
Оригиналан научни рад УДК 77.039:393.9 ; 069.51:77.03(497.11) 
ГЕМ 75 (2011), 11–32

Јасмина Трајков

ПОСМРТНЕ ФОТОГРАФИЈЕ  
ИЗ ЗБИРКЕ ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА У ЈАГОДИНИ

Апстракт: У тексту су анализирани посмртни портрети и посмртне 
фотографије из збирке Завичајног музеја у Јагодини, настали у градској 
средини у периоду од краја 19. до средине 20. века. Посмртна фотогра-
фија се јавља већ у раном периоду историје фотографије, четрдесетих 
година 19. века. Развија се паралелно у Европи и у Америци, а наследник 
је сликања портрета након смрти. Захваљујући особинама као што су брза 
израда и мања цена, фотографија је омогућила поседовање посмртног 
портрета преминулог члана породице ширим слојевима друштва, док су 
сликање портрета након смрти поручивали само припадници владарских 
и аристократских породица и богати грађани. Начин на који ће покојник 
бити фотографисан мењао се временом у зависности од односа према 
смрти који је постојао у друштву. Као врста породичних фотографија, 
посмртне фотографије су имале улогу у процесу уобличавања сећања на 
покојника после смрти и биле су један од начина на који је породица јавно 
изражавала бол и тугу због губитка који је задесио. У ширем контексту 
посматрано, ова врста фотографије део је култа успомене који почиње 
да се развија од краја 18. века, а своју кулминацију достиже у следећем 
столећу, посебно у време романтизма. 

Кључне речи: посмртни портрет, фотографија са сахрана, поро-
дица, смрт, гробље

У првим годинама свог постојања фотографија је стекла велику популар-
ност и остварила жељу грађанског друштва да сваки њен члан дође до инди-
видуалне репрезентативне представе.1 Паралелно са израдом фотографских 

1 Бранибор Дебељковић, Стара српска фотографија, Музеј примењене уметности, 
Београд 1977; Миланка Тодић, Историја српске фотографије, Просвета – Музеј примењене 
уметности, Београд 1993; Исти, Конструкција идентитета у породичном фото-албуму, у: 
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портрета, у време дагеротипије, јавља се посебна врста фотографије која 
ће имати своје место у дому и породичним албумима. Реч је о посмртним 
портретима, односно фотографији са сахрана, чији су појава и развој уско 
повезани са односом друштва према смрти који се временом мењао.2

Претходници посмртних фотографија су сликани портрети након смр-
ти3 као и посмртне маске.4 Док су они били ограничени првенствено на вла-
дарске и аристократске породице, фотографија је и нижој класи омогућила 
поседовање портрета њихових преминулих. Посмртне фотографије биле су 
распрострањене у Европи и посебно у Америци, мада се могу наћи и у дру-
гим деловима света.5 

На одру су фотографисани и владари и знамените личности, али ће тема 
овог рада бити посмртни портрети и фотографије са сахрана припадника 
грађанске класе из последње деценије 19. и прве половине 20. века. 

Први фотографи, путујући дагеротиписти, у Србију долазе почев од 
средине 19. века. Један од њих, Адолф Дајч, у огласу у Српским новина-
ма из 1849. године, између осталог, напомиње да израђује и дагеротипске 
портрете преминулих.6 Овај податак говори у прилог томе да су посмртни 
портрети израђивани и у прво време постојања фотографије и да је такав пор-
трет био доступан и становницима Београда. Да су посмртне фотографије 
прихваћене и у осталим деловима Србије, сведоче очувани примери из 

Приватни живот код Срба у деветнаестом веку, приредили А. Столић и Н. Макуљевић, 
Clio, Београд 2006, 526–564.

2 Philippe Ariés, The reversal of Death: Changes in Attitudes Toward Death in Western societes, 
American Quarterly, Vol. 26, No. 5, Special Issue: Death in America, The Johns Hopkins University 
Press, Baltimore dec. 1974, 536–560; Filip Arijes, Eseji o istoriji smrti na zapadu, Rad, Beograd 
1989; Jonathan Dollimore, Death, Desire and Loss in Western Culture, Routledge, New York 2001, 
119–128; Игор Борозан, Култура смрти у српској грађанској култури 19. и првим деценијама 
20. века, у: Приватни живот код Срба у деветнаестом веку, приредили А. Столић и Н. 
Макуљевић, Clio, Београд 2006, 894–902.

3 Anton Pigler, Portraying the Dead. Painting-Graphic Art, Acta historiae аrtium Academiae sci-
entiarium Hungaricae, vol. 4, 1-2, Magyar Tudományos Akademia, Budapest 1956, 1–77; Бодин 
Вуксан, Јован Исаиловић Млађи, Кнез Милан Обреновић II на одру, зборник Матице српске 
за ликовне уметности, бр. 20, Матица српска, Нови Сад 1984, 99–117; Robert Woods, Children 
remembered: responses to untimely death in the past, Liverpool University Press, Liverpool 2006, 
61–95, посебно 61–62; Bartłomiej Łyszak, The Coffin Portrait and Celebration of Death in Pol-
ish-Lithuanian Commonwealth in the Modern Period, Ikon, br. 4, Filozofski fakultet Sveučilišta u 
Rijeci, Rijeka 2011, 233–242.

