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Спомен-кућа Боре Станковића, Народни музеј у Врању, фотографије Милице Живадиновић
Memorial house of Bora Stanković, Museum in Vranje, photography by Milica Živadinović

Спомен-кућа Боре Станковића, Народни музеј 
у Врању, фотографије Милице Живадиновић
Memorial house of Bora Stanković, Museum in 
Vranje, photography by Milica Živadinović

Тајна баба Златине собе – спомен-кућа Боре Станковића, Народни музеј у Врању, фотографија Милице Живадиновић
Secret of Grandma Zlata’s room, Memorial house of Bora Stanković, National Museum in Vranje, photography by Milica Živadinović
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У лето 2020. године први пут сам крочила у Врање и у 
спомен-кућу мог прадеде Боре Станковића (1876‒1927), 
о коме се од најранијег детињства старала његова баба 
Злата. Чим сам зашла у Баба Златину улицу, калдрмиса-
ни сокак који је сачувао аутентичност и изгледа исто као 
из епохе мојих предака, заиграло ми је срце. Угледавши 
капију и кроз њу двориште родне куће мог прадеде, 
осетила сам да почињем да откривам одговоре на пита-
ња која сам себи постављала дуги низ година. Уздрхтала 
сам угледавши ћилим који виси на довратку куће. На 
њему се налази шара у ћилимарском језику позната под 
називом софра, по облику и бојама готово идентична 
шари на једној мојој слици. У баба Златиној соби налази 
се гвоздени кревет прекривен ћилимом, поред кога 
има тек толико места да стане разбој на коме је ткала 
како би прехранила и на пут извела унука. Тканине, у 
ентеријеру као и на тераси куће, које прекривају мин-
дерлуке, сточиће, троношце, подове, али и столицу на 
којој је Бора Станковић седео док је писао, испуњене 
су орнаментима идентичним оним који су наизглед 
спонтано испунили моја платна и накит. Скоро читаву 
деценију уназад, док сам живела у Паризу, стварала сам 
циклус слика и уникатног накита који је био испуњен 
геометријским формама које су све више указивале на 
везу са орнаментиком пиротског ћилима. Знајући да 
велики део сликарства настаје у подручју полусвесног 
или несвесног, питала сам се зашто су ове геометријске 
форме обузеле моју руку и машту, да их са лакоћом 
исцртавам на различитим подлогама. Затим их, на плат-
нима великих формата, као и на минијатурним медаљо-
нима минђуша, са подједнаким стрпљењем осликавам 
јарким бојама као што се боје мандале…

Да ли је могуће да сам их стварала а да нисам има-
ла свест о постојању свих ових детаља у кући мојих 
предака? Да ли је то коинциденција, или је такозвано 
архетипско прорадило у мени? 

In the summer of 2020 I set foot in Vranje for the first 
time, visiting the memorial house of my great-grandfather 
Bora Stanković [1876-1927], who was raised by his grand-
ma Zlata. As soon as I entered Grandma Zlata’s street, the 
cobbled alley that remained authentic as it was in the era 
of my ancestors, my heart skipped a beat. Seeing the gate 
and behind it the yard of my great-grandfather’s birth 
house, I started to discover the answers to the questions I 
had been asking myself for many years. I shuddered when 
I saw the kilim hanging on the doorframe. It included a 
pattern called “sofra” with form and color almost identical 
to one of my paintings. In the Grandma Zlata’s tiny room 
there was her iron bed covered with a kilim, leaving just 
enough space to fit her loom at which she weaved in or-
der to earn money for feeding and raising her grandson. 
The fabrics in the house and on the terrace that cover the 
sofas, the small tables, the tripod chairs and the floors, 
but also the very chair on which Bora Stanković sat and 
wrote, are filled with identical ornaments that sponta-
neously also occupied my canvases and jewelry. For al-
most an entire decade, when I lived in Paris, I created 
a cycle of paintings and unique jewelry filled with geo-
metric forms that increasingly showed connections with 
the ornaments of the Pirot kilim. As most of the visual 
arts is the result of the subconscious mind, I wondered 
why these geometric forms seized my imagination, and 
why I find it easy to draw them on various substrates? 
And then, on large canvases as well as on the miniature 
medallion earrings, equally patiently paint them in bright, 
mandala-like colors.

