Споменик културе
од великог значаја

КУЋА ПОРОДИЦЕ КАРАМАТА
Kараматина бр. 17

Н

ајстарија сачувана једноспратна
зграда Старог језгра Земуна јесте
кућа породице Карамата, будући
да је некадашња кафана „Бели медвед“
грађена у денивелацији терена, па
је њен спрат настао због разлике
нивоа. Та прва једноспратница има
већ све елементе развијене градске
куће, са диференцираним садржајем,
сложеном диспозицијом, стилском
опредељеношћу и високим стандардом
становања. Међутим, у развоју Старог
језгра Земуна од прве половине 18. века
једноспратнице немају исте одлике, а
њихов се развој типолошки не одвија од
једноставних ка сложенијим облицима.
За сада је утврђено само за Караматину
и „Ичкову кућу“ да припадају
једноспратницама 18. века. За разлику
од прве, друга има спрат формиран у
високом поткровљу, те би представљала
развојни тип између приземне и
једноспратне куће. На почетку 19. века
гради се читав низ једноспратница у
Главној и Господској улици. Све оне
представљају куће у низу, делове
грађевинских блокова, а композиције
им зависе од положаја. Заједничке
одлике су им тврди грађевински
материјал, опека у блатном или

кречном малтеру, сводне међуспратне
конструкције у приземљу и архитравне
на спрату; стрми и високи кровови,
двотрактне диспозиционе шеме са три
просторије, собе према улици и три
просторије према дворишту, од којих је
средња кухиња, издвојени степенишни
тракт; фасаде су им малтерисане и
окречене, са прозорима у равни зида
и декоративном пластиком која се
састоји од хоризонталних подеоних
венаца, лезена и шембрана; имају
широке колске улазе са декоративно
обрађеним дрвеним капијама. Већина

једноспратница има по једно или два
дворишна крила, једноспратна или
приземна. На објектима који се налазе
у главним улицама намена спратова је
двојна, у приземљу су обично радње
и локали, а спратови су намењени
становању. Висине етажа нису
подједнаке у појединим раздобљима, а
тиме ни општа висина кућа.
Караматина кућа се састоји из три
дела; приземног, једноспратног са
једноставним кровом и једноспратног
са подрумом и мансардним кровом.
Сва три дела повезана су јединствено
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обрађеном фасадом и имају један
главни улаз. Највиши део зграде
подигао је 1764. године имућни
земунски трговац Кузман Јовановић.
Зграду је 1772. године купио Димитрије
Карамата, досељеник из Катранице у
Македонији, за 4.000 форинти. Од тада
па све до данас, зграда се налази у
власништву породице Карамата.
На плановима Земуна с краја 18. века
зграда има данашњи габарит. Крајем
века, 1795. године, процењена је на
8.000 форинти, што казује да је тада, као
и касније, била једна од најкомфорнијих
земунских кућа, јер су у то време
најбоље куће Земуна достизале цену
од 6.000 форинти. Јован Карамата, син
Димитрија, надзидао је 1827. године
спрат на средњем делу куће и, судећи по
утрошеној своти, извршио адаптацију
зграде у целости. Из тог је времена
јединствена фасада с капијом, изнад
које стоји година 1827. Ранија барокна
капија била је на источном делу зграде.
Кућа породице Карамата везана је за
историјске личности. У њој је за време
аустро-турског рата, 1788. године,
одсео цар Јосиф II са својим штабом.
Ту је одржан ратни савет на коме су, уз
Јосифа II, учествовали фелдмаршал
Ласи и Лаудон. Тада је на плафону
салона првог спрата постављен велики
двоглави аустријски орао у дрвету резан
и обојен, вероватно дело неког домаћег
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Главна капија, снимак 1965.
Main gate, picture from 1965.

„пилтора“. За време Атанасија Карамате,
сина Јованова, касира Народног одбора
српске Војводине, 1848. године у згради
је одсео патријарх српски Јосиф Рајачић.
У њој је, поред других познатих личности,
боравио и Вук Стефановић Караџић.
Градитељи куће за сада су непознати,
а нема ни оригиналних планова.
Зграда је детаљно снимљена октобра
1936. године.
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Фасада је обликована у духу
класицизма и ампира, док зграда у
целини има одлике типичне барокне
градске стамбене куће. Грађевина
представља један од најзначајнијих
споменика Старог језгра Земуна и
проглашена је спомеником културе од
великог значаја.
Поред предмета примењених
уметности, у дому Карамата и данас

се чува значајна збирка породичних
портрета од 1785. до наших дана, чији
су аутори Георгије Тенецки, Павел
Ђурковић, Павле Васић, Миленко
Шербан и други.
Решењем Републичког завода, Кућа
породице Карамата проглашена је
1950. године за споменик културе, а
за културно добро утврђена је 1979.
године.