4 Harriet I. Flower, Ancestor masks and artistic power in roman culture, Oxford University 
Press, New York 1996, 16–91; Jocelyn М. C. Toynbee, Death and Burial in roman World, The 
Johns Hopkins University Press, Baltimore 1996, 43–73, посебно 44–45.

5 Jay Ruby, secure the shadow: Death and Photography in America, Massachusetts Institute 
of Technology, Massachusetts 1995; Pat Jalland, Death in the Victorian Family, Oxford University 
Press, New York, 1996, 289–290; Jylie-Marie Strange, Death, Grief and Poverty in Britain 1870–
1914, Cambridge University Press, Cambridge 2005, 214–215; Eva Åhrén, Death, modernity and 
the Body: Sweden 1870–1940, University of Rochester Press, Rochester 2009, 101–125.

6 Српске новине, бр. 105, Београд 30. септембар 1849, 374; Српске новине, бр. 106, Београд 
1. октобар 1849, 376. 
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музејских и приватних колекција.7 У збирци фотографија Завичајног музеја 
у Јагодини налази се тридесет и седам посмртних фотографија насталих у 
периоду од 1891. до 1980. године. Три фотографије из ове збирке снимљене 
су у иностранству, а остале у Србији. У раду ће бити анализирано дванаест 
фотографија из наведене збирке које су снимљене у Јагодини, а чији су ау-
тори фотографи из Јагодине. Датиране су у период од краја 19. до средине 
20. века.

*

У уметности новог века, портретисање преминулих на одру присутно 
је почев од средине 15. века, када је представљало један од најзначајнијих 
облика величања владара. Временом се овакви портрети израђују и за ос-
тале чланове владарске породице. У 17. веку наручују га и аристократске 
породице, а потом и богати грађани.8 

Фотографија се од пете деценије 19. века јавља као нови медиј који 
је омогућио демократизацију посмртног портрета. У време дагеротипије, 
најстарије технике за израду фотографија, овакви портрети, па и фотографије 
уопште, још увек нису били свима доступни.9 Са појавом феротипије 
и фотографије формата подсетнице, чија је цена била приступачнија, 
фотографија постаје доступна и нижим слојевима друштва.10 Између оста-
лих, поручују се и посмртни портрети и фотографије са сахрана, које своју 
функцију налазе током трајања жалости за преминулим чланом породице. 
Начин на који ће покојник бити фотографисан условљен је ставом друштва 
према смрти.11 Сходно томе, у односу на положај тела, као и на начин на који 
је компонована фотографија, могуће је извршити класификацију посмртних 
фотографија, уз оквирну периодизацију која не искључује могућност да се 
и изван одређених хронолошких граница могло наићи на раније присутне 
начине фотографисања. 

У најранијем периоду израде посмртних портрета, који обухвата време 
од пете до осме деценије 19. века, фотографисан је најчешће горњи део тела 
и то тако да је лице преминулог, које је било у фокусу, често представљено у 
профилу. Тело детета је, због малих димензија, приказано у целости. Покој-
ник је фотографисан у лежећем положају, положен на кревет у спаваћој соби 
или у салону своје куће, прекривен прекривачем, са главом на јастуку. Ретко 

7 Албум старог чачка 1870–1941, каталог изложбе, Народни музеј, Чачак 2010, 308–315.
8 A. Pigler, н. д.; Б. Вуксан, н. д.
9 J-M. Strange, н. д., 214–215.
10 Јасмина Трајков, Феротипија из Завичајног музеја у Јагодини, зборник Музеја примење-

не уметности, 4/5, Музеј примењене уметности, Београд 2008/09, 52–54.
11 J. Ruby, н. д., 49–113; Dan Meinwald, Memento mori: death and photography in nineteenth 

century America, каталог изложбе, California Museum of Photography, Riverside 1990, 18–36.
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је у овом периоду покојник приказан положен у сандук. Овај део погреб-
не опреме у првим деценијама израде посмртних портрета најчешће није 
видљив. Покојник је фотографисан и у седећем положају, понекад чак и са 
очима које су отворене или су накнадно доцртане. Усправан положај преми-
нулог постизан је и на тај начин што је снимак окретан за деведесет степени 
и тако каширан на картон. У седмој деценији 19. века постало је популарно 
фотографисање преминуле деце у колицима, а ова пракса настављена је и 
надаље до краја века. Крајем овог раног периода израде посмртних фотогра-
фија, композиција се улепшава стављањем цвећа покрај преминулог, наро-
чито кад је реч о дечијим портретима, а стављени су и различити предмети 
религијског карактера, као на пример крст или књига.12 Ретко се на фото-
графији налазе предмети који би ближе одредили занимање покојника или 
функцију коју је имао у друштву. Преминула деца су често фотографисана 
са играчкама које су им биле драге. 