Is it possible that I created them without being aware 
of the existence of all these details in the house of my 
ancestors? Was it a coincidence, or was the so-called ar-
chetypal working through me? 
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Ћилим на довратку спомен-куће Боре Станковића, Народни музеј у Врању, 
фотографија Милице Живадиновић
Kilim at the entrance door of the Memorial house of Bora Stanković, National 
Museum in Vranje, photography by Milica Živadinović
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Искорак у тајне ћилима
Особено искуство са орнаментиком пиротских ћилима 
натерало ме је да се наоружам снагом и вољом, те да 
се упустим у авантуру писања. Свако истраживање на 
пољу уметности је на специфичан начин и детектив-
ски посао који са собом носи извесну дозу адренали-
на. Посете Врању, Пироту и Старој планини, сусрети са 
бројним интересантним и упечатљивим личностима, 
обележили су мој развојни пут као уметника и истражи-
вача. Моја нова сазнања низала су се великом брзином, 
нагонећи ме да их преточим у писану и илустровану 
форму која ће можда 
заголицати машту или 
побудити знатижељу 
још неког читаоца.

Књига пред вама из-
раз је моје жеље да на 
забаван и иновативан 
начин представим овај 
део културног наслеђа 
Србије, његово богат-
ство боја, модерност 
форми, али и скривену, 
недовољно истражену 
симболику. Дубоко веру-
јем да ће се универзум 
пиротских ћилима тек 
отворити пред сваким 
читаоцем када буде уви-
део да су шаре вековни 
симболи и да је ћилим 
бременит аутентичним 
осећањима и енергијом. 

Милица Живадиновић, Софра, 2019, уље на платну, 30×30 цм
Milica Živadinović, Sofra, 2019, oil on canvas, 30×30 cm

Step forward into the secrets 
of the kilims
My special experience with the ornamentation of Pirot 
kilims forced me to arm myself with strength and will, and 
to embark on an adventure of writing. In a special way, 
every research in the field of art is a detective task that 
carries a dose of special adrenaline. Visits to Vranje, Pirot 
and Stara Planina led to meetings with many interesting 
and impressive personalities, marking my development 
path as an artist and as a researcher. My new knowledge 
was rushing in with great speed, forcing me to turn it into 

a written and illustrated 
form that might also tickle 
imagination or arouse cu-
riosity in another reader.

This book embodies 
my desire to present this 
part of the cultural her-
itage of Serbia, rich in 
colors and hues, original 
in form, but also full of 
hidden symbolism. The 
universe of Pirot kilims 
allows readers to realize 
that patterns are centu-
ries-old symbols and that 
each kilim is brimming 
with authentic feelings 
and energy. 
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Детаљ са ћилима, фотографија Милице Живадиновић 
Detail from the kilim, photography by Milica Živadinović



CHAPTER 1 

The rich past of 
Pirot kilims

ПРВО ПОГЛАВЉЕ

Богата прошлост 
пиротског ћилима
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Историја и географски 
положај Пирота
Историјат пиротског краја указује на чињеницу да је 
ово подручје југоисточне Србије одувек било привлач-
но за насељавање будући да његова историја може 
да се прати од праисторијског доба. После пропасти 
Римског царства пиротски округ је прошао кроз пери-
оде византијске, бугарске, српске и турске управе. Под 
влашћу Османског царства био је од 1425. све до краја 
1877. године, кад је припојен Кнежевини Србији. 

BELGRADE
БЕОГРАД

Croatia
Хрватска

Hungary
Мађарска

Romania
Румунија

Bulgaria
Бугарска

North Macedonia
Северна МакедонијаAlbania

Албанија

Montenegro
Црна Гора

Bosnia and 
Herzegovina

Босна и 
Херцеговина

PIROT
ПИРОТ

History and geographic 
position of Pirot
The history of the Pirot region was always attractive for 
new habitations, as its history may be followed since the 
prehistoric times. After the demise of Roman Empire, 
the Pirot District passed through periods of Byzantine, 
Bulgarian, Serbian and Ottoman rule. It became part of 
the Ottoman Empire in 1425 and remained there until 
the end of 1877, when it was annexed to the Princedom 
of Serbia.