Cultural Monument
of great value

KARAMATA’S FAMILY HOUSE
17, Karamatina Street

S

ince the former inn ’’Polar Bear’’ was
built on the delevelling of terrain,
and its floor was formed due to difference in levels, the oldest preserved one
floor building in the old core of Zemun is
the house of family Karamata. This first
one floor building already has all the elements of developed urban house, with
differentiated content, complex disposition, style orientation and high housing
standard. However, from the first half of
the 18th century, in the development of
the old core of Zemun, all one floor buildings did not have the same characteristics,
and they were not developing tipologically from simple to more complex forms.
For now, it is determined only for Karamata’s and ’’Ičko’s House’’ that they belong
to the 18th century one floor buildings.
Unlike the first one, the other one has a
floor formed in the high attick, so it would
represent the development type between
ground floor and one floor building. At the
beginning of the 19th century, a series of
one floor buildings were constructed in
Glavna and Gospodska Street. All of them
represent row houses, parts of blocks, and
their composition depends on the position. Their common characteristics are
hard building material, bricks in mud or
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lime mortar, vaulted mezzanine constructions on the ground floor and architrave
constructions on the floor, steep and high
roofs, two trakt dispositon schemes with
three rooms, rooms towards the street
and three premises towards the courtyard,
out of which the middle kitchen is singled
stairs trakt; their facades are plastered and
painted, with windows in the plane of
the walls and decorative ornament which
consists of horizontal string cornices, lizens
and pilasters; they have wide gateway with
decorative wooden gates. Most of the one
floor buildings have one or two one floor or
ground floor courtyard wings. In the facilities located in the main streets, the floors
have dual purpose, shops and business
premises are usually on the ground floor,
and the floors are intended for living. In
certain periods height of floors is not equal,
and thus the general height of houses.
Karamata’s house consists of three parts,
ground floor, one floor with a simple roof
and one floor with basement and cold
roof. All three parts are connected with
uniquely processed façade and have one
main entrance. The highest part of the
building was raised in 1764 by wealthy
merchant from Zemun Kuzman Jovanović.
In 1772 the building was purchased for
4,000 forints by Dimitrije Karamata, a
migrant from Katranice in Macedonia.
From that time until today, the building has been owned by family Karamata.
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Кровна конструкција, снимак 1967.
Roof, picture from 1967

On the plans of Zemun from the late
18th century the building has current
dimensions. At the end of the century, in
1795 the house was estimated at 8,000
forints, which indicates that at that time
and even later, it was one of the most
comfortable houses in Zemun, because
at that time the best houses in Zemun
reached the price of 6,000 forints. Jovan
Karamata, son of Dimitrije, in 1827 built
a floor in the central part of the house,
and, considering the spent amount, he
made adaptation of the building in its
entirety. From that time is a unique facade with a gate, above which stands

Аустријски орао са симболима
монархије на плафону салона
Austrian eagle with the symbols of
monarchy in the ceiling of the salon

Фрагмент фасаде, снимак 1962.
Fragment of the facade, picture from 1962
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the year 1827. The former Baroque gate
was on the eastern part of the building.
The house of family Karamata is connected with historical figures. During
the Austro-Turkish war in 1788, the
Emperor Joseph II stayed there with
his headquarters. There was held a
war council in which besides Joseph II
participated Field Marshals Lassi and
Laudon. At that time in the ceiling
of the salon on the first floor was set
large double-headed Austrian eagle,
carved and colored in wood, probably
the work of a domestic ’’piltor’’. During Atanasije Karamata, son of Jovan,
cashier of the National Board of Serbian Vojvodina, the Serbian Patriarch
Josif Rajačić stayed in the building in
1848. Among other celebrities, even
Vuk Stefanović Karadžić stayed there.
Builders of the house are unknown for
now, and there are no original plans. The
building was thoroughly measured in
October 1936.
The facade was designed in the spirit
of Classicism and Empire style, while
the whole building has features of the
typical Baroque city residential house.
The building represents one of the
most important monuments of the
Old Core of Zemun and was declared
a cultural monument of great value.
In addition to objects of applied art, in
the house Karamata a significant collec8

tion of family portraits from 1785 up to the
In 1950, by Decision of the Republic
present day, whose authors are Georgije Institute, Karamata’s family House was
Tenecki, Pavel Đurković, Pavle Vasić, proclaimed a cultural monument, and in
Milenko Šerban and others, is still kept. 1979 it was proclaimed a cultural property.
Општи изглед, снимак 1910.
General appearance, picture
from 1910
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