Осим фотографија на којима је портретисан само покојник, израђиване 
су и фотографије на којима се уз преминулог налазе и чланови његове 
најуже породице. Најчешће је то фотографија мајке са преминулим дететом, 
које држи у наручју као да га успављује. Такође, честе су и фотографије оца 
и мајке са дететом или родитеља са преминулим дететом и осталом жи-
вом децом. На оваквим фотографијама преминуло дете је обично обучено 
у свечанију одећу него остала деца.13 Честе су и оне фотографије на којима 
је преминули фотографисан са братом или сестром или окупљена породи-
ца око одра умрлог родитеља. На најранијим посмртним фотографијама 
овог типа на лицима живих чланова породице нису уочљиве никакве 
емоције, па је некада тешко тачно одредити да ли је заиста реч о посмртној 
фотографији. Један од разлога настанка оваквих породичних фотографија, 
пре свега оних са преминулим новорођенчетом, јесте то што су за по-
родицу ово били једини снимци на којима се очувало сећање на умрлог 
члана.14 Касније су мајке често фотографисане са марамицом прислоњеном 
уз лице. Марамица је била женско средство комуникације, типичан рек-
визит помоћу којег су жене изражавале своја осећања, од брисања суза до 
поздрављања вољене особе.15 Са почетком израде одеће која се носила у 
време жалости, израђивани су и портрети мајки, које су одевене у црни-

12 Xenia Muratova, La morte e il libro, Ikon, br. 4, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 
Rijeka 2011, 143–150. Затворена књига се налази само на посмртним портретима одраслих и 
симболично представља затварање „књиге живота“. 

13 Ryan Jerel Aldridge, Dress in the united states of America as Depicted in Postmortem Pho-
tographs, 1840–1900, мастер рад, Louisiana State University, Baton Rouge, LA, http://etd.lsu.
edu/docs/available/etd-11042008-143741/ (јул, 2011).

14 Ј-М. Strange, н. д., 215; P. Jalland, н. д., 289–290.
15 Катарина Митровић, Мајска скупштина 1848. Павла Симића између патриотске иконе 

и уметничког дела, зборник Матице српске за ликовне уметности, бр. 36, Матица српска, 
Нови Сад 2008, 137.



15ПОСМРТНЕ ФОТОГРАФИЈЕ ИЗ ЗБИРКЕ ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА У ЈАГОДИНИ 

ну, са преминулим дететом у наручју, чиме је јасно назначено да је реч о 
посмртној фотографији.16 

Оно што је заједничка одлика свих посмртних фотографисаних портре-
та из овог најранијег периода јесте негирање чињенице да је портретиса-
ни преминуо. На овим фотографијама присутна је идеја да је смрт заправо 
сан. То је и разлог што ковчег није видљив на посмртним фотографијама 
из овог периода. Додавањем јастука и прекривача, овај концепт се додатно 
наглашава. 

Још једна карактеристика појединих примерака из најранијег периода је 
ретуширање фотографије додавањем црвене боје на образе преминулог. Ово 
настојање да се удахне живот преминулом, такође је део чина неприхватања 
саме смрти.

Илузија да је портретисани уснуо одржала се на фотографијама до 
краја прве деценије 20. века. Сликање портрета након смрти у овом периоду 
више није присутно, већ је његово место преузела фотографија. Међутим, 
све више се, почев од краја 19. века, израђују оне фотографије на којима је 
покојник приказан у отвореном ковчегу који је видљив у целости. На њима 
више није присутна идеја да је смрт сан. Пракса да се покојник фотографи-
ше у својој кући замењује се фотографисањем у просторијама на гробљу у 
којим је тело било изложено пре сахране. Док је у ранијем периоду фото-
граф имао више слободе у одређивању положаја у којем ће покојник бити 
фотографисан, сада фотографије све више следе одређени шаблон. Скоро 
без изузетка уз ковчег се постављају цветни аранжмани и венци.17

Временом овај тип посмртних портрета замениле су посмртне фото-
графије на којима су представљени и чланови породице окупљени око ков-
чега који је често и затворен. Ова врста посмртних фотографија, код којих 
је акценат на сахрани као друштвеном скупу, на ожалошћенима и њиховом 
болу, јавља се почев од осамдесетих година 19. века. У нашој средини овак-
ве фотографије су највише биле заступљене у периоду између два светска 
рата, али се фотографисање погребне процесије задржало и након овог пе-
риода. Ове промене последица су професионализације погребних предузећа 
и усложњавања самог чина сахране, која неретко постаје и огледало статуса 
покојника, односно његове породице. 

Посебан облик посмртних фотографија су оне на којима су чланови по-
родице фотографисани покрај надгробног споменика преминулог сродника. 
Овакви снимци се јављају већ са појавом фотографија формата подсетнице, 
средином 19. века.