Карта Србије са ознаком Пирота
Map of Serbia with a marker for Pirot
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Пиротски ћилими представљају изузетно богатство 
народног стваралаштва, традиције и културе, значајан 
сегмент културног наслеђа Србије. Шаре са пиротског 
ћилима су најцењенији и најпознатији орнаменти на-
родне уметности који сежу у корене веровања о духов-
ној заштити народа, породица и појединаца. 

На простору Балкана, смештеном између Истока и 
Запада, створена је аутентична уметност ткања. 

Кроз векове град је мењао назив, од римског утврђења 
Турес (лат. turres – кула), затим Пиргос, Кале, а у време 
турске доминације постао је познат по имену Шаркој 
(Sharkoy или Scharkioj). У пиротском дијалекту се изго-
вара Шарћој, а назив се тумачи као градско село или 
град-село, односно ни село ни град (тур. шехер – град; 
ћој – село). У турском језику се реч пирлит користи 
за шару, па је могуће да одатле потиче данашње име 
Пирота, који називају још и Шаринград и Ћилимград.

Мали Јерусалим
Понишавски крај се у народу спомиње и као „Мали 
Јерусалим“ будући да су у околини града Пирота сме-
штене значајније задужбине из 13. и 14. века: манастир 
Поганово посвећен Светом Јовану Богослову, манастир 
Темска посвећен Светом Ђорђу, Црква Светог Петра и 
Павла смештена у пећини изнад села Рсавци у којој се 
налази чувена фреска „Христ Богомладенац“, једин-
ствена по томе што приказује Христа као дечака; пошто 
је насликан с мало косе, ова фреска у народу је позна-
тија као „Ћелави Исус“.

Pirot kilims represent a great wealth of Serbian cre-
ativity, tradition and culture, and an important segment of 
the cultural heritage of Serbia. The patterns from the Pirot 
kilims are the most appreciated and most renowned orna-
ments of this craft, rooted in Serbian beliefs on the spiritual 
protection of the people, the families and the individuals.

In the Balkans, halfway between the East and the West, 
authentic weaving art was created.

Throughout the centuries, the name of the city changed 
from the Roman fortress Tures (Lat. turres – tower), fol-
lowed by Pirgos, Kale, and in the time of Ottoman domi-
nation it became known under the name Šarkoj (spelled 
either Sharkoy or Scharkioj). The Turkish word pirlit means 
pattern, so it is one possible origin of the modern name 
Pirot, which is also called Šaringrad (pattern city) or 
Ćilimgrad (kilim city).

Little Jerusalem
The Ponišavlje region is locally also known as “Little Jeru-
sa lem” as the surroundings of City of Pirot host some 
important legacy buildings from 13th and 14th century: 
Poganovo Monastery dedicated to St. John the Theologian, 
Temska Monastery dedicated to St. George, as well as 
Church of St. Peter and Paul in a cave above Rsavci village, 
which includes a famous fresco painting “Christ the Child 
of God”, a unique representation of Christ as a boy, and 
due to scarcity of head hair it is locally better known as 
“Bald Jesus”.
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Поглед на Пирот, фотографија из Историјског архива у Пироту (ИАПи) – Фонд 
Акционарско друштво (АД) Ћилимарска задруга (ЋЗ) „Понишавље“ Пирот
Landscape of Pirot, photography from the Historical Archives in Pirot (IAPi) – Fund 
AD Kilim-making Cooperative of “Ponišavlje” Pirot
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Цариградски друм
Пирот се налазио на Цариградском друму (Via Militaris) 
који је повезивао Београд са Цариградом, Босну са 
Тракијом, а такође је водио и до Јадранског и Егејског 
мора. Погодан положај омогућио је Пироту да се с 
временом од оријенталне варошице развије у космо-
политски, трговачко-занатски град, позициониран на 
стратешкој саобраћајници Балканског полуострва, која 
повезује Европу с Азијом, а преко које се одвијала богата 
регионална и међународна трговина. Кроз Пирот су про-
лазили трговачки каравани, војска и путници. Окружен 
високим кречњачким планинама, није имао услове за 
развој земљорадње, али богати пашњаци су били изу-
зетно повољни за развој сточарства. У непрекидном 
протоку и размени робе између Истока и Запада ло-
кални производи су заузимали значајно место па су тако 
путовали и ћилими са својом богатом орнаментиком.

