two free standing sculptures symmetrically placed on both sides of main entrance in
the height of first floor. Thematic and symbolic meaning of sculptures
“Apollo with lira” and “Minerva with spear and shield” refer to artistic,
educational and scientific purpose intended for the building during its
construction. Sculptures and medallions with angel motifs above the
entrance are made by unknown artist. Peculiarity of the plastic decoration represents one of a few saved coat of arms of Serbian Principality,
placed in the medallion above the window on a second floor, as well as
two side medallions, made in terracotta, with an inscription of the year
of construction ending. Abundance of details made in terracotta and
other industrial materials indicate the special wealth of the founder, as
in those times, such materials could have only been imported. Presumably examples on the Captain Misa’s Edifice were made in Wien or Pest,
with whom Serbia was in closest cultural and artistic relations in that
time. Stone parts of the façade, especially decorative consoles on balconies, and arches which decorate the entrance have been made with
stone from Serbian territory.
Captain Misa’s Edifice attracted attention of passers-by not only with
its beauty but also with its height. As the highest building in Belgrade,
almost until the beginning of the 20th century, it was used for placing the
watch tower, which “rises from 120 feet from the square and offers the
most beautiful view of Belgrade and its surrounding” 1). A guard would,
having the possibility to see almost complete panorama of former Belgrade in front, from glass square tower-pavilion, during whole day and
night warn firemen with a long trumpet about fire breakout. This glass
watch tower was in use until the 1919, when due to induction of phone
lines, signalling by trumpet became slow and overcome.
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Final cubic volume, in a form of a closed
block with inner yard, the Edifice got most probably during the 1905, when Great School became the Belgrade University. Due to increase
of educational requirements and program of
the new founded University available space
in Captain Misa’s Edifice became insufficient
for qualitative performance of all educational
needs. After enlarging, three departments of the
Technical faculty, besides the already existing
ones were situated in the building. Lectures of

Прозор

Window

architecture have been organized in inner yard
as well, where in an atelier specially designed for
this purpose students were tought by an architect Branko Tanazevic. An experimental antenna
for wireless telegraphy set according to the idea
of constructor and Professor Djordje Stanojevic
was located there for a certain period of time.
Following the fate and turbulent history of
Belgrade and Serbia, Captain Misa’s Edifice suffered significant damage on few occasions. During bombing of Belgrade in the year 1862, while

Н. Глида,бронзана биста
М. Анастасијевића
N. Glida, Bronze bust of
M. Anastasijevic

the building was still surrounded by scaffolding, it was used as a Serbian fortification, when it was heavily damaged by Turkish leaded bullets. Throughout the Serbian-Turkish wars (from 1876 until 1878) the
building served a military purpose, whereas, it endured the greatest
damage during the First World War when a great part of the left wing
was destroyed. Important reconstruction and repair works have been
performed during the period of 1919 to 1921.
For many years the Edifice retained, as the first medieval type of
palace in Belgrade, an epithet of the most beautiful and most monumental construction, catching the sights of fellow citizens and world
travellers and travel-writers. As one of the most important objects1 of
the Serbian 19th century architecture, which represents significant testimony of its historical development, Captain Misa’s Edifice, has been
put under protection as the 1st category cultural property. Protection
of the Edifice was planed by a Decree of protection of Belgrade’s antics
from 1935, but the first legal act was brought in 1946 by the Belgrade
Museum of Culture, who was carrying out the activities of protection of
cultural heritage after the Second World War.
Captain Misa Anastasijevic (1803-1885) was a great benefactor
of Serbian education and culture. He invested special assets and attention in education development, helping the printing of books in Serbian language, among others works of Vuk Karadzic and Matija Ban.
He was also a founder and benefactor of the Belgrade library and its
president for thirty-nine years.
Architect Jan Nevole (1812-1903), Czech by origin, was the main
construction engineer of Foreign affairs department. He designed numerous constructions in Serbia, while his main occupation in Belgrade
was construction of military buildings. He thought of Serbia as his other
country, which can be seen from a tendency to unite his academic
knowledge, attained at Prague’s technical school and Art Academy in
Wien, with elements of Serbian building tradition. Captain Misa’s Edifice
presents his only preserved accomplishment in Belgrade.
Biljana Misic, Art Historian
1) Gustav Ras, Svetionik istoka, Prag 1873, (text translated by
Margita Jankovic), 66.
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