16 Постојала је и посебна врста портрета на којим су портретисани одевени у одећу коју 
су носили у време жалости: J. Ruby, н. д., 104–111. У нашој средини, очуван је портрет кне-
гиње Јулије с црним шалом, настао после смрти кнеза Михаила Обреновића 1868. године. 
Портрет је израђен у атељеу краљевског фотографа из Беча Ангерера, а чува се у Народној 
библиотеци Србије (ф. 2085).

17 J. Ruby, н. д., 74–85.
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*

Фотографије из збирке Завичајног музеја у Јагодини уклапају се у овак-
ву типологију посмртних портрета и посмртних фотографија. Најстарији 
примерак из збирке је посмртни портрет Марије Пиндић на одру, из јула ме-
сеца 1891. године (Слика број 1).18 Покојница је фотографисана у лежећем 
положају, са затвореним очима, сликана до појаса, а ковчег није видљив. 

Фотографија одговара оном типу посмртних портрета на којима се ствара 
утисак да је портретисани уснуо. На полеђини ове фотографије налази се за-
пис графитном оловком: No. 2838 очи отворити/брусити 35/45 / све отстра-
нити / очи отворити. Овај запис упућује на још једну улогу коју је посмртна 
фотографија имала. На основу овог снимка требало је да се изради слика за 
надгробни споменик покојнице. Према запису из Матичне књиге умрлих, 
Марија Пиндић, пореклом из трговачке породице, преминула је непосредно 
након порођаја. Како је смрт наступила неочекивано, породица није поседо-
вала портрет покојнице, па је овај посмртни портрет послужио, уз неопходне 
интервенције, као модел за израду керамичке слике за надгробни споменик. 

У 18. веку долази до промене односа између покојника и његове породи-
це. Смрт вољене особе прихватала се теже него некада. Из оваквог осећања 
развио се и култ сећања на преминулог. Са појавом фотографије, један од 
начина да се очува сећање на преминулог члана породице била је и израда 
посмртног портрета. Ови портрети су у 19. веку држани на видном месту у 
кући или су били део породичних албума. 

У складу са ставом према смрти који је владао у време када се фотогра-
фија појавила и у првим деценијама њеног постојања, посмртни портрети 
из најранијег периода визуелизују концепт идеалне, ’лепе смрти’.19 Човек 
треба да смрт дочека у свом кревету, окружен члановима породице. Особа 
на самрти се опрашта од чланова своје породице и умире достојанствено, 
не показујући бол, патњу или страх.20 Идеја по којој се на смрт гледа као 
на сан, у европској култури се може пратити од античког периода и кроз 
хришћанску културу, а у 19. веку она је присутна као део ширег идеали-
зованог концепта друштва.21 Умирање у кревету је традиционалан модел 
приказивања смрти, још из времена раног средњег века, а у 15. и 16. веку ова 
иконографија је заступљена у књигама које представљају трактат о уметно-
сти умирања – ars moriendi.22 Представљање покојника у кревету присутно 
је и на сликама од 17. до 19. века.23 

18 Љубица Здравковић, Фотографија у Јагодини 1870–1941, каталог изложбе, Завичајни 
музеј, Јагодина 1993, 12.

19 J. Ruby, н .д., 63–74.
20 P. Jalland, н. д., 17–59; Elisabeth Bronfen, Over her dead body: death, femininity and the 

aesthetic, Manchester University Press, Manchester 1992, 76–95.
21 И. Борозан, н. д., 894–902.
22 F. Arijes, Eseji o istoriji smrti na zapadu, 28, 39–42.
23 J. Ruby, н. д., 27–36.
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Улепшавањем смрти на начин да се она прикаже као сан, породица 
би требало да нађе утеху у болу због губитка једног свог члана и на тај 
начин лакше се помири са несрећом која ју је задесила.24 Међутим, ’лепа 
смрт’ покојника и њено смирено прихватање више су били конструкт него 
збиља.25

На фотографији из маја месеца 1909. године, на којој је сандук са покој-
ном Љубицом Тимић изложен у дворишту њене куће, није присутна илузија 
да је покојница уснула (Слика број 2). Видљиво је само њено лице, док је 
тело прекривено белим платном на коме је тамна трака, при дну везана у 
машну. Сандук је положен на три столице. На фотографији је забележен 
последњи тренутак који покојница проводи у својој кући, након чега следи 
пренос до гробља и сахрана. 

Прелазак с фотографисања покојника у кревету, уз стварање илузије да 
он заправо само спава, ка приказу целог сандука у коме је покојник поло-
жен, условила је појава погребних предузећа која на себе преузимају улогу 
организатора сахрана. Фотографија у овом случају не тежи креирању било 
какве илузије. Она је недвосмислен документ који приказује стварност она-
кву каква јесте. 

Милан Вучић, фотограф из Јагодине, фотографисао је Милеву и Видо-
сава Трепчанина крај одра свог јединог сина Драгољуба, унука поменуте 
Љубице Тимић (Слика број 3).26 Дечак је преминуо у десетом месецу жи-
вота, јуна 1905. године. На фотографији, која је снимљена у екстеријеру, 
представљено је дете на одру, док родитељи у црној одећи седе лево и десно. 
Емоције родитеља су приказане без поза и гестова, тако да им се на лицу 
исказују бол и туга због губитка сина јединца. 