Пиротски панађур
Међу најстаријим манифестацијама истицао се чувени 
Пиротски панађур или вашар који је био претеча вели-
ких међународних сајмова. Сваке године је почињао 
28. августа, на Велику Госпојину. Постоји и данас, али у 
знатно мањем обиму. Током месец дана у Пирот су сти-
зали излагачи и трговци из готово свих крајева света да 
представе најразноврснију робу, животиње, намештај, 
јела, пића, сировине… Трговало се на велико, склапали 
су се пословни уговори и наруџбине за наредну годину. 
Био је познат по богатој понуди разноврсних тканина, а 
посебно место имали су локални пиротски ћилими. Том 
приликом ткаље су, осим излагања својих рукотворина 
и уговарања нових наруџбина, имале прилику да виде 
ћилиме донете из различитих крајева света, и можда 
њиховом орнаментиком освеже своју инспирацију.

Constantinople road
The city of Pirot used to be situated on the Constantinople 
road (Via Militaris), connecting Belgrade and Constanti-
nople. This position gradually created suitable conditions 
for Pirot to develop from a small oriental town into a cos-
mopolitan city rich in trade and crafts, on the strategic 
traffic line across the Balkan Peninsula, connecting Europe 
and Asia and rich in regional and international trade. Trade 
caravans, the army and the civilian passengers all passed 
through Pirot. Surrounded by high limestone mountains, 
rich pastures were extremely favorable for development 
of animal husbandry. An uninterrupted flow of goods, pas-
sengers and animals connected the East and the West. 
Local products occupied an important place in that ex-
change, so kilims and their ornaments traveled in the 
same way.

Pirot Fair (“Pirotski panađur”)
One of the oldest manifestations was the famous “Pirotski 
panađur” or Pirot Fair, which was a predecessor of great 
international fairs. It takes place even today, starting on 
Assumption of Mary, August 28th. This event lasted for a 
month, when traders and exhibitors from almost all parts 
of the world would arrive in order to present the most 
diverse goods, from animals to furniture, foodstuffs, bev-
erages, raw goods. This fair was known for its rich offer 
of various fabrics, and the local Pirot kilims occupied a 
special position. On this occasion, kilim-makers not only 
made deals for new projects, but were also able to see the 
offered kilims from different parts of the world and find 
new inspiration in their ornaments.
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Пастир, Стадо оваца, фотографије из Историјског архива у Пироту 
(ИАПи) – Фонд АД Ћилимарска задруга „Понишавље“ Пирот
Shepherd, Flock of sheep – photography from the Historical Archives in 
Pirot (IAPi) – Fund AD Kilim-making Cooperative of “Ponišavlje” Pirot

Назив ћилим потиче од турске речи килим (тур. 
kilîm), која води порекло од персијске речи гилим или 
гелим (пер. galīm, میلگ) и означава простирку или по-
кривач. У Србији се реч ћилим користи од XVI века и 
времена турске доминације која је условила ширење 
оријенталног начина живота.

Данас се у литератури о ћилимима назива и шар-
кој (scharkoy), по имену града Пирота у време турске 
управе.

The Serbian word “ćilim” was adopted from the Turkish 
word kilim (Tur. kilîm), which was in turn derived from the 
Persian word gilim or gelim (Per. galīm (میلگ)) for a cov-
ering rug or blanket. In Serbia, the word “ćilim” has been 
used since the 16th century and the period of Ottoman 
dominance leading to increasing spread of oriental lifestyle.