Смртност деце у 19. веку је била велика, а посебно је великом несрећом 
сматрана смрт сина првенца.27 У оквиру посмртне фотографије, посмртни 
портрети деце су у великој мери заступљени. Такав портрет би често био 
једини траг који би у породици остао о умрлом детету, посебно ако је реч о 
новорођенчету. 

Паралелно са настанком модерне породице развијала се и нова осећај-
ност према деци. Породица постаје основно језгро грађанског друштва и 
оријентисана је ка детету, чији се положај у друштву мења.28 Ова промена у 

24 Filip Arijes, н. д., 51–66, 187–191. 
25 И. Борозан, н. д., 894–900.
26 Љ. Здравковић, н. д., 13–15; Миланка Тодић, Историја српске фотографије (1839–

1940), 163.
27 Владимир Симић, Свет детета и његова слика у српској уметности 19. века, у: При-

ватни живот код Срба у деветнаестом веку, приредили А. Столић и Н. Макуљевић, Clio, 
Београд 2006, 159–161.

28 Филип Аријес, Векови детињства, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 
1989, 11–31; Јелена Пераћ, Сачувано сећање: породични албум за фотографије Анастаса Јова-
новића, зборник Музеја примењене уметности, бр. 2, Музеј примењене уметности, Београд 
2006, 42; В. Симић, н. д., 133–138; Мирослав Тимотијевић, Рађање модерне приватности, 
Clio, Београд 2006, 362–425.
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схватањима и прихватање нових вредности у друштву огледа се и на пољу 
визуелне културе. Групни породични портрет, као и појединачни портрет де-
тета у српској средини се јавља тек крајем 18. века.29 Већ почетком 19. века 
број дечијих портрета је у порасту, па су они у време појаве фотографије 
већ били масовно прихваћени.30 Посмртни портрети деце, а посебно они на 
којима су фотографисани и родитељи, јасно указују на то да је дете постало 
равноправан члан породице између чијих чланова постоје снажне емотивне 
везе. Губитак неког од чланова, доживљава се као трауматичан догађај.31 
Смрт детета била је у великој супротности са концептом лепе смрти.32 Та 
смрт је изазивала код заједнице бол, патњу и осећај неправедности.33 

Напуштање фотографисања покојника на одру или са најближим чла-
новима породице ради фотографисања саме сахране или погребне по-
ворке може се пратити и на фотографијама из збирке Завичајног музеја у 
Јагодини.

На фотографији фотографског атељеа Братића и Катића из Јагодине, на-
сталој 1913. године, представљена је погребна поворка на сахрани Драгути-
на Ј. Косовљанина (Слика број 4).34 Поворка долази из правца цркве и заус-
тавља се на главном градском тргу. Грађани који су се нашли у том тренутку 
на улици, међу којима има и деце, посматрају овај догађај, а мушкарци су 
скинули капе или шешире. 

Пролазак погребне поворке кроз центар града забележен је и на фото-
графији из 1934. године (Слика број 5). На основу записа на полеђини ове 
фотографије утврђена је и функција коју је овај снимак имао. Текст гласи: 
за успомену снаји и брату / Погребна фотографија / 17. 4. 1934. године / 
Пок. Мице Драг В. Прокића трг. Као врста породичних фотографија, овак-
ве посмртне фотографије су слате оним члановима породице који су били 
спречени да присуствују сахрани. 

На фотографији из 1935. године на којој су пријатељи и поштоваоци 
носиоца социјалистичког и радничког покрета у Јагодини, Видосава Треп-
чанина, окупљени на градском тргу око ковчега, акценат је на самом скупу, 
у овом случају на посмртном говору.35 (Слика број 6)

Средином 19. века долази до професионализације погребних предузећа. 
Формирају се погребна предузећа која су заменила приватно организовање 

29 М. Тимотијевић, Рађање модерне приватности, 511–512.
30 Владимир Симић, Портрет детета у српском сликарству 19. века, Спомен-збирка 

Павла Бељанског, Нови Сад, 2001.
31 М. Тимотијевић, Рађање модерне приватности, 403; В. Симић, Свет детета и његова 

слика у српској уметности 19. века, 159–161.
32 P. Jalland, н. д., 17–59.
33 И. Борозан, н. д., 894–896; P. Jalland, н. д., 119–143; Мирослав Тимотијевић, Васпитање 

емоција и уобличавање модерног грађанског идентитета код Срба, Годишњак за друштвену 
историју, бр. 1–3, Филозофски факултет – Удружење за друштвену историју, Београд, 16.

34 Захваљујем се професору историје Нинославу Станој ловићу из Јагодине на датирању 
ове фотографије.