In the modern literature on kilims, the Pirot kilim is also 
called “šarkoj” (Scharkoy), after the name for Pirot during 
the Ottoman government.
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Порекло ћилима
Сматра се да је ћилимарство, вишевековна вештина 
ткања, настало на размеђи другог и трећег века пре 
нове ере на простору око Каспијског језера и Јерменске 
висоравни. 

Претпоставља се да је у Пироту, градићу на југоисто-
ку Србије, познатом по даровитим ткаљама и ћилими-
ма јединственим у свету, уметност ткања била присутна 
још у средњем веку. Пирот је одувек био сточарски 
крај у коме је овчије вуне било напретек, што је битан 
предуслов за развој ћилимарства и ткачке делатности 
и због чега би се пиротско ћилимарство могло сматрати 
аутохтоном појавом. 

Сматра се такође да су Пироћанци вештину прераде 
вуне и ткања научили од номадских сточара, Кара ка-
чана или Црновунаца, народа грчког порекла, који су из 
Грчке пристигли у Србију у време док границе између 
балканских држава нису биле стриктне, па су своја стада 
могли да доводе на пашњаке Бесне кобиле, Варденика, 
Чемерника и Старе планине. У Србији су називани и 
Ашанима или Црновунцима, с обзиром на то да су гаји-
ли стару балканску врсту оваца, тзв. каракачанску овцу.

Ћилим је од самог настанка имао веома значајну 
улогу у животу номада и као лако покретна имовина 
постао култни предмет. Сматра се да је настао од по-
њаве или прекривача за коња који се стављао испод 
седла, а које су у пиротском крају називали цргама, 
шареницама. У то време коњска опрема је имала бо-
гату орнаментику, па је могуће да је данашњи ћилим, 
или тзв. сиџаде, првобитно био коњски прекривач од 
кога су касније настајали ћилими различите величине 
за вишеструку употребу. Жене су осим ћилима почеле 
да ткају простирке, прекривке, јастуке, завесе, које би 
као део мираза понеле удајом у нови дом, а потом би 
их даровале члановима породице или продавале како 
би учествовале у издржавању домаћинства). 

The origin of kilims
It is believed that kilim-weaving, a centuries-old type of 
weaving skill, originated at the turn of the 2nd and 3rd cen-
turies BC in the area of the Caspian Lake and the steep 
Armenian mountains.

Pirot has always been a region specializing in livestock 
husbandry and with high production of sheep’s wool, and 
this was an important precondition for the development 
of kilim-weaving and weaving activity in general. Therefore 
kilim-weaving in Pirot may be considered an autochtho-
nous phenomenon.

It is also believed that the people of Pirot learned the 
art of wool processing and weaving from the nomadic 
shepherds named Karakachans or Crnovunac (“black wool 
people”), people of Greek origin who arrived to Serbia 
from Greece at a time when the borders between the 
Balkan states were pervious, and they were able to easily 
lead their flocks to mountain pastures of Besna кobila, 
Vardenik, Čemernik and Stara Planina. In Serbia they are 
also called Ašani or Crnovunci, as their flocks were based 
on an old Balkan breed of sheep, the so-called Karakachan 
sheep.

Since the very beginnings, the kilim played a highly 
important role in the life of nomads, and as an easily trans-
portable asset it became a cult object. It is assumed that 
the Pirot kilim originated from a horse blanket that was 
placed under the rider’s saddle, and in the Pirot area such 
blankets were called crga or šarenica. Originally a covering 
for a horse, the rug later evolved into various sizes of kilims 
for different uses. Soon the women started to weave floor 
mats, bedspreads, pillowcases and curtains, which they 
would take to their new home as dowry when they got 
married, as gifts to family members or to sell in order to 
participate in sustenance of the household. 
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Како препознати оригинални 
пиротски ћилим
Пиротски ћилим је апсолутно оригинална, уникатна и 
универзална уметничка творевина. У свету је познат по 
својој лепоти и квалитету, техници ткања, изузетном 
предиву, вертикалном разбоју, стилизованој орнамен-
тици, богатству шара и боја, као и својој дуготрајности. 