35 О посмртном говору в. И. Борозан, н. д., 924–925.
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припреме покојника за пренос и укоп. На тржишту се јављају различите вр-
сте сандука, покрова, венаца и друге опреме неопходне за погреб.36 Сахрана 
и обичаји везани за њу су, у неким случајевима, постали својеврстан симбол 
статуса породице. Преко опреме која је коришћена, облика, величине и ма-
теријала споменика и остале пратеће опреме приказан је и статус покојника 
у друштву, а тиме и породице.37 Сахрана је постала друштвени догађај, а 
породица је емоције изражавала јавно.38 Овакве промене огледају се и на 
посмртним фотографијама. Сахрана је била и повод да се чланови породице 
окупе на једном месту, што је забележено и на фотографији. Такве фотогра-
фије биле су замена за присуство на сахрани оних чланова породице који су 
били спречени да дођу, али и начин сећања на овај догађај.

Последње окупљање покрај ковчега са покојником, непосредно пред 
његово спуштање у раку, забележено је на фотографији из 1928. године на 
којој је приказана сахрана Милована Милорадовића (Слика број 7). Отворен 
ковчег са покојником је у првом плану, десно је свештеник, а око гроба стоје 
родбина и пријатељи. 

Синтеза наведених начина снимања посмртних фотографија презенто-
вана је на седам фотографија насталих приликом сахране Ивана Тодоровића, 
студента Више трговачке школе, умрлог од туберкулозе 1943. године у 
двадесет четвртој години.39 Фотограф у виду репортаже документује сах-
рану, фотографишући поворку са балкона једне од кућа поред које повор-
ка пролази (Слика број 8), затим погребна кола са покојником (Слика број 
9), дечаке који носе венце и, напокон, две фотографије самог покојника на 
гробљу. На првој је фотографисан покојник у ковчегу, који је већ положен 
покрај раке (Слика број 10). На овој фотографији приказано је цело тело. 
На другој фотографији забележено је попрсје преминулог, са акцентом на 
његовом лицу. Наведене фотографије су у функцији сећања на догађај и 
чувања сећања на покојника. Документарног су карактера, без тежње за 
улепшавањем или идеализовањем призора. Урађене су у више примера-
ка, што упућује на то да су намењене за слање члановима породице у знак 
сећања на покојника.

Корак даље у напуштању директног представљања покојника пред-
стављају оне фотографије на којима су чланови породице фотографисани 
покрај надгробног споменика преминулог члана породице. Овде је покој-
ник представљен само посредно путем споменика. Пример оваквог начина 
фотографисања је фотографија на којој је Соломон Алкалај, јагодински фо-

36 Исти, 917.
37 Aubrey Canon, The Historical Dimension in Mortuary Expressions of Status and Sentiment, 

Current Anthropology, vol. 30, no. 4, The University of Chicago Press, Chicago 1989, 437–447.
38 Gary Lаderman, Locating the dead: A Cultural History of death in the Antebellum, Anglo-

Protestant Communities of the Northeast, Journal of the American Academy of Religion, vol. 63, 
no. 1, Oxford University Press, Oxford 1995, 35; И. Борозан, н. д., 920–922.

39 Нинослав Станојловић, Кнез Милоје Тодоровић (1762–1832) и његови потомци, Коре-
ни, бр. 2, Историјски архив, Јагодина 2004, 121.
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тограф, покрај гроба своје супруге Јелисавете, преминуле новембра 1933. 
године (Слика број 11). 

У 19. веку дошло је до промене односа и става према гробљу, као и 
држања породице према покојницима. Првобитно смештена у парохијским 
храмовима и портама, гробља су, с порастом броја становника, постала пре-
мала за сахрањивање. У 18. веку у европским друштвима био је присутан 
општи негативан став према гробљима, на која се гледало као на извор зара-
зе. Из тог разлога су и измештена изван града.40 У 19. веку, гробља постају 
интегрални део града, а њихова структура све сложенија. Прихвата се кон-
цепт гробља као артифицијелног уређеног парка.41 У исто време, гробље је и 
огледало друштвеног живота, где је социјална структура покојника, а самим 
тим и породица јасно диференцирана.42 Сама породица веома води рачуна 
о гробницама преминулих чланова, а посета гробовима била је значајан из-
вор утехе члановима породице, као и обавезан део обичаја у време жалости 
која је трајала до годишњег помена.43 Фотографије на којима су ожалошћени 
чланови породице покрај гроба преминулог показују значај који гроб има за 
сећање на покојника.44 

С другачијим односом према гробљу и новим сензибилитетом, настаје 
и култ успомене и жеља човека да посећује место у којем је положено тело 
покојника. То је место које сасвим припада мртвоме и његовој породици, а 
са развојем породичних гробница, гроб постаје права породична кућа. Љу-
бав која повезује чланове породице преноси се и на мртве, који су у поро-
дичној гробници заувек сједињени.45 Такође, сама породица је имала важну 
улогу у естетском и хигијенском одржавању гроба, мада је овај проблем био 
решен и државним прописима.

Док наведене фотографије функционишу искључиво у приватном про-
стору породице, пример посмртне фотографије Живојина Ђурђевића пока-
зује њену употребу и у области јавног живота. Ђурђевић, учесник раднич-
ког покрета, умро је након мучења у затвору у Крагујевцу 1937. године. Фо-
тографисан је на одру у капели на гробљу. Снимак је употребљен за израду 
разгледнице на којој је додат Ђурђевићев портрет снимљен још за живота 

40 Harold Mytum, Public health and private sentiment: the development of cemetery architec-
ture and funerary monuments from the eighteenth century onwards, World Archaeology, vol. 21, 
no. 2, Routledge 1989, 283–297; Dianne H. Kay, Cemetery relocation: Emerging urban land de-
velopment issue, Journal of urban Planning and Development, vol. 124, issue 1, American Soci-
ety of Civil Engineers, Baltimore March 1989, 3–5; Мирослав Тимотијевић, Рађање модерне 
приватности, 267–271.

41 О историјату, организацији и симболици гробља код Срба в. И. Борозан, н. д., 934–967.
42 Barbara J. Little, Kim M. Lanphear, Douglas W. Owsley, Mortuary Display and Status in a 

Ninetenth-Century Anglo-American Cemetery in Manassas, Virginia, American Antiquity, vol. 57, 
no. 3, Society for American Archaeology, Washington July 1992, 414–415. 

43 P. Jalland, н. д., 292–294; Filip Arijes, Eseji o istoriji smrti na zapadu, 58–63.
44 Filip Arijes, н. д., 58–66.
45 F. Arijes, н. д., 142–152; М. Тимотијевић, Рађање модерне приватности, 261–263; И. 

Борозан, н .д., 960–964.
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покојника (Слика број 12). На реверсу разгледнице налазе се подаци о ње-
говој погибији, као и обавештење да је приход од продаје намењен његовим 
друговима који су у затвору. 

Употреба посмртних фотографија у масовним медијима није неуоби-
чајена, посебно кад је реч о владарима и истакнутим појединцима у друш-
тву, пре свега због улоге пропаганде коју масовни медији имају у друштву. 
Сахране истакнутих појединаца су биле под контролом државе и брижљиво 
планиране, са јасно подељеним улогама учесника спровода. Разгледнице и 
масовно умножене фотографије настале том приликом биле су у функцији 
трајног памћења ових догађаја.46 Фотографије преминулих владара и њи-
хових погреба поред ове функције имају и улогу у пропаганди династије, 
јер се путем масовних медија одређене поруке и идеје најлакше пласирају 
широкој јавности. Такође, посебан облик посмртних фотографија које пре-
вазилазе сферу приватног простора јесу ратне фотографије са сценама стра-
дања војске и становништва.47

*

Са формирањем модерне породице развили су се и ближи односи између 
њених чланова, који су међусобно снажно емоционално повезани. Припад-
ност породици, односно идентитет сваког њеног члана, потврђивао се и про-
веравао кроз различите породичне ритуале, какви су венчања и сахране, на 
пример. У овом контексту се користила и визуелна реторика фотографије, 
где она функционише као слика-сувенир, односно особена породична мемо-
рабилија.48 Посебну врсту у оквиру породичних фотографија представљају 
посмртне. Овакве фотографије су, пре свега, настале из потребе да се очува 
успомена на преминулог. Њихово поседовање део је тежње да се преко по-
родичних фотографија, које су обично чуване у фото-албуму, сачува поро-
дично памћење, али и покаже идеална слика породичног идентитета.

Уобичајеност и распрострањеност посмртних фотографиија, односно 
посмртних портрета у 19. и првој половини 20. века, поред нових породич-
них повезаности, били су условљени и ставом друштва према смрти. Пос-
ледица тог новог става огледа се и у начину сахрањивања, односу према 
преминулом и његовом последњем пребивалишту.

Смрт најближих доживљава се као губитак на који се реагује снажним 
и сложеним емоцијама. Колико год да је таква реакција у данашње време 

46 И. Борозан, н. д., 918–919; Ненад Макуљевић, Уметност и национална идеја у ХIХ веку, 
Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 2006, 313–314; Јелена Пераћ, Разгледнице у 
Србији 1895–1914, Музеј примењене уметности, Београд 2009, 274.

47 Миланка Тодић, Историјa српске фотографије (1839–1940), 60–64.
48 М. Тодић, Конструкција идентитета у породичном фото-албуму, 543–555.
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уобичајена, у 18. веку то је била новина. Под утицајем идеја сентиментализ-
ма, емоције се исказују свуда и на сваком месту, што је тумачено као израз 
душевности. Тако су и приликом смрти неког од чланова породице емоције 
изражаване јавно и снажно, што се манифестовало преко сахране и погреб-
них обичаја, као и посредством визуелне културе.49 

Од краја 18, а посебно у 19. веку, породици је постало изузетно важ-
но да одржи сећање на преминулог члана. Развио се култ сећања, а посе-
та и одржавање гробова постали су потреба породице, нарочито за време 
трајања жалости. Гроб има меморијално значење и о њему се води брига, 
а фотографије гроба преминулог члана породице имале су исту функцију 
и значај као и посмртни портрет. У 19. веку породица је постала креатор 
колективне слике покојника. Она је организатор погреба и будућег сећања 
на преминулог.50 

Посмртна фотографија у култури смрти налази своје место у оквиру 
процеса жалости за преминулим. Она је визуелна манифестација бола и жа-
лости породице због губитка који ју је задесио, али и једно од средстава које 
помаже да се смрт вољене особе лакше поднесе. 