Ћилим с два лица 
Најважнија карактеристика пиротског ћилима јесте то 
што нема наличје, гладак је и идентичан с обе стране. 
То се постиже специфичном техником ткања и чврстим 
уткивањем потке. Шаре су с обе стране истог облика и 
боја, другим речима, наличје је као пресликано лице 
у оригиналу. То је и разлог због кога је на изложбама 
и сајмовима широм света одувек изазивао велику па-
жњу. По наруџбини и у зависности од намене, у неким 
случајевима уткива се име наручиоца, година или ини-
цијали ткаље, па се по њима препознаје лице ћилима, 
али тиме ни најмање није нарушена композиција с 
друге стране.

Невидљиви завршеци
Пиротски ћилим је специфичан и по томе што се ни с 
једне његове стране не виде крајеви вунице, иначе ви-
дљиви на наличју многих других ћилима. Пироћанке су 
осмислиле посебну технику невидљивих завршетака, 
тако да кад се једна страна ћилима похаба, он се може 
окренути на другу страну и изгледаће као нов, то јест 
као да никада није коришћен.

Фотографија, Милица Живадиновић

How to recognize  
an original Pirot kilim
As a product, the Pirot kilim is absolutely original, unique 
and universal. It is globally acknowledged for its beauty 
and high quality, the weaving techniques, the high-qual-
ity of used yarn, the vertical loom, the stylized ornamen-
tation, the richness of patterns and colors, as well as its 
longevity.

Kilim with two faces 
The Pirot kilim is unique because it has no reverse side, as 
it is smooth and identical on both sides, which is achieved 
by a specific weaving technique and firm weaving of the 
weft. The patterns show identical shapes and colors on 
both sides, in other words the reverse is a faithful reflec-
tion of the face. This is why this type of kilim has always 
attracted a lot of attention at exhibitions and fairs around 
the world. In specific cases, when made to order, year of 
production, the name or initials of the buyer are woven 
into the pattern without disrupting the composition of the 
rug on either side. 

Invisible endings
The Pirot kilim lacks the loose ends of wool threads that 
hang on the back of many kilims. The women from Pirot 
have devised a special technique of creating invisible end-
ings, so that when one side of the kilim is too worn, it may 
be turned to the other, unused side, and it looks new.
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Одржавање за дуги век ћилима
Уз пажњу и правилно одржавање, пиротски ћи-
лим може да траје 100 година с једне, па још 100 
година с друге стране  Зато се и каже да је у пита-
њу вредност која траје генерацијама 

Пиротски ћилим се најбоље одржава тако што 
се користи  Препоручује се његово ветрење, ис-
тресање, чишћење метлицом умоченом у благи 
раствор сирћетне киселине ради освежавања 
боја  Употребу усисивача требало би избегавати  
Не сме се прати у веш-машини, али дозвољено је 
специјално хемијско чишћење  Идеално је хлад-
но прање на чистом снегу, ако то дозвољавају 
услови  Уколико се не користи, треба га чувати у 
орману уз платнене врећице с осушеним листи-
ћима лаванде 

Proper maintenance for  
the long life of kilims
With care and proper maintenance, a Pirot Kilim may 
last for 100 years on one side and then another 100 
years on the other side  That is why a kilim is consid-
ered an asset that lasts for generations 

The best maintenance of a kilim is its proper use  
It is recommended that kilims should be exposed to 
air, shaken and cleaned with a broom dipped in a mild 
solution of acetic acid in order to refresh the color  The 
use of vacuum cleaners should be avoided as much as 
possible  Do not wash in the washing machine  Kilims 
may be maintained by dry cleaning  When the condi-
tions are right, cold washing on clean snow is ideal  If 
the kilim is not in use, it should be stored in a closet 
with lavender 

Детаљ са ћилима, фотографија Милице Живадиновић
Detail from the kilim, photography by Milica Živadinović