Прве представе на посмртним фотографијама, на којима је покојник 
представљен као да је заспао, нуде улепшану, па стога допадљивију и емоци-
онално прихватљиву слику покојника, која породици омогућава да нађе уте-
ху у свом болу и помири се са губитком. У основи идеализоване слике ’лепе 
смрти’ налази се романтична и сентиментална жеља да се савлада чињеница 
о раздвајању од вољене особе. Исто тако, управо у овом одбијању да се 
представи и замисли смрт, огледа се човеково немирење с њом и страх од 
ње. Жељу да се присуство преминуле особе задржи на било који начин, да се 
очува сећање на последњи поглед на преминулог, материјализовала је пос-
мртна фотографија, као најефектније и емоционално задовољавајуће средс-
тво којим се преминулом обезбеђује трајно место у породичном сећању.

Почетком 20. века акценат на посмртним фотографијама помера се са 
тела на саму сахрану. Фотографије погребне поворке слате су за успомену 
на преминулог оним члановима породице који нису били у могућности да 
присуствују сахрани. Професионализација погребних предузећа допринела 
је разноврсности погребне опреме и усложњавања самог чина сахране. То 
је јавни догађај, са дубоком друштвеном позадином. Преноси тела су, не-
ретко, постали део истицања сатуса покојника у друштву, а нарочито његове 
породице. У том контексту, посмртна фотографија би се могла посматрати 
као део погребних чинова и једно од средстава којим породица друштвену 
заједницу обавештава о губитку који ју је задесио и емоционалном болу 
који је због тога доживела, али и као начин сећања на сам чин сахране. 

49 М. Тимотијевић, Васпитање емоција и уобличавање модерног грађанског идентитета 
код Срба, 13–16; Nigel Llewellyn, The art of death: visual culture in the English death ritual 
c.1500-c. 1800, Victoria and Albert Museum, London 1991.

50 И. Борозан, н. д., 929–933.



23ПОСМРТНЕ ФОТОГРАФИЈЕ ИЗ ЗБИРКЕ ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА У ЈАГОДИНИ 

Посмртне фотографије, осим у градским, налазимо и у сеоским среди-
нама.51 У односу на ранији период, њихова продукција у другој половини 
20. века је знатно смањена.52 Значај оваквих фотографија је вишеструк. Као 
визуелни документ, у оквиру историје културе могу послужити као извор за 
проучавање различитих појава које се односе на смрт и посмртне ритуале. 
У оквиру историје фотографије оне су сведочанство о значају овог медија и 
месту које заузима у животу појединца и његове породице. 
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Summary

Post-mortem photographs, as a distinct type of family photographs, appeared in the earliest 
history of the daguerreotype. It succeeded and, by the late 19th century, fully replaced post-mortem 
painted portraits, which could be commissioned only by members of royal and aristocratic families, 
and wealthy citizens. Photography made portraiture much more commonplace. Though particularly 
popular in Great Britain and the United States, this type of photograph was also present in other 
parts of the world. Judging by the advertisements in the press as well as preserved specimens in 
museums and private collections, post-mortem photographs were made in Serbia as early as the 
mid-19th century.

Development of post-mortem photographs is associated with the attitude of society towards 
death, and the way the photographs of the deceased and of funeral were taken changed in accor-
dance with a change in the attitude. The earliest post-mortem photographs visualized the idea of 
beautiful death which in the 19th century was part of a broader idealized concept of the society, and 
whose roots can be traced back to ancient times. The subject was usually depicted so as to seem 
in a deep sleep, and funeral equipment is not visible. In the late 19th century, with the development 
of funeral companies, the deceased was photographed in a coffin and flowers and wreaths are a 
mandatory part of the composition. Over time, this type of post-mortem portraits were replaced 
by photos presenting family members gathered around the coffin, which was often closed, and by 
those depicting the funeral procession that followed the funeral carriage. A special form of post-
mortem photographs are those in which family members were photographed near the tombstone of 
a deceased relative.

A post-mortem photograph has its place in the culture of death in the process of mourning 
for the deceased. It is a visual manifestation of pain and grief of the family over their loss, but 
also a means making the death of a loved one easier to bear. It arose from the need to preserve the 
memory of the deceased as a result of humanized relationships within the family and closer ties 
among the members that appeared as of the 18th century. Post-mortem photographs can be found in 
urban as well as in rural areas. Their production was significantly reduced by the latter part of the 
20th century.
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